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AKP iktidarının yirminci yılında her alanda harabeye
dönmüş bir ekonomi ve hukuktan bürokrasiye kadar
her alanda çürümüş bir devlet yapısıyla yüz yüze
bulunuyoruz. Rant bağımlısı siyasi iktidar, mevcut
tüm kaynakları tüketince gözünü doğamıza ve tabiat
zenginliklerimize dikti. Mart ayı başında yapılan
yönetmelik değişiklikleriyle önce zeytinliklerimizin
madencilik faaliyetleri kapsamında sökülmesine,
ardından da sit alanlarının yapılaşmasına izin verdiler.
Önüne geçilmediği takdirde ülke tarımımızı, doğal
varlıklarımızı ve tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara
ulaştırmamızın korunamayacağı bu düzenlemelere
karşı hukuki mücadelemizi başlattık.

ANKARA HAYKIRDI: KARANLIK GİDER GEZİ KALIR!
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Ülke kaynaklarını ve zenginliklerini yağmalamaya
yönelik uygulama ve projeler karşısında TMMOB ve
bağlı odalarının yürüttüğü mücadele, iktidarın oda
ve yöneticilerimizi hedef almasına neden oluyor.
Nisan ayı başında Mimarlar Odası Ankara Şubemizin
Yönetim Kurulu üyelerine yönelik suç duyurusunun
ardından Gezi Davası’nda yargılanan arkadaşlarımıza
hapis cezası verildi.
Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz
Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul
Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve
Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın
da bulunduğu arkadaşlarımızın 18’er yıl hapis cezasına
çarptırılmasını hiçbir biçimde kabul etmiyoruz. Gezi
Direnişinin arkasında dimdik durduğumuz gibi, Gezi
Davasında yargılanan ve ceza alan arkadaşlarımızın
da yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.
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açıklamalar

KİMSE DOKUNAMAZ BİZİM SUÇSUZLUĞUMUZA!
Gezi Davası’nda, aralarında Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul
Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu
arkadaşlarımız hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
tarafından basın açıklaması yapıldı.
Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu
yargılanan arkadaşlarımız hukuki gerekçelerle
değil, politik hesaplarla cezalandırılmışlardır.
Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve
onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Direnişi
Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız da
bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir
parçasıdır.
İktidar dayatmasıyla, kurgu iddianamelere
dayanarak verilen bu mahkeme kararı Gezi’nin
tertemiz direnişini lekeleyemeyecektir. Bu
kararı kabul etmiyoruz! Gezi Direnişinin
arkasında
dimdik
durduğumuz
gibi,
Gezi Davasında yargılanan ve ceza alan
arkadaşlarımızın da yanında dimdik durmaya
devam edeceğiz.

KİMSE DOKUNAMAZ BİZİM SUÇSUZLUĞUMUZA!
Adaletin kara gününü yaşıyoruz! Ülke tarihimizin en
görkemli, en yaratıcı, en gurur verici halk hareketi
olan Gezi Direnişi’nin parçası olan arkadaşlarımız
uydurma deliller ve asılsız suçlamalarla yargılandıkları
dava sonucunda hapis cezasına mahkum edilerek
tutuklandılar.
Bu kararın hukukla ve adaletle açıklanabilir hiçbir yanı
bulunmamaktadır. Gezi Davası en başından itibaren
siyasi iktidarın politik ihtiyaçları uyarınca dizayn
edilmiş, kararı da iktidarın istediği biçimde verilmiştir.
Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella
Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin
eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın

Halkı hedef alan, toplumsal muhalefeti sindirmeye
yönelik bu karar, gelecekte hem iktidar sahiplerinin
hem de bu kararın altında imzası bulunanların üzerinde
bir utanç vesikası olarak kalacaktır.
Gezi’nin o görkemli haziran günlerinden öğrendiğimiz
en büyük ders, birbirimizin elinden tutmanın,
birbirimize sahip çıkmanın bizi ne kadar güçlü
kıldığıydı. Bundan sonra da birbirimize sahip
çıkmaya, arkadaşlarımız, ağaçlarımızı, ormanlarımızı,
şehirlerimizi korumaya devam edeceğiz. Çünkü biz
Gezi’yiz, çünkü biz Halkız!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ANKARA HAYKIRDI: KARANLIK GİDER GEZİ KALIR!

Gezi Davası’nda, aralarında TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi A. Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası İstanbul
Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar
Odası Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu
7 kişi hakkında verilen mahkûmiyet kararına ilişkin
emek ve demokrasi örgütleri 26 Nisan 2022 tarihinde
Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya geldi.

üretmenin adıdır. Gezi birlikte kaynaşmanın adıdır.
Gezi dayanışmanın adıdır. Gezi güneşi doğurmanın
adıdır. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında tepkimizi dile
getiriyoruz. Bundan sonra da susmayacağız. Her yeri Gezi,
her yeri Taksim yapacağız. Ta ki arkadaşlarımız serbest
bırakılana kadar. Arkadaşlarımızın yanındayız. Yaşasın
Gezi, yaşasın dayanışma, yaşasın mücadelemiz,” dedi.

Emek ve Demokrasi Güçleri adına ortak açıklamayı
okuyan TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Özgür Topçu açıklamada, “Gezi, bu ülke
tarihinin en demokratik, en barışçıl, en yaratıcı, en
katılımcı, en kapsayıcı, en kitlesel hareketidir. Hep
birlikte konuşup karar vermenin, fikri ve hayatı
paylaşmanın, yaşama her boyutu ile sahip çıkmanın
duvar yazısı olmuş halidir. Ölümcül polis şiddetine
karşı her şehirde yankılanan barışçıl ve haklı tepkinin
ve direnişin adıdır,” dedi.

KARANLIK GİDER GEZİ KALIR

Açıklamanın ardından TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz söz aldı. Koramaz, “Bizim
olan her şeye sahip çıkmanın adıdır Gezi. Gezi birlikte

Gezi Direnişi, anayasal bir zeminde gerçekleştiği yargı
kararlarıyla iki kez tescil edilmesine rağmen, hukuka
ve gerçeğe aykırı, tümüyle mesnetsiz iddialarla, üçüncü
kez yargılandı. Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası verilirken; daha önce iki kez aynı ithamlar
karşısında haklılığı ispatlanan, aralarında TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları
Odası İstanbul Şubesi eski başkanı Tayfun Kahraman,
Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Can Atalay ile
Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Yiğit Ali
Ekmekçi’nin de bulunduğu arkadaşlarımız mahkûm
edildiler ve 18’er yıl hapis cezası aldılar.
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Bu dava adil koşullarda gerçekleşmemiştir. Davanın üye
hakimi iktidarda bulunan AKP’nin milletvekili adayı
olmuştur. Davadan çekilmesi için yapılan başvurular
ve sanıkların savunma hakları, adil yargılanma hakları
ihlal edilmiştir.
Bu karar göstermektedir ki; toplumsal muhalefetin
en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilerek,
barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği ısrarla
çarpıtılarak, karalanmak isteniyor.
İktidarın ihtiyaçlarına göre karar veren mahkemeler,
ülkenin demokrasisini ve geleceğini tahrip etmekte,
birçok dava dosyasında mağduriyetler yaratmaya
devam etmektedir.
Uzun tutukluluk ve hapis cezalarını bu kadar kolay
vermenin, iddianamelere yazmanın; ülkemizde
çıkacak her itiraza, işini ekmeğini talep eden işçilere,
tarlasını terk etmek zorunda bırakılan köylülere,
erkek cinayetlerine kurban olmayacağız diyen
kadınlara, demokratik özerk üniversite talebini
dillendiren gençlere, biz de varız diyen lgbtı+’lara,
hizmet veremeyen esnafa, geçinemiyoruz ve
barınamıyoruz diyen yoksullara ve GEZİ özelinden
kent ve doğa yağmasına karşı çıkan mühendislere,
mimarlara, şehir plancılarına ve bu itirazı büyüten
DİSK, KESK, TMMOB, ATO, ASMMMO ile onlarca
siyasi parti, dernekler, platformlar, çevre-kültür sanat
inisiyatiflerine kadar demokratik bir ülkede yapılması
gereken itiraz ve sorgulama hakkını kullanan tüm
kurum ve kişilere verilmek istenen gözdağı olduğunu
biliyor ve görüyoruz.
Verilen bu cezaların, seçim hesapları üzerinden
yurttaşlarımızı kutuplaştıran kirli siyasetin bir parçası
olduğunu görüyoruz.
Siyaset ülkenin sorunlarını çözmek üzere kendi
kuralları ile yapılmalı, ADALET; başta Anayasa olmak
üzere, mevcut yasalar, teamüller, etik değerler ve
ülkemizce onaylanmış uluslararası hukuk normları
ile hukukun üstünlüğü ve evrensel ilkeler üzerinden
işlemelidir.
Yukarıdan gelen emirle verilen tutuklama kararı, yargı
bağımsızlığını bir kez daha ayaklar altına almıştır. Bu
ülkemize ve insanımıza yapılan en büyük kötülüktür.
Asıl cezalandırılması gerekenler, Gezi Direnişinde,
gencecik çocuklarımızın katilleridir. Gençlerimizi sakat

kalmasına yol açanlardır. Ölümcül polis şiddetinin
talimatını verenlerdir.
Bu ülkeye bir gün demokrasi gelecekse, gücünü
onca baskı ve şiddete rağmen kısamadığınız seslerin
Gezi’deki yankısından alacaktır.
Gezi Parkı’na sahip çıkmak cezalandırılamaz. Parka
sahip çıkanlara yönelen polis şiddetine tepki göstermek
suç değildir. Bu süreçte polis şiddeti ile hayatını
kaybeden ve yaralanan gençlere sahip çıkmak suç
değildir. İki defa beraat etmiş oda temsilcilerini 18’er
yıl hapis cezasıyla mahkûm etmek hukuki değildir.
Ülkemizde adalete olan inancın kırıntısına bile yer
bırakmayan bu anlayış demokratik olmadığı gibi meşru
da değildir.
Gezi, bu ülke tarihinin en demokratik, en barışçıl,
en yaratıcı, en katılımcı, en kapsayıcı, en kitlesel
hareketidir. Hep birlikte konuşup karar vermenin, fikri
ve hayatı paylaşmanın, yaşama her boyutu ile sahip
çıkmanın duvar yazısı olmuş halidir. Ölümcül polis
şiddetine karşı her şehirde yankılanan barışçıl ve haklı
tepkinin ve direnişin adıdır.
Emek ve meslek örgütleri olarak bu hukuksuzluğu
reddediyoruz. Başta “Gezi Parkı park olarak kalsın”
diyen arkadaşlarımıza ve demokratik hakkını kullanan
yurttaşlara yönelik bu cezalar kabul edilemez.
Başta Gezi Parkı olmak üzere ülkemizin yeşiline,
doğasına, parkına sahip çıkacak demokratik bir ülke
mücadelesinden vazgeçmeden delillere dayanan
objektif ve tarafsız bir adalet sistemi kuruluncaya kadar
mücadeleye devam edeceğiz.
Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız!
Bu ülke tarihinde bir onur sayfası olarak yer alan
Gezi Direnişi’ni, bu ülkenin geleceğine sahip çıkan
demokrasi ve özgürlük çığlığını susturamayacaksınız!
Bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet umudunu
kirletmenize asla izin vermeyeceğiz.
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği,
KESK Ankara Şubeler Platformu
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
Ankara Tabip Odası
Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler
Odası
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TMMOB’YE BAĞLI ODALAR: UNUTULMAZ GEZİ’Yİ
SELAMLIYORUZ HİÇBİR HUKUK DIŞI KARAR GEZİ
DİRENİŞİNİN MEŞRUİYETİNİ GÖLGELEYEMEZ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Odalar, Gezi Davası’nın karar duruşması üzerine 26 Nisan
2022 tarihinde “Unutulmaz Gezi’yi Selamlıyoruz. Hiçbir Hukuk Dışı Karar Gezi Direnişinin Meşruiyetini
Gölgeleyemez” başlıklı bir açıklama gerçekleştirdi.
Unutulmaz Gezi’yi Selamlıyoruz
Hiçbir Hukuk Dışı Karar Gezi Direnişinin Meşruiyetini
Gölgeleyemez
AKP iktidarını geri dönülmezcesine sarsan 2013 GeziHaziran direnişi ve sonrasında iktidarın başvurduğu
baskı ve zulüm politikalarının yeni bir örneğine dün
tanık olduk. Milyonlarca insanın yer aldığı, yakın
tarihimizin en güzel günlerinin yaşandığı 2013 Gezi
direnişi-Haziran halk hareketiyle ilgili siyasi dava dün
tam bir hukuk garabeti ile sonuçlandı.
İktidarın isteği doğrultusunda kurgulanan bu hukuk
dışı davanın sonucunda, aralarında TMMOB Yönetim
Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi eski başkanı Tayfun Kahraman ve
Mimarlar Odası’nın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın
da bulunduğu arkadaşlarımız mahkûm edildiler ve
tutuklandılar.
Karar, sadece arkadaşlarımıza yönelik değildir. Bu
karar, 2013 Mayıs-Haziran aylarında iktidarı sarsıp
korkutan milyonlara yöneliktir; milyonlarca insanın
demokratik hak kullanımlarını cezalandırmaya,
barışçıl ve demokratik istemleri bastırmaya ve kamu
idarelerine yakışmayacak bir şekilde öç almaya,
cezalandırmaya yöneliktir.
Fakat bilinmelidir ki hiçbir dava ve hiçbir karar,
Haziran direnişinin halk, demokratik kamuoyu ve
yasalar nezdindeki meşruiyetini gölgeleyemez ve
hiçbir güç bizlerin emekten, halkımızdan, ülkemizden,
mesleğimiz ve bilimsel teknik doğrulardan yana
duruşumuzu engelleyemez.
Gezi’yi savunuyoruz, milyonları savunuyoruz, o
milyonların içinde ve her tarafındayız.
Gezi direnişi ve mahkum edilen arkadaşlarımız,
halkımızın ve tarihimizin yüz akıdır. Onlar milyonları,
demokrasiyi, hukuku, yasal hak kullanımını örnek ve
onurlu bir şekilde savundular.
Onlar, kendileri gibi, kamu/toplum yararının ayaklar
altına alınmasına karşı, kamusal/toplumsal mekanların

rant talanına karşı korunması mücadelesi veren
milyonlarca insanın aklında ve kalbinde olacaklar.
Asılsız suçlamaları uydurup kurgulayanlar, hukuk
dışılığa yargı mekanizmalarının içinden dahil olanlar
ise, tarihteki sayısız örnekte görüldüğü üzere, ne şimdi
ne de gelecekte hiç iyi bir şekilde anılmayacaklar.
İktidarın kabusu olan Gezi direnişi üzerinden
toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik olan bu siyasi
kararı kınıyoruz.
Arkadaşlarımızla her zaman tam bir dayanışma içinde
olacağız. Doğru bildiklerimizi söylemeye, halkımızdan,
ülkemizden yana kamu/toplum yararını savunma
mücadelemize devam edeceğiz.
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Fizik Mühendisleri Odası
TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
TMMOB İç Mimarlar Odası
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası
TMMOB Mimarlar Odası
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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ÇÜRÜMÜŞ, KÖHNE DÜZENİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRMEK
İÇİN GEZİ RUHUYLA 1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 29 Nisan 2022 tarihinde basın açıklaması yapılarak
TMMOB üyeleri ve tüm halkımız emeğin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta alanlara çağrıldı.
madenlerimizden zeytinliklerimize kadar tüm doğal
zenginliklerimizi de yağmalamak istiyor.
Tek adam rejimi talanı ve yağmacılığı devletin yönetim
tarzı haline getirdi…

Tek adam rejimi lime lime dökülüyor…
Her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz
gündelik hayatlarımızı sürdürülemez hale getirdi.
İktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının sonucu
olarak başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıt olmak
üzere her ürüne art arda zamlar geliyor.
Yağ, şeker, un, içme suyu gibi en temel gıda ürünleri
erişilemez fiyatlara yükselmiş durumda. Milyonlarca
yoksul, ucuz ekmek alabilmek için saatlerce
kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Artan tarımsal
maliyetler ve nakliye bedelleri nedeniyle mevsim
sebzeleri bile alınamaz oldu.
İnsanlar ev kirası, ulaşım masrafları ve faturalar
nedeniyle ay sonunu getiremez oldu. Milyonlarca
kişi geçimini sağlayabilmek için borç batağına
sürüklenerek adeta bankalar için çalışır hale geldi.
Tek adam rejimi yoksulluğu halkın yaşam tarzı haline
getirdi…
İktidar sahipleri, kendilerini ve çevrelerini
zenginleştirmek için ülkemizin bütün zenginliklerini
tükettiler. Genç cumhuriyetin kalkındırılması için tüm
halkın katkısı ve özverisiyle kurulmuş bütün kamu
kurumları ve işletmeleri yok pahasına özelleştirildi.
Enerjiden tarıma, madenlerden sanayiye kadar her
alanda paha biçilemez tesislerimiz halkın elinden
birer birer koparıldı. Özelleştirmeler, devlet ihaleleri
ve ödeme garantili projeler eliyle bir avuç iktidar
yandaşının servetine servet katıldı.
“Varlık Fonu” aracılığıyla tüm kamusal varlıklarımıza
el koyan tek adam rejimi, birbiri ardına çıkardığı yasa
ve yönetmeliklerle ormanlarımızdan kıyılarımıza,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında tüm
devlet tümüyle parti devleti olarak düzenlenmiş, kamu
kurumları parti organı gibi çalışmaya başlamış, parti
üyeliği kamu kurumlarında yükselmenin temel koşulu
haline getirilmiş durumdadır. Bu çürümeye, tek adam
rejiminin antidemokratik uygulamalarına, emek
düşmanı politikalarına, ülkeyi yıkıma sürükleyen
adımlarına karşı çıkan tüm kesimler, iktidar şiddetinin
hedefi olmaktadır.
İtirazlarını ve taleplerini yükseltmek için sokağa çıkan
tüm kesimler sınırsız ve orantısız bir polis şiddetiyle
bastırılıyor. Son örneğini Gezi Davası’nda gördüğümüz
gibi mahkemeler iktidar sopası olarak görev yapıp,
iktidar politikaları doğrultusunda kararlar veriyorlar.
Bugüne kadar defalarca yargılanan, her defasında beraat
eden arkadaşlarımız, uydurma deliller ve deli saçması
iddialarla mahkum edilerek cezaevine gönderildiler.
Gezi Davası’nda mahkum edilen arkadaşlarımızın
nezdinde siyasi iktidarın cezalandırmak istediği tüm
Gezi Direnişi ve o direnişin parçası olmuş milyonlarca
kişidir. Çünkü Gezi Direnişi, AKP’nin 20 yılda
yarattığı çürümüş, köhne düzenin tam karşısında yer
alan aydınlık bir Türkiye geleceğinin temsilcisidir.
Tek adam rejiminin yoksulluğu, yağmacılığı ve
hukuksuzluğu bu ülkenin kaderi haline getirmesine
izin vermeyeceğiz!
Emek ve emekçi düşmanı politikalara, ülkenin tüm
zenginliklerini yağmalayan anlayışa, toplumsal
muhalefeti sindirmeyi hedefleyen baskı ve şiddete,
dostlarımızı cezaevlerine gönderen adaletsizliğe, bize
bu dünyada cehennemi yaşatmak isteyen tek adam
rejimine karşı tüm halkımızı emeğin birlik, mücadele
ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta alanlara çağırıyoruz.
Bu çürümüş, köhne düzeni hep birlikte değiştireceğiz!
Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek, barış ve demokrasi
mücadelemiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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AYDIN VE SANATÇILARDAN “BİRLİKTE 1 MAYIS’A”
ÇAĞRISI
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin çağrısıyla
İstanbul’da bir araya gelen aydın ve sanatçılar başta
İstanbul Maltepe’de olmak üzere Türkiye’nin dört bir
yanındaki 1 Mayıs’lara katılım için çağrı yaptı.
Rutkay Aziz, Tilbe Saran, Menderes Samancılar,
Mazlum Çimen, Adnan Özyalçıner, Orhan Aydın, Erbil
Karakoç, Özcan Yaman, Aras Akanaras, Hasan Karayol,
Ayşen Şahin, Volkan Yosunlu, Gürşat Özdemir, Galip
Görür gibi isimlerin katıldığı açıklamada ekonomik
kriz, işsizlik, yoksulluk, anti demokratik uygulamalar
gibi başlıklara değinildi ve Gezi davasında haksız
hukuksuz cezalara tepki gösterilerek 2022 1 Mayıs’ının
kitleselliğinin önemi üzerinde duruldu.
TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde
düzenlenen toplantıda ortak açıklamayı okuyan Tilbe
Saran “Emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten,
özgürlükten, Gezi’den yana olan herkesi 1 Mayıs’a
çağırıyoruz” dedi.
“Birlikte değiştireceğiz, birlikte 1 Mayıs’a” başlıklı ortak
metnin okunmasının ardından aydınlar ve sanatçılar 1
Mayıs mesajlarını ilettiler.
Açıklamaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,
DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK
Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan, KESK Eş Genel
Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konsey
Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TMMOB İstanbul
İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik de katıldı.
BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ!
BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ
BİRLİKTE 1 MAYIS’A
Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi, borçlanma
derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta
kalmak bile her gün zorlaşıyor.
Bu düzen toplumun işini, aşını geçimini ve sağlığını
korumuyor, aksine tehdit ediyor.
Bu düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini ve
güzelliklerini üreten bizleri, işçileri, emekçileri, kamu
emekçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri,
avukatları, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları,
gençleri, kadınları, emeklileri, emekli dahi olamayanları
ezdikçe eziyor.
Bu düzenin çarkları, zengini daha zengin etmek,
bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle
beslemek üzere kurulmuş.

Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek,
yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak
üzere dönüyor.
Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla,
salgınla mücadele ederken 20 yıldır ülkeyi yöneten
AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını, bir avuç
patronu ve ayrıcalıklı zümreyi korumak için seferber
etti, etmeye devam ediyor.
Halk işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar
demokrasi, adalet ve hukuka da aç. Bu düzen
yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği
büyütüyor.
Halkın gerçeği ile bir avuç ayrıcalıklı kesimin gerçeği
arasındaki fark, tek sesli medyanın propaganda
yayınlarıyla perdelenmek isteniyor. Üstü örtülemeyen
hakikate dair çığlıklar, baskı ile, şiddet ile, sansür ile, zor
ile bastırılmak isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri
söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla
karşı karşıya kalıyor.
Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları
bile ortadan kaldırılıyor. Demokratik hak olarak elde
kalan tek hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımıza
dahi el uzatılıyor.
Bu düzen mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak
yönetmek gibi tehlikeli bir yönteme başvuruyor.
Sürekli olarak iç ve dış düşman yaratılıyor. Yukarıdan
aşağıya kışkırtılan şovenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık,
mezhepçilik ve savaş politikaları bu düzenin yarattığı
krizi yönetmenin bir yolu olarak ülkemizin ve halkın
geleceğini tehdit ediyor.
Bu düzen böyle gitmez. Halkı yoksulluğa, açlığa,
işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden
bu akıl dışı düzen Türkiye’nin sırtında bir yüktür.
Öte yandan 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri
tek kişide toplayanlar sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin
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kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye
bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz.
Gün şikâyet etme günü değildir. Biz tüm sömürülenler,
yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme,
82 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme
gücümüz var.
1 Mayıs, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve
Dayanışma günü ülkenin dört bir yanında gücümüzü
ve coşkumuzu meydanlara taşıdığımız bir gün
olacaktır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde
de işçilerin ve emekçilerin, bu günü kendi belirledikleri,
kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da
Taksim 1 Mayıs alanında coşkuyla kutlama hakkı
vardır. Ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul

edilen bu hakkın 2013 yılından beri keyfi biçimde gasp
edilmesini, Taksim 1 Mayıs alanının yasaklanmasını
kabul etmediğimizi ve Taksim 1 Mayıs meydanı yasağı
başta olmak üzere, yasakların kalktığı bir ülke için
mücadele kararlılığımızı buradan bir kere daha ifade
etmek isteriz.
Biz aşağıda imzası bulunan emek ve meslek örgütleri
olarak 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününe
giderken birlikte değiştirme irademizi işyeri işyeri,
sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğimizi,
Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında
omuz omuza olacağımızı ilan ediyor, emekten, barıştan,
demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten, geziden yana
olan herkesi 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya
çağırıyoruz.

TMMOB YÖNETİM KURULU, ODA BAŞKANLARI VE İKK
SEKRETERLERİ ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Yönetim Kurulu, Oda Başkanları ve İl
Koordinasyon Kurulu Sekreterleri Ortak Toplantısı
“Gezi Davası, 1 Mayıs 2022 ve TMMOB 47. Dönem
Olağan Genel Kurulu” gündemleri ile 26 Nisan 2022
tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Toplantıya Emin KORAMAZ (TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı), Selçuk ULUATA (TMMOB Yönetim
Kurulu II. Başkanı), A.Ülkü KARAALİOĞLU
(TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi), Ekrem
POYRAZ (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Hüsnü
MEYDAN (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Mehmet
BESLEME (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Özden
GÜNGÖR (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Dersim
GÜL (TMMOB Genel Sekreteri), TMMOB Yönetim
Kurulu Üyeleri Ersin GIRBALAR, Esen Leyla İMREN,
Feramuz AŞKIN, Halil GEZER, Murat FIRAT, Yusuf
SONGÜL, Ata Can Kale, Mustafa Zorlu, Necdet PAMİR,
Utkan GÜNEŞ, Hanze GÜRKAŞ, Ceren İLTER,
Ayşegül İBİCİ ORUÇKAPTAN, Cemalettin KÜÇÜK,
Teknik Görevliler Özgür Cemile GÖKTAŞ KÜÇÜK,
Bülent AKÇA, Eren ŞAHİNER, Mutlu ARSLAN
(TMMOB Basın Danışmanı), Gülsüm SÖNMEZ
(TMMOB G. S. Yardımcısı); Cem Nuri ALDAŞ (BMO
Yönetim Kurulu Başkanı), Abdullah ZARARSIZ (Fizik
MO Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet KAHRAMAN
(Çevre MO Yönetim Kurulu Başkanı), Mahir ULUTAŞ
(Elektrik MO Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Yaşar
CANCA (Gemi Makineleri İşletme MO Yönetim
Kurulu Başkanı), Yaşar ÜZÜMCÜ (Gıda MO Yönetim
Kurulu Başkanı), Emrah KAYMAK (İçmimarlar Odası
Yönetim Kurulu Başkanı), Taner YÜZGEÇ (İnşaat MO
Yönetim Kurulu Başkanı), Şevket DEMİRBAŞ (Jeofizik

MO Yönetim Kurulu Başkanı), Hüseyin ALAN
(Jeoloji MO Yönetim Kurulu Başkanı), Zuhal YAZICI
(Kimya MO Yönetim Kurulu Üyesi), Erşat AKYAZILI
(Maden MO Yazman Üyesi), Yunus YENER (Makina
MO Yönetim Kurulu Başkanı), A.İrfan TÜRKKOLU
(Metalurji ve Malzeme MO Yönetim Kurulu Başkanı),
İsmail KÜÇÜK (Meteoroloji MO Yönetim Kurulu II.
Başkanı), Tores DİNÇÖZ (Mimarlar Odası Yönetim
Kurulu Genel Sekreteri), Gencay SERTER (Şehir
Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Aykut
ÜSTÜN (Tekstil MO Yönetim Kurulu Başkanı),
Baki Remzi SUİÇMEZ (Ziraat MO Yönetim Kurulu
Başkanı); Ahmet UNCU (Adana İKK Sekreteri),
Özgür TOPÇU (Ankara İKK Sekreteri), Ufuk
AKDENİZ (Antakya İKK Sekreteri), Tunç ERLAÇİN
(Aydın İKK Sekreteri), Betül DİKİCİ (Balıkesir İKK
Sekreteri), Levent KALYON (Bodrum İKK Sekreteri),
Erol PERÇİN (Bolu İKK Sekreteri), Feridun TETİK
(Bursa İKK Sekreteri), Mehmet AKKÖSE (Denizli
İKK Sekreteri), Doğan HATUN (Diyarbakır İKK
Sekreteri), Egemen Kurtdere (Edirne İKK Sekreteri),
Neşet YAKANAT (Eskişehir İKK Sekreteri), Aykut
KOCALAR (Gaziantep İKK Sekreteri), Evin GEZER
(Hakkari İKK Sekreteri),Cevahir Efe Akçelik (İstanbul
İKK Sekreteri), Murat DURUKAN (İskenderun İKK
Sekreteri), Erol ÖZKAN (Kırklareli İKK Sekreteri),
Murat KÜREKÇİ (Kocaeli İKK Sekreteri), Aydın
ASLAN (Mardin İKK Sekreteri), Seyfettin ATAR
(Mersin İKK Sekreteri), Veli KEBAPÇI (Samsun İKK
Sekreteri), Mehmet KAYA (Şanlıurfa İKK Sekreteri),
Cemal POLAT (Tekirdağ İKK Sekreteri), Fulya
BANKOĞLU (Trabzon İKK Sekreteri), Uğur BEYCAN
(Tunceli İKK Sekreteri) katıldı.
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DOĞAYI VE TARIMI YOK EDEN MADENCİLİĞİ DEĞİL,
ÜRETEN ZEYTİNLİKLERİMİZİ KORUYALIM
1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve tüm zeytinlikleri maden sahası haline getirerek yok olma
tehlikesiyle yüz yüze bırakan yönetmelik değişikliğine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
tarafından 2 Mart 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan
yönetmelik değişikliği ile “ülkenin elektrik
ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen
madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik
olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve
faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin
mümkün olmaması durumunda … sahada
madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu
faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine
kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin
verilebilir” hükmü getirilmiştir. Bu değişiklik
tüm ülke çapındaki zeytinliklerimizin ölüm
fermanıdır.
Anayasa’nın 44, 45 ve 166. maddeleri tarımın,
üreticinin ve tarımsal üretim alanlarının
korunmasını anayasal güvence altına almakta
ve devlete bu koruma için sorumluluk
yüklemektedir. Bununla paralel olarak farklı
tarihlerde çıkartılan çok sayıda yasa ile tarım alanları
ve özellikle zeytinlikler özel korum altına alınmıştır.
1939 tarihli “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin
Aşılattırılması Hakkında Kanun” ile zeytinliklerin
korunmasını ve geliştirilmesi düzenlenirken, 2005
tarihli 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu” ile de toprağın korunması, geliştirilmesi,
tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir
kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını
düzenlemektedir.
1 Mart 2022 tarihli yönetmelik değişikliği açık biçimde
adı geçen anayasa ve yasa maddelerine aykırıdır. Bu
yasadışı düzenleme ile yakın zamanda keşif yapılacak
Akbelen başta olmak üzere ülkenin farklı yerlerindeki
zeytinliklerin yağmalanmasına kılıf hazırlanmaktadır.
Yönetmelik değişikliğinde yer alan “Ülkenin elektrik
ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik
faaliyetleri” ifadesi, kömür ve jeotermal amaçlı
faaliyetlere kolaylık sağlanacağını göstermektedir.
Değişikliğin belli şirketlere yönelik olarak düzenlendiği
kısa sürede ortaya çıkacaktır.
Kazdağları örneğinde de görüldüğü gibi, değişiklikte
yer alan “madencilik faaliyeti yürütecek kişinin
faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski

hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla” ifadesinin
koruyucu hiçbir etkisi yoktur. Taahhütlere uyulması
konusunda günümüze kadar Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı’nın somut bir yaptırımı
olmamıştır.
Değişiklikte yer alan “Zeytin sahasının taşınmasının
mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik
faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin
geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate
alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için” ifadesi,
“kamu yararı” ile “üstün kamu yararı” kavramlarını
yeniden gündeme getirecektir. Şöyle ki, TMMOB ve
bağlı Odalar olarak açtığımız birçok davada Bakanlık
tarafından verilen kamu yararı kararı, yargı tarafından
üstün kamu yararı doğayı ve tarım alanlarını
korumaktır gerekçesiyle bozulmuştur.
Ekosistemle uyumlu yüzlerce yıldır yerinde duran
zeytinliklerin “Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun
görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet
yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi
tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur” hükmü
gereği taşınmaya çalışılması ya da şekilsel ısmarlama
yeni zeytinlik dikilmesi taahhüdünün bilimsel hiçbir
açıklaması yoktur. Asırlık zeytinliklerin taşınması
değil, yerinde korunması esas olmalıdır.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın zeytinlikleri koşulsuz
koruması gerekirken, “… zeytin sahasının taşınmasına
ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının
uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis
edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman
Bakanlığınca belirlenir.” hükümleri ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın doğayı ve tarım alanlarını yok
edecek uygulamalarına rıza göstermesi kabul edilemez.
Bizler “madencilik” göz boyaması ve kandırmacasıyla
aç gözlü şirketlerin zeytinliklerimizi, ormanlarımızı,
tarlalarımızı, köylerimizi, insanlarımızı yuttuğu,
tükettiği bir ülke istemiyoruz. Bugün ülkemizde
egemen olan madencilik anlayışı, madenin bulunduğu
tüm arazinin harap edildiği, geride ise tümüyle
verimsizleştirilmiş ve kirletilmiş bir toprağın bırakıldığı
bir anlayışla sürdürülmektedir. Bu anlayış nedeniyle

Cerrattepe’den Fatsa’ya, Kaz Dağlarından Akbelen’e
kadar her yerde verimli ormanlık alanlarımız, tabiat
zenginliklerimiz yok edilmektedir. Bu anlayış, sadece
madenciliği değil, yaşamı da sürdürülemez hale
getirmektedir. Bu madencilik anlayışı, bir üretim
faaliyeti değil, bir sömürü faaliyetidir. Madenleri
olduğu gibi, doğayı ve halkı da sömürmektedir.
TMMOB, Anayasa ve ilgili koruyucu yasalar gereği
anılan Yönetmeliğin iptali için yargıya başvuracak,
yönetmelik değişikliği ile verilecek yeni izinleri de
ayrıca yargıya taşıyacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB VE BAĞLI ODALARI ZEYTİNLİKLERİN
MADEN SAHASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN ÖNÜNÜ
AÇAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI
DAVA AÇTI
1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren ve ülkemizdeki mevcut zeytinliklerin
Madencilik faaliyetleri kapsamında sökülebilmesini
sağlayacak olan yönetmelik değişikliğine karşı
TMMOB ve Bağlı odaları tarafından dava açıldı.
Yüzlerce yıllık tarımsal emeğin ürünü olan ve
anayasa ve yasalar tarafından koruma altında tutulan
zeytinliklerin maden şirketleri tarafından ortadan
kaldırılmasına yönelik değişiklik kamuoyunda büyük
bir tepki yaratmıştı.

TMMOB ve
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Fizik Mühendisleri Odası
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
TMMOB İçmimarlar Odası
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Anayasaya, yasalara ve hepsinden de önemlisi kamu
yararına aykırı bu düzenlemeye karşı TMMOB
ve TMMOB’ye bağlı 19 Oda tarafından 7 Mart
2022 tarihinde “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesi ile eklenen
Maden Yönetmeliğinin 115.maddesinin 4.fıkrasının”
yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin
Danıstay’a dava açıldı.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası

Açılan dava dilekçesinde, söz konusu yönetmelik
değişikliğiyle ülkemizdeki zeytinlik sahalarının yok
edilerek telafisi imkansız zararların ortaya çıkacağı
dile getirilmiş ve bu durumun anayasaya, yasalara ve
Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olduğu ifade
edilmiştir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası
TMMOB Mimarlar Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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YAŞAMI SAVUNALIM, İŞ CİNAYETLERİNİ
DURDURALIM!
sayısı en az 2 bin 170 olarak tespit edildi. Basına
yansımayan, habere konu olmayan daha çok sayıda iş
cinayetinin olduğunu hepimiz biliyoruz.
Emek sömürüsünü derinleştiği; esnek, güvencesiz
istihdamın
yaygınlaştığı,
emek
örgütlerinin
etkisizleştirildiği 20 yıllık AKP iktidarı dönemi boyunca
toplu işçi ölümleri tarihin en yüksek sayılarına ulaşmış,
20 yılda 28 binin üzerinde emekçi işyerlerinde hayatını
kaybetmiştir.
Madenlerde, inşaatlarda, tarım alanlarında, fabrikalarda
yaşanan facialar toplumda derin acılar yaratmaktadır.
ILO verilerine göre Türkiye ölümle sonuçlanan kazalar
bakımından Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır.
3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü
dolayısıyla işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini
vurgulamak ve ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat
çekmek için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.
Bitmek bilmeyen salgın, art arda yaşanan afetler ve
tüm acımasızlığıyla devam eden savaşın gölgesi altında
geçirdiğimiz bu günler, insan sağlığının ve hayatının ne
kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor.
İnsan yaşamına ve insanlığın ortak geleceğine olan tüm
saygı ve inancımızla savaşsız ve sömürüsüz bir dünya
dileğimizi bir kez daha haykırıyoruz.
Bundan tam 30 yılı önce, 3 Mart 1992 tarihinde
Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin
yaşamını yitirdiği maden kazası, ülkemizin en büyük
maden facialarından biri olarak tarihe geçmiştir.
Ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, insan
hayatının, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini
vurgulamak için 3 Mart tarihi TMMOB tarafından
“İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan
edilmiştir.
Yaşanan onca acıya, yaptığımız tüm uyarılara rağmen
gerekli önlemler alınmadığı, yapılaması gereken
düzenlemeler yapılmadığı için aradan geçen 30 yılda
on binlerce kişi, evine ekmek götürebilmek için çalıştığı
işyerinde hayatını kaybetti. Bu kayıplar her geçen yıl ne
yazık ki daha da artıyor. Basına yansıyan haberlere göre
2021 yılında işi başında hayatını kaybeden emekçilerin

Bu durum mevcut yasal düzenlemelerin iş kazalarını
ve ölümlerini önlemekteki yetersizliğinin, ülkemizde
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda köklü ve yapısal
sorunlar olduğunun en açık göstergesidir.
Oysa “elverişli koşullarda çalışma hakkı” İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’nde güvence altına alınmış bir
haktır. Emeğin yüzlerce yıllık mücadelesi sonucunda
benimsenen bu hak, “işçi sağlığı ve iş güvenliği” adıyla
tüm dünyada kabul edilen temel bir çalışma ilkesi
halini almıştır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının temelinde,
sermayenin azami kar hırsı ve emek aleyhine
politikaları yatmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine
ilişkin düzenlemelerde sendikalar, meslek örgütleri ve
bilim insanlarının görüşlerinin dikkate alınmaması
sorunu her geçen gün derinleştirmektedir.
Mevcut yasal çerçeve, işçiyi korumak, iş güvenliğini
sağlamak ve meslek hastalıklarını önlemekten çok
sermaye çıkarlarını gözeten konumdadır. Siyasi iktidar,
mevzuatı ve çalışma koşullarını iyileştirici ve geliştirici
adımlar atmaktan sürekli olarak kaçınmaktadır. Çünkü
insan hayatını değil, rantı odağına almakta; çalışandan
değil, işverenden yana taraf olmaktadır.
Devletin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu
çarpık konumlanışı nedeniyle, devletin ve işverenin
sorumluluğunda olması gereken pek çok şey İş
Güvenliği Uzmanlarının omuzlarına yüklenmektedir.
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Danışmanlık hizmeti olarak verilmesi gereken işçi
sağlığı ve iş güvenliği, ülkemizde yasaların da yol
vermesi ile bir suçlu yaratma olayına dönüşmüştür.
İş güvenliği uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen
işverenlerin almadığı önlemler sonucu yaşanan
ölüm, kaza gibi durumlarda dahi meslektaşlarımız
günah keçisi ilan edilmekte, kazaların asli suçlusu
olarak yargı önüne çıkartılmakta, hatta hapis cezaları
verilebilmektedir.
Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzeltilerek, işçi
sağlığı ve iş güvenliğine kaynak ayırmayan, tedbirleri
almaktan kaçınan, bu tedbirlere işgücü ve maliyet
hesabıyla yaklaşan işverenlerin de yaşanan kazalardan
ve meslek hastalıklarından sorumlu tutulacağı bir
işleyişe geçilmesidir.
İşverenlerin temel sorumluluklarından kaçtıkları,
kendi yerlerine birer günah keçisi olarak iş güvenliği
uzmanlarını koydukları bir çalışma yaşamında, önleyici
ve engelleyici hiçbir çalışmanın yapılamayacağı açıktır.
Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde sonuçlanan
Hendek Patlaması davasında görülmüştür. 7
Kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı
bu patlamada işyeri sahiplerine olası kasttan ceza
verilmemiş olması kamu vicdanını yaralamıştır.
Emeğe ve emekçiye düşman olan bu sistem
sermayenin sınırsız sömürü düzenin bir sonucudur.
Taşeronlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma,
denetimsizlik, esnek istihdam politikaları, kayıt dışı
çalışmaya izin veren politikalar ve bunun sonucu
oluşturulan mevzuat ile sorunlu bir sistem üretmiştir.
İş cinayetlerini seyrederek olan biteni kadere, fıtrata
bağlayan açıklamalar yapan siyasi iktidar bu sistemi
korumak üzere yoğun çaba sarf etmektedir.
Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının bu denli yaygın olmasının bir diğer
nedeni de, emekçilerin sendikal haklarının baskı
altında tutulmasıdır. Sendikal örgütlenmenin
önündeki engeller tüm çalışanlar için kaldırılmadıkça

işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak
mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız
işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler
tüm olumsuzluklara açık ve savunmasızdır. Bu
savunmasızlığa karşı adil yargılanma, örgütlenme,
insani koşullarda bir çalışma yaşamı ve işyerlerinde
emekçilerin ölmeyeceği, yaralanmayacağı, sakat
kalmayacağı bir düzen istiyoruz.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin
ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların
alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme
ve denetleme; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar,
TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden
bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir.
Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü
tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.
Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük
çoğunluğunun önlenebilir olduğu bilinmektedir.
Bilimsel ve teknik ölçütler doğrultusunda atılacak
adımlar ile göz göre göre “geliyorum” demekte olan
facialara son vermek mümkündür. Bunun için önce
insan hayatını ve emeğe değer veren bir yaklaşımın
benimsenmesi gerekmektedir.
Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bugün de iş cinayetleri
ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm,
yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma
hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır,
güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız, mesleğimiz için
sesimizi yükseltiyoruz.
Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında iş güvenliği
önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim sisteminin
yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının
durdurulması için yılmadan mücadele edeceğimizi
kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

birlik haberleri
MART-NİSAN 2022 SAYI: 203

13

14

açıklamalar

YAŞAMI SAVUNALIM İŞ CİNAYETLERİNİ
DURDURALIM! 3 MART İŞ CİNAYETLERİNE
KARŞI MÜCADELE GÜNÜNDE MÜCADELEYİ
BÜYÜTÜYORUZ!
İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında düzenlenen “TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı
Mücadele Günü”nde İKK`ların bulunduğu kentlerde basın açıklamaları gerçekleştirerek “Yaşamı Savunalım,
İş Cinayetlerini Durduralım” denildi.
ADANA:

ANTALYA:

Adana İl Koordinasyon Kurulu, İnşaat Mühendisleri
Odası Adana Şubesinde gerçekleştirilen basın
açıklamasıyla “Yaşamı Savunalım, İş Cinayetlerini
Durduralım!” dedi. Açıklamayı Adana İl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri Ahmet Uncu okudu.
ANKARA:

Ankara İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Genel
Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla
“Yaşamı Savunalım, İş Cinayetlerini Durduralım!”
dedi. Açıklamayı Ankara İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Özgür Topçu okudu.

Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Elektrik Mühendisleri
Odası Antalya Şubesinde gerçekleştirilen basın
açıklamasıyla “Yaşamı Savunalım, İş Cinayetlerini
Durduralım!” dedi. Açıklamayı Balıkesir İl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Derya Ünver okudu.
AYDIN:

Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Makina Mühendisleri
Odası Aydın İl Temsilciliğinde gerçekleştirilen basın
açıklamasıyla “Yaşamı Savunalım, İş Cinayetlerini
Durduralım!” dedi. Açıklamayı Balıkesir İl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tunç Erlaçin okudu.
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BALIKESİR:

Bursa İl Koordinasyon Kurulu, BAOB Yerleşkesinde
gerçekleştirilen basın açıklamasıyla “Yaşamı Savunalım,
İş Cinayetlerini Durduralım!” dedi. Açıklamayı Bursa
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Feridun Tetik okudu.
HATAY:

Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu, Mimarlar Odası
Balıkesir Şubesinde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla
“Yaşamı Savunalım, İş Cinayetlerini Durduralım!”
dedi. Açıklamayı Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Betül Dikici okudu.
BOLU:
Hatay İl Koordinasyon Kurulu, yerel basın aracılığıyla
gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla “Yaşamı Savunalım,
İş Cinayetlerini Durduralım!” dedi.
İZMİR:

Bolu İl Koordinasyon Kurulu, Makina Mühendisleri
Odası Bolu İl Temsilciliğinde gerçekleştirilen basın
açıklamasıyla “Yaşamı Savunalım, İş Cinayetlerini
Durduralım!” dedi. Açıklamayı Bolu İl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri Erol Perçin okudu.
BURSA:

İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Tepekule Kongre
Merkezinde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla
“Yaşamı Savunalım, İş Cinayetlerini Durduralım!”
dedi. Açıklamayı İzmir İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Aykut Akdemir okudu.
KARADENİZ EREĞLİ:
Karadeniz Ereğli İl Koordinasyon Kurulu, yerel basın
aracılığıyla gerçekleştirdiği açıklamasıyla “Yaşamı
Savunalım, İş Cinayetlerini Durduralım!” dedi.
KIRKLARELİ:
Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu, Öğretmenevi
önünde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla “Yaşamı
Savunalım, İş Cinayetlerini Durduralım!” dedi.
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Açıklamayı Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Erol Özkan okudu.

TEKİRDAĞ:

KOCAELİ:

Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu, Öğretmenevi
önünde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla “Yaşamı
Savunalım, İş Cinayetlerini Durduralım!” dedi.
Açıklamayı Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Cemal Polat okudu.
ZONGULDAK:

Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Uğur Mumcu
Parkı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasıyla “Yaşamı
Savunalım, İş Cinayetlerini Durduralım!” dedi.
Açıklamayı Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Murat Kürekçi okudu.
MARDİN:

Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu, Maden Şehitleri
Anıtı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasıyla “Yaşamı
Savunalım, İş Cinayetlerini Durduralım!” dedi.
Açıklamayı Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Çağlar Öztürk okudu.

Mardin İl Koordinasyon Kurulu, İnşaat Mühendisleri
Odası Mardin İl Temsilciliğinde gerçekleştirilen basın
açıklamasıyla “Yaşamı Savunalım, İş Cinayetlerini
Durduralım!” dedi. Açıklamayı Mardin İl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri Aydın Aslan okudu.

birlik haberleri
MART-NİSAN 2022 SAYI: 203

açıklamalar

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: “SAVAŞA HAYIR, BARIŞ
HEMEN ŞİMDİ!”
DİSK-KESK-TMMOB ve TTB 4
Mart 2022 tarihinde İstanbul Kadıköy
meydanındaki bir basın açıklamasıyla
“ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı”
savunma çağrısını yükseltti.
Ukrayna’da ağır bir insani yıkım
yaratan savaşa karşı 4 Mart 2022 Cuma
günü saat 18’de Kadıköy’de düzenlenen
eylemde ortak basın açıklamasını DİSK
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.
SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN
ŞİMDİ!
Bir süredir Rusya ile Ukrayna arasında
yapay olarak körüklenen gerilim bir haftadır savaşa
dönüştü. Rusya’nın saldırılarıyla beraber ağır bir insani
yıkımla karşı karşıyayız.
Bu çatışmanın kaybedeni Rusya ve Ukrayna emekçileri
başta olmak üzere bölge halkları olacaktır.
Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir!
Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek
artması demektir!
Savaş, emekçilerin ekmeği küçülürken zenginlerin
kasalarının dolması demektir!
Savaş, emeğin haklarının tamamen ortadan kaldırılması
demektir!
Savaş, iktidarların baskı politikalarına kılıf uydurulması
demektir. İnsan haklarının, hukuk ve adaletin hiçe
sayılmasıdır!
Savaş üzerinde yaşadığımız gezegenin, ekosistemin,
doğanın tahrip edilmesi demektir!
Savaş daha fazla, açlık, yoksulluk, göç ve dolayısıyla
tüm boyutlarıyla sağlıksızlık demektir!
Savaş artan ırkçılık, cinsiyetçilik ve ayrımcılık demektir
Öncelikle sivillerin can güvenliğini tehdit eden ağır
saldırılar sürerken, Ukrayna’yı terk etmek isteyen
herkese tüm komşu ülkeler sınırlarını açmalıdır.
Mültecilere sınırları kapatmak veya ırkına, kökenine,
inancına göre mülteci seçmek insanlık suçudur.
Savaşı durdurmak için geç değildir.

Rusya kendi halkının sokaklardan yükselen barış
taleplerine kulak vermeli, saldırılarını derhal
durdurmalıdır.
Ukrayna’daki tüm yabancı güçler geri çekilmeli,
Ukrayna’daki tüm halklar kendi gelecekleri hakkında
silahların gölgesinden uzak bir biçimde karar
verebilmelidir.
Dünya ölçeğinde de tüm askeri paktlar dağıtılmalı,
başka ülkelerdeki askeri varlıklar sonlandırılmalıdır.
Silahlanmayı ve yayılmayı esas alan politikalarından
vazgeçilmelidir.
Bu talepler doğrultusunda ülkemizi yöneten iktidarın
NATO’da genişlemeye yönelik yaklaşımına itiraz
ediyoruz. Savaşı değil yaşamı ve barışı savunan
bizler Rusya ile nükleer anlaşmalara son verilmesini
istiyoruz. Ülke kaynaklarının savaş politikaları için
kullanılmasını, saldırgan devletleri vergilerimizle
beslemek istemiyoruz.
Farklı emperyalist projelerin ve yayılmacı hayallerin
çatışması emekçilere yıkım getirmekte, dünyayı
ve halkları felakete sürüklemektedir. Bizler farklı
emperyalist kampların yayılmacı tezlerini, savaş
gerekçelerini reddediyor, savaşsız, sömürüsüz “başka
bir dünya mümkün” diyoruz.
Biz Türkiye’nin emek ve demokrasi güçleri için
dünyadaki tüm dostlarımızı savaşa karşı barış,
silahlanmaya karşı sosyal haklar, ırkçılığa ve ayrımcılığa
karşı halkların kardeşliği, baskıcı iktidarlara karşı
demokrasi, emeğin sömürüsüne karşı eşitlik için,
“başka bir dünya için” ortak mücadeleye çağırıyoruz.

birlik haberleri
MART-NİSAN 2022 SAYI: 203

17

18

açıklamalar

HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYOR, DİRENİŞİ
ÖRGÜTLÜYORUZ!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma
Grubu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

Dünya kadınlarının isyan ve direniş günü olan bir
8 Mart’a daha giderken, 2021 yılı ülkemizde kadın
haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine saldırılar
ile anılacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı hukuki
bir barikat oluşturan İstanbul Sözleşmesi’nden,
toplumdaki tüm itirazlara rağmen Cumhurbaşkanı
Kararı ile çıkılmıştır, bunu kabul etmemiz olası değildir.
Bu aynı zamanda Türkiye’yi, imzalayıp onayladığı bir
uluslararası insan hakları sözleşmesinden çekilen ilk ve
tek ülke yapmıştır.
Çekilmenin
gerekçesi
olarak
LGBTİ+’ların
gösterilmesi, LGBTİ+’lara yönelik nefret ve
ayrımcılığın kurumsallaştığını göstermiştir. Çekilme
kararının hukuksuz olması nedeniyle TMMOB, TTB
ve KESK’in de bulunduğu çok sayıda kurum ve kişi
tarafından iptal talebiyle dava açılmış, ancak yine
hukuksuz bir şekilde davalar reddedilmiştir. Bu süreçte
ve halen kadınlar ve çocuklar savunmasız- korunmasız
bir şekilde her türlü saldırıya maruz kalmakta, hayattan
koparılmaktadır. Kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği
mücadelesinde, uzun yıllar boyunca çeşitli ve ısrarlı

taleplerini dile getirdikleri eylemlerle, elde ettikleri
kazanımlara yönelik son hamle; 6. Yargı paketi ile
gündeme gelmiştir. Nafaka hakkına dair yalan/yanlış
söylemler ve çalışmalar gündemdedir. Bu tartışmaları
yapanlar kadın yoksulluğunu bildikleri halde kasıtlı bir
şekilde görmezden gelmektedir.
Partiyarkal kapitalist ekonominin bir gereği olarak
‘aileyi’ koruma, güçlendirme politikaları, ataerkil
sistemin yarattığı toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık
ve eşitsizlikler, emekçileri daha fazla sömürmek
için kullanılıyor bu durum. Kadın istihdamının
esnek, güvencesiz, kayıt dışı ve yarı zamanlı işlerde
yoğunlaşmasına sebep oluyor. Kadınlara ilişkin sosyal
politika düzenlemeleri hep, “ailenin korunması” ve
kadının “annelik” işlevinin yarattığı toplumsal fayda
açısından kabul edilebilir “nitelikte” devam etmesini
garanti altına alma şeklinde karşımıza çıkıyor.
Türkiye, dünyada kadın işsizlik oranının en yüksek
olduğu, istidamın en düşük, kadın yoksulluğunun
en fazla olduğu ülkelerden biridir. Kayıt dışı işlerde,
güvencesiz ve düşük ücretlerle istihdam ediliyor, aynı
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işi yaptığımız erkeklerden daha az ücret alıyoruz.
Çalışma hayatında ise yönetim kademelerinde yer
alamıyor ‘cam tavana’ maruz bırakılıyoruz. Emeğimiz
ikincilleşiyor, gelirimiz erkeğin gelirine ek olarak
görülüyor. Ev ve bakım işini aksatmamamız için esnek
çalışmamız gerekiyor.
Pandemi ile birlikte derinleşen eşitsizliklere eşlik eden
yoksulluk toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de pekiştiriyor.
Kadınlar daha fazla işsiz kalıyor, iş bulma ümidini
kaybediyor. Artan bakım yükleri nedeniyle erkeklere
göre işgücünden daha fazla çekilmek zorunda kalıyor.
Hâlihazırda kadınların düşük olan işgücüne katılımı
salgınla birlikte daha da zorlaştı. Salgın sonrası ise
derinleşen ekonomik kriz ve artan işsizlik karşısında
geçim sıkıntısı yaşanıyor. Her geçen gün iğneden ipliğe
kadar her türlü şeye gelen zamlar ve pahalılık kadınları
daha da yoksullaştırıyor. Kadınlar hem ev içi bakım
yükleriyle hem de artan pahalılık karşısında yoksulluğu
daha derinden yaşıyor. Kadın yoksulluğu artıyor, bakım
emeği yükümüz ise artmaya devam ediyor
Kadın emeğinin sömürülmesi ve bunun yol açtığı
yoksullukla beraber kadına yönelik şiddet yaşamın
tüm alanlarında derinleşerek sürdürülüyor. Ataerkinin
ürettiği şiddet, kadın düşmanı politikalar, cezasızlık
ve korumasızlık ile körükleniyor. Kadınlar fiziksel,
psikolojik, ekonomik, dijital, cinsel şiddete uğruyor,
katlediliyor, ‘intihar’ denilen şüpheli ölümlerle
yaşamdan koparılıyor. Kadınlar; işyerlerinde idareciler,
korunmasız sokaklarda erkekler, ev içinde baba, koca,
sevgili, ağabey, mahkemelerde erkek yargı tarafından
giderek artan şiddete maruz kalıyor. Ev, işyeri,
hapishane, mahkeme, medya, sağlık kurumu, sokak
ve daha sayamadığımız yaşamın birçok alanı kadınlar
için şiddeti doğuruyor ya da besliyor. Ataerkinin
yarattığı savaşlar da şiddetin en ağır formunu
yaşatmasının yanında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
derinleştirmesi ile kadınların savaşa karşı mücadelede
yer almasını kaçınılmaz kılıyor. Büyüyen örgütlü
kadın mücadelesine ve kadın kazanımlarına yönelik
saldırılar, eylem yasakları, gözaltılar, tutuklamalar ile
cevap veren iktidar özellikle her 8 Mart’ta sokakları

dolduran, işyerlerini mora boyayan kadınların
kararlılığı ile karşılaşıyor.
Emek örgütlerindeki
kadınlar olarak bu 8 Mart’ta da kadın kazanımlarına
dönük saldırıları, kadın yoksulluğunu, savaşı, kadın
emeğinin güvencesizleştirilmesini ve görülmemesini
kabul etmiyor, tüm kadınları aşağıdaki talepleri
gerçekleştirmek için sesleri ile alanları inletmeye,
işyerlerini isyanımızın rengi mora boyamaya
çağırıyoruz.
Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık
terk edilmeli, güvenceli ve insan onuruna yaraşır işler
yaratılmalıdır.
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa etkin bir şekilde
uygulanmalıdır.
Salgın ve yoksulluk ile artan kadın işsizliğini azaltacak
istihdam politikaları hızla hayata geçirilmelidir.
Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık
terk edilmeli, kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi
sunulan esnek-güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırmaya
son verilmeli, güvenceli iş, güvenli yaşam koşulları
sağlanmalıdır.
ILO 190 iş yaşamında şiddet ve taciz sözleşmesi
onaylanmalıdır.
Medeni Yasa değişikliği ve nafaka hakkının gaspına
yönelik yasa tasarısı geri çekilmelidir.
Kadınlar regl döneminde en az iki gün ücretli izinli
sayılmalıdır.
Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin
hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalıdır.
DİSK KADIN KOMİSYONU
KESK KADIN MECLİSİ
TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU
TTB KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI
KOLU
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EŞİT, ÖZGÜR, BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK MÜMKÜN!..
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından “Eşit, Özgür, Barış İçinde
Yaşamak Mümkün başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi.
Yaşamın her alanında emek ve hakları için mücadele
eden tüm kadınları selamlıyor, kadın mücadelesini
ve dayanışmasını yükselteceğimizi yine ısrarla
HAYKIRIYORUZ!..
Ne yazık ki bu yıl, 8 Mart’ı bir savaş ile karşılıyoruz.
Nerede, nasıl ve kim tarafından başlatılırsa başlatılsın,
emperyalist sömürü ve işgal savaşları insanlık suçudur.
Masum insanların hayatlarını kaybettiği, yaralandığı
ya da göçe zorlandığı, özellikle kadınlar ve çocuklar
üzerinde yarattığı, yaratacağı travmaları endişe ile
izliyoruz. Kaynaklarını savaşa ve silaha harcayan
zihniyet ile eşitlik karşıtı zihniyetin aynı tarihsel kökten
beslendiğini biliyoruz.
Covid 19 pandemisiyle birlikte, mevcut iktidarın
dayattığı siyasi kararları nedeniyle yaşanan ekonomik
krizin, toplumsal şiddetin ve eşitsizliğin yanı sıra, 2021
yılında kazanılmış haklara, toplumsal cinsiyet eşitliğine
ve doğaya saldırılar her geçen gün ivmelenerek
artmaktadır.

8 MART; dünya kadınlarının sorunlarını ve çözüm
önerilerini dile getirme günüdür.
8 MART; ayrımcılığa, şiddete karşı çıkma günüdür.
8 MART; hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı
günüdür.
TMMOB’li kadınlar olarak 165 yıl önce, New York’ta
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret eşitsizliğinin
giderilmesi amacıyla greve giden, ancak müdahaleyi
takiben nedeni bilinmeyen(!) yangında can veren 129
dokuma işçisi kadını ve mücadelemize ışık tutan tüm
kadınları saygıyla anıyoruz.
Farplas’ta ve Türkiye’nin dört bir yanındaki fabrika,
atölyelerde
örgütlenen,
sendikalaşan,
birlikte
dayanışma hattı ören, güvenceli yaşama ve çalışma
haklarının mücadelesini veren, üreten kadınların
yanındayız. Mücadeleleri, mücadelemizdir!..

Kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim
imkanları, sağlık ve kadının siyasi güçlendirilmesi
kriterlerine göre düzenlenen Dünya Ekonomik
Formu’nun (WEF) 2021 Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine
göre Türkiye, 156 ülke arasında geçen yıla göre üç
basamak daha gerileyerek 133. sırada, ekonomik hayata
katılımda ise 140. sırada yer almaktadır. Covid 19
öncesi cinsiyet eşitsizliğinin 100 yıl içinde son bulması
beklenirken, 136 yıla çıktığı belirtilmektedir.
DİSK-AR’ın Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ)
hesaplama metodolojisi ile Şubat 2022 verilerine göre,
2021’in 4.çeyreğinde (Ekim, Kasım, Aralık 2021)
geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyonu aşmıştır. Çalışma
çağındaki 64 milyon kişinin 20 milyonu kayıtlı ve tam
zamanlı istihdamdadır.
Her 100 kadından sadece 17’si kayıtlı ve istihdamdadır.
Genç kadınlarda işsizlik oranı %51’i aşmıştır.
TÜİK tarafından kadınlarda resmi istihdam oranı
%29,2 olarak açıklanmışken, DİSKAR tarafından KATİ
(Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam) oranı %17.5 olarak
hesaplanmıştır.
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Görülmektedir ki, TÜİK’in verileri geçmiş yıllarda
olduğu gibi, işsizlik oranlarının gerçek boyutlarının
üzerini örtmekten başka bir şey değildir.
Yaşamın her alanında olduğu gibi, çalışma hayatında
da cinsiyet eşitsizliğini KABUL ETMİYORUZ!..
20 Mart 2021 tarihinde tarafı olduğumuz İstanbul
Sözleşmesi’nden tüm itirazlara rağmen Cumhur
Başkanlığı’nın çekilme kararı ile, imzalanıp onaylanan
bir uluslararası insan hakları sözleşmesinden çekilen
dünyada ilk ve tek ülke olmamız da tarihe kara leke
olarak düşmüştür. Zaten kadına ve çocuklara yönelik
şiddetin, taciz ve tecavüzün ivmelenerek arttığı
ülkemizde, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının
ardından, gözü dönmüş caniler işledikleri vahşeti itiraf
edebilme cesaretini gösterebilmektedirler.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi
Avrupa ülkelerinin arasında kadına yönelik şiddetin
zirvesine 2021 yılında Türkiye yerleşmiştir.
Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu’nun
verilerine göre, 2021 yılında 280 kadın cinayeti
işlenmiş, 217 kadın ölümü de şüphelidir. 2022 yılının
ilk iki ayında 49 kadın cinayeti işlenmiş, 49 kadın
ölümü de şüphelidir.
Kadınların kendilerine reva görülen koşullar
karşısında susmalarını, korkmalarını ve itaat etmelerini
bekleyenler yanılıyorlar.
SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT
ETMİYORUZ!..
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN
VAZGEÇMİYORUZ!..

6.Yargı Paketi doğrudan eşitlikçi aile modeli ve laikliği
esas alan Medeni Yasa’yı doğrudan hedef almaktadır.
Genel olarak eşit vatandaşlık haklarımıza, özelde
yaşam hakkından başlayarak; nafaka, şiddetten,
taciz ve tecavüzden uzak yaşama, erken yaşta zorla
evlendirilmekten, eğitim, istihdam hakkı, çocukların
üstün yararı, LGBTİ+lara, her türlü şiddetin önlenmesi
gibi haklarımıza uzanıyor.
Kadınların ve çocukların nafaka hakkına, boşanma
davalarının görülme usulüne DOKUNMAYIN!
Aile arabuluculuğu adı altında yargı dışı çözüm
yollarını kadınlardan ve çocuklardan UZAK TUTUN!
YASALARA DOKUNMAYIN, UYGULAYIN!..
Biz TMMOB’li mühendis, mimar, şehir plancısı
kadınlar diyoruz ki;
Yaşamın Her Alanında
REDDEDİYORUZ!..

Cinsiyet

Eşitsizliğini

Kazanılmış Haklarımızın Gaspını REDDEDİYORUZ!..
Yaşam Biçimimiz ve Yönelimlerimiz Üzerindeki Şiddeti
REDDEDİYORUZ!..
Savaş Politikalarını REDDEDİYORUZ!..
Doğayı ve Tüm Canlıları Hedef Alan Her Türlü Şiddeti
REDDEDİYORUZ!..
Biz TMMOB’li mühendis, mimar, şehir plancısı
kadınlar şiddetsiz, sömürüsüz, eşit, barış içinde bir
yaşam istiyoruz.
‘Kanatlarda BARIŞ

2010’da kadın erkek eşit değildir söylemiyle başlayıp,
2012’de kürtajın yasaklanmak istenmesiyle devam
eden ve 2016’da TBMM Boşanmaların Araştırılması
Komisyonu Raporu ile bir hükümet programına
dönüşen, 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilerek hukuksuzluğunu taçlandıran mevcut iktidar,
kadın erkek eşitliğine karşı ideolojik saldırılarına
6.yargı paketi ile devam etmektedir.

Avuçlarda EMEK
Gelecek Birlikte ÖRÜLECEK!..
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ KADIN DAYANIŞMAMIZ!..
YAŞASIN TMMOB!..
TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU
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DAHA GEÇ OLMADAN NÜKLEERDEN VAZGEÇELİM,
YENİ FELAKETLER YAŞANMASIN!
11 Mart 2011 tarihinde yaşanan Fukuşima Nükleer Santrali felaketinin 11. yıldönümünde TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından nükleer santrallerin yarattığı tehditlere ilişkin basın açıklaması
yapıldı.
Bundan on bir yıl önce, 11 Mart 2011 tarihinde
Japonya’da meydana gelen şiddetli deprem sonrası
oluşan tsunami, Fukuşima-Daiichi nükleer santralını
da etkiledi. Oluşan dev dalgalar, santral bölgesini su
altında bıraktı. Denizden gelen su, Daiichi nükleer
güç santralında bulunan reaktörlerden üç adetinin
soğutma suyu devrelerine elektrik sağlayan yardımcı
sistemlerine hasar verdi. Yardımcı sistemler çalışmayıp,
elektrik sağlayamayınca üç reaktöre soğutma suyu
gitmedi, reaktörlerin çekirdekleri soğutulamadı ve
erimeye başladı. Reaktörlerde radyasyon sızıntısının
başlamış olması tüm dünyayı alarma geçirmeye yetti.
Santralda, nükleer reaktörlerin bu gibi büyük ölçekli
doğa olaylarından etkilenmemesi için akla gelen tüm
önlemler alınmıştı. Alınan önlemler sonucu reaktör
binası hasar görmedi. Ama yardımcı sistemlerde bu
tür bir risk yeterince hesaba katılmadığı için, soğutma
çalışmaları yeterince yapılamadı. Üç reaktör arızalandı
ve Fukuşima felaketi meydana geldi.
Fukuşima felaketi nükleer santrallar da meydana
gelebilecek kazaların sonuçlarının çok yıkıcı olacağını
tüm dünyaya gösterdi. O güne kadar söylendiği gibi,
Çernobil kazasının istisna olmadığını, en güvenli
diye tanıtılan nükleer santral ve reaktörlerin bile ciddi
risklerle karşı karşıya olduğu görüldü.
Kazadan sonra ilk günlerde, ilgili kuruluşlar tarafından
can kaybı olmadığı ve yalnızca maddi hasar meydana
geldiği açıklandı. Ama felaketin onuncu yılı olan 2021
de açıklanan veriler, ilk günlerde verilen bilgilerin
gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Japonya devlet
kuruluşları ve sivil araştırma kuruluşlarının verileri
farklı sonuçlar gösterse de, nükleer santralda meydan
gelen hasar ve radyasyon sızıntıları sonucunda pek çok
insanın yaşamını kaybettiği veya yaralandığı, meydana
gelen maddi hasarın 188 milyar doları aştığı açıklandı.
Halen Fukuşima-Daiichi nükleer santralının etrafında
20 km yarıçapında bir alan yaşanamaz bölge olarak
tecrit edilmiş durumdadır. Nükleer santral hasarından
etkilenen alanın temizlenmesinin en az 40 yıl daha
devam edeceği ifade edilmektedir.

Fukuşima’da meydana gelen bu felaket sonrası tüm
dünyada nükleer santrallara bakışı değişti. Birçok ülke
nükleer santrallarını hızla kapatmaya başladı, Japonya
tüm nükleer santrallarını kısa zamanda devre dışı
bıraktı, dünyada birçok başlamakta olan nükleer santral
projesi sonlandırıldı. Ancak, artan elektrik ihtiyacı bazı
ülkeleri yeniden daha küçük ölçekli de olsa yeniden
nükleer santral yapımına yöneltti. Rusya ve Çin’in
başını çektiği projeler çoğalmaya başladı. Nükleer lobi
hiç boş durmadı. Ülkelerin iklim değişikliğine karşı
fosil yakıtlardan uzaklaşma kararlarını kullanarak
nükleer enerjiyi temiz enerji olarak tanıtmaya başladı.
Kömürden çıkma kararlarını almış olan AB ülkeleri de
nükleer enerjiyi temiz enerji olarak kabul etti. Ancak bu
Almanya gibi bazı ülkeleri nükleer santralları kapatma
kararlarından vazgeçmesine neden olmadı.
Fukuşima felaketinden sonra nükleer santralların
güvenlik önlemleri çok daha üst düzeye yükseltildi ve
nükleer santral yapım maliyetleri ve dolayısı ile üretim
maliyetleri çok arttı. Nükleer enerji en pahalı enerji
türü oldu.
Fukuşima-Daiichi Nükleer santralında meydana
gelen felaket Ukrayna’da bulunan Çernobil nükleer
felaketinden sonra dünyanın karşılaştığı ikinci büyük
felaket olarak kabul edilmektedir. 1986 yılında meydana
gelen Çernobil nükleer felaketi üzerinden 36 yıl geçmiş
olmasına karşın kaza alanı henüz temizlenememiştir
ve felakete neden olan reaktör çekirdeği halen
radyasyon yaymaya devam etmektedir. Diğer tarafta,
Rusya Ukrayna savaşı sırasında Zaporijya Nükleer
Santralında meydana gelen patlama ve yangın nükleer
santralların dünya için nasıl bir tehlike olduğunu bir
kez daha gözler önüne sermiştir. Ukrayna’da bugün
karşılaşılan bu durum bir savaş halinde nükleer
santralların kolayca çok büyük bir tehdit silahına
dönüşebileceğini göstermiştir. Bilerek veya bilmeyerek
savaş bölgesindeki bir nükleer santrala düşen bir füze,
çekirdek koruyucu zırhını geçemese bile daha düşük
güvenlik önlemleri ile korunan atık depoları, yardımcı
besleme devreleri, soğutma suyu temin tesisleri gibi
tesislere zarar vermesi halinde ortaya çıkacak felaketin
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sonuçları Çernobil veya Fukuşima felaketlerinden
daha büyük olabilecektir. Bu da savaşın gidişatını da
değiştirebilecek bir sonuca neden olabilir.
Ne yazık ki bir savaş durumunda, bulunduğu ülkeye bu
denli büyük sorunlar yaratma riski içeren bir nükleer
santral da, yurdumuzda inşa edilmektedir. Bugün
Akkuyu’da yapılmakta olan nükleer santralın yarın
ülkemiz için büyük bir tehlike olmayacağını söylemek
Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra artık mümkün
değildir. Bütün dünya Rusya-Ukrayna Savaşı’nda
saldırılara hedef olabilecek nükleer santralların
doğuracağı riskler ve sorunları konuşmaktadır.
Ülkemizde ise siyasi iktidar, Ukrayna’da olabilecek

bir nükleer santral kazasının yıkıcı etkilerine karşı
uygulanacak Acil Eylem Planı ve Tedbirlerle ilgili
kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünmemektedir. Tüm
çabaları TBMM’den jet hızıyla geçirdikleri bir yasa ile
Rus şirketlerinin çıkarlarını kollamaktır.
Hiçbir toplumsal, ekonomik ve çevresel faydanın
olmadığı bu tehlikeli nükleer hevesten derhal vaz
geçilmelidir. Bugün artık iyice ortaya çıkan nükleer
santrallarla ilgili tehlikeler ve riskler siyasal iktidar
tarafından da görülmeli ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin
yapımı durdurulmalıdır.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TAKSİM DAYANIŞMASI GEZİ DAVASINA SAHİP
ÇIKACAĞIZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 17 Mart 2022 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Şubesinde Taksim Dayanışması Gezi Davasına ilişkin yapılan basın toplantısında dostlarımızı haklı davalarında
yalnız bırakmayacağız diye konuştu.
Değerli dostlar,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim
Kurulu adına hepinizi dostlukla kucaklıyorum.
Bu ülkenin başına gelen en güzel şey olan Gezi
Direnişini ve o görkemli direnişin mimarı olan
herkesi minnetle selamlıyorum. Direniş günlerinde
kaybettiğimiz gencecik filizlerimizi bir kez daha
saygı ve özlemle anıyorum.
Değerli dostlar,
2014 yılından bu yana, 8 yıldır süren bir yargı
felaketine, adalet utancına tanıklık ediyoruz. Bir halk
hareketinin, demokratik bir direnişin parçası olduğu
cezalandırılmak istenen arkadaşlarımız üzerinden
devam eden bu hukuk faciasının vebali siyasi iktidarın
üzerinde olduğu kadar, onun güdümündeki yargı
organlarının da üzerindedir.
Uydurma delillerle, kurmaca iddianamelerle, asılsız
suçlamalarla defalarca yargılanan, her seferinde beraat
eden arkadaşlarımız her seferinde kendilerini yeniden
mahkeme huzurunda buluyorlar.
Tümüyle barışçıl eylemler darbe teşebbüsü gibi
nitelendirilerek, Savcılık tarafından Osman Kavala
ve Ayşe Mücella Yapıcı için istenen ağırlaştırılmış

müebbet hapis talebi, aralarında Şehir Plancıları
Odamızdan Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın
Can Atalay’ın da bulunduğu diğer arkadaşlarımız için
istenen cezalar yargının içinde bulunduğu durumun
içler acısı durumunu göstermektedir.
Mücella Yapıcı TMMOB Yönetim ve Yürütme Kurulu
Üyesidir. Türkiye’deki 600 bini aşkın mühendis, mimar
ve şehir plancısının üye olduğu meslek örgütlerinin
üst birliğinin en üst kurulunda yer almaktadır. Bugüne
kadar mücadelesiyle ve fikirleriyle toplumun her
kesimine örnek olmuş bir isimdir.
Ömrünü darbelerle ve darbecilerle mücadeleyle
geçirmiş Mücella Yapıcı’dan bir darbeci çıkarmak,
sadece hukuka değil akla, mantığa ve vicdana da
aykırıdır. Bu davanın savcıları darbecilerle kol kola
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gezerken, Mücella Yapıcı onlardan hesap soruyordu.
Ne yaparsanız yapın dostlarımızın isimlerini
ve mücadelesini kirletemeyeceksiniz. Buna izin
vermeyeceğiz.
Tayfun Kahraman Şehir Plancıları Odamızın geçmiş
dönemlerde İstanbul Şube Başkanlığını yürütmüş olan
bir arkadaşımızdır.
Can Atalay Mimarlar Odamızın Avukatı ve Basın
Danışmanıdır.
Bu arkadaşlarımız bugüne kadar yürüttükleri mücadele
ve fikirleriyle toplumun her kesimine örnek olmuş
isimlerdir.
Değerli dostlar,
Bu yaşananların hukukla, kanunlarla,
açıklanabilir bir yanı bulunmuyor.

adaletle

Bu yaşananlar, AKP’nin Gezi heyulasından duyduğu
korkuyla baş edebilme çabasından başka bir şey
değildir.
Bu yaşananlar, AKP’nin siyaseten yüzleşemediği Gezi
gerçekliğinden kaçabilmek için hukuk karikatürü
yaratma çabasından başka bir şey değildir.
Ne kadar çabalarsa çabalasın ne kadar uğraşırsa
uğraşsın Gezi’nin masumiyetine, Gezi’nin haklılığına,
Gezi’nin gerçekliğine en ufak bir leke süremeyecek.
Gezi bu ülkenin onurlu geçmişi, umutlu geleceğidir.
Gezi dündür, bugündür, gelecektir.

Gezi Direnişi bu topraklarda ağaca, doğaya ve kamusal
mekânlara sahip çıkma iradesinin, geleceği kazanma
mücadelesinin zirvesidir.
Gezi Direnişi insanlığın ortak değerlerine, haklara ve
özgürlüklere, dayanışmaya sahip çıkmanın hikâyesidir.
Gezi direnişi toplumun her kesiminden insanın bir
arada yaşamasının, paylaşmasının ve dayanışmasının
en güzel örneğidir
Gezi direnişi katılımcılığın, yaratıcılığın ve doğrudan
demokrasinin ifadesidir.
Siyasi iktidarı asıl korkutan da zaten Gezi’de kolektif
olarak ortaya çıkardığımız bu değerlerdir.
Bu değerlere ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız.
Gezi davasında yargılanan dostlarımıza sahip çıkacağız.
Gezi’de hayatını kaybeden gençlerimizin anılarına ve
düşlerine sahip çıkacağız.
Direnişin ilk haftasında Gezi Parkına asılan bir
pankartta “Siz yokken burada olan ağaçlar siz giderken
de burada selâm duracaklar” diye yazıyordu. İşte
AKP’nin gidişinin arifesindeyiz ve o parktaki ağaçlar
orada durmaya devam ediyorlar, hepimizi coşkuyla
selamlayarak.
Hepinizi dostlukla kucaklıyorum. Biz kazanacağız,
Gezi kazanacak!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BARIŞA BİR ŞANS VERELİM, NEVRUZ KUTLU
OLSUN!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 21 Mart 2022 tarihinde yayınladığı mesajla Nevruz’u
kutlayarak barış ve kardeşlik çağrısında bulundu.
Dünyanın bütün ülkelerinde doğanın uyanışı ve
yaşamın yeniden canlanmasının simgesi olarak
kutlanan Nevruz, ülkemizde aynı zamanda barışa ve
kardeşliğe duyulan özlemin de simgesidir.

kardeşlik ve dayanışma ruhunun yaygınlaşmasına
her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.
Silahlar derhal susturulmalı, barışa bir şans
verilmelidir.

Bu ülke topraklarında yaşayan farklı kültürlerden,
kimliklerden ve geleneklerden gelen tüm halkların
bir arada yaşam arzusunun kültürle yoğrulmuş
dışavurumudur Nevruz.

Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışın
sağlanması, tüm dünya halklarının huzurlu ve
sağlıklı yaşaması, baharın tüm dünyada umudu ve
kardeşliği yeşertmesi dileğiyle Nevruz Kutlu Olsun!

Ukrayna ve Ortadoğu’nun farklı bölgelerinde devam
eden savaşların yıkımı ve acısı hepimizi derinden
etkilemektedir. Bu kötü günlerde nevruzun barış,

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DÜNYAYI VE ÜLKEMİZİ BEKLEYEN YAKIN
TEHDİDE HAZIRLIKLI OLALIM, ORMANLARIMIZA,
SUYUMUZA, DOĞAMIZA SAHİP ÇIKALIM!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Dünya Ormancılık Günü, Su Günü ve Dünya Meteoroloji
Günü dolayısıyla 22 Mart 2022 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Su, İklim Değişikliği, Kuraklık ve Doğa Kaynaklı Afetler
konusunda farkındalığı geliştirmek amacıyla, Birleşmiş
Milletler tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık
Günü, 22 Mart Dünya Su Günü, 23 Mart ise Dünya
Meteoroloji Günü olarak ilan edilmiştir.
Yakın dönemlerde birbiri ardına yaşadığımız kriz ve
afetler, yaşamın sürekliliği açısından hayati öneme
sahip her üç konuda da hepimizi çok daha duyarlı ve
hazırlıklı olmaya zorlamaktadır.
ORMANLARIMIZ VE ORMAN YANGINLARI
Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı faaliyet raporunda
Ülkemiz orman varlığının ülke yüzölçümünün yaklaşık
% 29,6’sını kapladığı, bu alan içerisinde normal kapalı
orman alanının toplam ormanlık alanının %58,42’sini,
boşluklu kapalı orman alanının toplam ormanlık alanın
%41,58’sini oluşturduğu belirtilmektedir. Ormanların
%94,48’inin koru, %5,52’inin baltalık olarak işletildiği,
toplam ağaç varlığının yaklaşık 1,72 milyar m3,
ormanların odun hammaddesi verim gücünün bir
göstergesi olan artımın ise 47,6 milyon m3 düzeyinde
olduğu belirtilmektedir.
Türkiye ormanları, biyolojik çeşitlilik açısından kuzey
yarım kürenin en önemli ormanlarındandır. Oxford
Üniversitesinde yapılan “biyoçeşitliliğin tehlike altında
olduğu sıcak noktalar” çalışmasına göre, özellikle
kuzeydoğu ormanlarımız ile Ege ve Akdeniz’deki
orman ekosistemlerimiz dünyanın korumada öncelikli
34 sıcak noktası arasında yer almakta ve binlerce canlı
türüne ev sahipliği yapmaktadır. Üstlendikleri ekolojik
fonksiyonlarla bu türler ormanlarımızın, ormanlar da
yaşamımızın sigortasıdır.
Biyolojik bir varlık olarak, ormanların yangın, ağaç
kesimi, yapılaşma gibi insan etkisi ile yok olması,
sadece ağaç kaybına değil, aynı zamanda ekosistemi
oluşturan diğer bitki türlerinin, yaban hayatının,
flora ve faunanın yaşam alanlarının, giderek de
tarım alanları ile yerleşim alanlarının kaybına neden
olmaktadır. Bu nedenle orman yangınları topyekûn
bir yok oluş demektir. Yangınlar, hava ve toprak

sıcaklığı aşırılıklarına da neden olduğundan bir alanın
mikro ikliminin hissedilir şekilde değişmesine neden
olabilmektedir.
28 Temmuz 2021-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında
54 ilimizde ardı ardına çıkan 299 orman yangınında
8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Orman Genel
Müdürlüğü verilerine göre 135 bin hektar orman
alanının yanı sıra köy yerleşim alanları, tarım arazileri
ve sera alanları küle dönmüş, binlerce hayvan telef
olmuştur.
Orman Genel Müdürlüğü’nün 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.
Ormanlık alanlarda zemin, yüksek organik içeriği
ve çok sayıda makro gözenekten dolayı sahip olduğu
yüksek sızma kapasitesi sayesinde taşkın riskinin
belirgin şekilde azaltılmasını sağlamaktadır. Yangın
sonrasında ağaçların yok olmasıyla zeminin suyu
emme kapasitesinin azalması, suyun yüzeysel akışının
şiddetlenmesi taşkın ve erozyon riskinin artma
olasılığını yükseltmektedir.
YERALTI SU KAYNAKLARI
İklim değişikliği ile birlikte yeraltı suyu miktarında
meydana gelecek azalma ve kirlenme risklerine dikkat
çekmek, yeraltı sularına yönelik toplumsal farkındalığın
artmasını sağlamak ve verimli, sürdürülebilir bir şekilde
yönetilmesi gerektiği konusunu hatırlatmak amacıyla
2022 yılı Dünya Su Günü’nün teması “YeraltısuyuGörünmezi Görünür Kılmak” olarak belirlenmiştir.
Yeraltı sularımız içme suyu, tarımsal sulama ve endüstri
suyu olarak kullanılan doğal kaynaklarımızdır. DSİ
verilerine göre ülkemizde yıllık kullanılabilir su
potansiyeli 112 milyar m3 olup bunun 94 milyar m3 ’ü
yerüstü suyu, 18 milyar m3 ’ü yeraltı suyudur. Toplam
su potansiyelinin 2021 yılı gerçekleşmelerine göre 58,41
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milyar m3 ’ünün 45,05 milyar m3 ’ü (%77) sulama
suyu, 13,36 milyar m3 ’ü (%23) ise içme-kullanma ve
sanayi suyu olarak kullanılmıştır. Kişi başına 1.339
m3 kullanılabilir yıllık su miktarı ile ülkemiz su stresi
yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır.
Ülkemiz nüfusundaki artış, dış göçün artması, küresel
ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği, gelişen
sanayileşmeyle artan su arzı ve kayıtsız derin su
kuyularının artması sebebiyle bölgelere tahsis edilen
yeraltı su kaynakları üzerindeki baskı her geçen gün
daha da artmaktadır. Özellikle büyükşehirlerde günlük
içme-kullanma suyu ihtiyacının çok önemli bir kısmı
yeraltı suyu rezervinden karşılanmakta olup kuyu ve
kaynaklar üzerinde artan bu baskı birçok kirliliği de
beraberinde getirmektedir. Özellikle pik kullanım
debilerinin oluştuğu dönemlerde jeolojik ve insan
kaynaklı kirliliğin arttığı görülmekte ve bu durum
dönemsel rezerv yetersizliğine sebep olabilmektedir.
Yeraltı su kaynaklarında, tanımlanan debilerin üzerinde
gerçekleştirilen çekimler sebebiyle ilerleyen yıllarda
kaynaklarımız üzerindeki insan ve jeolojik yapıdan
kaynaklı kirliliğin artması, kaçınılmaz olacaktır. Yeraltı
sularının bazı bölgelerde aşırı tüketilmesi, tarımsal
üretimde kullanılması, yeraltı su kaynaklarının kendini
yenileyememesine yol açmakta, su seviyeleri hızla
düşmektedir. Bu kaynakların korunması ve verimli
kullanılması için önlemlerin arttırılması gerekmektedir.
Yeraltı sularını korumak için belediyelerin ve her türlü
sanayi tesisinin atık sularını arıtmadan doğaya salması
önlenmelidir.
Su kaynaklarını kirleten bir diğer tehlike de vahşi
madencilik faaliyetleridir. Son örneğini 2021 yılının
son günlerinde Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi
yakınlarındaki kurşun-çinko-bakır madeninin atık
havuzunun patlaması sonrası kimyasal atıkların dereye
karışmasıyla yaşadık. Bu atıkların tamamı derenin
devamında bulunan Kılıçkaya Barajına karıştı.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
2022 yılı Dünya Meteoroloji Günü’nün teması ise
“Erken Uyarı ve Erken Eylem” olarak belirlenmiştir.
Bu temayla iklim değişikliği ile birlikte artan doğal
afetlere dikkat çekmek, afet riskinin azaltılması için
“Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri”nin önemini ortaya
koyabilmek, yaşamları ve yaşam kaynaklarını aşırı
meteorolojik olaylardan korumak hedeflenmektedir.
1988 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş
Milletler Çevre Programı tarafından, iklim değişikliği
ile ilgili bilimsel verilerin değerlendirilmesi amacıyla

kurulan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin
(IPCC) 2021 yılı “İklim Değişikliği 2022: Etkiler,
Uyum ve Kırılganlık” başlıklı Altıncı Değerlendirme
Raporunda sıcaklığın, 2010-2019 arasında 18501900 dönemine kıyasla 1oC’den fazla arttığı, artışın
temel kaynağının ise sera gazı emisyonları olduğu
belirtilmektedir. Bu nedenle iklim değişikliğinin daha
uzun yıllar süreceği, aynı şekilde sıcaklık artışları
ile buzulların erimesinin de artacağı ve sonucunda
deniz seviyesinin de yükselmeye devam edeceği
düşünülmelidir.
IPCC’nin belirlediği dört farklı senaryonun her birinde
(dünya genelinde olduğu gibi) Türkiye’nin içinde
bulunduğu Akdeniz kuşağı iklim değişikliğinden
en fazla etkilenen ve etkilenmesi beklenen bölgeler
arasında yer almaktadır.
Dünya, önümüzdeki yirmi yılda 1,5°C küresel ısınmayla
birlikte kaçınılmaz çoklu iklim tehlikeleriyle karşı
karşıya kalacaktır. Bu sıcaklık artış seviyesinin geçici
olarak aşılması halinde bile, geri dönüşü olmayan daha
ciddi etkilere maruz kalınabilecektir.
Artan sıcaklığın orman yangınlarına ortam sağlayacağı,
ekosistemlerin yok olmasının yanında ormanların,
ürettiği oksijen ile karbon emisyonunun azalmasına
sağladığı katkının da yok olmasına neden olacağı bir
tehlike olarak önümüzde durmaktadır.
Kuraklık son yıllarda ülkemizin en ciddi meteorolojik
karakterli doğal afetlerinden biri olmuştur ve olmaya
da devam etmektedir. İçme suyu temininden tarımsal
üretime kadar birçok alanda sıkıntıya neden olacak
sıcaklık artışlarının topraklarımızı da ciddi şekilde
etkileneceği, Türkiye genelinde Güney Ege ve Batı
Akdeniz’de daha etkili olacak şekilde giderek daha
fazla nem kaybedeceği ve kuraklığın artacağı da
öngörülmektedir. Tarımsal üretimde çeşitlilikle
birlikte üretim hacmi de azalacak olup, asli besin
kaynaklarından biri olan buğdayın en fazla etkilenecek
ürünler arasında olacağı belirtilmektedir.
Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri her yıl belli dönemde
temiz su kaynaklarına erişim sağlayamamaktadır.
Ülkemiz açısından bakıldığı zaman su stresi yaşayan
bir ülke olduğumuz ve su kaynaklarını çok daha verimli
kullanmak zorunda olduğumuz açıkça söylenebilir.
AFETLERE HAZIRLIK
Yapılan çalışmalar; ülkemizde son 50 yılda afet sayısının
beş kat arttığını ortaya koymaktadır.
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Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın (WMO) 2021 sonu
itibariyle hazırladığı “Son 50 Yılın Afet İstatistikleri”
raporu; hava durumu, iklim ve su ile ilgili olarak
11.000’den fazla afet olduğunu, neredeyse her gün
bir afet meydana geldiğini ve bunun sonucunda da
2 milyonu aşkın ölüm meydana geldiğini ortaya
koymaktadır. Son elli yılda günde 115 kişi doğal afetler
nedeniyle yaşamını kaybetmiştir.
Son birkaç yılda dünyanın pek çok yerinde ve Türkiye’de
oluşan doğal afetlerin insan yaşamı ve etkinlikleri ile
ekosistemler üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkileri
dikkate alındığında ekstrem hava durumlarının,
gerçekte değişen bir iklimin ilk sonuçları olup olmadığı
net olarak ifade edilemese de bu olasılığın da göz ardı
edilemeyeceği açıktır.
İklim değişikliğinin yanı sıra artan kentleşme, özellikle
kötü planlanmış kentsel büyüme, yüksek düzeyde
yoksulluk ve işsizlik ve temel hizmetlerin eksikliğini
yaşayan şehirler için karmaşık riskler yaratıyor.
Neredeyse tüm şiddetli hava olaylarının birer afete
dönüşmesi, topoğrafik koşulların, yanlış yerleşme ve
yanlış arazi kullanımı uygulamaları gibi yerel ya da
bölgesel coğrafya etmenlerinin yanı sıra, temel olarak
insan sistemlerinin ‘olası’ yerel hava tiplerine karşı
hazırlıklı olma ve önlemler almadaki başarısızlığının
doğal bir sonucu. Bu büyük tehlike, günümüzde
dramatik olarak şiddetlenmekte.
Yaşam ve yaşam kaynaklarının varlığı için, öncelikle
doğayı korumak ve güçlendirmek, ardından “Erken
Uyarı, Erken Eylem” ile önlemleri hayata geçirmek, afet
risklerini azaltacaktır.
Ülkemizdeki doğa olaylarının afete yol açmasını
engellemek için atılması gereken adımlar ile zarar
azaltma, afetlere hazırlık, müdahale ve dayanışma
konularında örgütlülüğü geliştirme amacı ile 20-22
Nisan 2022 tarihlerinde TMMOB Afet Sempozyumu
gerçekleştirilecektir.
Ülkemizi tehdit eden doğal afetlerden, aşırı
meteorolojik olaylardan, içilebilir su kıtlığından ve
çevre felaketlerinden korunabilmek için acil olarak:

Orman alanları artırılmalı,
Orman yangınlarına karşı hazırlıklı olmalı,
Su kaynaklarının kirlenmesi riskine karşı önlem almalı,
Kentlerdeki su kayıplarını azaltmalı,
Tarımsal sulamada su kayıplarını azaltmalı,
Kentlerin ve sanayi yapılarının atık sularının
arıtılmadan alıcı ortama verilmesini engellemeli,
Sera gazı salımlarının acil, seri ve büyük ölçekli
azaltmalı,
Yenilenebilir enerji kullanımını artırmalı,
Yer seçimini doğru yapmalı ve elektrik üretiminde
yenilenebilir kaynaklara öncelik vermeli,
Yeraltı sularının izinsiz ve kontrolsüz bir şekilde
kullanımını engellemeli,
Orman alanlarının orman alanı olarak kalmasına ve
kendini yenilemesine izin vermeli,
Gerek madencilik faaliyetleri, gerek enerji tesisleri vb.
gibi sebeplerle ağaç keserek orman ekosistemine zarar
vermemeli,
Çeşitli nedenlerle orman alanlarını (yol, yapılaşma,
güvenlik vb.) imara açarak peyzaj parçalanmalarına
neden olunmamalı,
Su kaynaklarımızın büyük ve küçük ölçekli HES’lerle
zarar görmesini engellemeli,
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Ramsar sözleşmesi gibi
imzalanmış ve yürürlükte olan Uluslararası Sözleşme
hükümlerine uymalıyız.
Yüz yüze olduğumuz felaketlere hazırlıklı olmak,
kapıdaki su ve iklim krizi ile baş edebilmek için bilimin,
bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin sesine kulak
verilmelidir. Daha geç olmadan, bu çağrımıza kulak
verin…
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM
KURULUNA YÖNELİK SUÇLAMALAR KABUL
EDİLEMEZ
2021 yılı “Koruma Alanında Emre Madran Basın
Ödülleri” kapsamında verilen ödüller gerekçe
gösterilerek Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim
Kurulu Üyeleri hakkında açılan “Terör Örgütü
Propagandası” davası üzerine TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 1 Nisan
2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
Siyasi iktidarın çevreye, yeşil alanlara, doğal
kaynaklarımıza ve kamusal zenginliklerimize
yönelik saldırganlığı her geçen gün daha da artıyor.
Ülkemizin geleceğini tehdit eden bu yağmacı ve
yok edici anlayışa karşı ülkemize, geleceğimize ve
mesleğimize sahip çıkmak için verdiğimiz mücadele
nedeniyle TMMOB örgütlülüğü sıklıkla iktidarın
hedefi olmakta, üye ve yöneticilerimiz soruşturma ve
davalarla susturulmak istenmektedir.
Bunun son örneklerinden birisi de, doğal ve kültürel
değerlerin korunması amacıyla Mimarlar Odası
Ankara Şubemiz tarafından verilen “2021 yılı Koruma
Alanında Emre Madran Basın Ödülleri” gerekçe
gösterilerek, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim
Kurulu üyelerimize “Terör Örgütü Propagandası”
suçlamasıyla açılan davadır.
Doğal ve kültürel mirası korumaya yönelik
kent ve mimarlık mücadelelerini haber yapan
gazetecilere verilen, toplumdaki ekoloji ve koruma
bilincini yükseltmeyi hedefleyen bir ödülü “terör

propagandası” olarak nitelendirmenin kabul edilir
tarafı bulunmamaktadır.
Siyasi iktidarın ve onun yönlendirmesiyle hareket
eden adli makamların amacı açık biçimde, iktidarın
doğayı hedef alan uygulamaları karşısında yükselen
çevre mücadelelerini ve bu mücadelenin en önemli
parçalarından biri olan TMMOB örgütlülüğünü
korkutmak, sindirmek ve susturmaktır.
Bir kez daha belirtmek isteriz ki, doğayı korumak,
ağaca-ormana-akarsuya sahip çıkmak suç değildir.
Çevre mücadelelerini haber yapmak, toplumdaki
ekolojik duyarlılığı geliştirmeye çalışmak suç değildir.
Sermaye sahiplerinin doğal hayata ve çevreye karşı
saldırganlığına karşı durmak suç değildir.
İktidarın tüm saldırganlığına ve hedef göstermelerine
rağmen inandığımız değerleri savunmaya, doğaya
sahip çıkmaya, çocuklarımızın geleceğine sahip
çıkmaya devam edeceğiz.
Yıllardır kent ve çevre konularında yürüttükleri
mücadele ile her kesimin desteğini ve takdirini
kazanan pek çok şubemizden biri olan Mimarlar
Odası Ankara Şubesi’nin Yönetim Kurulu Üyelerinin
yanındayız. Meslektaşlarıma yönelik suçlamalar
derhal kaldırılmalı, toplumsal muhalefeti susturmaya
yönelik tehditlerden vaz geçilmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB: “BU DÜZEN BÖYLE
GİTMEZ! BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ BİRLİKTE 1
MAYIS’A”
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB Başkanları 8 Nisan 2022 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde yaptıkları
ortak açıklama ile 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününde Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs
meydanlarında omuz omuza olunacağını duyurdular.
Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar,
pandemi, borçlanma derken ülkemizde
insanca yaşamak bir yana hayatta
kalmak bile her gün zorlaşıyor.
Bu düzen toplumun işini, aşını geçimini
ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit
ediyor.
Bu düzenin çarkları, dünyanın tüm
değerlerini ve güzelliklerini üreten
bizleri, işçileri, emekçileri, kamu
emekçileri, mühendisleri, mimarları,
hekimleri,
avukatları,
aydınları,
akademisyenleri, sanatçıları, gençleri,
kadınları, emeklileri, emekli dahi olamayanları ezdikçe
eziyor.
Bu düzenin çarkları, zengini daha zengin etmek,
bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle
beslemek üzere kurulmuş.
Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek,
yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak
üzere dönüyor.
Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla,
salgınla mücadele ederken 20 yıldır ülkeyi yöneten
AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını, bir avuç
patronu ve ayrıcalıklı zümreyi korumak için seferber
etti, etmeye devam ediyor.
Halk işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar
demokrasi, adalet ve hukuka da aç. Bu düzen
yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği
büyütüyor.
Halkın gerçeği ile bir avuç ayrıcalıklı kesimin gerçeği
arasındaki fark, tek sesli medyanın propaganda
yayınlarıyla perdelenmek isteniyor. Üstü örtülemeyen
hakikate dair çığlıklar, baskı ile, şiddet ile, sansür ile, zor
ile bastırılmak isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri
söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla
karşı karşıya kalıyor.

Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları
bile ortadan kaldırılıyor. Demokratik hak olarak elde
kalan tek hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımıza
dahi el uzatılıyor.
Bu düzen mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak
yönetmek gibi tehlikeli bir yönteme başvuruyor.
Sürekli olarak iç ve dış düşman yaratılıyor. Yukarıdan
aşağıya kışkırtılan şovenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık,
mezhepçilik ve savaş politikaları bu düzenin yarattığı
krizi yönetmenin bir yolu olarak ülkemizin ve halkın
geleceğini tehdit ediyor.
Bu düzen böyle gitmez. Halkı yoksulluğa, açlığa,
işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden
bu akıl dışı düzen Türkiye’nin sırtında bir yüktür.
Öte yandan 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri
tek kişide toplayanlar sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin
kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye
bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz.
Gün şikâyet etme günü değildir. Biz tüm sömürülenler,
yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme,
82 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme
gücümüz var.
1 Mayıs, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve
Dayanışma günü ülkenin dört bir yanında gücümüzü
ve coşkumuzu meydanlara taşıdığımız bir gün
olacaktır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde
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de işçilerin ve emekçilerin, bu günü kendi belirledikleri,
kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim
1 Mayıs alanında coşkuyla kutlama hakkı vardır. Ulusal
ve uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu hakkın
2013 yılından beri keyfi biçimde gasp edilmesini, Taksim
1 Mayıs alanının yasaklanmasını kabul etmediğimizi
ve Taksim 1 Mayıs meydanı yasağı başta olmak üzere,
yasakların kalktığı bir ülke için mücadele kararlılığımızı
buradan bir kere daha ifade etmek isteriz.

Biz aşağıda imzası bulunan emek ve meslek örgütleri
olarak 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününe
giderken birlikte değiştirme irademizi işyeri işyeri,
sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğimizi,
Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında
omuz omuza olacağımızı ilan ediyor, emekten,
barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana
olan herkesi 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya
çağırıyoruz.

GEZİ YARGILANAMAYACAK KADAR UMUT,
YARGILANAMAYACAK KADAR GELECEKTİR
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcılık diğer sanıklar Şerafettin Can Atalay,
Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ise ‘’Cebir
ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme’’ suçlamasıyla 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Gezi davası öncesi 21 Nisan 2022 tarihinde açıklama yapan Taksim Dayanışması “Gezi davası her çıkan sese,
her hak aramaya göz dağıdır” diyerek yarın yapılacak
duruşmaya çağrı yaptı. Açıklamada TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz “Ne yaparlarsa yapsınlar
Gezi’nin haklılığına kara çalamayacaklar. Yargılanması
gereken arkadaşlarımız değil, gece yarısı çadırları ateşe
verenlerdir, çocuklarımızın ölümüne neden olanladır”
diye konuştu.
Gezi davasının 22 Nisan 2022 tarihinde görülecek karar
duruşması öncesi açıklama yapan Taksim Dayanışması
üyeleri uzun tutukluluk ve ağırlaştırılmış müebbet cezalarını bu kadar kolay istemenin, iddianamelere yazmanın Türkiye’de yapılan her itiraza, her hak arama eylemine göz dağı olduğunu vurguladı.
Daha önce iki kez beraatla sonuçlanan Gezi davasında
bir kez daha sona gelindi. İstinaf mahkemesinin bozma
kararı sonrası önce Çarşı Davası ile birleştirilen, sonra
tekrar ayrılma kararı verilen davada 4 Mart’ta açıklanan
mütalaa ile savcılık davanın tek tutuklu sanığı Anadolu
Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve TMMOB Yönetim Kurulu üyesi ve Mimarlar Odası ÇED
Danışma Kurulu Sekreteri Yüksek Mimar Mücella Yapıcı’nın “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla

Mimarlar Odası’nda düzenlenen basın toplantısına dava
kapsamında yargılanan Taksim Dayanışması Üyeleri
Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın yanı
sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP
İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Emek Partisi Genel
Başkanı Ercüment Akdeniz, DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, İstanbul Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi Nazmi Algan ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
Gezi direnişinin üzerinden 9 yıl geçtiğini ancak siyasi
iktidarın Gezi korkusunun bitmediğini söyledi. Koramaz
şunları söyledi: “Demokratik bir halk hareketinin,
tümüyle barışçıl bir eylemin parçası oldukları için
arkadaşlarımız düzmece iddialarla defalarca yargılandı,
yargılanıyorlar. Siyasi iktidar siyaseten yüzleşemediği
Gezi’yi suçlulaştırmaya çalışmaktadır. Bu dava bir
adalet utancına, bir hukuk skandalına dönmüş
durumdadır. Firari bir savcının hazırladığı, şu anda
cezaevinde olan emniyet mensuplarının uyduruk
delillerini tekrar tekrar ‘kıymetlendirrerek’ tekrar tekrar
yargılama yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Gezi’nin
haklılığına, mahsumiyetine kara çalamayacaklar.
Bizler arkadaşlarımızın mücadelesinin kirletilmesine
asla izin vermeyeceğiz. İçerisinde milyonların olduğu
Gezi direnişinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz.
Yargılanması gereken arkadaşlarımız değil, gece yarısı
çadırları ateşe verenlerdir, çocuklarımızın ölümüne
neden olanladır.”
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TMMOB AFET SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Afet Sempozyumu TMMOB tarafından 2022 Nisan 2022 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası
Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sempozyumda “A Salonu” yüzyüze ve çevrimiçi katılım
ile, “B Salonu” oturumları bütünüyle çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılışında Sempozyum Düzenleme
Kurulu Başkanı ve TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı
Selçuk Uluata, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş birer konuşma yaptılar.
Sempozyum Düzenleme Kurulu adına konuşan
Selçuk Uluata şunları söyledi:
“Değerli Birlik Başkanım,
Odalarımızın Değerli Başkan ve Yöneticileri,
Ankara Büyük Şehir Belediyesinin Değerli Başkanı
Sn Mansur Yavaş,
Değerli Meslektaşlarım,
Basınımızın Değerli Çalışanları,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin düzenlemiş
olduğu “TMMOB Afet Sempozyumu’na hoş geldiniz.

Düzenleme Kurulumuz adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Yaşadığımız afetlerde hayatını kaybeden
yurttaşlarımızı saygıyla anıyorum.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının anayasal örgütü
ve kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan
TMMOB, yakıcı ve yıkıcı etkileri olan afetler konusunda
mesleki bilgi ve birikimlerini kullanarak birçok kurum
ve kuruluşla iş birliği içerisinde geçmişten bu yana
pek çok etkinlik düzenlemiş, raporlar hazırlamış ve
çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmıştır.
Bu sempozyumumuzun da mesleğimize yapacağı
katkının yanı sıra toplumsal sorumluluğumuzun da
destekleyicisi olacağına inanıyorum.
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Sempozyumun düzenleme sürecinde Birliğimiz ve
bağlı Odaların, üniversitelerin, kamu kurumlarının
verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederim.
Ayrıca, Sempozyum hazırlık sürecinde yoğun çaba
harcayan Düzenleme, Danışma ve Yürütme Kurulu’nun
değerli ve saygın üyelerine, büyük fedakârlık örneği
sergileyen personelimize teşekkür ediyorum.
Değerli Konuklar,
3 gün sürecek Afet Sempozyumuz, çevrimiçi katılımların
da olacağı 11 oturum ve 6 panelden oluşuyor. 2
ayrı salonda yürütülecek sempozyumumuzda
100’ün üzerinde bilim insanımızın ve uzmanımızın
sunumlarını dinleme imkanı bulacağız.
Sempozyum aynı zamanda TMMOB ve İMO Ankara
Şubesi’nin YouTube Kanalları üzerinden de canlı olarak
yayınlanacak.
Bildiğiniz gibi ülkemizde afet denildiğinde akla ilk
olarak depremler geliyor. Sıklıkla karşılaştığımız diğer
afetleri göz ardı ediyoruz. Oysa aynı oranlarda olmasa
bile sel, heyelan, yangın, fırtına gibi doğa olayları
önemli ölçüde can ve mal kaybına yol açmakta, deprem
karşındaki çaresizliğin bir benzeri, yangınlar ve su
taşkınları karşısında da kendisini göstermektedir.
Bu sempozyumda afetin depremlerle sınırlı
olmadığının altını çizeceğiz. Farklı nedenlerle
kaynaklanan sorunlara, daha geniş bir yelpazede
çözümler arayacağız.
Sempozyumumuzun hazırlık çalışmaları sırasında
afetlere neden olan doğa olaylarını temel olarak
“jeolojik”, “hidrolojik”, “meteorolojik” kökenli doğa
olayları olarak sınıflandırdık.
Bu doğa olaylarının birer afete dönüşmesine neden
olan süreçleri ve bu süreçlerin insan odaklı biçimde
yönetimini ele almaya çalıştık. Afet Yönetimi, Afet
ve Acil Durum Hazırlığı, Planlama, Uygulama ve
Denetim, Kurumsal ve Örgütsel Çalışmalar, Mevzuat
ve Hukuksal Boyut, Eğitim, Afetlerin EkonomiPolitiği, Afetlerin Sosyal Boyutları gibi çok farklı konu
başlıkları sempozyumumuzun temel konu başlıkları
haline dönüştü. Sempozyumda yer alan panel ve
oturumlar bu konu başlıklarındaki bilimsel çalışmaları
ve deneyimleri kapsayacak.
Afetlerin bu çok kaynaklı doğası ve afetlerin yönetimle
süreçlerinin çok katmanlı yapısı farklı meslek

disiplinlerinin iş birliğini zorunlu kılıyor. Bu işbirliği
sadece mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ile de
sınırlı olmayan, arama kurtarma hizmetlerinden halk
sağlığına, eğitim politikalarından sosyal hizmetlere
kadar uzanan çok daha geniş bir alanı kapsıyor.
Bu boyutuyla afetlere hazırlıklı olmak, belli bir meslek
disiplininin değil, toplumun tümünün afete hazırlıklı
olması anlamına gelmektedir. Toplumun tamamını
hazırlıklı hale getirecek kurumsal, hukuki ve yapısal
düzenlemeleri içerecek bütünlüklü bir yaklaşımı
geliştirmeye ihtiyacımız bulunuyor.
Afetlere hazırlıklı olmak yer seçiminden başlayarak;
imar planlarının afet riskine göre hazırlanmasına,
içinde yaşadığımız binaların tasarım, inşa, denetim
ve bakım süreçlerinin sağlıklı işletilmesine, halkın
afetler konusunda eğitilmesine, afet öncesi, afet esnası
ve sonrasında yapılacak çalışmalara kadar geniş bir
halkayı kapsamaktadır.
Bu halkının herhangi birindeki zayıflık diğer önlemleri
de işe yaramaz hâle getirmektedir. Dolayısıyla, afetlere
hazırlıklı olmak bütünüyle bir devlet politikasıdır.
Ülkeyi ve toplumu afetlere karşı hazırlıklı hâle getirmek
siyasi iktidardan başlayarak devlet kurumlarımızın
ve yerel yönetimlerin ortak sorumluluğudur. Ancak
yaşadığımız son afet de görüldüğü üzere merkezî
yönetim bu iş birliğinden kaçınmakta yerel yönetimleri
ve meslek örgütlerini sürecin dışında tutmaya
çalışmaktadır.
Afet yönetiminin temel aşamalarında daha etkin,
hatta öncü bir rol oynamaları gereken belediyelerin
mevcut kapasitelerinin yetki, mali kaynak ve teknik
altyapı açısından güçlendirilmesi yönünde de bir çaba
bulunmamakta, belediyeler süreçte yardımcı aktör
olarak görülmektedir
Değerli Konuklar,
Afetlerin kaynağı olarak görülen doğa olayları doğanın
kendi işleyişinin sonucu ortaya çıkan, kaçınılmaz
süreçlerdir. Bu olayların arkasında yatan süreçleri ve
güçleri bizim kontrol etmemiz mümkün değildir.
Zaten konumuz doğa olaylarının kontrol edilmesi
değildir. Afetler söz konusu olduğunda bizim temel
meselemiz bu doğa olaylarının can ve mal güvenliğine
zarar vermesinin önüne nasıl geçileceğidir.
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Bu sorun sadece ülkemizle sınırlı değildir. Doğal afetler
dünyanın her yerinde yaşanmaktadır. Ve dünyanın
her yerinde yapılara ve insanlara büyük zararlar
vermektedir.
Çünkü doğa olaylarının nasıl ve neden meydana geldiği
bilinse de, taşıdığı diğer bilinmezlikler nedeniyle,
hesaplananın çok üzerinde zararlara yol açmaktadır.
Ancak, doğaya ait bilinmezliğin yol açtığı olumsuz
sonuçların ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişen
ekonomik ve sosyal göstergelerden etkilendiği de
unutulmamalıdır.
Büyük afetler zengin-yoksul ülke ayrımı yapmadan
gerçekleşmekte, ancak sonuçları ülkenin, bölgenin
gelişmişlik düzeyine göre değişmektedir.
Yoksulluk göstergesinin sadece rakamlardan ibaret
olmadığı, afetlerin daha çok yoksulları vurmasından
anlaşılmaktadır.
Afetlerin
olumsuz
sonuçları
yoksulluğun turnusol kâğıdı olarak görülmektedir.
Türkiye’nin de doğa olaylarından bu oranda
etkilenmesinin başlıca nedeni yoksulluk ve buna bağlı
diğer etkenlerdir. Ülkemizde ne yazık ki yıllardır
hem yoksulluğun hem de afetlerin “kader” olduğu ve
kabullenilmesi gerektiği tekrarlanıyor.
Bunun böyle olmadığını, iktidarların ekonomik
önceliklerinin ve uyguladıkları sosyal politikaların
yoksulluğun ve diğer felaketlerin nedeni olduğunu
hepimiz biliyoruz. Bu nedenle afetle mücadelenin
önemli bir başlığını da yoksullukla mücadele ve
yoksulluğun dayattığı yaşam tarzlarının iyileştirilmesi
oluşturmak zorundadır.
Hepimizin bildiği gibi güvenli ve sağlıklı yapılarda
yaşama hakkı en temel insan hakları arasındadır.
Vatandaşların sağlıklı ve güvenlikli yapılarda
barınmasını sağlamak bir devletin asli görevleri
arasındadır.
Değerli Konuklar
Şu noktanın hepimiz farkında olmak zorundayız: Bu
sempozyum da dahil, afetler konusundaki bütün bu
çabalar siyasi iktidarı harekete geçirmek hedefiyle
şekillenmektedir.
Mühendisin bilgi ve birikiminin işlevsel hale gelmesi,
kamusal yatırımlara, yatırımların istenilen düzeyde
gerçekleşmesine bağlıdır.
Kamusal yatırımlar olması gereken düzeyde değilse,
burada ortaya çıkacak önerilerin herhangi bir
kıymetinin olması mümkün değildir?

Kamu harekete geçmeli ki, mühendislik bilgisine
ihtiyaç duyulan bir süreç başlasın.
Genel ekonomik yönelim, kamunun küçültülmesi,
kamusal harcama ve yatırımların aşağıya çekilmesi
doğrultusunda olduğu sürece, afete ve afet
sonrasına hazırlık süreciyle ilgili kamu yönetiminin
sorumluluğunu
yerine
getirmesini
beklemek
hayalcilikten öte anlam taşımamaktadır.
Kamunun tasfiyesi, sosyal devlet uygulamalarının
neredeyse sıfır düzeyine çekilmesi yeni liberal
politikaların bir dayatmasıdır ki, ne yazık ki bugün
ülkemizin kaderini bu dayatma belirlemektedir.
Siyasi iktidarın her fırsatta kentsel dönüşüm
projelerinden dem vurması, depremden sağlıklı
kentleşmeye kadar hemen her alandaki olumsuzluğu
kentsel dönüşüm projeleri vasıtasıyla çözeceğini ilan
etmesi, kamunun şehirleşmeden elini çekeceği anlamını
taşımaktadır. Sanıyorum afete karşı ilgisizliğin asıl
nedeni budur.
Siz değerli katılımcılar, olması gerekenlerin meslekiteknik analizini yaparken, meslek örgütleri de kamu
yönetiminin harekete geçmesini talep edecek, ancak
aynı zamanda elindeki imkanlar çerçevesinde adımlar
atacaktır.
Bizler sadece talep eden, sadece eleştiren değil,
imkanları çerçevesine müdahale eden birer kurum
olma özelliğini de taşımaktayız.
Bizler bu ülkenin mühendis ve şehir plancıları
olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu
yerine getirmeye, halkın çıkarları için hiçbir karşılık
beklemeden çalışmaya gönüllüyüz.
Değerli Konuklar
TMMOB Afet Sempozyumu sadece bilimsel bir fikir
alışverişi zemini değil, aynı zamanda ülkemizde
yıllardır yaşanan büyük felaketlerde yaşanan acılara
ilişkin hatırlama çağrısıdır.
Geçmişin acılarına ilişkin kolektif hafızanın canlı
tutulması, geleceğin daha güvenli kurulması için
hepimize daha büyük sorumluluklar yükleyecektir.
Bu ülkenin insanlarını, bu ülkenin zenginliklerini, bu
ülkenin güzelliklerini afetlerde yitirmemek için herkesi
daha fazla hassasiyet taşımaya, sorumluluk almaya
davet ediyoruz.
Bu duygularla, TMMOB Afet Sempozyumunun da
tüm toplum ve kamu yönetimine olacağı gibi bizlere
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de yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Sempozyum
düzenleme kurulu adına bir kez daha teşekkür ediyor,
başarılar diliyorum.”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ
ise şöyle konuştu:

Düzenlediğimiz kongre, sempozyum, panel gibi
etkinliklerimizin temel amacı, mesleki alanlarımızdaki
yeni fikirleri ve teknikleri halkla buluşturabilmek,
toplumsallaştırabilmektir. Burada ortaya çıkan
görüşlerin hem toplumumuz hem de kamu kurumları
açısından yol gösterici olacağına inanıyorum.
Değerli Konuklar,
Bildiğiniz gibi afetler, insanlar için fiziksel, ekonomik
ve sosyal kayıplar yaratan, olağan yaşamı kesintiye
uğran doğa veya insan kökenli olaylardır.
Salgından savaşlara, depremlerden yangınlara,
sellerden toprak kaymalarına, şiddetli meteorolojik
olaylardan çığ düşmesine kadar bu afetlerin pek çoğunu
yakın zamanda sıklıkla deneyimliyoruz.

“Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kıymetli
Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım çok kıymetli
akademisyen dostlarımız
46. Çalışma Dönemimizin son etkinliği olan Afet
Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Ülkemizdeki doğa olaylarının afetlere dönüşmesinin
engellenmesi,
risk
değerlendirmesi,
afetlere
hazırlık ve afet dönemlerinde kriz yönetimi
konularında
örgütlülüğü
geliştirme
amacını
taşıyan sempozyumumuzun ilkini 2007 yılında
gerçekleştirmiştik.
Afetlere hazırlık konusunda 17 Ağustos Depremi’nin
yarattığı toplumsal duyarlılığın azaldığı, hükümetin
ve yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumlulukları
savsakladığı o dönemde gerçekleştirdiğimiz ilk Afet
Sempozyumumuzda tartıştığımız fikirler, TMMOB’nin
bu alandaki politikalarının şekillenmesinde önemli
katkılar sağlamıştı.
Bugün yine afetlerin sıklaştığı, afete hazırlıklı olma
konusunda kamu kurumlarının yetersizliğini ayyuka
çıktığı, afetlerin toplumsal sonuçlarının arttığı bir
dönemden geçiyoruz. Bu dönemde bu alana ilişkin
fikri birikimimizi yenilemek, bu alandaki yeni bilimsel
yaklaşımları ve teknik gelişmeleri bir arada ele almak
için birlikteyiz.
TMMOB olarak bizler mesleki alanlarımıza ilişkin
sahip olduğumuz bilimsel ve teknik bilgiyi ülkemizin
ve halkımızın ortak çıkarı için kullanmayı şiar edinmiş
bir mesleki kitle örgütüyüz.

Bu deneyimlerin bize öğrettiği en önemli gerçek, türü
ve boyutları ne olursa olsun, afetlerden ne derece
etkileneceğimizi belirleyen şeyin, afete ne kadar
hazırlıklı olduğumuzdur.
Bizler ülke olarak ne yazık ki bu konuda hep kötü
sınavlar veriyoruz. Bütünlüklü bir afet yönetimi
politikası geliştiremediğimiz için afetlerle yüz yüze
kaldığımızda geçici, anlık, bireysel tepkilerle süreci
yönetmeye çalışıyoruz.
Afetler sonrasında gazeteci ve koruma ordusuyla
birlikte afet bölgesine gitmekle, afetzedelerin yaralarını
sarmakla övünen bir yönetim anlayışının esiri olduk.
Öncesinde tüm topluma dağıtılmış ortak bir
sorumluluk paylaşımı yerine, sonrasında belirli
kişilerin fedakarlıklarına dayalı mücadele süreci bizim
afetlerle başa çıkma stratejimizin temelini oluşturuyor.
Yaraları sarmak elbette önemli ve gereklidir ama bu
anlayış yerine afetleri önleyen, afetin zararını en aza
indirgeyen, insan hayatını korumayı başlıca amaç
sayan, tedbire, planlamaya ve risk yönetimine dayalı bir
afet ve kriz politikasına ihtiyaç duyuyoruz.
Salgın döneminin başından bu yana fedakarlıklarına
tanık olduğumuz sağlık çalışanlarının, doktoraların,
hemşirelerin, hastabakıcıların yaşadığı durumu göz
önünde bulundurun: Salgının en başından itibaren
bütün yük adeta bu arkadaşlarımızın omuzlarına
bırakılmış durumda.
Benzer durumları diğer afetlerde de yaşıyoruz. Deprem
olduğunda arama kurtarma görevlilerinin, orman
yangını çıktığında itfaiye erlerinin kahramanlaştığı bir
afetle mücadele stratejimiz var.
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Oysa afetler nasıl ki doğaüstü olaylar değilse, afetle
mücadelede de doğaüstü güçleri olan kahramanlara
ihtiyacımız yok, olmamalı. Bizim ihtiyacımız olan
kahramanlar değil, bilimin ve tekniğin rehberliğinde
davranan kurumlardır.

İkincisi ise, kapitalizmin kar odaklı, rekabetçi yapısının
ve özellikle piyasalaştırma, ticarileştirme, özelleştirme,
serbestleştirme ve kuralsızlaştırma üzerine kurulu
neoliberal politikaların toplumun ortak çıkarına
hizmet etmemesi

Afetle mücadeleyi kahramanların sırtına yüklemek
yerine afet öncesinde önleme, risk azaltma, hazırlık
gibi çalışmaları da kapsayacak şekilde planlar yapmalı,
yerel yönetimleri ve devlet kurumlarını bu planları
uygulayacak biçimde donatmalıyız.

İlkinden başlayacak olursak ülkemizde bu konuya
çokça örnek bulabiliriz:

Değerli arkadaşlar,
Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler
insanların ve toplumun sorun ve ihtiyaçlarına, bilimsel
yöntemi ve tekniği kullanarak çözümler sunan kişileriz.
Bizim
meslek
alanımız,
insanın
doğayla
mücadelesinden doğmuştur. Doğanın ve çevrenin
belirleyiciliğinden kurtulma mücadelesinde gelişen
insan aklı ve becerisi zaman içerisinde kendi doğal
çevresini biçimlendirebilme kapasitesine ulaşmıştır.
Diğer canlılardan farklı olarak aletlerin kullanılmaya
başlanması ve korunaklı yapıların inşa edilmesi zaman
içerisinde soyut düşünmeyi, hesap yapmayı ve fizik
kurallarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmayı
da beraberinde getirmiştir. İnsan toplumlarının hayatta
kalma mücadelesinin ürünü olarak doğan teknik akıl,
medeniyetin gelişmesiyle paralel olarak gelişmiş,
çeşitlenmiştir.
Gelişen bilim ve teknoloji sayesinde doğanın yıkıcı
etkilerinden korunabilme, doğal afetlerle mücadele
edebilme konusunda geçmiş medeniyetlere göre çok
daha şanslı bir konumdayız.
Depremlere karşı daha dayanıklı binalar, yangınlara
karşı koruyucu ekipmanlar, erken uyarı sistemleri,
korunaklı yapılar yapabiliyoruz.
Geçmişte uzun yıllar alan aşı çalışmaları yeni teknolojik
imkanlar ve bilimsel keşifler sayesinde çok daha kısa
zaman içinde geliştirilebiliyoruz.
Öte yandan insan medeniyeti olarak sahip olduğumuz
imkanlar, insanlık olarak afetler karşısında yaşadığımız
kayıpları yeterince azaltmıyor.
Bu durumun birbiriyle yakından ilişkili iki büyük
nedenden kaynaklandığına inanıyorum:
İlki, yasal mevzuatın ve kamusal kararların bilimsel
gerçeklikler zemininde belirlenmemesi

Örneğin dere yataklarının, taşkın alanlarının, dolgu
zeminlerin yerleşime açılması…
Örneğin mühendislik hizmeti almadan yapılmış,
mevzuata uygun olmayan yapıların imar aflarıyla
ruhsatlandırılması…
Örneğin şehirlerin deprem ve diğer çevresel risklere
uygun olarak planlanmaması…
Örneğin afetle mücadele için gerekli teçhizatın
temin edilmemesi, yangın söndürme uçaklarının
hangarlarda çürütülmesi, yangın söndürme hizmetinin
özelleştirilmesi gibi pek çok örnek sayabiliriz.
Bilim insanlarının, TMMOB ve odalarının uyarılarına
kulak asmadan yapılan her uygulama, felaket olarak
bize geri dönmektedir. Bu felaket kimi zaman durduk
yere yıkılan bir apartman, kimi zaman sular altında
kalan bir yerleşim yeri, kimi zaman yanan ormanlarımız
olmaktadır.
Meslek örgütlerinin uyarılarına kulak asmama konusu
AKP döneminde yepyeni bir boyut kazandı diyebiliriz.
TMMOB ve diğer meslek örgütlerinin sistematik olarak
dışlandığı bir dönem yaşıyoruz.
Hatırlayacaksınız
Cumhurbaşkanlığı
Hükümet
Sistemine geçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı
Kararnameleri ile yapılan mevzuat düzenlemelerinde
yapılan ilk işlerden birisi bakanlıklar ile bağlı, ilgili,
ilişkili kuruluşların bünyelerinde kurulan ve kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının da
dahil olduğu danışma kurulu, genel kurul, konsey
vb. yapılardan TMMOB’nin katılımının dışlanması
olmuştu.
Bu dışlama sadece mevzuat düzeyinde değil, her alanda
yaşanıyor. Salgın döneminde Türk Tabipleri Birliği yok
sayıldı. İzmir’de yaşanan Deprem sırasında TMMOB
İl Koordinasyon Kurulunun ve oradaki uzmanlık
odalarımızın hasar tespit çalışmalarına katılımı
engellendi.
Kim ne engel koymaya kalkarsa kaksın, bizler bu
ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak
üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine
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getirmeye kararlıyız. Hiçbir karşılık beklemeden,
halkın çıkarı için çalışmaya gönüllüyüz.
Bu bizlerin, bizi yetiştiren, sınırlı kaynaklarını bizim
eğitimimiz için harcayan topluma karşı en büyük
sorumluluğumuz ve borcumuzdur. Mesleğimizin
kamusal niteliğinin gereğidir.
Bu tip çalışmaları yapmak için siyasiler tarafından
görevlendirilmek gerekmediğini de biliyoruz. Bizler
TMMOB ve bağlı odaları olarak yıllardır mesleki
bilgi ve birikimlerimizi kullanarak, kimi zaman
üniversitelerle, kimi zaman belediyelerle iş birliği
yaparak binlerce etkinlik düzenledik, binlerce rapor
hazırladık. Yaptığımız çalışmaları kamuoyuyla
paylaştık ve yetkilileri bilgilendirdik.
Bundan sonra da bakanlıklar ve valilikler istese
de istemese de bu sorumluluk duygusuyla hareket
etmeye devam edeceğiz. Özellikle afet dönemlerinde
sorumluluk hissetmek, örgütlü bir seferberlik sağlamak
çok önemli.
Bunun en son örneğini geçen yaz yaşanan Orman
yangınları sırasında yaşadık. Kamu kurumlarının
hatalarının yol açabileceği çok büyük bir felaketi,
aramızda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın
katkısı, binlerce gönüllünün dayanışması ve seferberliği
ile önledik.

Kar hırsı nedeniyle alınmayan tedbirler nedeniyle iş
cinayetlerine, işyeri felaketlerine karşı savunmasız hale
geliyoruz.
Tüm insanlığı felakete sürükleyen bu durumun
üstesinden gelebilmek için, her alanda toplumcu bir
bakış açısına ve kamucu politikalara ihtiyacımız var.
Değerli Konuklar,
TMMOB olarak, yaptığımız basın açıklamalarında,
düzenlediğimiz
kongre
ve
sempozyumlarda,
hazırladığımız raporlarda sürekli olarak kamu
yararının, kamusal varlıkların, kamucu bakış açısının
öneminin altını çizmeye çalışıyoruz.
Toplumun çıkarını, kamusal varlıklarımızı, doğal
zenginliklerimizi ve haklarımızı koruyabilmek için
Birliğimizin Anayasa ve yasalardan kaynaklanan
kamusal niteliği sayesinde, yoğun bir hukuki ve
toplumsal mücadele sürdürüyoruz.
Bugüne kadar, Birlik ve bağlı odalar olarak özelleştirme
uygulamalarına karşı binlerce dava açtık, çok sayıda
bilimsel etkinlik ve kitlesel kampanyalar düzenledik.
Açtığımız bu davalar ve yürüttüğümüz kitlesel
mücadele ile bu neoliberal saldırıyı durduramasak da,
bu saldırıların tüm toplumu yerle bir eden bir afete
dönüşmesine de engel olmaya çalıştık.

Bilimi yok sayan bu yaklaşımın aslında devletin sosyal
görevlerinden arındırıldığı, ekonomiden, çalışma
yaşamına kadar toplumsal hayatın kuralsız, denetimsiz
bir şekilde sermaye kesimlerinin ve piyasanın insafına
teslim edildiği neoliberal politika ve uygulamaların
kaçınılmaz bir sonucu olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz.

Toplumsal olanı ve kamucu politikaları savunmaya
devam edeceğiz.

Çünkü bu sınırsız ve denetimsiz rant düzeni ve yağma
anlayışı sadece ekonomik değerlerin ve imtiyazların
belirli kesimler elinde toplanmasıyla sınırlı kalmıyor.

Ülkemizde afet denilince akla ilk önce elbette
depremler geliyor. Gerek tarihsel hafızamızdaki yeri,
gerek yarattığı yıkım, gerekse can kayıpların nedeniyle
depremler ülkemizdeki en önemli tehditlerden birisi.

Toplumsal önlemler, bu kesimler açısından birer
maliyet yükü olarak görüldüğü için tüm toplumun bir
bütün olarak savunmasız hale getirilmesine de neden
oluyor.
Rantiyeye dayalı kentleşme ve yapılaşma uygulamaları
nedeniyle depremlere kaşı savunmasız hale geliyoruz.

Değerli Konuklar,
Sempozyum düzenleme kurulu başkanımızın da dile
getirdiği gibi 3 gün boyunca farklı doğa olaylarının
nasıl afetlere dönüştüğünü tartışacağız.

Her depremden sonra siyasilerden hamasi nutuklar
dinliyoruz. Sözler veriliyor, yaraların sarılacağı
söyleniyor. Kalıcı önlemlerin alınacağı dile getiriliyor.
Fakat gündemin değişmesiyle rutine dönülüyor.

Kamusal varlıklarımızın özelleştirilmesi nedeniyle
ekonomik krizlere karşı savunmasız hale geliyoruz.

Rant hırsı, akla, bilime ve tekniğe, mühendislik,
mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerinin gereklerine,
insan yaşamına galip geliyor. Siyasi kararlılık
gösterilmiyor.

Sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki özelleştirme
politikaları nedeniyle salgınlara karşı savunmasız hale
geliyoruz.

Anımsayalım, Büyük Marmara depreminden sonra,
deprem zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalar
yapmak üzere bir vergi konuldu. Deprem sonrasında
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kullanılmak üzere… Geçici bir vergi gibiydi ama kalıcı
hale getirildi Özel İletişim ve Özel İşlem Vergisi adı
altında iki yeni vergi alınmaya başlandı. Bu vergiler
önce kanunlarla uzatıldı sonrasında 2003 sonunda Özel
İletişim Vergisi kalıcı hale getirildi.
Peki, toplanan vergilere ne oldu? Dönemin bakanı bu
paraların duble yollar, demiryolları, havayolları için
kullanıldığını söyledi.
Deprem sonrasında kullanmak üzere toplanma alanları
oluşturuldu önce, ama sonra artan nüfusa ve yerleşime
doğru orantılı olarak artması beklenen deprem toplanma
alanları rant uğruna imar tadilatları ile yapılaşmaya
açılarak iş merkezlerine, AVM’lere, rezidans alanlarına
dönüştürüldü.
Kentsel Dönüşüm gibi son derece gerekli bir mücadele
aracı, afet riski taşıyan alanlardaki yerleşim yerlerinin
taşınması, afet riski taşıyan yapıların güçlendirme
yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmesi ya da
yıkılıp yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa
edilmesi gibi amaçlara hizmet etmesi beklenirken kent
merkezlerindeki eski yerleşimlerin rant alanlarına
dönüştürülmesinin yasal zemini oldu. Kentsel dönüşüm
projeleri yurt genelinde yüksek risk içeren bölgelerden
değil, yüksek rant içeren bölgelerden başlatıldı. 5-10
yıllık binaların yıkılıp rant getirisi yüksek yapılara
dönüştürüldüğüne tanıklık ettik.
Yapı Denetim Yasası çıkarıldı. Kamusal olması gereken
yapıların denetimi işi, ticari firmalar olan yapı denetim
kuruluşlarına teslim edildi. Odalarımızın kamu yararı
anlayışıyla yerine getirdikleri üyeleri üzerindeki denetim
ve gözetim sorumluluğu mesleki yeterlilik, eğitim,
belgelendirme hizmetleri yapı denetim süreçlerinden
dışlandı.
Büyük beklentilerle hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi
ve Eylem Planının gerekleri yerine getirilmedi. Başta okul
ve hastaneler olmak üzere, Türkiye’deki bina envanteri
çıkarılmadı. Mevcut yapılar hasar görebilirlikleri ve
riskleri esas alınarak gruplandırılmadı.
Türkiye genelinde mevcut yapı stokunda gözle görünür
bir iyileştirme yapılamadı. Konutları bırakın deprem
sonrasında acil kullanılması gereken hastaneler gibi
okullar gibi kamu yapıları dahi depreme dayanıklı hale
getirilmedi.
17 Ağustos Depremi’nden alınması gereken en
büyük ders, coğrafi riskler göz ardı edilerek kurulan
şehirlerin, plansız-çarpık kentleşmenin ve mühendislik
hizmeti almayan yapıların insanlar için büyük tehdit
oluşturduğuydu.
Ama ne yazık ki siyasi rant uğruna “imar barışı” adı
altında çoğunluğu hiç mühendislik hizmeti almamış 10
milyonun üzerinde yapıya ruhsat verildi.

Deprem kişisel önlemlerle baş edemeyeceğiz büyüklükte
bir afettir. Depreme hazırlıklı olmak bütünüyle bir
devlet politikasıdır. Ülkeyi ve toplumu depreme karşı
hazırlıklı hale getirmek siyasi iktidardan başlayarak
devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin ortak
sorumluluğudur.
Depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar
tasarlamanın, üretmenin, deprem hasarı ve can
kayıplarının azaltılmasının bilinen tek yolu mühendis,
mimar ve şehir plancılığı hizmetlerinin eksiksiz
bir şekilde uygulanmasıdır. Denetimsiz ve kaçak
yapılaşmaya derhal son verilmelidir. İmar afları
yasaklanmalıdır.
Deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılacak
çalışmalara ilişkin kamu yararı ve ülke çıkarını gözeten
ulusal bir deprem politikası belirlenmeli, bu çerçevede
bir Ulusal Deprem Stratejisi ve Türkiye Deprem Master
Planı hazırlanmalıdır.
Ülkemizin deprem ve afet planları geliştirilmeli, deprem
zararlarını azaltma önlemleri, İmar Yasası ve diğer ilgili
mevzuatlara yansıtılmalı, kent planlaması, yapı üretimi
ve yapı denetimi konusu bütünlüklü bir şekilde ele
alınmalı, ülkemiz yapı stokunda gerekli mühendislik
incelemeleri yapılarak riskli yapılardaki risklerin
giderilmesi çalışmaları ivedilikle başlatılmalıdır.
Yapı Denetimi ile ilgili kamusal yapılanmalarda
TMMOB ve bağlı Odalar, görev, yetki ve sorumlulukları
tanımlanarak temsil edilmelidir. Yerel yönetimler bu
konuda TMMOB’ye bağlı odalarla iş birliği içinde
olmalıdır.
Değerli konuklar,
Elbette ülkemizde yaşanan tek afet depremlerle sınırlı
değil. Seller, orman yangınları, heyelanlar, çökmeler, çığ,
çölleşme, iklim değişikliği, aşırı doğa olayları gibi çok
fazla sayıda afet riskiyle iç içe yaşıyoruz.
3 gün boyunca uzmanlarımız bu konulardaki yeni
yaklaşımları, yaşanan deneyimleri ve bütünleşik bir
ulusal afet yönetim sisteminin olmazsa olmaz unsurlarını
bizimle paylaşacaklar.
Burada ortaya çıkan görüşlerin sadece fikri düzeyde
kalmaması, hem merkezi yönetim hem de yerel
yönetimler tarafından projelendirilerek hayata
geçirilmesi çok önemli. Bu konuda tüm yetkileri duyarlı
olmaya çağırıyorum.
Sempozyumumuzun gerçekleşmesinde emeği olan tüm
arkadaşlarıma, katılımcı bilim insanlarına ve uzmanlara
teşekkür ediyorum.
Hepimize kolaylıklar diliyorum.

birlik haberleri
MART-NİSAN 2022 SAYI: 203

37

38

açıklamalar

TMMOB SİNOP NGS ÇED OLUMLU KARARININ İPTALİ
DAVASINA KATILDI
TMMOB, 28 Mart 2022 tarihinde Samsun’da, Sinop
Nükleer Güç Santralı ÇED olumlu kararının iptaline
ilişkin görülen davanın duruşmasına katıldı.
TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri Orhan Sarıaltun
ve Hüsnü Meydan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Cemalettin Küçük, TMMOB Hukuk Müşaviri Av. Ekin
Öztürk Yılmaz ve TMMOB NGS İzleme Komisyonu
Üyesi Nedim Bülent Damar’ın hazır bulunduğu davada
karar açıklama aşamasına gelindi.
Duruşmanın ardından TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi
Orhan Sarıaltun’un gerçekleştirdiği basın açıklaması
şöyle:
NÜKLEER MACERASINDAN DERHAL VAZGEÇİN!
Bugün burada iktidarın halka söylediği en büyük
yalanlardan birinin duruşması görülüyor. Yer seçimi,
teknolojisi, iletim/dağıtım sistemleri ve bunların
doğamıza, yurttaşlarımıza, ülkemize vereceği zararların
konuşulmadığı; getireceği ekolojik yıkımın yanında
ülkemizi dışarıya daha da bağımlı hale getirecek bir
nükleer güç santralının duruşması için buradayız.
Bu duruşmanın konusu olan nükleer güç santralının
nereye yapılacağı, kimin hangi teknolojiyle yapacağı
belli bile değilken, bir reklam projesi olarak hazırlanmış
ÇED raporuna verilmiş “olumlu” kararının iptali için
buradayız.
Yurttaşlarımıza söylenen yalanlarda ülkenin dışa
bağımlılığının azalacağı, enerjinin ucuzlayacağı,
ülkenin süper nükleer güç haline getireceği gibi
çocukları dahi güldüren maddeler sıralıyorlar. Ancak
biz bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları
olarak, yüzünü doğadan, emekten, insandan yöne
dönen aydınları olarak biliyoruz ki bu anlattıklarının
hepsi palavradır.
Nükleer santrallar, dün Çernobil’de, Fukuşima’da
bugün ise Ukrayna’da gördüğümüz gibi patlamaya ve
yaşamımızı yok etmeye hazır bir bombadır. Nükleer
santralın yapımı dahi ülkemizi geri dönüşü olmayacak
ekolojik bir yıkıma uğratacaktır. Karadeniz’i,
Karadeniz’in ciğerlerini, ormanlarını, insanlarını,
hayvanlarını, balıklarını, kentlerini yok edecektir.
Yüzde yüz ithal ve dünyanın en pahalı enerji üretim
yönteminin ülkemizde; enerji, elektrik fiyatlarını
düşürmesini beklemek, bir nükleer santralın halkımıza
refah getireceğini iddia etmek ancak bu ülke ile dalga
geçmek anlamına gelir.

Ülkemizde Akkuyu ile başlatılan bu akıl almaz
macerada yaşananları görüyoruz. Santralın inşaatı
daha yeni başlamışken, temelinde meydana gelen
çatlaklarla bu kadar ciddi bir işin iktidar tarafından ne
kadar ciddiye alındığını öğrendik.
Sinop’ta istenen santralın, üstlenicisi olmayan projesinin
ÇED’i, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
2020 yılı Eylül’ünde onaylandı. Aynı ciddiyetle saha
çalışmalarının 2021 yılında başlayacağını, 2031 yılında
devreye alınacağını söylüyordu. Ancak hep birlikte
gördük ki ne 2021 yılında bir çalışma başladı, ne de
iddia ettikleri gibi santral 2031 yılında çalışmaya
başlayabilecek. Çünkü Sinop’ta kurulması planlanan bu
santral ve ülkemizin nükleer serüveni başından sonuna
kadar yalanlar ve fiyaskolar üzerine kurulu
TMMOB daha önce çok kez söyledi. Biz bir kez
daha tekrar ediyoruz: Nükleer Enerji bu ülkenin
gerçek ihtiyacı değildir. Bu ülkenin ihtiyacı,
enerji planlamasıdır, enerjinin etkin ve verimli
kullanılmasıdır. İhtiyacımız kadar enerji üretilmesidir.
Çevreye en az zarar verecek enerji kaynaklarına ve
üretim teknolojilerine yatırım yapılmasıdır. Üretim
yapılacak alanlarda önce halka danışılmasıdır. Enerjide
dışa bağımlılığın azaltılmasıdır.
Bu ülkenin ihtiyacı, enerji sektöründe konunun
uzmanları ve meslek örgütlerinin de katılımıyla
hazırlanacak bütünleşik strateji belgeleri ile geleceğimizi
güvence altına alan bir enerji politikası ortaya
çıkartılmasıdır. Bu enerji politikasının temelinde ise
rant değil, toplumsal fayda ve kamusal çıkar olmalıdır.
Açtığımız davayı takip eden sizleri, tüm basın
emekçilerini, halkımızı TMMOB adına saygı ile
selamlıyorum.
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TMMOB KANAL İSTANBUL DAVASI’NIN ÇED OLUMLU
KARARI KEŞİF DURUŞMASINA KATILDI
duruşması İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde 24
Mart 2022 tarihinde görüldü.
Duruşmaya TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mücella
Yapıcı, TMMOB Hukuk Müşaviri Av. Ekin Öztürk
Yılmaz ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Cevahir Efe Akçelik’in yanı sıra, davaları
bulunan bağlı Odalarımızın temisilcileri katıldı.
TMMOB ve bağlı Odaları tarafından açılan “Kanal
İstanbul ÇED Olumlu Kararının İptali” davasının keşif

Olağanüstü
kolluk
kuvveti
baskısı
altında
gerçekleştirilmek istenen keşfe, emek ve meslek
örgütleri ile yurttaşlar da yoğun bir katılım gösterdi.

TMMOB VE MESLEKİ DENETİM KİTABI YAYIMLANDI
SUNUŞ
Meslektaşlarımızın
mesleki
faaliyetlerini
kolaylaştırmak, mesleğin
kamunun
ortak
çıkarına uygun olarak
gelişmesini sağlamak ve
meslek etiğini korumak
için gerekli girişim ve
faaliyetlerde bulunmak
Birliğimizin
kuruluş
amaçları arasında yer
almaktadır.
Birliğimiz kurulduğu günden bu yana çalışmalarını bu
amaç doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Gündelik
insani faaliyetlerimizin ve toplumsal yaşamın ayrılmaz
parçası olan mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı
hizmetlerinin bilimsel ve teknik gelişmelere uygun
biçimde kamunun genel çıkarı doğrultusunda uygun
biçimde yapılmasının sağlanması, Birliğimizin ve
odalarımızın temel görevidir.
Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı alanında her
türlü hizmete ilişkin mesleki yeterliliklerinin denetimi,
meslek içi eğitimleri ve belgelendirilmeleri, sicil
kayıtlarının tutulması vb. hususlar meslektaşlarımızın
üyesi oldukları meslek odası tarafından yürütülmesi
zorunlu iş ve işlemlerdir. Odalarımız ve üyelerimiz
arasındaki ilişkinin temelini ve ayrılmaz bir
unsurunu oluşturan tüm bu konulara ilişkin mevzuat

düzenlemeler, kuruluş yasamızdan aldığımız yetki ile,
birliğimiz ve odalarımız tarafından yapılmaktadır.
Birliğimiz
ve
odalarımızın
mesleğimizi,
meslektaşlarımızı ve toplumun çıkarını korumak için
gerçekleştirdiği bu faaliyetler, ne yazık ki sermaye
çevrelerini ve onların çıkarlarının temsilcisi olan
hükümetleri rahatsız etmektedir. Neoliberalizmin
temel düsturlarından biri olan “kuralsızlaştırma”
uygulamalarının bir parçası olarak gelişen bu
süreçte, birbiri ardına yapılan mevzuat değişiklikleri
ile odalarımız ile üyeleri arasındaki bağ kesilmeye
çalışılmakta,
odalarımızın
asli
görevi
olan
mesleki denetim faaliyetleri ortadan kaldırılmaya
çalışılmaktadır.
Mühendislik ve mimarlık etkinliklerinin toplum
yararı gözetilerek, bilim ve tekniğin gereklerine, yasal
kurallara, mesleki davranış ilkelerine uygun olarak
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla TMMOB’a bağlı
Odalar tarafından yürütülen mesleki denetimlerin
engellenmesine yönelik girişimlere izin vermeyeceğiz.
Elinizdeki bu broşürde TMMOB ve bağlı odalarının
mesleki denetim faaliyetlerinin hukuksal temeline, bu
doğrultudaki çalışmaları tarihsel seyrine ve mesleki
denetim uygulamasının engellenmesine yönelik
girişimlere yer veriyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖYKÜLERİ
VERİTABANI AÇILDI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz;
TMMOB tarafından, meslektaşlarımızın ülkemizde
gerçekleştirdiklerini kayda almak amacıyla 2004
yılından beri yayımlanan “TMMOB Mühendislik
Mimarlık Öyküleri” yazar ve konu dizinlerini içeren bir
portal ile erişime açılması üzerine bir mesaj yayınladı.
TMMOB Mühendislik Mimarlık Öyküleri Veritabanı’nı
Kamuoyunun Erişimine Sunmaktan Mutluluk
Duyuyoruz!
TMMOB “Mühendislik Mimarlık Öyküleri”nin temeli
2002 yılında atılmıştı. TMMOB’nin 50. Kuruluş
yıldönümü için birtakım hazırlıklar yapılırken,
dönemin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Kaya Güvenç, mühendis ve mimarların bu ülkede
gerçekleştirdiklerini kayda geçirebilmek amacıyla
“Mühendislik Mimarlık Öyküleri”nin derlenmesine ön
ayak olmuştur.
Bu çalışmanın ilk amacı, ülkemizdeki başarılı sanayi
uygulamalarını hatırlamak ve geniş bir kamuoyu
tarafından bilinmesini sağlamak olarak belirlenmişti.
Bir diğer amaç da bu kuruluşları, ürünleri ve eserleri
meydana getiren meslektaşlarımızın öneminin
anlaşılması, anılması, gecikmiş de olsa bir vefa
borcunun bu şekilde ödenmesiydi.
Sekizincisi 2018 yılında yayınlanan ve 98 öyküye
ulaşan bu yayın çabası ile TMMOB bunu başarmaya
çalışmıştır. TMMOB, yayınlanan 98 öykü ile
mühendis ve mimarların bu ülkeyi kalkındırabilmek
için nasıl bir özveri ile çalıştıklarını, ürettiklerini ve
ömür tükettiklerini anlatmaya çalıştı. Ayrıca teknik
başarıların yanında insan odaklı öykülere de yer
verilmeye gayret edildi. Bu ülkeyi sanayileştiren
“muasır medeniyet seviyesini “yakalaması için gece
gündüz uğraşan insanların öykülerinin yer almasına
çalışıldı.
TMMOB’nin onca yayını içinde tekrar tekrar basılması
ve hala talep ediliyor olması yapılan işin öneminin

bir ifadesi. Yayınlanan öykülerde emeği geçen her
düzeydeki çok sayıda insanımıza yürekten teşekkür
ediyoruz, iyi ki varsınız.
***
“Mühendislik Mimarlık Öyküleri” serimiz ile
göstermek istiyoruz ki, iyi bir gelecek ancak geçmişin
sağlam temellerine oturtulursa kurulabilir. Şayet bu
temel yok edilmişse gelecekte çok çürük olacaktır.
“Mühendislik Mimarlık Öyküleri” serimiz hem
meslektaşlarımızdan, hem akademik çevrelerden, hem
de bu ülkenin aydınlık geleceğini düşünen duyarlı
insanlarda çok büyük bir ilgi gördü. Günümüzde yok
edilmeye ve unutturulmaya çalışılan Cumhuriyetimizin,
ilk yıllarından itibaren bir ülkenin tarihini mühendislik
mimarlık uygulamalarının penceresinden anlatan
öykülerimizle, üretmenin ve bölüşmenin kıvancını
gelecek kuşaklara aktarabilmek bu seride emeği geçen
herkes için gurur kaynağı oldu.
Gücümüzün, ülkemiz için yaratabileceklerimizin
oldukça gerisine düşürüldüğümüz günümüzde,
“Mühendislik Mimarlık Öyküleri” serimizin mühendis
ve mimarların ortak yön bulma arayışlarında önemli
bir işlev gördüğünü düşünmekteyiz.
Kamusal değerlerin, fabrikaların, tesislerin tasfiye
edildiği, zarar ettirilerek yok pahasına satıldığı, halka
ait olanların sermayeye devredildiği, özelleştirildiği
bugünlerde bu öyküler çok daha anlamlı. Ülkemizin
içinden geçtiği bu karanlık günlerde geleceğimize
sahip çıkabilmemiz için, yaratılan değerlerimize
sahip çıkmamız çok önemli. “Mühendislik Mimarlık
Öyküleri” serimiz ile bu konuda biraz olsun bir
farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu bize. Üreterek
büyüyen ve paylaşarak gelişen Türkiye’yi yaratmak,
yeni başarı öykülerini gelecek kuşaklara aktarmak
önemli bir görev. TMMOB her zaman, mesleğimizin
odağında, öznesinde insanın olduğunu, mesleğimizin
sorumluluklarının çok olduğunu ama bir o kadar da
onurlu bir meslek olduğunu söylüyor.
***
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öykü

kitabımızda

“Ülkemizdeki önemli sanayi tesislerini, sanayi ve
teknoloji uygulamalarını bilmeyenlere anlatmak,
unutanlara hatırlatmak, bu uygulamaların görünmez
kahramanları olan mühendis ve mimarların yaşamsal
önemlerini vurgulamak, anabildiğimiz kadarıyla
meslektaşlarımıza vefa borcumuzu bir nebze olsun
ödemek ve gerek ekonomik gerekse de sosyal gelişime
büyük katkılarda bulunmuş kimi ülke tesislerinin
ne kadar pervasızca satıldığının ya da yok edildiğini
göstermek”
Bu amaçla TMMOB sekiz öykü kitabı yayınladı ve
yayınlamaya devam edecek. Yayınlanan bu sekiz
kitaplık serinin ülkemiz değerlerinin anılmasında ve
tanınmasında önemli bir işlevi olduğunu düşünüyoruz.

Basılı yayının önemi kadar günümüzde elektronik
ortam ve internet yayıncılığı çok önem kazandı. Her
yerden ve her zaman ulaşılabilir oluşu yaygınlığının en
önemli sebeplerinden bir tanesi.
Bundan dolayı TMMOB olarak yayınlanan sekiz
öykü kitabında yayınlanan hikaye ve makaleleri
“muhendismimaroykuleri.org” adresinde kamuoyu
erişimine açtık. Her öykümüzle ilgili elinizde olan
bilgi, belge, fotoğraf ve anıları bizlere iletmenizi rica
ediyoruz. Bu aynı zamanda sizlerden yeni öyküler
beklediğimizin açık bir çağrısıdır. Ülkemizin kolektif
hafızasına katkı koyacağınız ümidiyle…
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB ACİL DURUM UZAKTAN ÖĞRETİM RAPORU
YAYIMLANDI
SUNUŞ
Sanayide, kentleşmede
ve
tarımda
kalkınmadan, bilimin
ve
teknik
bilginin
kamu çıkarları için
kullanılmasından yana
olan Türk Mühendis
ve Mimar Odaları
Birliği,
bilimin
ve
bilginin üretildiği yer
olan üniversitelerin ve
teknik eğitimin verildiği
mühendislik, mimarlık
ve şehir planlama bölümlerinin durumunu yakından
takip etmektedir. 2003 yılında Mühendislik Mimarlık
Kurultayında alınan “TMMOB üniversitelerde
mühendislik ve mimarlık eğitimi nasıl olmalıdır
sorusunu cevaplayacak bir çalışmayı amaç olarak
ortaya koymalıdır” ilkesi, Birliğimizin eğitime dair
yaklaşımının çerçevesini oluşturmaktadır.,
Unutulmamalıdır
ki
mühendislik,
mimarlık,
şehir planlama eğitiminin yönlendirilmesi ve
güncelleştirilmesi
TMMOB’nin
görevlerinden
biridir. Bu bağlamda; mühendis, mimar ve şehir
plancılığı eğitiminde; ülkemizdeki mevcut durumun
değerlendirilmesi, güncel sorunlar ve çözüm
önerilerinin geliştirilmesi için Birliğimiz ve bağlı
odaları katılımcı ortamlarda oluşturduğu görüşlerini

kamuoyu ve karar vericilerle paylaşmaktan geri
durmayacak, vazgeçmeyecektir.
Bu çerçeve kapsamında küresel pandemi ile
birlikte meslektaşlarımızın görev yaptığı ve genç
meslektaşlarımızın
öğrenimlerini
sürdürdüğü
eğitim
programlarının
mevcut
durumunun
değerlendirilmesinin gerekliliği üzerine kurduğumuz
Uzaktan Mühendislik Mimarlık ve Şehir Planlama
Eğitimi ve Akreditasyonu Değerlendirme Çalışma
Grubu, aldığı görev ışığında bu raporu hazırlamıştır.
Raporun amacı mesleki, teknik ve politik
izlekleri kullanarak; ülkemizdeki teknik eğitimin
salgın döneminde uygulanan uzaktan öğretim
sürecinde yaşananları olumlu ve olumsuz yanlarını
değerlendirmek ve kamuoyuna sunmaktır. Salgın
döneminde uzaktan öğretim, hibrit ve yüz yüze eğitimin
doğrudan uygulayıcıları ve katılımcılarının gözlemleri
alınarak tamamlanan bu raporda öğrenme sürecinden,
sınav, proje, staj ve program akreditasyonlarına varana
dek tüm başlıklara dair Birliğimizin görüşlerine
ulaşacaksınız.
Raporun hazırlanmasında emeği bulunan çalışma
grubu üyelerine, MÜDEK ve MiAK temsilcilerine,
öğrenci arkadaşlarıma ve işin mutfağında emeği geçen
teknik görevli arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB ANKARA İKK: “YAŞAMI SAVUNALIM, İŞ
CİNAYETLERİNİ DURDURALIM!”
TMMOB Ankara İKK tarafından 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü ile ilgili 03 Mart 2022 tarihinde TMMOB binası önünde “Yaşamı Savunalım, İş Cinayetlerini Durduralım!” başlıklı bir basın açıklaması
yapıldı.

TMMOB Ankara İKK tarafından 3 Mart İş Cinayetlerine
Karşı Mücadele Günü ile ilgili 03 Mart 2022 tarihinde
TMMOB önünde “Yaşamı Savunalım, İş Cinayetlerini
Durduralım!” başlıklı bir basın binası açıklaması
yapıldı. Sözü ilk olarak TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz aldı. Koramaz, “İş kazaları ve
iş cinayetleri Türkiye’nin en can yakıcı sorunlarından
biridir. Her yıl iş cinayetlerinde, meslek kazalarında
binlerce işçiyi kaybederken on binlerce emekçi
yaralanıyor. Ne yazık ki bu konuda gerekli önlemler
alınmıyor, denetimler yapılmıyor. Yasal mevzuat
emekçilerden değil, işverenlerden ve sermayedarlardan
yana. Yaşamımızı kazanmak için çalıştığımız işyerleri
emekçilerin hayatlarını kaybettikleri yerlere dönüşmüş
durumda. Bu büyük bir trajedi. Yaşanan onca kayba
ve onca acıya rağmen hiçbir önlemin alınmaması
tüm toplumun kanayan yarasıdır. Hepimiz biliyoruz
ki yaşanan ölümlerin, yaşanan kayıpların nedenini

insan yaşamını ve emeği esas alan anlayışların yerine
daha fazla kâr hırsına dayalı, sömürüye dayalı çalışma
düzenidir. Bizler mühendisler, mimarlar ve şehir
plancıları işyerlerinin güvenli olmasına ve bu noktada
gerekli bilimsel-teknik önlemlerin alınmasına yönelik
eğitimler alıyoruz. İş güvenliği ve işçi sağlığı konusu
bizim asli uzmanlık alanlarımızdandır. Hepimiz
biliyoruz ki işyerlerinde bilimin, tekniğin sesine kulak
verilirse, önlemler alınırsa bu ölümleri durdurmak
mümkün,” dedi.
Koramaz’ın konuşmasının ardından açıklamayı
TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu okudu.
Topçu, “ Emeğe ve emekçiye düşman olan bu sistem
sermayenin sınırsız sömürü düzenin bir sonucudur.
Taşeronlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma,
denetimsizlik, esnek istihdam politikaları, kayıt dışı
çalışmaya izin veren politikalar ve bunun sonucu
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oluşturulan mevzuat ile sorunlu bir sistem üretmiştir.
İş cinayetlerini seyrederek olan biteni kadere, fıtrata
bağlayan açıklamalar yapan siyasi iktidar bu sistemi
korumak üzere yoğun çaba sarf etmektedir,” dedi.
Açıklamanın tamamı:
YAŞAMI SAVUNALIM,
DURDURALIM!

İŞ

CİNAYETLERİNİ

Bitmek bilmeyen salgın, art arda yaşanan afetler ve
tüm acımasızlığıyla devam eden savaşın gölgesi altında
geçirdiğimiz bu günler, insan sağlığının ve hayatının ne
kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor.
İnsan yaşamına ve insanlığın ortak geleceğine olan tüm
saygı ve inancımızla savaşsız ve sömürüsüz bir dünya
dileğimizi bir kez daha haykırıyoruz.
Bundan tam 30 yılı önce, 3 Mart 1992 tarihinde
Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin
yaşamını yitirdiği maden kazası, ülkemizin en büyük
maden facialarından biri olarak tarihe geçmiştir.
Ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, insan
hayatının, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini
vurgulamak için 3 Mart tarihi TMMOB tarafından
“İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan
edilmiştir.
Yaşanan onca acıya, yaptığımız tüm uyarılara rağmen
gerekli önlemler alınmadığı, yapılaması gereken
düzenlemeler yapılmadığı için aradan geçen 30 yılda
on binlerce kişi, evine ekmek götürebilmek için çalıştığı
işyerinde hayatını kaybetti. Bu kayıplar her geçen yıl ne
yazık ki daha da artıyor. Basına yansıyan haberlere göre
2021 yılında işi başında hayatını kaybeden emekçilerin
sayısı en az 2 bin 170 olarak tespit edildi. Basına
yansımayan, habere konu olmayan daha çok sayıda iş
cinayetinin olduğunu hepimiz biliyoruz.
Emek sömürüsünü derinleştiği; esnek, güvencesiz
istihdamın
yaygınlaştığı,
emek
örgütlerinin
etkisizleştirildiği 20 yıllık AKP iktidarı dönemi boyunca
toplu işçi ölümleri tarihin en yüksek sayılarına ulaşmış,
20 yılda 28 binin üzerinde emekçi işyerlerinde hayatını
kaybetmiştir.
Madenlerde, inşaatlarda, tarım alanlarında, fabrikalarda
yaşanan facialar toplumda derin acılar yaratmaktadır.
ILO verilerine göre Türkiye ölümle sonuçlanan kazalar
bakımından Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır.
Bu durum mevcut yasal düzenlemelerin iş kazalarını
ve ölümlerini önlemekteki yetersizliğinin, ülkemizde
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda köklü ve yapısal
sorunlar olduğunun en açık göstergesidir.

Oysa “elverişli koşullarda çalışma hakkı” İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’nde güvence altına alınmış bir
haktır. Emeğin yüzlerce yıllık mücadelesi sonucunda
benimsenen bu hak, “işçi sağlığı ve iş güvenliği” adıyla
tüm dünyada kabul edilen temel bir çalışma ilkesi
halini almıştır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının temelinde,
sermayenin azami kar hırsı ve emek aleyhine
politikaları yatmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine
ilişkin düzenlemelerde sendikalar, meslek örgütleri ve
bilim insanlarının görüşlerinin dikkate alınmaması
sorunu her geçen gün derinleştirmektedir.
Mevcut yasal çerçeve, işçiyi korumak, iş güvenliğini
sağlamak ve meslek hastalıklarını önlemekten çok
sermaye çıkarlarını gözeten konumdadır. Siyasi iktidar,
mevzuatı ve çalışma koşullarını iyileştirici ve geliştirici
adımlar atmaktan sürekli olarak kaçınmaktadır. Çünkü
insan hayatını değil, rantı odağına almakta; çalışandan
değil, işverenden yana taraf olmaktadır.
Devletin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu
çarpık konumlanışı nedeniyle, devletin ve işverenin
sorumluluğunda olması gereken pek çok şey İş
Güvenliği Uzmanlarının omuzlarına yüklenmektedir.
Danışmanlık hizmeti olarak verilmesi gereken işçi
sağlığı ve iş güvenliği, ülkemizde yasaların da yol
vermesi ile bir suçlu yaratma olayına dönüşmüştür.
İş güvenliği uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen
işverenlerin almadığı önlemler sonucu yaşanan
ölüm, kaza gibi durumlarda dahi meslektaşlarımız
günah keçisi ilan edilmekte, kazaların asli suçlusu
olarak yargı önüne çıkartılmakta, hatta hapis cezaları
verilebilmektedir.
Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzeltilerek, işçi
sağlığı ve iş güvenliğine kaynak ayırmayan, tedbirleri
almaktan kaçınan, bu tedbirlere işgücü ve maliyet
hesabıyla yaklaşan işverenlerin de yaşanan kazalardan
ve meslek hastalıklarından sorumlu tutulacağı bir
işleyişe geçilmesidir.
İşverenlerin temel sorumluluklarından kaçtıkları,
kendi yerlerine birer günah keçisi olarak iş güvenliği
uzmanlarını koydukları bir çalışma yaşamında, önleyici
ve engelleyici hiçbir çalışmanın yapılamayacağı açıktır.
Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde sonuçlanan
Hendek Patlaması davasında görülmüştür. 7
Kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı
bu patlamada işyeri sahiplerine olası kasttan ceza
verilmemiş olması kamu vicdanını yaralamıştır.
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Emeğe ve emekçiye düşman olan bu sistem
sermayenin sınırsız sömürü düzenin bir sonucudur.
Taşeronlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma,
denetimsizlik, esnek istihdam politikaları, kayıt dışı
çalışmaya izin veren politikalar ve bunun sonucu
oluşturulan mevzuat ile sorunlu bir sistem üretmiştir.
İş cinayetlerini seyrederek olan biteni kadere, fıtrata
bağlayan açıklamalar yapan siyasi iktidar bu sistemi
korumak üzere yoğun çaba sarf etmektedir.
Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının bu denli yaygın olmasının bir diğer
nedeni de, emekçilerin sendikal haklarının baskı
altında tutulmasıdır. Sendikal örgütlenmenin
önündeki engeller tüm çalışanlar için kaldırılmadıkça
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak
mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız
işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler
tüm olumsuzluklara açık ve savunmasızdır. Bu
savunmasızlığa karşı adil yargılanma, örgütlenme,
insani koşullarda bir çalışma yaşamı ve işyerlerinde
emekçilerin ölmeyeceği, yaralanmayacağı, sakat
kalmayacağı bir düzen istiyoruz.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin
ve denetimin yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların
alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme

ve denetleme; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar,
TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden
bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir.
Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü
tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.
Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük
çoğunluğunun önlenebilir olduğu bilinmektedir.
Bilimsel ve teknik ölçütler doğrultusunda atılacak
adımlar ile göz göre göre “geliyorum” demekte olan
facialara son vermek mümkündür. Bunun için önce
insan hayatını ve emeğe değer veren bir yaklaşımın
benimsenmesi gerekmektedir.
Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bugün de iş cinayetleri
ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm,
yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma
hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır,
güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız, mesleğimiz için
sesimizi yükseltiyoruz.
Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında iş güvenliği
önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim sisteminin
yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının
durdurulması için yılmadan mücadele edeceğimizi
kamuoyuna saygı ile duyururuz.
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

KOCAELİ EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ:
“İTİRAZIMIZ YASAKLANAMAZ! 6 MART
SAAT.14.00’DE ANITPARKTAYIZ!”
Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri, 6 Mart 2022 Pazar günü “Yoksulluğa, Faturalara, İşsizliğe, Zamlara
İtirazımız Var” sloganıyla gerçekleştirilecek mitingin İzmit Kaymakamlığı tarafından gerekçe gösterilmeden
yasaklanması üzerine 4 Mart 2022 tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirerek konuyu kamuoyuna taşıdı.
#İtirazımızYasaklanamaz
6 MART SAAT.14.00’DE ANITPARKTAYIZ!
Emek ve Demokrasi Güçleri olarak 6 Mart Pazar
günü “Yoksulluğa, Faturalara, İşsizliğe, Zamlara
İtirazımız Var” sloganıyla gerçekleştirmek istediğimiz
mitingimiz İzmit Kaymakamlığı tarafından “hiçbir”
gerekçe gösterilmeden yasaklanmıştır. Kaymakamlık
tarafından tebliğ edilen yazıda 2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17.maddesine,
kanunun
uygulanmasına
dair
yönetmeliğin
23.maddesine atıf yapılarak başvurumuzun uygun
görülmediği belirtilmiştir. Tebliğde yasa ve yönetmeliğe
atıfla parantez içinde geçen ifadeler kamu düzeni, suç
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın korunması…
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Kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önüne
geçilmesi, genel sağlığın korunması Kocaeli Valiliği
ve İzmit Kaymakamlığı’nın asli görevidir. Toplantı,
gösteri yürüyüşü ve miting için başvuru zorunluluğu
da kentin mülkü amirlerinin bu asli görevlerini yerine
getirmeleri için yapılmaktadır. Hem asli görevinizi
yerine getirmeyeceksiniz hem de yoksulluğa ve zamlara
hayır demek için yapılmak istenen bir mitingi üstelik
de kanuna atıfla yasaklayacaksınız!
Bu yasaklama ile İzmit Kaymakamlığı ve Kocaeli
Valiliği “Yoksulluğa, Faturalara, İşsizliğe, Zamlara
İtirazımız Var” demenin kamu düzenini bozduğunu,
bu talebi hep birlikte dile getirmeyi ise suç saydığını
açıkça itiraf etmiştir. Anlaşılan odur ki; bu kentin
mülki amirlerinin “asli işi” zamlara ve yoksulluğa karşı
çıkmayı yasaklamaktır! Kocaeli bir emek kentidir. Bu
kentte hak talepli işçi direnişleri, eylemler, grevler eksik
olmaz. Valiliğin işçi sınıfı ve emekçilerin hak talepli
eylem ve direnişlerine nasıl bir tutum takındığını
1 ayı aşkın süredir atılan işçilerin geri alınması ve
sendika hakkı için direnen Farplas işçilerine yapılan
muameleden biliyoruz.
Farplas işçileri hakları için mücadele etmiş, taleplerinin
kabul edilmesi için işyerine kapanmış, Valilik talimatı
ile işçiler darp edilerek, gözaltına alınmıştır. Kocaeli
Valiliği bu yasaklama kararı ile bir kez daha kimin
tarafında olduğunu göstermiştir. Bugün ülkenin dört
bir yanında işçiler insan onuruna yaraşır bir ücret ve
insanca çalışma koşulları için direniyor.
2022 yılının sadece ilk iki ayında tam 108 adet grev
gerçekleşti ve bu grevlerin yarısında işçiler kazanım
elde ettiler. Migros Depo direnişi; işçilerin verdikleri

mücadelenin yanı sıra tüm ülkede bu direnişin
kazanımla sonuçlanması için gösterilen halk desteği
ile kazanıldı. Biliyoruz ki esas korkulan şey bu işçi
direnişlerinin yaygınlaşması. Biliyoruz ki esas korkulan
şey bu emek kentinde Kocaeli’de yoksulluğa, zamlara,
savaşa hayır diyen halkın birleşmesi. Mitingimizin
hiçbir gerekçe gösterilmeden yasaklanmasının altına
yatan tek gerekçe bu.
Bu yasak kararı ile bu kentin sokakları, bu kentin
meydanları işçilere, kamu emekçilerine, mimar ve
mühendislere, hekimlere, gençlere, kadınlara özcesi
Kocaeli halkına kapatılmak istenmektedir.
Zamlar bir sağanağa dönüşmüş üzerimize yağarken,
fahiş faturalar nedeniyle en temel hakkımız olan ısınma
ve aydınlanma hakkımıza bile erişemezken, bu kentte
bir kuru ekmeği almak bile lüks haline gelmişken
hiçbir güç bu kentin işçi ve emekçilerine, bu kentin
halkına “yeter artık geçinemiyoruz, insanca bir yaşam
istiyoruz” demeyi yasaklayamaz.
Bizler Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri olarak
“Yoksulluğa, Faturalara, İşsizliğe, Zamlara İtirazımız
Var” demekten geri durmayacağız. İnsanca bir yaşam
talebimizden vazgeçmeyeceğiz.
Tüm Kocaeli halkını hem bu yasaklama kararına
hem de bize dayatılan yoksulluğa, faturalara, işsizliğe,
zamlara itirazımızı dile getirmek üzere yapacağımız
kitlesel basın açıklamasına katılmaya çağırıyoruz.
Emek ve Demokrasi Güçleri olarak 6 Mart Pazar
günü saat.14.00’te Anıtpark’ta olacağız. Bu akşam
da tüm itirazlarımızla #İtirazımızYasaklanmaz
etiketiyle saat.21.00’de Twitter’dayız. Gelin hep birlikte
itirazlarımızı büyütelim.

TMMOB KARADENİZ EREĞLİ İKK: KÜLTÜREL MİRAS
KORUNMALI
TMMOB Karadeniz Ereğli İlçe Koordinasyon Kurulu, Sahil Yolu’nun yapılaşmaya açılmak istenmesi üzerine
“Kültürel Miras Korunmalı” başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
KÜLTÜREL MİRAS KORUNMALI
TMMOB ve bağlı odalarımız yıllardır kentlerimizin
ortak sorunlarının çözümü konusunda büyük çaba
göstermekte, kent politikalarının ve uygulamalarının
rant odaklı olmaktan çıkartılarak şehirlerimiz,
sosyal adalet, sosyal gelişim, sosyal bütünleşme,
tarihi ve kültürel mirasın korunması, zarar azaltma
ve risk yönetimi gibi unsurlar gözetilerek yeniden
yapılandırılması için çalışmakta; Sadece planlı,
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güvenli ve sağlıklı kentler için değil aynı zamanda kent
kimliğimizin ve ortak yaşam alanlarımızın korunması
konusunda da mücadele etmektedir. Kentlerimize
kimliğini veren yapıların koruma altına alınması,
park bahçe meydan gibi ortak kullanım alanlarının
bu özelliklerinin devam ettirilmesi içinde önemli
çalışmalar yürütmektedir.

Kentimizdeki gittikçe artan trafik yoğunluğu ve park
sıkıntısı yüzünden ciddi problemler yaşanmakta
olup, çözümü için de kalıcı yada bir nebze de olsun
hafifletmek için planlama yapılması konusunda
çalışılmalıdır.

Şehrin Siluetini Bozacak

Kaymakamlık ve Emniyet müdürlüğünün yapılacağı
alanın yanındaki askeri lojman alanlarının olduğu
bölge; Bakanlık tarafından yapılması planlanan cami
için uygun bir bölge olup, yüksekliği de arazi eğiminden
dolayı silüete zarar vermeyecektir. Ve maliyetler
açısından da daha ekonomiktir. Eski terminal alanı
üzerinde yapılması planlanan Belediye Hizmet binası
ile bu alan komple sosyal kamu alanı haline getirilebilir.
Bu dört yeni yapılacak bina alanlarının bulunduğu
arsaları bir bütün alan olarak kabul ederek, en az 2
bodrum kat ile otopark çözümü planlanması ile park
sorunu ortadan kaldırılabilir.

Temmuz ayı ile konuşulmaya başlanılan Ocak ayı
meclisi ile gündemimize düşen, ve sadece Ereğli halkını
değil, kentimize gezmek amaçlı gelen ziyaretçiler
için de kıymetli olan nefes aldığımız, sosyal donatı
alanımız sahil yolu üzerinde Bakanlıkça yapılması
istenilen İbadet yeri cami de duyarsız kalamayacağımız
bir konudur. Bakanlığın ısrarla yapmak istediği
kısım dolgu alanı ile kazanılmış, ve son 15-20 yıldır
Ereğlinin simgesi haline gelmiş sahil yürüyüş yolunun
bütünlüğünü şehir silüetini tamamen bozacaktır. Hali
hazırda sorun yaşanılan trafik iyice yoğunlaşacak olup,
yapılması istenilen binanın denizden gelecek olan dalga
etkisinden korunması muhakkak planlanması gereken
birden fazla sayıdaki dalgakıranların aralarında yoğun
bir deniz kirliliği meydana getirecektir.
Trafik Sorunları Daha da Artacak
Hem yaya yürüyüş yolundaki mevcut durumdaki
sirkülasyonun devamlılığı, silüetin bakirliği, trafik
sorunlarının daha da artmaması, hem de çevre
kirliliği oluşmaması için bu alana bir camyada başka
bir YAPININ yapılması uygun değildir. Yeni dolgu
alanları oluştururarak yapılaşma yapılması da uygun
değildir. Bir dolgu yapılacaksa ancak sahil yolu için
trafik sorunun çözümlenmesi için düşünülmelidir.

Askeri Lojman Alanı Uygundur

Belediye Hizmet Binasında Değişikliğe Gidilmeli
Eski terminal alanı ile emniyet müdürlüğü arasındaki
yolda iki taraftan trafiğe kapatılarak komple yaya yolu
olarak düşünülebilir. Yapılması planlanan belediye
hizmet binası projesinde de değişikliğe gidilerek
daha az maliyetli daha küçük ancak kaymakamlık
ya da emniyet müdürlüğü binası ile aynı yükseklikte
bir bina yapılarak KENT MEYDANI olarak bir alan
haline getirilmesi uygun olacağı kanaatindeyiz. İşaret
ettiğimiz alan cami, belediye, kaymakamlık ve emniyet
müdürlüğü ile bir kompleks olarak gerek konumu,
gerekse erişim kolaylığı ve kamuya hizmet için uygun,
hızlıca şekil verilebilecek , hayata geçirilebilecek bir
PROJE ALANIDIR.

TUNCELİ İKK: KATI ATIK BERTARAF VE DÜZENLİ
DEPOLAMA TESİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA
TMMOB Tunceli İl Koordinasyon Kurulu, Tunceli Sütlüce (Tüllük) Köyü Yolu Mevkiinde yapılması planlanan
Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne ilişkin olarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Bilindiği üzere Tunceli-Pülümür-Nazimiye-OvacıkMazgirt Belediyesi Katı Atık Yönetim
Birliği
(DER-KAB) tarafından Tunceli ili, Merkez İlçesi,
Sütlüce (Tüllük) Köyü Yolu Mevkiinde “Katı Atık
Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi”nin yapılması
planlanmaktadır.
Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi
Projesi ile ilgili gerek kamuoyu gündemine yansıyan
tartışmalar nedeniyle, gerekse Tunceli Belediyesinin ve

yöre halkının talebi doğrultusunda TMMOB Tunceli
İl Koordinasyon Kurulu olarak açıklama yapılması
ihtiyacı doğmuştur.
2009 yılında planlanan ve süreç içerisinde yer
seçimi ve tahsis işlemleri tamamlanan projenin
uygulanabilmesi için 2011 yılında Tunceli Belediyesi
ve İlçe Belediyelerinin katılımıyla Dersim Katı Atık
Birliği (DER-KAB) kurulmuştur. Avrupa Birliği
yatırım fonlarından olan Katılım Öncesi Mali Yardım
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Aracı (IPA)’dan finanse edilen proje, ilgili kurumlardan
gerekli izinler alınarak ihale aşamasına getirilmiştir.
Proje ile il merkezi ve bağlı belediyelerde bulunan vahşi
depolama alanlarındaki katı atıkların ve yeni çıkacak
atıkların toplanarak Katı Atık Berteraf Tesisinde
gerekli proseslerden geçirildikten sora geri dönüşüme
kazandırılması, kalıntıların düzenli depolanması ve
mevcut vahşi depolama alanlarının rehabilite edilmesi
amaçlanmaktadır.
Gelinen süreç içerisinde projenin uygulanması
planlanan yer olan Sütlüce bölgesinde yaşayan yöre
halkı tarafından, projenin Çevre üzerinde zararlı
etkileri olacağı yönünde kaygı ve eleştirileri ve bu
nedenle projenin iptal talepleri bulunmaktadır.
Bununla beraber, TMMOB bileşenlerimizden olan
Mimarlar Odası Ankara Şubesinin projenin yer
seçiminin iptali ile ilgili açtığı dava sürecinin devam
etiği bilinmektedir. Ayrıca, ilgili tarafların talepleri
doğrultusunda TMMOB Ankara Çevre Mühendisleri
Odası tarafından hazırlanan yer seçimi ile ilgili rapor
Belediyeye gönderilmiş olup, gönderilen raporda yer
seçiminin uygun olduğu sonucu kamuoyu ve basında
açıklanmıştır.
Yukarıda süreçleri belirtilen Tasarım, İşletme ve
Yerseçimi aşamaları bitmiş bu proje ile ilgili TMMOB
Tunceli İl Koordinasyonu olarak görüşümüz
istenmektedir. Kurul olarak projenin uygulayıcısı
Tunceli Belediyesi ve projenin iptali için görüş bildiren
yöre halkı ile çeşitli tarihlerde toplantılar düzenlenerek
fikirleri dinlenmiştir.
Öncelikle belirtmekte fayda olacaktır ki bu türden
toplumu, çevreyi ilgilendiren projelerde, planlama
aşamasında TMMOB olarak görüşümüzün alınmasının
projenin tasarım, işletme ve yer seçimi aşamalarına,
sağlıklı ilerlemesi açısından katkı sunacağı aşikârdır.
Ancak mevcut durumda projede süreçler tamamlanmış
olup ihale aşamasına gelinmiştir. Tarafların görüşleri
ve proje üzerinde yapılan teknik analizlerde, İlimizin
en büyük sorunlarından biri olan katı atıkların
çevreye ciddi zararlar verdiği, merkez ve ilçelerdeki
mevcut düzensiz (vahşi) sistem ve uygulamaların
sonlandırılarak bilime, tekniğe uygun şekilde bir katı
atık yönetim sisteminin hayata geçirilmesinin en temel
ihtiyaçlarımız arasında olduğu görülmüştür. Sorunun
Tesisin yapılacağı yer seçiminden kaynaklandığı,
itirazların bu yönde olduğu bilinmektedir. Katı
atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinde yer
seçim konusu çok disiplinli bir alan olup mevzuat
çerçevesinde birden çok kriter (Mevzuatta 48) göz
önünde bulundurularak, yine farklı teknik yöntemler

uygulanarak belirlenen ve danışmanlık hizmeti
gerektiren bir konudur. Projede yer seçimi aşamasında
dört nokta üzerinde bir değerlendirme yapılmış olup,
söz konusu bu dört noktanın da niteliksel olarak
benzer olduğu, aralarında yapılan değerlendirme ve
puanlamada nihai olarak Sütlüce Mevkii’nin uygun
olduğu belirlenmiştir. Her ne kadar ÇED süreçlerinin
işletildiği dosyadan gözükse de gelinen süreçte yöre
halkının itirazlarının bulunması demokratik katılım
süreçlerinin yeterince işletilemediğini göstermektedir.
Yer seçimi ile ilgili belirttiğimiz zorluklardan dolayı
bu proje kapsamında bu dört bölge dışında yer veya
yerlerin olup olmadığı konusunda Komisyonumuzun
teknik olarak yeniden ele alıp değerlendirmesi
mümkün değildir. Kaldı ki projenin geldiği süreç göz
önünde bulundurulduğunda, yer seçimi olarak farklı
bir alternatifin yeniden değerlendirmesi projenin iptali
anlamına geldiği, yeni proje ve finansman süreçlerinin
tekrar başlatılması ve hayata geçirilmesi 10-15 yıllık
gibi bir sürece yayılacağı görülmektedir.
TMMOB olarak, kuruluşundan günümüze kadar
ülke genelinde yapılan hizmet ve yatırım projelerinde
mühendislik ve bilimin ışığında ilkesel duruşlarımız
mevcuttur. Bu bağlamda kamusal esaslı mühendislik
projeler, kendi iç disiplinleri boyutunda değerlendirilip,
toplum, çevre ve doğaya etkisi üzerinden zarar analizi
de göz önünde bulundurulduğunda taraf olduğumuz
alanlardır. Bunun tam karşısında sermaye ve kapitalizme
hizmet eden, rantsal, hatalı projeksiyonlara ve siyasi
kaygılarla dayalı (İkizdere, Kaz Dağları, Munzur
ve Sınır Barajları, Nükleer santraller vb..) projeler
gibi sürdürülemez kalkınma modelleri içerisinde,
toplum ihtiyaçlarını karşılamanın üzerinde kar amaçlı
yöntemleri içeren projeleri ise “Mühendislik Projeleri”
kapsamında dahi değerlendirmeyip, tam karşısında yer
almış ve bu duruşu devam ettirmekteyiz.
Kurulumuz, bu ilkesellik çerçevesinde, Dersimde
planlanan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama
Tesisi projesinin, her ne kadar yer seçim aşamasının
eksik ve demokratik katılımın tam olarak
sağlanamadığını düşünse de; mevcut depolama
sisteminin çevre üzerinde yarattığı tahribat göz önünde
bulundurulduğunda ihtiyaç aciliyeti tartışmasız olan
söz konusu projeyi Toplumsal ve Kamusal fayda
açısından bir bütün olarak değerlendirmektedir. Uygun
proses tasarımının gerçekleştirilmesi, inşaat, işletme
ve kapatma aşamalarında çevresel açıdan gerekli
mühendislik önlemlerinin alınması koşulu ile belirtilen
alanda gerçekleştirilmesinde projenin iptaline neden
olabilecek bir itirazımızın bulunmadığını ve sürecin
olası yapım ve işletme aşamalarının da takipçisi
olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
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AYDIN İKK: ÖLMEZ AĞACI ÖLDÜRÜLEMEZ

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun Çağrısıyla
14 Mart 2022 tarihinde Atatürk Kent Meydanı’nda, 1
Mart 2022 tarihinde zeytinliklerin yok edilmesinin
önünü açan “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik”
üzerine bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklamaya Aydın Barosu Çevre Komisyonu, Aydın
Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP), Aydın Ekoloji
ve Yaşam Platformu (AYEP), Aydın Tabip Odası,
Aydın Tüketici Hakları Derneği, Aydın Barosu Çevre
Komisyonu, Aydın Tabip odası, Aydın Tüketici Hakları
Derneği, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Bileşenleri,
Çine Yaşam Platformu, DİSK Aydın İl Temsilciliği,
Efeler Kent Konseyi, Germencik Çevre ve Doğa
Derneği, HAYTAP Aydın Temsilciği, KESK Şubeler
Platformu, Kızılcaköy Çevre Derneği, Tarım İş Aydın
İl Temsilcilii, Türk-İş İl Temsilciliği, Türkiye Ziraatçiler
Derneği Aydın İl Temsilciliği, Zeytin Dostu Derneği
imzacı olarak destek verdi.
BASINA VE KAMUOYUNA
1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve tüm
zeytinlikleri maden sahası haline getirerek yok olma
tehlikesiyle yüz yüze bırakan yönetmelik değişikliğine
ilişkin TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu ve bağlı
16 oda olarak bir basın açıklaması yapma zorunluluğu
ortaya çıkmıştır.
Öncelikle diyoruz ki;
Doğayı ve tarımı yok eden madencilik değil, tarım,
toprak ve zeytinliklerimiz korunmalıdır.
1 Mart 2022 günü yayınlanan yönetmelik değişikliği ile
“ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen

madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak
kayıtlı olan alanlara denk gelmesi…durumunda …
sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu
faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu
yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir”
hükmü getirilmiştir.
Bu değişiklik ülke çapındaki 160 milyondan fazla
zeytin ağacı için ölüm fermanıdır.
Anayasal Hukuk Devletlerinde uyulması gereken
“Normlar Hiyerarşisi” sözkonusudur. Buna göre;
Yasalar Anayasaya, Yönetmelikler ise Yasalara aykırı
düzenlenemez.
Anayasanın, 44, 45 ve 166. maddeleri tarımın,
üreticinin ve tarımsal üretim alanlarının korunmasını
anayasal güvence altına almakta ve devlete bu koruma
için sorumluluk yüklemektedir.
1939 tarihli Zeytincilik Kanunu (Zeytinciliğin Islahı
ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun)
zeytinliklerin korunmasını ve geliştirilmesini düzenler.
Kanun, topraksız köylünün zeytinlik sahibi olmasını
amaçlamıştır. Bu yolla milyonlarca zeytin ağacı
aşılanmış, böylece zeytin tarımı, tarımın önemli bir
kolu durumuna getirilmiştir.
Kanun, bırakın zeytinliklerin sökülmesini ve yerine
maden çukuru açılmasını, zeytinliklere her çeşit hayvan
sokulmasını ve zeytin sahalarında ağıl yapılmasını dahi
yasaklamıştır.
2005 tarihli 5403 sayılı Toprak Koruma kanunu
(Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu), toprağın
korunmasını, geliştirilmesini, tarımsal arazilerin çevre

birlik haberleri
MART-NİSAN
MA RT- NİSA N 2022
2 01 9 SAYI:
SAYI : 203
1 85

İKK HABERLERİ
öncelikli, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun
olarak, planlı kullanımını düzenler.
Kanunun 12. Maddesinde “Toprağın bulunduğu yerde,
doğal fonksiyonlarını sürdürebilmesinin sağlanması
amacıyla korunması esastır” denilmektedir.
13. Maddesi ise “Mutlak tarım arazileri, özel ürün
arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri
tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.”
hükmüyle zeytin dikili tarım arazilerinin amacı dışında
kullanımını yasaklamıştır.

Bakanlığın “zeytinliklerin taşınması ile ilgili usul ve
esasları belirlemek” gibi ucube bir işi yapmak zorunda
bırakılması kabul edilemez.
Diğer taraftan; kamu yararı gerekçesiyle kamulaştırılan
zeytinlikler maden firmasının mülkiyetine geçecektir.
Bu araziler ilerde zeytinlik haline getirilse bile bu arazi,
mülkü elinden alınan çiftçinin değil, maden firmasının
mülkü olacaktır. Bu durum devlet eliyle zoraki mülkiyet
değişikliği, bir nevi gasptır.

Tüm bu yasalar ve Anayasa dururken, 1 Mart 2022
tarihli yönetmelik değişikliği açık biçimde Anayasa ve
Yasalara aykırıdır.

Bizler “madencilik” göz boyaması ve kandırmacasıyla
açgözlü şirketlerin zeytinliklerimizi, ormanlarımızı,
tarlalarımızı, köylerimizi yok ettiği bir ülke istemiyoruz.
Bizim önceliğimiz; tarımı ve zeytinliklerimizi koruyan
sürdürülebilir bir yaşamdır.

Bu yasadışı düzenleme ile Akbelen, Yırca ve Kızılcaköy
başta olmak üzere ülkenin farklı yerlerinde topraklarını
ve zeytinliklerini koruyan halkın direnci kırılmak
istenmektedir.

Bugün ülkemizde egemen olan madencilik, maden
sahasındaki tüm arazinin harap edildiği, geride ise
tümüyle verimsizleştirilmiş ve kirletilmiş bir toprağın
bırakıldığı bir anlayışla sürdürülmektedir.

Yönetmelik değişikliğinde yer alan “Ülkenin elektrik
ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik
faaliyetleri” ifadesi, kömür ve jeotermal amaçlı
faaliyetlere kolaylık sağlanacağını göstermektedir.

Bu anlayış nedeniyle Cerrattepe’den Fatsa’ya, Kaz
Dağlarından Akbelen’e, Kozak yaylasından Çine’nin
kadim zeytin ormanlarına kadar her yerde verimli
ormanlık alanlarımız, tabiat zenginliklerimiz yok
edilmektedir.

Bu mevzuat düzenlemesinin adrese teslim bir
düzenleme olduğu, belli şirketlere yönelik olarak
yapıldığı ortadadır.
Değişiklikte yer alan “kamu yararı” şartı, daha önceki
düzenlemelerde bozma sebebi sayılan “üstün kamu
yararı” kavramı ile çelişmektedir.
TMMOB ve bağlı Odalar olarak açtığımız birçok
davada Bakanlık tarafından verilen kamu yararı kararı,
yargı tarafından “üstün kamu yararı doğayı ve tarım
alanlarını korumaktır” gerekçesiyle bozulmuştur.
Ekosistemle uyumlu yüzlerce yıldır yerinde duran
zeytinliklerin “Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun
görülecek alanda …tesis edeceğini taahhüt etmesi
zorunludur” hükmü ile zeytinliklerin taşınmaya
çalışılması yada yeni zeytinlik dikilmesi taahhüdünün
bilimsel hiçbir dayanağı yoktur.
Zeytinlikler bir ekosistemdir ve ekosistemler
taşınamaz. Asırlık zeytinliklerin taşınması değil,
yerinde korunması esastır.
Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytinlikleri koşulsuz
koruması gereken bakanlıktır. Bakanlığın bilim
ve aklın kurallarına uygun davranması gerekir.

Bu anlayış doğal yaşamı ve geleneksel tarımı
sürdürülemez hale getirmektedir.
Bu madencilik anlayışı, bir üretim faaliyeti değil, bir
sömürü faaliyetidir.
TMMOB, Anayasa ve ilgili koruyucu yasalar gereği
anılan yönetmeliğin iptali için yargıya başvurmuştur.
Yönetmelik değişikliği ile verilecek yeni izinleri de
ayrıca yargıya taşıyacaktır.
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, bağlı odalar ve
aşağıda adı geçen demokratik kitle örgütleri bu
hukuksuz mevzuat değişikliğine dayanarak keşif ve
kamulaştırma yapılacak alanlarda meşru mücadele
hakkını kullanmaktan çekinmeyecektir.
Biz aşağıda adı geçen demokratik kitle örgütleri, kadim
zeytin ağacının dili olarak söylüyoruz;
Biz ölmez ağacıyız.
On bin yıldır buradayız.
Bizi söküp bir kenara atamazsınız!
Dün vardık, yarın da var olacağız.”
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DENİZLİ İKK: BÜYÜK MENDERES ÖLÜRSE EGE ÖLÜR!
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu ve Büyük Menderes İnisiyatifi, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında
Büyük Menderes Nehri kenarında “Büyük Menderes Ölürse Ege Ölür!” başlıklı bir basın açıklaması
gerçekleştirdiler.
Bugün Birleşmiş Milletler
tarafından 1993 yılında “Dünya
Su Günü” olarak ilan edilmiştir.
Bugün insanlığın ve doğanın
ortak malı ve kullanım hakkı
olan güvenli sağlıklı suya 2,1
milyar insan halen erişemiyor.
Devlet Su İşleri tema olarak
bu yılı ‘yeraltı suyunu görünür
yapmak’ olarak belirledi. Ancak
bugün yerüstü sularını da
kirlilikten korumada geldiğimiz
durum birçok yerde olduğu
gibi burada da görüldüğü
gibidir. Amacımız; dünyamızda
yaşamın güvenlik sınırlarını
geçip,
tehlike
sınırlarına
giren ve en stratejik doğal
kaynaklardan olan suyun hem
döngüsündeki krizle hem de
kirliliğiyle küresel mücadele
etmek için Denizli’den, Ege’den,
Marmara’dan,
Türkiye’den
dünya ile bütünleşmek için
buradayız.
Su,
tüm
canlıların
ve
ekosistemlerin varlığı için
vazgeçilmezdir.
Yerkürenin
3/4’ü sularla kaplı olmasına rağmen kullanılabilir su
miktarı %2,5, içilebilir su miktarı ise %1’den daha azdır.
Güvenli suya erişim sağlık için vazgeçilmezdir.
Buna karşın günümüzde 2,1 milyar insan güvenli
suya erişememektedir. Suyun nitelik ya da nicelik
olarak yetersizliği sanitasyon ve hijyen sorunlarını da
beraberinde getirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde
hastalıkların %80’inden fazlası yetersiz ve sağlıksız içme
suyundan kaynaklanmaktadır. Hastalıkları önlemek ve
kontrol altına almak için güvenli suya erişimin ne kadar
önemli olduğu COVID-19 pandemisinde bir kez daha
gözler önüne serilmiştir. Dünyanın farklı bölgelerinde
gittikçe artan su stresi nedeniyle; Dünya nüfusunun
yarısının 2025 yılında su stresi altındaki bölgelerde
yaşıyor olacağı tahmin edilmektedir.

Ülkemizdeki nüfus artışı ve artan tüketim alışkanlığı
nedeniyle; yaşam için, tarım için ve sanayi için su
ihtiyacımız katlanarak artmaktadır. Kentsel atıklar,
endüstriyel atıklar, enerji üretim atıkları, tarımsal
atıklar ve kimyasal atıklar akarsularımıza, göllerimize
ve yaşam alanlarımıza bırakılarak yerüstü ve yeraltı su
kaynaklarımız kirletilmektedir. Günümüzün politika ve
uygulamaları; Su kaynaklarımızı, çevremizi, doğamızı
korumaktan çok, kirlenmesine neden olmaktadır.
Ülkemiz; dünyanın su kaynakları açısından sorunlu
bölgesin içinde yer almaktadır. Su azlığı çeken ülkeler
grubundan, su fakirliği yaşayan ülkeler grubuna doğru
gitmektedir. Bugün belediyeler kaynağından aldığı
suyun %40’ını halen musluklarımızdan akıtamıyor.
Ülkemiz musluklarından su içilen ülkeden, yoğun
olarak ambalajlı su tüketen ülke konumuna geldi.
Bugün dünyada ambalajlı su tüketen ülkeler arasında
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7. sıradayız. Sağlıklı ve güvenilir içme suyuna erişimde,
nüfusumuzun %97’sinin içme-kullanma suyunu,
iyileştirilmiş su kaynaklarından sağladığı görülmektedir.
Ancak bunun içinde belediyelerin payı %60 iken,
hak olduğu halde meta olarak satılan ambalajlı suyun
sahip olduğu %28 pay çok düşündürücüdür. Temiz su
kaynaklarının hızla azalması ve kirlenmesi 8 milyar
TL’ye varan ambalajlı su pazarının doğmasına neden
olmuştur. Toplumun temel içme-kullanma suyunun
kaynağı şebeke suyu olması gerekirken, ambalajlı
suların bu kadar fazla kullanılıyor olması ilginçtir.
Belediyelerin temel görevlerini yerine getirmesi
noktasında ihmalleri ve sorumlulukları mutlaka
sorgulanmalıdır. Tarımsal üretim için kaynağından
alınan suyun ancak %40’ından yararlanılmaktadır.
Buradan anlaşıldığı gibi Belediyelerin, Devlet Su
İşleri’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüklerinin;
suyun korunmasında, tasarrufunda ve kontrolün baş
sorumlu olduğu görülmektedir.
Bugün içinde bulunduğumuz Büyük Menderes
Havzamız, Büyük Menderes ve kolları on bin yıldır
can verdiği medeniyetlere, kültürlere, topraklara artık
can veremez hale geldi. Büyük Menderes Nehri %65

tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Türkiye tarımsal
üretiminin %15 i bu havzada yapılmaktadır ve 3
milyonu aşan nüfus yaşamaktadır. Havzamız Türkiye su
ortalamasının altında su varlığına sahiptir Türkiye’nin
en kirli 3. nehri ve tarımsal sulama özelliğini kaybeden
4. derece kirli suyudur. Büyük Menderes bugün can
çekişiyor. Büyük Menderes ölürse Ege ölür! Kırsaldan
göçler başlar.
Sağlıklı gıdamızın güvencesi ve ulaşılabilir olmasının
yolu, sağlıklı su varlığımızı korumaktan geçer. Yarın
geç olmadan, su savaşları yaşanmadan, suya bağlı
göçler oluşmadan, gıda krizleri büyümeden; yeraltı
ve yerüstü su varlıklarımızı korumak zorundayız.
Suyun adil paylaşımı için, ekosistemin korunması
için, kullanımında verimlilik için, temel hak ve
kamusal değer olan suyun halk adına kamulaştırılması,
yönetilmesi ve bedelsiz olarak sağlanması için; insanındoğanın-suyun sömürülmediği bir dünya için, karar
alıcıları ve kararı uygulayıcıları görev ve sorumluluğa
davet ediyoruz.
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu
Büyük Menderes İnisiyatifi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ TMMOB İLETİŞİM BİRİMİ AÇILIŞI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde,
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
içerisinde öğrenci üyelerimiz ve genç meslektaşlarımızın
kullanımı için hazırlanan “TMMOB İletişim Birimi”
açılışı gerçekleştirildi.
Tüm fakültenin kullanımına açık olarak hayata geçirilen
TMMOB İletişim Birimi açılışında, TMMOB Denizli
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Akköse
yaptığı sunuş ile Birliğimizin ve İl Koordinasyon
Kurulu’nun çalışmalarını ve çalışma ilkelerini paylaştı.
Denizli İKK Sekreteri Mehmet Akköse’nin yaptığı
konuşma şöyle:
Sayın dekanım, sayın bölüm başkanlarım, sayın
tmmob bağlı meslek odası şube başkanlarım, değerli
hocalarım, sayın misafirler ve geleceğin mühendisleri;
Siz değerli meslektaşlarım
selamlıyorum.

hepinizi

saygıyla

Bugün burada açılışını yapacağımız Pamukkale
üniversitesi mühendislik fakültesinde bulunan
TMMOB bileşeni odaların öğrenci üyeleri için iletişim
birimi hayırlı uğurlu olsun.
İlimiz Denizli’de TMMOB Denizli İKK ve 17 meslek
odamızın şube ve temsilcilikleriyle TMMOB’nin
mesleki ve örgütlü mücadelesini sürdürmekteyiz.
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TMMOB ve bağlı Odaları;
Toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak
toplumla etkileşim içinde bulunan,
Biçimsel uygulamalar yerine, birlikte düşünme,
birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarını
güçlendirici çabalara yönelen,

Bu anlayış ile, Pamukkale üniversitesi mühendislik
fakültesi bünyesinde bilgisayar, çevre, elektrikelektronik, endüstri, gıda, inşaat, jeoloji, kimya, makine
ve tekstil mühendisliği bulunan 10 bölümün tmmob
bağlı odalarımızla birlikte öğrencilerimizin daha
verimli bir iletişim kurabilmeleri için oluşturduğumuz
iletişim birimi öğrencilerimizin gelişimini katkı
sağlayacaktır.

Üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek
düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan ve
bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen,

İletişim birimimizin oluşmasında bizlere yardımcı
olan, katkı sağlayan ve destek veren herkese sonsuz
teşekkürler.

Üyesinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmasını
sağlayan,

Değerli misafirlerimiz, birazdan tmmob yapısı ve
faaliyetleri ile ilgili sunum, açılış ve kokteyl olacaktır.
Saat 14:00 da bu salonda kimya mühendisleri odası
denizli şubesinin düzenlediği konferans olacaktır.

kamuoyu önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi
hedefleyen,
oda etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi
kararları ile belirleyen,
Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan,
Üyesinin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan
mühendis ve mimarların konumları gereği, ücretli
çalışan kesimlerle ve onların odaları ile ilişkilerini
güçlü hale getiren,
Uluslararası ilişkilerini güçlendiren, dünyayı, ülkeyi ve
yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek
yaşama geçiren,
Bir çalışma anlayışı içerisindedir.

Zamanı iyi kullanmak adına sözlerimi sonlandırırken,
Unutulmaz başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği
gibi yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği;
baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp
atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği,
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın
hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız. Bu inanç ve
kararlılıkla odalarımızı ve TMMOB’yi savunmaya,
büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Yaşasın
Tmmob örgütlülüğü!, yaşasın mücadelemiz!.
Hepinize teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.
Mehmet AKKÖSE
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

ANKARA DEMOKRASİ GÜÇLERİNDEN MİMARLAR
ODASI ANKARA ŞUBESİNE DESTEK
Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında
2021 yılı “Koruma Alanında Emre
Madran Basın Ödülleri” kapsamında
verilen ödüller gerekçe gösterilerek
“Terör
Örgütü
Propagandası”
iddiasıyla dava açılmasıyla ilgili emek
ve demokrasi örgütleri 4 Nisan 2022
tarihinde Mülkiyeliler Birliği Genel
Merkezi’nde ortak basın açıklaması
yaptı.
32 örgütün ortak hazırladığı bildiriyi
grup adında Mülkiyeliler Birliği
Genel Başkanı İlker Akçasoy okudu.
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Akçasoy açıklamada,“Bir kez daha belirtmek isteriz
ki, doğayı korumak, ağaca-ormana-akarsuya sahip
çıkmak suç değildir. Çevre mücadelelerini haber
yapmak, toplumdaki ekolojik duyarlılığı geliştirmeye
çalışmak suç değildir. Sermaye sahiplerinin doğal
hayata ve çevreye karşı saldırganlığına karşı durmak
suç değildir,” dedi.
Açıklamanın ardından TMMOB Ankara İl
Koordinasyon Sekreteri Özgür Topçu da söz aldı.
Açıklamanın tamamı:
Basına ve kamuoyuna,
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri
hakkında 2021 yılı “Koruma Alanında Emre Madran
Basın Ödülleri” kapsamında verilen ödüller gerekçe
gösterilerek “Terör Örgütü Propagandası” iddiasıyla
dava açılmıştır.
Siyasi iktidarın çevreye, yeşil alanlara, doğal
kaynaklarımıza ve kamusal zenginliklerimize yönelik
saldırganlığı her geçen gün daha da artmaktadır.
Ülkemizin geleceğini tehdit eden bu yağmacı ve
yok edici anlayışa karşı verdiği mücadele nedeniyle
Mimarlar Odası Ankara Şubesi sıklıkla iktidarın hedefi
olmakta, üye ve yöneticileri davalarla, sürgünlerle
susturulmak istenmektedir.
Doğal ve kültürel mirası korumaya yönelik kent ve
mimarlık mücadelelerini haber yapan gazetecilere
verilen, toplumdaki ekoloji ve koruma bilincini
yükseltmeyi hedefleyen bir ödülü “terör propagandası”
olarak
nitelendirmenin
kabul
edilir
tarafı
bulunmamaktadır.
Siyasi iktidarın ve onun yönlendirmesiyle hareket
eden adli makamların amacı açık biçimde, iktidarın
doğayı hedef alan uygulamaları karşısında yükselen
çevre mücadelelerini ve bu mücadelenin en önemli
parçalarından biri olan mimarları korkutmak,
sindirmek ve susturmaktır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, doğayı korumak,
ağaca-ormana-akarsuya sahip çıkmak suç değildir.
Çevre mücadelelerini haber yapmak, toplumdaki
ekolojik duyarlılığı geliştirmeye çalışmak suç değildir.
Sermaye sahiplerinin doğal hayata ve çevreye karşı
saldırganlığına karşı durmak suç değildir.
İktidarın tüm saldırganlığına ve hedef göstermelerine
karşın yıllardır kent ve çevre konularında yürüttükleri
mücadele ile çocuklarımızın geleceğine sahip çıkan
ve bu konudaki kararlı tutumlarıyla her kesimin
destek ve takdirini kazanan Mimarlar Odası Ankara
Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin yanındayız. Şube
yöneticilerine yönelik suçlamalar derhal kaldırılmalı,
toplumsal muhalefeti susturmaya yönelik tehditlerden
vaz geçilmelidir.
• TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu •
Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi • Çağdaş Gazeteciler
Derneği • Gazeteciler Cemiyeti • Türkiye Gazeteciler
Sendikası Ankara Şube • Ankara Tabip Odası • Medya
Araştırmaları ve Mesleki Gelişim Derneği • KESK
Ankara Şubeler Platformu • Sosyal Demokrat Avukatlar
Derneği • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası • ODTÜ Mezunları Derneği • Bilim Sanat
Derneği • Disk İç Anadolu Bölge Temsilciliği • İnsan
Hakları Derneği • Türkiye İnsan Hakları Vakfı • Özgür
Hukukçular Derneği • İnsan Hakları Derneği Ankara
Şube • Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
• Ana Fatma Cemevi Demokratik Alevi Dernekleri
(DAD) Ankara Şubesi • Pir Sultan Abdal 2 Temmuz
Kültür ve Eğitim Vakfı • Karantina TV • Devrimci
78’liler Federasyonu • Ankara Dayanışma Derneği
•Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği • Tüketici Hakları
Derneği • Ankara Cumhuriyet Okurları • 2021 Tüm
Emekli Sen • AnTiYap- Ankara Tiyatro Yapımcıları
Derneği • Çekül Vakfı Ankara Temsilciliği • AFSAD
•Ankara VARTO-DER • Batıkent İlkyerleşim Mahalle
Meclisi
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ANKARA İKK: SARAÇOĞLU MAHALLESİ’NDE
RANT PLANLARI İPTAL EDİLDİ! ÇANKAYA
BELEDİYESİ RUHSATLARI İPTAL ETMELİ, İNŞAATI
DURDURMALIDIR!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından Saraçoğlu Mahallesi’nin Koruma Amaçlı İmar Planı ve
İmar Uygulaması’nın iptal edilmesiyle ilgili 15 Nisan 2022 tarihinde “Saraçoğlu Mahallesi’nde Rant Planları
İptal Edildi! Çankaya Belediyesi Ruhsatları İptal Etmeli, İnşaatı Durdurmalıdır!” başlıklı açıklama yayımlandı.
Başkentin kent merkezinde yer alan Hükümet
Kartiyesi ve Devlet Mahallesi (Memurin Konutları)
1. Derece Doğal Sit, Kentsel Sit ve İdari Sit alanlarını
barındırmaktadır. Kent belleğinin önemli bir parçası
olan Saraçoğlu Mahallesi ise, Cumhuriyetin ve Başkent
Ankara’nın tarihi, mimari, doğal ve toplumsal bir
değeridir. Kentte planlı ve tarihsel olarak gelişmiş tüm
kullanımlar gibi, kent merkezinde yer alan ilk toplu
konut örneği olarak Saraçoğlu Mahallesi, Başkentin
önemli bir parçası, bir sembolü ve hafızasıdır.
Başkentin kent merkezini yok edecek, kamuya ait bir
alanı sermayeye terk edecek ve ancak finansal olarak
değerlendirilebilecek parçacıl projelerle, kamu zararları
oluşturulmakta, değerlerimiz yok edilmektedir.
Alanda tescilli yapılara yönelik belirlenen müdahalelere
bakıldığında; “İçi boşaltılacak ve cephesinde müdahale
edilecek yapılar”, “Sadece içi boşaltılacak yapılar”,
“Cephe, duvar döşemelerinde kısmi değişiklik
yapılacak yapılar” gibi hiçbir bilimsel kriteri olmayan;
yapıların ihtiyaçlarına göre değil sadece restoran, otel,
büro gibi kullanımlar oluşturmaya yönelik, bölgesel
olarak alınan müdahale kararları bulunmaktadır. Bu
rant projesi ile yapılarda geri dönüşü mümkün olmayan
zararlar verilmiş, alanın peyzaj değeri yok edilmiştir.
Mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızla, kamu yararı
amacıyla yıllardır mücadele yürüten meslek örgütleri
olarak Saraçoğlu için acil taleplerimiz:
Acilen durum tespiti yapılmalı, yapılardaki hasar ve
inşaat aşaması belgelenmelidir.
Saraçoğlu yeniden kamu eline geçmeli ve konut-lojman
kullanımına geri döndürülmelidir.
Yapılar ve alana yönelik acil önlem alınmalı, iyileştirme
çalışmaları başlatılmalıdır.
Saraçoğlu Mahallesi’nin, Güvenpark ve Hükümet
Kartiyesi olarak anılan Bakanlıklar bölgesi ile

beraber ele alındığı Koruma Amaçlı İmar Planları
hazırlanmalıdır.
Koruma Amaçlı İmar Planı ve İmar Uygulaması
açtığımız davalar sonucu iptal edilmiştir. Çankaya
Belediyesi tarafından hazırlanan ruhsatların iptaline
yönelik dava sürecimiz devam etmektedir. Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak
Konut ve Güryapı iptal kararına rağmen inşaata devam
etmektedir. İptal kararları Çankaya Belediyesi’ne
iletilmiş, inşaat durumu ve ruhsatlar hakkında görevleri
hatırlatılmıştır. Ruhsatlar hemen iptal edilmeli ve inşaat
durdurulmalıdır!
Saraçoğlu Mahallesi şehircilik ilkeleri ve planlama
esasları ile kent merkezinin önemli bir bileşeni
olarak ele alınmalı, parçacıl talan projelerinden
vazgeçilmelidir. Her zaman söylediğimiz gibi, kamu
yararı ancak bütüncül planlarla sağlanabilir!
Cumhuriyetin ve Başkentin bu sembol mekanını
ve Ankara`nın belleğini tüm itirazlarımıza rağmen
mükerrer planlarla yok etme pahasına ranta açan
uygulamalara karşı dün olduğu gibi bugün de aynı
yerdeyiz. Başkentin mirasını, yaşam alanlarımızı, doğal,
tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyacağımızı; bilimin
ve ilerici ortak değerlerimizin ışığında, kamu yararı
adına mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna
saygıyla duyururuz.
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
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TMMOB KOCAELİ İKK: 1 MAYIS İZNİNE ACİLEN
CEVAP VERİLMELİ
TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri Murat
Kürekçi, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat
Küçük, KESK Dönem Sözcüsü Erdal
Karakuş, Kocaeli Tabip Odası Başkanı
Ömer Ardaman; 1 Mayıs Birlik
Mücadele ve Dayanışma Günü nerede
toplanılacağına ilişkin 15 Nisan 2022
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Heyet
kaymakamlığa
yaptığı
başvurunun
acilen
cevaplanması
gerekliliğinin altını çizdi.
Açıklamada; “Bizler DİSK, KESK,
TMMOB, TTB Kocaeli Örgütleri
olarak, 2022 yılı 1 Mayıs Birlik
Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, İzmit
Kaymakamlığına yapmış olduğumuz yazılı başvuru ve
İlçe Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ile yaptığımız
görüşmede, öncelikle “İzmit Kent Meydanı” ve ikincil
olarak “Anıtpark Meydanı” alanlarını talep etmiş
bulunmaktayız.
Önemli bir hazırlık gerektiren bu etkinlik için henüz
Kamu İdaresince tarafımıza bir dönüş yapılmadığımdan,
bu konudaki kararlılığımızı ve talebimizi buradan tekrar
ifade ediyoruz. Alan talebimiz acilen cevap bulmalıdır.
Emek kenti Kocaelimizde yıllardır, işçi, memur, köylü,
alınteriyle geçinen tüm kesimlerin sorunlarını ve buna

bağlı taleplerini 1 Mayıs alanlarımızda dile getirdik ve
bu kentte önemli bir geleneğin de oluşmasını sağladık.
On binleri, yüz binleri bir araya getirdik.
Biliyoruz ki fabrikalarda, tarlalarda, işyerlerinde
çalışan üreten biziz ve bunun karşılığı olan ekonomik,
özlük ve demokratik haklarımızı dile getireceğimiz
en önemli gün; kuşkusuz 1 Mayıs’tır. Sömürüsüz,
barışçıl, müreffeh ve daha demokratik bir Türkiye
için bugünden tüm halkımızı 1 Mayıs alanımıza davet
ediyor, taleplerimizi ortaklaştırarak coşku dolu bir
emek bayramını birlikte kutlamaya davet ediyoruz.”
denildi.

TMMOB DENİZLİ VE MİLAS İKK: ZEYTİN HAYATTIR!
TMMOB Denizli ve Milas
İl
Koordinasyon
Kurulları
17
Nisan
2022
tarihinde
Zeytinliklerin maden sahaları
için yok edilmesinin önünü açan
yönetmeliğe karşı düzenlenen
mitingde yerini aldı.
Milas Kent Konseyi, zeytinlik
alanların
maden
sahalarına
açılmasına yönelik 1 Mart
2022 tarihinde yürürlüğe giren
yönetmeliğe karşı “Zeytin Hayattır”
diyerek miting düzenledi.
Mitinge Akbelen Ormanı için
direnen İkizköylüler de katıldı.
“Havama, suyuma, zeytinime
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dokunma” sloganları atan kalabalık, maden yasasına ve
şirketlere tepki gösterdi.
Mitingde konuşan Milas Kent Konseyi Başkanı
Çağlayan Üçpınar, “Zeytin ağaçları bu toprakların en
kadim ağacıdır. Ömrü binlerce yıldır, öyle güzel bir
ağaçtır ki ona zarar vermek için ancak zalim olmak
gerekir. Bizler zeytinin büyüttüğü canlılarız. O büyük,
çirkin dişli bıçaklar, testereler zeytin ağaçlarının
önlerine geldiğinde ayaklanırız” diye konuştu.

İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel ise “Sizlerle beraber
olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ormanlarımızı,
zeytinlerimizi vermeyeceğiz” dedi.
Muğla Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Şimşek de
maden yasasına karşı mücadele edeceklerini söyledi.
Kasım ayında Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ’nin
sponsorluğunda Zeytin Hasadı Şenliği yapan Milas
Belediyesi Başkanı, mitingde konuşma yaparken miting
katılımcıları kürsüye sırtlarını dönerek protesto etti.

ANKARA 1 MAYIS BİLEŞENLERİ: BU BÖYLE SÜRMEZ
BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ HEP BİRLİKTE 1 MAYIS’A!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu,
Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından 18 Nisan 2022
tarihinde Mülkiyeliler Birliği`nde “Bu Böyle Sürmez Birlikte Değiştireceğiz Hep Birlikte 1 Mayıs’a!” başlıklı
ortak bir basın açıklaması yapıldı

BU BÖYLE SÜRMEZ
BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ
HEP BİRLİKTE 1 MAYIS’A!

güvencesizlikle yurttaşların bu günü ve geleceği,
hakkı, hukuku, umutları çiğneniyor. Yoksulluk ve
adaletsizliğin büyüttüğü bunalım yaygınlaşıyor.

Değerli Basın Emekçileri,
Değerli Kurum Temsilcileri ve Ankara Kamuoyu,
Pandemiyle, her gün yapılan zamların yarattığı
pahalılıkla,
eriyen
ücretlerimizle,
işsizlikle,

1 Mayıs’a sayılı günler kala Ankara’da ve ülkenin dört
bir yanında işçiler, emekçiler hakları ve gelecekleri
için direnmeye devam ediyor. İşçiler dayatılan sefalet
ücretlerine, düşük zamlara, keyfi işten atmalara
ve sendikal örgütlenmeye yönelen saldırılara karşı
direnişle cevap veriyorlar.
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Ucuz emek, yağmalanan doğa, talan edilen kentlerle
toplumun işini, aşını geçimini ve sağlığını korumakta
her geçen gün daha fazla zorlandığı zor günlerden
geçiyoruz. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan
borçlarla, salgınla mücadele ederken ülkemizin tüm
kaynakları bir avuç ayrıcalıklı zümre ve patronlar için
seferber edilmekte,
Geçinmeye, haksızlıklara, taleplerimize yönelik
feryatlar baskı, şiddet, sansür ve zor ile bastırılmak
isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes,
işçiler, emekçiler, kamu emekçileri, mühendisler,
mimarlar, hekimler, avukatlar, aydınlar, akademisyenler,
gazeteciler, sanatçılar, Kürtler, Aleviler, LGBTİQ+
bireyler, gençler, çiftçiler, emekliler ve kadınlar bu
düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor.
“İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz” diyen
kadınlar, eşit işe eşit ücret diyerek, kadın cinayetlerine,
tacize, tecavüze karşı seslerini yükseltiyor.
Gençlik atanan kayyım rektörlere, barınma sorununa,
yemekhane zamlarına ve faşist saldırılara karşı hakları,
geleceği ve özgürlüğü için sesini yükseltiyor.
Herhangi bir yargı süreci olmadan, KHK ile haksız,
hukuksuz bir şekilde keyfi olarak işten atılan,
görevlerine son verilen bütün emekçiler koşulsuz
işlerine iade edilmeli, OHAL Komisyonu derhal
lağvedilmelidir.
Bu düzen böyle gitmez. Bu halkı mutfaktaki yangına,
yoksulluğa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe
mahkûm eden bu akıl dışı düzen ülkenin sırtında bir
yüktür.

direnişleri büyütmek, daha da örgütlü hâle getirmek,
birleştirmek, yaygınlaştırmak için, kitlesel, coşkulu, bir
1 Mayıs’ı örgütleme görevi omuzlarımızdadır.
Ülkemizin ve dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini
üreten biz işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları,
emeklileri, emekli dahi olamayanları insanca yaşatmak
için çaresiz değiliz. Çare, kol kola dayanışmayla
taleplerimiz, haklarımız, çocuklarımız ve ülkemiz için
birlikte mücadelede.
Yeni bir yaşam ve düzenin mümkün olduğunu biliyoruz;
yoksullaşanlar, ezilenler, haksızlığa uğrayanlar, iradesi
yok sayılanlar bu düzeni birlikte değiştirecekler. Ülke
ve dünya emekçilerinin insanca yaşayabilecekleri
savaşsız ve sömürüsüz bir düzeni inşa etmek hepimizin
görevidir. Savaşlara karşı çıkmak, tüm insanlar için
ve bütün bir dünya için barışı savunmak; sınıfsız,
sömürüsüz, savaşsız bir dünya kurmak hepimizin
görevidir.
1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ne
giderken birlikte değiştirme irademizi omuz
omuza, işyeri işyeri, sokak sokak, meydan meydan
örgütleyeceğimizi, dünyanın her ülkesinde olduğu
gibi Türkiye’de ve Ankara’da da emekten, barıştan,
demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan
herkesi 1 Mayıs saat: 14.00’ da Anadolu (Tandoğan )
Meydanı ’nda buluşmaya çağırıyoruz.
Türkülerimizle,
halaylarımızla,
taleplerimizle,
umutlarımızla 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’nda
buluşuyoruz.
Yaşasın 1 Mayıs!

Değerli Basın Emekçileri,

Yaşasın Sınıf Dayanışması!

Tüm bu saldırılara karşı ülkenin birçok yerinde
haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan emekçiler
direnmeye devam ediyor. Yapmamız gereken
sermayenin saldırılarına karşı birleşik mücadele
adımlarını güçlendirmek, sınıfa karşı sınıf tutumuyla
sermayenin karşısına dikilmektir.

ANKARA 1 MAYIS BİLEŞENLERİ

İşçi sınıfı ve emekçilerin sermaye düzenine karşı
birleşik mücadelesini büyütmek, sınıf mücadelesinin
önündeki her türlü engeli ortadan kaldırmak ve

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
Ankara Tabip Odası
Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler
Odası
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AYDIN DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNDEN 1 MAYIS
ÇAĞRISI

Aydın’da TMMOB, KESK, Aydın Tabip Odası ve DİSK
Aydın Emekli Sen Şubesi 20 Nisan 2022 tarihinde
ortak açıklama yaparak Atatürk Kent Meydanı’nda
gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlamasına çağrıda
bulundu.
Makina Mühendisleri Odası Aydın Şubesi’nde yapılan
açıklamada, “Sömürüye, yoksulluğa, güvencesizliğe
ve savaşa karşı mücadeleyi büyütüyoruz. 1 Mayıs’ta
alanlardayız!” denildi.
KESK Aydın Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve
SES Aydın Şube Eşbaşkanı Öznur Özağaç’ın okuduğu
ortak açıklamada; “1 Mayıs’a sayılı günler kala Aydın’da
ve ülkenin dört bir yanında işçiler, emekçiler hakları
ve gelecekleri için direnmeye devam ediyor. İşçiler
dayatılan sefalet ücretlerine, düşük zamlara, keyfi
işten atmalara ve sendikal örgütlenmeye yönelen
saldırılara karşı direnişle cevap veriyorlar. Ucuz emek,
yağmalanan doğa, talan edilen kentlerle toplumun
işini, aşını geçimini ve sağlığını korumakta her geçen
gün daha fazla zorlandığı günlerden geçiyoruz. Halk
işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla
mücadele ederken ülkemizin tüm kaynakları bir avuç
ayrıcalıklı zümre ve patronlar için seferber ediliyor”
denildi.

Özağaç, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”
diyen kadınların, eşit işe eşit ücret diyerek, kadın
cinayetlerine, tacize, tecavüze karşı seslerini
yükselttiklerini söyleyen Özağaç, “Gençlik atanan
kayyım rektörlere, barınma sorununa, yemekhane
zamlarına ve faşist saldırılara karşı hakları, geleceği
ve özgürlüğü için sesini yükseltiyor. Bu düzen böyle
gitmez. Bu halkı mutfaktaki yangına, yoksulluğa,
işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden
bu akıl dışı düzen ülkenin sırtında bir yüktür” diye
konuştu.
Özağaç şunları söyledi: “Tüm bu saldırılara karşı
ülkenin birçok yerinde haksız ve hukuksuz bir şekilde
işten atılan emekçiler direnmeye devam ediyor.
Yapmamız gereken sermayenin saldırılarına karşı
birleşik mücadele adımlarını güçlendirmek, sınıfa
karşı sınıf tutumuyla sermayenin karşısına dikilmektir.
Aydın’da da emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten,
özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs saat: 11.00’da Taş
Köprüde toplanıp, Atatürk Kent Meydanına coşkulu
bir şekilde yürümeye davet ediyoruz. Türkülerimizle,
halaylarımızla, taleplerimizle, umutlarımızla 1 Mayıs’ta
Atatürk Kent Meydanı’nda buluşuyoruz.”
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TMMOB SAMSUN İKK;BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ!
BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ BİRLİKTE 1 MAYIS’A
TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Veli Kebapçı 22 Nisan 2022 tarihinde 1
Mayıs’a ilişkin bir basın açıklaması ile çağrı yaptı.
TMMOB Samsun İKK sekreteri Veli Kebapçı
gündem dair açıklamasında şunları ifade etti.
“Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi,
borçlanma derken ülkemizde insanca yaşamak
bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor.
Bu düzen toplumun işini, aşını geçimini ve
sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor. Bu
düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini ve
güzelliklerini üreten bizleri, işçileri, emekçileri,
kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları,
hekimleri, avukatları, aydınları, akademisyenleri,
sanatçıları, gençleri, kadınları, emeklileri, emekli dahi
olamayanları ezdikçe eziyor. Bu düzenin çarkları,
zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını
doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek üzere
kurulmuş. Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek
ucuz emek, yağmalanacak doğa, talan edilecek
kentler yaratmak üzere dönüyor. Halk işsizlikle,
açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla mücadele
ederken 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ülkenin
tüm kaynaklarını, bir avuç patronu ve ayrıcalıklı
zümreyi korumak için seferber etti, etmeye devam
ediyor. Halk işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu
kadar demokrasi, adalet ve hukuka da aç. Bu düzen
yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği
büyütüyor” şeklinde konuştu.
“Halkın gerçeği ile bir avuç ayrıcalıklı kesimin gerçeği
arasındaki fark, tek sesli medyanın propaganda
yayınlarıyla perdelenmek isteniyor. Üstü örtülemeyen
hakikate dair çığlıklar, baskı ile şiddet ile sansür ile zor
ile bastırılmak isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri
söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla
karşı karşıya kalıyor. Bu düzenin devamı için
demokrasinin son kırıntıları bile ortadan kaldırılıyor.
Demokratik hak olarak elde kalan tek hakkımız olan
seçme ve seçilme hakkımıza dahi el uzatılıyor. Bu düzen
mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak yönetmek
gibi tehlikeli bir yönteme başvuruyor. Sürekli olarak iç
ve dış düşman yaratılıyor. Yukarıdan aşağıya kışkırtılan
şovenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık, mezhepçilik ve savaş
politikaları bu düzenin yarattığı krizi yönetmenin
bir yolu olarak ülkemizin ve halkın geleceğini tehdit
ediyor. Bu düzen böyle gitmez. Halkı yoksulluğa,
açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm

eden bu akıl dışı düzen Türkiye’nin sırtında bir yüktür”
diyen Samsun TMMOB İKK sekreteri Veli Kebapçı,
gün şikâyet etme günü değil diyerek açıklamasına şöyle
devam etti. “Öte yandan 20 yıldır ülkeyi yönetenler
ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar sorumluluktan
kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki
herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına
artık yeter diyoruz. Gün şikâyet etme günü değildir. Biz
tüm sömürülenler, yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu
düzeni değiştirme, 82 milyonun insanca yaşayacağı bir
ülkeyi inşa etme gücümüz var. 1 Mayıs, İşçi Sınıfının
Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü
ülkenin dört bir yanında gücümüzü ve coşkumuzu
meydanlara taşıdığımız bir gün olacaktır. Dünyanın
her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve
emekçilerin, bu günü kendi belirledikleri, kentin en
merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim 1 Mayıs
alanında coşkuyla kutlama hakkı vardır. Ulusal ve
uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu hakkın
2013 yılından beri keyfi biçimde gasp edilmesini,
Taksim 1 Mayıs alanının yasaklanmasını kabul
etmediğimizi ve Taksim 1 Mayıs meydanı yasağı başta
olmak üzere, yasakların kalktığı bir ülke için mücadele
kararlılığımızı buradan bir kere daha ifade etmek
isteriz. Biz aşağıda imzası bulunan emek ve meslek
örgütleri olarak 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma
Gününe giderken birlikte değiştirme irademizi işyeri
işyeri, sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğimizi,
Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında
omuz omuza olacağımızı ilan ediyor, emekten,
barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana
olan herkesi Samsunda 1 Mayıs Pazar günü saat 13.00
de Cumhuriyet meydanında buluşmaya çağırıyoruz”
dedi.

birlik haberleri
MART-NİSAN
MART-NİSA N 2022
2 01 9 SAYI:
SAYI : 203
1 85

59

60

İKK HABERLERİ

BOLU EMEK VE DEMOKRASİ ÖRGÜTLERİ:
ARKADAŞLARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ
Kardelen Meydanı’nda 26 Nisan 2022
tarihinde bir araya gelen Bolu Emek
ve Demokrasi Platformu üyeleri
bir basın açıklamasıyla Gezi davası
kararını protesto etti.
“Her yer Gezi her yer direniş”
ve “Gezi Parkı’na sahip çıkmak
cezalandırılamaz” sloganları ile
başlayan açıklamayı platform adına
SES Bolu Şube Başkanı Serdar
Koçyiğit okudu.
Siyasetin ülkenin sorunlarını çözmek
üzere kendi kuralları ile yapılması
gerektiğini vurgulayan Koçyiğit,
“Adalet başta Anayasa olmak üzere,
mevcut yasalar, teamüller, etik değerler ve ülkemizce
onaylanmış uluslararası hukuk normları ile hukukun
üstünlüğü ve evrensel ilkeler üzerinden işlemelidir.
Yukarıdan gelen emirle verilen tutuklama kararı, yargı
bağımsızlığını bir kez daha ayaklar altına almıştır. Bu
ülkemize ve insanımıza yapılan en büyük kötülüktür”
dedi.
Gezi Parkı eylemlerinin Türkiye tarihinin en
demokratik, barışçıl, yaratıcı, katılımcı ve kapsayıcı

olduğunu belirten Koçyiğit, “Bizler bu hukuksuzluğu
reddediyoruz. Başta ‘Gezi Parkı park olarak kalsın’
diyen arkadaşlarımıza ve demokratik hakkını kullanan
yurttaşlara yönelik bu cezalar kabul edilemez.
Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız” şeklinde
konuştu.
Koçyiğit’in açıklamalarının ardından alkışlar ve
sloganlar eşliğinde dağılmak üzere olan gruba bir kişi
saldırıda bulunmak istedi. Polis tarafından engellenen
şahıs polis aracına bindirildi.
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BURSA EMEK VE DEMOKRASİ ÖRGÜTLERİ: BU
BÖYLE GİTMEZ! KARANLIK GİDER GEZİ KALIR

Gezi Davası’nda verilen mahkûmiyet kararlarına ilişkin
Bursa’daki Emek ve Demokrasi Örgütleri 26 Nisan 2022
tarihinde Bursa Orhangazi Parkı’nda bir araya gelerek
bir basın açıklaması yaptılar.
Açıklamayı TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Ferudun Tetik okudu. Tetik tarafından
yapılan açıklama şöyle:
“Dün Çağlayan adliyesinden çıkan karar ile adalet bir
kez daha katledilmiş, ülke tarihine kapkara bir leke
daha eklenmiştir.
Gezi Direnişi, anayasal bir zeminde gerçekleştiği
yargı kararlarıyla iki kez tescil edilmesine rağmen,
hukuka ve gerçeğe aykırı, tümüyle mesnetsiz iddialarla,
üçüncü kez yargılandı. Daha önce iki kez aynı ithamlar
karşısında haklılığı ispatlanan kent, demokrasi ve
hukuk emekçisi arkadaşlarımız Yüksek Mimar Mücella
Yapıcı, Şehir Plancısı Dr. Tayfun Kahraman ve Avukat
Can Atalay 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
Bu karar göstermektedir ki; toplumsal muhalefetin
en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilerek,
barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği ısrarla
çarpıtılarak, karalanmak isteniyor.

Sadece eski İstanbul diye tabir edilen Beyoğlu-Taksim
bölgesinin değil, Şişli, Beşiktaş, Eminönü, Fatih
bölgeleri de dahil olmak üzere şehrin nefes alabileceği
nadir yeşil alanlardan birine, “Gezi Park’ına” sahip
çıkmanın suçu “18’er yıl hapis cezası”na dönüştürülmüş
durumdadır.
Uzun tutukluluk ve hapis cezalarını bu kadar kolay
vermenin, iddianamelere yazmanın; ülkemizde
çıkacak her itiraza, işini ekmeğini talep eden işçilere,
tarlasını terk etmek zorunda bırakılan köylülere, erkek
cinayetlerine kurban olmayacağız diyen kadınlara,
demokratik özerk üniversite talebini dillendiren
gençlere, adalet için yollara düşen hukukçulara,
pandemi koşullarında sağlıklarını hiçe sayarak topluma
siper olan sağlık çalışanlarına, biz de varız diyen
lgbti+’lara, hizmet veremeyen esnafa, geçinemiyoruz
ve barınamıyoruz diyen yoksullara ve GEZİ özelinden
kent ve doğa yağmasına karşı çıkan mühendislere,
mimarlara, şehir plancılarına ve “Taksim Dayanışması”
ile beraber bu itirazı büyüten bizler, demokratik bir
ülkede yapılması gereken itiraz ve sorgulama hakkını
kullanan tüm kurum ve kişilere verilmek istenen
gözdağı olduğunu biliyor ve görüyoruz.
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Verilen bu cezaların, seçim hesapları üzerinden
ülkemizi ve yurttaşlarımızı kutuplaştırma siyasetinin
bir parçası olduğunu görüyoruz.
Siyaset ülkenin sorunlarını çözmek üzere kendi
kuralları ile yapılmalı, ADALET; başta Anayasa olmak
üzere, mevcut yasalar, teamüller, etik değerler ve
ülkemizce onaylanmış uluslararası hukuk normları
ile hukukun üstünlüğü ve evrensel ilkeler üzerinden
işlemelidir.
Gelen direktifler ya da beklentiler doğrultusunda
“tutuklama - ağır ceza - beraat - bozma - birleştirme
- yine beraat - yeniden tutuklama - ayırma - yeniden
ceza” sarmalında kararlar veren hakimlerle yargı
bağımsızlığını yok ederek, ülkeyi yönetmeye kalkmak,
ülkemize ve insanımıza yapılan en büyük kötülüktür.
Asıl cezalandırılması gerekenler, Gezi Direnişinde,
gencecik çocuklarımızın hayatını kaybetmesine, sakat
kalmasına yol açan biber gazı ve fişekleri başta olmak
üzere ölümcül polis şiddeti ile karşılık verenlerdir.
Bu ülkeye bir gün demokrasi gelecekse, gücünü
onca baskı ve şiddete rağmen kısamadığınız seslerin
Gezi’deki yankısından alacaktır.
Gezi Parkı’na sahip çıkmak cezalandırılamaz. Parka
sahip çıkanlara yönelen polis şiddetine tepki göstermek
suç değildir. Bu süreçte polis şiddeti ile hayatını
kaybeden ve yaralanan gençlere sahip çıkmak suç
değildir. İki defa beraat etmiş oda temsilcilerini 18’er
yıl hapis cezasıyla mahkum etmek hukuki değildir.
Ülkemizde adalete olan inancın kırıntısına bile yer
bırakmayan bu anlayış demokratik olmadığı gibi meşru
da değildir.
Gezi, bu ülke tarihinin en demokratik, en barışçıl,
en yaratıcı, en katılımcı, en kapsayıcı, en kitlesel
hareketidir.
GEZİ, karanlığa mahkum edilmek istenen bu ülkenin
aydınlık geleceğidir.

Öyle de kalacaktır.
Hiçbir lekeleme çabası, hiçbir hukuksuz karar bu
gerçeği değiştirmeye yetmeyecektir.
Emek ve meslek odaları olarak bu hukuksuzluğu
reddediyoruz. Başta “Gezi Parkı park olarak kalsın”
diye, ilk günden Mimarlar Odası adına yasal girişimleri
başlatan Çevre Etki Değerlendirme Kurulu Sekreteri
Yüksek Mimar A.Mücella Yapıcı, mevcut yasa ve
yönetmeliklere uymayan kararlara karşı Şehir Plancıları
Odası İstanbul Şube Başkanı olarak itiraz dilekçeleri
yazan Dr.Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası’nın
yetkili avukatı olarak Gezi Parkı’na dair bütün davaları
açan ve takip eden Can Atalay olmak üzere demokratik
hakkını kullanan yurttaşlara yönelik bu cezalar kabul
edilemez.
Başta GEZİ parkı olmak üzere ülkemizin yeşiline,
doğasına, doğal varlıklarına sahip çıkacak demokratik
bir
ülke
mücadelesinden
vazgeçmeyeceğiz.
Arkadaşlarımızı,
meslektaşlarımızı
yalnız
bırakmayacağız!
Bu ülke tarihinde bir onur sayfası olarak yer alan
Gezi Direnişi’ni, bu ülkenin geleceğine sahip çıkan
demokrasi ve özgürlük çığlığını karalama çabasından
artık vazgeçin!
Tüm kamuoyu çok iyi biliyor ki; GEZİ hakkındaki
karar dünkü mahkemede değil, çok daha önce iktidar
tarafından siyasi olarak verilmiştir.
GEZİ hepimize baskılar, zorluklar karşısında
dayanışmanın, birbirimize kenetlenmenin, omuz
omuza vermenin gücünü göstermiştir.
Gün GEZİ’nin değerlerine daha sıkı sarılmanın
günüdür.
Gün GEZİ’de kaybettiğimiz canlarımızın, gençlerimizin
anısına sahip çıkma günüdür.

GEZİ, suskunluğa mahkum edilmek istenen bu ülkenin
nefesidir.

Gün ülkede egemen hale getirilmeye çalışılan
hukuksuzluğa, zorbalığa karşı 1 Mayıs’ta alanları
doldurma günüdür.

GEZİ, tüm farklılıklarına rağmen bu ülkede
demokrasiden, adaletten kardeşlikten, barıştan yana
olanların çok sesli korosudur.

Bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet umudunu
kirletmenize asla izin vermeyeceğiz.”
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KOCAELİ EMEK VE DEMOKRASİ BİLEŞENLERİ:
1 MAYIS İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kocaeli Şubeleri’nin
çağrısıyla Anıtpark’ta gerçekleştirilecek 1 Mayıs mitingi
öncesi tertip komitesi üyeleri 27 Nisan 2022 tarihinde
İzmit Sabri Yalım Parkı’nda vatandaşları ve işçileri
meydanlara davet etti.
Açıklamaya DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, KESK
Dönem Sözcüsü Erdal Karakuş ve TMMOB İKK İl
Sekreteri Murat Kürekçi, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan,
CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit
İlçe Başkanı Hakan Çakar ve temsilciler katıldı.
Açıklamayı grup adına okuyan DİSK Bölge Temsilcisi
Vedat Küçük, “Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar,
pandemi derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana
hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor. Bu düzen
toplumun işini, aşını geçimini ve sağlığını korumuyor,
aksine tehdit ediyor. Bu düzenin çarkları, dünyanın
tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bizleri ezdikçe
eziyor. Bu düzenin çarkları, zengini daha zengin etmek,
bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle
beslemek üzere kurulmuş.
Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek,
yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak
üzere dönüyor. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla,
borçlarla, salgınla mücadele ederken AKP iktidarı
ülkenin tüm kaynaklarını, bir avuç patrona ve
ayrıcalıklı zümreye aktarıyor. Halk işe, ekmeğe, insanca
bir yaşama olduğu kadar demokrasiye, adalete ve
hukuka da aç. Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu
çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor.
Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu
düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor.
Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları
ortadan kaldırılıyor. Seçme ve seçilme hakkımıza
dahi el uzatılıyor. Bu düzen mağdur ettiği milyonları
bölüp parçalayarak ayakta kalıyor. Bu düzenin
kışkırttığı cinsiyetçilik, ırkçılık ve göçmen düşmanlığı,
mezhepçilik ve savaş politikaları ülkemizin ve halkın
geleceğini tehdit ediyor.
Bu düzen böyle gitmez. Halkı yoksulluğa, açlığa,
işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden
bu düzen Türkiye’nin sırtında bir yüktür. 20 yıldır
ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar
sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını
kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim
anlayışına artık yeter diyoruz. Biz işçiler, emekçiler,

kadınlar, gençler, tüm sömürülenler, yoksullaşanlar
ve ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun
insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var.
Diğer yandan, Türkiye’nin kilometre kare ve nüfus
başına en fazla “emekçiyi” barındıran kenti, kuşkusuz
İlimiz Kocaeli’dir. 15-16 Haziranları yaratan,
halklarımızın tüm zenginliklerini içinde barındıran
Kocaeli’miz kendisine yakışır coşku ve disiplin
içerisinde 1 Mayıs mitingini gerçekleştirecektir.
Tertip Komitemizi oluşturan DİSK-KESK-TMMOB
ve TTB örgütlerimizin yanı sıra kentimizde Emek ve
Demokrasi Güçlerimizi oluşturan siyasi partilerimiz,
demokratik, kitle örgütlerimiz, derneklerimiz, kadın
örgütlerimiz ile birlikte yoğun ve güçlü bir çalışma
yürüttük ve miting saatine dek bu irade ile devam
edeceğiz.
Çünkü biliyoruz ki, 1 Mayıs zayıf geçerse, Ülke
emekçilerini de daha karanlık bir gelecek bekleyecek,
biliyoruz ki 1 Mayıs coşkusuz geçerse, demokrasi hak
ve özgürlükler çok daha fazla tahrip olacak. Bizler
bu sebepler ile, halkımızın her alanına temas ederek,
kitlesel 1 Mayıs mitingi gerçekleştirerek, emekçilere
duymuş olduğumuz sorumluluğumuzun gereğini yerine
getireceğiz. Gerçek toplu sözleşme, güvenceli çalışma
yaşamı, onurlu ücret, demokratik Türkiye için 1 Mayıs
alanından geleceğe güçlü bir ses vereceğiz. Emekten,
barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana
olan herkesi 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya
çağırıyoruz. “İşçi emekçi kenti Kocaeli’mizde” tüm
emekçileri ve halkımızı 1 Mayıs günü saat 12:00’de
Doğukışla Parkı’ndan başlatacağımız ve İzmit Anıtpark
alanına yürüyüşle devam edeceğimiz mitingimize davet
ediyor ve diyoruz ki ; Birlikte değiştireceğiz! Birlikte 1
Mayıs’a!” dedi.
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ADANA EMEK VE DEMOKRASİ ÖRGÜTLERİ:
KARANLIK GİDER GEZİ KALIR!
Gezi Davası’nda verilen mahkûmiyet kararına ilişkin
TMMOB Adana İKK, Adana Barosu, Adana Tabip Odası,
DİSK Çukurova Bölge ve KESK Adana Şubeler Platformu
28 Nisan 2022 tarihinde ortak basın açıklaması yaptılar.
Açıklamada, İktidarın ihtiyaçlarına göre karar veren
mahkemelerin, ülke demokrasisini ve geleceğini
tahrip ettiği, birçok dava dosyasında mağduriyetler
yaratıldığı belirtilerek, bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve
adalet umudunu kirletilmesine asla izin verilmeyeceği
vurgulandı.
Basın Açıklaması Metni:
KARANLIK GİDER GEZİ KALIR!
Gezi Direnişi, anayasal bir zeminde gerçekleştiği yargı
kararlarıyla iki kez tescil edilmesine rağmen, hukuka
ve gerçeğe aykırı, tümüyle mesnetsiz iddialarla, üçüncü
kez yargılandı. Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası verilirken; daha önce iki kez aynı ithamlar
karşısında haklılığı ispatlanan, aralarında TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları
Odası İstanbul Şubesi eski başkanı Tayfun Kahraman,
Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Can Atalay ile
Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Yiğit Ali
Ekmekçi’nin de bulunduğu arkadaşlarımız mahkûm
edildiler ve 18’er yıl hapis cezası aldılar.
Bu dava adil koşullarda gerçekleşmemiştir. Davanın üye
hakimi iktidarda bulunan AKP’nin milletvekili adayı
olmuştur. Davadan çekilmesi için yapılan başvurular ve
sanıkların savunma hakları, adil yargılanma hakları ihlal
edilmiştir.
Bu karar göstermektedir ki; toplumsal muhalefetin
en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilerek,
barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği ısrarla
çarpıtılarak, karalanmak isteniyor.
İktidarın ihtiyaçlarına göre karar veren mahkemeler,
ülkenin demokrasisini ve geleceğini tahrip etmekte,
birçok dava dosyasında mağduriyetler yaratmaya devam
etmektedir.
Uzun tutukluluk ve hapis cezalarını bu kadar kolay
vermenin, iddianamelere yazmanın; demokratik bir
ülkede yapılması gereken itiraz ve sorgulama hakkını
kullanan tüm kurum ve kişilere verilmek istenen gözdağı
olduğunu biliyor ve görüyoruz.
Verilen bu cezaların, seçim hesapları üzerinden
yurttaşlarımızı kutuplaştıran kirli siyasetin bir parçası
olduğunu görüyoruz.

Siyaset ülkenin sorunlarını çözmek üzere kendi kuralları
ile yapılmalı, ADALET; başta Anayasa olmak üzere,
mevcut yasalar, teamüller, etik değerler ve ülkemizce
onaylanmış uluslararası hukuk normları ile hukukun
üstünlüğü ve evrensel ilkeler üzerinden işlemelidir.
Yukarıdan gelen emirle verilen tutuklama kararı, yargı
bağımsızlığını bir kez daha ayaklar altına almıştır. Bu
ülkemize ve insanımıza yapılan en büyük kötülüktür.
Asıl cezalandırılması gerekenler, Gezi Direnişinde,
gencecik çocuklarımızın katilleridir. Gençlerimizi sakat
kalmasına yol açanlardır. Ölümcül polis şiddetinin
talimatını verenlerdir.
Bu ülkeye bir gün demokrasi gelecekse, gücünü onca
baskı ve şiddete rağmen kısamadığınız seslerin Gezi’deki
yankısından alacaktır.
Gezi Parkı’na sahip çıkmak cezalandırılamaz. Parka
sahip çıkanlara yönelen polis şiddetine tepki göstermek
suç değildir. Bu süreçte polis şiddeti ile hayatını kaybeden
ve yaralanan gençlere sahip çıkmak suç değildir. İki defa
beraat etmiş oda temsilcilerini 18’er yıl hapis cezasıyla
mahkûm etmek hukuki değildir. Ülkemizde adalete
olan inancın kırıntısına bile yer bırakmayan bu anlayış
demokratik olmadığı gibi meşru da değildir.
Gezi, bu ülke tarihinin en demokratik, en barışçıl, en
yaratıcı, en katılımcı, en kapsayıcı, en kitlesel hareketidir.
Hep birlikte konuşup karar vermenin, fikri ve hayatı
paylaşmanın, yaşama her boyutu ile sahip çıkmanın
duvar yazısı olmuş halidir. Ölümcül polis şiddetine
karşı her şehirde yankılanan barışçıl ve haklı tepkinin ve
direnişin adıdır.
Emek ve meslek örgütleri olarak bu hukuksuzluğu
reddediyoruz. Başta Gezi Parkı olmak üzere ülkemizin
yeşiline, doğasına, parkına sahip çıkacak demokratik bir
ülke mücadelesinden vazgeçmeden delillere dayanan
objektif ve tarafsız bir adalet sistemi kuruluncaya kadar
mücadeleye devam edeceğiz.
Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız!
Bu ülke tarihinde bir onur sayfası olarak yer alan Gezi
Direnişi’ni, bu ülkenin geleceğine sahip çıkan demokrasi
ve özgürlük çığlığını susturamayacaksınız!
Bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet umudunu
kirletmenize asla izin vermeyeceğiz.
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