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Bu Sayıda
Yaz aylarında yaşanan hızlı normalleşme programıyla 
beraber yeniden yaygınlaşma sürecine giren salgın, 
sonbahar aylarıyla birlikte hızlı bir yükseliş yaşadı. 
Başta büyük şehirler olmak üzere tüm illerimizde artan 
vaka sayılar siyasi iktidar tarafından gizlenmek istense 
de, hastanelerde ve yoğun bakım servislerinde yaşanan 
yoğunluklar salgının kontrolden çıktığının açık göstergesi 
oldu. Bu tabloda Genel Kurulumuz bir kez daha ertelendi.

Ülkemiz bir yandan salgınla mücadele etmeye çalışırken, 
diğer yandan da Ekim ayı sonunda İzmir Seferihisar 
açıklarında yaşanan deprem haberiyle sarsıldık. AFAD’ın 
açıklamasına göre 6.6, Uluslararası kuruluşların 
açıklamalarına göreyse 7.0 büyüklüğündeki depremde 
116 yurttaşımız hayatını kaybetti, bine yakın yurttaşımız 
yaralandı.

Depremin hemen ardından TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulumuz bölgede yıkılan binalarda ve 
hasarlı yapılarda incelemelerde bulunarak ilk gözlem 
raporunu açıkladılar. Raporda, yer seçiminden şehir 
planlamasına, yapı güvenliğinden imar affına kadar 
uzanan her aşamada bilimden ve mühendislikten 
uzak duran yaklaşımın yarattığı tehditler bir kez daha 
vurgulandı. 12 binanın yıkıldığı, 200’e yakın bina da acil 
yıkılmak üzere sınıflandırıldığı bölgesinde TMMOB 
olarak Belediyelerle işbirliği yaparak yurttaşların 
ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttük.

Bu sayımızda Eylül ve Ekim aylarında yaptığımız basın 
açıklamalarına ve hazırladığımız raporlara yer veriyoruz.

İyi okumalar, sağlıklı günler…
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12 Eylül 1980 yılında gerçekleştirilen askeri darbenin 
40. yılındayız. Aradan geçen 40 yıla rağmen, 12 
Eylül’ün yarattığı karanlık, hüküm sürmeye devam 
ediyor. Ekonomiden siyasete, toplumsal yaşamdan 
kültüre kadar, ülke olarak bugün yaşadığımız hemen 
her sorunun kaynağında, 12 Eylül Darbesiyle inşa 
edilen düzen bulunuyor. Bugünün siyasi iktidarı, günü 
12 Eylül’ün yarattığı ekonomik, siyasal ve toplumsal 
düzenden alıyor.

12 Eylül Darbesi her şeyden önce, ülkenin ortak çıkarı ve 
geleceği için mücadele eden örgütlü toplum kesimlerinin 
zorbalıkla bastırılması demektir. Milyonlarca kişinin 
fişlendiği, yüzbinlerce kişinin tutuklandığı, on binlerce 
kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı, yüzlerce kişinin 
işkence altında öldürüldüğü, 50 kişinin idam edildiği, 
çok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütünün 
kapatıldığı bir şiddet ve zorbalık dönemidir. Ülkemiz 
tarihinde travmatik bir kırılma noktası olan bu şiddet 
ve zorbalığı yaratanlarla hesaplaşılmamış olması, 
üzerinden geçen 40. yılda hala bu açıklamaları yapıyor 
olmamıza neden olmaktadır. 

12 Eylül Darbesi, 24 Ocak 1980’de karar altına alınan 
ama toplumsal muhalefetin karşı çıkışı nedeniyle 
hayata geçirilemeyen neoliberal politikaların darbeciler 
eliyle hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. 
Sosyal devlet anlayışının tasfiyesi, kamusal varlık ve 
yatırımların özelleştirilmesi, üreticileri korumaya 
yönelik uygulamaların terk edilmesi, ücretli kesimlerin 
düşük maaş ve kötü çalışma koşulları altında 
çalıştırılması, toplumsal örgütlerin etkisizleştirilmesi, 
uluslararası sermaye hareketleri önündeki tüm 
engellerin kaldırılması anlayışına dayalı bu program 
40 yıldır iktidarda bulunan tüm siyasi partiler 
tarafından kesintisiz bir şekilde uygulanmaktadır. 
Bu politikalar sonucu rant çevrelerinin ve iktidar 
yandaşlarının  zenginliği  artarken üretim alt yapımız 
büyük oranda aşındırılmış, ülke sanayisi ve tarımı 
çökertilmiş, kamusal zenginliklerimiz yerli yabancı 
sermaye kesimlerinin talanına açılmış, işsiz, yoksulluk, 

gelir dağılımındaki eşitsizlik her geçen yıl daha da 
büyümüştür.

12 Eylül Darbesi, laiklik ilkesinin aşındırılması ve 
kültürel çeşitliliğimizin ortadan kaldırılmasıyla 
toplumsal zenginliğimizin yok edilmesi anlamına 
gelmektedir. Darbe sonrasında toplumumuzu yeniden 
yapılandırmak için bir devlet politikası olarak kabul 
edilen Türk-İslam Sentezi anlayışı, gerici, mezhepçi 
ve şovenist uygulamalarla toplumumuzu derin bir 
ayrışmanın eşiğine getirmiştir.

12 Eylül Darbecilerinin ekonomiyi ve toplumsal 
yaşamı düzenleyebilmek için uyguladığı baskıcı, 
antidemokratik pratikler aradan geçen yıllar boyunca 
adeta bir devlet geleneği haline gelmiştir. Muhaliflerin 
hapsedilmesi, halk iradesinin yok sayılması, basının 
susturulması, akademisyenlerin üniversitelerden 
uzaklaştırılması, emek-meslek örgütlerinin tehdit 
edilmesi, sokakların polis şiddetiyle zapturapt altına 
alınması gibi uygulamalar, 12 Eylül geleneğinin ne 
kadar canlı olduğunu göstermektedir.

12 Eylül Darbesiyle yaratılmak istenen ekonomide 
neoliberal, toplumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette 
otoriter yönetim anlayışı bugün AKP eliyle inşa edilen 
tek adam rejimi ile perçinlenmiştir. Bugün yaşadığımız 
Türkiye, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin ürünü ve en 
yüksek aşamasıdır.

Demokrasi tarihimizin en kara lekelerinden biri olan 12 
Eylül Darbesi’nin -bugün hayatlarımızı şekillendirmeye 
devam eden- etkilerinden kurtulabilmemiz için, 12 
Eylül’ün ekonomik, toplumsal ve siyasal mirasının 
tümüyle ortadan kaldırılması gerekmektedir. Gelecek 
nesillerimizi eşit, özgür ve demokratik bir ülkede 
yaşatabilmek için 12 Eylül’ün karanlığıyla ve onun 
en yüksek aşaması olan tek adam rejimiyle mücadele 
etmeye devam edeceğiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

12 EYLÜL’ÜN KARANLIĞI 40 YILDIR HÜKÜM 
SÜRÜYOR!

12 Eylül 1980 Askeri Dairesi’nin 40. yılında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın 
açıklaması yapılarak, darbecilerin hayata geçirdiği politika ve uygulamalar terk edilmeden darbe zihniyetiyle 
hesaplaşılamayacağını dile getirdi.
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi kadın meslektaşımız Kardelen 
Kamişli iş nedeniyle bulunduğu Kırıkkale’de 08 Eylül 
2020 tarihinde konakladığı Carmine Hotel’de, gece 
yarısı odasına giren bir erkeğin tacizine ve saldırısına 
uğramıştır.

Seyit Muhammet Sarı adlı saldırgan hakkında kolluk 
kuvvetlerine şikâyetçi olmasına rağmen şikayetinin 
gereği yerine getirilmemiş, üstelik tekrar çağırdığı 
kolluk güçlerince şikayetini geri alma ve “barıştırılma” 
önerisi ile karşı karşıya kalmıştır. Ne yazık ki ancak, 
meslektaşımızın kararlı ve ısrarlı tutumu üzerine bir 
soruşturma yürütülmesi mümkün olabilmiştir.

Her odaya özel olması gereken giriş kartının üçüncü bir 
şahış tarafından nasıl kullanılabildiği bir muammadır!  
Bu nedenle; Otel sahibi ve görevlilerinin de soruşturma 
kapsamına alınması gerekmektedir.

Bu olay bir kez daha göstermiştir ki; mühendis, 

mimar, şehir plancı kadınlar mesleklerinin doğası 
gereği şantiyelerde, maden ocaklarında, fabrikalarda, 
işletmelerde zaten zor koşullarda çalışırken, zaman 
zaman toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı taciz, 
şiddet ve benzeri tutumlarla karşı karşıya kalabilmekte, 
bu da yetmezmiş gibi böylesi durumlarda güvence 
olması gereken resmi görevlilerin duyarsızlıkları ile 
uğraşmaktadırlar.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu olarak; özel hayatın 
gizliliğini ihlal eden saldırgana karşı cesaret ve 
kararlılığını hiç kaybetmeden olayın üzerine giden 
meslektaşımız Kardelen Kamişli’yi yürekten kutluyoruz.

Bu olayda elbette ki arkadaşımızın yanındayız.

Suçu, ihmali ve sorumluluğu olanların bir an önce 
cezalandırılmasını talep ediyor ve olayın takipçisi 
olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz… 

Yaşasın Kadın Dayanışması!

KARDELEN KAMİŞLİ YALNIZ DEĞİLDİR!
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 7 Eylül 2020 tarihinde Kırıkkale’de kaldığı otelde odasına izinsiz biçimde giren 
bir erkeğin tacizine uğrayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kardelen 
Kamişli hakkında basın açıklaması yaptı.

İşine geri dönmek için yaptığı eylemler nedeniyle 
tutuklanan Alev Şahin’in serbest bırakılması ve yaşadığı 
kayıplar telafi edilerek işine iade edilmesi için TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 11 
Eylül 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 679 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Düzce Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü’ndeki görevinden ihraç edilen ve o 
günden bu yana işine geri dönebilmek için yoğun bir 
mücadele veren mimar Alev Şahin, arkadaşlarıyla 
birlikte 13 Ağustos’ta gözaltına alınmış, 22 Ağustos’ta 
ise tutuklanmıştı.

İşlerine geri dönebilmek için eylem yapanların hak 
arama mücadelesinin tutuklama gerekçesi yapılması 
kabul edilemez. Alev Şahin ve birlikte tutuklandığı 
arkadaşları derhal serbest bırakılmalıdır.

Tutuklama kararında, yasal ve barışçıl da olsa, 
“sürekliliği” olan eylem ve açıklamaların suç olarak 
değerlendirilmesi ve örgüt üyeliği kapsamına alınması, 
ülkemizdeki demokratik hak ve özgürlüklerin geldiği 
nokta açısından ibret vericidir. Yargının, toplumsal 

muhalefeti sindirmek için kullanılan bir araç haline 
dönüşmesinin en açık örneklerinden biridir.

Haklarında herhangi bir idari soruşturma ya da yargı 
kararı olmaksızın, OHAL döneminde yayınlanan 
KHK’larla ihraç edilen on binlerce kişinin yaşadığı 
haksızlığın boyutları aradan geçen her geçen gün daha 
da artmaktadır. İhraçları incelemek için kurulan OHAL 
İşlemleri İnceleme Komisyonu, hukuku sağlamanın 
değil, hukuka erişimi engellemenin bir aracı haline 
gelmiş durumdadır. Bu hukuksuzluğa artık bir son 
verilmelidir.

Asılsız iddialarla, idari kararlarla, kişisel hınçla, 
haklarında hiçbir yargı kararı olmadan ihraç edilen 
tüm arkadaşlarımız derhal görevlerine iade edilmeli, 
yaşadıkları kayıplar telafi edilmelidir.

Emeğine, alın terine ve işine sahip çıkmak için 30 Ocak 
2017’den beri Düzce ve Ankara sokaklarında mücadele 
eden, defalarca gözaltına alınmasına rağmen yılmayan 
Alev Şahin derhal serbest bırakılmalıdır.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MİMAR ALEV ŞAHİN DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!
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40 civarında su kaynağından oluşan Munzur Gözeleri, 
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yer almakta ve Munzur 
Çayı’nı oluşturmaktadır ve bu sebeple 1971 yılında Milli 
Park ilan edilen Munzur Vadisi’nin kaynağı niteliğinde 
bir akarsu yatağıdır. 2003 yılında 1. Derece Doğal Sit 
Alanı ilan edilen Munzur Gözeleri ülkemizde kesin 
korunması gereken alanlar arasında yer almaktadır.

Munzur Gözeleri bir yıkım projesi ile karşı karşıyadır. 
Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Munzur Gözeleri 
Rekreasyon Projesi ihale edilmiş, alanda yapılaşma 
içeren projenin yapımına yöre halkının, ilgili yerel 
yönetimlerin ve demokratik kitle örgütlerinin görüşleri 
alınmadan Covid-19 salgını fırsat bilinerek hızla 
başlanmıştır. Yöre halkının inanç dünyasında önemli 
bir yere sahip olan alanın, yöre halkının hassasiyeti 
de göz önüne alınarak minimum müdahale ilkesiyle 
düzenlenmesi ve korunmasına ilişkin tedbirler 
alınması gerekirken; alanın yoğun şekilde kullanımını 
ve ziyaretçi sayısını artırmayı teşvik eden bir piknik 
alanı şeklinde düzenlenmiştir.

Göze adı verilen su kaynaklarından oluşan alan, inanç 
dünyalarındaki yeri nedeniyle yöre halkı tarafından 
uzun yıllar boyunca korunmuş ve tahrip edilmesi 

engellenmiştir. Ancak 
son yıllarda oluşan 
aşırı kullanım baskısı, 
işletme vb. yapıların 
oluşmasına ve uygun 
olmayan kullanımlara 
izin verilmesi, sorunlu bir 
sürecin önünü açmıştır. 
Salda Gölü gibi bölgelerde 
de gördüğümüz üzere, 
yurttaşlarımızın ilgisini 
çeken doğal, tarihi, 
kültürel varlıklarımız, 
geri dönüşü mümkün 
olmayacak zararlara 
neden olacak yıkım 

projeleri ile gündeme gelmektedir. Benzer şekilde 
Munzur Gözeleri’ni ve devamında Munzur Çayı, 
Munzur Vadisi Milli Parkı ve bünyesinden bulunan 
fauna ve flora varlığını zincirleme şekilde etkileyecek 
tahribat süreci başlatılmıştır.

Projeyi gündeme getiren, yapan ve uygulayanlardan 
çok önce, tarihin eski dönemlerinde oluşmuş doğal 
varlığımız olan Munzur Gözeleri, dünyanın bizlere 
armağan ettiği nadir miras alanlarından bir tanesidir. 
Bu tip alanlar uluslararası ve ulusal düzeyde korunması 
ve sonraki nesillere teslim edilmesi gereken önemli 
varlıklardır. Doğal varlıklarımız ülkemizin dört bir 
yanında yağma ve talan projeleri ile tehdit altındadır. 
Ülkesini, halkını ve  doğasını seven her yurttaşın görevi 
bu talana karşı durmaktır.

Vadi oluşumunun ve Milli Parkın kaynağı sayılabilecek 
olan Munzur Gözeleri kesinlikle korunmalıdır.

Munzur Gözeleri’nde yapımına başlanan projeye bir an 
önce son verilmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MUNZUR GÖZELERİNDEKİ TAHRİBATA SON 
VERİLMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Dersim’in Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan Munzur 
Gözeleri’nde tahribata yol açacak projenin yapımına karşı 15 Eylül 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Türkiye çapında yüz binin üzerinde mühendis, mimar 
ve şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen 19 
Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi’nin 41. yılındayız. 
Ülkemizin kalkınmasının ve büyümesinin en önemli 
dinamiklerinden biri olan teknik emeğin birliğinin ve 
gücünün simgesi olan “19 Eylül TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” kutlu 
olsun.

70’li yılların sonunda yaşanan derin ekonomik kriz 
karşısında mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
yaşadığı hak kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini 
protesto etmek için gerçekleştirilen iş bırakma eylemi, 
teknik elemanların üretimden gelen gücünü en açık 
biçimiyle ortaya sermiştir. 19 Eylül 1979’da TMMOB’nin 
çağrısıyla gerçekleştirilen eylemle maden ocaklarından 
enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu 
kurumlarından limanlara kadar pek çok iş yerinde 
üretimin durdurularak teknik elemanların yaşadıkları 
sorunlara dikkat çekilmesi sağlanmıştı.

Bizler için 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi; ülkesi için 
düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. 
Bu yüzden bu anlamlı gün, “TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak 
kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır.

Sorunlarımız Derinleşiyor

19 Eylül İş Bırakma Eylemi’nin 41. yılında, tüm 
dünyamızı etkisine alan bir virüs salgını ve ülkemizde 
giderek derinleşen ekonomik krizle yüz yüzeyiz. 
Salgının toplumsal yaşama ve çalışma hayatına etkileri, 
uzun süredir devam eden ekonomik krizin toplumsal 
etkilerini ne yazık ki daha da arttırıyor.

Küresel salgının ortaya çıkardığı en önemli gerçeklerden 
birisi, hastalıklarla mücadelede ve gündelik hayatın 
sürdürülebilmesinde bilime ve tekniğe ne kadar ihtiyaç 
duyduğumuz olmuştur. Bilimsel-tıbbi çalışmalara, 
teknik gelişmelere ve teknolojik yatırımlara ayrılacak 
kaynaklar; insanlığın ortak geleceğinin korunmasının 
biricik teminatı durumundadır.

Salgın döneminde daha da derinleşen krizle birlikte 
birbiri ardına kapanan işletmeler ve hızla azalan 
üretim nedeniyle geniş çaplı bir işsizlik ve yoksullaşma 
süreci içine sürükleniyoruz. Yurtdışı kaynaklı sıcak 
para akışına dayalı büyüme modelinin sürdürülebilir 
olmaktan çıkması nedeniyle ülkemiz, büyük bir borç 
batağı ve yüksek kur şokuyla baş başa bırakılmıştır.

Kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatını 
zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan 
kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant 
hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin 
ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması 
gibi nedenlerle yıllar boyunca mühendis, mimar ve 
şehir plancılığı emeğinin değersizleştirilmiş olması; 
meslektaşlarımızı kriz karşısında tümüyle savunmasız 
hale getirmiştir.

Siyasi iktidar, ekonomik krizle mücadele konusunda 
başarısız olduğu gibi halkı salgına karşı korumak 
konusunda da yetersiz durumdadır. Her iki durumda 
da siyasi iktidarın önceliği, geniş toplum kesimlerinin 
haklarını korumak değil, kendi çevresinde 
konumlanan bir avuç sermaye grubunun çıkarlarını 
gözetmek olmuştur. Siyasi iktidar nasıl ki daha önceki 
dönemde OHAL koşullarını toplum üzerindeki 
baskısını artırmak için fırsat olarak kullandıysa, 
salgın koşullarını da yağma düzenini yaygınlaştırmak 
için kullanmıştır. Devlet imkanları, halkın öncelikli 
sorunlarının çözümü ve acil ihtiyaçlarının giderilmesi 
için değil iktidarın güçlendirilmesi ve örgütlü toplum 
kesimlerinin etkisizleştirilmesi için seferber edilmiştir.

Tek adam rejimi altında, “parti devleti” anlayışıyla 
yönetilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız 
siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, 
kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük 
ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. 
Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, 
atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet 
hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki 
teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek 

SALGIN YAYILIYOR, KRİZ DERİNLEŞİYOR, 
SORUNLARIMIZ BÜYÜYOR 19 EYLÜL TMMOB 
MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 

DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!
19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB tarafından gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin 41. Yılında, TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.
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büyümektedir. Yandaş konfederasyonla imzalanan 
enflasyona endeksli toplu sözleşmeler, şaibeli enflasyon 
rakamlarıyla birleşince kamu emekçilerinin her geçen 
gün daha da yoksullaşmasına neden olmaktadır.

Ekonomik kriz ve salgının olumsuz etkilerinin en fazla 
yansıdığı özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın 
tamamı büyük bir yoksullaşma ve işsizlik tehdidiyle 
karşı karşıya durumdadır. Esnek çalışma, güvencesizlik, 
sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi 
sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızın 
hayatını olumsuz etkilemekte, gelecek planı yapamaz 
hale getirmektedir.

Birlikte, Dayanışmayla…

TMMOB olarak salgın koşullarında derinleşen 
ekonomik kriz ve siyasi iktidarın artan baskıları 
karşısında mesleğimizi, meslektaşlarımızın çıkarlarını 
ve meslek örgütlerimizi korumak için mücadele 
ediyoruz. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm 
toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim 
meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini 

ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, 
mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken 
ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip 
çıkıyoruz.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin 
geleceğini tehdit eden uygulamalar karşısında sessiz 
kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden 
ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin 
sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim 
ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, 
özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya 
devam edeceğiz.

Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik 
içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde 19 
Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü’nü kutluyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yaşasın Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SİNOP NÜKLEER KARŞITI PLATFORM “SİNOP NGS 
PROJESİ” ÇED RAPORU’NA KARŞI DAVA AÇTI

Sinop Nükleer Karşıtı Platform; Sinop İli Merkez İlçesi 
Abalı Köyü İnceburun mevkiinde yapılması planlanan 
“Sinop Nükleer Güç Santrali Projesine” ait Çevresel 
Etki Değerlendirme Raporu (ÇED)’nun Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde 
onaylanması üzerine; Sinop ve Ayancık Belediyeleri 
ve Sinop yerel dernekleri ile birlikte 2 Ekim 2020 
tarihinde Sinop Adliyesinde onaylanan rapora karşı 
iptal davası açtı. 

Dava dilekçelerinin Sinop Adliyesine teslim 
edilmesinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
aldığı karara itiraz eden bileşenler Sinop Uğur Mumcu 
Meydanın da düzenlenen basın açıklaması ile ÇED 
raporunun kabul edilmesini protesto ettiler. Basın 

açıklamasına TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük de katılarak destek verdi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük yaptığı konuşmada; kurulacak Nükleer Santralların 
ekonomik anlamda ülkemizin dışa bağımlılığını arttıracağını, çevre ve doğayı tahrip ederek büyük bir yıkımlara 
neden olacağını, bu durumun bilinmesine rağmen, gelinen sürecin bilimden ve bilimsellikten uzak olduğunu, 
Türkiye’nin enerji politikası ve enerji ihtiyacı kavramının öncelikli gündem konulara olarak belirlenmesi 
gerektiğini, nükleerin santralin olduğu yerde canlıların yaşamasının mümkün olmadığını vurgulandı.

Basın toplantısına; Sinop Belediye Başkanı ile Çanakkale, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Edirne, 
Kırşehir ve Yalova Belediye Başkanları bir araya gelerek, Sinop Halkına, NKP bileşenlerine, çevre ve ekoloji 
savunucularına destek verdiler.
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Siyasi iktidarın salgınla mücadeledeki başarısızlığı 
her geçen gün daha da açığa çıkıyor. Sürecin tıbbi 
gereklilikler ve bilimsel gerçekler doğrultusunda 
yürütülmemesi nedeniyle hastalık toplum içinde 
kontrolsüz biçimde yayılmaya devam ediyor. 
Sağlık çalışanlarının özverili mücadelesine rağmen 
kayıplarımızın sayısı her geçen gün artıyor.

İktidar en başından itibaren, salgınla mücadeleyi şeffaf 
biçimde yürütmek yerine kendi iktidar alanlarını 
pekiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Bunun 
en güncel örneklerinden birisi de, 2 Ekim 2020 tarihinde 
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge 
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin 
etkinliklerinin ve genel kurullarının 1 Aralık’a kadar 
ertelenmesi oldu.

Binlerce kişinin katıldığı siyasi parti etkinlikleri ve genel 
kurulları devam ederken, Cumhurbaşkanı her gittiği 
yerde fiili mitingler düzenlerken, meslek örgütü genel 
kurullarının yasaklanması esasen salgınla mücadele 
için değil, siyasi iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda 
alınmış bir karardır. Meslek örgütlerini kontrol 
altına almak ve işlevsizleştirmek için bugüne kadar 
çok sayıda keyfi düzenleme yapan iktidar, şimdi de 
salgınla mücadele adı altında kurullarımızın işleyişine 

müdahale etmek istiyor. Anayasal statüdeki meslek 
örgütlerinin demokratik seçim süreçlerine iktidar 
eliyle müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz.

Bilindiği gibi, TMMOB’ye bağlı Odalarımızın genel 
kurul süreçleri tamamlanmış, 23-25 Ekim 2020 
tarihlerinde gerçekleştireceğimiz TMMOB Genel 
Kurulu ise İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Yüksek 
Seçim Kurulu kararıyla ertelenmiştir. Yüzbinlerce 
mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıyla 
gerçekleştirilen Oda Genel Kurullarımızda açığa 
çıkan demokratik iradenin gasp edilmesine izin 
vermeyeceğiz. TMMOB Genel Kurulu toplanıncaya 
kadar, Oda Genel Kurullarımızda açığa çıkan örgüt 
iradesini fiilen işleterek, Birliğimizin Yönetim Kurulu 
faaliyetlerini mevcut Yönetim Kurulu ve Oda Genel 
Kurullarında TMMOB Yönetim Kurullarına seçilen 3 
üyenin tamamının katılımıyla birlikte yürüteceğiz.

TMMOB olarak; dün olduğu gibi bundan sonra 
da iktidar baskılarına ve dayatmalarına asla boyun 
eğmeyeceğiz. Birlik çalışmalarımızı siyasi iktidarın 
keyfi kararlarına göre değil, bilim ve tekniğin 
gerekleri, ülke, halk ve meslektaşlarımızın yararları 
doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz.

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım;

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından, yakın tarihte 
dünyanın yaşadığı en zor dönemlerden birinde 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümlerine 
yerleşen sizleri sevgiyle selamlıyorum. Önünüzde 
günün koşulları nedeniyle zor ama yepyeni bir hayat ve 
keşfedilmeyi bekleyen bir dünya uzanıyor.

Başta gelecekteki meslektaşlarım; mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama bölümlerine yerleşen 
arkadaşlarım olmak üzere hepinizi yürekten kutluyor, 
başarılı bir öğrencilik hayatı diliyorum.

Öğrenciliğin ticari faaliyet, üniversitelerin ticarethane 
olarak görüldüğü ülkemizde, iyi bir eğitim almanın 
ne kadar zorlaştığını hepimiz biliyoruz. Çünkü 

İKTİDAR DAYATMASIYLA DEĞİL, GENEL KURUL 
İRADESİYLE YÖNETECEĞİZ

TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu’nun Covid-19 salgını bahane edilerek İçişleri 
Bakanlığı genelgesi ile ertelenmesi ardından 5 Ekim 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki açıklamanın yapılması 
kararını almıştır.

MESLEKİ VE TEKNİK OLARAK GELİŞMEK, 
DAYANIŞMA FAALİYETLERİNDE YAN YANA OLMAK 
İÇİN SİZLERİ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONLARIMIZA 

BEKLİYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 2020-2021 eğitim yılında mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı programlarına yerleştirilmiş öğrencilere 14 Ekim 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla seslendi.
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üniversitelerimiz etrafında örülen gerici dalga; 
yeni uygulamalarla, azaltılan bütçelerle, kontenjan 
sayılarında oynamalarla çemberi daraltıyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bölümlerin boş 
kaldığı, kimi programların öğrenci almayı durdurduğu 
bir yeni döneme başlıyoruz. Eğitimin parasız, bilimsel, 
demokratik, laik ve nitelikli olması için; yarınlarını 
birlikte paylaşacağımız aydınlık gelecek için omuz 
omuza vermemizin önemi de her saniye artıyor.

Biliyorsunuz ki ülkemiz büyük bir sağlık krizinin, 
büyüyen bir ekonomik krizin içinden geçiyor. 
Üniversitelerde uzaktan eğitim ile eğitim öğretim 
dönemi başlayacak. Teknik eğitim, analize ve eğitime 
dayalı olarak verilmesi gereken, tüm disiplinlerinde 
laboratuvar, atölye, stüdyo, arazi gibi unsurlar ile 
tamamlanması gereken bir olgudur. Bu koşulların 
yakın zamanda sağlanamayacağı oldukça açıktır.

Gelecekteki genç meslektaşlarımız;

Zor bir dönemde başlayan öğrenciliğiniz süresince; Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Birliğimize bağlı 
24 odamız, odalarımızın tüm şube ve temsilcilikleri 
dayanışma için sizlere açıktır. Odalarımız, üniversite 

ile birlikte mesleki bilginizin gelişmesi için önemli bir 
okuldur. Özellikle bu dönem yaşayabileceğiniz teknik 
bilgiye ulaşma konusunda, gelecekte eviniz olacak 
Birliğimiz ve Odalarımız her zaman yanınızdadır.

Şunu bilmenizi isterim, mesleklerimiz yalnızca bilim 
ve teknoloji ile değil, dayanışma ve insan sevgisi 
ile gelişmektedir. Bu nedenle örgütümüzün yüzü 
dayanışmaya, emeğe ve doğaya dönüktür. Ülkemizin, 
halkımızın çıkarlarını korumak için her alanda 
yürüttüğümüz dayanışma ve mücadelede sizler 
ülkemizin ve meslek odalarımızın geleceğisiniz.  

Odalarımızda çalışmalarını sürdüren Öğrenci Üye 
Komisyonlarımızda, etkinliklerimizde, eğitimlerimizde 
ve bu günden sonra tüm meslek hayatınızla sizlerle 
birlikte olmaktan gurur duyacağız. Mesleki ve teknik 
olarak gelişmek, dayanışma faaliyetlerinde yan yana 
olmak için sizleri Öğrenci Üye Komisyonlarımıza 
bekliyoruz.

Gözlerinizden öpüyorum!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB, Sinop’ta Abalı Köyü, İnceburun 
mevkiindeki EUAS International ICC Merkezi Jersey 
Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından yapılması 
planlanan “Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi”ne 
ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” 
kararının iptali istemiyle dava açtı.

Çok büyük bölümü yurtdışından temin edilecek 
kredilerle karşılanacak ve geri ödemesi yıllar sürecek 
yüksek yatırım tutarı, üretilecek elektriğe çok 
yüksek fiyatlarla verilen uzun süreli alım garantileri 
gibi topluma yüklenen ağır bedelli ekonomik 
yükümlülüklerinin yanı sıra, çalıştığı her dakika 
bir risk kaynağı olan, kapatıldıklarında sökümleri 
ve bıraktıkları atıkların tasfiyesi de riskli,  sorunlu 
ve yüksek maliyetli olan,  kaza halinde çok geniş 
alanlarda ve uzun erimli telafisi imkansız tahribatlara 
yol açan, enerjide dışa bağımlılığı arttıracak olan 
Sinop Nükleer Güç Santralinin kurulması amacıyla; 
dayanağı olmayan, geçersiz bir projeye dayalı 
olarak hazırlanan ÇED Raporu kapsamında tesis 
edilen ÇED Olumlu kararının hukuka aykırı olması 
dolayısıyla TMMOB raporun iptalini istedi.

Bilimsel veri ve hesaplamalarla “Sinop Nükleer 
Güç Santraline İhtiyaç Bulunmadığı” ortaya konan 
dilekçede; genel olarak nükleer enerji santrallerinin 
etki ve risklerinin ortaya konmasının ardından Sinop 
NGS projesinin dışa bağımlılığı arttıran, enerji arz ve 
temin güvenliğini sekteye uğratan bir proje olduğu 
belirtilerek, belirlenen amaç ile çelişen ve esasında 
gerçekleştirilmesi amaçlanan tüm hususların aksine 
sonuç doğuran Sinop NGS projesine ilişkin olarak 
tesis edilen dava konusu ÇED Olumlu kararında 
hukuka uyarlık bulunmadığı ifade edildi.

Dilekçede  ÇED Raporu da kabul ve varsayımlara 
dayalı olarak hazırlandığı, geçerliliği bulunmayan 
bir projeye ilişkin olması bakımından dayanaksızlığı 
ortaya konularak, Anayasaya, 2872 sayılı Yasaya 
ve çevresel etki değerlendirmesi sürecinin esasına 
aykırı ÇED Olumlu kararının iptali istendi.

Projeye ilişkin pek çok esaslı unsuru ÇED sürecinin 
dışında bırakan rapora dayalı olarak verilen ÇED 
olumlu kararının ve Sinop NGS projesinin kamu 
yararına aykırılığı da vurgulanan dilekçede; öncelikle 
ve ivedilikle işlemin yürütmesinin durdurulması ve 
yapılacak inceleme neticesinde iptali istendi.

SİNOP NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED 
OLUMLU RAPORUNA DAVA AÇILDI
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Bundan 66 yıl önce, ülkemizin mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının meslek örgütü kurma çabaları 
sonuç vermiş ve 18-21 Ekim 1954 yılında TMMOB’nin 
ilk genel kurulu gerçekleştirilmiştir. Kuruluşun 
ardından TMMOB’ye bağlı 10 meslek odası kurularak 
TMMOB’nin örgütleme ve kurumsallaşma dönemi 
başlamıştır. Bu tarihleri kapsayan hafta ise mühendislik 
mimarlık haftası olarak ilan edilerek 66 yıldır 
kutlanmaktadır.

66. yılında TMMOB örgütlülüğü 24 meslek Odası, 
bu odalara bağlı 226 şube 50 İl ve İlçe Koordinasyon 
Kurulu ile büyüyerek mücadeleyi sürdürmektedir.  
TMMOB, 2020 yılı itibariyle 108 farklı mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden yaklaşık 
600 bin üyesini temsil etmektedir. 66 yıl önce örgütlü 
mücadeleye adım atan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları bugün Türkiye’nin en büyük demokratik kitle 
örgütlerinden birisi haline dönüşmüştür.

TMMOB, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve 
çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde 
korumak ve geliştirmek için mücadele vermektedir. 
Çünkü TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir 
plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı 
tutulmayacağı, sorunlarımızın çözümünün büyük 
ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde 
yattığının bilincindedir. Bu yüzden mesleğin ve 
meslektaşlarının sorunlarını, ülke sorunlarıyla 
bütünlüklü olarak ele alır.

TMMOB, meslek alanları ile ilgili her konuda bilgi 
üretmeyi, üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşmayı 
asli görevleri arasında görmektedir. Bu doğrultuda 
yayınlanan raporlarla, açılan davalarla, düzenlenen 
kongre-sempozyumlarla, yapılan açıklamalarla, 
bilimin ve tekniğin kamudan, halktan ve doğandan 
yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün 
olabileceğini ortaya koymaktadır.

Ülkemiz, içinden geçtiğimiz pandemi döneminde 
geçmiş yıllardan daha derin bir ekonomik kriz içerisine 
girmiştir. Bu kriz meslek alanlarımızı doğrudan 
etkilemiş, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle 
geçinen meslektaşlarımızın hayatını da zora sokmuştur. 
Kanunsuz, fiili işten çıkarmalar, kamusal kaynakların 
tüketilmesi, kamusal yatırımların ortadan kalkması, 

toplumsal yarar yerine sermaye gruplarının çıkarlarının 
gözetilmesi ile haklarımız elimizden alınmaktadır.

Salgın döneminde işsizlik meslektaşlarımız arasında da 
çığ gibi büyümüş durumdadır. Resmi rakamlara göre 
işsiz sayısı Temmuz’da 4 milyon 227 bin, işsizlik oranı 
ise yüzde 13,4 görünürken iş aramayan umutsuzlar ve 
eksik istihdamda olanlar dikkate alındığında, geniş 
anlamda işsiz sayısı 10 milyon 371 bine, gerçek işsizlik 
oranı da yüzde 29,1’e kadar yükselmiş durumdadır.

Halkın sağlık, geçim, eğitim, işsizlik sorunlarını 
çözmek ile ilgilenmeyen iktidar, en başından itibaren, 
salgınla mücadeleyi şeffaf biçimde yürütmek yerine 
kendi iktidar alanlarını pekiştirmek için bir fırsat olarak 
değerlendirmiştir. Bir genelge ile TMMOB ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel 
kurulları ertelenmiş, genel kurullarını tamamlamış 
24 odamızın ve Birliğimizin iradesi yok sayılmak 
istenmiştir. Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, 
meslektaşlarımızın iradesini ve meslektaşlarımızı 
olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki 
faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz 
etkilemektedir. Ancak TMMOB, geçmişte olduğu gibi, 
tüm engellemelere karşı mücadelesini sürdürmekten 
geri adım atmayacaktır. Birlik çalışmalarımız; Oda 
Genel Kurullarında seçilmiş olan 3 TMMOB Yönetim 
Kurulu adayı ve mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 
tamamının katılımı ile oluşturduğumuz genişletilmiş 
kurulumuz aracılığı ile yürütecektir. 

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği 
gibi, dün olduğu gibi bugün de, “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.”

Tüm meslektaşlarımızın mühendislik, mimarlık haftası 
kutlu olsun!

66. yılında daha da güçlenerek ve büyüyerek: Daha 
Gidecek Çok Yolumuz var! Yaşasın TMMOB, Yaşasın 
Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

GÜÇLENEREK, BÜYÜYEREK VE MÜCADELE EDEREK 
66 YIL!

TMMOB’nin Birinci Genel Kurulu’nun 66. yıldönümünü ve Mühendislik-Mimarlık Haftasını kutlamak amacıyla 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 23 Ekim 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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Çalışma hayatının düzenlenmesi ile görevleri yerine 
getirmekte olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmesi ile 
birlikte, Aile Bakanlığı ile birleştirilerek, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına dönüştürüldü. 
Çalışma hayatını denetleyen müfettişleri bünyesinde 
barındıran “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı” da  “Rehberlik 
ve Teftiş Başkanlığı”na dönüştürüldü.

Bakanlık, Çalışma Bakanlığı iken de, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı iken de çalışma hayatının 
yeteri kadar denetlenmediğini biliyoruz. Ancak, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı halinde 
dönüştürüldükten sonra çalışma hayatı hiç denetlenmez 
oldu. İşçilerin hak gaspları artarak sürdü. Her yıl en az 
1.500 İşçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.  

ILO sanayileşmiş ülkelerde 10 bin çalışan, sanayileşmekte 
olan ülkelerde 15 bin çalışan, geçiş ekonomilerinde 20 
bin çalışan ve az gelişmiş ülkelerde ise 40 bin çalışan 
başına en az bir iş müfettişi önermektedir. Bu kıstaslar 
zorunlu olmamakla birlikte uluslararası alanda kabul 
görmektedir. Bir iş müfettişine düşen ücretli çalışan 
sayısına bakıldığında bu sayı; örneğin Almanya’da 10 
bin, İspanya’da ise 12 bindir.

Türkiye’de, bir iş müfettişine yaklaşık 31 bin çalışan 
düşmektedir ki bu durum İSG denetimi açısından 
Türkiye’nin ILO verilerine göre gelişmiş değil, az 
gelişmiş ülke seviyesine yakın bir konumda olduğunu 
göstermektedir.  2012 yılında İSG Kanunu çıkmış olsa 
da teftiş edilen işyeri sayısı %1’i geçmemektedir.

Eurostat istatistiklerine göre, iş kazaları sonucu Avrupa 
ülkelerinde ortalama her 100 bin işçide 2 işçi hayatını 
kaybederken, bu değer Türkiye’de 100 bin işçide 8,2 
olarak gerçekleşmiştir.

İş müfettişleri, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana 
Grup Başkanlıkları bünyesinde görev yapmaktadır ve 
Ankara Grup Başkanlığındaki müfettişler toplam 47 
ilde,  Adana Grup Başkanlığındaki müfettişler toplam 
15 ilde, Bursa Grup Başkanlığındaki müfettişler toplam 

6 ilde, İstanbul Grup Başkanlığındaki müfettişler 
toplam 4 ilde İzmir Grup Başkanlığındaki müfettişler 
toplam 9 ilde denetim yapmaktadır. Ankara Grup 
Başkanlığı Emek semtinde bulunan bakanlık binası 
içerisindedir ve bünyesinde yaklaşık 380 İş Müfettişi 
görev yapmaktadır.

Avrupa İş Sağlığı Güvenliği Haftası olarak da kutlanan 
bu hafta içerisinde Rehberlik ve Teftiş Ankara Grup 
Başkanlığına gönderilen yazıda; “Bakanlık Makamı 
talebi doğrultusunda Başkanlığımızca yürütülen 
taşınma çalışmaları kapsamında hazırlanan projelerde, 
Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığının evden 
çalışma sistemine geçeceği öngörülerek, Basın ve 
Halklar İlişkiler Müşavirliği ile Merkez Saymanlık 
personelinin yerleştirilmesi için müfettiş odalarının 
boşaltılması istenmektedir.  Ankara dışındaki diğer 
grup başkanlıkları bünyesinde “oda boşaltma”, “evden 
çalışma” gibi bir uygulama söz konusu değildir.

İş Müfettişleri/Denetçiler teftişe veya soruşturmaya 
gittikleri işyerlerinde ve kuruluşlarda ortam 
koşullarının tutanak düzenlemeye ve ifade almaya 
uygun olmaması; işverenden ya da personelden talep 
edilen belgelerin hazırlanmasının zaman alması veya 
hazırlanan belgelerin yerinde incelenmesinin mümkün 
olmaması gibi durumlarla sık sık karşılaşmaktadırlar. 
Bu durumda İş Müfettişleri/Denetçiler ifadesi 
alınacak, belge getirecek, tutanağı imzalayacak 
kişileri Bakanlığa ya da il müdürlüklerine değil, 
doğrudan merkeze bağlı taşrada Grup Başkanlıklarına 
çağırmak suretiyle teftişlerini/soruşturmalarını 
tamamlamaktadırlar. İş Müfettişleri ifade alınması 
ve ifadenin saklanması aşamalarında gizlilik esasına 
uygun görev yapmak zorundadır. Bu nedenle gizlilik 
esasına uygun kendi çalışma bürolarının bulunması 
işin zorunluluğudur. Bunun yanında bir süreden beri, 
işyerlerinde COVİD-19’a yönelik yapılan denetimlerde, 
işyerlerine gidilmemekte, işverenlerden belgelerin 
grup başkanlıklarına getirilmesi istenilmektedir. 
İş müfettişlerinin evden çalışma yürütmeleri fiilen 
mümkün değildir.

İŞ MÜFETTİŞLERİNİ EVDEN ÇALIŞTIRILMASI KABUL 
EDİLEMEZ, BAKANLIK DENETİM GÖREVİNDEN 

KAÇAMAZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından iş 
müfettişlerinin evden çalışmaya yönlendirilerek “evden denetim” uygulaması yapma girişimine ilişkin olarak 23 
Ekim 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Bu karar, AKP iktidarının, işçi-işveren ilişkilerinde ve 
işçi sağlığı iş güvenliğinin sağlanmasında kimden yana 
olduğunun bir göstergesidir. Bir süredir uygulamaya 
konulan “uzaktan denetim”, şimdi de “evden denetim” 
e dönüştürülmektedir. Evden denetime geçilmesine 
gerekçe olarak da bakanlığın başka birimlerine oda 
sağlanması sunulmaktadır.

Müfettiş sayısı, denetlenen işyeri sayısı, denetimin 

niteliği vb. hususlardaki eleştiri ve önerilerimiz bir 
yana, “odasız müfettiş”, “evden denetim” uygulaması 
doğru bir uygulama değildir, bu uygulama iktidarın 
işyerlerinin denetlenmesini istemediğinin bir 
göstergesidir ve vazgeçilmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyi ölçüsü, bir kamu 
hizmeti olan mühendislik hizmet alanlarındaki 
gelişmişlik düzeyi ve bu meslek mensuplarından o 
ülkenin hak ettiği hizmetleri alması ile doğru orantılıdır.

Hızla artan nüfus ve gelişen teknoloji, teknik eleman 
ihtiyacını her geçen gün daha da artırmaktadır. Buna 
karşın özellikle son 25 yılda yaşanan özelleştirmeler 
nedeniyle kamuda mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının istihdam oranı giderek düşmektedir. Buna 
paralel olarak çalışanların ekonomik ve sosyal koşulları, 
üstlendikleri sorumluluklar ve almış oldukları ücretler 
geriletilmiştir.

UMUT TACİRLİĞİNE SON VERİLMELİ, MÜLAKAT 
DEĞİL LİYAKAT ESAS ALINMALIDIR

Kriz koşulları ve istihdam problemlerinin gölgesinde, 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının temel bir 
zorlukla daha baş etmeleri gerekmektedir. Bu zorluğun 
adı KPSS`dir. İşsizlik, düşük ücret ile çalıştırma 
politikası, güvencesiz ve esnek çalışma koşulları 
sebebiyle kamuda istihdam meslektaşlarımıza bir umut 
kapısı olarak sunulmaktadır.

Kamuda teknik eleman olarak istihdam edilebilmek 
için 3 milyon kişinin katıldığı bu sınava girip başarılı 
olmak da maalesef yeterli bir kriter değildir. Kurumlara 
giriş çoğu durumda sonuç keyfi ve istismara açık 
mülakatlarla belirlenmektedir. Mülakatlar, başvuran 
kişilerin mesleki yeterliliğiyle değil, iktidara muhalif 
olup olmadıkları, memleketleri, aileleri, sosyal medya 
paylaşımları, hangi tarikata yakınlık gördüğü gibi iş ile 

alakasız sorularla geçmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları; sınav sonuçları, eğitim ve 
mesleki geçmiş ne olursa olsun torpil ve kadrolaşmanın 
en çok olduğu alanlar. Bu noktada, KPSS sınavından 
alınan puan ne olursa olsun istihdam için kritik olan 
başvurulan yerlerdeki torpil ilişkileri olmaktadır. 
Böyle bir ortamda, içinde bulunduğumuz ekonomik 
krizi ve işsizlik rakamlarını da düşündüğümüzde, 
tüm hayatı örgütleyen, kamu ve halk yararını gözeten 
mühendis, mimar ve şehir plancıları mesleğinin nitelik 
ve etik gözeterek, insani koşullarda yapılabilmesinin 
koşulları kamu istihdamında her geçen gün daha da 
zorlaşmaktadır. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan, kimi 
belediyelerin zabıta ve temizlik görevlisi alımında 
mühendisi şartı aradıkları ilanlar vermeleri de 
mesleğimizin itibarı, istihdam durumu ve iktidarın 
yaklaşımı açısından gelinen tabloyu da özetlemektedir.

Bunun yanında belediye ve bazı kamu kuruluşlarında 
KPSS sonucu talep edilmeden yapılan istihdamlar da 
yine bu alanlarda önemin mesleki yeterlilik ve nitelik 
değil, şahsi çıkar ve rant olduğunu göstermektedir. 
KPSS şartının aranmadığı durumda o mesleğe kabul 
edilen mühendislerin hangi gerekçelerle alımının 
yapıldığı ise şüphe yaratmaktadır.

KAMUDA KADROLU, GÜVENCELİ İSTİHDAM 
İSTİYORUZ

Kamuda istihdam daralmasının son yıllarda dile 
getirilen ekonomik krizle açıklanması eksik bir 
değerlendirme olacaktır. Kamuda istihdamın 

KAMUDA BİLİMİ VE TEKNİĞİ ÜRETMEK MÜHENDİS, 
MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ İSTİHDAMI İLE 

MÜMKÜNDÜR
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Kamu Personel Seçme Sınav sistemine ilişkin 27 Ekim 2020 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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ekonomik krizin “konuşulmadığı” dönemlerde de 
düştüğü veya nüfusa oranla artmadığı görülmekte, 
sürekli bir daralmayı işaret etmektedir. Bu nedenle 
kamuda istihdam daralmasının temel nedeni olarak 
“özelleştirme uygulamalarını” işaret etmek yanlış bir 
yaklaşım olmayacaktır.

Yıllardır üretim, yatırım, eğitim, istihdam planlaması 
yapılmadığı için on binlerce mühendis mimar ve şehir 
plancısı ya işsiz durumundadır ya da meslekleri dışında 
çalışmak zorunda kalmaktadır. Hal böyle iken yabancı 
ya da yurtdışından personel istihdamı ve danışmanlık 
hizmeti alınması uygulamalarına son verilmeli, ülke 
ortalaması göz önüne alındığında, kamu çalışanı 
sayısının olması gereken ihtiyacı karşılayabilmesi, 
teknik ihtiyacın giderilmesi, denetimlerin alanında 
uzman kişilerce yapılabilmesi amacıyla kamuda 
atama bekleyen binlerce mühendis, mimar ve şehir 
plancısının istihdamı sağlanmalıdır.

OECD’ye üye ülkelerde ortalama her 15 kişiye bir kamu 
çalışanı istihdam edilirken, bu rakam ülkemizde her 36 
kişiye bir kamu çalışanı şeklindedir. Bu rakam dikkate 
alındığında Türkiye’de şu anda 5 milyon 400 bin kamu 
çalışanına ihtiyaç vardır. Ülke genelinde kamu çalışanı 
sayısının olması gereken ihtiyacı karşılamadığı açıkça 
görülmektedir.

Kamuda çalışan toplam personel içerisinde teknik 
hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısı ortalama % 
4-5 düzeyindedir ve bu oran oldukça yetersizdir. Ülke 
genelindeki nüfus artışı da dikkate alındığında son 18 
yıl içinde kamuda güvenceli istihdam % 20’ler oranında 
düşüş kaydetmiştir.

TMMOB olarak, mühendis, mimar, şehir plancılarının 
kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda 
kamuoyunda da haklılığı kabul edilen sorunlarının 
çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz;

- Kamu çalışanı sayısının olması gereken ihtiyacı 
karşılayabilmesi için atama bekleyen on binlerce 
mühendis, mimar ve şehir plancısının istihdamı 
sağlanmalıdır.

- Kamu çalışanlarının işe alım ve görevde yükselme 
aşamalarında her türlü cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı ve 
diğer ayrımlara son verilmelidir.

- Kamuda çalışabilmek için yeterlik ve liyakat ilkeleri, 
işe girişten emekliliğe değin ölçülebilir somut ölçütlere 
bağlanmalıdır.

- İşe alımda Kamu Personeli Seçme Sistemi (KPSS) 
geliştirilmeli, son dönemlerde yaygınlaştırılan mülakat 
uygulamaları ile yaşanan yandaş kadrolaşması, 
ayrımcılık ve keyfiliğe karşın işe alımda KPSS devre 
dışı bırakılmamalıdır.

- Kamu yöneticisi atama tercihleri de yeterlik ve liyakat 
temelinde olmalı, kamu yönetiminde kurumsallaşmada 
süreklilik sağlanmalı, sürekli hale gelen bakanlık ve 
birim yer ve görev değişiklikleri ile kamudaki kurumsal 
hafıza yok edilmemelidir.

- Kamu hizmetlerinin güvencesiz, kiralık, taşeron, 
geçici, sözleşmeli personeller aracılığıyla gördürülme 
anlayışından derhal vazgeçilmelidir. Kamuda 
mühendis, mimar ve şehir plancıları için kadro tahsis 
edilerek, kalıcı, güvenceli atama yapılmalıdır.

Özetle; çalışma yaşamı her geçen gün acımasızlaşmakta, 
sömürü yoğunlaşmaktadır. Emek ve insan odaklı, 
güvenceli bir çalışma yaşamı ve güvenceli bir gelecek; 
mühendis, mimar ve şehir plancıları dahil bütün 
emekçiler için temel ihtiyaçtır.

Yıllardır sürdürülen yanlış politikalarda ısrar edilerek 
yaşanan son krizden kurtulmanın mümkün olmadığı 
açıktır. Yapılması gereken şey, rant ekonomisi yerine 
üretim ekonomisini, sermaye öncelikleri yerine 
kamusal çıkarları, lüks ve savurganlığa dayalı yönetim 
anlayışı yerine tasarrufları, gündelik politikalar yerine 
planlı kalkınmayı önceleyen kamucu bir anlayışın öne 
çıkartılmasıdır.

Ülkemizdeki her projenin, her çalışmanın 
planlanmasından yaşama geçirilmesine kadar 
sorumluluklar üstlenen denetleyen, ülke imarının, 
sanayinin, tarımının, madenciliğinin, ormancılığının 
ve üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel 
temelde yürüttükleri çalışmalarla, ülkemizin 
kalkınması açısından vazgeçilmez bir yere sahip olan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları 
ve ekonomik sorunları ivedilikle çözülmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem 
Dairesi Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre 30 Ekim 
2020 Cuma günü Ege Denizi Seferihisar açıklarında 
saat 14.51’de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana 
gelmiştir.Ülkemizin batısında yer alan pek çok yerleşim 
yerinde hissedilen deprem sonucunda İzmir’in Bayraklı 
ve Bornova İlçesindeki bazı binalar yıkılmış, çok sayıda 
yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden 
yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımız 
için acil şifalar sağlık diliyoruz.İzmir halkının acısını 
paylaşıyoruz.

Deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğini; yıkıcı 
sonuçlara yol açan bir deprem ve ardından hayatının 
kaybeden yurttaşlarımız aracılığı ile yeniden gördük.

Daha önce de defalarcabelirttiğimiz üzere can 
kayıplarına ve yıkıma; deprem gerçeği ve bilimsel, 
teknik gerekliliklere rağmen geliştirilen politikalar ve 
buna bağlı uygulamalar neden olmaktadır. Deprem 
kuşağında yer alan ülkemizde tüm yapıların depreme 
dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi, var olan yapıların 
sağlamlaştırılması, gerekli tedbirlerin alınmasıve 
uygunsuz alanlara imar izni verilmemesi gerekmektedir.

Geçmişte yaşadığımız ve büyük yıkıma neden olan 
depremler, yapı stokumuzun deprem güvenlikli 
olmadığını ortaya koymuşken, sanki bir daha deprem 
olmayacakmış gibi imar planları yapılmakta ve rant 
politikalarına devam edilmektedir. İmar afları ile 
kaçak yapılaşma teşvik edilmiş, yurttaşlarımız sağlıksız 
yapılaramahkum edilmiştir. Böylece projesi olmayan, 
hiçbir mühendislik hizmeti almamış kaçak yapılar 
ruhsatlandırılmıştır. 10 milyonun üzerinde kaçak yapı 
ruhsatlandırılarak yapı stokumuzun proje uygunluğu 
ve deprem dayanıklılığının denetlenme ihtimali de 
ortadan kaldırılmıştır.

Yapı alanındaki tek sorun kaçak ve riskli yapıların 
ruhsatlandırılması değil, yeni yapıların da gerekli 
mühendislik hizmeti almadan yapılmasıdır. Kamusal 
anlayışla yürütülmesi gereken yapı denetimi sistemi 
tümüyle ticarileştirilmesi ve Odalarımızın mesleki 
yeterlilik, eğitim, belgelendirme ve denetleme 
gereklilikleri yapı denetim süreçlerinden dışlanması, 
yeni binaların yapı güvenliği konusunda da riskler 
doğurmaktadır.

Yaşanan deprem sonrasında, özellikle metropollerdeki 
deprem toplanma alanlarına olan ihtiyacımızın ne 
denli büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Oysa yıllardır sistematik biçimde kent merkezlerinde 
bulunan deprem toplanma alanları yapılaşmaya 
açılmaktadır.Ülkemizi yönetenler yaşadığımız acı 
deneylerden ders çıkarmalı ve görevlerini daha fazla 
gecikmeden yerine getirmelidir. Nitekim sonuçlarının 
çok daha ağır olması beklenen, İstanbul depremi er 
yada geç kapımızı çalacaktır. Boşa harcayacak bir 
günümüz dahi kalmamış durumdadır.

TMMOB olarak İzmir’de yürütülmesi gereken arama-
kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında İzmir halkı 
ile dayanışma içerisinde olarak yer almaya hazır 
olduğumuzu ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine 
getireceğimizi ifade ediyoruz. İzmir ve çevresinde 
bulunan TMMOB İl Koordinasyon Kurullarımız 
aracılığıyla deprem bölgesinde incelemeler titizlikle 
devam etmektedir. Konuya ilişkin raporumuz en kısa 
sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu vesileyle bir kez daha iktidarı acilen çağrılarımıza 
kulak vermeye ve gereken önlemleri almaya davet 
ediyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BİR DEPREM ÜLKESİ OLDUĞUMUZ GERÇEĞİNİ İZMİR’DE 
YENİDEN GÖRDÜK

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan deprem felaketi 
üzerine bir basın açıklaması yaptı.

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 
deprem sonrası TMMOB İzmir Depremi İlk Gözlem 
Raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Ön Rapor, 2 Kasım 
2020 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

İZMİR DEPREMİ TMMOB İLK GÖZLEM RAPORU 
KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

Emin Koramaz ve beraberindeki heyetin katılımıyla 
İzmir’de kamuoyu ile paylaşıldı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Oda yönetim kurulu başkan ve üyelerinin katılımı ile 
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oluşturulan heyet inceleme ve ziyaretlerde bulunmak 
üzere 1 Kasım 2020 tarihinde İzmir’e gitti. Heyet 
çalışmalarına 2 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen ve ön 
raporun paylaşılacağı basın toplantısı ile başladı.

Ön raporun paylaşılacağı basın toplantısı TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın konuşması 
ile başladı. Ardından TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu adına İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Eylem Ulutaş raporun 
sunumunu gerçekleştirdi. Rapor sunumu yıkım 
yaşanan ve hasar oluşan yapılardan çekilen fotoğrafların 
paylaşılması ile son buldu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
İzmir halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini 
ilettikten sonra Birlik değerlendirmelerini aktardı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
ise şöyle konuştu:

“Depreme hazırlıklı olmamız gerekirken, her deprem 
sonrasında büyük acılarla büyük maddi kayıplarla 
karşı karşıya geliyoruz. Deneyimlerimizden, 
yaşadıklarımızdan, hepimizin içerisinde bulunduğu 
yapıların depreme güvenlikli olup olmadığını 
bilmiyoruz çünkü depreme karşı hazırlıklı olmak 
sağlıklı güvenlikli yapılarda yaşamak ve bireysel 
olanaklarımızla alacağımız önlemlerle sınırlı değildir. 
Depremin yol açtığı hasarı zararı en aza indirgemenin 
yolu bilimsel teknik gerekliliklerin tüm kriterlerini 
harfiyen yerine getirmekle mümkündür. Deprem bir 
doğa olayı. Bir doğa olayını engelleyemeyiz ama gerekli 
önlemleri alırsak vereceği zararı vereceği hasarları 
yaratacağı rant kayıplarını en aza indirgeyebiliriz. 
Deprem ve benzeri afetlerin açacağı zararları en aza 
indirgemenin bir tek yolu vardır. Yer seçiminden 
başlayarak, içinde yaşadığımız binaların hasarların inşa 
ve denetim süreçlerinde kamusal denetimin mutlaka 
sağlanılması deprem öncesi deprem esnası ve sonrası 
yapılacakların planlanması ve bu planların gereklerinin 
harfiyen yerine getirilmesidir. Sağlıklı güvenlikli 
yapılarda yaşam hakkı en temel insan haklarından 
birisidir. Bu nedenle deprem ve benzeri afetlerin yol 
açacağı zararları hasarları en aza indirmek devletin 
asli görevlerinden birisidir. Deprem ve benzer afetleri 
en aza indirmek için biraz önce saydığım halkanın 
bir bütün olarak gerekliliklerin yerine getirilmesi 
gerekir. Deprem öncesi deprem esnası ve sonrası 
yapılacaklardan herhangi birisinde bir aksaklık olması 
bu tür acı sonuçların yaşanmasının temel nedenidir. 
Deprem ve benzeri afetlere hazırlık, bir devlet 
politikasının kararlı bir şekilde uygulanacak devlet 
politikasını zorunlu kılmaktadır.”

Basın toplantısına; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı 

Selçuk Uluata,  İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, İnşaat Mühendisleri 
Odası yönetim kurulu sekreter üyesi Özer Akkuş, İnşaat 
Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Levent Darı, 
Makina Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanı 
Yunus Yener, Jeoloji Mühendisleri Odası yönetim 
kurulu başkanı Hüseyin Alan, İçmimarlar Odası 
yönetim kurulu başkanı Emrah Kaymak, Bilgisayar 
Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanı Ali 
Rıza Atasoy, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
yönetim kurulu başkanı Ali İpek, Elektrik Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu başkanı Bülent Pala, Şehir 
Plancıları Odası yönetim kurulu II. Başkanı Dilek 
Karabulut, Mimarlar Odası yönetim kurulu üyesi Sinan 
Tütüncü, Mimarlar Odası yönetim kurulu üyesi Hakan 
Kılınçarslan, Mimarlar Odası yönetim kurulu üyesi 
Semra Arslan, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, Peyzaj 
Mimarları Odası Yönetim kurulu Sekreter Üyesi Özay 
Yerlikaya, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
üyesi Ramazan Gök, TMMOB İzmir İKK sekreteri 
Aykut Akdemir, İzmir İKK bileşenleri, Odaların şube 
başkanları ve üyeler katıldı.

Sonuçlar

Yer seçiminden başlayarak imar planlarının afet 
riskine göre hazırlanması önem arz etmektedir. İçinde 
yaşadığımız binaların tasarım, inşaa, denetim ve bakım 
süreçlerinin rant amaçlı yaklaşımlarla sürdürülmesi, 
depremlerin yıkıcı sonuçlarla karşımıza çıkmasına 
neden olmaktadır.

Depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar 
tasarlamanın, üretmenin, deprem hasarları ve can 
kayıplarının azaltılmasının bilinen tek yolu, mühendis, 
mimar ve şehir plancılığı hizmetlerinin eksiksiz bir 
şekilde uygulanmasıdır. 

Bu çerçevede;

Denetimsiz ve kaçak yapılaşmaya derhal son 
verilmelidir.

İmar afları yasaklanmalıdır.

İmar barışı adı altında ruhsatlandırılan tüm ruhsatlar 
iptal edilmelidir.

Mevcut yapı denetim sistemi, zeminle ilgili mühendislik 
çalışmalarının arazi denetimlerini kapsamalıdır.

2011 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya 
konulan “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı” 
geciktirilmeden uygulamaya konulmalıdır.

Başta Hastaneler, Okullar ve Kamu binaları olmak 
üzere kentimizdeki tüm kaçak, imara aykırı ve deprem 
riski içeren yapıları tespit etmek için il genelinde bir 
envanter çalışması yapılmalıdır.
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İzmir Deprem Master Planı yenilenmelidir.

Tüm paydaşlarla birlikte il genelinde öncelikli risk 
grubunda yer alan yapıları belirleyerek, bu yapıların 
güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması 
sağlanmalıdır.

Yapı tasarım, üretim ve denetim süreçlerinde TMMOB’a 
bağlı meslek odalarını devre dışı bırakan uygulamalara 
son verilmelidir.

Odaların mesleki denetim faaliyetleri üzerine konulan 
engeller kaldırılmalı, Yerel Yönetimler bu konuda 
üzerlerine düşenleri eksiksiz yerine getirmelidir.

Tüm çabamızın “yaşanabilir kentler” olduğunu ve 
depremin yıkıcı etkilerini azaltma yönünde kararlı 
adımlar atılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, 
bu konuda yapılacak tüm çalışmalarda meslek odaları 
olarak işbirliğine hazır olduğumuzu tüm kamuoyunun 
bilgisine sunuyoruz.

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın da bulunduğu TMMOB Heyeti 1-2 
Kasım 2020 tarihlerinde İzmir deprem bölgesinde 
incelemelerde bulundu.

Saat 10.00’da Mimarlık Merkezi’ni ziyaret eden  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk 
Uluata,  İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yüzgeç, İnşaat Mühendisleri Odası 
yönetim kurulu sekreter üyesi Özer Akkuş, İnşaat 
Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Levent Darı, 
Makina Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanı 
Yunus Yener, Jeoloji Mühendisleri Odası yönetim 
kurulu başkanı Hüseyin Alan, İçmimarlar Odası 
yönetim kurulu başkanı Emrah Kaymak, Bilgisayar 
Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanı Ali 
Rıza Atasoy, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
yönetim kurulu başkanı Ali İpek, Elektrik Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu başkanı Bülent Pala, Şehir 
Plancıları Odası yönetim kurulu II. Başkanı Dilek 
Karabulut, Mimarlar Odası yönetim kurulu üyesi Sinan 
Tütüncü, Mimarlar Odası yönetim kurulu üyesi Hakan 
Kılınçarslan, Mimarlar Odası yönetim kurulu üyesi 
Semra Arslan, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, Peyzaj 
Mimarları Odası Yönetim kurulu Sekreter Üyesi Özay 
Yerlikaya, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
üyesi Ramazan Gök, TMMOB İzmir İKK sekreteri 
Aykut Akdemir, İzmir İKK bileşenleri, Odaların şube 
başkanları ve üyeler vardı.

2 Kasım 2020 Pazartesi saat 11.00’de İzmir Depremi Ön 
inceleme Raporunu basın açıklamasıyla kamuoyuyla 
paylaştı. TMMOB İzmir İKK tarafından başlatılan 
dayanışma kampanyası için ülke çapında TMMOB 
üyelerine çağrı yapıldı.

Yıkımın gerçekleştiği bölgelerde tespit çalışmalarına ve 
ziyaretlere başlayan heyet arama kurtarma çalışmalarını 
inceledikten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer ile görüştü. Geçmiş olsun dileklerinin 
iletildiği görüşmede deprem sonrası yapılarda oluşan 
yıkım ve hasar tespitine ilişkin g

örüş alış verişinde bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi 
ile TMMOB’nin birlikte yürüteceği çalışmalar 
değerlendirildi. Durum tespiti ve çözüm önerilerinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalarda beraberliğin altı 
çizildi.

TMMOB HEYETİ DEPREM ARDINDAN İZMİR’DE 
İNCELEMELERDE BULUNDU
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10 Ekim Katliamı’nın üzerinden beş yıl geçti…

“Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” diyenlere düşmanca 
saldırdılar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen on 
binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Emek, Barış ve 
Demokrasi Mitingimize savaştan, gerilimden, kaostan, 
kutuplaşmadan beslenen karanlık odaklar katliamla 
cevap verdiler.

103 insanımızı yitirdiğimiz, yüzlerce insanımızın 
fiziksel, yüzbinlerce insanımızın ruhsal olarak 
yaralandığı 10 Ekim katliamı, emek, barış ve demokrasi 
uğruna ödenen ağır bedellerden sadece biridir.

10 Ekim katliamı, 6 Haziran Diyarbakır ve 20 Temmuz 
2015 Suruç katliamlarıyla başlayan ve ardı ardına 
gelen IŞİD saldırılarının bir parçasıdır. Başta 10 Ekim 
katliamı olmak üzere 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 
seçimleri arasında bunca katliamın neden yaşandığının 
cevabı verilmeden 10 Ekim katliamının arka planı 
aydınlatılamayacaktır.

Katliam sonrası anket yapıp oylarının ne kadar 
arttığını araştıranların, “Kokteyl örgüt” diyerek davayı 
sulandıranların, yol kontrollerini kaldırarak katillere 
adeta koridor açanların, saldırı olacağı istihbaratını 
tertip komitesinden gizleyenlerin, patlamaların 
ardından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden 

olan gaz sıkma emri verenlerin, ambulansların geç 
gelmesinin sorumlusu olanların, güvenlik tedbiri 
almayanların katliamdaki rolü ortaya çıkarılmadıkça, 
asıl failler yargılanmadıkça 10 Ekim dosyası 
kapanmayacaktır.

1 Mayıs katliamından Maraş katliamına, Bahçelievler 
katliamından Sivas katliamına, bu ülkenin katliamları 
ile hesaplaşmak için mücadele verenlerin karşısına 
çıkarılan duvarları ve engelleri biliyoruz. Ne yaparlarsa 
yapsınlar, ne duvarlar örerlerse örsünler, o duvarı 
yıkacak tuğlaları çekip çıkaracağımızdan kimse kuşku 
duymamalıdır.

10 Ekim katliamında rolü olan, görevini ihmal eden, 
katliama yol veren ve emir veren tüm sorumlular 
yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi 
diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine 
izin vermeyeceğiz. Katledilen arkadaşlarımızın 
hesabını mutlaka soracağız.

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak; 10 Ekim Ankara 
katliamının beşinci yıldönümünde sözümüzü bir kez 
daha yineliyoruz: Bu toprakları katliamlarla, faili meçhul 
cinayetlerle anılmaktan çıkararak barış ve demokrasiyle 
taçlandıracak, emeğin ve bir arada yaşama iradesinin 
egemen olduğu Türkiye’yi yitirdiğimiz canlarımıza, 
yoldaşlarımıza, 103 karanfilimize armağan edeceğiz.

103 KARANFİLİMİZE SÖZÜMÜZ VAR: EMEK-BARIŞ 
ve DEMOKRASİ MÜCADELESİ KAZANACAK!

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB 10 Ekim Katliamının 5. yılı dolayısıyla ortak bir basın açıklaması yaptı.
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ADANA İKK:

10 Ekim Ankara Katliamı’nın 5. yıl dönümü Adana 
Gar önünde anıldı. Yapılan açıklamada, “Bu toprakları 
katliamlarla, faili meçhul cinayetlerle anılmaktan 
çıkararak barış ve demokrasiyle taçlandıracak, emeğin 
ve bir arada yaşama iradesinin egemen olduğu 
Türkiye’yi yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, 103 
karanfilimize armağan edeceğiz” denildi.

ANKARA İKK:

Ankara’daki anma töreni için sabah saat 9:30’da Ulus 
Metro çıkışında buluşan aileler, emek ve meslek örgütü 
temsilcileri ve milletvekillerin de aralarında olduğu 
topluluk, her türlü engellemeye rağmen anma törenini 
gerçekleştirdi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’ın da katıldığı anma töreninde 10 Ekim 
Katliamını Unutma Unutturma pankartı açıldı ve ölen 
canların isimleri tek tek okunarak saygı duruşunda 
bulunuldu.

BALIKESİR İKK: 
Balıkesir Emek Güçleri saat 12.30’da Ali Hikmet Paşa 
Meydanında buluşarak anma gerçekleştirdi.

BATMAN İKK:

Batman Demokrasi Platformu Bileşenleri 10 Ekim Gar 
Katliamına ilişkin Basın açıklaması gerçekleştirdi.
BOLU İKK: 

10 Ekim katliami yildonumu nedeniyle Bolu da Emek 
ve Demokrasi Güçleri olarak TMMOB Bolu İKK’nın 
da katılımıyla ortak basın açıklaması düzenlendi. Bolu 
Emek ve Demokrasi Güçleri, 10 Ekim 2015 yılında 
Ankara Garı önünde meydana gelen patlamada hayatını 
kaybedenleri anmak amacıyla bir basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada, 5 yıl önce bugün Ankara’da 
yaşanan bombalı saldırıda hayatlarını kaybeden 103 
arkadaşımızın unutulmadığı belirtildi.
BURSA İKK:

10 EKİM ANKARA KATLİAMINDA YİTİRDİĞİMİZ 103 
CAN ANILDI

10 Ekim 2015’te DİSK-KESK-TMMOB-TTB tarafından düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi mitingine yönelik 
IŞİD saldırısında yaşamını yitiren 103 can Türkiye’nin çeşitli yerlerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
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DİSK-KESK-TMMOB ve Bursa Tabip Odası Bursa 
bileşenleri, 10 Ekim Katliamının 5. yılı dolayısıyla 
ortak bir basın açıklaması yaptı. Kent Meydanı’nda 
gerçekleştirilen basın açıklamasını TMMOB Bursa İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik yapt

DENİZLİ İKK:

10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybedenler 
Denizli’de de anıldı. Denizli Çınar Meydanı’nda 
gerçekleştirilen anma törenine Denizli Emek ve 
Demokrasi Bileşenleri katıldı.

DİYARBAKIR İKK: 

Emek ve Demokrasi Platformu 10 Ekim katliamının 
5. yılında, Diyarbakır’da AZC Plaza’nın önünde 
açıklama yapmak istedi. Yoğun önlem alan polis, 
burada açıklama yapılmasına izin vermedi. Emek ve 
Demokrasi Platformu üyeleri daha sonra Eğitim Sen 1 
No’lu şubeye yürüdü. Burada platform adına TTB Eş 
başkanı Mehmet Şerif Demir açıklama yaptı.

GAZİANTEP İKK:

Gaziantep Yeşilsu meydanında gerçekleşen ve polis 
ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı anma törenine 
DİSK, KESK, TMMOB, TTB temsilci ve üyeleri ile 
vatandaşlar katıldı. Hayatını kaybedenlerin anısına 
platform adına konuşma yapan TMMOB Gaziantep 
İKK Sekreteri ve MMO Gaziantep Şube Başkanı Aykut 
Kocalar  “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” diyenlere 
düşmanca saldırdılar. “Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Emek, 
Barış ve Demokrasi Mitingimize savaştan, gerilimden, 
kaostan, kutuplaşmadan beslenen karanlık odaklar 
katliamla cevap verdiler.” dedi.

HATAY İKK:

Hatay emek ve demokrasi güçleri saat 16.00’da 10 Ekim 
katliamıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Saat 10.04’te 
TMMOB Hatay İKK 10 Ekim şehidimiz Necla Duran’ı 
mezarı başında andı.

İSTANBUL İKK:

İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu, 10 Ekim 
Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak üzere 
Kadıköy İskele Meydanında kitlesel bir tören düzenledi. 
10 Ekim Cumartesi günü saat 18’de başlayan törene 
DİSK üyesi sendikalarımız da katılım gösterdi. Burada 
yapılan ortak basın açıklamasında “Tüm sorumluların 
yargılanması ve hesap vermesi için mücadelemizden 
asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkenin işçileri, emekçileri 
ve ezilen halkları olarak emeğin haklarını, barışı ve 
demokrasiyi mutlaka kazanacağız.”
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İZMİR İKK:

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 
düzenlenen basın açıklaması Türkan Saylan Kültür 
Merkezi önünde düzenlendi. İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri adına okunan basın açıklamasının ardından 
Kordon’a yürünerek denize karanfiller bırakıldı.

KIRKLARELİ İKK:

Ankara Garı katliamının 5. yılında, Kırklareli’nde 
TMMOB Kırklareli İKK’nın da içerisinde yer aldığı 
Kırklareli Emek Platformu tarafından anma ve basın 
açıklaması yapıldı. Anma ve basın açıklaması etkinliği 
saat 13.00’de Kırklareli Öğretmenevi önü Özgürlük 
parkında yapıldı. Anma etkinliğinde konuşmaların 
ardından saygı duruşu yapılarak basın açıklaması 
okundu ve hayatını kaybedenlerin fotoğrafları üzerine 
kırmızı karanfiller bırakıldı.

KOCAELİ İKK:

Ankara Gar Katliamının 5. yılı dolayısıyla İzmir Sabri 
Yalım Parkı’nda anma programı ve basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Etkinliğe DİSK, KESK, TMMOB, TTB 
örgütleri Kocaeli temsilcilikleri de katıldı.

MALATYA İKK: 

SAMSUN İKK:

DİSK-KESK-TTB-TMMOB 10 Ekim Katliamı ortak 
basın açıklaması ile anıldı.

TEKİRDAĞ İKK:

10 Ekim 2015 Ankara’da yaşanan Gar Katliamını anma 
ve lanetleme basın toplantısı gerçekleştirildi. Tekirdağ 
TMMOB, TTB, KESK ve DİSK Platformu “Unutmadık, 
unutturmayacağız.” Dedi.

ZONGULDAK İKK:

Zonguldak Demokrasi Platformu, 10 Ekim Ankara 
Gar Katliamı’nda yaşamını yitiren yurttaşlar için anma 
töreni düzenledi. Yapılan açıklamada, “Katliamın 
unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. 
Katledilen arkadaşlarımızın hesabını mutlaka 
soracağız” denildi. 
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02/03/2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik”in 
bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı 
bir kısım maddelerinin iptali istemiyle açtığımız 
davada Danıştay tarafından bir kısım maddeler 
bakımından yürütmenin durdurulması taleplerimizin 
reddine, Yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrasının ise 
yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Açılan davada Danıştay ilgili Dairesince  ‘3194 sayılı 
Yasa uyarınca şantiye şefinin mutlaka “mimar” veya 
“mühendis” olması gerekmediği’ gerekçesiyle mühendis 
ve mimarlarla birlikte tekniker ve teknik öğretmenlerin 
de sayıldığı şantiye şefi tanımına ilişkin yürütmenin 
durdurulması talebimizin reddine karar verildi.

Bununla birlikte Danıştay ilgili dairesince “Bu durumda, 

TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
karşı açılan davada Danıştay ilgili dairesince “4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun genel gerekçesinden 
hareketle, yapı denetimi görevinin en etkin biçimde 
yerine getirilmesi için denetim elemanlarının 
sorumluluğunun makul ve bilimsel ölçütlere göre 
belirlenmesi gerektiği ve teknik öğretmen, yüksek 
tekniker, tekniker ve teknisyenler için ortak ifade olan 
yardımcı kontrol elemanının, mimar veya mühendis 
olan kontrol elemanı yerine görevlendirilmesinin 
mümkün olmadığı sonucuna ulaştı.

29.12.2018 tarih ve 30640 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 3. 
maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 
üçüncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi 
yürürlükten kaldırılmış ve (t) bendinde yer alan 
‘yardımcı kontrol elemanı’ tanımı değiştirilerek teknik 
öğretmen, teknisyen, yüksek tekniker ve teknikerlerin 
de belli alanlarda mimar ve mühendisler yerine yapı 

tekniker ve teknik öğretmenlerin şantiye şefi olarak 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan 
yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel 
bütün yapıların büyük bir bülümünde, yeterli objektif 
bir sınırlandırma ve bilimsel bir kriter getirilmeden 
şantiye şefliği gibi yapıların, mimari, statik ve her türlü 
plan, proje, resim ve hesaplarının uygulanması görevini 
yerine getirmelerine olanak sağlayan düzenlemenin 
hukuka uygun olmadığı, bu denli geniş bir alanda 
şantiye şefliği görevinin tekniker ve teknik öğretmene 
verilemeyeceği sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle , 
yeterli objektif bir sınırlandırma ve bilimsel bir kriter 
getirilmeden tekniker ve teknik öğretmenlere bu denli 
geniş bir alanda şantiye şefliği görevi verilmesinin 
hukuka aykırı olduğundan bahisle Yönetmeliğin 7. 
maddesinin 9. fıkrasının yürütmesi durduruldu.

“ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”TE 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARII VERİLDİ

MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCISI YARDIMCI 
KONTROL ELEMANI DEĞİLDİR

denetimini üstlenebileceği düzenlenmiştir.

Bilimsel ve teknik esaslara, uzmanlık alanlarına ve 
üst hukuk normlarına aykırı bu düzenlemenin iptali 
istemiyle TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına karşı açılan davada Danıştay ilgili 
dairesince “4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanunun genel gerekçesinden hareketle, yapı denetimi 
görevinin en etkin biçimde yerine getirilmesi için 
denetim elemanlarının sorumluluğunun makul ve 
bilimsel ölçütlere göre belirlenmesi gerektiği ve teknik 
öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenler 
için ortak ifade olan yardımcı kontrol elemanının, 
mimar veya mühendis olan kontrol elemanı yerine 
görevlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.” gerekçesiyle Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 3. maddesi ile değiştirilen Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1.fıkrasının 
(t) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar 
verilmiştir.
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Kanal İstanbul Projesi için hali hazırda açılan dava 
sürerken askı sürecinde plana yapılan itirazların 
değerlendirildiği gerekçesiyle hazırlanan İstanbul İli 
Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin 22 Haziran 
2020 tarihinde onanarak askıya çıkarılması üzerine; 
TMMOB afet risklerini arttırarak kent güvenliğini 
daha da zayıflatan Değişikliğe de dava açtı.

Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan ve 23 Aralık 2019 
tarihinde onanan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv 
Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
Değişikliği 30 Aralık 2019 tarihinde askıya çıkmış; 
ekolojik sürdürülebilirlik, şehircilik ve planlama teknik, 
ilke ve esasları ve kamu yararına aykırılık taşıyan plan 
değişikliğinin iptali istemiyle TMMOB ve Odalar 
tarafından  dava açılmıştı.

Açılan dava sürerken askı sürecinde plana yapılan 

Danıştay tarafından “Şantiye Şefleri Hakkında 
Yönetmelik”in bilimsel ve teknik gereklere ve kamu 
yararına aykırı bir kısım maddeleri üzerine verilen 
kararın gereğinin yapılması için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na 23 Eylül 2020 tarihinde yazı gönderildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından 
02/03/2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik”in 
bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA “ŞANTİYE 
ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” ÜZERİNE YAZI 

GÖNDERİLDİ
aykırı bir kısım maddelerinin iptali istemiyle dava 
açılmış; Danıştay ilgili Dairesince bir kısım maddeler 
bakımından yürütmenin durdurulması taleplerinin 
reddine, Yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrasının ise 
yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Kararının akabinde; kararının gerekçeleri de göz 
önünde bulundurularak gereğinin yerine getirilmesi 
zorunluluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
yazı yazılmıştır.

itirazların değerlendirildiği gerekçesiyle hazırlanan 
İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 
ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 22 Haziran 2020 
tarihinde onanarak askıya çıkarıldı.

Esasa ilişkin gerek TMMOB ve Odalar gerekse de 
bilimsel ve akademik çevreler tarafından sunulan 
hiçbir itirazı karşılamayan; doğal ve yapay çevreye 
büyük yükler bindiren; afet risklerini arttırarak kent 
güvenliğini zayıflatan; İstanbul Metropoliten Alanının 
ve Trakya bölgesinin tüm ekosistemlerini baskılayan; 
su havzaları ile tarım ve mera alanları, orman alanları, 
doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları üzerinde önemli 
tahribatlara yol açan; İstanbul’u ve tüm Trakya bölgesini 
gıda ve su hakkından mahrum bırakan hususlara 
ilişkin herhangi değişiklik içermeyen; aksine bizatihi 
kendi amacına aykırılık içeren; yetki yönünden hukuka 
uyarlık taşımayan; Üst Ölçeği Olan 30 Aralık 2014 onanlı 
İstanbul Bölge Planı’na ve 2009 onanlı İstanbul Çevre 
Düzeni Planı’nın birçok ilke, hedef ve kararına aykırılık 
barındıran; Plan Değişikliği Raporunda benimsenen 
ilkelere aykırılık teşkil eden; Uluslararası Anlaşmalar 
başta olmak üzere Anayasal ve yasal hükümlere, 
kamu yararına, bilimsel gereklere aykırılıklar taşıyan; 
planlama tekniklerine, şehircilik ilke ve esaslarına, 
planlama mevzuatına aykırı 22 Haziran 2020 tarihinde 
onanan İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin 
de iptali istemiyle TMMOB ve Odalar tarafından dava 
açılmıştır.  

TMMOB YENİLENEN KANAL İSTANBUL PLANINA 
DAVA AÇTI
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10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde 
gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını 
kaybeden yurttaşların anısına anıt ve meydan 
düzenlemesi yapılması kararı hayata geçiriliyor. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisi’nin 15 Ekim 
2015 tarihindeki oturumunda alınan kararı uygulamak 
için harekete geçti.

Bu doğrultuda Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi 

ANKARA GARI ÖNÜNE ANIT YAPTIRILMASI KARARI 
HAYATA GEÇİRİLİYOR

Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 10 Ekim 
Barış ve Dayanışma Derneği tarafından 
düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi Anıt 
Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir 
ve Tasarım Projesi Yarışması’nda” derece 
alan projelerin Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’a sunulması amacıyla 
toplantı düzenlenerek sürece ilişkin genel 
değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Yarışma Düzenleme Kurulu 
üyeleri TMMOB  2. Başkanı Selçuk Uluata, 
Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan 
Sarıaltun, Yarışma Jürisi Sözcüsü ODTÜ 

Mimarlık Fakültesi Eski Dekanı Prof.Dr. Güven Arif 
Sargın, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK 
Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Genel Başkanı 
Sinan Adıyaman, 10 Ekim Barı ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Mehtap Sakinci Coşkun, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve Şehirclik Dairesi Başkanı Ertuğrul 
Candaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim 
Yılmaz, Av. Bülent Yücetürk ve Prof. Dr. Savaş Zafer 
Şahin katıldı.

TMMOB’ye, akademik meslek odalarına ve barolara 
dokunma!” diyerek ülke genelinde 627 imza toplayan 
orman, orman endüstri ve ağaçişleri endüstri 
mühendislerinden oluşan bir grup TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül’ü ziyaret etti.

Grup adına konuşan Salih Usta; vesayetçi 
antidemokratik uygulamalarla örgütlü güçlerinin yok 
edilmesini hedefleyen hiçbir açıklama ve değişikliği 
kabul etmeyeceklerini; mesleklerine, meslek odalarına, 
TMMOB’ye ve demokrasiye sahip çıkacaklarını 
bildirerek topladıkları 627 imzalı destek açıklamasını 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül’e verdi. Dersim 
Gül de birlikte yürüttükleri bu mücadelede yanlarında 
olan bütün orman, orman endüstri ve ağaçişleri 

endüstri mühendislerine teşekkür etti. TMMOB ile 
paylaşılan açıklama şu şekilde:

TMMOB’ye, AKADEMİK MESLEK ODALARINA ve 
BAROLARA DOKUNMA!

Tüm emek ve demokratik kitle örgütlerimiz gibi; 
mühendisler/mimarlar/şehir plancılarının, doktorların, 
diş hekimlerinin, veteriner hekimlerin, eczacıların, 
muhasebeci ve mali müşavirlerin meslek odaları; 
avukatların baroları ve bunların üst birlikleri TMMOB, 
TTB, TDB, TVHB, TEB, TÜRMOB, TBB tarihinin en 
yoğun antidemokratik saldırısıyla karşı karşıya…

Bu antidemokratik saldırı; örgütlü güçleriyle ayakta 
kalarak mücadeleye devam eden son demokratik 

ORMAN, ORMAN ENDÜSTRİ VE AĞAÇİŞLERİ 
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNDEN OLUŞAN HEYET 

TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
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mevzileri de ele geçirmek ya da etkisizleştirmek için 
planlanmıştır.

Meslek odaları, barolar ve üst birlikleri; merkezi yapıları 
güçsüzleştirilerek dağıtılırken, varlık nedenleri de 
ortadan kaldırılıp;“parti-devlet” düzeninin, iktidarın 
vesayetindeki mesleki örgütlenmelere yansıtılması 
amaçlanmaktadır.

12 Eylül 1980 diktatörlüğü de, gerçekleştirdiği 
değişikliklerle, TMMOB ve bağlı odalarının gücünü 
zayıflatmak, meslektaşlarıyla kurduğu ilişkiyi kesmek, 
üye sayısını azaltmak istemişti.

Egemenler bunu başaramadılar. Ama vazgeçmediler 
de!..

Uzunca bir süre kapalı kapılar arkasında yaptıkları 
hazırlıktan sonra, 8 yıl önce

2 Kasım 2012’de, doğrudan TMMOB Yasası’nı ve örgüt 
yapısını değiştirmeye yöneldiler.

Bu değişiklikte; “toplum yararı” ilkesi yok sayılarak; 
mesleki alanların, mesleki uygulamaların ve 
meslektaşların piyasa ilişkisi esaslarıyla tamamen 
ticarileştirilmesi hedeflenmiştir.

TMMOB’nin, egemenlerin istediği şekilde 
biçimlendirilmesi demek; bilimin ve teknolojinin 
halkın değil, bir avuç egemenin hizmetine sunulması 
demektir.

Ormanlarımız, ormancılık politikamız, meslek ve 
meslektaş sorunları konularında hiçbir şey yapmayan; 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçiminde; üzerine vazife olmayan 
her konuda açıklama yapan; TMMOB’yi reddeden, 
her platformda TMMOB ve bağlı odalarını siyaset 
yapmakla suçlayanların yürüttüğü tüm politikaların 
yılmaz savunucusu olan Orman Mühendisleri 
Odası Yönetimi yine durumdan vazife çıkararak, bu 
tartışmada da yerini aldı.

“Ahlaksızlığa prim veren söylemlerin faturasını 
halkımız ödetir” açıklamasında bulundu.

47. Dönem OMO Genel Kurulu’nda, 1 Nisan 2018’de; 
siyasi iktidarca açıkça desteklenerek, her türlü baskı/
yıldırma politikası ile işsiz genç mühendislerin iş 
umudunu istismar eden şantajlarla,

“devletin, siyasi, bürokratik idare ve iradelerin yanında 
olacağız” beyanıyla yönetime seçilen“Birliğe

Çağrı Grubu”nun “46 dönemlik bir tabu yıkıldı” derken 
aslında neyi kast ettiği açıkça görülmektedir.

HES, RES, maden, turizm vb. projelerle rantın ve 
talanın önü açılıyor. Kaz Dağları’ndan Cerattepe’ye, 
Salda Gölü’nden Arhavi’ye kadar bütün alanlar, 
sermaye sahiplerine peşkeş çekiliyor. Yeşil Yol, 3. 
Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, “Endüstriyel 
Plantasyon” adı altında eta artımıyla orman tahribatı 
gibi devasa yıkım projeleri, bir bir hayata geçiyor. İşte 
bahsettikleri yıkılan TABU bunlar…

Meslek odaları ve barolar bağımsız kalmalıdır. Vesayetçi 
antidemokratik uygulamalara boyun eğmeyeceğiz.

Hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel 
normlarına dayanarak, demokratik irademiz ile ortaya 
koyduğumuz güçle, bundan sonra da antidemokratik 
uygulamalara karşı durmakta kararlıyız.

Katılımcılığımızı yok sayarak birliğimizi bozan, örgütlü 
gücümüzü yok etmeyi hedefleyen ve görüşlerimizi 
içermeyen hiçbir değişikliği kabul etmeyeceğiz.

Mesleğimize, odalarımıza, TMMOB’mize, demokrasiye 
sahip çıkıyoruz, sahip çıkacağız. Yok sayılmaya, baskıya 
son! Demokrasi, hemen, şimdi!

Bizler aşağıda imzası olanlar #BİŞEYYAPMALI diyoruz 
ve sizi de sesimize ses katmaya ve daha gür bir şekilde 
DUR demeye davet ediyoruz.

YAŞASIN

Orman, Orman Endüstri, Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendislerinin Demokratik Örgütlülüğü!

YAŞASIN TMMOB.
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2015 yılından bu yana hem idareler hem de ilgili 
Şirket tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı 
işlemlerle; ekolojik dokusu tahribata uğratılan, bitki 
örtüsü yok edilen, canlı yaşamı zarar gören Bodrum 
Hebil mevkiinde BESA Marin A.Ş. tarafından yapılan 
“Turizm Konaklama Tesisi, Tatil Evleri (Konut) Projesi, 
İskele ve Kıyı Düzenlemesi” Projesi için verilen ÇED 
Gerekli Değildir kararı, Mahkemece iptal edildi. 

Bodrum Hebil mevkiinde, 2015 yılından bu yana 
gerçekleştirilen izinsiz hafriyat ve dolgu faaliyetleriyle 
bölgenin ekolojisini telafisi mümkün olmayacak 
biçimde tahrip eden,deniz canlılarına zarar veren,bitki 
örtüsü yok eden,doğal dengeyi bozan faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği BESA Marin A.Ş. tarafından yapılan 
“Turizm Konaklama Tesisi, Tatil Evleri (Konut) Projesi, 
İskele ve Kıyı Düzenlemesi” Projesi kapsamında 2020 
yılında Muğla Valiliğince “ÇED Gerekli Değildir 
Kararı” verilmişti. 

TMMOB tarafından, hem kara hem de deniz 
coğrafyasında onlarca canlının yaşam sürdüğü 

yarımadanın, kara ve deniz ekosisteminin telafisi 
imkansız zararlara uğratılmasına, canlı yaşamının 
zarar görmesine, bitki örtüsünün yok edilmesine, 
tepelerin düzleştirilerek bölge ekolojisinin bütünüyle 
değiştirilmesine yol açan, 3194 sayılı Yasa başta 
olmak üzere mevzuata aykırı süreçler yürütülen proje 
kapsamında verilen ÇED Gerekli Değildir kararının 
iptali istemiyle İdare Mahkemesinde dava açılmıştı.

Muğla İdare Mahkemesince; “ [P]rojenin Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 Listesinin 42. 
maddesi kapsamında değerlendirilerek çevresel etki 
değerlendirmesisürecine tabi tutulması gerektiği; idare 
tarafından, projenin seçme eleme kriterlerine tabi

projeler kapsamında değerlendirilmek suretiyle verilen 
dava konusu “ÇED Gerekli Değildir”

kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna 
varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu kararın iptaline 
karar verilmiştir.

BODRUM’DA “TURİZM KONAKLAMA TESİSİ, TATİL 
EVLERİ PROJESI, İSKELE VE KIYI DÜZENLEMESI” 

PROJESİ İÇİN VERİLEN ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR 
KARARI, MAHKEMECE İPTAL EDİLDİ
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ANTALYA İLİ İBRADI İLÇESİ BAŞBADEM 
MEVKİİNDEN BAŞLAYIP SÖĞÜTBELİ’NE 

KADAR DEVAM EDEN BÖLGEDE MERMER 
OCAKLARI VE DİĞER FAALİYETLERİN 

ÇEVRESEL ETKİLERİNİN TESPİT EDİLMESİ 
VE KORUMA AMAÇLI RAPORU

GİRİŞ

Çevre, canlı ve cansız varlıklar ile bunların karşılıklı 
etkileşim ve ilişkilerinden oluşan biyolojik sistem 
olarak tanımlanır. İnsanoğlu gerçekleştirmiş olduğu 
bütün faaliyetleri ile özellikle doğal çevre üzerinde 
önemli değişiklikler yaratmaktadır. Giderek artan insan 
nüfusunun gelişen teknoloji ile birlikte daha konforlu 
yaşam alanı isteklerini karşılamak için artan yapılarda, 
altyapı çalışmalarında ve binalarda kullanılmak için 
hammadde çıkartılan taş ocakları, bugün doğal, kırsal 

ve kentsel alanlarda karşılaşılan en önemli çevre 
konularındandır.

Yasal mevzuata göre mermer ve taş ocaklarının açılma, 
işletme ve ön analizleri tanımlanmıştır. Buna rağmen 
blok mermer, kum-çakıl, stabilize gibi inşaat sektörü 
için büyük önem taşıyan mermer ve taş ocaklarının 
işletildikten sonra terk edilmesi, hiçbir ekolojik önlem 
alınmaması, kendi haline bırakılması ekolojik açıdan 
çok hassas bölgelerdeki doğal çevrenin bozulmasına 
neden olmaktadır.

Mermer ve taş ocakları genellikle orman alanları, 
nehir-dere yatakları gibi su kaynakları üzerinde 
kurulmaktadır. Bu da alan kaybı, doğal yapıda bozulma, 
bitki örtüsünün yok olması, su kaynaklarının olumsuz 
etkilenmesi, yeraltı ve yerüstü su rejimlerinin değişmesi 
en önemlisi de yerel peyzajın geriye dönüşümü 
olmaksızın bozulması gibi sorunlara neden olmaktadır.

Mermer ve taş ocağı faaliyetlerinin etkileri, önlem 
alınmadığı takdirde, işletmeler kapatılıp terk edildikten 
sonra bile devam edebilmektedir. Üretim yöntemi 
olarak hangi yöntem uygulanırsa uygulansın hem 
işletme hem de işletme sonrası çevre kirliliğine neden 
olmaktadır. Eğer ocak yerleşim alanına yakınsa bu 
etkiler çok daha büyük olabilmektedir.

Mermer ve taş ocağı faaliyetleri sonucu iki tür çevre 
bozulması söz konusudur.

1. Doğrudan Bozulma: Ocakların çalışma sahalarındaki 
örtü ve atık yığınları ile hizmet binalarının inşa edildiği 
diğer alanlardaki toprak ve bitki örtüsünün yok 
edilmesi sonucu meydana gelir.

2. Dolaylı Bozulma: Eski hafriyat yerleri, örtü ve atık 
yığınları, hizmet binaları ile malzeme isleme tesislerinin 
bulunduğu yerlerde toprak yapısı, su ilişkileri, kimyasal 
özellikler, toprak ve bitki örtüsü, yerel iklim, insan 
ve hayvan sağlığının değişime uğraması gibi olaylar 
görülebilir (Çevre Bakanlığı, 2004).

TMMOB ANTALYA İKK’DAN İBRADI MADEN 
OCAKLARI RAPORU

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan, Antalya’nın İbradı İlçesinde Başbadem Mev-
kiinden başlayıp Söğütbeli’ne kadar devam eden bölgede mermer ocaklarının faaliyetlerinin çevresel etkilerinin 
tespit edilmesi ve bölgenin koruma amaçlı raporu 9 Eylül 2020 tarihinde yayınlandı.
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi kadın arkadaşımız Kardelen 
Kamişli Kırıkkale’de 07.09.2020 tarihinde konakladığı 
otelde, odasına gizlice giren bir erkeğin tacizine ve 
saldırısına uğramıştır.

İşi nedeniyle her gün Kırıkkale’ye gidip gelmekte olan 
Kardelen Kamişli 07.09.2020 tarihinde 18.30 sularında, 
Kırıkkale Carmine Hotel’den bir geceliğine oda 
kiralamıştır. Daha sonra markete gidip gelen Kamişli 
saat 01.00 civarında uykuya geçmiştir. Sabaha karşı saat 
2.40- 2.50 civarında bir anda uyandığında yatağında 
daha önce hiç tanımadığı bir adamın oturup, onu 
seyrettiğini görmüştür. Anın şoku ve korkuyla yerinden 
kalkamadan, “Sen kimsin, burada ne işin var?” diye 
bağırmış, sonrasında maruz kaldığı fiziksel saldırı ve 
tacize yalnız başına mücadele vermek durumunda 
kalmıştır. Odadaki telefon ile otel görevlilerini aramayı 
başarmış, adamın kaçması üzerine 155’i arayarak 
kolluk kuvvetlerine de haber vermiştir. Kolluk 

kuvvetlerinin, “Rüya görmediğine emin misin?” 
şeklindeki hadsiz yanıtı da arkadaşımızın 
ne kadar korumasız bir durumda olduğunu 
göstermektedir.  Seyit Muhammet Sarı adlı fail 
erkekten şikâyetçi olmaması yönünde gerek otel 
görevlileri gerekse kolluk kuvvetleri tarafından 
telkin edilmiştir.

Kolluk kuvvetlerinin görevi kadınları tacizcileri 
ile barıştırmak değil, tacizlere karşı yasalarda 
belirtilen önlemleri alarak gerekli yasal 
incelemeleri başlatmaktır. Otel yönetimi sadece 
güvenlik kartları ile açılması mümkün olan 
kapıların başkalarınca nasıl izinsiz açıldığını 
aydınlatmalı, bu konuyla ilgili soruşturma 
yürütülmelidir. 

Kardelen Kamişli hem otel yetkilileri, hem de 
saldırı, tacizin faili hakkında suç duyurusunda 

bulunmuş, sosyal medya hesabında da ifşa etmiştir.

Mücadele Kazandırır ve Biz Kazanacağız…

Kadına yönelik şiddetin ve tacizin her gün yaşandığı 
ve arttığı ülkemizde arkadaşımız Kamişli’nin 
yaşadığı bu olay ne ilk ne de son olacak. Kadınların 
yaşam hakkını koruyan İstanbul Sözleşmesi’nin ne 
kadar önemli olduğunu bir kez daha söylüyoruz. 
Kadınlara karşı şiddetin önlenmesi, kadınların yaşam 
hakkının korunması, her türlü şiddetin ve faillerinin 
cezalandırılması ve kadınlar için adalet sağlanması 
için son derece etkin olan “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” 
diyoruz. TMMOB Ankara İKK Kadın Komisyonu 
olarak arkadaşımız Kardelen Kamişli’ye yönelik bu 
saldırı ve tacizi kınıyor, olay sonrasında ortaya çıkan 
ihmallerin, umarsızlıkların takipçisi olacağımızı beyan 
ediyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Yaşasın Kadın Dayanışması

TMMOB ANKARA İKK KADIN KOMİSYONU: 
“KARDELEN KAMİŞLİ’NİN YANINDAYIZ”

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu, 7 Eylül 2020 tarihinde Kırıkkale’de kaldığı otel’de 
odasına gizlice giren bir erkeğin tacizine uğrayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Kardelen Kamişli hakkında basın açıklaması yaptı.
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TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 
İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Türk Toraks Derneği 
(TTD) İstanbul Şubesi 12 Eylül 2020 tarihinde 
Heybeliada İskelesinde bir araya gelerek Heybeliada 
Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
devredilmesine karşı basın açıklaması düzenledi.

Kurumların Heybeliada Sanatoryumu önüne 
yürüyüşleri pandemi gerekçesiyle polis tarafından 
engellendi. Eylem yasağı nedeniyle iskelede yapılan 
açıklamaya Haydarpaşa Dayanışması, Validebağ 
Savunması, Adalar Kent Konseyi, Adalar Belediye 
Başkanı Erdem GÜL ve adalar halkı destek verdi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof .Dr. Pınar Saip ve 
Türk Toraks Derneği İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Bayram ve TMMOB İstanbul İKK Sekreteri 
Cevahir Efe Akçelik’in söz aldığı açıklamada okunan 
ortak metin şu şekilde:

HEYBELİADA SANATORYUMU BİR SAĞLIK 
KURUMUDUR VE ÖYLE KALMALIDIR

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında çok ciddi bir sağlık 
sorunu olan tüberküloza karşı verdiğimiz mücadelenin 
sembol kuruluşu Heybeliada Sanatoryumunun 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi ve gelen 
tepkiler sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Pandemi 
hastanesi olarak açılması şartıyla bina ve araziyi 
Sağlık Bakanlığı’na iade edebilecekleri” yönündeki 
açıklamasıyla gelişen süreci dikkatle izlemekteyiz.

Türkiye’nin ilk verem hastanesi olan Heybeliada 
Sanatoryumu 12 Haziran 1924’de Heybeliada’nın 

güney tarafındaki Çam Limanı’na bakan tepede inşa 
edildi. İsviçre’deki bir sanatoryum model alınarak 
yapılan hastane, 16 yatak kapasitesiyle hizmet verdi. 
Cumhuriyet’in ilanından bir yıl sonra kurulan ve 2005’e 
kadar hizmet veren Heybeliada Sanatoryumunda 
aralarında yazar, şair, devlet adamı ve sanatçılar da 
olan bir çok hasta tedavi edildi. Bu nedenle Heybeliada 
Sanatoryumu adeta Türkiye’de Tüberkülozun tarihini 
oluşturdu. Tedavi hizmetlerinin yanısıra tıp eğitimi de 
veren sanatoryum, aralarında Prof. Dr. Siyami Ersek’in 
de olduğu birçok yerli ve yabancı uzman ve hekim de 
yetiştirdi. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından tüberkülozda eğitim ve araştırma hastanesi 
olarak kabul edildi. Heybeliada’nın inşaatı, cumhuriyet 
Türkiye’sinin inşasının tam bir yansımasıdır. Doğal 
havalandırması, mimarisi ve konumuyla tam bir örnek 
hastane olarak inşa edilmiştir.

Ne yazık ki, 1 Ağustos 2005’te Sağlık Bakanlığının 
kararı ile hastane kapanmış, hekim ve çalışanları, 
hastanenin araç-gereç ve donanımı Süreyyapaşa Göğüs 
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne nakledilmiştir. Türk Toraks Derneği ve 
ilgili odalar ve sivil toplum kurumları Heybeliada 
Sanatoryumunun geleceği konusundaki gelişmelerin 
her zaman takipçisi olmuş ve 2020 yılı başından itibaren 
yapılan çeşitli açıklamalar, son olarak düzenlenen imza 
kampanyası ile konu sürekli kamuoyunun gündemine 
taşınmıştır. Çabalar sonuç vermiş; halkımız ve bazı 
medya kuruluşlarından bu süreçte gördüğümüz destek 
haklılığımızı ortaya koymuştur.

Tartışmaların ilk gününden itibaren dile getirdiğimiz 
gibi Heybeliada Sanatoryumu bir sağlık kuruluşu olarak 
yeniden yapılandırılmalı ve gerek ada halkının gerekse 
de ülkemizin ihtiyaçlarına göre değerlendirilmelidir. 
Adalar halkının sağlık ihtiyaçlarına uygun bir sağlık 
kuruluşu yanında, Tüberküloz ve diğer akciğer 
hastalıkları konusunda araştırma yapılabilecek bir 
tesis, kronik akciğer hastalıkları için bir rehabilitasyon 
merkezi vb gibi amaçlar için organize edilmelidir. 
Bunların yanında, bu kompleks içinde bir Tıp Tarihi ve 
Tüberküloz Müzesi kurularak tarihi ve kültürel kimliği 
yaşatılmalıdır.

Sevgi ve saygılarımızla.

TMMOB İSTANBUL İKK: HEYBELİADA 
SANATORYUMU BİR SAĞLIK KURUMUDUR VE ÖYLE 

KALMALIDIR
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TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma 
Grubu 1 Ekim 2020 tarihinde yaptıkları açıklamayla 
Kartepe’de yaşanan cinsel istismar olaylarının faillerinin 
değil, olayı haber yapan gazetecilerin tutuklanmasını 
protesto etti.

Kartepe’de yaşanan cinsel istismar olaylarının faillerinin 
değil, olayı haber yapan gazetecilerin tutuklanmasını 
protesto ediyoruz. Kartepe ilçesinde yaşanan iki cinsel 
istismar olayının failleri ortaya çıkarılmalı, en ağır 
şekilde cezalandırılmalıdır.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma 
Grubu olarak, Kadın Sorunu konusunda duyduğumuz 
duyarlılık gereği, bir süredir yerel basında yer alan 
haberlerle ilgili açıklama yapmak, tepkimizi göstermek 
gereği duyduk.

Kocaeli’deki bir Yerel gazetemiz tarafından haber 
yapılan, ilimiz Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşanan 
iki cinsel istismar olayı ulusal basında da geniş yer 
buldu.

Habere göre, 20 yaşlarında zihinsel engelli bir kadın 
cinsel istismara uğradı. Hem de defalarca ve birden 
çok kişi tarafından. Bu kişiler hakkında bir cezai işlem 
uygulanmadı. Gazetenin haberinden sonra bu iğrenç 
suçu işleyenlerden biri tutuklandı, ikisi ev hapsi cezası 
aldı.

Ne yazık ki ilimizdeki korkunç olaylar bununla 
da kalmadı. 13 yaşındaki bir kız çocuğu istismara 
uğradıktan sonra ailesiyle beraber mahallesini 
değiştirdi ama istismarcılardan kurtulamadı. 15 yaşına 
gelmişti, ancak geçmişte başına gelenleri öğrenenler 
tarafından kız çocuğu baskı ve tehditle yine istismara 
uğradı. Hem de zincirleme olarak.

Yaşanan istismar olaylarını duyarlılık gösterip 
kamuoyuyla paylaşan gazeteciler tutuklandı. Olayın 
faillerinin değil de, olayı kamuoyuyla paylaşan 
gazetecilerin tutuklanması ülkemizin geldiği 
hukuksuzluğun boyutunun göstergesidir. Gazeteciler 
derhal serbest bırakılmalı ve istismar olayının tüm 
failleri bulunarak hak ettikleri cezayı almalıdır.

Ülkemizde gün geçmiyor ki, bir kadın cinayeti 
işlenmesin. Kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel 
istismar olayları yaşanmasın. Ensar Vakfı Yurtlarında 
45 çocuğun istismar edilmesini ve dönemin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun “bir 
kereden bir şey olmaz” dediğini unutmadık.

Pınar Gültekin, Aleyna Çakır, Nadira Kadirova, Şule 
Çet, Özgecan Aslan ve daha nicelerini cani katiller 
aramızdan aldılar, unutmadık.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 
yayınladığı verilere göre, 2020 Ağustos ayında 27 Kadın 
Öldürüldü, 23 Kadın Şüpheli Şekilde Ölü Bulundu.

AKP İktidarı döneminde kadına yönelik şiddet yüzde 
1400 artış gösterdi.

Peki kadın ve çocuklara yönelik şiddetin de cinayetlerin 
de tek sorumlusu insan müsveddesi katiller midir? 
Hayır.

Bu cinayetlerin de, yaşanan cinsel istismar olaylarının 
da gerçek sorumlusu Ortaçağcılardır. Onların iktidarı 
devam ettiği sürece kadına şiddet ve kadın cinayetleri 
de artarak devam edecektir.

İlimizde yaşanan bu son olaylarla birlikte AKP İktidarı 
döneminde kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismar, 
şiddet ve cinayet olaylarındaki korkunç artışa artık dur 
denmelidir, diyoruz.

Kadınlara, çocuklara karşı işlenen suçlarda caydırıcı 
ağır cezalar verilmelidir, iyi hal indirimi kaldırılmalıdır.

Kartepe ilçesinde yaşanan iki cinsel istismar 
olayının failleri ortaya çıkarılmalı, en ağır şekilde 
cezalandırılmalıdır. 

TMMOB KOCAELİ İKK: KARTEPE İLÇESİNDE 
YAŞANAN İKİ CİNSEL İSTİSMAR OLAYININ 

FAİLLERİ ORTAYA ÇIKARILMALI, EN AĞIR ŞEKİLDE 
CEZALANDIRILMALIDIR
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TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Çayırova 
İlçesinde faaliyet gösteren REYSAŞ Depolama 
Firmasına ait depoda meydana gelen kimyasal iş kazası 
ve sürecine ilişkin 2 Ekim 2020 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

BASINA VE KAMUOYUNA

Yaklaşık bir ay önce iş kazasının yaşandığı yer 
olan Çayırova İlçesinde faaliyet gösteren REYSAŞ 
Depolama Firmasına ait depoda, kimyasal depolama 
işleri yapan başka bir firmanın kullandığı 4. kattaki 
kimyasal depolama rafları çökmüş ve tonlarca farklı 
kimyasal bütün depoya ve bina dışına yayılmıştır. Bu 
olayın yaşandığı günden bugüne kadar bu deponun 
farklı bölümlerinde çalışan işçilerde;“gözlerde 
kızarma, yaşarma, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, 
ciltte leke oluşması gibi” şikayetler ortaya çıkmıştır. 
Aradan geçen yaklaşık bir aya rağmen depo genelinde 
özenli bir temizlik yapılmadığı, diğer depolara sızan 
kimyasalların, bu depolarda çalışan kişiler tarafından 
teknik tedbirler alınmadan temizlenmeye çalışıldığı, 
çalışanlarca ifade edilmiştir. Tüm bu süre boyunca 
Depolarda çalışma sürdürülmüştür. Alanda çalışma 
yapan AFAD yetkililerin, temizlik işlemleri yapılıncaya 
kadar depolara girilmemesi yönündeki uyarısının da 
firmalar tarafından dikkate alınmadığı, yine çalışan 
beyanları ve medya/sosyal medya mecralarındaki 
yayınlardan anlaşılmaktadır. Yine bu depolama 
alanında faaliyet yürüten başka bir firmanın çalışanları 
ile yaptığımız görüşmede, sorunlarını ALO 170’e 
bildirdiklerini ancak gerekli tedbirlerin bir aylık süre 
içinde alınmadığı ifade edilmiştir.

Rafların, güvenli olarak taşıyabileceği yükler 
hesaplanarak üzerine etiketlenmesi, zorunlu bir 
uygulamadır. Raflar, kullanıldığı süre boyunca 
periyodik olarak kontrol edilmeli ve hasarlı olan 
kısımları kullanımdan çıkarılarak onarımları uygun 
şekilde yapılmalıdır. Bu faaliyetler, “TS EN 15635 Çelik 
Statik Saklama Sistemleri- Saklama Ekipmanlarının 
Uygulama ve Bakımı” standardı gerekliliklerine 
uygun yapılmalıdır. Kimyasalların depolanmasında 
kullanılan rafların kapasitesinin kullanıcılar tarafından 
bilinmediği, etiketleme, yapılmadığı bu nedenle 
kapasitenin aşıldığı ve rafların bu nedenle çöktüğü bize 
ulaşan bilgiler içinde yer almaktadır.

Sıvı kimyasalların depolandığı alanın 4. katta olması 
da uygun bir uygulama değildir. Sıvı kimyasallar olası 
yayılma ihtimaline karşı sızdırmaz toplama çukuru 
olan ve etrafı yayılmayı engelleyen kanallar ile çevrilmiş 

alanlarda depolanmış olmalıdır. Bahsedilen bu önlemin 
alınmadığı, kimyasalların deponun diğer bölümleri ve 
depo dışına yayıldığı, toprağa karıştığı, karayolunda 
tehlike arzedecek kadar yayıldığı bilinmektedir. Yani 
yaşanan olay sadece çalışanların sağlığını olumsuz 
etkilememiş aynı zamanda çevre kirliliğine de sebep 
olmuştur.

Tarafımıza ulaşan bilgiler, “KİMYASAL MADDELERLE 
ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” 
hükümlerine de uyulmadığını göstermektedir.

Yönetmeliğin 8. Maddesi olan Acil Durumlar başlığı 
altındaki tedbirlerden çalışanların bilgilendirilmesi, 
tehlikeli alana girişlerin engellenmesi, alana girişine 
izin verilen kişilere gerekli kişisel koruyucular temin 
edileceğine dair hükümlerin yerine getirilmediği 
anlaşılmaktadır. Yaptığımız görüşmelerde 
çalışanların, bu depolarda depolanan maddelerin 
tamamının isimlerine ve Güvenlik Bilgi Formlarına 
ulaşamadıklarını öğrendik, oysaki en azından kaza 
sonrası tüm çalışanlara bu bilgiler ulaştırılmalı ve 
çalışanların muayenesini yapan hekimlere de bu bilgi 
formları iletilmeliydi.

Yayılan kimyasalların diğer depolara ve çevreye yayılan 
kısmının çalışanlarca günlük kıyafetleri ve paspas vb ile 
temizlenmeye çalışıldığı fotoğraflardan görülmektedir. 
Bu durum çalışanların kimyasal maddelerin zararlı 
etkilerine daha fazla maruz kalmalarına neden olabilir. 
Çalışanların bilgi sahibi olmadıkları bir kimyasala 
müdahalesinin istenmesi hem akılcı değildir hem de 
mevzuata aykırıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenlere, 
işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin 
korunması konusunda her türlü tedbirin alınması 
yükümlülüğünü yüklemiştir. Ancak bu olay, bir 
ay boyunca depo işvereninin bu konuda kanuna 
aykırı hareket ettiğini göstermektedir. Çalışanların 
başvurusuna rağmen ilgili kamu kurumlarının gerekli 
tedbirlerin uygulanmasını sağlamamaları ise işin diğer 
bir yanıdır. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 
olarak çalışanların sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınması 
için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
başvuru yapacağız ve devamında bu olayın takipçisi 
olacağız.

Daha vahim sonuçlar ortaya çıkmadan aşağıda 
sıraladığımız tedbirler bir an önce alınmalıdır:

Depodaki faaliyetler derhal durdurulmalı,

TMMOB KOCAELİ İKK’DAN REYSAS DEPO 
KİMYASAL KAZASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
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Çalışanlar maruziyet bilgisi hekimlere iletilerek 
sağlık kontrolünden geçirilmeli, gerekli ise tedavileri 
karşılanmalıdır.

Alan, tedbirleri alınarak mevzuata uygun şekilde 
temizlenip onarılmalıdır.

Depoda halen kullanılan tüm rafların kontrolleri 
ve statik hesapları yapılmalı, kapasiteleri üzerine 
işaretlenmelidir.

Taşma kanalları ve toplama çukuru olmayan alanlarda 
kimyasal depolanmasına izin verilmemeli, böyle 

bir uygulama var ise o kimyasallar uygun depolara 
taşınmalı.
Depo iş müfettişlerince mevzuat hükümlerine ve sağlık 
ve güvenlik gereklerine uygunluk açısından  acilen 
denetlenmeli, eksiklikler giderilmeden çalışmasına izin 
verilmemelidir.
Depo çevresinde toprak numuneleri alınarak kirliliğin 
durumu tespit edilmeli ve iyileştirme çalışmaları 
başlatılmalıdır.
Tüm yaşananlar ve devamındaki süreç konusunda 
kamuoyu bilgilendirilmelidir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Saraçoğlu 
Mahallesi’nin 2013 yılından beri ranta açılmaya 
çalışılmasına ilişkin 3 Ekim 2020 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

Saraçoğlu Mahallesi, 2013 yılından beri ranta açılmaya 
çalışılıyor. Öncesinde yıkılacak denilerek yurttaşlar 
zorla evlerinden çıkarılarak mahalle boşaltılmıştı. 
Saraçoğlu Mahallesi`nin “riskli alan” ilan edilmesi, 
konutların koruma grubunun düşürülmesi ve zorla 
tahliye kararının alınmasının ardından davacısı 
olduğumuz hukuki süreç devam ederken Namık Kemal 
Ortaokulu için boşaltma işlemi başlatıldı.

Ankara`nın kalbinde, Yenişehir tarihinin önemli 
parçalarından biri olan bölgede yer alan mahalle 
yıllardır TMMOB ve bağlı Odaların çabalarıyla 
korunmaya çalışılıyor. Tarihi, mekansal ve kültürel 
değere sahip Saraçoğlu Mahallesi`ne yapılan hukuksuz 
müdahale, alanla bütünleşen ve kent merkezinin bir 
diğer simgesi olan Güvenpark`a yönelik de benzer 
müdahalelerin olabileceği kaygısını beraberinde 
getirmektedir.

Önceki dönemlerde de rant tehdidi altına girmiş 
olan mahalle, 70 yılı aşkın Ankara`nın merkezinin 
kültürel ve yeşil alanı olarak kullanılmaktadır. 
Saraçoğlu Mahallesi`ne yapılması planlanan bu 
muğlak “düzenleme”, aynı zamanda şehir merkezimizin 
akciğerlerine de yapılmış bir saldırıdır.

Tüm uyarılara, kamuoyundaki tepkilere rağmen Emlak 
GYO`nun daha önce de restorasyon skandallarıyla 
gündeme gelen Güryapı Aş. ile hukuki süreç devam 
ederken çevre düzenlemesi için anlaşmış olması, 

Namık Kemal Ortaokulu`na gönderilen boşaltma 
emri, hukuksuz bir şekilde bu kamusal değerin ranta 
açılmasıdır.

Koruma Kurulu tarafından onaylanan projedeki 
muğlaklıklar, bölgeye yapılması planlanan yeraltı 
otoparkı ve otel projesi, hem mahallenin geleceğini, 
hem de doğrudan kent merkezindeki yaşamı tehdit 
etmektedir. Saraçoğlu Mahallesi`nde rant projesi 
nedeniyle kent belleğinde yer etmiş, kültürel 
öneme sahip yapıların ahşap doğramaları ve yapı 
donatı elemanlarının sökülmekte, birçoğunun kat 
planında değişikliklere gidilmesi planlanmaktadır. 
Bu dönüşümün yarar değil, zarar getireceği bu kadar 
açıkken bu ısrar ve hukuksuzluk açıkça rantı ön plana 
almak, kamu yararını yok saymak demektir. Tüm 
Ankara halkını, şehrin kültürel ve tarihi değeri olan 
bu bölgemizi korumaya, gelecek başka yıkımların da 
önüne geçebilmek için birlikte mücadeleye çağırıyoruz. 
Dava süreci devam ederken rant projesinin yaratacağı 
tahribata karşı inşaatın acilen durdurulmasını, 
kamu yararına ve hukuka uygun şekilde Saraçoğlu 
Mahallesi`nin özgün değerlerinin bütüncül olarak 
korunarak yaşatılmasını talep ediyoruz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak, 
Ankara`nın, Yenişehir`in kalbindeki tarihi 
mahallesinin korunabilmesi, bunun da ötesinde kent 
yaşamının özel mülkiyet, özel araç ve rant odaklı değil, 
kamu yararı öncelikli olarak bilimin ışığında, şehircilik 
ilkeleri gözetilerek, halkçı şekilde yaşatılabilmesi için 
sürecin takipçisi olmaya devam ediyor, mücadelemizi 
sürdürüyoruz!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB ANKARA İKK: ANKARA’NIN KALBİNDE 
HUKUKSUZ TALAN PROJESİ DURDURULSUN!
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 10 Ekim 
2020 tarihinde Kayseri istikametinden Çankırı 
istikametine giden tren ile Çankırı istikametinden 
Kayseri istikametine doğru giden iki tren çarpışması 
üzerine 12 Ekim 2020 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı.

10 Ekim 2020 günü saat sabah 06.25`te Kayseri 
istikametinden Çankırı istikametine giden tren ile 
Çankırı istikametinden Kayseri istikametine doğru 
giden iki tren çarpışmış, kazada iki makinist hayatını 
kaybetmiştir. Her şeyden önce hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kazanın gerçekleşme sebebi, bu demiryolu hattındaki 
sinyalizasyon problemidir. Bir diğer sebep ise 
Çankırı`da bulunan trenin yönünü çevirmek amacıyla 
kullanılan plaktornanın Çankırı Belediyesi`ne 
devredilerek üzerine çocuk parkı yapılmasıyla 
kullanılamaz hale getirilmesidir. Dünyanın en güvenli 
ulaşım yolu olan demiryolu ulaşımının, Türkiye`deki 
en güvensiz, neredeyse en çok kaza olan ulaşım yolu 
haline gelmesinin birincil sebebi tedbirsizliktir. Bu 
tedbirsizliğin arkasında yatan neden ise TCDD`nin 
senelerdir iktidarın kadrolaşma politikalarıyla niteliksiz 
ellere bırakılmış olmasıdır. Daha yakın zamanda 
yenileme çalışmaları yapılan hattaki sinyalizasyon 
sistemi, demiryolu üzerinde güvenli tren trafiğini 
sağlamak amacıyla geliştirilmiş otomatik tren hız 
kontrol ve durdurma sistemi olan ATS`nin eksikliğine 
karşın işletmeye açılarak kazaya davetiye çıkarılmıştır.

Yapılması gereken, ülke çapında tüm demiryollarında 
gerekli tedbirlerin ve denetimlerin yapılmış olmasıdır. 
Her gün yeni bir tren kazasına şahit olmamız, 

vatandaşlarımızın demiryolu taşımacılığını hayati risk 
halinde gerçekleştirmesi kabul edilemez bir durumdur. 
Çorlu`da yaşanan katliamın daha sorumluları 
yargılanmamışken son 4 günde yaşanan 3 kazadan 
görüyoruz ki iktidarın TCDD üzerindeki tasavvuru, 
kendi kadrolarını ve rantını vatandaşlarının hayatının 
önüne koymaktır.

Bir kez daha altını çizmek isteriz ki buradaki temel 
sorun insan hatası değildir, sorun insan hatalarını 
bertaraf edecek ve trenlerin hareket hattında ki altyapı 
sistemleri hazır olmadan trenin çalıştırılmasına göz 
yuman anlayış sorunudur. Bunun sorumlusu da 18 
yıldır ülkeyi idare eden AKP iktidarıdır. Bu anlayış, 
“hızlandırılmış tren şovu” uğruna Pamukova`da 41 
yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 
Bu anlayış, gerekli bakım ve altyapı çalışmalarını 
yapmadığı için Çorlu`da 25 yurttaşımızın hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur. Bu anlayış; Ankara`da 
sinyalizasyon sistemleri devrede olmadığı halde Yüksek 
Hızlı Tren çalıştırıldığı için 9 yurttaşımızın hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur. Yıllardır değişmeyen 
tek şey, bu anlayışın insan hayatının ve kamusal 
çıkarların değil, siyasi menfaatlerin ve sermayenin 
ihtiyaçlarını gözetmesidir. Akla, bilime ve mühendislik 
anlayışına dayanmayan, günü kurtarmaya yönelik 
projeler özellikle seçim dönemlerinde alelacele hayata 
geçirilmiştir.

Önümüzdeki süreçte, yeni bir kazanın yaşanmamasını, 
başka bir vatandaşımızın hayatını kaybetmemesini 
diliyor, gereken önlemlerin alınmasını ve bu 
tedbirsizliklerden ötürü sorumluların yargılanmasını 
talep ediyoruz.

TMMOB ANKARA İKK: SİYASİ MENFAATLER VE 
SERMAYENİN İHTİYAÇLARI DEĞİL, İNSAN HAYATI VE 

KAMUSAL ÇIKARLAR GÖZETİLMELİDİR!
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İlk kez Vedat Dalokay tarafından proje fikri açıklanan, 
Ankara`nın planlı gelişen önemli bir konut alanı olan 
Batıkent`in özgün planında yerleşim nüfusuna göre 
açık ve yeşil alanlar, sosyal donatı alanları ve konut 
alanları planlanmıştır. Son dönemlerde odalarımızın 
açtığı davalara ve kazanımlara rağmen, Atlantis, Gala, 
özel hastaneler gibi Batıkent semtinin özgün yerleşim 
dokusuyla uyumsuz yapılaşmalar hukuka ve kamu 
yararına aykırı şekilde gerçekleştirilmiştir.

Batıkent`in merkezi bir noktası olan Ergazi 
Mahallesi`nde yer alan Adnan Kahveci Parkı ise 
24 yıldır tüm Batıkentliler tarafından park olarak 
kullanılmaktadır. Son bir yıldır etrafı çevrilerek 
kullanıma kapatılan park alanının Yenimahalle 
Belediyesi tarafından düzenlenmesi beklenmekte iken, 
parkın genişletilerek 15 sene için “Açık Teklif Usulü 
Artırma” ile Yap-İşlet-Devret modeliyle 09.07.2020 
tarihinde ihale edildiği öğrenilmiştir. Park alanının 
özel şirkete kiralanmasına ilişkin bu ihaleye dayanak 
oluşturan Belediye Meclisi kararına TMMOB Ankara 
İKK olarak dava açılmıştır.

Adnan Kahveci Parkı için yürütülen süreç şeffaflık ve 
katılımcılıktan uzaktır

Projeye ilişkin Yenimahalle Belediyesi`nden bilgi talep 
edilmesine rağmen, belediye yetkilileri yazılarımıza hiç 
bir şekilde cevap vermemiş, ihaleye dayanak oluşturan 
meclis kararını internet sitesinde yayımlamamış ve 
projeye dair tüm bilgileri şeffaflık ve katılımcılıktan 
uzak bir tavır alarak saklamıştır.

Adnan Kahveci Park alanında yaptığımız incelemeler, 
belediye yetkilileri ve Batıkent halkı ile yaptığımız yüz 
yüze görüşmelerden edindiğimiz bilgiye göre, parkın 
kuzeyinde ve doğusunda bulunan 13.600 metrekarelik 
alan da park alanına dahil edilmiş ve toplamda 33.580 
metrekarelik alan için avan proje hazırlanmıştır. Yapılan 
İhale kapsamında 500 metrekarelik sosyo-kültürel tesis 
alanı, 320 metrekarelik market alanı, 80 metrekarelik 
idari bina, 90 metrekarelik kafeterya ve 17 metrekarelik 
gözleme evi olmak üzere yaklaşık 1000 metrekarelik 
kapalı alan yapılması öngörüldüğü bilgisi edinilmiştir.

Kamuya ait park alanlarının bakımı Belediyelerin 
görevi olup, ihale ile yetki devredilemez

Adnan Kahveci Parkı, Yenimahalle Belediyesi`nin 
tasarrufu altındaki kamuya ait bir park alanıdır. 
Parkın alanının 15 yıl süre için ihale edilerek bir özel 
şirkete kiraya verilmesi, belediyenin düzenli bakımını 
yapma görev ve sorumluluğunu devretmesi anlamını 
taşımaktadır.

Kamusal ihtiyaçları karşılamak, kamuya ait 
taşınmazların düzenli bakımını sağlamak ve kamu 
yararına hizmet sunmak, belediye yönetiminin asli 
görevleri arasındadır. Park alanlarının bakımından 
ve kamusal niteliğinin korunmasından öncelikle ilgili 
yerel yönetimler sorumludur. Kamu tasarrufu altındaki 
alanların özel şirketlere kiraya verilmesi şehircilik 
ilkelerine ve mevzuatına açıkça aykırıdır.

Park alanında Yap-İşlet-Devret modelinin uygulanması 
iktidar tarafından hazırlanan kanuna dahi aykırıdır

İmar Planında belirlenmiş olduğu üzere Adnan 
Kahveci Parkı bir park alanıdır. 3996 sayılı Bazı Yatırım 
ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanunun kapsamında yap-
işlet ve devret modelinin uygulanabileceği alanlar 
açıklanmıştır. Yeşil alan olarak planlanan park 
alanlarında, iktidarın “mega” projelerinde kullandığı 
yap işlet devret modelinin uygulanması kanuna 
aykırıdır.

Adnan Kahveci Parkı 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili 
yönetmeliklerine göre “umumi hizmet alanı”dır ve 
başka maksatla kullanılamaz

Adnan Kahveci Parkı, 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 
18. Maddesine göre düzenleme ortaklık payı ile 
oluşturulmuş kamusal bir park alanıdır. Mevzuat 
kapsamında park alanları “umumi hizmet alanı” 
olarak tanımlanmış olup, umumi hizmet alanları başka 
maksatlarla kullanılamaz.

Yapılaşma koşullarında ve kullanım kararlarında 
değişiklikler öncelikle bir imar planı değişikliğiyle 
onaylanmak zorundadır. Alanda hiçbir plan değişikliği 

TMMOB ANKARA İKK: ADNAN KAHVECİ PARKI 
İÇİN RANTA VE TALANA KARŞI MÜCADELEMİZİ 

SÜRDÜRECEĞİZ!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Adnan Kahveci Parkının kamusal ve yeşil alan olarak korunması için 
16 Ekim 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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kararı olmadan İmar Kanunu ve mevzuatlara aykırı 
işlem yapılmaktadır.

Adnan Kahveci Parkı kamusal bir park alanı, acil 
durum toplanma mekânıdır

Plansız yapılan her müdahale, Ankara`nın önemli bir 
yerleşim alanı olan Batıkent`in sosyal donatı ve yeşil 
alan dengesinin bozulmasına neden olacaktır. Adnan 
Kahveci Parkı aynı zamanda acil durum toplanma 
alanıdır. Yapılması öngörülen proje nedeniyle, 
park alanının etrafı duvar ile kuşatılmış, herkesin 
kullanımına açık olması gereken park alanının 
erişilebilirliği kısıtlanmıştır. Giriş ve çıkışlarının 
sınırlandırılması, güvenlik önlemi adı altında yalnızca 
belirli noktalardan erişimin sağlanması parkın kamusal 
niteliğine zarar vermektedir.

Parkına sahip çıkan Batıkent Halkının yanındayız!

Adnan Kahveci Parkı`nı 24 yıldır kullanan Batıkent 
halkı, parkın kamusal bir yeşil alan olarak kullanılması 
için mücadele etmektedir. Park alanını ücretsiz ve 
eşit şekilde kullanmasını, kamu yararının gözetilerek 
parkın yapılaşma ve ticarileşmeye konu edilmemesini 
savunan, ranta ve talana karşı halk için yeşil alanlarına 
sahip çıkan Batıkent halkıyla dayanışmamızı 
sürdürüyoruz.

Adnan Kahveci Parkı`nın kamusal ve yeşil alan 
olarak korunması için mücadelemizi sürdüreceğimizi 
kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

TMMOB Ankara İKK

Kentsel dönüşüm kavramı, kentsel sorunların 
çözümüne yönelik son dönemlerde ortaya çıkan yeni bir 
seçenektir. İlk kez Batı ülkelerinde sosyal ve ekonomik 
açıdan çöküntü alanlarının yeniden canlandırılmasına 
yönelik müdahalelerin yapılmasıyla başlamıştır. 
Türkiye’de ise 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna dayanılarak 
yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm İlgili Kanunun amaç 
bölümünde; “.... fen ve sanat norm ve standartlarına 
uygun sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil 
etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme” şeklinde 
tarif edilmektedir. Yetkililer tarafından yapılan 

açıklamalarda, depreme 
karşı dayanıklı, sağlıklı 
yapı ve yerler inşaa ederek 
vatandaşı koruma amacı 
sıklıkla dile getirilmektedir. 
Ancak, kentsel dönüşüm 
özellikle riskli alan 
uygulamaları batıda rant 
bölgemizde ise ranta 
güvenlik amacı da eklenerek 
yürütülmektedir.

Kentsel dönüşüm projeleri, 
detaylı teknik, ekonomik, 
sosyal ve toplumsal gibi 
birçok araştırmaların 
yapıldığı, yerel halkın 

sürecin tamamında yer aldığı, kent dinamiklerinin 
süreçlere dahil edildiği, rant amacı gütmeyen 
projeler olmalıdır. Ne yazık ki Türkiye’de uygulanan 
örneklerinin çoğu bu minvalde değildir. Türkiye 
örnekleri bir tarafa coğrafyamızda özellikle çatışmalı 
süreçlerden sonra kentler bir bütünen yıkılmasa bile 
güvenlik gerekçesi ile tamamen riskli alan ilan edildi 
ve sığ bir kentsel dönüşümün yolu açılmış oldu. Bunun 
en güncel örneği ise tüm yıkılan kentlerle birlikte Sur 
ve Nusaybin özelindedir.  Bu nedenle Kaynartepe 
mahallesinde yapılması düşünülen kentsel dönüşüm 
projesi sürecini endişe ile takip etmekteyiz.

TMMOB DİYARBAKIR İKK: ŞEFFAF BİR KENTSEL 
DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Diyarbakır Bağlar ilçesinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm 
ile ilgili 20 Ekim 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Bağlar, Diyarbakır’ın en büyük ve en kalabalık merkez 
ilçesidir. Özellikle köy boşaltma politikalarıyla ile 
birlikte yoğunca bir göç artışına maruz kalmıştır. Kırdan 
kente göçlerle birlikte tüm kentlerde olduğu gibi Bağlar 
da fiziksel, demografik, sosyo-kültürel, ekonomik ve 
sosyolojik değişime uğramıştır. Günümüzde ise orta ve 
alt gelir grubu olarak tanımlanan kesimin tercih ettiği 
bir yaşam alanıdır. Kaynartepe Mahallesi de yoğun 
nüfusa sahip Bağlar ilçesi merkez mahallelerindendir.

25.09.2020 tarih ve 3027 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile yayınlanan ve 6306 sayılı afet riski 
altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 
2. ve ek 1. maddeleri gereğince Kaynartepe Mahallesi 
riskli alan ilan edildi. Riskli alan kapsamına toplamda 
53.000 m2 lik alan, 7.000 nüfus ve 1.354 adet hanenin 
alınacağı ve bu alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının 
başladığı yetkililer tarafından beyan edildi.

Kaynartepe kentsel dönüşüm projesinin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, Bağlar Belediyesi 
ve projenin diğer bileşenleri ile bir ekip kurularak 
halka projenin anlatılacağı beyan ediliyor ancak  
proje çalışmalarının başladığı ilk günden sürece dahil 
edilmesi ve  danışılması gereken biz meslek odaları 
ile herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmamıştır. İlgili 
Kurumlara konu ile ilgili yazdığımız yazılara ya cevap 
verilmedi ya da bilgi belge yok denilerek sürece dahil 
olmamız istenmedi.

Yetkililer, projenin halka anlatılması için irtibat büroları 
kurulacağını ifade etmektedir. Kentsel dönüşüm 
projelerinin halka anlatılması değil halkın projenin her 
aşamasına dahil edilmesi gerekir. Ayrıca 1,5 yıldır ön 

hazırlıkların yapıldığı beyan ediliyor, peki bu neden 
şimdi halkla paylaşılıyor?

Kaynartepe kentsel dönüşüm projesi için “Yerinde 
dönüşüm modeli ile isteyen evinin ya da iş yerinin 
bedelini alıp çıkacak isteyen de burada kalacak. Tercih 
tamamen aziz milletimizin olacak. “ diye ifade ediliyor. 
Ancak bunun böyle yürütülmediğine Suriçi bölgesinde 
yapılan kentsel dönüşüm projelerinde de tanık olduk. 
İşin içine rant girince yerinde kalmayı tercih eden halkın 
sözleşmeleri dahi iptal edildi. Bu gibi mağduriyetlerin 
yaşanmaması için vatandaşın haklarının yasal 
dayanaklarla garanti altına alınması gerekmektedir. 
Bağlar’daki kentsel dönüşüm uygulamasının, Suriçi 
Bölgesinde yapılan kentsel dönüşüme benzetilmesine 
izin vermeyeceğiz.

Ayrıca vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Rantçı 
iktidar ve çevresi vatandaşların evlerine şimdiden 
göz dikmişler. vatandaşların doğru kanallardan 
doğru bilgiye ulaşmadan her hangi bir protokolü 
imzalamamaları ve yasal haklarını araştırarak hareket 
etmelerinin doğru olacağını düşünmekteyiz

Biz TMMOB olarak; güvenlik ve rant amacı 
gütmeyen halkı merkeze alan ve yerinde yapılacak 
dönüşüme karşı değiliz. Bu nedenle, bu sürecin şeffaf 
yönetilmesini, projenin tüm süreçlerinin yerel halkla 
birlikte yürütülmesini, hak sahiplerinin mağdur 
edilmemesini, kentteki tüm dinamiklerin projenin 
bileşeni yapılmasını, dönüşüm alanında yeterli 
analizlerin yapılmasını ve bu analizler doğrultusunda 
yerelin ne istediğine odaklanarak çözümler üretilmesini 
gerektiğini söylüyoruz. Aksi takdirde her türlü yasal 
haklarımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Van İlimizde, 23 Ekim 2011 tarihinde 7,2 büyüklüğünde 
ve 9 Kasım 2011 tarihinde 5,6 büyüklüğünde meydana 
gelen depremlerde toplam 644 yurttaşımız hayatını 
kaybetmiş, 252 yurttaşımız ise yaralanmıştır. Ülkemizin 
yaşadığı en büyük yıkıcı depremlerinden biri olan 23 
Ekim 2011 tarihinde yaşanan, Van İli ve Erciş ilçesi ile 
çevresindeki köylerde ağır yıkıma ve can kayıplarına 
neden olan depremin üzerinden geçen 9 yıla rağmen 
ne ülkemizin deprem ülkesi olduğu gerçeği, ne de 
iktidarın planlama anlayışı değişmiştir. Deprem 

TMMOB VAN İKK: “ÜLKEMİZİN DEPREM GERÇEĞİNİ 
UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu Van depreminin 9. yıl dönümü dolayısıyla 23 Ekim 2020 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.
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gerçeği planlamada ve uygulamada yok sayılmakta, 
bu gerçek ancak yeni bir deprem meydana geldiğinde, 
sadece kamuoyunda görünür olmakta, ülke kamuoyu 
telafisi mümkün olmayan sonuçları tartışmaktan öteye 
geçememektedir.

Kentimizde en son yıkıcı deprem 24 Şubat 2020 
tarihinde Başkale İlçemizde meydana gelmiştir. Deprem 
sonucunda yıkımın ve can kayıplarının nedeninin 
deprem değil, planlama, mimarlık-mühendislik bilim 
ve teknik gereklerini yerine getirmeyen planlama, 
yapılaşma, üretim, denetim sistemi ve özellikle kırsal 
bölgelerde yaşanan toplumsal yoksulluk ve yoksunluk 
olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, “Sağlıklı ve güvenilir 
bir çevrede yaşama hakkı” toplumsal bir talep haline 
gelmedikçe, ülkemizde deprem ve doğa olaylarının yol 
açtığı yıkımlar ve felaketler kaçınılmaz olacaktır.

Yaşanan depremler sonrasında hep birlikte tanık 
olduğumuz süreç; bugüne değin eleştirdiğimiz sadece 
deprem sonrasına hazırlığı öngören yara sarma 
politikalarımızın bile iflas ettiğini göstermektedir. 
Kar ve rant odaklı piyasa mekanizmasına teslim eden 
planlama ve imar anlayışını pekiştirerek uygulamaya 
devam edilmektedir. Israrla sürdürülen bu plansız 
ve kendiliğinden kentleşme politikaları nedeniyle, 
ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan her yeni 
deprem, acıları yeniden yaşatsa da, hatalı yapılaşma 
politikalarının yanlışlarını açıkça gösterse de, başta 
deprem olmak üzere doğal olayların afete dönüşmesi 
önlenememiştir.

Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yaşam alanlarına 
ulaşılması için doğal varlıkları, ekolojik, tarihi, kültürel, 
toplumsal değerleri koruyan, yaşatan, geliştiren kamu 
ve toplum yararının esas alan bütüncül planlama 
yaklaşımı benimsenmeli, kısa vadeli ekonomik ve 
siyasal çıkarlar uğruna kentlerimizi bir rant alanı 
olarak gören parçacıl ve projeci planlama yaklaşımları 
sona erdirilmelidir.

Afetlere karşı gereksinim ve hazırlıkların ivedi olarak 
uygulamaya sokulması için devlet tarafından kurulan 
AFAD’ın hazırladığı “Türkiye Afet Müdahale Planı” 
bütün mesleki ve toplumsal, sivil kurumların katılımıyla 
düzenli olarak gözden geçirilerek, güncellenmelidir. 
Afet müdahale birimleri içinde bütün taraf kurum ve 
kuruluşların düzenli ve etkili olarak, öngörülen önlem 
ve yaptırımların gerek idari, gerekse mali planlar içinde 
öncelikli olarak yer almalıdır.

Bugün dahi depremin bu kadar etki bıraktığı kentimizde, 
olası bir deprem için yapılan çalışmaların neler olduğu, 
toplanma alanlarının sayısı ve durumu, geçici barınma 
(çadır v.s.) alanlarının konumu, acil durum yollarının 
hangileri olduğu, yaşamsal malzemeler için ne boyutta 
hazırlık yapıldığı, sağlık malzemelerinin durumu, 
içme suyu problemi ve arama kurtarma planlarının 
ne olduğu bilinmezdir. Bize düşen görev ise depremi 
unutmamak ve unutturmamak olduğudur.

23 Ekim 2011 yılında yaşadığımız deprem afetinin 9.yıl 
dönümünde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla 
anarken, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Ülke 
olarak aynı acıları bir daha yaşamamak dileğiyle...

KIRKLARELİ İKK:

Mühendislik ve Mimarlık Haftası nedeniyle, TMMOB 
Kırklareli İKK tarafından, 21 Ekim 2020 çarşamba 
günü, Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanındaki 
Atatürk anıtına çelenk konuldu ve basın açıklaması 
yapıldı.

KOCAELİ İKK:

Mühendislik ve Mimarlık Haftası nedeniyle, TMMOB 
Kırklareli İKK Sekreteri Murat Kürekçi bir basın 
açıklaması yaptı. Aıklamanın tam metni şöyle:

TMMOB, çeşitli mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı disiplininden 24 Odanın oluşturduğu ve 
550 bine yakın üyesiyle,1954 yılında başlayan örgütlü 
mücadelesi ile sanayileşmeden, demokratikleşmeden 
yana, toplumcu ve kamu yararı çizgisini önceleyen, 
bilim ve tekniği ülke ve halkın hizmetine  sunmak için 
çaba içerisinde bulunan Türkiye’nin en büyük mesleki 
demokratik kitle örgütü kimliğini her koşulda devam 
ettirmektedir.

TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir 
plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından 

İKK’LARDAN MÜHENDİSLİK MİMARLIK HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ

TMMOB Kırklareli ve Kocaeli İl Koordinasyon Kurulları Mühendislik ve Mimarlık Haftası dolayısıyla çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirdi.
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ayrı ele alınamayacağı ve çözülemeyeceğinin, 
sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde halkın 
sorunlarının çözümünde yattığının bilincindedir. Bu 
yüzden mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını ve 
ihtiyaçlarını, ülke sorunları ve ihtiyaçlarıyla bütünlüklü 
olarak ele alır.

İçinde bulunduğumuz Covit-19 Salgını ve derin 
ekonomik kriz, halkımızı ve meslek alanlarımızı 
doğrudan etkilemekte; tüm halkımızın olduğu 
gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır.İşsizliğin, 
enflasyonun ve çalışma şartlarındaki değişikliğin en çok 
etkilediği alanlardan birisi de mühendislik, mimarlık 

ve şehir plancılığı hizmetleri, 
dolayısıyla meslektaşlarımızdır. 

İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük 
ücretler, güvencesizlik, özlük 
hakları ve örgütlenme sorunları 
ülkemizde çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının öncelikli 
sorunları olmaya devam etmektedir. 
Uygulanan ekonomi politikaları, 
sosyal devlet anlayışının terkedilmesi 
ve uluslararası sermaye çevrelerinin 
artan sömürü etkinlikleri nedeniyle 
teknik elemanların ekonomik ve 
sosyal durumları her gün daha da 
kötüye gitmektedir.

İhtiyaçtan daha fazla açılan 
üniversite ve bölümler sonucu adeta 
işverenlerin yedek işgücü haline 

dönüştürülen, artık işsizlik oranlarının en yüksek 
olduğu meslek gruplarından olan meslektaşlarımız 
bulundukları işyerlerinde, karşılığını alamadıkları 
fazla mesailerle, sendikalı olmalarının önü kapatılarak, 
esnek ve güvencesiz düşük ücretlere çalıştırılmakta, 
mesleklerimiz ve meslektaşlarımız her gün daha fazla 
değersizleştirilmektedir.

On milyon yapıyı denetimsiz bırakan İmar Barışı 
gibi yaklaşık, bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan 
yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle 
halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı hizmeti alması engellenmektedir.

Biliyoruz ki; mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm 
toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim 
meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini 
ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, 
mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, 
ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip 
çıkıyoruz.

4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 
6235 Sayılı Kanun’la kurulan TMMOB’nin ilk Genel 
Kurulunun yapıldığı tarih (18-21 Ekim 1954) olan  18-
21 Ekim günleri Mühendislik-Mimarlık Haftası olarak 
kutlanmaktadır. Bu vesileyle Tüm meslektaşlarımızın 
“Mühendislik-Mimarlık Haftası” kutlu olsun!

KIRKLARELİ İKK

KOCAELİ İKK
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Bin yıllardır insanlık tarihine tanıklık eden, surlarıyla 
koruyan,hevsel bahçeleriyle besleyen, diclenin suyuyla 
serinlettiği tarihi Sur ilçemiz,onlarca medeniyete 
ait izlerini günümüze kadar taşıyabilmiştir. Her 
medeniyet her topluluk tarihin akışı içerisinde bu 
değere kendisinden bir iz bırakarak dünyanın ortak 
mirası değerini oluşturmuştur.

Ancak son yıllarda artarak yaygınlaşan tarihi ve kültürel 
miras alanlarının tahribatı ve belki de katliamları tüm 
bu medeniyet izlerinin silinmesinin kimliksizleştirme 
ve talan politikasının uygulamaları olduğu ortadadır. 
Bu zihniyetin yaygınlaşması, geliştirilmesi, farklılıkları 
yok sayan, kendine yontan veher alanı ranta çeviren 
mevcut iktidar düzeninin zihniyetidir.

Bu yaklaşım koruma ve geliştirme kültürü yerine, 
yok eden-tahrip eden, Kentsel Sit Alanı olanSuriçi 
bölgesindeyıkılan tescilli ve tescile değer tarihi 
-kültürel yapılara ait taşların dahi çalınması pratiğini 
ortaya çıkarmıştır.  2015 yılından bu güne değin 
bilimsel yaklaşımdan ve teknikten uzak keyfi karar 
ve uygulamalar ile Suriçindebir yıkım ve talan projesi 
yürütülmüştür. İktidarın her kademesi de bu projeye 
kendi imzasını atmak için adeta yarış içerisine girmiştir.
*2015 yılında bölgedeki çatışma ortamı gerekçe 
gösterilerek Suriçi Bölgesi insansızlaştırılmış, tarihi 
dokusu değiştirilmiş ve tabiri yerindeyse ucube yapılar 
yapılmıştır.

Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) 2016 revize planı 
ile Dicle Vadi projesi gibi miras alanı ve tampon 
bölgelerinin bütünlüğünü bozan plan ve projelerin 
koruma kurulundan ve UNESCO Dünya Miras 
Merkezi’nden gerekli onaylar alınmadan uygulamaya 
sokulmuştur.

*2016 Yılında dönemin başbakanı sur ilçesini 
“Toledo” yapmaktan bahsetmiştir. Tarihi Sur kentinin 
büyük bölümü çatışmalı ortamın sona ermesi 
sonrasında yerlebir edilmiş, ağır iş makineleriyle bir 
dünya kültürel miras alanı yok edilmek istenmiştir. 
Yer üstünde görünen tarihi, tescilli yapılar kadar yer 
altındaki tarihi suyolları ve kanalizasyonlar dageri 
dönüşü olmayacak şekilde yok edilmiştir.

*2018 yılında Diyarbakır valisi ve kayyumu millet 
bahçesi adı altında hevsel bahçelerinemüdahalenin 
yolunu açmıştır. Surların dicle vadisine bakan çevresi 
araç trafiğine açılmış, tarihi yeni kapının açıldığı 
merdivenler kesme bazalt plaklarla kaplanmış 
ve sur duvarlarına ucube ahşap balkon çıkmalar 
çakılmaktadır.

Bütün bu olumsuzluklar yaşanırken bugünlerde 
Diyarbakır valisi ve kayyumu tarafından gündeme 
getirilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum tarafında 19.09.2020 tarihlinde Diyarbakır 
da açıklanan; yıktırılan sur duvarının yeniden inşa 
edileceği ise akıllara durgunluk veren bilimden uzak 
talihsiz bir açıklamadır.

Diyarbakır Kalesi’nin 1930 yılında yine bir vali eliyle 
bilimden ve gerçeklikten uzak yaklaşımlarla yıktırılmış 
olması iktidar ve gücün kullanılma biçiminin 
ifadesidir. Ve şimdilerde tarihi kentin geçiş noktası olan 
Dağkapı Meydanından geçtiği bilinen kalıntısı dahi 
kalmamış olan sur duvarlarının yeniden inşa edileceği 
açıklanmıştır.

1930 yılında yıkımla gerçekleşen durum tarihi yapıya 
ne kadar zarar vermiş ise bu gün aynı yerin yeniden 
inşa edileceği mantığı ikinci kez bu tarihi yapıya aynı 
derecede zararı verecektir diyoruz.

Bu sebepledir ki sur duvarlarının yeniden inşa edileceği 
beyanın olabilirliği bizlerde ciddi endişeler yaratmıştır. 

TMMOB DİYARBAKIR İKK: SUR TARİHİN İZLERİ İLE 
MİRASTIR

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon 23 Ekim 2020 tarihinde UNESCO dünya mirası listesine kayıt edilen 
Diyarbakır Surları ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Var olanı en sade ve doğru biçimiyle korumak asıl hedef 
olmalıdır. Bu yeniden inşa çalışmaları süresince Dünya 
Mirası olan Diyarbakır Surlarının tahrip edilmeden 
yapılabilmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. 
Diyarbakır Surları dünyanın özgün ortakmirasıdır, 
Surların özgünlüğü valilerinkişisel tatminleri 
uğrunazarar verilemeyecek kadar önem arzetmektedir. 
Yapılacak herhangi bir yanlış uygulama surların tarihi 
ve evrensel değerine zarar verecektir diye tekrar üstüne 
basa basa ifade ediyoruz.

Diyarbakır surlarının, Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 06.07.2020 tarihindeihale edilen 
ve 10.08.2020 Tarihinde yer teslimi yapılan restorasyon 
projesi şu anda uygulanmaktadır. Surların hala ayakta 
kalan kısımlarında ciddi restorasyon çalışmalarına 
ihtiyaç duyulduğu kuşkusuzdur. Ancak tarihi varlıkların 
rölöve, restitüsyonve restorasyon, çalışmalarının 

bilimsel temellere dayandırılması ve kültür varlığına 
olumsuz etkilerine mahal vermemek adına; aceleci 
bir yaklaşımla, eksiklikleri olan, sürekli ve yeterli 
denetim yapılmayan uygulamaların yürütülmemesi 
açısından yapılacak restorasyon uygulamaları şeffaf, 
denetlenebilir olmalıdır diyoruz.

2015 yılında UNESCO DünyaMirası listesine 
kaydedilen‘’Diyarbakır Kalesi ve Kültürel Peyzaj Alanı’’ 
insanlığın ortak mirasıdır. Geçmişten günümüze 
gelen bu miras, üzerindeki izlerle korunarak geleceğe 
aktarılabilmelidir. Bu sebeple valilerin hayali 
projelerine değil Surları olduğu gibi koruyacak ve 
geleceğe aktaracak projelere ihtiyacımız vardır.

Diyarbakır surları ortak hafızamız, ortak mirasımızdır. 
Surlarımıza çakılacak her çivinin takipçisi olacağımızı 
buradan tekrar kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB Ankara İKK ve demokratik kitle örgütleri 
26 Ekim 2020 tarihinde rant projesi haline getirilmeye 
çalışılan Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili “Saraçoğlu 
Mahallesi Hepimizin” başlıklı bir basın açıklaması 
yayımladı.

Açıklamada, “Mahalle halkçı, kamucu ve eşitlikçi sosyal 
devlet yapısının ürettiği ilk toplu konut yerleşkesi olarak 
Cumhuriyetin ve Başkentin bir simgesidir. Bakanlığın 
“metruk halden kurtarıyoruz” söylemiyle pazarladığı 
Saraçoğlu Mahallesi, rant yaratmak için Bakanlık 
tarafından bilinçli olarak köhneleştirilmiştir. Saraçoğlu 
Mahallesi`nin kültürel miras değeri ve kamusal niteliği, 
özelleştirilip ranta açılarak yok edilemez, “ denildi.

Açıklamanın tamamı:
SARAÇOĞLU MAHALLESİ HEPİMİZİN
1929 tarihli Jansen Planında “Memurin Evleri” 
olarak tanımlanan, Yenişehir`deki çalışma ve 

yaşam alanlarının bir arada kurgulandığı Saraçoğlu 
Mahallesi, Ankara planlama tarihinin ve Başkentin 
yönetim merkezinin biricik örneğidir. Yenişehir`in bir 
parçası olarak Alman Mimar Paul Bonatz tarafından 
tasarlanan Saraçoğlu Mahallesi, geleneksel konutun 
modern bir yorumu olarak Alman bahçe şehircilik 
akımı doğrultusunda gelişen bir anlayışla, 1944-1946 
yıllarında projelendirilmiştir. Çeşitli kademelerden 
memurların yaşadığı mahalle 1979 yılında kentsel sit 
alanı ilan edilmiş, konutlar ve ağaçlar da kültür ve tabiat 
varlığı olarak tescillenerek koruma altına alınmıştır. 
Bahçe içerisindeki az katlı konut blokları, Namık Kemal 
İlköğretim Okulu, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 
ve çocuk parkı ile mahalle 70 yıl boyunca yaşayanlarına 
ev sahipliği yapmıştır. Saraçoğlu Mahallesi, 2013 
yılında riskli alan ilan edilmesinin ve 2015 yılında zorla 
boşaltılarak tamamen insansızlaştırılmasının ardından; 
mahalle bakımsız bırakılıp kapılarının kırılmasına, iç 
mekân malzemelerinin çalınmasına göz yumularak 
“metruklaştırma” sürecine terk edilmiştir. Mahallenin 
korunarak yaşatılmasına ilişkin meslek odaları 
tarafından başlatılan hukuksal süreçler devam ederken, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, “canlandırma” 
adı altında Saraçoğlu Mahallesi`nin değerlerini yok 
edecek bir rant projesi süreci başlatılmıştır.

Başkentin en önemli kentsel sit alanlarından birisi olan 
Saraçoğlu Mahallesi`nde yürütülen proje;

TMMOB ANKARA İKK: SARAÇOĞLU MAHALLESİ 
HEPİMİZİN
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Katılımcı ve şeffaf değildir: Saraçoğlu Mahallesi`nde 
yürütülen proje katılımcı süreçlerle, kentin aktörleri 
ve meslek örgütlerinin işbirliği ile üretilmemiştir. 
Projeye ilişkin kamuoyuna yansıyan görseller ve 
videolar dışında, ilgili meslek kurum ve kuruluşlarına 
talep ettikleri halde projenin ayrıntıları verilmemiş, 
gizlenmiştir. Bu gizlilik hepimiz açısından endişe 
vericidir. Süreç tüm aktörleriyle birlikte yeniden 
örgütlenmelidir.

Bütüncül değildir: Saraçoğlu Mahallesi`nde yürütülen 
proje, mahallenin ve kent merkezinin bütünlüğüne 
zarar veren, parçacı yaklaşımlar önermektedir. Kültürel 
mirası koruma süreci çok disiplinli, kapsamlı ve 
bütüncül bir şekilde yürütülmelidir. Daha geniş ölçekte, 
Kızılay, Güvenpark ve Bakanlıklar`ı da içerisine alan 
kent merkezinin bütüncül planlanması yaklaşımı 
içinde, ulaşımından gelişimine kadar tüm detaylarıyla 
birlikte düşünülmelidir.

Ulaşım sorunları yaratacaktır: Hâlihazırda, kentin bu 
bölgesi taşıt trafiği açısından son derece yoğundur. 
Yoğunluk artışına yönelik müdahaleler, yeraltı otoparkı 
ve otel, ticaret üniteleri gibi kullanımlar bu yoğunluğu 
daha da artıracak ve kent merkezindeki trafik sorununu 
daha da büyütecektir. 

Ekonomik rasyonalitesi yoktur: Ankara`nın 
hâlihazırda ihtiyaçtan fazla konut ve işyeri stoğu vardır. 
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz koşullarında 
bu projenin sürdürülmesi rasyonel değildir.

Saraçoğlu Mahallesi, alanın kültür varlığı niteliklerinin 
korunduğu, aynı zamanda kent merkezindeki karma 
kullanımları dengeli bir biçimde bir araya getirecek, 
kapsayıcı bir planlama yaklaşımıyla ele alınmalıdır.

Doğaya saygılı değildir : Her ne kadar kamuoyuna; 
“Proje kapsamında ağaç kesilmeyecek” şeklinde 
çarpıtma bilgiler veriliyor olsa da projede, rant 
projelerinin klişe unsurları haline gelen ağaç taşıma, 
kesme ve gölet düzenlemesi ile yerleşkenin doğal 
varlıkları ve kültürel peyzaj değeri yok edilecektir. 
Mahalledeki yeşil alanlar, 4500`e yakın ağaç ve bitki 
varlığı ile bir bütündür; sadece tescilli 210 adet ağacın 
korunması ile bu bütünlüğün sürdürülebilmesi 
mümkün değildir. Saraçoğlu Mahallesi, Yüksel Caddesi 
ile başlayan, Kumrular Sokak ve Anıttepe`de son bulan 
yeşil omurganın bir parçası olarak korunmalıdır. 

Kamucu değildir: Mahalle halka ait bir alan olmaktan 
çıkartılarak otel, ticaret ve işyeri gibi kullanımlarla 
işlevlendirilerek, özelleştirilecek ve kamusal alan 
olma niteliğini yitirecektir. Alanın kamusal niteliğinin 
korunması ve kesinlikle özel mülkiyet ve işletmelere 

terk edilmemesi gerekmektedir. Namık Kemal 
Ortaokulu kullanımını sürdürmelidir. 

Hukuka uygun değildir :Pek çok tescilli doğal ve 
kültürel varlığı barındıran ayrıca kentsel sit alanı da 
olan mahallede uygulanan restorasyon adı altındaki 
tüm uygulamalar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu`nun 660 ve 666 sayılı ilke kararları, 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
ve telif haklarının yasal çerçevesi ile tanımlanmakta 
ve sınırlandırılmaktadır. Saraçoğlu Mahallesi`ndeki 
tüm uygulamalara ilişkin, lojman statüsünün 
kaldırılmasını, ekonomiye kazandırıldığı iddiası 
ile özelleştirilmesini ve yeraltı otoparkı yapılmasını 
öngören koruma amaçlı imar planlarına, parselasyon 
planlarına, koruma kurulu kararlarına ve ihalelerine 
yönelik olarak meslek odalarının açtığı davalar devam 
ederken gerçekleştirilecek her uygulama, çevreye ve 
kente telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğinden, 
davaların sonuçlarını beklemeden alanda yapılacak 
hiçbir işlem ya da uygulama hukuka uygun değildir. 
Saraçoğlu Mahallesi`nde kamu yararı adına bir proje 
geliştirilecekse yasalar ve bugüne kadar alınan yargı 
kararlarına riayet edilmelidir. 

SARAÇOĞLU MAHALLESİ METRUK DEĞİLDİR, 
CUMHURİYET DEĞERİDİR: Mahalle halkçı, kamucu 
ve eşitlikçi sosyal devlet yapısının ürettiği ilk toplu 
konut yerleşkesi olarak Cumhuriyetin ve Başkentin bir 
simgesidir. Bakanlığın “metruk halden kurtarıyoruz” 
söylemiyle pazarladığı Saraçoğlu Mahallesi, rant 
yaratmak için Bakanlık tarafından bilinçli olarak 
köhneleştirilmiştir. Saraçoğlu Mahallesi`nin kültürel 
miras değeri ve kamusal niteliği, özelleştirilip ranta 
açılarak yok edilemez. 

Aşağıda imzası olan kurumlar ve kişiler olarak, 
Saraçoğlu Mahallesi`nde yürütülen, katılımcı ve şeffaf 
olmayan, bilimsellikten uzak, bütüncül ve kamusal 
bakış açısından yoksun olan bu hukuksuz sürecin 
hemen durdurulmasını; alanın ve yapıların özgün 
değerlerinin korunacağı kapsamlı bir koruma amaçlı 
imar planının hazırlanmasını, rant hedeflerinden 
vazgeçilerek alanın ve yapıların tüm özgün değerlerini 
korumayı hedefleyen bir restorasyon projesi 
hazırlanarak kamusal kullanımının devamını Ankara 
için ve Ankaralılar adına talep ediyoruz. Ankara 
kentine önem veren ve her söylemlerinde kentin 
değerlerini koruyacağını belirten yerel yönetimleri 
yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere göreve 
davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
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Sevgili dostlar, değerli basın emekçileri,

Bu kentte, son yıllarda ve özellikle son günlerde 
tarihin en büyük orman yangınlarına şahit olduk. Bu 
yangınların çıkış nedeni araştırmaları sürerken emek 
ve demokrasi güçleri olarak beklentimiz, yangına sebep 
olanların bulunması ve cezalandırmasıdır.

Ne yazık ki gerek ülkemizde gerekse dünyada doğa 
katliamlarının, ekolojik yıkımın ve ulusal-uluslararası 
şirketlerce gerçekleştirilen talanın giderek arttığı bir 
dönemdeyiz.

Maden ve enerji şirketlerinin çıkarları uğruna 
Türkiye’nin dört bir yanında doğa katliamlarına 
devam edildiğini gözlemledik ve gözlemlemeye devam 
ediyoruz: Nükleer santral için 650.000 ağacın kesildiği 
Sinop, Rus doğalgaz boru hattı ve 3. köprü gibi mega 
rant projelerinin tahribi altında can çekişen Kuzey 
Ormanları, 40 yıl ekonomik ömrü olan bir baraj için 
10 bin yıllık tarihin yok edildiği Hasankeyf, çevre 
duyarlılığında simge olan buna rağmen yüzde 80’ine 
maden ruhsatı verilen Kazdağları, imara açılmaya 
çalışılan doğal cennetler Salda Gölü, Munzur Gözeler, 
tüm itirazlara rağmen ısrarla sürdürülen Rant Kanalı 
Projesi ve daha niceleri…

Kentimizde Defne’de şehrin tam ortasında yer alan 
Arıtma tesisi, gün geçtikçe yaşam ve tarım alanlarına 
doğru genişleyen Rüzgar Enerji Santralleri, kurulması 
planlanan Termik Santraller ve ihaleye açılması 
planlanan maden sahaları....

Şu an; ÇED raporlarında gerçek dışı ifadelerin havada 
uçuştuğu, ruhsat alanlarının ve proje kısıtlarının keyfi 
olarak aşıldığı, canlılara-doğal varlıklara zehir ve ölüm 
saçtığı herkesçe bilinmesine rağmen ilgili işletmelerin 
faaliyetlerine izin verildiği, üstelik faaliyetlerini bitirip 
çekip gittikten sonra ortada enkaz bıraktıkları bir 
dönemden geçiyoruz.

Toplumda demokrasi ve hukukun gereklerini 
insan hakları prensiplerine dayalı olarak yerine 
getirmek, halkın sağlığı ve mutluluğunu korumak 
milletvekillerinin esas görevi olmalıdır. 5 Ekim 
tarihinde doğa talanının önünü vahşilik derecesinde 

açacak bir torba yasa teklifi iktidar milletvekilleri 
tarafından meclis gündemine sunuldu. TBMM’nin ilgili 
Komisyonu’nda onaylanan ve önümüzdeki günlerde 
Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeye açılacak, “Elektrik 
Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Torba Kanun Teklifi” ile ekonomik 
büyüme adı altında ekolojik yıkım ve talan dayatılıyor. 
Birçok kanunda değişiklik öngören bu Torba Kanun 
Teklifi, havayı, suyu, toprağı, ormanları, gıdayı, 
yaban hayatını, tarım ve yaşam alanlarını sömürerek 
yok eden bir avuç maden ve enerji şirketine yeni 
imtiyazlar ve teşvikler sağlarken, tüm canlıların yaşam 
hakkına yönelik saldırıları, şu anki yağma düzenini 
ve denetimsizliği dahi fersah fersah aşacak bir düzeye 
getirmeyi hedefliyor.

Bu torba yasa onaylandığı takdirde;

- Asgari ücretlilerden zorunlu gelir vergisi alınırken, 
yaşam hakkını ihlal eden bir avuç maden ve enerji 
şirketi çeşitli vergilerden muaf tutulacak…

- Maden ve enerji şirketleri, faaliyet gösterdikleri ruhsat 
alanları dışına taşıp ekosisteme geri dönülmez zararlar 
verebilecek… o Köylülerin arazileri yok pahasına 
şirketlere devredilecek…

- Maden ve enerji şirketlerinin yatırım bölgelerinde 
yer alan araziler, tarım alanları ‘kamu yararı kararı’ 
olmaksızın istimlak edilerek bu şirketlere peşkeş 
çekilecek…

- Gaz dağıtım şirketlerinin maliyetlerini düşürmek 
için, şebeke kurarken alt yapıda yarattıkları tahribatın 
düzeltilmesi yerel yönetimlere yüklenecek...

- Araba lastiği, orman ürünleri ve çöp yakarak elde 
edilen enerji ‘yenilenebilir’ sayılacak ve şirketler 
teşviklerden yararlanacak. Bununla birlikte, halihazırda 
Avrupa’nın dağ gibi çöp yığınlarıyla boğuşan Türkiye, 
özellikle lastik atıkların boca edildiği dünyanın 
atık/imha depolarından biri haline gelecek. Havaya 
salınacak zehirli kimyasal atıklar geri dönülmez şekilde 
halk sağlığı sorunlarına neden olacak…

TMMOB HATAY İKK: YAŞAM HAKKI TORBAYA 
SIĞMAZ

TMMOB Hatay İl Koordinasyon Kurulu 30 Ekim 2020 tarihinde yaptığı basın açıkalması ile “Elektrik Piyasası 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Kanun Teklifi” ile ekonomik büyüme adı 
altında ekolojik yıkım ve talanın dayatıldığına dikkat çekti.
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- Kanunda tüketicilere düşük maliyetli enerji sağlama 
sözü verilse de enerjinin verimli kullanılmasına 
ilişkin hiçbir düzenleme yapılmamakla birlikte kayıp-
kaçak bedellerinin hukuksuz bir şekilde tüketicilere 
yüklenmesine devam edilecek…

Yürütülen kampanyalar sonucunda tüm canlıların 
yaşam hakkına saldırı anlamı taşıyan ve Türkiye’nin dört 
bir yanındaki ekolojik yıkımları daimi hale getirecek 
bu torba yasanın TBMM komisyonlarında tartışılması 
sürecinde 2 maddede kötünün iyisi diyebileceğimiz 
değişiklikler yapıldı. Diğer yandan teklifin ilk halinde 
bulunmayan daha olumsuz bir düzenleme, teklif 
metnine eklendi. Bu süreç bize gösterdi ki, sesimizi 
birlikte ve daha etkili bir şekilde yükselttiğimizde 
sonuç alabiliyoruz. O yüzden bugün Türkiye’nin birçok 
şehrinde bu eş zamanlı basın açıklamasını yaparak 
meclise bir mesaj vermek istiyoruz: Doğa katliamının, 
ekolojik felaketlerin, biyoçeşitlilik kaybının, iklim 
krizinin ve sömürünün önüne geçmek için Torba Yasayı 

geri çek! Çünkü doğada ahenkli bir şekilde varlıklarını 
sürdüren canlıların yaşam hakkı torba yasaya sığmaz.

Esasen, bu yasa teklifi, teklifi sunan milletvekillerinin 
de çok rahat ve açık bir şekilde belirttiği gibi, sadece 
özel sektör kurumlarının faaliyetlerini daha hızlı, kolay 
ve denetimlere takılmadan yapabilmelerini sağlamak 
amacını taşımaktadır. Biz ise enerji demokrasisini, 
sosyal adaleti ve doğanın haklarını gözeten ve 
uygulamaya geçiren politikaların bir an önce 
kanunlaştırılmasını talep ediyoruz. Doğayla uyumlu 
ve sağlıklı bir toplumsal yaşamın, ekolojik prensiplerle 
inşa edilebileceğini biliyoruz. Bunun için tek eksiğimiz 
toplumsal irademizin siyasetin gündemine yansıması.

Gündelik hayatımızın her anında yüzleşmek zorunda 
kaldığımız Covid-19 krizinin doğanın tahrip 
edilmesinden kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle 
hep birlikte sesleniyoruz, duyun bizi, duyun ve bizlerle 
birlikte haykırın: Yaşam Hakkı Torbaya Sığmaz!

LASTİĞİ YAKARAK ENERJİ ELDE 
ETMEK DOĞRU ÇÖZÜM DEĞİL; ÇÖZÜM 

YENİLENEBİLİR ENERJİDE...

ÇÖZÜM: LASTİĞİ GERİ KAZANIMDA...

Enerji kullanımı modern çağın gereği ve vazgeçilmez 
bir insan hakkıdır. Esasen, tümü toplumun ortak 
malı olan yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesinden başlayarak; üretim, iletim, 
dağıtım ve satışına kadar sürecin tüm aşamalarında, 

KOCAELİ AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ: LASTİĞİ 
YAKARAK ENERJİ ELDE ETMEK DOĞRU ÇÖZÜM 

DEĞİL; ÇÖZÜM YENİLENEBİLİR ENERJİDE
Aralarında TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulunun da bulunduğu Kocaeli Akademik Odalar Birliği atık 
lastiklerden enerji üretimine yönelik yasa tasarısına ilişkin 30 Ekim 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
Basın açıklaması öncesi TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekci konuya ilişkin bir 
bilgilendirme konuşması gerçekleştirdi. 
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çevreyi,  doğayı tahrip etmemesi ve toplum yararı 
öncelikli olarak gözetilmelidir. Bu ölçüt, enerji ile 
ilgili tüm faaliyetlerde geçerli olmalıdır. Enerjinin tüm 
tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve 
güvenilir bir şekilde sunulması, temel enerji politikası 
olmalıdır. Bu anlayış ve yaklaşım, enerji ihtiyacının 
karşılanmasının, bir kamu hizmeti olarak yürütülmesi 
gereğini ortaya çıkarmaktadır.

Ancak insan ve çevreyi öncelemeyen kapitalist 
enerji politikaları sonucunda, enerji kullanımının 
vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu gerçeği yok 
sayılmış; kamu hizmeti olan enerji ve elektrik temini 
piyasa faaliyeti haline dönüştürülmüştür. Sermaye 
birikim rejiminin sınırsız büyüme eğilimi ile birlikte, 
enerji sektörü kamusal bir alan olmaktan çıkarılarak, 
özel tekellerin kâr egemenliğine teslim edilmiş ve ortaya 
fosil kaynaklara dayalı, yüksek karbon emisyonlu bir 
ekonomik yapı çıkmıştır. Bu yapıda; tekellerin fosil 
yakıt temelli politikaları nedeniyle küresel ısınmaya yol 
açan sera gazı salımları dünyayı tehdit eder bir konuma 
gelmiştir. Bu politikaların bir diğer sonucu da enerji 
yoksulluğu ve yoksunluğunun dayanılmaz bir boyuta 
ulaşmış olmasıdır. Bu yapı ve mevcut durum, artık 
sürdürülemez bir noktadadır.

TBMM’nin 2/3116 Esas Numarasında yer alan 46 
maddeden oluşan Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile; “Maden, doğal gaz ve elektrik sektöründe faaliyet 
gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör 
yatırımcılarının faaliyet alanlarındaki ihtiyaçlarına 
yönelik düzenlemeler yapılması” amaçlanmaktadır.

Son yıllarda artarak süregelen maden arama ve işletme 
ihaleleri bu kez covit-19 pandemi koşulları adeta fırsat 
bilinerek ülkemizin hemen hemen tümüne yayılan 
biçimde milyonlarca hektar orman, mera, tarım alanı, 
maden arama ve işletme alanlarına dönüştürülerek, 
doğal değerlerimizin tahribi sınır tanımaksızın devam 
etmektedir.

Siyanürlü maden aramalarının önündeki kimi mevcut 
engellerin de ortadan kaldırıldığı ve yapılan maden 
ihalelerinin hemen ardından bu kez TBMM’nin 
gündemine taşınan bu torba yasa teklifi ile, Avupa 
Birliğinin Çevre Politikaları gereği Plastik Atıklar 
gibi, Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL)’ lerin 
ve kirli teknolojilerin taşınacağı, depolanacağı ve 
ülke topraklarımızın bir bütün olarak harabeye 

dönüştürülmesi yasallaştırılmak istenmektedir.

Hava ve çevre kirliliğinin insan ve toplum yaşamına 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak yerine artıran 
yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Basında, 
Kocaeli, Düzce ve Erzincan illerinde araç lastiği 
yakılarak elektrik üretileceğine dair haberler yer 
almaktadır. Adı geçen bölgelerde aslında yıllardır 
üretim yapan tesisler bulunmaktadır.Gerçekte 
biyolojik bağı bulunmayan ÖTL’ ler biokütle olarak 
tanımlanarak, tesisler Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ‘ dan yararlanan 
işletmeler  olarak tanımlanmaya çalışılmaktadır.
Biyokütle yaygın olarak, biyoyakıt elde etmek amacı 
ile yetiştirilen bitkiler ile lif, ısı ve kimyasal elde etmek 
üzere kullanılan hayvansal ve bitkisel ürünleri ifade 
etmektedir. Biyokütleler, bir yakıt olarak yakılabilen 
organik atıkları da içerir. Buna karşın, fosilleşmiş ve 
coğrafi etkilerle değişikliğe uğramış, kömür, petrol 
gibi organik maddeleri içermez.  Atık lastiklerden 
çeşitli işlemler sonucu elde edilen yeni ürün veya yan 
ürünlerin biyokütle olarak tanımlanamaz.

Mevcut koşullarda üretim yapan bu tesislerin ÇED 
raporlarının ve ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin, 
EPDK tarafından Elektrik Üretim Lisanslarının, 
Belediyece verilen İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarında Elektrik üretimi konusunun var olup 
olmadığı tarafımızca bilinmemekte ve varolduğuna 
dair ciddi şüpheler bulunmaktadır. Sözü geçen yasa 
teklifinde “lastikten de elektrik üretimi” konusu 
bulunduğuna göre Kocaeli, Düzce ve Erzincan’daki 
mevcut tesisler yasallığı ciddi şaibe altındadır.

Görevleri arasında, kullanılmış lastikleri toplayıp geri 
kazanımı da bulunan LASDER’e (Lastik Sanayicileri 
Derneği) göre, ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 
180.000 ton ÖTL oluşmaktadır. Kimi araştırmalarda 
bu miktarın 220.000 ton olduğu ifade edilmektedir. Bu 
lastiklerin geri kazanımı, bertarafı ya da depolanması 
için çeşitli yollar izlenmektedir. Bu yöntemler arasında 
granül hale getirerek kauçuk levha elde etme,  piroliz 
yöntemi ile içinden bileşenlerinin (Karbon siyahı, 
pirolitik yağ, kauçuk vs)  yeniden elde edilmesi ve 
endüstride tekrar kullanımı gibi yöntemlerde yer 
almaktadır. Bunlara ek olarak çimento fabrikalarında 
yakıt olarak kullanımı da gerçekleştirilen işlemlerdendir. 
Araç, otomobil lastiklerinin ortalama olarak, kütlece 
%47’si kauçuk, %21,5’u karbon siyahı, % 16,5’umetal, 
geri kalanları ise katkı maddeleri (%7.5), tekstil elyaf 
(%5.5), çinko oksit ve kükürtten oluşmaktadır. Ancak 
lastiklerin yanmasıyla atmosfere karbon siyahı, 
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uçucu organikler, yarı-uçucu organikler, çok halkalı 
hidrokarbonlar, yağlar, kükürt oksitleri, azot oksitleri, 
nitrosaminler, karbon oksitleri, uçucu partiküller ve 
As, Cd, Cr, Pb, Zn, Fe vb. gibi metaller yayılmaktadır. 
Dolayısıyla lastiklerin öncelikle tüketim miktarını 
azaltmak, ömrünü tamamlayanların azami oranda geri 
dönüşümünü sağlamak gerekmektedir. Hiçbir işlem ile 
geri kazanılamayan atık ise yerleşim yerlerinden uzak 
ve modern emisyon kontrol sistemleri olan tesislerde 
yakılmalıdır.

Her durumda ilimiz gibi kanser vakalarının ülke 
ortalamasından yüksek olduğu, kronik solunum yolu 
hastalıklarının yaygın olduğu ve sanayiye doymuş bir 
kente, böyle bir tesis asla kurulmamalıdır! Kocaeli 
gerçeğinde, zaten mevcut kirli havaya ayrıca bu 
maddelerin de salımı ile KÜMÜLATİF ETKİNİN 
DAHA FAZLA OLACAĞI önemsenmelidir.

Yatırımlarda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
süreçlerinin tek başına yeterli olmadığı, her çevresel 
etkinin aslında tüm canlı sistemine etki edeceği 
gerçeğinden hareketle SED adını verebileceğimiz “Sağlık 
Etki Değerlendirme” süreçlerinin de raporlandırılarak 
ilgili kurumların görüşlerine sunulması,“ canlı 
yaşamına” saygının bir zorunluluğudur. Sermayenin kar 
hırsından önce, insan ve diğer canlıların yaşamlarının 
savunulmasına dair yasal düzenlemelerin yapılması 
öncelikli talebimizdir.

Lastik, içeriğinde büyük oranda kükürt ve karbon 
barındırmaktadır. Lastiğin herhangi bir geri 
kazanım işlemi yapılmadan doğrudan yakılması 
sonucu bacagazları içerisinde yüksek oranda CO2 
(karbondioksit) ve SO2 (kükürtdioksit) açığa 
çıkmasına sebep olacaktır. Her iki gaz da çevre ve 
insan sağlığı açısından son derece zararlı bileşenlerdir. 
Unutulmamalıdır ki küresel ısınmaya sebep olan sera 
gazlarının başında CO2 gelmektedir. Tüm dünya 
karbon salımlarını azaltmaya, karbon ayak izlerini 
takip etmeye çalışırken, böylesi olumsuz etkisi olacak 
bir yakıtın, enerji eldesi için kullanılmaya çalışılması 
mantık dışıdır. İçerisindeki yüksek kükürt oranı 
sebebi ile belirli kalitedeki fueloil’lerin yakılması 
yasaklanmışken, yüksek kükürt içeren lastiklerin 
yakılmasına izin veriyor olmak kendi içinde ayrı bir 
çelişkidir.

Yine, kauçuk endüstrisinde de toplam kauçuk 
tüketiminin yarısından fazlası araç lastiği sektöründen 
karşılanmaktadır. Bu nedenle en çok geri dönüşüm 
sağlanan kauçuk ürünü araç lastiklerindendir.

AB üyesi ülkelerde ÖTL’leringeri dönüşüm dışında 
kullanılması mümkün değilken, ülkemizde lastiklerin 
enerji üretim aracı olmasına olanak sağlayan bu 
yasanın çıkartılmaya çalışılması, insan sağlığına ve 
temiz çevreye duyarsızlığın ne aşamada olduğunu 
göstermektedir.

Lastiklerin geri kazanımına yönelik olarak ise, konunun 
tarafları olan ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri 
alınarak ve teknik destekler sağlanarak kamu yararı 
öncelikli olarak tesis edilmesi, sürekli denetlenmesi 
ve etkin işletilmesi sürekli kılınmalıdır. Doğru 
projelendirilmeyen, denetimden yoksun işletmeler 
hayata geçirilmemelidir.

İnsan yaşam ve sağlığının, hava ve çevre kirliliğinin 
belirleyici olmaktan iyiden iyiye çıkartıldığı böylesi 
bir yaklaşım asla kabul edilemez. Güneş, rüzgar 
gibi yenilenebilir enerji kaynakları dururken, onlar 
için düzenlemeler yapılması, önceliklendirilmesi 
gerekiyorken, orta ve uzun vadede yaşamsal sorunlar 
yaratması kesin olan “lastik yakarak enerji üretimi” 
anlayışı kabul edebileceğimiz bir yöntem değildir. 
Araç egzos salımları ve sanayinin yarattığı hava, su, 
toprak kirliliği ile ortaya çıkan  insan yaşamına yönelik 
risklerin çoktandır yok sayıldığı; adı ölüm ovasına 
çıkan ve kanserden ölümlerin neredeyse artık ağza 
bile alınmadığı Dilovası gerçeği ortada dururken, 
adeta Kocaeli gözden tümüyle çıkartılmak istenmekte; 
kontrolsüz bir kent haline dönüştürülmektedir.

Ayrıca, plansız uygulamalar sonucu ülkede elektrik 
üretiminde arz fazlası oluşmuş, bunun sonucunda 
bazı santrallar üretimi durdurmuş veya kapanmış, bir 
bölümü yurtdışına satılmışken, canlı yaşam için ciddi 
bir risk unsuru olacak  “lastik yakma ile enerji üretimi” 
en son düşünülecek enerji üretme yöntemlerinden 
birisi bile olmamalıdır.

Ülkemizin ÖTL çöplüğü haline dönüşmesi endişesi 
de taşımaktayız. Bu tür tesislerin ülke dışından ÖTL 
temini de yasaklanmalıdır. 

Üretilen elektriğin alıcısının devlet olduğu, alıcı 
sorunu bulunmayan bu yasa değişikliğinin, torba yasa 
ile öngörülen değişikliklerinin önemli bir bölümüyle 
birlikte TBMM Genel Kurulunca red edilmesi, sadece 
Kocaeli halkının değil 83 Milyon insanımızın talebidir.

Kar hırsı uğruna, halk sağlığı ve temiz çevre heba 
edilmemelidir.
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İzmir’de meydana gelen deprem sonrası TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu 31 Ekim 2020 tarihinde yaptığı 
basın toplantısında “İmar affı adı altında, ruhsatsız 
ve depreme dayanıklılığı tartışmalı birçok yapının, 
İzmir’deki yapı stoğunun içerisine dahil edildiği 
malumdur. Yıkım, imar affının sonucudur” denildi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir’de 
meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından 
basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan TMMOB İzmir İl 
Koordinasyonu Kurulu Dönem Sekreteri Aykut 
Akdemir, deprem bölgesinin tarım ve sulak alanlar 
olduğunu vurgulayarak, “Şu ana kadar 4 tane tümüyle 
yıkılmış, 9 tane kısmen yıkılmış bina var. Oldukça 
fazla ağır hasarlı yapılar mevcut. Bu bütünlüğün 
harcı, toplum ve kamu yararıdır. Bu harç, sermayenin 
ihtiyaçları için dışarıda bırakıldığında, rant kazanımı 
her şeyin üstünde tutulduğunda, yeterli analiz ve 
değerlendirmelerden uzak planlama yaklaşımlarına 
prim verildiğinde, kentler deprem karşısında 
savunmasız kalır. Bu nedenle, halkımızın sağlığı ve can 
güvenliği için, kamucu ve toplumcu bir kent planlama 
yaklaşımı yeniden tesis edilmelidir. Farklı mesafelerde 
olması bu binaların yapım aşamasıyla ilgili sorunlar 
olduğunu gösteriyor. Her zaman dendiği gibi deprem 
değil binalar öldürüyor. Şu an bu bölgede 450 bin 
nüfus yaşıyor. Bu nüfusun çoğu sokakta. Bu insanların 

normal hayatlarına bir an önce dönmeleri gerekiyor. 
Mevcut fay hattında artçı depremlerin olacağı, ancak 
daha büyük deprem olmayacağı konusunda ortak bir 
görüş mevcut” diye konuştu.

Son olarak Akdemir, şunları dile getirdi:

“24 saat geçti deprem üzerinden. Depremden 
sonra saat 23.00’a kadar herhangi bir koordinasyon 
sağlanamadı. Bütün kurum ve kuruluşların risk 
üzerinde durması gerekmektedir. Haber akışı da doğru 
şekilde sürdürülmemektedir. Asıl çalışma hasarlı 
binaların tespitine ve yurttaşların evlerine bir an önce 
girmelerini sağlamaktır. Asıl olan takım elbiselerin 
değil, madenciler gibi kazma kürekle gelip enkaz 
altında çalışmaktır. İzmir depremi, imar affının ortaya 
çıkaracağı tehditler için uyarı niteliği taşımaktadır. 
İmar affı adı altında, ruhsatsız ve depreme dayanıklılığı 
tartışmalı birçok yapının, İzmir’deki yapı stoğunun 
içerisine dahil edildiği malumdur. Yıkım, imar affının 
sonucudur. Yıkılan binalar arasında, imar barışından 
faydalanan binalar olup olmadığı şu anda bilinmemekle 
birlikte, temel olarak oy kaygısının tetiklediği imar 
aflarının, depremde can ve mal güvenliğini tehlikeye 
attığı herkes tarafından bilinmelidir. Bugün rant 
uğruna görmezden gelinen ya da devletin resmi 
kayıtlarına geçirilen, kaçak yapıların, depremlerde bir 
tabuta dönüşme olasılığı unutulmamalıdır.”

TMMOB İZMİR İKK: İZMİR DEPREMİNDEKİ YIKIM, 
İMAR AFFININ SONUCUDUR
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TMMOB OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri 
(KHK) İle İhraç Edilen Mühendis, Mimar Ve Şehir 
Plancıları Raporu Eylül 2020’de yayımlandı.

SUNUŞ

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi uzun 
süredir otoriterleşme eğilimi gösteren AKP iktidarı 
tarafından “tanrının bir lütfu” ve/veya “bir proje” olarak 
görülmüştür. Siyasal iktidar, 15 Temmuz’u gerekçe 
göstererek Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edip istisnai, 
sınırsız ve denetimsiz yetkiyi elde ederek; neticede 
OHAL kararnameleri aracılığıyla, otoriter yönetimini 
pekiştirmiştir.

Darbe girişimini fırsata çeviren AKP Anayasa’dan 
kaynaklanan en temel demokratik hakları askıya aldığı 
gibi, hiç zaman kaybetmeden kamu çalışanlarının 
tasfiyesine yönelmiştir. Bu süreçte kamu çalışanlarını 
sorgusuz, sualsiz, hukuksuz bir biçimde kamu 
görevinden ihraç etmiştir.

Bilindiği gibi, evrensel insan haklarının en temel 
ilkelerinden ikisi “masumiyet karinesi” ile “savunma 
hakkı”dır. Buna göre, herkes suçu ispat edilene kadar 

masum kabul edilir. Bir insana suç somut olarak 
atfedilir ve savunma hakkı kullandırılır. AKP yönetimi 
“masumiyet karinesi”ne saygı göstermeden, herhangi 
bir suç atfetme gereği duymadan, iltisak gibi soyut, 
ispatlanamaz ve ölçülemez kavramların icadı yoluyla 
insanları kamudan ihraç etmiş; buna karşılık onlara 
hiçbir savunma hakkı tanımamıştır. Üstelik Fethullah 
Gülen Cemaati’ni gerekçe gösteren AKP, demokrat, 
yurtsever ve sosyalist kimliğiyle bilinen, sendikal 
örgütlenme ve mücadelede yer alan kamu çalışanlarını 
da bu kapsamda değerlendirerek kamudan ihraç 
etmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
istihdam edilen kamu çalışanları, bu kanunun 
koruması altındadır. Kanun’un 125. Maddesinin E 
Fıkrası devlet memurluğundan çıkarılma koşullarını 
belirler. Hukuken böyle bir yol işletilmesi gerekirken, 
iktidarın kamu çalışanlarını keyfi bir yolla ihraç etmesi 
hukuksuzluğun açık bir göstergesidir. 

Doğal olarak kamuda çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancıları da bu süreçten etkilenmiş, çok 
sayıda TMMOB üyesi, başta OHAL Kanun Hakkında 
Kararnameleri (KHK) olmak üzere birçok hukuksuz 
yolla kamudan ihraç edilmiştir. Sorun ihraçla da 
sınırlı kalmamış, adeta intikam peşinde koşan iktidar, 
mesleğimizin getirdiği diğer yetki ve unvanların da 
kullanılmasına engel olmuş, üyelerimizi adeta sivil 
ölüme mahkûm etmiştir. İhraçlar sadece üyelerimizle 
sınırlı kalmamış, geçmişte görev yapmış ve/veya halen 
aktif görevine devam eden birçok TMMOB, oda ve 
şube yöneticisi, temsilcisi de bu hukuksuzlukla karşı 
karşıya kalmıştır.

TMMOB olarak bağlı odalarımız ve şubeleri, İl 
Koordinasyon Kurulları (İKK) ile bu hukuk dışı, keyfi 
uygulamalara karşı çıkmanın toplumsal ve siyasal 
görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu çerçevede 
yürüttüğümüz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB OHAL KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERİ (KHK) İLE İHRAÇ EDİLEN 

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI RAPORU 
YAYIMLANDI






