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Bu Sayıda

İÇİNDEKİLER

Hem ülkemiz hem de dünya için felaketlerle dolu
2020 yılını geride bıraktık. Tüm dünyayı derinden
etkileyen, yaşam tarzlarımızı baştan aşağı şekillendiren
Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, 2021 yılı için
hepimize umut oldu.
2020 yılında hayatlarımızı alt üst eden sadece salgın
değil, salgını fırsat bilerek baskıcı yönetim anlayışını
derinleştirmek isteyen iktidarın politikaları oldu.
Toplumsal muhalefeti hedef alan baskılar, hukuku
ayaklar altına alan mahkeme kararları, tüm kurumlara
egemen olan parti devleti anlayışı ve emekçilerin hayatını
çekilmez hale getiren ekonomi politikaları nedeniyle
hayatımız tümüyle cehenneme döndü.
Yılın son iki ayında yaşadıklarımız ve mecliste kabul
edilen 2021 yılı bütçesi, benzer bir yaşam zorluğunun
2021 yılında da bizleri beklediğini gösteriyor.
TMMOB olarak 2020 yılı boyunca krize karşı emekten
yana, yağma politikalarına karşı kamuculuktan
yana, şiddet politikalarına karşı barıştan yana, baskı
politikalarına karşı özgürlüklerden yana, ayrımcılığa karşı
eşitlikten yana politikalar geliştirmek için mücadele ettik.
Mesleğimizi, meslektaşlarımızın çıkarlarını, toplumun
ortak faydasını ve ülkemizin geleceğini savunduk. Bu
mücadelemizi önümüzdeki yıllarda da kararlılıkla
sürdüreceğiz.
Bu sayımızda 2020 yılı Kasım ve Aralık aylarında
yaptığımız basın açıklamalarına ve hazırladığımız
raporlara yer veriyoruz.
İyi okumalar, sağlıklı günler…
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TMMOB 45. DÖNEM 5. DANIŞMA KURULU
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB 45. Dönem 5. Danışma Kurulu Toplantısı
çevrimiçi olarak 8 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
açılış konuşması şöyleydi:

Toplantı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB
Danışma Kurulu Raporu sunumunu gerçekleştirdi.

Sayın Başkanlarım,
Sayın Onur ve Denetleme Kurulları Üyeleri,
Birlik ve Odalarımızın Sayın Yöneticileri,
Değerli Meslektaşlarım,

Toplantıya 350 kişi katıldı ve TMMOB geçmiş
dönem
değerlendirildi.
Toplantıda
TMMOB
yasasının değiştirilmesine karşı mücadele kararlılığı
vurgulanırken, çalışma programı üzerine tartışma
yürütüldü.
Toplantıda sırasıyla Kaya Güvenç, Özer Akkuş, Yavuz
Önen, Teoman Alptürk, Mehmet Soğancı, Yunus
Yener, Aykut Akdemir, Ali Ulusoy, Erol Özkan, Ayhan
Yüksel, Tevfik Peker, Leman Ardoğan, Tezcan Candan
Karakuş, İlker Çelik, Can Ayday, Doğan Hakan,
Hüseyin Alan, Ali Ekber Çakar, Ali İpek, Özgür Topçu,
Eylem Ulutaş, Ahmet Yaşar Canca, Sevket Demirbaş,
Necdet Evlimoğlu, Murat Kapıkıran, Esin Köymen,
Selin Top, Pınar Giritlioğlu, Helil Kınay, Cevahir Efe
Akçelik, Mücella Yapıcı ve İzmir Deprem Çadırında
çalışmalar yapan Genç Mühendisler birer konuşma
yaptılar.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 45.
Dönem Beşinci Danışma Kurulu toplantısına hoş
geldiniz. Yönetim kurulumuz adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Danışma Kurulu’na yeni katılan
arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar diliyorum.
Bildiğiniz gibi bu toplantımızı geçtiğimiz hafta yapmayı
planlamıştık fakat İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle
bugüne ertelemek durumunda kaldık. İzmir’de yaşanan
depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla
anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
Geçtiğimiz hafta içinde Yönetim Kurulundan
arkadaşlarımız, Oda Başkanlarımız ve İl Koordinasyon
Kurulu üyelerimizle birlikte İzmir’de depremden
etkilenen yerleri ziyaret ederek depremzedelerle
dayanışma duygularımızı paylaştık. İl Koordinasyon
Kurulumuz tarafından hazırlanan ilk gözlem raporunu
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kamuoyuyla paylaştık ve Büyükşehir Belediye Başkanı
ile görüş alışverişinde bulunduk.
Önümüzdeki hafta içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenecek çalıştayda da konuya ilişkin
yaklaşımımızı paylaşacağız
Raporumuzda da altını çizdiğimiz gibi merkez üssü
80 kilometre uzakta olan bir depremde yaşanan,yıkım
ve can kaybının temel nedeni bilimin ve tekniğin
gereklerinin yerine getirilmemesidir.
Yer seçiminden şehir planlamasına, yapı güvenliğinden
imar affına, depremler esnasında yapılması
gerekenlerden
deprem
sonrasında
yapılması
gerekenlereuzanan her aşamada bilimden ve
mühendislikten uzak duran yaklaşım ortaya çıkan
tablonun birinci derecede sorumlusudur.
Merkezi iktidardan yerel yönetimlere, müteahhitlere,
yapının taşıyıcı unsurlarında tadilat yapan mülk
sahiplerine, yapı denetiminde görevli unsurlara kadar
her düzeyde kişi ve kurum bu sorumlulukta pay
sahibidir.
Depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar
tasarlamanın, üretmenin, deprem hasarları ve can
kayıplarını azaltmanın bilinen tek yolu, mühendislik,
mimarlıkve şehir plancılığı hizmetlerinin eksiksiz bir
şekilde uygulanmasıdır.
Yaşadığımız bu kötüdeneyimden öğreneceğimiz çok
şey var, umarız ülkemizin en yakıcı ve acil sorunu olan
deprem güvenliği konusunda hızla adımlar atılır.
Bizler TMMOB olarak, tüm odalarımızla birlikte
atılacak her adımda sorumluluk üstlenmeye hazırız.
Şehirlerimizin yeniden planlanması, yapılarımızın
güvenli biçimde yapılması için elimizden gelen her
desteği vermeye hazırız.
Bunu hem kamuoyuyla hem de görüştüğümüz
tüm yetkililerle paylaştık. Her fırsatta bu çağrımızı
yinelemeye devam edeceğiz.
Sevgili Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi yasamız gereği Mayıs ayı sonunda
toplamamız gereken Genel Kurulumuzu, Bakanlık
Genelgeleri nedeniyle iki defa ertelemek zorunda
kaldık.Yeni bir yasaklama gelmezse Genel Kurulumuzu
11-12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğiz.

Marx “tarihte önemli olaylar iki kez tekrarlanır; ilkinde
trajedi, ikincisinde komedi olarak” demişti. Bu söz
İçişleri Bakanlığı’nın Genel Kurulumuzu erteleme
genelgesi için de geçerli sanırım.
İlki, Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan
tedbirler kapsamında alınan trajik bir karardı. İkincisi
ise tümüyle keyfi biçimde alınan, sendikalar ve siyasi
partiler genel kurul yaparken meslek örgütlerine yasak
koyan komedi bir karar olarak tarihe geçti.
Bu ertelemenin salgınla mücadeleyle bir ilgisi
olmadığını hepimiz biliyoruz. Siyasi iktidarın salgınla
mücadele etmek, salgını önleme gibi bir kaygısı
olmadığını hepimiz biliyoruz.
Salgınla mücadele etmek isteyen iktidar, vaka sayılarını
halktan gizlemez. Elindeki tüm bilgileri şeffaf biçimde
paylaşarak gerekli tedbirleri alır.
Salgınla mücadele etmek isteyen iktidar, başta sağlık
çalışanları ve riskli gruplar olmak üzere temaslı kişilere
düzenli test yapar.
Salgınla mücadele etmek isteyen iktidar, grip ve zatürre
aşılarını karneye bağlamaz. Halkı sağlığını korumak
için gerekli tüm aşı ve ilaçları ihtiyacı olan herkese
ücretsiz olarak sağlar.
Siyasi iktidar ne yazık ki salgını bir toplum sağlığı
meselesi olarak görüp onunla topyekûn mücadele
etmek yerine, bütün yükü sağlık çalışanlarının
omuzlarına yüklemiş durumda.
Sağlık çalışanlarının özverili mücadelesine rağmen
aralarında arkadaşlarımızın da bulunduğu binlerce
kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Buradan hepsini
saygıyla anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
Halen hastalıkla mücadele eden arkadaşlarımıza da acil
şifalar diliyorum.
Değerli Meslektaşlarım,
Bildiğiniz gibi Genel Kurulumuzun İçişleri Bakanlığı
tarafından ikinci kez ertelenmesi üzerine TMMOB
Yönetim Kurulu olarak bir karar aldık ve Birliğimizi
iktidarın dayatmalarıyla değil, Genel Kurul iradesiyle
yöneteceğimizi kamuoyuna açıkladık.
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
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TMMOB Yönetim Kurullarına seçilen 3 üyenin
tamamının katılımıyla birlikte yürüteceğimizi dile
getirdik.

ancak siyasi iktidardan bağımsız kalarak, herhangi bir
baskı altında kalmaksızın yerine getirebileceğimizin
altını çizdik.

24 Ekim tarihinde de Oda Genel Kurullarında TMMOB
Yönetim Kurulu adaylığı için seçilen arkadaşlarımızın
dakatılımıyla ilk Genişletilmiş Yönetim Kurulu
toplantımızı gerçekleştirdik. Genişletilmiş Yönetim
Kurulumuzun TMMOB açısından tarihi bir öneme
sahip olduğunu düşünüyorum.

Çalışmalarımızı bilimsel gereklilikleri ve kamunun
menfaatini göz önünde bulundurarak yürütmenin
önemini vurguladık. Anayasanın bize sağladığı özerkliği
ortadan kaldıracak her türden idari vesayet girişiminin
mesleğimize ve ülkemize zarar vereceğinigüçlü bir
şekilde dile getirdik..

Bu kararımız, kurumlarımızı işlevsizleştirmeye çalışan
siyasi iktidarın keyfi ve dayatmacı yönetim anlayışına
karşı, kendi örgütsel işleyişimizi ve hukukumuzu
koruma doğrultusunda verilmiş örnek bir karar olarak
tarihe geçecektir. TMMOB’nin iktidarın buyruklarıyla
değil, üyelerinin iradesiyle yönetildiğinin göstergesi
olarak toplumsal mücadeleler tarihindeki yerini
alacaktır.

Birliğimizi hedef alan bu saldırıları, üyelerimizden
aldığımız güçle ve tarihimizden gelen mücadele
birikimimizle boşa çıkartmayı başardık.

Bugün online olarak gerçekleştirdiğimiz Danışma
Kurulumuz da bu örnek kararın bir parçası ve devamı
olarak görülmelidir.
TMMOB Yönetim Kurulu olarak bu Danışma
Kurulumuzu, geçtiğimiz haftayayınladığımız Çalışma
Raporumuz ışığında geçtiğimiz çalışma dönemin
değerlendirileceği veönümüzdeki dönem çalışmalarının
planlanacağıbir toplantı olarak planladık. Bugünkü
danışma kurulumuzda yürüteceğimiz tartışmalar
vedile getirilen önerilerlezenginleştireceğimiz çalışma
programı, Birliğimizin 46. Döneminin faaliyetlerine
esas olacaktır.
Çalışma Programımızla ilgili tartışmalara geçmeden
önce içinden geçtiğimiz dönemde yaşanan gelişmelere
ilişkin değerlendirmelerimi kısaca paylaşmak istiyorum
Değerli Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi 2007 yılından bu yana hemen hemen
her yıl TMMOB yasasının değiştirilmesi konusu iktidar
partisi tarafından gündeme taşınıyor, kimi zaman
yasa tasarıları hazırlanıyor. Kimi zaman adımızı, kimi
zaman seçim sistemimizi, kimi zaman da yetkilerimizi
kısıtlamak üzere hazırlanan bu tasarılarınortak bir
amacı vardır.
Amaçlanan şey, TMMOB’nin kamusal niteliğini ve
özerk yapısını ortadan kaldırmak, faaliyet alanlarımızı
kısıtlamak, mesleki denetim yetkilerimiz daraltmakve
kurullarımızı işlevsizleştirmektir.
Bu değişiklikler gündeme her geldiğinde bizler
Birliğimizin Anayasal Statüsünün ve kamusal
görevlerimizin altını çizerek, bu görevleri ancak ve

Biliyorsunuz
bu
mayıs
ayı
başındaki
Cumhurbaşkanınınbaşta Barolar ve TTB olmak üzere
meslek kuruluşlarının kuruluş yasasınındeğiştirileceği
yönündekibeyanıve hemen ardından yandaş medya
silahşörlerinin TMMOB’yi hedef gösteren açıklamaları
üzerine kapsamlı bir kampanya yürüttük.
Cumhurbaşkanının açıklamasının hemen ertesi günü
TMMOB yönetim Kurulu ve Oda Başkanları ortak
toplantısı yaparak kapsamlı bir mücadele programı
oluşturduk.
O tarihten itibaren meclisin kapandığı tarihe kadar her
hafta Oda başkanlarımızla ve İKK sekreterlerimizle
rutin toplantılarda bir araya geldik. Sosyal medya
eylemleri düzenledik. Broşürler ve kısa filmler
hazırladık.
Örgüt binalarımıza, belediye bilboardlarına afiş ve
pankartlar astık. Üyelerimizin yanı sıra Öğretim
üyelerimizi ve öğrenci üyelerimizi harekete geçirmeye
çalıştık.
Milletvekillerine mektuplar yazdık. Meslektaş
milletvekillerine yönelik ziyaretler ve toplantılar
gerçekleştirdik. Örgütlü olduğumuz her ilde görsel ve
yazılı basını çok iyi kullandık.
TÜRMOB, TTB ve Diş Hekimleri Birliği ile rutin
toplantılar ve ortak basın açıklamaları yaptık.
Ne yazık ki bu çalışmalara Barolar Birliği ve Baro
başkanları uzak kaldılar. Çoklu baro yasasının meclis
komisyonunda ve meclis genel kurulunda görüşülmesi
süreçlerinde yapmış oldukları eylemlere destek olma
taleplerimizi dahi nazik bir şekilde geri çevirdiler.
Mücadeleyi
avukatlarla
sınırlı
tutmanın
kendileri açısından daha sonuç alıcı olacağını
düşündüklerinibelirttiler. Bu tutumlarını da anlayışla
karşıladık.
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Sonuçta Barolar Birliği yasasında değişiklik yapılarak
“Çoklu Baro” sistemi getirildi.
Şimdi de TTB’ ne yöneliktartışmalar üzerinden,
önümüzdeki günlerde yapılacak bütçe görüşmelerinin
ardından, diğer meslek örgütlerinin de yasalarını
değiştireceğidile getiriliyor.
Henüz elimizde herhangi bir taslak yok.
Ancak şunu bilsinler ki, siyasi iktidar yıllardan bu yana
bize saldırmaktan nasıl bıkmıyor ve vazgeçmiyorsa,
bizler de Birliğimizi savunmaktan asla bıkmayacağız ve
vaz geçmeyeceğiz.
66 yılı aşan tarihiyle ülkemizin en önemli ve
köklü kurumlarından biri olan TMMOB’nin
etkisizleştirilmesine sessiz kalmayacağız.
Teoman Öztürk ve arkadaşlarının n bizlere emaneti
olan bu şanlı tarihin, iktidar şımarığı olmuş
bezirganlar tarafından çiğnenmek istenmesine asla izin
vermeyeceğiz.
Dün nasıl mücadele ettiysek, yarın da mücadele edecek
ve bu saldırı dalgasını da püskürteceğiz!
Değerli Meslektaşlarım,
Uzun zamandan bu yana siyasi iktidarın öncelikleri ile
halkın öncelikleri farklılaşmış durumda. Elbette 1000
odalı sarayda yaşayanın gündemiyle, 2 göz evinde
yaşayanın gündemi bir olmuyor.
Sarayın 40 tane gündemi var, 40’ı da tek adam rejimini
nasıl devam ettirebileceğiyle ilgili.
Saray tek adam rejiminin devamı için, toplumsal
muhalefeti baskı altında tutuyor.
Yollara düşen maden işçilerinin yürüyüşünü engelliyor;
sokağa çıkan gençlerin konuşmasını engelliyor; emekmeslek örgütlerinin basın açıklamalarını engelliyor;
10 Ekim’in yıldönümünde yapılacak anma programını
bile engelliyor.
Adı konulmamış bir OHAL rejimi, ilan edilmemiş bir
sıkıyönetim düzeni fiilen işletilmeye devam ediyor.
Sokaklar işçiye, emekçiye, kadınlara, gençlere, hak
arayanlara yasaklanırken, şeriatçılara, faşistlere serbest
bırakılıyor.
Saray tek adam rejiminin devamı için, HDP’nin siyaset
zeminlerini ortadan kaldırıyor, HDP’lileri terörize

ediyor. Selahattin Demirtaş’ı ve HDP’li siyasetçileri
keyfi biçimde cezaevinde tutuyor. HDP’li belediye
başkanlarını tutuklayıp, seçimlerde kazanamadığı
belediyelere kayyumlar aracılığıyla el koyuyor.
Halkın iradesini tanımıyor, seçilmişleri alaşağı edip,
atanmışları el üstünde tutuyor.
Saray tek adam rejiminin devamı için, anayasal
kurumları işlevsizleştirmek, onları ortadan kaldırmak
istiyor.
Sayıştay’ın denetim yapmasını istemiyorlar ki, yaptıkları
yolsuzluklar ortaya çıkmasın. Anayasa Mahkemesi’nin
çalışmasını istemiyorlar ki, yaptıkları kanunsuzluklar
yanlarına kâr kalsın.
Meslek örgütlerinin faaliyetlerini yürütmesini
istemiyorlar ki, söyledikleri yalanlar ortaya çıkmasın.
Saray tek adam rejiminin devamı için, toplumu
kamplaştırmak, birbirine düşman etmek istiyor. Irkçıgerici politikaları kışkırtarak kin ve nefret duygularını
körüklüyor.
Televizyon dizileri üzerinden kurduğu sahte bir geçmiş
hayalini, toplumun ortak geleceğinin karşısına koyuyor.
Saray tek adam rejiminin devamı için, dış politikayı
saldırganlık ve çatışma üzerine kuruyor. Osmanlıcılık
ve ümmetçilik siyasetini, “Yurtta Barış, Dünyada
Barış” siyasetinin yerine koyarak, Ortadoğu’nun tüm
coğrafyalarında savaş kışkırtıcılığına soyunuyor.
İç politikada yaşadığı tıkanmışlığı, dış politikada
düşmanlıklar yaratarak aşmak istiyor.
Ve elbette Saray tek adam rejiminin devamı için, ülke
zenginliklerini yandaş sermaye gruplarına peşkeş
çekmeye devam ediyor. Ülkemizin ormanlarını,
kıyılarını,
madenlerini,
doğal
kaynaklarını
yağmalayarak, işlevsiz rant projelerini hayata geçirerek
halkın ortak zenginliğini, bir avuç sermayedara ihale
ediyor.
Saray kendi yarattığı bu gündemleri, medya aracılığıyla
topluma empoze etmek isterken, toplumun geniş
kesimleri ekonomik krizin zorluklarıyla mücadele
etmeye çalışıyor.
Döviz kurları her gün yeni rekorlar kırıyor. Dövize
bağlı sektörlerde üretim maliyetleri daha da artıyor.
Hayat pahalılığı, enflasyon arttıkça halkın yaşam
kalitesi düşüyor.
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Büyüyen kriz nedeniyle işletmeler birbiri ardında
kapanıyor. İşsizlik cumhuriyet tarihinin en yüksek
seviyelerine tırmanıyor. Halk geçimini sağlayabilmek
için her geçen gün daha fazla borçlanıyor.
Borç batağındaki, geçim derdindeki ailelerin yardım
çığlığı, Saray sakini tarafından “abartılı” bulunuyor.
200 gram keyif çayı demlendiğinde unutulup gidecek
sanılıyor.Oysa artık halkın dayanacak gücü kalmadı.
Halk insanca yaşayabileceği bir ekonomik düzen istiyor.
Halk barış içinde, sağlıklı ve huzurlu yaşamak istiyor.
Halk geleceğe güvenle bakmak istiyor.
Halk kanunlar önünde eşitlik, sokakta özgürlük,
haklarına saygı istiyor.
Halk, tek adam rejiminin ellerinden aldığı ne varsa,
hepsini geri almak istiyor.
Değerli Meslektaşlarım,
Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler
arasında Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları da yer
almaktadır.
Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini;
planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme
işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız krizden olumsuz
biçimde etkilenmektedir.
Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının
yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi
ortak sorunlardan etkilendiği gibi mesleğimize özgü
sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır.
Kamuda 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
büyümektedir.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına
yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi,
reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir.
İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma
koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde
çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir.
TMMOB olarak bizler meslektaşlarımızın yaşadığı
sorunları her fırsatta dile getiriyor, mesleki çıkarlarımızı
ve özlük haklarımızı korumak için mücadele veriyoruz.
Yayınladığımız çalışma raporunda da göreceğiniz gibi
geçtiğimiz çalışma döneminin en önemli gündemi, kriz
koşullarında meslektaşlarımızın sorunlarının tespit
edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi oldu. Krize
karşı yürüttüğümüz kampanya ve krizden etkilenen
meslek alanlarına ilişkin yaptığımız çalıştaylarla
sorunları ortaya koyduk. Yayınladığımız sonuç
raporları tarihi birer belge olarak kayıtlara geçti.
TMMOB olarak mesleğimize, meslektaşlarımıza ve
ülkemize sahip çıkma mücadelesini önümüzdeki
dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz.
Sizlerle paylaştığımız çalışma programı taslağı
önümüzdeki dönemin önemli konu başlıklarını ve
gündemlerini içeriyor. Bugünkü toplantıda sizlerin de
katkısıyla bu programı zenginleştireceğiz.
Değerli Meslektaşlarım,
Zor günlerden geçiyoruz ve içinden geçtiğimiz
zorluklar, omuzlarımızdaki yükü daha da ağırlaştırıyor.
Ne mutlu bize ki, sırtladığımız yük ne kadar ağır olursa
olsun, ödediğimiz bedeller ne denli büyük olursa olsun
geri adım atmayan arkadaşlarımızla yan yanayız.
Varlığınız bize güç veriyor. Varlığınız TMMOB’nin ve
ülkemizin geleceği için hepimize umut veriyor. İyi ki
varsınız!
Hepinizi enyurtsever duygularımla selamlıyorum.
Önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımızda hepimize
başarılar diliyorum.
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2021 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDE
ÜLKEMİZİN YAŞADIĞI ÖNEMLİ SORUNLAR GÖZ ARDI
EDİLMEKTE, KRİZ DERİNLEŞMEKTEDİR
Mecliste görüşülmeye devam eden 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi hakkında TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz tarafından 23 Kasım 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Ülkemiz ekonomik, siyasi ve toplumsal bir krizin
içinden geçmektedir. 18 yıldır uygulanan neoliberal,
rantçı, usulsüzlük, kuralsızlık ve yolsuzluklar üzerine
oturtulmuş politikalar, ülkemizi yoksulluğun pençesine
sürüklemiş, halkımızı temel ihtiyaçlarını karşılayamaz
koşullara
sürüklemiştir.
Pandemi
koşulları,
ülkemizdeki gelir adaletsizliğini tüm gerçekliği ile
ortaya sermiş, toplum sağlığının yok sayıldığını bir
kez daha göstermiştir. Ocak ayında yaşadığımız Elazığ
depremi ardından 30 Ekim tarihinde İzmir’de yaşanan
deprem ise bilimsel, teknik gerekliliklere rağmen
sürdürülmekte ısrar edilen rant politikalarının yıkım
ve can kayıplarına mal olduğu acı gerçeğini yeniden
hatırlatmıştır.

yoluyla yeni bedeller ödettiren bir bütçedir. 2021 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçesi, halktan toplanacak vergi
gelirini yüzde 16,4 artırmayı amaçlamakta, buna
karşılık kamu harcamalarında yüzde 11’lik bir harcama
belirlemektedir. Bu harcamaların yüzde 14’lük bir kısmı
ise faiz ödemelerine ayrılmakta, Cumhurbaşkanlığı
ödeneğini ise yüzde 28 artırmaktadır.

Ülkemizin yaşadığı bu sorunların ele alınması ve doğru
yaklaşımın yaygınlaşması açısından TMMOB olarak
bütçe dönemlerinin son derece önemli olduğunu
hatırlatmak isteriz. Bütçeler, iktidarın sosyal sınıflara,
toplumsal hak ve özgürlükler ile demokrasiye ilişkin
duruşunun bir belgesi olan ve gerek yerel/bölgesel
gerekse ulusal seviyede yurttaşların mal ve hizmetlere
erişim koşullarını belirleyen araçlardır. Bu nedenle
öncelikle halkımızın insanca yaşam hakkını korumayı
ve yaşam koşullarını dikkate alarak acil taleplerine
öncelik veren bir bütçeye ihtiyacımız vardır. Ne
var ki 2021 bütçesi, 18 yıldır önümüze konulan
diğer bütçeler gibi iktidarın siyasi ve ekonomik
önceliklerini yansıtmakta; halkın kaynakları ile
kimlerin ödüllendirildiğini, kimlerin bedel ödemeye
zorlandığını açıkça ortaya koymaktadır.

Yüzde 20’lik bir artış yapılan vergi gelirlerinde, halkın
ödediği ÖTV’deki artış yüzde 21, kurumların ödediği
gelir vergisindeki artış ise yüzde 19’dur.

Mecliste görüşülmeye devam eden 2021 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçesi öncelikle antidemokratik,
katılımcılıktan, hesap verebilirlikten ve şeffaflıktan
uzaktır. Bu, en yalın hali ile kamu gider ve gelirlerinin
belirlenmesinde halkın söz sahibi olması anlamına
gelen ve evrensel yasalarla korunan bütçe hakkının
ve Sayıştay denetiminin yok sayılmasından açıkça
görülmektedir.
Diğer taraftan üst üste gelen felaketlerle sağlığın, eğitimin,
temel ihtiyaç maddelerinin piyasalaştırılmasının ağır
bedellerini ödeyen yurttaşlara ağır vergiler ve zamlar

Çoğunluğu dolaylı vergilerden oluşan, yani vergi
gelirinin en büyük yükünü ücretli kesime dayatan
gelirlerle finanse edilen 2021 yılı bütçesinde 922,7
milyar TL vergi geliri hedeflenmektedir. Bunun 213,7
milyar TL’sini özel tüketim vergisi (ÖTV), 195,3 milyar
TL’sini ise gelir vergisi oluşturmaktadır.

Bütçeler, ülkemizdeki adaletsizliğin açık bir örneği
olarak karşımızdadır. Bundan birkaç ay önce “Deprem
vergileri nerede?” sorusuna “Harcanması gereken yere
harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını
vermeye zamanımız yok” şeklindeki Cumhurbaşkanının
yanıtı, kepçeyle halktan vergi toplanıp kaşıkla bile
halka geri vermeyi reddeden bütçenin bir iktidar aracı
haline geldiğini kanıtlar niteliktedir. Oysa deprem
vergilerinin harcanması gereken tek yer, depremlerin
ön önlemleri ve deprem yaralarının sarılmasına ilişkin
kamu faaliyetleridir. 5018 sayılı sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13/g maddesinde de
belirtildiği gibi “Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis
edilmemesi esastır.” Buna rağmen toplanan vergilerin,
bugün acı sonuçları ile yüz yüze geldiğimiz depremlere
değil, plansız kentleşme ve yaşam alanlarının insan
merkezli olmaktan uzaklaşıp piyasa ekonomisine bağlı
rantların üzerinde şekillenmesine hız veren faaliyetlere
kullanıldığı ortadadır.
Toplumsal faydayı amaçlayan konut politikalarına,
ulusal ve bölgesel planlamanın yapılmasına, bilimsel
ve mesleki denetime dayanan faaliyetlere kaynak
aktarılacağına, iktidarın Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) adı
altında yürüttüğü bazı müteahhitlere kâr transferinin
gerçekleştiği rant projelerine 2021 yılı bütçesinde önemli
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bir pay ayrılmaktadır. Örneğin şehir hastanelerine
ayrılan 2021 yılı bütçesi bir önceki bütçeye göre yüzde
56 artırılmış, ulaştırma projelerindeki garanti ve katkı
ödemelerine ise yüzde 19 daha fazla kaynak ayrılmıştır.
KÖİ projelerinin detayları bütçede verilmese de,
projeler bazında alt alta toplandığında ayrılan kaynağın
eğitim ve sağlık yatırımlarının toplamından da büyük
olduğu anlaşılmaktadır.
Depremleri can ve mal kayıpları ile felakete dönüştüren
iktidar politikaları aynı zamanda ülkemizin her
alanında yıkıcı sonuçlar doğurmaya devam etmektedir.
Tüm kaynakları üretici faaliyetlerden rant ve yıkıma
yönelten bu politikalar, bugün yüksek işsizliğin, kayıt
dışı ekonominin, düşük ücretlerin ve enformel çalışma
biçimlerinin baş sorumlusudur. 2021 bütçesinde
sadece son bir yılda yok olan 1,2 milyon iş ve istihdam
alanındaki tahribatın giderilmesine tek kuruş bile
ayrılmaması, üretimin ithal bağımlılığını azaltacak
ve ulusal katma değer zincirini yüksek katma değer
üzerinden kesintisiz sürdürmeyi sağlayacak bir
kamu girişiminin adının bile anılmaması bizleri
şaşırtmamaktadır. Bütçede kamu yatırımlarına ve
kamu istihdamına daha fazla yer ayılmalı, yıllardır
kadro bekleyen mühendis, mimar ve şehir plancılarının
talepleri dikkate alınmalıdır.

Pandemi döneminde yurttaşlardan hesap numarası
vererek daha fazla para isteyen iktidarın 2021 için
Diyanet İşleri Başkanlığı’na Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’ndan yüzde 171 daha fazla pay ayırması
izlenen bütçe anlayışının ideolojik siyasi boyutlarını da
ortaya koymaktadır.
Sonuç olarak 2021 yılı bütçesi halkın sorunlarına çare
üreten değil, bilakis yaşadığımız krizi derinleştiren,
sorunları büyüten, yapısal çarpıklıkları pekiştiren bir
bütçedir. Ülkemizin yaşadığı kriz sürecini göz ardı
eden; üreteni, çalışanı, emeği dışlayan, ülkemizin
üretici potansiyelini daha da tahrip edecek faaliyetleri
öne çıkartan bir bütçedir.
Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu zor zamanlarda
toplumun acil taleplerinin giderilmesi, sağlık ve
eğitim gibi temel ihtiyaçlarının eşitlikçi, özgürlükçü,
adil ve demokratik bir anlayışı benimseyen kamucu
bir yaklaşım ile karşılanması gerekmektedir. 2021
bütçesinin de bu doğrultuda emekten yana ve kamucu
bir anlayışla yeniden şekillendirilmesini istiyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

İŞ, AŞ, ŞİDDETSİZ DÜNYA İSTİYORUZ!
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle
basın açıklaması yaptı.
veren üç kız kardeş, nam-ı diğer
KELEBEKLER…
Onların anısına her yıl 25 Kasım’da
Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Mücadele ve Uluslararası Dayanışma
Günümüzü hatırlatıyoruz.
Biz TMMOB üyesi kadınlar,
Mirabal Kardeşleri ve tarih boyunca
emeğine, özgürlüğüne, bedenine,
kimliğine, yaşamına sahip çıkmak
adına
verdikleri
mücadelede
yaşamını yitiren ve mücadeleye
devam eden tüm kadınları saygıyla
selamlıyor; her türlü şiddete karşı
kadın mücadelesi ve dayanışmasını
yükselteceğimizi haykırıyoruz.
Mirabal Kardeşler olarak bilinen Patria, Minevra
ve Maria Teres Dominik Cumhuriyeti’nde otuz yıl
süren diktatörlüğe karşı canları pahasına mücadele

Siyasal iktidar hayatın her alanında olduğu gibi,
salgın sürecini de siyasi ve ekonomik kaygılara
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öncelik vererek yürütmektedir. Bu zorlu şartlarda
canları pahasına çalışan başta sağlık emekçilerimiz
kadınlarımız, çocuklarımız olmak üzere tüm ülke
halkı bu iradesizliğin kefaretini ödemektedir.
Demokratik yollarla seçilmişlerin, gazetecilerin,
hukukçuların, sanatçıların, mimarların, mühendislerin,
doktorların, öğretim elemanlarının, hakkını arayan
işçinin, toprağına sahip çıkan köylünün, yani her
alanda mesleğini etik ilkeler doğrultusunda yapmaya
çalışan tüm bireylerin hukuk dışı gerekçelerle
yargılandığı, tutuklandığı, KHK’lar ile tüm haklarının
ellerinden alındığı, insan haklarının ihlal edildiği hatta
yok sayıldığı, cinsiyetçiliğin iktidar mekanizmalarıyla
yeniden üretildiği, yolsuzluğun yönetsel araç haline
getirildiği günlerden geçmekteyiz.
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı biz TMMOB’li
kadınlar;
Kadına yönelik şiddetin ekonomik krizler, çatışmalar
veya salgın hastalık gibi dönemlerde her zaman artış
gösterdiğini biliyoruz.
2020 yılının ilk aylarından itibaren hızla yayılan
COVİD 19 pandemisinde de tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de bir çok kadın destek hizmetlerden
mahrum bırakılırken, kendilerine şiddet gösteren
erkeklerle kilit altında yaşamak zorunda bırakıldı.
Pandemi ile çalışma hayatında cinsiyet eşitsizliği daha
da derinleşti, yaşanılan ekonomik kriz kadınların
yaşam dengesini olumsuz etkileri her geçen gün
artmaktadır. Pandemi dönemini hala yaşadığımız
bugünlerde kadınların işten çıkarılma oranı artmıştır.
DİSK’in Eylül 2020 raporuna göre kadın işgücü %12,
istihdamı %10.5 azaldı. İşsizlik oranı %39.4 iken,
kadınlarda %45.3’tür. Kadına yönelik şiddetin arttığı
bu dönemde, Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Platformu’nun verilerine göre 2020 yılının ilk dokuz
ayında 152’si şüpheli olmak üzere 269 kadın öldürüldü.
Varlığını ancak ve ancak koşulsuz biat eden bir
toplum yaratarak devam ettirebileceğinin bilincinde
olan iktidar pandemiyi de bahane ederek, siyasal
islamın temel felsefesi olan , kadının kontrol altında
tutulması, toplumsal yaşamdan uzaklaştırılması, itaat
ve hiyerarşik bir ilişki düzeni içinde sınırlandırılması
yönündeki hamlelerine her geçen gün bir yenisini
eklemektedir. Laiklik karşıtı siyasal iktidar, eğitim,
çalışma yaşamı, istihdam gibi toplumsal yaşamın tüm
alanlarında gerici politikalarını biz kadınlar üzerinden
yürütmektedir. Kadınların zorlu mücadelelerle elde
ettiği pek çok kazanım iktidarın kimi açık, kimi kapalı
müdahaleleriyle ellerinden alınmaya çalışılmaktadır.
Bireyleri dışlayıp, aileyi ve ataerkil yapıyı ön plana

çıkaran sistematik uygulamalar, giderek kronikleşen
krizin yarattığı çaresizlik duygusu ile birleşince
toplumun en güçsüz kesimlerine, kadınlara, çocuklara,
LGBTİ bireylere ve hayvanlara yönelik her türlü baskı,
dayak, taciz, tecavüz, cinayet gibi biçimlerde ortaya
çıkan ve ivmelenerek artan bir şiddet yaşanmaktadır.
6284 sayılı Kadını Koruma Kanunun etkin bir biçimde
uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi’nin şartlarının
yerine getirilmesi ile kadına şiddetin ve kadın
cinayetlerinin durdurulacağını her alanda dile getiren
ve mücadele eden kadınlar, hükümet yetkilileri ve
yandaşları tarafından da hedef gösterilmektedir.
İktidarın Türkiye’nin de çalışmalarına dahil olduğu ve
2011 yılında imzaladığı Kadınlara Yönelik Şiddet ve
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adıyla
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek üzere yaptığı
açıklamalar ve sözleşmenin iptali üzerine yapılan
tartışmalar kadına yönelik şiddetin artmasına zemin
oluşturmuştur. Yapılan gerici açıklamalar işyerlerinde
yaşanan cinsel taciz, mobbing, ekonomik, psikolojik
şiddet, flört şiddeti, kadına yönelik taciz, tecavüzü
sıradanlaştırarak, yaygınlaşmasına neden olmaktadır.
Biz TMMOB’li kadınlar
İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkanların aynı zamanda
evlilik yaşını küçültme eğiliminde olan, tecavüz
konusunda eril çözümleri öne süren çevreler ve kişiler
olduğunu biliyoruz.
İstanbul Sözleşmesi’nin özel alandaki şiddetin yanı sıra
kamusal alandaki şiddeti de önlediğini biliyoruz.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR biliyoruz.
Biz kadınlar salgını fırsata çevirmeye çalışan iktidara
karşı seslerimizi, sözlerimizi hep birlikte söylemeye
devam edeceğiz.
SESİMİZ, SÖZÜMÜZ GÜCÜMÜZDÜR!
Salgına rağmen, yaşadığımız tüm olumsuz koşullara ve
eşitsizliğe rağmen sokakları terk etmeyeceğiz.
MÜCADELE KAZANDIRIR VE BİZ KAZANACAĞIZ!
Bu ayrımcılık ve şiddet bitene kadar barış, özgürlük
ve eşitlik için şiddete, yoksulluğa
ve iktidarın
salgın politikalarına karşı sesimizi yükseltmeye ve
haklarımızın takipçisi olmaya devam edeceğiz!
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!
YAŞASIN TMMOB KADIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!
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MESLEKTAŞIMIZ AZİZ YAĞMUR SERBEST
BIRAKILSIN
Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Yağmur’un hukuksuz biçimde, şiddet kullanılarak
göz altına alınmasına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 28 Kasım 2020
tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Siyasi iktidarın demokratik muhalefeti sindirmeye
yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Her
sabah, ülkenin farklı yerlerinden demokratik kitle
örgütü yöneticilerinin ve siyasi parti üyelerinin ev
baskınlarıyla göz altına alındığına ve delil olmaksızın
tutuklandığına dair haberler alıyoruz.
Bu saldırganlığın son hedeflerinden birisi de, Mimarlar
Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyemiz
Aziz Yağmur oldu. Çağrıldığı her vakitte bilgisine
ve ifadesine başvurulabilecek sabit bir adresi olan
meslektaşımızın sabaha karşı evinin basılarak, darp
edilerek göz altına alınması kabul edilemez. Bu
durumun hukukla bağdaşır tarafı olmadığı gibi, insan
haklarına da aykırıdır. Mahkemelerce adil biçimde
yargılanmadan kimse suçlu olarak addedilemez ve
cezalandırılamaz.

Toplumsal muhalefeti baskı ve zor yoluyla korkutmaya
yönelik bu uygulamalara derhal son verilmelidir.
Hukukun üstünlüğüne ve adil yargılama hakkına saygı
duyulmalıdır.
Meslektaşımız Aziz Yağmur ve ülkenin dört bir
yanında haksız-hukuksuz biçimde gözaltına alınanlar
serbest bırakılmalı, polis şiddeti ve mahkeme kararları
demokrasi güçlerini sindirmek için bir araç olarak
kullanılmaktan vazgeçilmelidir.
Toplumu teslim almaya yönelik bu uygulamalar
barıştan, demokrasiden ve özgürlükten yana sesimizi
asla kısamayacaktır.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TTB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYESİ DR. ŞEYHMUS
GÖKALP SERBEST BIRAKILSIN!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Dr. Şeyhmus Gökalp’ın 100’ün üzerinde insanla birlikte 20 Kasım’da evine yapılan
baskınla gözaltına alınması ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanması üzerine 1 Aralık 2020 tarihinde
bir basın açıklaması yaparak serbest bırakılmasını talep ettiler.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu
üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp bir soruşturma kapsamında
aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 100’ün
üzerinde insanla birlikte 20 Kasım 2020 sabah saat
05.00’de evine yapılan baskınla gözaltına alınmış ve sevk
edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır.
Ülkemizde yol açtığı hastalık ve ölüm riskleriyle yıkıcı
etkisi devam eden pandemi koşullarında ev ve işyeri
adresi belli olan sağlık çalışanlarının ve meslektaşımızın
hukuka uygun olarak Savcılığa çağrılıp ifadesi
alınabilecekken; çok sayıda kolluk kuvveti ile evleri
basılarak gözaltına alınmaları, bulaş riskinin olduğu
koşullarda gözaltında tutulmaları ve tutuksuz yargılama
esas olmasına rağmen ardından beşinin tutuklanması
hukuk ve insan hakları açısından kabul edilemez.
Dr. Şeyhmus Gökalp tanımadığını beyan ettiği bir
yalancı tanığın ilk ifadelerinde yer almamasına rağmen
TTB Merkez Konseyi üyesi olarak “savaş bir halk sağlığı
sorunudur” dedikleri için yargılandıkları dönemde,

yalancı tanığın ilk ifadelerinden üç yıl sonra asılsız,
hiçbir somut delile dayanmayan, sunulan resmi kurum
belgeleri ile yalan olduğu açıkça kanıtlanan beyanları
esas alınarak tutuklanmıştır.
Daha önce de benzerlerini sıkça gördüğümüz ve
tutuklamasını gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru
içeren somut bir eylemi olmamasına, Yargıtay, Anayasa
Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
tarafından bu tür beyanların kanıt değeri taşımadığına
ilişkin kararları bulunmasına karşın hukuk dışı bir
şekilde soyut iftiralar kanıt sayılarak tutuklama kararı
alınmıştır.
Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr.
Şeyhmus Gökalp, tüm mesleki yaşantısında mesleki etik
değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmış ve TTB 72. Büyük
kongresinde Yüksek Onur Kurulu üyesi seçilmiştir. Türk
Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu; üyeleri, herhangi
bir disiplin cezası almamış ve en az 15 yıllık kıdemi olan
hekimlerden oluşan; mesleki saygınlığı, mesleğe duyulan
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güveni, hasta ve hekim haklarını, mesleki deontolojiyi ve
etik değerleri koruma yükümlülüğünü, tabip odalarınca
belirli ulusal yasal düzenlemeler ve yaygın kabul gören
evrensel etik metinler çerçevesinde yürütülen disiplin
soruşturma ve kovuşturma süreçlerine itirazları yine
bu metinler çerçevesinde inceleyerek yerine getiren,
mesleki denetimin en yüksek karar organıdır.
Toplumun sağlık hakkı, insan hakları, emek, barış,
demokrasi mücadelesini birlikte verdiğimiz Dr. Şeyhmus
Gökalp onurlu bir hekimlik geçmişine sahiptir.
Ülkemizde hüküm süren antidemokratik, haksızhukuksuz uygulamaların bir örneği olarak TTB’nin en
saygın kurullarından birinde görev alan Dr. Şeyhmus
Gökalp’ın tutuklanması, meslek örgütü özerkliğine

müdahale ve COVID-19 pandemisinde gerçekleri dile
getirdiği için hedef alınan TTB’ye ve son dönemde
tüm meslek örgütlerine ardı ardına yapılan saldırıların
devamı niteliğindedir. Bu tür tutuklama, tehdit ve
suçlamalar ile meslek örgütlerini iktidarlarının ‘arka
bahçesi’ yapma çabalarına boyun eğmeyerek geçmişte
olduğu gibi bugün de geri adım atmadan, halkın sağlık
hakkını savunmaya ve gerçekleri dile getirmeye devam
edeceğiz.
Emek-meslek örgütleri olarak meslek etik ilkelerini
ve hekimlik değerlerini ödünsüz savunan mücadele
arkadaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız hukuksuz
bu tutukluluğuna bir an önce son verilerek serbest
bırakılmasını talep ediyoruz. .

ENGELLİ YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARI EŞİTLİKÇİ,
ÖZGÜRLÜKÇÜ, ADİL VE DEMOKRATİK BİR KAMUCU
ANLAYIŞ İLE ÇÖZÜLEBİLİR
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından
yapılan basın açıklamasıyla, engelli mühendis, mimar ve
şehir plancılarının sorunlarına dikkat çekildi.
14 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ile birlikte
Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Şartı’nda ilan edildiği gibi,
insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip
oldukları onuru, değeri, eşit ve devredilmez hakları
dünyada özgürlüğün, adalet ve barışın temeli olarak
kabul etmiştir.
Engelli yurttaşlarımızın gündelik yaşamları, hayatta
kalma mücadelesiyle eşdeğer durumdadır. Kentlerimizin
fiziki yapısından eğitime, sağlığa, ulaşıma ve çalışma
yaşamına kadar tüm alanlar engelli yurttaşlarımız için
ağır engeller ile doludur.
Mevcut sözleşmeler, yasa ve yönetmelikler engelli
yurttaşlarımız lehine sonuçlar üretmekten uzak, yetersiz
ve kağıt üzerinde düzenlemeler olarak kalmakta,
engelliler adeta yok sayılmaktadır. Fiziksel çevrenin,
kamu binalarının ve kamusal kullanım alanlarının
engellilere uyumlu hale getirilmesi yükümlülüğü yerine
getirilmemiştir.
SGK verilerine göre, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30.
Maddesi ile düzenlenen 50 ve daha fazla işçi çalıştıran
özel sektör işyerlerinde % 3 oranında engelli çalıştırılması
zorunluluğunun; Türkiye’deki işyerlerinin aslında % 2’sini
kapsadığı görülmektedir. İşgücüne katılan engellilerin
çok az bir bölümü eğitim aldıkları alanda istihdam
olanağı bulabilmektedir ve engellilerin yarısından çoğu

niteliksiz işlerde çalışmaktadır. Oysa bu sorunların engelli
yurttaşlarımız lehine çözülmesi mümkündür.
Öncelikli olarak özel sektördeki istihdam konusunda
işverenlerin bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi
çalışmalarına ihtiyaç vardır. Vasıflı işgücünün daha
maliyetli olması, engellilere verilen işlerin başarısından
endişe edilmesi vb. gibi sebeplerle engelliler niteliksiz
işlere yönlendirilmektedir. Kotaların her eğitim
düzeyinden ve meslekten; vasıflı engellileri de kesinlikle
kapsayacak şekle getirilmesi için gerek mevcut kotaların
kapsamları, gerek kota yöntemi dışında engelli
istihdamına yönelik yatırımların arttırılması; çalışmak
isteyen engelli başvurularının hiçbirinin karşılıksız
kalmayacağı düzeylere gelinmesi için yeni çalışmalar
yürütülmesi gerekmektedir.
Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu zor zamanlarda
toplumun tüm kesimleri ile birlikte engelli yurttaşlarımızı
önceleyerek acil taleplerinin giderilmesi, sağlık ve eğitim
gibi temel ihtiyaçlarının eşitlikçi, özgürlükçü, adil ve
demokratik bir anlayışı benimseyen kamucu bir yaklaşım
ile karşılanması gerekmektedir.
TMMOB olarak, engelli üyelerimizin sorunlarını tespit
etmeye, birlikte çözüm önerisi geliştirmeye her zaman
hazır olduğumuzu, yaşanmaz kılmak yerine yaşatmak,
yaşamı ise her zaman daha onurlu kılmak için var
gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü vesilesiyle bir kez daha kamuoyuna
saygıyla bildiririz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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FAY YASASI HAKKINDA
Son zamanlarda sıklıkla kamuoyu gündemine getirilen ve TBMM’ye yasa teklifi olarak sunulan “Fay Yasası“
hakkında TMMOB Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme basın ve kamuoyuyla paylaşıldı.
Son zamanlarda adına kısaca “FAY Yasası” denilen ve
özü itibarıyla tek maddelik bir kanun teklifi taslağı
olan bir metin medya üzerinden değişik çevrelerce
tartışılmaktadır. Bu tartışmalarda söz konusu taslağın
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
tarafından desteklendiği anlamını doğuracak ifadeler
de kullanılmaktadır.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, böylesi bir Yasa
Taslağının hazırlanmasında Birliğimizin herhangi bir
girişimi olmamıştır, hazırlık süreçlerinde Birliğimizden
görüş de istenmemiştir.
Söz konusu yasa taslağı ile 7269 sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2. Maddesi
“Yapılacak jeolojik, jeoteknik ve paleosismolojik
araştırmalar sonucunda aktif olduğu tespit edilen
fay zonları heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını
gibi afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar
üzerine herhangi bir yapı inşa edilemez” şeklinde
düzenlenerek, ülkemizde depremlerin yaratacağı
can kaybı ve hasarların önlenebileceği ya da geçmiş
dönemlerde yaşanan can ve mal kaybının böylesi bir
yasal düzenleme eksikliğinden kaynaklı olduğu algısı
yaratılmaktadır.
Oysa gerçeklik böyle değildir. Yasa yapımı veya
değişikliği ilkesel olarak kamu yararı adına,
yasaların güncel sorunlara cevaz vermemesi ya da
değişen koşullara ilişkin yeni uygulama, denetim ve
düzenlemeyi kurgulamak üzere gerçekleştirilir. Yasa
yapma teknikleri içerisinde yer alan temel hususlardan
biri olan kamu kurum ve kuruluşlarından görüş
alınması, diğer kanun maddeleri ile çelişen ve benzeşen
kanunların incelemesi gibi işlemler yapılmadan, sağlıklı
ve uzun dönemli yasa yapımı gerçekleştirilemez.
Ülkemizdeki mevcut yasal çerçeve afet ve afete
maruz alanlar için yapılabilecek düzenleme ve
uygulamaları tanımlamıştır. Hangi alanda yapı yapılıp
yapılamayacağı; jeolojik ve jeofizik etütlerin yanısıra,
inşaat yapı tekniği, mimari tasarım, tarımsal amaçlı
kullanım, planlama kriterleri, çevresel faktörler vb.
çeşitli parametreler dikkate alınarak karar verilmesi
gereken bir konudur. Ülkemizde afetin gerçekleşmesi
muhtemel ya da afetin gerçekleştiği alanlara hangi
mekansal araçlarla müdahale edileceği mevcut yasal
çerçeveler ile belirlenmiştir.

Bu alanda kamusal hizmet yürüten TMMOB
ve bağlı Odaların mesleki denetim yetkilerinin
kısıtlanmasına yönelik girişimler, imar afları ile
kanunsuz yapılaşmaların kayıt altına alınması, tarım
alanlarının, ormanlarımızın yapılaşmaya açılması,
kentsel dönüşümlerin rant odaklı ele alınması,
deprem sonrasında kullanılmak üzere kent planlarına
işlenen deprem toplanma alanlarına dahi imar izni
verilmesi gibi uygulamalar tüm kamuoyunun bildiği
gelişmelerdir.
Hatırlanacağı üzere,1999 Kocaeli ve Düzce depremleri
sonrası 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu çıkarılmış, bu
kanun ile kamunun denetim yetkisi piyasalaştırılmıştır.
2011 Van depremi sonrasında ise 2012 yılında 6306
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun yürürlüğe sokulmuştur. Mevzuattaki
ilgili diğer kanun hükümlerini de aşacak ölçüde
istisnai bir özellik içeren bu yasanın, 2016 yılında
yapılan değişikliklerle kapsamı daha da genişletilmiş
ve kuralsızca işletilmeye devam edilmiştir. Bu kanun
kapsamında merkezi otoritenin yetkileri artmış,
“risk” ve/veya “afet” öne sürülerek çok ölçekli bir
dönüşüm uygulamaya konulmuştur. Kanunun
amacı olan “sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini
üretmek” bir yana bırakılarak, söz konusu kanun
kapsamındaki uygulamalar bilhassa rant kesimlerinin
mekana müdahale ederek dönüştürmek istediği yapılı
çevreler alanlarına yoğunlaşmıştır. Bunlar, müdahale
edilmesi sınırlı koşullara bağlı sit alanları ve koruma
statüsü bulunan alanlar ile yeni yapılaşma için mülk
sahiplerinin sürece katılımı için ikna edilemediği
alanlar, mekana müdahale edilmesine karşın açılan
davalarda yargının oluşturduğu iptal kararlarını
bertaraf etmeye dönük alanlar ve dönüşüme karşı
toplumsal muhalefetin olduğu alanlardır. Ayrıca, işbu
yasanın “zor” niteliğindeki hükümleriyle dönüşüme
ve bununla ilgili olarak borçlanmaya vs. yasal itiraz
haklarına sınırlamalar getirilmiş, mülkiyet ve barınma
haklarına orantısız müdahaleler gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde yaşanan sorun, yasal mevzuat eksikliğinin
aksine, merkezi ve yerel yönetimlerin yasaların
kendilerine
yükledikleri
görevlerini
yerine
getirmemesinin, hatta bu konuda verilen yargı
kararlarının gereklerini bile yerine getirmekten imtina
etmelerinin bir sonucudur.

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2020 SAYI: 195

13

14

açıklamalar
Bu aşamada taslakta önerildiği şekilde yeni bir yasal
değişiklik yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.
Bilimsel yaklaşım ve ülkemizde yaşanan gerçeklik
böyle iken söz konusu yasayla “aktif olduğu tespit
edilen fay zonları heyelan, kaya düşmesi, çığ, su
baskını gibi afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar”
gibi geniş tanımlı bir ifadeyle, mevcut yapı stokları da
dikkate alındığında çok geniş bir alan keyfi bir şekilde
bir kanun maddesi ile yapılaşmaya kapatılarak ya da
yeni başka alanlar yapılaşmaya açılarak tüm yetki siyasi
iradeye teslim edilmektedir.
Böylesine geniş bir yetkilendirmenin politik istismara
zemin hazırlayacağı ülkemizde imar ve kent alanında

yaşanan sorunları daha da derinleştireceği açıktır.
Sonuç olarak, kamuoyunda tartışılan bu taslak,
Birliğimizin görüş ve önerilerini yansıtmamaktadır.
Hem yerel hem de merkezi yönetimleri, yaşanan sorunu
yasal mevzuat eksikliği gibi gösterip sorumluluklardan
kaçmak ve yeni yasal arayışlara girmek yerine, bir an
önce mevcut yasaları toplum yararına uygun şekilde,
afette can ve mal kayıplarımızı önleyecek biçimde
uygulamaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
TMMOB Yönetim Kurulu

MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARINI VE YETKİLERİNİ
KORUYACAĞIZ!
Yürürlüğe giren “Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” ve değiştirilen “Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliği” ile meslektaşlarımızı ve meslek örgütlerimizi yapı denetim süreçlerinden dışlanmak
istenmesine karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde basın
açıklaması yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan
“Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları
Yönetmeliği” 11 Aralık 2020 tarih ve 31331 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı
tarihte Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde de
değişiklik yapılarak bu yönetmelik içinde tanımlanmış
olan yapı malzemeleri ve zemin laboratuvarlarına
ilişkin tüm hüküm ve ekler kaldırılmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 06 Haziran 2020 tarihinde
söz konusu Yönetmelik taslağını Birliğimize göndererek
görüş istemiş, Birliğimiz de kapsamlı bir inceleme
yaparak taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi
Bakanlığa iletmiştir.
Yönetmeliği
incelediğimizde
yaptığımız
değerlendirmelerin ve taleplerimizin hiçbir suretle
dikkate alınmadığını üzülerek görmekteyiz.
Söz konusu Yönetmelik de Bakanlığın bundan önceki
mevzuat çalışmalarında da olduğu gibi kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları olan Birliğimizi
ve bağlı odalarını mesleki faaliyetlerin denetimi
süreçlerinden dışlayan bir anlayışla hazırlanmıştır.
Yönetmelikte, laboratuvar kuruluşlarının ilgili meslek
odalarından tescil belgesi almasına ve bu kuruluşlarda
çalışan mühendislerden ilgili meslek odalarına kayıtlı
olduklarına dair belgesi istenmesine dair temel
hükümlere dahi yer verilmemesi Bakanlığın meslek

odalarını yok sayan tutumunu açıkça gözler önüne
sermektedir.
Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları
Yönetmeliği’nde meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini
ortadan kaldıran düzenlemeler yapılmıştır. 20
yıldır uygulanmakta olan Yapı Denetim Uygulama
Yönetmeliğine göre, yıllardır yapı malzemeleri
laboratuvarlarında inşaat mühendisleri ile birlikte
görev üstlenen kimya mühendislerinin kazanılmış
hakları gasp edilmiştir.
Yine söz konusu Yönetmelikte yer alan, mesleki
hak ve yetkilerimizin ara teknik elemanlara
devreden hükümler, Bakanlığın bu doğrultudaki
geçmiş yönelimlerinin aynen devam ettirildiğini
göstermektedir.
Bilimsel teknik esaslar yerine “ben yaptım oldu”
anlayışıyla oluşturulan Yapı Malzemeleri ve Zemin
Laboratuvarları Yönetmeliği derhal geri çekilmelidir.
Konunun
takipçisi
olacağımızı,
Yönetmeliğin
taleplerimiz
doğrultusunda
düzenlenmemesi
durumunda her türlü demokratik ve hukuki hakkımızı
kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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OHAL KOMİSYONU DERHAL KALDIRILMALI,
HUKUKSUZ İHRAÇLAR GÖREVLERİNE İADE
EDİLMELİDİR!
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin Cumhurbaşkanı Kararıyla 1 yıl daha uzatılması
hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Aralık 2020 tarihinde basın
açıklaması yapıldı.
23 Ocak 2017 tarihinde kurulan OHAL İşlemleri
İnceleme Komisyonu’nun görev süresi, Cumhurbaşkanı
Kararı ile bir yıl daha uzatıldı. Yargı sürecini geciktirmek
ve insanların hukuka erişimini engellemek dışında
hiçbir işlevi olmayan bu komisyonun görev süresinin
uzatılmasını kınıyor, komisyonun derhal kaldırılmasını
istiyoruz!

temel insan haklarını siyasi pazarlıkların konusu haline
getirmek suçtur.

4 yıldır var olan ve son 1 yılda sadece 12 bin
dosyayı karara bağlayabilen OHAL Komisyonu,
faaliyetlerini hukuk kurallarına göre değil, siyasi
iktidarın talimatlarına göre yürütmektedir. Başta
Barış Akademisyenleri olmak üzere hiçbir biçimde
FETÖ bağlantısı olmadığı bilinen devrimci, demokrat,
yurtsever kamu emekçilerinin dosyaları bilinçli
biçimde karara bağlanmamaktadır. Hukuksuz biçimde
görevinden ihraç edilen kamu emekçilerinin en

Hukukun ve temel insan haklarının siyasete alet
edilmesini kınıyoruz. OHAL İşlemleri İnceleme
Komisyonu derhal kaldırılmalıdır. Haklarında mahkeme
kararı olmayan ihraçlar tüm haklarıyla birlikte görevlerine
iade edilmelidir. Asılsız suç isnadıyla insanları bunca yıl
mağdur eden idareciler ve sorumlular hakkında yasal
işlem başlatılmalıdır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, geciken adalet, adalet
değildir. 4 yılı aşkın zamandır haksız-hukuksuz biçimde
işlerinden atılarak büyük mağduriyetler yaşamış
yurttaşlarımızın yargı önüne çıkması geciktirilerek bir
kez daha mağdur edilmesi kabul edilemez.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEKİ
BASKI VE SINIRLANDIRMA POLİTİKALARINA SON
VERİLSİN!
TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden ve
içerdiği bazı maddelerle ülkemizdeki demokratik kitle
örgütlerini iktidar vesayeti altına sokmayı amaçlayan
“Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının
Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” hakkında TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 26
Aralık 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

OHAL düzenini kalıcı bir hukuk rejimi haline getiriyor.

Siyasi iktidarın toplumsal muhalefeti ve demokratik
kitle örgütlerini susturma ve sindirme politikaları hız
kesmeden devam ediyor. Bunun son adımlarından birisi
de TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden
“Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının
Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” oldu.

Yasa teklifinde yer alan, kişi hak ve özgürlüklerini
kısıtlayıcı, örgütlenme hakkına darbe vuran,
demokratik kitle örgütlerini siyasi iktidarın hedefi
haline getiren maddeler geri çekilmelidir. Türkiye’de
toplumsal dayanışma ilişkilerinin ve demokratik
hayatın ayrılmaz parçası olan kitle örgütleri üzerindeki
baskı ve sınırlandırma politikalarına son verilmelidir.

İçerdiği bazı maddeleri yasanın amacına olduğu gibi,
Anayasa’ya, Uluslararası Sözleşmelere ve demokratik
değerlere açık biçimde aykırı olan bu kanun teklifi,

Dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetlerine ve
örgütlenme özgürlüklerine ciddi kısıtlamalar getiren
kanun teklifiyle, tüm demokratik kitle örgütleri ve sivil
toplum kuruluşları İçişleri Bakanlığı’nın vesayeti altına
alınmak isteniyor.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2020 SAYI: 195

15

16

açıklamalar

DÜN 4 KADIN DAHA EKSİLDİK…
TMMOB 45. Dönem Kadın Çalışma Grubu yaşanan kadın cinayetleri üzerine 30 Aralık 2020 tarihinde bir basın
açıklaması yaptı.

İstanbul’da Aylin Sözer kendi evinde, Kemal Ayyıldız tarafından öldürüldü…
Malatya’da Selda Taş evli olduğu Mehmet Taş tarafından, öldürüldü…
Gaziantep’te Vesile Dönmez oğlu Uğur Dönmez tarafından öldürüldü…
İzmir’de Betül Tuğluk oğlu Berk A. tarafından öldürüldü…
Hepsi vahşice katledildi!!!
Bunlar bugün haberdar olduklarımız.
Artık yeter!!! Kadına, LGBTİ bireylere, çocuğa, hayvana zulmünüz!
Biz TMMOB’li kadınlar her türlü şiddete hayır diyoruz.
Takipçiyiz, vazgeçmeyeceğiz; İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’ni uygulayın!!!
TMMOB 45. DÖNEM KADIN ÇALIŞMA GRUBU
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TMMOB ADANA İKK: DEPREMLERDE CAN VE MAL
KAYIPLARI KADER DEĞİLDİR! DEPREM ÖLDÜRMEZ
BİNA ÖLDÜRÜR
TMMOB Adana İl Koordinasyon 30 Ekim’de İzmir’de gerçekleşen depreme ilişkin 4 Kasım 2020 tarihinde bir
basın açıklaması yaptı.

30 Ekim 2020 tarihinde saat 14.51’de, Seferihisar
körfezi açıklarında, Kandilli Rasathanesi verilerine
göre moment büyüklüğü 6.9 olan bir depremle bir kez
daha ülke olarak depremin yıkıcı etkisini hissettik. Ve
ne yazık ki hepimizi üzüntüye boğan bu depremde
bugün itibariyle 114 kişi yaşamını yitirdi 107 kişi de
enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Yaşamını yitiren
yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılara da
acil şifalar diliyoruz.

zemin parametrelerinin öneminin yadsınamaz
olduğunu, ayrıca binaların alt katlarında yer alan
dükkan ve işyerlerinde yapılan usulsüz tadilatların
yıkıma etken olduğunu göstermektedir.
İMAR AFFI İLE KAÇAK YAPILAR YASAL HALE
GETİRİLMİŞTİR

TMMOB tarafından hazırlanan İzmir Depremi Ön
Değerlendirme Raporuna göre Kısmi ve tamamen
yıkılan 12 binanın tamamının ruhsat tarihinin 1999
öncesi olduğu tespit edilmiştir. Yıkıma uğrayan
yapıların bir çoğunun zemin katları dükkan ve
otoparklardan oluşmaktadır. Bu binalarda yumuşak
kat nedeniyle göçme mekanizmaları gözlemlenmiştir.
Bayraklı İlçesinin bazı mahalleleri büyük oranda
tarımsal kalın alüvyon toprak tabakaları üzerinde yer
almaktadır.

Her an deprem tehlikesi ile karşı karşıya olan
ülkemizde, alınan önlemlerin yetersizliği ortadır.
Yetersizliğin ötesinde yeni risk yaratıcı durumlara
sebebiyet verilmektedir. 2018 yılında “imar barışı” adı
altında kaçak yapılara çıkarılan af bunun en çarpıcı
örneklerinden biridir. 2019 yılında da uzatılarak
devam ettirilen bu afla toplam 71 bin 144 adet yapı
kayıt belgesi oluşturulmuş ve 319 milyon 247 bin
370 TL toplanmıştır. Yapıların depreme dayanıklı
olup olmadığı değerlendirmeye alınmadan yapı kayıt
belgeleri verilerek, oy ve rant uğruna yeni riskler
yaratılmıştır.

Kısaca değindiğimiz bu gerçekler depremin değil
binanın öldürdüğünü ve güvenli yapı tasarımında

İmar Barışı ilan edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Türkiye’de 20 milyon yapı stoku olduğunu, bunlardan
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12-13 milyonunun yapı kayıt belgesi olmadığını
söylemişti. ‘İmar Barışı’yla bu binaların önemli bir
kısmı yasal hale getirildi. Mühendislik hizmeti almamış
bu yapıların yüzde 95’i deprem kuşağı üzerinde, bunun
yüzde 65’i birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olan
ülkemizde yaratacağı tehlike ortadır. Kaldı ki ülkemizde
binaların deprem olmadan da yıkılmaktadır. Oysaki
insanların depreme dayanıklı yapılarda oturmasını
sağlamak devletin asli görevlerindendir.
Bunun sağlanabilmesi için, ülkemizin kaynak sorunu
yoktur, kaynakların doğru kullanılmaması sorunu
vardır. Örnek verecek olursak, 1999 depremi sonrası
deprem vergisi olarak toplanan 60 milyar TL amacı için
kullanılsaydı elbette mesafe kat edilirdi.
YAPI DENETİM SİSTEMİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE
İŞLETİLMELİDİR
Bir doğa olayı olan depremin doğal afete dönüşmesini
önlemenin yolu, planlama-kentleşme, tasarım,
uygulama ve yapı denetim sisteminin sağlıklı bir
şekilde işlemesinden geçmektedir meslek Odaları
tarafından belgelendirilen mühendis ve mimarların
öznesi olduğu bir Yapı Denetim Sisteminin kurulması
zorunludur. Açıkçası planlama ve tasarım aşamasından
yapının kullanım aşamasına kadar geçen tüm süreçler,
mesleki ve etik yeterliliğe sahip mühendisler tarafından
yönetilmeli ve denetlenmelidir.
Aktif olduğu tespit edilen fay hatları ve zonları üstüne
yapı yapılmaması, ayrıca taşkın riski yüksek olan
alanlar ile heyelan, çığ ve kaya düşmesi tehlikesi ile
karşı karşıya bulunan alanların yapılaşmaya açılmaması
sağlanmalıdır.
Riskli alanlara öncelik verilerek kentsel dönüşüm
rantsal dönüşüm olmaktan çıkarılmalı; merkezi ve yerel
yönetim ile vatandaşların birlikte çalıştığı güvenli yapı
üretimini sağlayacak bir sistem olarak işletilmelidir.

Her afetten sonra sık sık yapılan “yara sarma”
anlayışından kurtulup; bilim ve tekniğin yolu
izlenmelidir. Olumsuzlukları “kader” gibi değerlendiren
yaklaşımlar terk edilmelidir.
ADANA YAPI STOKU ACİLEN İNCELEMEYE
ALINMALIDIR
Yaşanan depremlerin sonuçları da göstermektedir ki
insanları öldüren, kayıplara yol açan, ülkeye afet yaşatan
mühendislik hizmeti almamış yapılardır. Bugüne kadar
yapılan çalışmalar, deprem öncesi alınacak önlemlerin
deprem riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya
koymuştur. Deprem önlemi çalışmalarının önemli
bir parçası olan Odaların mesleki denetim faaliyetleri
üzerine konulan engeller kaldırılmalı, Merkezi ve Yerel
Yönetimler bu konuda üzerlerine düşenleri eksiksiz
yerine getirmelidir.
Çarpık bir kentleşme süreci yaşayan Adana’da
yapı stokunun durumunun acilen tespit edilmesi
gerekmektedir. Şehrimizdeki yapıların olası bir
depremde nasıl bir davranış sergileyeceğinin bilinmesi
hayati önemdedir. Hangileri depreme dayanıklıdır,
hangi yapılar güçlendirmeyle dayanıklı hale getirilebilir,
hangileri yıkılıp yeniden yapılmalıdır, tüm bunlar
can ve mal güvenliği açısından bilinmesi gereken
konulardır.
Tüm sorumlu Kuruluşları, Adana Valiliğini, Büyükşehir
ve İlçe Belediyelerini konuyla ilgili koordineli çalışma
yürütmeye davet ediyoruz. Pek çok kez paylaştığımız
çağrımızı yineliyoruz; geç kalınmış olan bu çalışmaya
bir an önce başlanılmalıdır.
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu olarak bilgi,
birikim ve araştırmalarımızla bu çalışmalarda yer
almaya hazır olduğumuzu kamuoyu nezdinde belirtiriz.
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TMMOB İZMİR İKK, İZMİR TABİP ODASI,
İZMİR BAROSU ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRDİ
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu tarafından 30 Ekim’de yaşanan Deprem
felaketi üzerine sahada yürütülen teknik ve yardım çalışmaları ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelere ilişkin
4 Kasım 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yapıldı.
BİZLER TMMOB İZMİR İKK, İZMİR TABİP
ODASI, İZMİR BAROSU OLARAK
TÜM GÜCÜMÜZLE HALKIMIZLA DAYANIŞMA
İÇİNDEYİZ!

Sahada yaptığımız tespitlere göre; ihtiyaçların
giderilmesine ve sorunların çözümüne yönelik
yapılacak çalışmalarda ilgili kurumlarla dayanışma ve
işbirliği içinde olacağımızı deklere ediyoruz.

30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem İzmir de
önemli miktarda can ve mal kaybına yol açmıştır. Acımız
büyüktür, ancak ilgili kurumlar, gönüllüler ve tüm
yurttaşlarla birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz.
Bugün önceliğimiz; alanda arama - kurtarma
çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi ve depremden
zarar görenlere yönelik destek çalışmalarının düzenli
olarak yapılması için tüm ilgili kurumlar ile birlikte
işbirliği ve dayanışma içerisinde olmaktır. Bu felaketin
sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağını, sürecin
takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz.

Arama - Kurtarma ve yardım çalışmaları ile diğer
kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için
mevcut personelinin güvenli koşulda görevini yerine
getirebilmeleri sağlanmalıdır.

TMMOB İzmir İKK, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası,
destek veren belediyeler ve tüm kurumsal birimler ile
gönüllü kuruluşlar felaketin yaşandığı andan itibaren
sahada arama – kurtarma ve yardım çalışmalarını
yürütmektedir. Yaşadığımız süreçte yurttaşlarımızın
yaşam hakkı vazgeçilmez önceliğimizdir. Bununla
birlikte barınma, sağlık, güvenlik gibi insani taleplerinin
güvence altında olmasının takipçisiyiz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentimize
yönelik envanter çalışmasının TMMOB ile birlikte
yürütüleceğinin belirtilmesi olumludur. Açtığımız
dayanışma masasına yapılan yoğun ilgi halkımızın
talebinin de bu yönde olduğunu göstermiştir. Sahada
hasar tespit çalışmalarıyla ilgili tüm ekibimiz ile ilgili
Kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmaya hazırız.
Salgın koşullarında sağlığın temel koşullarını etkileyen
yeni bir olağandışı durum; deprem olgusu ortaya
çıkmıştır. Bilim Kurulu, afetlerde görev almış deneyimli
ekibi ve kadrolarıyla bilgi birikimini İl Hıfzıssıhha
Kurulunda aktarmaya, müzakere etmeye, aksaklıkların
tespiti ve çözümünde sahada da görev almaya hazır
olan Tabip Odası’nın işbirliği kabul dilmemektedir.
Binlerce avukatın ofisi altüst olmasına rağmen
karşılıksız hukuki destek sunacağını açıklayan Baro’nun
birikiminden adaletin tahsisi için faydalanılmalıdır.

Bu amaçla öncelikle zorunlu hizmetleri yürüten kamu
binalarının güvenliği sağlanmalıdır. Acil olmayan
hizmetler durdurulmalı ve iş önceliği afet yönetim
çalışmalarına verilmelidir.
• Halkımız bilgiye doğru güncel ve şeffaf biçimde
ulaşmalı, kendisiyle ilgili alınacak kararlara
kurumsal siyasi örgütsel her düzeyde temsilcileriyle
katılabilmelidir.
• Deprem bölgesi ve yakın bölgedeki trafik akışı
mevcut çalışmaların etkinliğine yönelik uygun olarak
düzenlenmelidir.
• Enkaz ve çadır alanlarında bilgi, iletişim ve danışma
masaları kurularak insanların soruları ve sorunları
olabildiğince cevaplanmalı, insanların çaresizlik
duygusu artırılmamalıdır.
•Depremin başlangıcından bu yana deprem bölgesinde
arama - kurtarma çalışmaları yürütülürken aynı
zamanda ilgili kurumlar ve gönüllü kuruluşların
desteği ile depremden zarar görenlerin ihtiyaçları
giderilmesi için çalışma yürütülmektedir. Deprem
sonrası geçici barınmadan kalıcı barınmaya geçişin
uzaması ve yaklaşan kış koşulları dikkate alındığında
yürütülen çalışmaların doğru yönetilmesi ve
planlanması önem kazanmaktadır. Mevcut durumda
yardım çalışmalarının düzensizliği, yardımların gerçek
hak sahiplerine adil olarak dağıtılması, gönüllülerin
organize bir şekilde sevk ve idaresinde aksaklıklar
görülmektedir.
• Geçici barınma alanlarının yerleri bir an önce
belirlenmeli, önümüzdeki kış koşulları da dikkate
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alınarak bu alanlar sağlıklı ve güvenli yaşam için gerekli
alt yapıya kavuşturulmalıdır.

etrafı kapatılmalı, giriş-çıkışların kontrol edilebileceği
güvenli bir organizasyon oluşturulmalıdır.

• Yaşadığımız pandemi koşulları dikkate alınarak
alanda çalışan görevli personel ve yurttaşlarımızın
sağlık güvenliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

• Geçici barınma alanlarında birinci basamak sağlık
hizmetleri sağlanmalı, Covid testlerinin alanda yaygın
olarak yapılması, izolasyon ve karantina koşullarının
oluşturulması, mevsimsel grip aşılarının yapılması
hayati öneme sahiptir.

• Depremden etkilenen yurttaşlarımızın daimi barınma
yerlerine geçinceye kadar sağlıklı ve güvenilir gıda ile
temiz suya ulaşması gibi insani ihtiyaçları aksatılmadan
sağlanmalıdır.
• Pandemi koşullarında sağlık ve hijyen şartlarının
sağlanması yaşamsal önem taşımaktadır. Alanda
çalışan görevli personel ve yurttaşlarımızın salgından
korunma açısından güvenliği sağlanmalıdır. Kişisel
korunma araçlarının temini, maske kullanımının
teşvik edilmesi ve denetimi, sosyal mesafe kuralının
uygulanmasının, korunmasının sağlanması ile
yeterli ve düzenli dezenfektan ihtiyacının giderilmesi
gerekmektedir.
•Pandemi dışında sağlık ve hijyen koşullarının
oluşturulması, devamı, sağlığın temel belirleyicileri
anlamında kalıcı barınma koşullarının hızla
oluşturulması fakat mevcut koşullarda da ısınma,
duş, tuvalet ihtiyaçlarının güvenli biçimde sağlanması
önemlidir.
•Hasar görmüş veya boşaltılmış binaların yarattığı
risklere karşı öncelikle yurttaşların can güvenliği
sağlanmalıdır. Aynı zamanda yurttaşlarımızın bu
binalarda bulunan eşyaları güvence altına alınarak bir
an önce kurtarılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

• Her türlü olağandışı durumdan eşitsiz biçimde daha
fazla etkilenen dezavantajlı gruplar olan kadınlar,
çocuklar, yaşlılar, engelliler daha fazla korunmalıdır.
• Zarar gören herkesin, hizmet verenlerin psikolojik
destek ve travma değerlendirmesinin sadece kamu eliyle
yönetilmesi mümkün değildir. Uzman gönüllülüğün
İzmir Tabip Odası aracılığı ile sağlanması oldukça
önemlidir.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu bağlı Meslek
Odaları, İzmir Barosu; İzmir Tabib Odası olarak
yaşadığımız felaketin acılarını taşıyor, yurttaşlarımızın
yaşam hakkının kutsallığında sağlık, can ve mal
güvenliği ve yardım çalışmalarının verimliliği ve
etkinliği ile ilgili olarak sürecin takipçisi olduğumuzu
bir kez daha hatırlatıyor, sahada yürütülecek hasar
tespit, sağlık, hukuksal süreçler ile ilgili TMMOB
İzmir İKK, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu olarak
tüm kurumsal yapımız ve üyelerimiz ile birlikte ilgili
Kurumlar ile bütünsel bir organizasyon kapsamında
işbirliği içerisinde olacağımızı belirtiyor, İzmir
olduğumuzu, halkımız ile Dayanışma içerisinde
olduğumuzu tekrarlıyoruz..

•Alanda
yürütülen
yardım
destek çalışmalarının bütünsel
olarak koordinasyonuna ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu kapsamda tüm
yardım destek organizasyonlarının
İzmir
Büyükşehir
Belediyesi
koordinasyonunda
yürütülmesi
çalışmaların etkinliği ve verimini
arttıracaktır.
• Arama - Kurtarma çalışmalarının
bulunduğu bölgeler ve hasarlı
binaların bulunduğu bölgeler ve
geçici barınma alanlarına görevli
uzman personel ve konutta
yaşayan yurttaşlarımız dışında
kişilerin giriş çıkışı engellenmelidir.
Geçici barınma alanları, enkaz
bölgeleri, ağır hasarlı binaların
birlik haberleri
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TMMOB BURSA İKK: DÜZCE DEPREMİNİN 21.
YILINDA İZMİR DEPREMİNİN GÖSTERDİKLERİ:
MİLYONLARCA İNSANIN HAYATI TEHLİKEDE!
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 12 Kasım 2020
tarihinde Düzce Depreminin yıldönümü dolayısıyla
bir basın açıklaması yaptı.
Düzce Depreminin 21. Yılında İzmir Depreminin
Gösterdikleri: Milyonlarca İnsanın Hayatı Tehlikede!
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 12 Kasım
Düzce Depreminin 21. yıl dönümü nedeniyle
basın açıklaması gerçekleştirdi. TMMOB Bursa
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik
tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Bilindiği gibi ağır bedeller ödediğimiz Marmara
depreminin sıcaklığı henüz geçmeden, 12 Kasım 1999
tarihinde merkez üssü Düzce olan 7,2 büyüklüğünde
bir deprem daha meydana gelmiş, etki alanındaki
yerleşim bölgelerinde ağır hasara ve büyük oranda can
ve mal kaybına yol açmıştı. Düzce depremi tam bir
yıkım oldu. Düzce ve civar illerde resmi rakamlara göre
845 yurttaşımız hayatını kaybetti, 4948 yurttaşımız
yaralandı. 3395 binanın acilen yıkılması gerektiği tespit
edildi, 12939 bina, 2450 işyeri yıkıldı ya da ağır hasar
aldı. Bölge ekonomisi derin yara aldı.
Marmara ve Düzce depremlerinin yol açtığı büyük
acılar, tüm toplumsal hayatın deprem gerçeğine göre
yeniden düzenlenmesi yönünde beklentileri artırmış,
bir deprem ülkesi olan Türkiye`de ilgili mevzuattan
şehirleşmeye, konutların güvenliğinden deprem
eğitimine kadar geniş bir yelpazede köklü değişim
yapılması doğrultusunda toplumsal bir mutabakat açığa
çıkarmıştı. Ancak 17 Ağustos`tan ders alınmaması,
sadece “yara sarma” yaklaşımı dışında kayda değer
adım atılmaması, adeta 12 Kasım depreminin ağır
sonuçlarını tetiklemiştir.
Son olarak 30 Ekim 2020`de yaşanan 6,9
büyüklüğündeki İzmir Depremi sonucunda 114
yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 1035 kişi yaralanmış,
yüzlerce özel ve kamu binası orta ve ağır hasarlı
duruma gelmiş, Seferihisar ilçesinde tsunami sebebiyle
bir yurttaşımız hayatını kaybetmiş, onlarca teknenin
battığı veya kaybolduğu su baskınları yaşanmıştır.

Açıktır ki sıklıkla tekrar ettiğimiz gibi ülkemiz hala
depreme hazır değildir ve Düzce Depreminden bu yana
onlarca yılını boşa geçirmiştir. Nasıl ki Marmara ve
Düzce Depremlerinden bir süre sonra yaşanan acıların
yakıcılığı hafifleyip soğuması ile konuşulan konular ve
verilen sözler unutulduysa, İzmir Depreminden sonra
da yine öyle olacağını düşündürmektedir.
2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe
giren “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı”nın
hem yapısal hem de yönetsel olarak gereklerinin yerine
getirilmediği, bugün itibariyle bir kez daha ortaya
çıkmıştır.
Halkın can ve mal güvenliği deprem tehlikesiyle karşı
karşıyayken sorunlara ciddi yaklaşım sergilemek
yerine popülist politikalar ve yara sarma stratejisine
sığınan siyasi iktidar aynı tutumunda ısrar etmektedir.
Depreme karşı kalıcı ve etkili çözümler beklenirken
bir bakanın depremin ilk saatlerinde enkazın üzerine
çıkarak kurtarma çalışmalarında boy göstermesi,
kurtarılmayı bekleyen depremzedeyle telefonla
görüşmesi, ekiplere müdahale etmesi bu sığ yaklaşımın
açık örneğidir. Hasar tespit çalışmalarında İnşaat
Mühendisleri Odasının yok sayılmaya çalışılması ve
deneyimsiz yeni mezunların ve farklı uzmanlıklardaki
mühendis ve mimarların sahaya çıkarılması akıl ve
mantıktan da uzaklaşıldığını göstermektedir.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak sıklıkla
vurguluyoruz; Mevzuatta gerekli değişikliklerin
yapılması, imar, yapı denetim ve benzeri yasalarda
köklü
değişikliklere
gidilmesi,
güçlendirme
çalışmalarının tamamlanması, kaçak yapılaşmanın
önlenmesi, konutların ve kamu binalarının güvenli ve
sağlıklı yapılmasının sağlanması zorunludur.
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Aradan geçen 21 yılda toplumsal yaşamda deprem
gerçeği gözetilerek gerekli düzenlemeler yapılmamıştır.
Mühendislik biliminin gerekleri dikkate alınmamış,
yapı stokunun oluşturulması, yapı tasarımı, yapı
üretimi ve yapı denetimi gibi birçok açıdan, bilimsel ve
bütünlüklü bir düzen kurulmamıştır.
Artık yapıların depremi bile beklemeden kendi
kendisine yıkıldıklarına, orta büyüklükte bir depremde
bile yapılarımızın önemli hasar gördüklerine tanık
oluyoruz.
Mühendislik hizmeti almadan kaçak olarak
yapılan yapılara af getirilerek bu yapıların deprem
güvenliklerinin
yapı
sahiplerinin
beyanlarına
bırakılıyor.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak İzmir
Depreminde kaybettiklerimizin acısını yaşadığımız
bu günlerde, 21 yıl önce yaşadığımız Düzce
Depremini bir kez daha hatırlatıyoruz. Depreme
karşı alınması gereken önlemler konusunda
yaptığımız uyarılar dikkate alınmadığı takdirde,
daha büyük bir depremde, özellikle ekonomik ve
demografik açıdan ciddi bir yük taşıyan Doğu
Marmara bölgesinde yaşanacak bir depremde,
çok ağır sonuçlarla karşılaşacağımızı bir kez daha
vurguluyoruz.
Düzce Depreminin 21. yılı nedeniyle depremlerde
yaşamını yitiren tüm insanlarımızı saygıyla anıyor,
yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

TMMOB BOLU İKK: DEPREM BİR KEZ DAHA
HATIRLATTI

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Düzce
depreminin yıl dönümü dolayısıyla, 12 Kasım 2020
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
12 Kasım 1999’da Düzce’de meydana gelen 7.2
büyüklüğündeki depremin 21. yıldönümünde,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin bir basın
açıklaması yaptı. TMMOB İKK Sekreteri Erol Perçin
açıklamasında, “Bilindiği gibi ağır bedeller ödediğimiz
Marmara depreminin sıcaklığı henüz geçmeden, 12
Kasım 1999 tarihinde merkez üssü Düzce olan 7,2
büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş,
başta kentimiz olmak üzere etki alanındaki yerleşim
bölgelerinde ağır hasara ve büyük oranda can ve
mal kaybına yol açmıştı. 17 Ağustos ve 12 Kasım
depremlerinin yol açtığı büyük acılar, tüm toplumsal
hayatın deprem gerçeğine göre yeniden düzenlenmesi

yönünde beklentileri artırmış, bir deprem ülkesi olan
Türkiye`de ilgili mevzuattan şehirleşmeye, konutların
güvenliğinden deprem eğitimine kadar geniş bir
yelpazede köklü değişim yapılması doğrultusunda
toplumsal bir mutabakat açığa çıkarmıştı. Ancak 17
Ağustos`tan ders alınmaması, sadece ‘yara sarma’
yaklaşımı dışında kayda değer adım atılmaması, adeta
12 Kasım depreminin ağır sonuçlarını tetiklemiştir”
dedi.
Son olarak 30 Ekim 2020`de yaşanan İzmir Depremi
sonucunda 115 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini
1035 kişi yaralandığını, yüzlerce özel ve kamu binası
orta ve ağır hasarlı duruma geldiğini belirten Erol
Perçin açıklamasının devamında, “Açıktır ki sıklıkla
tekrar ettiğimiz gibi ülkemiz hala depreme hazır
değildir ve 12 Kasım depreminden bu yana onlarca
yılını boşa geçirmiştir. 2011 yılında Bakanlar Kurulu

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2020 SAYI: 195

açıklamalar
kararıyla yürürlüğe giren ‘Ulusal Deprem Stratejisi ve
Eylem Planı’nın hem yapısal hem de yönetsel olarak
gereklerinin yerine getirilmediği, bugün itibariyle bir
kez daha ortaya çıkmıştır. TMMOB Bolu İKK olarak
sıklıkla vurguluyoruz; Yer seçiminden başlayarak imar
planlarının afet riskine göre hazırlanması önem arz
etmektedir. İçinde yaşadığımız binaların tasarım, inşa,
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” ifadelerini kullandı.
Gündeme olan Fay Yasası’na da değinen Perçin ayrıca
şunları söyledi: “Yeni çıkarılacak fay hatları yasası ile
diri fay hatları üzerinde bulunan binalar acilen tahliye
edilmeli; organizasyon bütünlüklü olarak devlet
kurumları eliyle yürütülmelidir. Mevcut yapı denetim
sistemi, zeminle ilgili mühendislik çalışmalarının
arazi denetimlerini kapsamalıdır. Kat artışı yapılan
imar plan tadilatlarında zemin özelliklerini belirlemek
amaçlı jeolojik çalışmalar yürütülmelidir. Ayrıca
sadece Bolu Belediyesi ve İl Özel İdaresi değil, deprem

bölgesi olan ilimizin bütününde zemin etüt kontrolleri
mutlaka yapılmalıdır. 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. Bolu
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, yerel idarelerce
yürütülen komisyon çalışmalarında TMMOB’a bağlı
meslek odalarını devre dışı bırakan uygulamalara son
verilmelidir.”
Perçin açıklamasında son olarak, “Odaların mesleki
denetim faaliyetleri üzerine konulan engeller
kaldırılmalı, Yerel Yönetimler bu konuda üzerlerine
düşenleri eksiksiz yerine getirmelidir. Mühendis,
mimar ve şehir plancıları olarak tüm çabamız
güvenle yaşayabileceğimiz kentler ve yapılar ortaya
çıkarmaktır. Yetkilileri ve sorumluları, bilimin ve
meslek örgütlerinin sesine kulak vermeye, çabasına
ortak olmaya çağırıyoruz. 12 Kasım Depreminin
21. yılı nedeniyle depremlerde yaşamını yitiren tüm
insanlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarına bir kez daha
başsağlığı ve sabır diliyoruz” dedi.

TMMOB EDİRNE İKK: DEPREM STRATEJİSİ BELLİ DEĞİL
TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Edirne Belediyesi’nin çok katlı binalarda taşıyıcı sistemleri inceleme
altına alınmasını değerlendiren bir basın açıklaması yaptı.
İzmir’de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin
ardından, Edirne’nin olası deprem sonucunda eylem
planı konusunu gündeme getirdi. Edirne’de yaşanacak
olası bir deprem sonucunu irdeleyen meslek odaları
bir basın toplantısı düzenledi. Mimarlar Odası Edirne
Şubesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Türk
Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Edirne
Şubesi İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Yılmaz Eren,
Edirne Belediye Başkanlığı’nın, Edirne merkezinde
ekiplerini görevlendirerek çok katlı binaların altında
faaliyet gösteren iş yerlerinin taşıyıcı sistemlerini,
kolon ve kirişlerine olası değişiklikleri inceleme altına
alınmasına değinerek, “Sınırlı elemanla, binlerce
binanın gözlemsel incelemesinin yüzeysel kalacağının
farkındayız. Belediye başta olmak üzere kamu
kurumlarının Deprem öncesi ve sonrası Strateji ve
Eylem planlarının olup olmadığını, varsa ne aşamada

olduğunu biz meslek odaları dışarıda tutulduğumuz
için bilmemekteyiz” dedi.
ŞARKÖY DEPREMİ 2 BİN 832 CAN ALDI
İzmir depreminin bir kez daha olası depremin ölümcül
yüzünü hatırlattığını ifade eden Eren, “Türkiye’nin bir
deprem ülkesi olduğunu ve deprem gerçeği ile yaşamak
zorunda olduğumuzu biliyoruz. İlimizde Maden Tetkik
Arama (MTA) tarafından yayımlanan yenilenmiş diri
fay haritasına göre aktif fay bulunmamaktadır. Fakat,
Kuzey Anadolu fay hattı Edirne İlimiz sınırlarına
Saroz Körfezi içerisinde yer alan Ganos Segmenti
ile Saros kıyılarımıza yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta
yer almaktadır. Marmara Denizi içerisinde beklenen
büyük depremin il sınırlarımıza uzaklığı ise yaklaşık
80 kilometredir. Edirne yereline baktığımızda; eski
tarihlerde yakın çevremizde büyük depremler olmuştur
ve olmaya devam edecektir. Son birkaç yıl içinde
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Havsa, Lalapaşa, Keşan, İpsala ilçelerinde küçük ölçekli
depremler olduğunu unutmayalım. Yakın zamanda
Trakya’da en büyük deprem Kuzey Anadolu fay hattında,
1912 yılında 7,4 büyüklüğünde gerçekleşmiştir.
Mürefte-Şarköy depremi olarak bilinen bu felakette,
310 köy ağır derecede hasar görmüş, 313 kilise ve
cami, 25 bin civarında ev yıkılmış, 2 bin 832 kişinin
ölmesine yol açmıştır. Yaklaşık 100 kilometre yarıçaplı
alan içerisinde yer alan tüm kamu binaları yıkılmıştır.
Yaşanan bu büyük depremin Trakya bölgesindeki
nüfus ile günümüzdeki mevcut nüfus yoğunluğu
karşılaştırıldığında çok ciddi sonuçlar doğuracağı
görülmektedir. Gökçetepe açıklarında 2014 yılında 6,9
büyüklüğündeki oluşan depremde Saros sahilindeki
köyler ve yazlıklarda maddi hasarlar gözlemlenmiştir.
Hasarlı yapıların özellikle alüvyon zeminlerde yer
alması dikkat çekmiştir. Deprem meydana gelmesi ile
jeolojik oluşumlara bağlı olarak zemin davranışları
değişmektedir İlimizin jeolojik yapısının bir kısmının
akarsu ve denizel çökeller ile oluştuğu bilinmektedir.
Depremin odak ve uzaklığına bağlı olarak yapıların
zeminde sıvılaşması, taşıma gücü yenilmesi gibi
sorunlar ortaya çıkabilmekte; yapı kalitesine ve statiğine
göre yıkılmalar yada büyük hasarlar oluşmaktadır.
Benzer durumu 1999 yılındaki Gölcük depremi ile 100
kilometre uzaklığındaki İstanbul Avcılar da yaşadık.
Bozuk zemin ve kötü yapı kalitesi ile bir çok yapı
yıkılmıştı. Şimdi İzmir Bornova-Bayraklı bölgelerinde,
yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem
de kötü zemin ve kötü yapı kalitesini görebilmekteyiz”
ifadelerini kullandı.
EDİRNE VE DEPREM GERÇEĞİ
Edirne’de jeolojik oluşumunda alüvyon ve sıvılaşmaya
duyarlı alanların olduğu göz önüne alınarak,
yapılaşmalarda zemin dikkate alınarak statik hesapların
doğru yapılması, doğru yapı kalitesi, eksiksiz denetim
gerektiğini anlatan Eren, Saros Körfezi’ne yapılması
planlanan liman ve boru hattı projesine de değindi.
Eren, “Bilim insanlarınca, İlimizin yakınından geçen
Kuzey Anadolu Fay Hattının kırılmasından kentimizin
de ciddi şekilde etkileneceği öne sürülmektedir. Saros
Körfezinde yapılacak FSRU Liman ve Boru Hattı projesi
, Ganos fay hattına da yaklaşık 8 km mesafede yer
almaktadır. Yıllık 10 milyar m3 gaz transfer edilmesi
planlanan bu projenin fay hattına çok yakın olan bir
alana kurulması çok tehlikelidir ve risklidir. Gölcük
depremindeki rafine yangınlarını unutmadık. Saros
körfezi Trakya bölgesi ve ülkemiz için çok önemli bir
doğal varlıktır.. Bu çılgınlıktan vazgeçmek gerekiyor”
diyerek uyarılarda bulundu.

ENEZ VE KEŞAN TEHLİKE ALTINDA
Özellikle Enez ve Keşan’a ait deniz kenarındaki
yapılaşmalara da dikkat çeken Eren, birçok yapının
risk altında olduğunu söyledi. Eren, “Ruhsatlı yapıların
dışında bir çok yapının mühendislik hizmeti almadan,
denetimden geçmeden yapıldığını ve imar barışından
yararlandığını görmekteyiz. Deprem esnasında en
fazla etkilenecek bölgelerde bu çarpık yapılaşmanın
önüne geçilmelidir. İmar barışı adı altında, biz meslek
odalarının ve sivil toplum örgütlerinin itirazlarına
rağmen çıkartılan imar affının daha ne kadar cana
mal olacağı meçhul. Hiçbir bir mühendislik hizmeti
almadan yasal güvenceye kavuşturulan yapıların
deprem esnasında onlarca insana mezar olacağını
tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok” dedi.
TMMOB tarafından hazırlanan raporda vurgulanan
önerileri bir kez daha hatırlatan Eren, “Yer seçiminden
başlayarak imar planlarının afet riskine göre
hazırlanması önem arz etmektedir. İçinde yaşadığımız
binaların tasarım, inşa, denetim ve bakım süreçlerinin
rant amaçlı yaklaşımlarla sürdürülmesi, depremlerin
yıkıcı sonuçlarla karşımıza çıkmasına neden olmaktadır.
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. 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 edilmeli, bu yapılar incelenmelidir.
Mevcut yapı denetim sistemi, zeminle ilgili mühendislik
çalışmalarının arazi denetimlerini yerinde yapılmasını
da kapsamalıdır. Denetim yoksa yıkım var. ‘Ulusal
Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’ geciktirilmeden
uygulamaya
konulmalıdır.
Mevcut
yapıların
incelenmesinde yetkili denetim kuruluşlarının, mimar
mühendis odalarının ve uzmanların katılımı mutlaka
olmalı ve başta hastaneler, okullar ve kamu binaları
olmak üzere kentimizdeki tüm yapılar incelenmelidir.
Kaçak, imara aykırı ve deprem riski içeren yapılar tespit
edilerek il genelinde bir envanter çalışması yapılmalı
ve bu yapıların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden
yapılması sağlanmalıdır. Unutmayalım can kayıplarına
yol açan deprem değil yapılardır. Mühendislik hizmeti
almamış her yapı potansiyel mezarımızdır” diyerek
açıklamasını tamamladı.

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2020 SAYI: 195

açıklamalar

TMMOB BALIKESİR İKK: DÜZCE DEPREMİNİN 21.
YILINDA İZMİR DEPREMİNİN GÖSTERDİKLERİ:
MİLYONLARCA İNSANIN HAYATI TEHLİKEDE!
TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla, 12 Kasım 2020 tarihinde
bir basın açıklaması yaptı.
Bilindiği gibi ağır bedeller ödediğimiz Marmara
depreminin sıcaklığı henüz geçmeden, 12 Kasım 1999
tarihinde merkez üssü Düzce olan 7,2 büyüklüğünde
bir deprem daha meydana gelmiş, etki alanındaki
yerleşim bölgelerinde ağır hasara ve büyük oranda can
ve mal kaybına yol açmıştı. Düzce depremi tam bir
yıkım oldu. Düzce ve civar illerde resmi rakamlara göre
845 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4948 vatandaşımız
yaralandı. 3395 binanın acilen yıkılması gerektiği tespit
edildi, 12939 bina, 2450 işyeri yıkıldı ya da ağır hasar
aldı. Bölge ekonomisi derin yara aldı.
Marmara ve Düzce depremlerinin yol açtığı büyük
acılar, tüm toplumsal hayatın deprem gerçeğine göre
yeniden düzenlenmesi yönünde beklentileri artırmış,
bir deprem ülkesi olan Türkiye`de ilgili mevzuattan
şehirleşmeye, konutların güvenliğinden deprem
eğitimine kadar geniş bir yelpazede köklü değişim
yapılması doğrultusunda toplumsal bir mutabakat açığa
çıkarmıştı. Ancak 17 Ağustos`tan ders alınmaması,
sadece “yara sarma” yaklaşımı dışında kayda değer
adım atılmaması, adeta 12 Kasım depreminin ağır
sonuçlarını tetiklemiştir.
Son olarak 30 Ekim 2020`de yaşanan 6,9
büyüklüğündeki İzmir Depremi sonucunda 114
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1035 kişi yaralanmış,
yüzlerce özel ve kamu binası orta ve ağır hasarlı
duruma gelmiş, Seferihisar ilçesinde tsunami sebebiyle
bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, onlarca teknenin
battığı veya kaybolduğu su baskınları yaşanmıştır.
Açıktır ki sıklıkla tekrar ettiğimiz gibi ülkemiz hala
depreme hazır değildir ve Düzce Depreminden bu yana
onlarca yılını boşa geçirmiştir. Nasıl ki Marmara ve
Düzce Depremlerinden bir süre sonra yaşanan acıların
yakıcılığı hafifleyip soğuması ile konuşulan konular ve
verilen sözler unutulduysa, İzmir Depreminden sonra
da yine öyle olacağını düşündürmektedir.
2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe
giren “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı”nın
hem yapısal hem de yönetsel olarak gereklerinin yerine

getirilmediği, bugün itibariyle bir kez daha ortaya
çıkmıştır.
Halkın can ve mal güvenliği deprem tehlikesiyle karşı
karşıyayken sorunlara ciddi yaklaşım sergilemek
yerine popülist politikalar ve yara sarma stratejisine
sığınan siyasi iktidar aynı tutumunda ısrar etmektedir.
Depreme karşı kalıcı ve etkili çözümler beklenirken
bir bakanın depremin ilk saatlerinde enkazın üzerine
çıkarak kurtarma çalışmalarında boy göstermesi,
kurtarılmayı bekleyen depremzedeyle telefonla
görüşmesi, ekiplere müdahale etmesi bu sığ yaklaşımın
açık örneğidir. Hasar tespit çalışmalarında
İnşaat Mühendisleri Odasının ve Mimarlar Odasının
yok sayılmaya çalışılması ve deneyimsiz yeni
mezunların ve farklı uzmanlıklardaki mühendis ve
mimarların sahaya çıkarılması akıl ve mantıktan da
uzaklaşıldığını göstermektedir.
TMMOB BALIKESİR İKK olarak sıklıkla vurguluyoruz;
Mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması, imar, yapı
denetim ve benzeri yasalarda köklü değişikliklere
gidilmesi, güçlendirme çalışmalarının tamamlanması,
kaçak yapılaşmanın önlenmesi, konutların ve kamu
binalarının güvenli ve sağlıklı yapılmasının sağlanması
zorunludur.
Aradan geçen 21 yılda toplumsal yaşamda deprem
gerçeği gözetilerek gerekli düzenlemeler yapılmamıştır.
Mühendislik biliminin gerekleri dikkate alınmamış,
yapı stokunun oluşturulması, yapı tasarımı, yapı
üretimi ve yapı denetimi gibi birçok açıdan, bilimsel ve
bütünlüklü bir düzen kurulmamıştır.
Artık yapıların depremi bile beklemeden kendi
kendisine yıkıldıklarına, orta büyüklükte bir depremde
bile yapılarımızın önemli hasar gördüklerine tanık
oluyoruz.
Mühendislik hizmeti almadan kaçak olarak
yapılan yapılara af getirilerek bu yapıların deprem
güvenliklerinin
yapı
sahiplerinin
beyanlarına
bırakılıyor.
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İzmir
Depreminde
kaybettiklerimizin
acısını
yaşadığımız bu günlerde, 21 yıl önce yaşadığımız
Düzce Depremini bir kez daha hatırlatıyoruz. Depreme
karşı alınması gereken önlemler konusunda yaptığımız
uyarılar dikkate alınmadığı takdirde, daha büyük bir
depremde, özellikle ekonomik ve demografik açıdan

ciddi bir yük taşıyan Doğu Marmara bölgesinde
yaşanacak bir depremde, çok ağır sonuçlarla
karşılaşacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.
Düzce Depreminin 21. yılı nedeniyle depremlerde
yaşamını yitiren tüm insanlarımızı saygıyla anıyor,
yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.

GAZİANTEP İKK: “KORKUT KÜÇÜKCAN İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!...”
14 Kasım 2019 tarihinde Gaziantep’in Şahinbey İlçesi Akkent Mahallesi’nde yapımı devam eden Akkent Camii
İnşaatı iskelesinde meydana gelen çöküntü sonucunda hayatını kaybeden Korkut Küçükcan için Gaziantep’te
bulunan akademik meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.
gün sonra yapılarak tapuda tescil edildiği, inşaata
ait mimari ve statik projelerin olmadığı, yapı için
düzenlenmiş bir inşaat ruhsatı olmadığı, yapının imara
aykırı olarak yapıldığı, cami inşaatında herhangi bir
denetleme ve iş güvenliği hizmeti olmadığı, inşaatta tek
bir işçinin bile sigortalı çalışmadığı, iki katlı basit bir
yapıda bile kullanılmaması gereken ahşap iskelelerin,
böylesine büyük 60 metre yüksekliğinde bir cami
inşaatında kullanıldığı, kalıpların uygunsuz yapıldığı,
betonarmede ayrışmalar, bozulmalar, aşınmalar olduğu
ve çok daha uzun bir liste halinde sıralanabilecek
eksiklikler gözlemlenmişti.
Bu ve benzeri eksiklikleri, gerek TMMOB Uzman
Heyeti’nin 17 Kasım 2019 tarihli teknik raporu,
gerekse de Gaziantep Valiliği’nin 18 Kasım 2019 tarihli
basın açıklamasında yer verilen “Kazanın meydana
gelmesinin sebebi camide inşaatın olması değil, fen
ve sanat kaidelerine uygun yapılmamasıdır.” ifadesi de
doğrulamaktadır.

14 Kasım 2019 tarihinde Şahinbey İlçesi Akkent
Mahallesi’nde yapımına 2012 yılında başlamış olan
Akkent Camii İnşaatı iskelesinde meydana gelen
çöküntü sonucunda, çok değerli, ilkeli ve yetişmiş bir
kardeşimizi, İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ ı
kaybettik. Olay Gaziantep ve tüm Türkiye’yi derinden
sarsmış, olayın hukuki, bilimsel, teknik usulsüzlükler
ve ihmaller neticesinde meydana geldiği ne yazık ki
felaketin ardından ortaya çıkmıştı.

Büyük ihmaller ve hatalar zinciri sonucunda meydana
gelen felaketin üzerinden tam bir yıl geçti. Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından görevlendirilen heyetler
tarafından gerekli teknik ve adli incelemeler yapıldı.
Savcılığın seçtiği Ortadoğu Teknik Üniversitesi’
nde görevli uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetince
düzenlenen raporda, Korkut Küçükcan’ın TAM
KUSURSUZ olduğu, tüm kusurun Belediye ve İnşaat
firması yetkililerinde olduğu belirtilmektedir. Ancak
olayın üzerinden bir yıl, son bilirkişi heyet raporunun
üzerinden 4 ay geçmiş olmasına rağmen dava sürecinde
hiçbir ilerleme kat edilmemiş olup hala soruşturma
aşamasındadır.

Yapılan ilk incelemelerde, cami alanını da kapsayan
yerin imar uygulamasının kazadan hemen bir

Olayın soğutulmasına, zamanla unutulmasına izin
vermeyeceğiz. Ağır ihmaller sonucunda gerçekleşen bu
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felaketin sorumluları hakkında idari ve adli işlemlerin
bir an önce sonuçlanmasını kazaya neden olan
sorumluların bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz.
Bir kez daha hatırlatıyoruz ki adaletin en kötüsü geç
tecelli edenidir.
DERS ALINDI MI?
Böyle acıların bir daha yaşanmaması adına bu
felaketten çıkarılması gereken önemli dersleri de tüm
kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
Öncelikle ülkemizde yapılan kamu yapılarında
nicelik ve büyüklüğü ön plana çıkaran bir anlayıştan
vazgeçilmelidir. Bugünün koşullarında, kalkınmış
ülkelerde en büyük havalimanını, ibadethaneyi,
kültür merkezini veya hastaneyi yapmak maharet
sayılmamaktadır. Ölçek takıntımızı bir yana bırakarak
yapının tasarımına, yapım kalitesine, iyi mimarlık ve
mühendislik hizmeti almasına, hukuki süreçlerinin
doğru şekilde yönetilmesine, iş güvenliği önlemlerine
ve etkin denetime odaklanmamız gerekmektedir.
Bunun yanında mevzuatta bir yapının nasıl ortaya
çıkarılacağı adım adım ve ayrıntılı bir şekilde
tarif edilmiştir. Ancak Akkent Camii örneğinde
maalesef teknik ve hukuki süreçlere uyulmadığını
görebilmekteyiz. Benzer şekilde yaşadığımız son İzmir
depreminde yeterli bir kamusal denetim ve kontrol
mekanizmasının olmadığını da açıkça görebilmekteyiz.
Yıkılan binalar ile ilgili denetim sisteminin eksikliklerini,
yanlışlıklarını, tekniğe ve standartlara uygun yapılar
yapılmayışını, binalarda sonradan yapılan izinsiz
tadilatların olduğunu, imar mevzuatının eksiklikleri
veya yanlış uygulanması gibi birçok sorunun olduğunu

görebiliyoruz. Her depremde olduğu gibi bu deprem
de bizlere asıl üzerinde durulması gereken konunun
bilim, sanat, standart ve teknik kurallara uygun
yapıların üretilmesi ve bu yapıların gerçekçi, doğru ve
tarafsız bir kamusal denetimden geçirilmesi gerektiğini
göstermiştir.
İşin en vahim tarafı ise Akkent Camii inşaatında
olduğu gibi, birçok kamu idaresi cami, sosyal tesis gibi
yapıların inşasında kurallara uymama, görmezden
gelme hataları ne yazık ki tekrarlamaktadır. Hukuka
ve kurallara öncelikle kamu idareleri harfiyen uymak
durumundadır. Her türlü yapının inşasında öncelikle
imara uygunluk, fen kurallarına uygun projeler, inşaat
ruhsatı, şantiye sorumluluğu, yapı denetimi ve etkin
kontrol, iş güvenliği uzmanının bulundurulması gibi
şartlar kesinlikle sağlanmalıdır. Hangi sebeple olursa
olsun, halkın güvenliğini riske atacak bir yapının
tamamlanmasına ve kullanıma açılmasına izin
verilmemelidir.
Sonuç olarak bu ve benzer olayların tekrar etmemesi
temennisi ile Akkent Cami inşaatındaki kuralsızlıklardan
dolayı kaybettiğimiz Merhum Korkut Küçükcan’ın
ailesine, sevenlerine ve tüm Gaziantep kamuoyuna bir
kez daha başsağlığı diliyor, ağır ihmaller sonucunda
gerçekleşen bu felaketin sorumluları hakkında idari ve
adli işlemlerin bir an önce sonuçlanmasını istiyor ve
sorumluların cezalandırılmasına kadar hukuki sürecin
takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz.
KORKUT KÜÇÜKCAN İÇİN ADALET İSTİYORUZ…
GAZİANTEP AKADEMİK MESLEK ODALARI VE
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

KOCAELİ İKK:MECLİSTE LASTİK YAKARAK ENERJİ
ÜRETİMİ YASASINA ENGEL OLUN!
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu gündemdeki lastik yakarak enerji üretimi konusunda 16 Kasım 2020
tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla milletvekillerine çağrıda bulundu.
KOCAELİ’MİZİ, ÜLKEMİZİ SEVEN
MİLLETVEKİLLERİMİZE SESLENİYORUZ:
MECLİSTE LASTİK YAKARAK ENERJİ ÜRETİMİ
YASASINA ENGEL OLUN!
TBMM’de; ilgili alt ve ana komisyonlardan geçen,
Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin bugünlerde Meclis
gündemine gelmesi bekleniyor.
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Elektrik Piyasası Kanunu son 7 yılda 9 kez, Yenilenebilir
Enerji Kanunu ise son 15 yılda 5 kez değişmiştir.
Komisyon çalışmalarında; hangi değişikliğin ne işe
yaradığı, canlı yaşamına ve çevresel etkilerinin neler
olduğu yeterince değerlendirilmemiştir. Gerçekten
yeterince değerlendirme yapılmış olsaydı, en azından
2016 yılında yapılan düzenlemeyle lastikten elektrik
üretimini yenilenebilir sayılması gibi bir ayıba ek
olarak şehir çöplerinin, orman atıklarının yakılması,
yasallaştırılmak istenmezdi. Bu durumun yasallaşması,
sadece Kocaeli, Düzce ve Erzincan’daki ömrünü
tamamlamış lastikleri (ÖTL) yakıt olarak kullanan
tesislere yenilerinin eklenmesiyle kalmayacak, ülke
bütünü için tam bir ekolojik yıkıma neden olacaktır.
İhtiyaç olan, gerçek anlamda bir ATIK YÖNETİMİ
ile yine ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL) ve orman
atıklarını da içeren kapsamlı bir GERİ KAZANIM
mevzuatlarının hazırlanmasıdır. Amaç, atıkları
ekosistemlerine dönüştürmek ve geri kazanmak
olmalıdır. Aksi durum; kapital sahiplerine yeni rant
alanlarının açılmasının hedeflendiğini ayan beyan
ortaya koymak anlamına gelmektedir.
Diğer yandan; “orman atıkları” tanımının yasa tasarısı
içerisinde aynı kapsamda değerlendirilmesi, orman
vasfını koruyan alanların talan edilmesine zemin
oluşturacağı endişesini beraberinde getirecektir.
Türkiye’nin; Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme
Mekanizması (YEKDEM) gibi Teşvikler üstünden
birilerine rant sağlayan ekonomik modelle çalışan ve
gerçekte biyolojik bağı bulunmayan ancak biokütle

olarak tanımlanan ömrünü tamamlamış lastiklerin
(ÖTL), şehir çöplerinin, orman atıklarının yakılması
suretiyle üretilecek enerji kaynakları yerine ucuz ve
sağlıklı, iklim dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımına gereksinimi vardır.
Hiçbir işlem ile geri kazanılamayan atıklar ise yerleşim
yerlerinden uzak ve modern emisyon kontrol sistemleri
olan tesislerde çevre ve canlı dostu uygun yöntemler ile
bertaraf edilmelidir.
Her durumda ilimiz gibi kanser vakalarının ülke
ortalamasından yüksek olduğu, kronik solunum yolu
hastalıklarının yaygın olduğu ve sanayiye doymuş bir
kente, yasalaşması durumunda mevcut lastik yakma
tesisine ilaveten, yeni olarak şehir çöplerini, ömrünü
tamamlamış lastikleri (ÖTL) ve orman atıklarını
yakacak tesisler daha kurulacaktır. Kocaeli gerçeğinde,
zaten mevcut kirli havaya ayrıca bu maddelerin de
salımı ile KÜMÜLATİF ETKİNİN DAHA FAZLA
OLACAĞI önemsenmelidir.
Rant hırsından önce, insan ve diğer canlıların
yaşamlarının savunulmasına dair yasal düzenlemelerin
yapılması öncelikli talebimizdir.
Halkın cebinden yüksek miktarda para alınarak bunun
karşılığında araba lastiklerini dönüştürmek yerine
yakıt olarak kullanılmasına karşıyız ve böylesi bir
tesisin kentimizde olmasından dolayı çok üzgünüz.
Başta Kocaeli Milletvekilleri olmak üzere tüm
vekillere açık çağrımız, bu yasanın geçmesine izin
vermemeleridir.

TMMOB ADANA İKK: EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ
TALEBİMİZ HAPSEDİLEMEZ!
Adana’da toplantı ve gösteri yürüyüşlerini ihlal ettikleri için yargılanarak ceza alan sendika ve kurum
temsilcileriyle ilgili DİSK, KESK, TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana Barosu ve Emek ve Demokrasi
Güçleri 26 Kasım 2020 tarihinde eski Adliye Binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler.
Değerli Basın, Değerli Kamuoyu,
Bilindiği üzere 10 Ekim 2015 tarihi, Cumhuriyet
tarihinin en karanlık, en kanlı sayfalarından biri
olarak tarihte yerini almıştır. 10 Ekim 2015 günü
yapılan Ankara Mitinginde, emek, barış ve demokrasi
isteyenler, olabilecek en fazla sayıda katledilmek
istenmiş, yüzü aşkın arkadaşımız hayatını kaybetmiş,
beş yüzün üzerinde sayısız arkadaşımız yaralanmış,
birçoğu uzuv kaybı yaşamıştır.

10 Ekim 2015 Katliamı, 6 Haziran 2015 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 yaptırıp oylarının ne kadar
arttığını sevinçle duyuranların, ‘kokteyl örgüt’ diyerek
davayı sulandıranların, yol kontrollerini kaldırarak
katillere adeta koridor açanların, saldırı olacağı
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istihbaratını tertip komitesinden gizleyenlerin,
patlamanın ardından birçok kişinin yaşamının
yitirmesine neden olan gaz sıkma emrini verenlerin,
güvenlik tedbiri almayanların, katliamdan yıllar
sonra, konuşursa birilerinin halka bakacak yüzü
kalmayacağını söyleyenlerin katliamdaki rolü ortaya
çıkarılmadıkça ve bunlar ceza almadıkça öfkemizi diri
tutmaya devam edeceğiz.
Değerli Basın,
İlimiz özelinde; emek, meslek ve demokrasi mücadelesi
veren kurumlarla birlikte 10 Ekim Ankara Mitingine
çağrı amaçlı 6 Ekim 2015 tarihinde Adana ilinde
bir basın açıklaması ve yürüyüş yapılmak istedik.
Ancak, emniyet kuvvetlerince Anayasal yürüyüş
hakkımız engellendi. Öyle ki İnönü Parkında iken
polis müdahelesi gerçekleşti. Yaşanan polis şiddetinde
hastaneye kaldırılan arkadaşlarımız oldu.
Emniyet Müdürlüğünce, yapılan suç duyurusu
neticesinde eyleme katılan 14 (on dört) arkadaşlarımız
hakkında ceza soruşturması açıldı, sonrasında 13
arkadaşımız hakkında kovuşturması evresine geçildi.
24 Kasım 2020 tarihli karar duruşmasında verilen karar
ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa
muhalefet etmek ve polise mukavemetten dolayı 11
(on bir) arkadaşımıza üç buçuk yıldan dört buçuk yıla
kadar değişen sürelerle hapis cezaları verildi.
Polis şiddetine maruz kalmamız ve Anayasal yürüyüş
hakkımızın ihlal edilmiş olması gerçeği, her nedense
görmezden gelindi.

Adana Eğitim Sen Eski Şube
Başkanı Ahmet KARAGÖZ,
Adana Eğitim Sen Eski Şube
Kadın Sekreteri Şükran YEŞİL,
Haber Sen Şube Yöneticisi
Ahmet AYDOĞDU, Yapı Yol
Sen Genel Merkez Yöneticisi
Alaattin SÜZER, BTS Adana
Şube Yöneticileri Ahmet
AVŞAR ve İsmail İnanç SU, SES
Adana Şube Yönetim Kurulu
üyesi Hüseyin ÇALI, DİSK
Genel İş Şube Mali Sekreteri
Abdurrahman
ÇELİKER,
TMMOB Adana İKK Basın
Yayın Sorumlusu Necmettin
Sercan ŞAHİN, EMEP Adana
İl Örgütü üyesi Aydın YİĞİT,
Halkevi üyesi Sinan HÜDÜR,
DİP Üyesi Nihat BAYAV,
Habip ALPKAYA ve Selçuk
KARASU nezdinde, emek,
barış ve demokrasi talebimiz soruşturma ve dava
konusu olmuştur.
Yargılama sonucunda dört arkadaşımıza üç yıl altışar
ay, 7 arkadaşımıza dört yıl altışar ay ceza yağdırılmıştır.
Arkadaşlarımıza
verilen
cezalar,
hepimize,
mücadelemize verilmiş bir cezadır.
10 Ekim Ankara davasında, katliamının gerçek
sorumluları, katliamda ihmali bulunan kamu
görevlileri yargılama kapsamına alınmazken, ilimiz
özelinde verilen cezalarla emek, barış ve demokrasi
talebimiz, mahkum edilmek istenmiştir. Verilen bu
cezalar, Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi diyen haklı
ve meşru irademizi geriletemeyecektir.
Değerli Kamuoyu,
Emek ve demokrasi güçleri olarak, yağdırılan cezaları
asla kabul etmediğimizi, cezaları adil, hakkaniyetli ve
hukuki bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Cezalara
karşı tüm kanun yollarına başvurmak dahil hak arama
mücadelemizi yükselteceğimizin bilinmesini isteriz.
Cezalara, sürgünlere, ihraçlara, baskılara boyun
eğmedik, eğmeyeceğiz. Bu topraklara barışı, kardeşliği
ve demokrasiyi getirene, alınterimizin karşılığını alana
kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.
Yılmadık, Yılmayacağız,
Yaşasın Fiili ve Meşru Mücadelemiz,
Yaşasın Emek Barış ve Demokrasi Talebimiz!
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DİYARBAKIR İKK: HUKUKSUZ GÖZALTILARA SON
VERİLSİN!
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz
Yağmur’un hukuksuz biçimde göz altına alınmasına ilişkin 28 Kasım 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

BASINA VE KAMUOYUNA
Yaşadığımız bu günlerin zor ve sancılı olduğunun
farkındayız.Ne kadar zor olursa olsun bu karanlık
dönemin bir gün biteceğine inanarak umutla mücadele
ediyoruz.
Meslek alanlarımıza yönelik saldırılar ve hukuksuzluklar
ile kent suçlarına, doğa talanına, işsizliğe, emek
sömürüsüne karşı geçmişte durduğumuz gibi bu günde
aynı mücadele azmi ve kararlılığıyla karşı duracağız.
Adresi belli, çağırıldığı her zaman ifade vermeye
gidebilecek iken şafak vakti operasyonları ile ev
baskınları yaparak gözaltına almak, hukukun artık
sadece kağıtlarda unutulmuş yazılı bir kavram olarak
kaldığını göstermektedir.
Gözaltı ve tutuklamalar olmadan bir gün bile
geçirmediğimiz bu dönemde son olarak dün, meslek
örgütü yöneticilerinin de içinde bulunduğu birçok
isme yönelik ev baskınları ve gözaltılar gerçekleşti. Bu
isimler içerisinde Odamız Yönetim Kurulu üyesi Aziz
YAĞMUR arkadaşımız da bulunmaktadır. Gözaltı
esnasında evde bulunan aile bireylerinin beyanına göre
polis çok sert ve orantısız bir güç kullanmıştır. Kapılar
kırılmış, evde bulunan aile bireyleri darp edilmiş,

uzun süre yüz üstü yere yatırılıp sırtlarına basılmış ve
küfürlerle hakarete maruz kaldıkları ifade edilmiştir.
Aziz Arkadaşımızın gözaltına alınması sonrası evdeki
diğer kişiler bu yaşananları belgelemek için hastaneden
darp raporu almış ve İnsan Hakları Derneği ile Türkiye
İnsan Hakları Vakfına başvurmuşlardır.
Yakın zaman içerisinde hukukun kimler için keyfi
olarak nasıl uygulandığına birlikte şahitlik ediyoruz.
Kadın katillerine, tecavüzcülere, hırsızlara, çetelere,
mafyaya af çıkararak hukuk kavramının içini
boşaltanlar, yolsuzluklara, doğa kıyımına ve talana
göz yumanlar yönünü emek, demokrasi ve meslek
mücadelesi yürütenlere çevirmiştir.
HUKUK, artık toplumun yozlaşmasına yol açanları
korumak yerine, toplumun aydınlanmasını dert edinen
demokrasi, emek güçlerini sindirmek için bir araç
olarak kullanılmaktan vazgeçilmelidir.
Aziz arkadaşımız toplum için, Kenti için emek harcayan
bir Mimardır.
Hukuksuzca gözaltına alınan Aziz YAĞMUR
arkadaşımız ve onunla birlikte gözaltına alınan bütün
mücadele arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını
istiyoruz.
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TMMOB ADANA İKK: TÜM DÜNYA VE ÜLKEMİZ ZOR
GÜNLERDEN GEÇMEYE DEVAM ETMEKTEDİR
kısıtlanmalıdır. Sağlık, güvenlik,
temizlik ve gıda satış hizmetleri
dışında kalan tüm faaliyetler
durdurulmalıdır. Bu durumdan
zarar gören tüm kesimlerin,
esnafın
ve
çalışanların
uğrayacakları
kayıplar
karşılanmalıdır.
Tarımsal üretimde devamlılık ve
sağlıklı gıdaya erişimde ileride
yaşanacak sorunların tespiti ve
çözümü sağlanmalıdır.
Aralarında TMMOB Adana İl Koordinasyon
Kurulunun da bulunduğu Adana Akademik Meslek
Odaları Birliği (ADAMOB) Pandemi gündemiyle ilgili
30 Kasım 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Tüm kamu yöneticileri ve sivil
kuruluşlar birlik içinde çözüm
yollarını halka anlatmalı ve güven ortamı sağlanmalıdır.

Tüm Dünya ve Ülkemiz çok zor günlerden geçmeye
devam etmektedir. Covid-19 salgın hastalığının
yaygınlığı ile artışların devam etmesi ve artan ölümler
bizleri endişeye sevk etmektedir.

Adana’mızda halk tarafından algılanan verilerin
güvenirliliğinin önemi, halkın pandemiye duyarlılığını,
covid-19 ile mücadeleye inandırıcılığı sağlamak
ve gerçek verilerle pandemi takip komisyonunun
oluşturulmasının önemi daha ciddi şekilde ortaya
çıkmıştır.

Ülkemizde ve Adana’da açıklanan son rakamlar
hastalığın vahim boyutlarını göstermektedir. Adana’mız
hastalık artışlarında en ön sıralarda yer almaktadır.

Ayrıca kış şartlarında şehrimizde hava kirliliğinden
doğabilecek covid-19 açısından yaşanacak artışlara
dikkat çekilip hazırlık sağlanmalıdır.

İlimizde pandemiye ayrılan tüm yatak ve yoğun
bakımlar dolmuş durumdadır. Acil servislerinde
sedye bulan hastalar kendini şanslı hissetmektedir.
Pozitif çıkan hastaların büyük çoğunluğu evlerinde
ve uygunsuz koşullarda takip edilmektedirler. Yatak
doluluğu ve acillerin kalabalıklığı maalesef hastaneye
yatması gereken hastaları evlerde kalmaya itmektedir.

Filyasyon ekipleri acilen güçlendirilmelidir. Hasta
vatandaşların ihtiyaç söz konusu olduğunda
hastanelerde ve evde uygun şartlarda tedavi ve bakım
hizmetleri sağlanmalıdır.

Bugüne gelinilmesinin sorumluları gerekli önlemleri
almayanlar ve halktan bilgi saklayanlardır.

İlimizde atıl durumda olan Eski Göğüs Hastalıkları,
eski Çukurova Devlet ve Askeri Hastanesi vaka
artışlarından kaynaklanabilecek ihtiyaç için tam
kapasite ile çalışmaya bir an önce hazırlanmalıdır.
Bunun yanında özel hastaneler de yeniden pandemi
hastanesi olarak çalışmaya başlamalı ve yatan hasta
takip ve tedavisini gerçekleştirmelidir.

Gelinen noktada maske, sosyal mesafe ve hijyen başta
olmak üzere tüm önlemler önemli olmakla birlikte
yetersiz ve çözümden uzaktır. Acilen ülke genelinde
uygun koşullar hazırlanılarak 14 günlük sokağa çıkma
kısıtlaması getirilmelidir. Bunun sağlanamaması
durumunda hastalığın artış gösterdiği büyük illerde
mutlaka 14 günlüm sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanmalıdır.
Tüm toplantı ve kalabalığa neden olan etkinlikler
yasaklanmalı,
halk
hareketliliği
olabildiğince

Filyasyon kurallarına uyamayacak veya uygun koşulları
olmayanlar otel ve yurtlara alınmalıdır.

Ayrıca Tekrar hizmete açılabilecek hastanelerin veya
kurulabilecek sahra hastanelernin acil olarak hizmete.
hazırlık aşamasında Mühendislik hizmeti sağlama
konusunda talep halinde TMMOB olarak her türlü
yardıma hazır olduğumuzu da bildirmek isteriz
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Test yoğunluğunu azaltmak adına aile sağlığı merkezleri
ve hatta evde test yapma imkanı sağlanmak için
çalışmalar yapılmalıdır.

Sağlıkçıların çalışma koşulları ve kişisel koruyucu
ekipmanları eksiksiz sağlanarak 6 saatlik vardiya
çalışmasına geçilmelidir.

Bulunamayan ilaçların tedariği sağlanmalı ve hastaların
ilaca ulaşımı hasta ve hasta yakınlarının bulaş riski ve
mağduriyetini önlemek adına mümkün olduğunca
kolaylaştırılmalıdır.

Covid-19 sağlık çalışanları için mutlak surette meslek
hastalığı olarak kabul edilmelidir.

Enfekte sağlıkçı artışını da düşünerek yeni sağlıkçı
atamaları acilen yapılmalıdır.
Pandemide bugüne kadar 70 üzeri hekim, diş hekimi, 23
eczacı ve 190 civarı sağlık çalışanı yaşamını kaybetmiştir.

Bizler tüm ADAMOB bileşenleri olarak dün olduğu
gibi bugün de üstümüze düşen tüm görevleri yerine
getirmeye hazırız. Sesimize ve uyarılarımıza kulak
verilmesini ve daha kötü şartlar oluşmadan köklü
önlemler alınmasını talep ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.

TMMOB DİYARBAKIR İKK: HUKUKSUZLUĞUN
KARŞISINDA HAKNAS SADAK’IN YANINDAYIZ
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Şehir Plancısı Haknas Sadak’ın tutuklanmasına ilişkin 7 Aralık
2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
fütursuz bir şekilde ihlal edilmiştir. Bu tarz
gerekçelerle tutuklanma kararının verilmesi,
kararın hukuki değil siyasi saikler güdülerek
yapıldığına işaret etmektedir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası üyemiz Haknas Sadak
20 Kasım 2020 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığının
“ Demokratik Toplum Kongresi
binasında farklı tarihlerde yapılan aramalarda elde
edilen fiziki ve dijital dökümanlarda isimlerinin
bulunduğu” iddiası ile yürütülen soruşturma
kapsamında aralarında diğer meslek örgütlerinin de
bulunduğu 100’ü aşkın kişi ile birlikte sabahın erken
saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alınıp,
3 günlük gözaltından sonra sevk edildiği mahkeme
tarafından 23 Kasım 2020 tarihinde tutuklanmıştır.
Ev ve işyeri adresi belli olan, kaçma ve delil karartma
şüphesi bulunmayan Haknas Sadak’ın ifadeye
çağrılmak yerine pandemi sürecinde çok sayıda kolluk
kuvvetiyle evi basılarak gözaltına alınması, Anayasa
ve uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile güvence
altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği, maalesef

Yargı reformunun konuşulduğu bugünlerde
iktidarın emir ve talimatlarıyla üretilen
güvenlik politikalarının vesayeti altında
bulunan yargı kurumları, bu ve benzer
soruşturmaları sürdürerek, hukuk ve adalet
anlayışında telafisi gittikçe imkansızlaşan bir
tahribata yol açmaktadır. Haksız-hukuksuz
tutuklamalara yol açan ve hiçbir hukuki
gerekçesi bulunmayan bu soruşturmalar
toplumsal adalet duygusunu zedelemektedir.
Bu hukuksuzluğun karşısında HAKNAS SADAK’ın
yanındayız.
Biz TMMOB AMED İKK olarak, toplumsal
adalet duygusunu zedeleyen bu haksız-hukuksuz
uygulamaların son bulmasını, tutuklu arkadaşlarımız
Haknas Sadak ve diğer STK yöneticilerinin serbest
bırakılmasını ve siyasi iktidarın STK’lara saldırma
alışkanlığından vazgeçmesini istiyoruz. Hukuksuz
bir şekilde tutuklanan meslektaşımız Haknas Sadak
başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız ile dayanışma
içerisinde kalacağımızı belirtiyor ve bir an önce
özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz.
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu
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TMMOB DİYARBAKIR İKK: AKP İKTİDARI
DÖNEMİNDE KADIN CİNAYETLERİ TACİZ TECAVÜZ
VAKALARI BİNDE 1500 DÜZEYİNDE ARTTI
Aralarında TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu Diyarbakır Emek ve Demokrasi
Platformu AKP iktidarı döneminde kadına yönelik şiddet ve çocuğa yönelik istismar vakalarının göz ardı
edilemez boyutta artışına ilişkin 8 Aralık 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

BASINA VE KAMOYUNA
AKP iktidarı ile beraber her güne kadına yönelik
şiddet, çocuğa yönelik istismar vakalarıyla uyanan bir
toplum haline geldik. Kadına ve çocuklara yönelik
şiddetin tecavüzün zaman ve mekândan bağımsız
olarak neredeyse tüm dünyada evrensel bir sorun
olarak görülmesi ve iktidarların bu mesele karşında
çözüm odaklı politikalar geliştirirken maalesef
bizim ülkemizde kadınların ve çocukların aleyhinde
politikalar yürütmektedir. İktidar bir yandan
uyguladığı cezasızlık politikasıyla tecavüzcüleri, kadın
katillerini istismarcıları palazlarken diğer yandan kadın
kazanımlarını gasp etmeye yönelik bir saldırı politikası
yürütmektedir. 18 yıllık AKP iktidarı döneminde
kadın cinayetleri taciz tecavüz vakarları binde 14001500 düzeyinde artış olmuştur bunun nedeni AKP
iktidarının kadına ideolojik yönelimi ve erkek iktidar
siyasetidir.

Ülke genelinde yaşamın tüm alanlarında kadın yok sayılıp
baskılanmaya çalışılırken erkeklere ve iktidara itaat
etmeye zorlanırken coğrafyamızda Kürt kadınlarının
maruz kaldığı saldırı politikaları yürütülen siyasetin
sonucudur. Gençlerimiz uyuşturucu kullanımına
kadınlarımız para karşılığında fuhuşa zorlanamaya
ajanlaştırılmaya
benliğinden
uzaklaştırılmaya
çalışılmaktadır. Yıllardır bölgede yürütülen özel savaş
politikaları nedeniyle Kürt kadınları yaşamlarının her
evresinde şiddete ve ayrımcılığa maruz kalarak eril
zihniyetin hedefi haline gelmiştir. Bölgede görev yapan
üniformalıların kendilerini devletin aygıtı olarak görüp
her türlü pervasızca davranışı ardı arkası kesilmeyecek
şekilde sergilemekten çekinmez hale gelmişlerdir.
Devlet failleri korudukça Kürt kadını saldırılara karşı
susmayacaktır. Bu cezasızlık politikaları, saldırganları
güçlendirerek tekrar tekrar aynı suçu işlemeye
yöneltecektir. Eğer İpek ER in ölümüne sebep olana
Musa ORHAN ve yüzlercesi caydırıcı cezalarla karşı
karşıya karsalardı bu olayların tekrarı yaşanmayacaktı.
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Nitekim Bundan üç gün önce 5 Aralıkta sosyal medya
üzerinden yayınlanan Batman ili Gercüş ilçesine ait
bir haber hepimizi derinden sarsmış ve yaralamıştır.
Habere göre 15 yaşındaki bir kız çocuğu karın ağrısı
şikâyeti ile hastaneye gitmiş ve burada gebe olduğu,
tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştır. Olayın duyulması
ile beraber soruşturma genişletilmiş ve bu kapsamda,
aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da olduğu
27 erkeğin bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı,
iki kadını da fuhuşa sürüklediği iddia edilmiştir.
Daha olayın vahametini anlamaya çalışırken, aynı
gün içerisinde haberi yapan haber sitesine haberle
ilgili erişim engeli getirilmiş ve olayla ilgili yayın
yasağı konulmuştur. Olay bununla da kalmamış haber
sitesinin iddiasına göre haberi yapan muhabir de özel
harekât polisleri tarafından tehdit edilmiştir.
Bir tarafta 15 yaşında bir kız çocuğunun yaşadığı
cinsel taciz ve tecavüz bir tarafta fuhuşa sürüklenen
iki kadın ve olayla ilgili haberlere yayın yasağı… İnsan
kendine şunu sormaktan duramıyor: Kimden neyi
saklamaya çalışıyorlar? Neden taciz, tecavüz olayların
da hep bir yayın kısıtlaması geliyor? Kimden hangi
gerçeği saklamaya çalışıyorlar? Ve tüm bu soruların
ardında içimizi yakan, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun
mahvedilmiş, elinden alınmış, yok edilmiş çocukluğu
gerçeği… Bundan aylar önce yaşanan İpek Er davasında
yine aynı meydanlardan seslenmiştik, cezasızlık
politikası kadına ve çocuğa yönelik şiddetin artmasına

vesile olacak, Musa Orhan gibi faillerin dışarıda
elini kolunu sallayarak dolaşması aynı olayın tekrar
tekrar farklı yerde ve isimlerde yeniden yaşanmasına
neden olacak diye. Ancak bütün bu çağrılarımıza,
uyarılarımıza kulak tıkanıldı, görmezden gelindi. Ve
bugün bir kız çocuğunun ve iki kadının tüyler ürperten
haberi ile yeniden alandayız. Sözümüzü söylemek,
kadın mücadelesini sürdürmek ve bu yaşanan tüm
çirkin olaylara karşı durmak için.
AKP iktidarının ülke tarihine kara bir leke olarak
geçen karanlık dönemi, işlenen suçların, suçluların ve
etkin soruşturma yürütmeyenlerin, suçluyu koruyan
ve bu suça ortak olanların toplum önünde hesap
vereceği günler yakındır. Biz kadınlar susmadan
yılmadan işlenen tüm suçların ve suçluların deşifre
edilmesinin takipçisi olacağız. Yaratılan bu karanlığın,
kadın mücadelesiyle özgür, eşit, kadın özgürlükçü,
demokratik bir yaşama, aydınlık yarınlara evirileceğini
biliyoruz. İktidarı ve yetkilileri işlenen suçların etkin
ve şeffaf bir soruşturma ile takip etmesini ve topluma
karşı sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz.
Ve son olarak diyoruz ki asla yalnız yürümeyeceksin.
Mücadele eden kadınlar var, hep beraber örgütlü bir
şekilde mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Yaşasın
kadın mücadelesi.
DİYARBAKIR EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU

TMMOB ANKARA İKK: BİLİMİ, HUKUKU VE
ŞEHİRCİLİK İLKELERİNİ YOK SAYAN, RANT, TALAN
VE YOLSUZLUK PROJELERİNİ YÜRÜTEN MELİH
GÖKÇEK HALKA HESAP VERECEK!
TMMOB Ankara İKK tarafından 9 Aralık 2020
tarihinde `Bilimi, Hukuku ve Şehircilik İlkelerini Yok
Sayan, Rant, Talan ve Yolsuzluk Projelerini Yürüten
Melih Gökçek Halka Hesap Verecek!` başlıklı bir basın
açıklaması yayımlandı.
Açıklamada, “23 yıllık Ankara Büyükşehir Belediyesi
başkanlığı döneminde Gökçek`in kamuyu sistematik
olarak zarara uğrattığı, devletin kendi organı tarafından
hazırlanan Sayıştay Raporları`nda açıkça ispat
edilmiştir. Geçmiş dönemde yürütülen günümüzde
sürdürülen tüm yolsuzluk ve talan projelerine dair ilgili
belgeler, ivedilikle tümü kamuoyuyla şeffaf biçimde
paylaşılmalıdır. Kamuyu sistematik olarak zarara
uğratan kamu yararını değil sermayenin çıkarını odak

alan İ. Melih Gökçek yargılanmalı, Gökçek döneminde
bu hırsızlıklara ve kamu kayıplarına yol açan kamu
görevlileri de yargılanmalı ve halka hesap vermelidir,”
denildi.
Açıklamanın tamamı:
BİLİMİ, HUKUKU VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİNİ
YOK SAYAN, RANT, TALAN VE YOLSUZLUK
PROJELERİNİ YÜRÜTEN MELİH GÖKÇEK HALKA
HESAP VERECEK!
AKP iktidarı döneminde devlet yönetimi her geçen
gün yozlaşmakta, sermayedar ve yandaşlar haksız
kazanç elde etmekte, kentler, kırlar, kültürel ve doğal
değerler ‘çılgın projelerle` rant uğruna talan edilmekte,
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pandemi sürecinde ise halkın yoksulluğu gün geçtikçe
daha da derinleşmektedir.
Sosyal medya araçları üzerinden bakanlar istifa etmiş,
pandemi sürecinin başından itibaren halkın sağlığını
önceleyen hiçbir önlem alınmamış, vaka sayıları
kasıtlı biçimde eksik açıklanmıştır. Her gün ölen sağlık
emekçilerinin talep ve uyarıları dikkate alınmamış,
insan haklarını yok sayarak çalışmaya zorlanmakta,
ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşirken, işsizlik
sorunu git gide büyürken, devlet salgına, depreme,
halkın karşı karşıya olduğu tüm risklere karşı alınması
gereken tüm sorumluluğu halka yüklemekte ve
sermayeyi odak almaktadır.
Bir yandan da ranta ve talana karşı çıkan meslek
örgütlerinin yıllardır sürdürdüğü mücadeleler
görmezden gelinerek kamu sistematik olarak zarara
uğratılmaktadır. Merkezi yönetimin çılgın projeleri ve
Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin 23 yıllık belediye
başkanı İ. Melih Gökçek döneminde hız kazanan
talan projeleri, meslek örgütleri tarafından açılan
davalar devam ederken parsel parsel Ankara`nın
bütünlüğünü parçalamış, toplumsal belleğe ve aidiyet
duygusuna saldırmış, astronomik rakamlarla kamu
kaynaklarının sermayedara aktarılmasına yol açmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu devlet
adamı Atatürk`ün, tüm Ankaralılara miras bıraktığı
Atatürk Orman Çiftliği üzerinde kaçak saraylar,
duble yollar, toplumun aklıyla dalga geçerek ziyaretçi
akınına uğrayacağı dile getirilen bozuk oyuncak yığını
Ankapark inşa edilmiştir. Kuzey Ankara`da haksız
kazanç sağlayan yapılaşmalar, Dikmen Vadisi`ni betona
boğan kentsel dönüşüm uygulamaları, Mamak`ta
dere kenarında afet riskine davetiye çıkaran kentsel
dönüşüm projeleri, Akçalı`da ve Çukurambar`da
haksız emsal artışları, Çelik Kafes`te yoğunluk artışı,
tarihi Ankara Garı`nı kapatırken yapılan yeni gar
binası, Sıhhıye bölgesinde kapatılan hastaneler, diğer
taraftan TCDD Lojmanları`nda açılan Medipol

Üniversitesi, sağlık hizmetine erişimi güçleştiren
Şehir Hastaneleri, Hamamönü`nde Ankara evinin
özgünlüğünü bozan sokak sağlıklaştırma çalışmaları,
sermayeye peşkeş çekilen TOGO kuleleri, canavarca
hislerle bir gecede katledilen ODTÜ ormanı, kültürel
önemine karşın yıkılan İller Bankası, havagazı fabrikası
binaları... Günümüzde de Saraçoğlu Mahallesi`nde
rant projeleri, Gökçek`in Kanal Ankara Projesi`nin
uygulaması olan İmrahor Vadisi`nde millet bahçesi
projeleri, AKM`de millet bahçesi projesi, Ulus`ta ve
daha birçok rant projesi halen devam etmektedir.
Merkezi ve yerel yönetimlerin tüm rant ve talan
projelerine karşı meslek odaları yıllardır mücadele
etmektedir. Hukuksal süreç devam ederken haksız
biçimde yapılaşmalar tamamlanmakta, iptal edilen
planlar mükerrer biçimde tekrar tekrar onanmakta ve
sermayedarlar zengin edilirken, Ankara bütünü talan
edilmekte ve kamu kaynakları israf edilmektedir.
23 yıllık Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığı
döneminde Gökçek`in kamuyu sistematik olarak
zarara uğrattığı, devletin kendi organı tarafından
hazırlanan Sayıştay Raporları`nda açıkça ispat
edilmiştir. Geçmiş dönemde yürütülen günümüzde
sürdürülen tüm yolsuzluk ve talan projelerine dair
ilgili belgeler, ivedilikle tümü kamuoyuyla şeffaf
biçimde paylaşılmalıdır. Kamuyu sistematik olarak
zarara uğratan kamu yararını değil sermayenin çıkarını
odak alan İ. Melih Gökçek yargılanmalı, Gökçek
döneminde bu hırsızlıklara ve kamu kayıplarına yol
açan kamu görevlileri de yargılanmalı ve halka hesap
vermelidir. Tüm duyarlı kamuoyunu, şehircilik, hukuk
ve bilim ilkelerini savunarak mücadele yürüten meslek
odalarının yanında yer almaya ve dayanışmaya davet
ediyoruz.
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
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TMMOB İSTANBUL İKK: ÖLÜMLERİ DURDURMAK
İÇİN TAM KAPANMA TAM ÜCRET SOSYAL BÜTÇE
SOSYAL DEVLET

sayısı 40 bine yaklaştı.Tek Adam
Rejimi aklın ve bilimin ışığında
politikalarla salgını yönetmek
yerine algıyı yöneterek “başarı
hikayesi” yazmaya, bu süreçten
siyasi rant devşirmeye çalışıyor.

Aralarında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon
Kurulunun da olduğu İstanbul Emek, Barış, Demokrasi
Güçleri “Tam Kapanma, Tam Ücret, Sosyal Bütçe
Sosyal Devlet” çağrısıyla 11 Aralık 2020 tarihinde bir
basın açıklması yaptılar.
11 Aralık 2020, Cuma günü 13.00’da Kadıköy İskele
Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına DİSK İstanbul
Bölge Temsilciliği, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon
Kurulu, KESK İstanbul Şubeler Platformu ve İstanbul
Tabip Odası yönetici ve üyeleri katıldı.
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Cevahir Efe Akçelik açıklamada kısa bir konuşma
yaparak barınma, ısınma, gıda gibi temel insani
ihtiyaçlarını ve sağlık hizmetlerine erişimde güçlük
geçenlerin, iktidarın toplum sağlığını değil sermayeyi
ve üretimin devamını savunan politikaları yüzünden
tehdit altında olduklarını ifade etti.
Pandemi koşulları gözetilerek fiziksel mesafe korunarak,
temsili katılımla gerçekleştirilen basın açıklamasında
ortak metni Dr. Osman Öztürk kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye’de koronavirüs salgını bütün şiddetiyle devam
ediyor. Yoğun bakım yatakları doldu, ağır hastalar bile
hastanelerde yer bulamıyor, doktorlar hastalar arasında
seçim yapmaya zorlanıyor.Türkiye günlük vaka sayıları
açısından Avrupa ülkeleri arasında birinci, dünya
ülkeleri açısından beşinci sırada. Sağlık Bakanı’nın
açıkladığı rakamların KOCA bir yalan olduğunu herkes
gördü. Salgın süresince hayatını yitiren yurttaşlarımızın

Bu
politikanın
kurbanları
ise işçiler, emekçiler, işsizler,
emekliler, küçük esnaf; kısacası
yoksullar oluyor.Dokuz aydır
sadece
sağlığımızı
değil,
işimizi, aşımızı, gelirimizi de
kaybediyoruz. Çarklar işçilerin
canıyla dönerken, sermayenin
çıkarları halkın sağlığının önüne
geçiyor. Büyük şirketlerin vergi
borçlarını sıfırlayan iktidar, işçi
sınıfı başta olmak üzere halkın bu süreçteki sorunlarını
görmezden geliyor, milyonlarca insanı “salgından veya
açlıktan ölme” tercihine mahkûm bırakıyor.
Sorumluluğu vatandaşlara yıkıp sadece “Maske-MesafeHijyen tekerlemesi”yle salgınla başa çıkılamaz. Bugüne
kadar izlenen eksik, yanlış, tutarsız uygulamalara
derhal son verilmeli; hızla aklın ve bilimin ışığında
açık, şeffaf, güvenilir, toplumun bütün kesimlerinin
katılımına açık yeni bir salgın politikası oluşturulmalı;
ölümleri durdurmak ve salgını kontrol altına aşağıdaki
önlemler acilen alınmalıdır: Toplumsal hareketliliğin
azaltılması için Türkiye’nin en az iki, tercihen dört hafta
boyunca temel/zorunlu/acil mal ve hizmet üretenler
dışındaki bütün işlerde çalışmanın durdurulmasıyla
“tam kapanma”sı şarttır.
Bu süre zarfında halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına
yönelik ekonomik ve sosyal tedbirler alınmalı ve
çalışanlar tam ücretli izinli sayılmalıdır. Kapanma
süresinde işçi, işsiz, küçük esnaf, emekli yurttaşlar ve
kadınlar devlet tarafından desteklenmelidir.
Kapanma sürecinin devamında, salgın devam ettiği
sürece çalışma saatleri kısaltılmalı, mümkün olan
işlerde kurallara uyularak evden çalışma sağlanmalı,
kamuda ve özel sektörde dönüşümlü-kademeli mesai
uygulamasına geçilmelidir.
Salgın süresince işten çıkarma yasağı bütün istisnaları
kaldırılarak devam etmeli, ancak ücretsiz izin
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uygulamasına derhal son verilmeli, kısa çalışma
ödeneğinden faydalanma koşulları kolaylaştırılmalı ve
bu ödenek en az asgari ücret düzeyine çekilmeli, asgari
ücret insanca yaşanacak bir düzeye çıkarılmalı ve vergi
dışı bırakılmalıdır.
Salgın boyunca asgari kullanım bedelinde elektrik, su,
doğalgaz, iletişim gibi temel hizmetler parasız olmalı,
tüm yurttaşların kredi kartı borçlarıyla küçük esnafın
kira ve kredi borçları ertelenmelidir.
Eğitimin yüz yüze yapılmasının uygun koşulları
oluşturulana kadar, öğrencilerin gereksinimi olan
uzaktan eğitime erişim cihazları ve internet bağlantısı
ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
Salgın hızla devam ederken bütçe kaynakları, “mega
projeler” adı verilen Kanal İstanbul gibi gereksiz kamu
yatırımları için değil halkın sağlığı ve geçimi için
kullanılmalı; sosyal devlet uygulamaları için şirketler
ve büyük servetler vergilendirilmeli, dolaylı vergilerin
vergi gelirleri içindeki payı azaltılmalıdır.
Sağlık Bakanı salgınla ilgili bilgileri gizleme, karartma
tutumundan vazgeçmeli; gerçek tablo bütün açıklığıyla
toplumla paylaşılmalı; test sayısı arttırılmalı, evde
izolasyon koşulları uygun olmayan hastalar için
barınma olanakları sağlamaktır.

Salgınla mücadelenin hastanelerde değil, sahada
kazanılacağı gerçeğiyle filyasyon ekiplerinin sayısı hızla
arttırılmalı, aile hekimliği sistemi salgınla mücadeleye
uygun hale dönüştürülmelidir.
Salgını fırsata çevirmeye çalışan özel hastanelerin
vatandaşlardan her ne ad altında olursa olsun ücret
alması engellenmeli; kamu hastanelerinin ihtiyaca
cevap veremediği durumlarda özel hastaneler Sağlık
Bakanlığı’na devredilmelidir.
Türkiye’de salgının dokuz aydır kontrol altına
alınamamasının sorumlusu kuşkusuz Tek Adam
Rejiminin baştan beri yürüttüğü ve bugün artık açıkça
iflas eden salgın politikasıdır. Gelinen vahim durum
göstermektedir ki; Türkiye’de salgınla mücadelenin ön
koşulu Tek Adam Rejimiyle mücadeleden geçmektedir.
İstanbul’daki emek, meslek örgütleri, sendikalar,
siyasi parti ve kurumlar, demokratik kitle örgütleri,
yöre derneklerinin oluşturduğu İstanbul Emek, Barış,
Demokrasi Güçleri olarak olarak bu perspektifle ve
bu talepler etrafında bugün burada başlattığımız
mücadelemizi önümüzdeki günlerde şehrin dört bir
yanında devam ettireceğimizi kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
İSTANBUL EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ GÜÇLERİ

TMMOB DİYARBAKIR İKK: ELEKTRİK FATURALARI
YİNE ARTACAK, DAĞITIM ŞİRKETLERİ DAHA FAZLA
KAZANACAK…
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 11 Aralık 2020 tarihinde “Perakende Satış Tarifesinin
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” ile elektrik fatura tutarlarını daha da arttıracak kalemlerin işletme gideri adı
altında eklenmesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
Ülkede covid-19 salgınının en yüksek
düzeyde seyrettiği, hasta ve can kaybının
daha da arttığı bugünlerde, hastalıkla
mücadelede, kalabalık ortamlardan uzak
durmanın ve evde kalmanın önemi daha
çok artmıştır. Evde geçirilen zamanın
artması, elektriğe duyulan ihtiyacı
ve tüketimi doğal olarak arttırmıştır.
Henüz pandeminin ilk günlerinden
itibaren insanların işsizlikle karşı karşıya
kaldığı, gelirinin düştüğü, milyonlarca
ailenin açlık sınırında yaşadığı böylesi
bir zamanda; özellikle geliri yoksulluk
sınırları
altında
olan
yurttaşlara
hepimizin temel ihtiyacı olan elektrik, su,
doğalgaz ve internetin belli bir oranının
birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2020 SAYI: 195

37

38

açıklamalar
ücretsiz olmasını, fiyatlarda indirim yapılmasını talep
etmiş ve kamuoyu ile paylaşmıştık. Yetkililerden bu
yönde adımlar atmasını beklerken; maalesef, en son
yayınlanan “Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi
Hakkında Tebliğ” ile elektrik fatura tutarlarını, daha
da arttıracak kalemlerin işletme gideri adı altında
eklendiğini gördük.
Elektrik Dağıtım Şirketleri’nin özelleştirilmesi
sürecinde
yaşananlar
hepimizin
malumudur.
Özelleştirme sürecinde, artan döviz kuru bahane
edilerek ihaleler iptal edilmiş, ihaleye katılan şirketlerin
çekilmesi veya birleşmesi sonucu daha önce verilen
fiyatın yarısına kadar düşen fiyatlarla özelleştirmeler
yapılmıştır. Sonrasında da şeffaflık hiçe sayılmış,
dağıtım şirketlerinin yapması gereken yatırım vb. işleri,
bunların nasıl ödeneceği, kamunun kalan alacağının
şirketlere aktarılıp aktarılmadığı hususlarında,
kamuoyuna, şeffaf olarak bilgi verilmemiştir.
Akabinde, daha öncesinde hiç olmadığı kadar, dağıtım
şirketlerinin kar marjını arttırmayı hedefleyen; kanun,
yönetmelik ve tebliğler çıkartılmıştır.
Elektrik Üretim A.Ş.(EÜAŞ) tarafından dağıtım
şirketlerine; 2020`nin başından bu yana, elektriğin
kilowatt/saatinin toptan satış tarifesi’nde, toplamda
yüzde 62 oranında indirim sağlanmış, ancak bu
indirimler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
kararlarıyla vatandaşa yansıtılmamış, aksine yüzde
5,75 zam yapılarak dağıtım şirketlerine kar transferi
sağlanmıştır.
Daha önce ödenen fatura tutarlarında ayrıntılı olarak
belirtilen; “dağıtım bedeli”, “kayıp-kaçak bedeli”,
“iletim bedeli”, “Perakende Satış Hizmetleri Bedeli”
gibi kalemler, özellikle kayıp-kaçak oranlarına yapılan
itirazlar, açılan davalardan sonra, 2016 yılından itibaren
“dağıtım bedeli” adı altında, tek kalem olarak faturalara
yansıtılmaya başlanmıştır. 2015 yılında yayınlanan
tebliğ ile dağıtım bedeline işletme gideri adı altında,
yeni kalemler de eklenmiştir. Elektrik Mühendisleri
Odası tarafından tebliğe karşı açılan dava maalesef hala
sonuçlanmamıştır.
“Aktif enerji bedeli” dediğimiz, tüketilen elektrik
enerjisine ek olarak;
Aktif Elektrik Bedeli’nin
%54’ü Dağıtım bedeli olarak
%2’si TRT Payı olarak
%1’i Enerji Fonu olarak
%5’i Elektrik ve havagazı tüketim vergisi olarak
Bir de yukarıdaki kalemlerin hepsinin toplamının
%18’i de KDV olarak,
Elektrik faturalarına, eklenmektedir.

Örneğin; EPDK’nın EKİM 2020 ayı için, perakende tek
zamanlı alçak gerilim tek terimli bir mesken (normal
bir mesken) için belirlediği aktif elektrik enerji birim
fiyatı (1 KWh) için, EÜAŞ’tan (Elektrik Üretim Anonim
Şirketi) satın alınan 13,20 kuruş tutara, dağıtım
şirketlerinin kar oranı da eklenmiş hali 39,2701 kr/
kwh ile dağıtım bedeli 21,2328 kr/kwh’in toplamı olan
60,5082 kr/kwh, elektrik enerjisi birim fiyatı olarak
belirlenmiştir. Yani aktif enerji bedelinin (tükettiğimiz
bedelin) yüzde 54’ünden fazlasını biz dağıtım bedeli
adı altında eklenen kalemlere ödemekteyiz.
Daha net ifade etmek gerekirse; harcanan elektrik
bedeli 100,00 TL olan bir faturaya ek olarak; 54,00
TL işletme giderinin de içinde olduğu dağıtım bedeli,
2,00TL TRT payı, 1,00TL Enerji Fonu, 5,00 TL Elektrik
ve havagazı tüketim vergisi, 29,16 TL de KDV olmak
üzere toplam 191,16 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yani dağıtım şirketlerinin karıyla birlikte 100,00 TL lik
bir faturanın %91,16 fazlasını, vatandaş olarak, ödemek
zorunda bırakılıyoruz.
Bu yetmiyormuş gibi yayınlanan yeni tebliğ ile;
2015 yılında ödemek zorunda olduğumuz denetim,
danışmanlık ve müşavirlik giderleri, dava, mahkeme,
avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri, dernek aidat
giderleri, temsil ve ağırlama giderlerine ek olarak
noter giderleri, ilan giderleri, malzeme, personel, özel
güvenlik, yönetim ve destek hizmet alımı, bakımonarım, teknoloji, ödeme bildirimi ve ikinci bildirim
bırakma, çağrı merkezi, idari, kira, tahsilat, haberleşme,
ihale, seyahat, konaklama ve yolluk, sigorta, oda
aidat, büro ve matbaa giderlerinin de işletme gideri
olarak hesaplanıp vatandaştan tahsil edilmesinin önü
açılmıştır. Bu son düzenleme ile halkın cebinden alınan
paralar, cebren ve hile ile alınmış, bu yapılan işlemler,
yasal kılıfına uydurularak düzenlenmiştir.
Kaybın büyük bir bölümünün enerji hatlarındaki
yetersiz bakım ve onarımdan kaynaklı olduğu halde,
bölge insanını hırsızlıkla itham etmeye kadar varan,
kayıp kaçak meselesi olunca da sesini yükseltenlerin,
keyfi uygulamalarla işletme gideri adı altında ödemek
zorunda bırakıldığımız yüksek miktardaki faturalara
sessiz kalmamalı, bu tarz uygulamalarla birilerine kar
sağlandığını bir kez daha görmeleri gerekir.
Yurttaşlarının hak ve çıkarlarını gözeten bir çizgide
ilerlemek gerekirken, özel Dağıtım Şirketlerinin
çıkarlarını toplum çıkarının üstünde tutan yaklaşımlar
bu toplumu hem yoksullaştırır hem de yalnızlaştırır.
Olması gereken, kamu hizmeti olan elektrik dağıtım
alanının ivedi olarak kamulaştırılmasının sağlanması
ve vatandaşı mağdur edecek, faturaları daha da
yükseltecek bu uygulamalar derhal vazgeçilmelidir.
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TMMOB BURSA İKK’DAN YUNUSELİ ESKİ
HAVAALANI’NIN DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Bursa İli, Osmangazi İlçesi Yunuseli Eski Havaalanı’nın dönüşümüne
ilişkin 24 Aralık 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Bursa kenti için stratejik öneme sahip
Yunuseli Eski Havaalanı’nın gelecekte nasıl
kullanılacağı ile ilgili TMMOB Bursa İl
Koordinasyon Kurulu tarafından basın
açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı,
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu
adına TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Bursa Şube Başkanı Necla Yörüklü yaptı.
Yörüklü tarafından yapılan açıklama şöyle:
“TMMOB İl Koordinasyon Kurulları
yönetmeliği 5.d. maddesinde belirtildiği
gibi “yerel konularda ülke ve kamu yararını
savunmak ve çözüm önerileri getirmek”
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’muzun asli
görevlerindendir. Bu görev bilinci ile Bursa kenti için
stratejik öneme sahip Yunuseli Eski Havaalanı’nın
gelecekte nasıl kullanılacağı ile ilgili görüşlerimizi
kamuoyu ile paylaşma gereği doğmuş ve bu basın
açıklamasının yapılmasına karar verilmiştir.
Yunuseli Eski Havaalanı, yaklaşık 1400 dönüm
büyüklüğe sahip, çevresinde yoğun yapılaşma olan
ve gelecekte doğru kullanıldığında kent için önemli
katkıları olacak bir alan olup, ekonomik ve çevresel
sürdürülebilirliğin sağlandığı, toplumun sosyal
refahına daha fazla katkıda bulunacak şekilde bir
rekreasyon alanı olarak kente kazandırılmalıdır.
Konumu itibariyle Bursa’nın çok önemli bir merkezinde
yer alan Yunuseli Havaalanı için yapılacak planlamanın,
sürdürülebilirliğe odaklı, enerji verimliliği, iklim
eylemi, akıllı büyüme, yenilenebilir enerji, su
verimliliği, atık ve ulaşım yönetimi, eğitim, eğlence,
araştırma ve geliştirme olanaklı olması gerekmektedir.
Söz konusu alanın, eko turizm gibi çok katmanlı ve
çok disiplinli bir çalışmayla Küresel Çevre Koruma
türünün sergilenebileceği bir yerleşim bölgesi haline
getirilmesini önemsiyoruz.
Alan ile ilgili gelecekte nasıl kullanılacağına dair
herhangi bir bilgiye ulaşamadığımızdan, alanın
mekansal potansiyelini değerlendirecek, havaalanı
bölgelerinin işlevsel kentsel peyzajlara dönüşmesi
üzerine dünyadan örnekler olduğu gerçeğiyle bazı
öneriler getirmeyi borç biliyoruz.

Uluslararası Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik,
Kentsel Tasarım yarışmaları aracılığıyla kentsel
parklara dönüştürülen havaalanlarına örnek olarak:
1. Yarışma sonucu kentsel parka dönüşmüş olan Riem
Havaalanı, Münih; (1995)
2. Havaalanı yapısı “mülteci merkezi” olarak da
kullanılan, kentsel park örneklerinden bir diğeri
Tempeholf eld, Berlin; (2012)
3. Güneş enerjisi tarlası olarak kullanılan Oldenburg
Havaalanı
4. İzlanda’daki Reykjavik Havaalanı (2013)
5. Venezuela’daki Caracas Havaalanı (2012)
6. Fas’taki Casablanca Havaalanı (2007)
7. Çin’deki Taichung Havaalanı (2011) sayılabilir.
Bursa’da son yıllarda mekânsal dönüşümler ve
değişimler yapılmaya çalışılıyor ancak, yaşanan
sonuçları itibariyle kötü planlamalar, tarım alanlarının
sanayi alanlarına dönüşümü, uygulanan birçok kentsel
dönüşümün sonuçlarının tartışılıyor olması, kentsel
açık ve yeşil alanların korunması ve iklim değişikliğinin
olası etkilerine karşı önlem alınması konularında
yeterli bir gelişme gösteremediğini net söyleyebiliriz.
Dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındıran
kentlerin, yakın gelecekte kendi kendine yetmek ve
şiddetli çevresel değişikliklere uyum sağlamak zorunda
kalacakları bugünden öngörülebilmektedir. Dolayısıyla
kentleri geleceğe hazırlamak için, kentsel alanları
dönüştürürken ileriye dönük değişimleri ve tehditleri
göz önünde bulundurmak gerekir.
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İklim değişikliği önlemlerinin yanı sıra, doğal afet
durumunda toplanma alanları oluşturulması, doğal ve
tarihi alanların korunması gibi geç kalınmış girişimler
için stratejik peyzaj altyapısı sistemine ve kentsel
planlama ve uygulamasına da acil olarak ihtiyaç var.
Kent merkezindeki yeşil alanların yetersizliği
Bursa’nın söz konusu çevresel dönüşümlere uyum
sağlama kapasitesini azaltacağından, Yunuseli
Havaalanı’nın yeni işlevinin doğru tanımlanması
bu anlamda da oldukça önemlidir. Var olan bina ve
uçuş pistlerini yeniden işlevlendirerek alanın farklı
kullanımlara açılmasını sağlayacak bir kentsel stratejik
karar, havaalanı arazisini eğitim, üretim ve iklim
değişikliğinin yerel ve küresel etkilerine adaptasyon
merkezi haline getirebilir. Mevcut pistlerin acil inişler
için kullanılmasının devamı, afet durumlarında
toplanma alanı olarak kullanılması da düşünülmelidir.
Şehirlerin ekolojik olarak analiz edilmesi, iklim
değişikliği, afetler gibi dinamik etkilerin azaltılmasına
hizmet etmesi, bilimsel temeller doğrultusunda
planlanması şarttır.
Sonuç olarak şehirler, biyolojik, kültürel, sosyal,
ekonomik ve politik olarak dünyadaki diğer şehirlerle,
ekosistemlerle, doğal yapılarla sürekli dinamik ilişkiler
içinde olan kompleks yapılardır. Bu nedenle, kentlerin
geleceğini kurgulamada, zaman-mekansal süreçlerin
ekolojik olarak analiz edilmesi ve sistemlerin anlaşılması
bunların daha iyi yansıtılmasını sağlar. İnsan kaynaklı
iklim değişikliği de, tüm bu bölgesel dinamik ilişkilerin
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve kentsel süreçlerin
tasarlanmasıyla bu etkileri azaltmak ve hatta tersine
çevirmek mümkün olabilir.
Sürekli değişim halindeki şehirler için kentsel
peyzajların dönüşümü oldukça normal bir süreçtir.
Bu aynı zamanda, değişen koşullara uyum
sağlayabilecek, daha iyi bir Bursa tasarlamak için
fırsat olarak görülebilir. Özellikle işlevini yitirmiş
olan Yunuseli ticari ve askeri havaalanının park, tarım
arazisi, gıda üretimi-satışı, güneş enerjisi üretimi, afet
toplanma risk yönetim alanı, eğitim alanları, spor ve
rekreasyon gibi farklı işlevli alanlara dönüştürülmesine
dünyadan birçok örnek verilebilir.
Post-endüstriyel alanlar gibi, havaalanları da büyük
oranda geçirimsiz yüzey ve atıklarla kirlenmiş
toprak barındırıyor olsa da, oldukça geniş bir alana
sahip olmaları nedeniyle, kent için büyük potansiyel
taşıyorlar. Yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde, yeşil
alanların azlığından, geçirimsiz yüzeylerden ve koyu
renkli malzemelerin ısıyı emmesinden dolayı, kentsel
ısı adaları oluşur.

Bunun yanında geçirgen yüzeylerin az olması nedeniyle
yeraltı su kaynakları beslenemez ve şehre yakın olan
su kaynakları kullanılamaz. Ancak kentsel parklar,
ölçekleri doğrultusunda kentsel ısı adası etkisini ve
hava kirliliğini azaltır, biyoçeşitliliği artırır, rekreasyon
amaçlı kamusal açık alanlar sağlar ve böylece şehirde
görülen iklim değişikliği etkilerini azaltmaya yardımcı
olur.
SONUÇ OLARAK;
Yunuseli Havaalanının özellikle parkların temiz hava
için bırakılmış boşluklar değil, kentli vatandaşlarımızın
kullanımı için peyzaj çalışmasıyla oluşturulmuş kentli
haklarının ve yaşam haklarının savunulduğu özgürlük
alanları olduğunu keşfetmeleri için bir fırsat yaratması
gerekir.
Dolayısıyla doğayı kentin içinde bütünleştiren
biyoçeşitliliğin bir parçası olarak düşünülmesi, söz
konusu alan ile ilgili kararların Koronavirüs salgını
ışığında toplumun geleceğini düşünen, etrafımızda
olup biten çeşitli krizlere çözüm getiren açık ve yeşil
alan tasarımıyla kendine yeten çözümleri savunan
yaklaşımlar içermesi çok önemlidir.
Tüm alan, ilgili meslek disiplinlerinin birlikte çalışması,
akademik odaların ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin
de içinde olduğu ortak bir tasarım süreci sonucunda
son kullanıcıların da karar verme aşamalarına dahil
edildiği bir anlayışla planlanmalıdır.
Bizim geleceğe dönük kaygımız ve üzüntümüz bilimin
ötelenmesi olacaktır. Eğer akılcı, sürdürülebilir, bütünü
ve toplumu önceleyen çalışmalar yapılmazsa kentimizin
geleceği açısından yine riskleri ve geçmiş deneyimlerin
olumsuz sonuçlarını konuşacağız.
Yunuseli Havaalanı Dönüşüm Projesinde, kamusal
alanları, yaya aksları, barınma alanları içinde
toplum hareketlerini yönlendiren peyzaj alanlarıyla
bütünleştirilmiş bir EKOLOJİK ALAN konsepti
önemlidir.
Tüm alışkanlık ve yaşam şeklimizi yeniden gözden
geçirdiğimiz bu günlerde; doğal, kültürel ve tarihi
kentsel alanlar hakkında karar alınırken, tasarım
sürecinin toplumun tüm katmanlarıyla yapılması
ve dayatmacı olmayan nitelikte planlanması
gerekmektedir. Konunun doğrudan muhatabı ve kamu
kurumu niteliğinde tek kuruluşu olan TMMOB’nin
ve beraberinde birçok meslek disiplininin, akademik
kuruluşların, STK’ların, halkın görüş ve talepleri göz
ardı edilmeyerek, yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntıların
daha da derinleşip içerisinden çıkılmaz bir hal almasına
izin verilmemelidir.”
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ANKARA İKK: “BİRLEŞİK TAŞIMACILIK
ÇALIŞANLARI SENDİKASI’NIN YANINDAYIZ!
AKP’NİN SAHTE İTİBARI İÇİN EMEKÇİLERİN SÜRGÜN
EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ!”
DİSK İç Anadolu Bölge
Temsilciliği, KESK Ankara
Şubeler Platformu, TMMOB
Ankara İl Koordinasyon Kurulu,
Ankara Tabip Odası, Ankara
Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası tarafından
25 Aralık 2020 tarihinde
`Birleşik Taşımacılık Çalışanları
Sendikası’nın
Yanındayız!
AKP’nin Sahte İtibarı İçin
Emekçilerin Sürgün Edilmesi
Kabul Edilemez!` başlıklı bir
basın açıklaması yayımlandı.
Açıklamada, “Emekçilerin, kamu
yararını sadece iş yerlerinde
değil, aynı zamanda ilgili konuda
kamuoyuna doğru bilgi vererek
gözettikleri için cezalandırılması kabul edilemez.
Açıkça sürgün olan bu kanunsuz yaptırımdan,
TCDD`nin derhal geri dönmesi gerekir. Süreç boyunca
sendika yönetici ve çalışanları ile hukuki ve diğer tüm
hak mücadelelerinde dayanışma içerisinde olacağımızı
basına ve kamuoyuna bildiririz,” denildi. Açıklamanın
tamamı: BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI
SENDİKASI`NIN YANINDAYIZ! AKP`NİN SAHTE
İTİBARI İÇİN EMEKÇİLERİN SÜRGÜN EDİLMESİ
KABUL EDİLEMEZ! 4 Aralık günü düzenlenen bir
törenle Çin`e ihracat için yola çıkan trenin, aslında
göstermelik olduğu, gerçek ihracat treninin 6 Aralık`ta
yola çıktığı ve iki gün öncesinde törenle ağırlanan trenin
ise şehir içinde kısa bir tur atarak geri döndüğü ortaya
çıktı. Bunun sonucunda Birleşik Taşımacılık Çalışanları
Sendikası yönetici ve üyeleri, konu hakkında kamuyu
doğru şekilde bilgilendirme görevini yerine getirdikleri
için haksızca ve kanunsuzca yer değiştirmelerle
sürgüne uğrayarak cezalandırılmışlardır. Aslında
olan, AKP`nin ortaya dökülen foyasının cezasını
taşıma işçilerine çektirmesidir. Üstelik düzenlenen
organize sahtekârlık, sadece trenin rotası konusunda
yalan söyleyerek kamuoyunu yanlış bilgilendirmekten
ibaret de değildir. Tören ve ardından trenin gösteriş
için yola çıkması sebebiyle Marmaray`da 9 adet

Marmaray treni ve seferleri iptal edilmiş, birçoğu da
bu süreçte tehir olmuştur. 56 saatlik sokağa çıkma
yasağı öncesinde yaratılan bu mağduriyet, halkın hem
sağlığını tehlikeye atmış hem de ulaşımı zorlaştırarak
bir mizansen uğruna kamu yararı hiçe sayılmıştır.
Verilen tüm zararın yanında törenle uğurlanan trenin
geri dönmesinin ortaya çıkmasının ardından insanların
sosyal medyada başlattığı “#ÇinTreniNerede” hashtagi
üzerine Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası`nın
yaptığı bilgilendirme sonucunda foyası ortaya çıkan
TCDD AŞ, kamuoyundan özür dilemek ve verilen
zararı karşılamaya çalışmak yerine sendika yönetici
ve üyelerini kanunsuzca sürgün etmiştir. Emekçilerin,
kamu yararını sadece iş yerlerinde değil, aynı zamanda
ilgili konuda kamuoyuna doğru bilgi vererek gözettikleri
için cezalandırılması kabul edilemez. Açıkça sürgün
olan bu kanunsuz yaptırımdan, TCDD`nin derhal geri
dönmesi gerekir. Süreç boyunca sendika yönetici ve
çalışanları ile hukuki ve diğer tüm hak mücadelelerinde
dayanışma içerisinde olacağımızı basına ve kamuoyuna
bildiririz.
DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği KESK Ankara
Şubeler Platformu TMMOB Ankara İl Koordinasyon
Kurulu Ankara Tabip Odası Ankara Serbest Muhasebeci
ve Mali Müşavirler Odası
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TMMOB DİYARBAKIR İKK KENTSEL DÖNÜŞÜM
ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu tarafından çevrimiçi olarak 21 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen
Kentsel Dönüşüm Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
BİLDİRGESİ

ÇALIŞMASI

SONUÇ

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu
tarafından, Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi
öncülüğünde 21 Kasım 2020 tarihinde Diyarbakır’da
Kentsel Dönüşüm Çalıştayı düzenlenmiştir. Kentsel
Dönüşüm Çalıştayı Haziran 2020 tarihinde geniş
katılımlı şekilde gerçekleştirilmesi ön görülmüş
ancak pandemi koşulları nedeniyle ertelenmek
zorunda kalınmış ancak daha sonra dar kapsamlı bir
şekilde gerçekleştirilmiştir.
Nasıl bir Kentsel dönüşüme aranan cevap da
TMMOB’nin (Mühendis, mimar ve şehir planlama
disiplinlerinin) yaklaşım esasları dahilinde teknik,
bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerin
gözetildiği; ormanları, kıyıları, doğal kaynakları, kent
tarihini, kültürünü esas alan yaklaşımlarla bir kentsel
dönüşüm model hedeflenmiştir. Hak arama hürriyetini
esas alan toplumsal dayanışma ile toplumu ve kentleri
kimliksizleştirmeyen bir “kentsel dönüşüm” anlayışının
kabul edilebilir olacağı görüşü hakim kılınmıştır.
Kentlerimizde yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarına
perspektif oluşturması amacı ile yapılan çalıştay 1
gün, 5 oturum olarak düzenlenmiştir. Bu 5 oturumda
sırasıyla; Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Nasıl Olmalı,
Mevcut Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında İşleyiş,
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkileri, Kentsel
Dönüşüme İlişkin Yasal Düzenlemeler-Hukuki Süreç
ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında ÖrgütlenmeDeneyim Paylaşımları başlıkları altında sunumlar
paylaşılmıştır.
Kentsel dönüşüm kavramı öz ifadeyle; kentlerin fiziksel,
ekonomik ve sosyal olarak çöküntü haline gelmiş
alanlarının yenilenmesi ya da rehabilite edilmesidir.
Kentler karmaşık ve dinamik yapıları olan yerleşim
birimleridir. Bu dinamik yapıları nedeniyle kuruldukları
günden bu yana sürekli bir büyüme ve değişim içinde
olmuşlardır. Batı ülkelerinde 19. yy. sanayi devrimi
sonrası, Türkiye’de ise özellikle 1950 sonrası ve 1990’lı
yıllarda gelişen iç çatışma sonucu kentlere yoğun nüfus
akışları olmuş ve bununla birlikte başta plansız(imarsız)
ve denetimsiz yapılaşma olmak üzere kentsel sorunlar
da baş göstermiştir. Tüm bu sorunların açığa çıkmasıyla
birlikte kentsel dönüşüm kavramı gündeme gelmiştir.

Özellikle Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkılan
kentlerin yeniden inşası amacıyla kentsel dönüşüm
uygulamaları hız kazanmıştır.
Kentsel dönüşüm kavramı; Türkiye’de özellikle 1999
Marmara depremi ile gündeme gelmiştir. Türkiye başta
deprem olmak üzere çeşitli doğa olaylarından sıkça
etkilenen bir coğrafyada bulunmaktadır. Türkiye’de
sadece depremler değil diğer doğa olayları da birer afete
dönüşerek can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir.
Bunu anlamak için yaşadığımız son 30 yılına bakmak
bile yeterli olacaktır. Bunların başında en fazla kayıp
verilen Gölcük ve Düzce depremleri, Bingöl depremi,
Van depremi, son olarak da Elazığ ve İzmir depremi
verilebilir. Türkiye’de özellikle 99 depreminden
sonra bu imarsız ve denetimsiz yapılaşmanın doğal
afetlerdeki can kayıplarını nasıl arttırdığı gerçeği daha
görünür olmuştur. Ancak günümüz Türkiye’sinde hala
kontrolsüz(yanlış) kentleşmenin ve denetimsiz inşanın
önü alınmış değil. Bütüncül planlamadan uzak, proje
bazlı, yeterli alt yapı ve sosyal donatıdan yoksun, tarihi,
kültürel ve mimari doku kaygısı taşımayan politik
nüfusu dağıtma amaçlı ve rant odaklı inşaat faaliyetleri
yürütülmektedir. Bunun bir ayağı da kentsel dönüşüm
uygulamalarıdır. Kentsel dönüşüm uygulamaları
daha çok politize olmuş nüfusun yoğun bulunduğu
alanlarda, çarpık kentleşme ve gecekondu bölgelerinde,
ekonomik olarak alt gelir grubu olarak tanımlanan
nüfusun barındığı alanlarda gerçekleştirilmektedir. Ne
yazık ki Türkiye’deki bu uygulamalar sağlıklı kentleşme
adına iyi sonuçlar doğurmamaktadır. Bu uygulamalarla
birlikte bir kaç yılda bir çıkarılan İmar Affı yasası ile
birlikte bu sorunlar daha da derinleştirmektedir.
Bu amaçlarla gerçekleşen kentsel dönüşüm projeleri
ile mülksüzleştirme, ‘soylulaştırma’ ile birlikte yeni
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sosyolojik sorunlar oluşmakta, aynı zamanda çevre ve
doğa tahribatını arttıran sorunlu kentler oluşmaktadır.
Bütün bu örneklerle birlikte coğrafyamızda da bu
durum farklı yürütülmemektedir. Özellikle son
dönemde şehirlerde yaşanan çatışmalardan sonra
kentsel dönüşüm adı altında kentlerin doğasına,
tarihine, kültürüne ve kentlinin hafızasına yok etmeye
dönük uygulamalar ve çalışmalar geliştirilmektedir.
Kentlerde güvenlik gerekçeleri öne sürülerek,
riskli alan ilanları yapılmış acele kamulaştırma
kararları ile de ilan edilen riski bölgelerdeki parseller
kamulaştırılmıştır. Özellikle tarihi Sur içi gibi
bölgelerde çatışmalar sonrası hasar görmemiş yapıların
da yıkımına başlanmış ve insanlar göçe zorlanmıştır.
TOKİ eliyle inşası tamamlanan ve yapımı süren
geleneksel dokuya uygun olmayacak şekilde sağlıksız
yapılar inşa edilmiş ve göç eden nüfusun geri dönmesi
için uygun koşullar yaratılmamıştır. Yıkılan kentlerde;
her kentin kendi özgül koşulları dikkate alınarak
uygulamalar geliştirilmemiştir. Tüm yıkımlara rağmen
bölgesel dokunuşlarla kentler eski haline yakın bir
forma getirilip, yerel halkın barınması sağlanabilir,
göçlere engel oluna bilinirdi. Son dönem de yapılan
uygulamalar incelendiğinde, yerleşim alanları 6306
sayılı afet riski atındaki alanların dönüştürülmesine
dair kanun ile riskli alanlar ilan edilmiş ve parçacı
planlama yaklaşımları ile kent dokusu, kent mimarisi,
sosyolojik, ekonomik, demografik vs. gibi birçok etken
göz ardı edilmiş olduğu görülmektedir. Bölgemizde
en son Diyarbakır Merkez İlçelerinden Bağlar İlçesi
Kaynartepe Mahallesi’nin bir bölümü ile Mardin
Merkez İlçelerinden Artuklu İlçesi Saraçoğlu ve
Ensar Mahalleleri’ nin bir bölümü Riskli alan ilan
edilmiştir. Bu 6306 sayılı afet riski atındaki alanların
dönüştürülmesine dair kanununa esas kentsel dönüşüm
çalışmalarının başlatıldığı açıklanmıştır. TMMOB
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu ve ilgili meslek
odalarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Diyarbakır Bağlar
Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne
bölgemizde yürütülen kentsel dönüşüm uygulama
projelerinin biz meslek odaları ile paylaşılması için
bilgi talebinde bulunulmuş buna rağmen herhangi
bir bilgi paylaşılmamıştır. Ne yazık ki bu uygulamalar
sadece biz meslek odalarından değil yerel halktan
ve kent dinamiklerinin tümünden kopuk bir şekilde
kapalı kapılar ardında yönetilmektedir.
Nasıl bir kentsel dönüşüm olmalı sorusuna
yanıt oluşturması amacı ile yaptığımız çalıştayda
değerlendirmeler sonucunda;
-Öncelikle, yerel halkın gelmiş olduğu yer, eğitim
durumu, yöreden hoşnutluğu, ekonomik durumu,

kültürel özellikleri, gelenekleri ve görenekleri, bilinçlilik
düzeyi, kullanıcı türünün çeşitliliği vb. dönüşüm
alanında alınacak kararları etkilemeli, biçimlendirmeli
ve yönlendirmelidir.
-Kentsel Dönüşüm alanlarında planlamanın ve
tasarımın bütüncüllüğü, sürdürülebilirliği, dönüşümün
planlamanın doğal bir parçası olarak ele alınabilmesi,
yaşam kalitesini ve toplumsal yapının niteliğini
yükselten planlama ve tasarım kararları doğrultusunda
projeler üretilmelidir.
-Sosyalleşme, erişebilirlik, yeterli sosyal donatı, belediye
hizmetleri, güçlü altyapı, toplu taşım olanakları,
fiziksel ve tarihi çevre koruma ve iletişim olanakları iyi
değerlendirilmelidir.
-Kentsel dönüşüm projeleri her şeyden önce ulusal
(1961 Anayasası, Anayasası 1982) ve uluslararası
hukukta yer alan, ülke olarak taraf olunan ve imzalanan
sözleşmelerin ( İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, BM Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi)
gereğine uygun olarak Barınma Hakkı ve yeterli yaşam
düzeyi gözetilerek yapılmalıdır.
-İyi bir uygulama, toplumsal sorunları azaltmak,
toplumsal kutuplaşmaları ortadan kaldırmak, sosyal
programlar aracılığı ile yerel ekonomik kapasiteyi
geliştirmek, istihdam olanaklarına kavuşma, nitelikli
konutlarda yaşam şansı, mülkiyet sorunlarının çözümü,
alandaki yaşam ve mekân kalitesini alanın sakinleri
için iyileştirmek amacı ile yapılmalıdır.
Tüm bunlarla birlikte yerinden etmenin engellenmesi,
alanda yüksek rantın üretiminin engellenmesi,
dönüşüm sonrası ortaya çıkan rantın topluma hakça
bölüşülmesi, rant dengesinde kamunun lehine gelişim
modelleri yaratılması, kamunun üretilen ranttan aldığı
payın kamuya geri dönüşü sağlanmalıdır.
Ne yazık ki ülkemizde kentsel dönüşüm; sistemin
yarattığı ekonomik kriz sonucu yoksullaşan topluma
herhangi bir yarar sağlamadan yapı odaklı ve
kullanıcı değişimi merkezli projeler bütünü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Diyarbakır Sur ve
Mardin Nusaybin’de bakanlık eliyle yapılan ve birer
kentsel çöküntü alanına dönüşen kentsel dönüşüm
projelerinden ders alınması, tüm ülkede ve özellikle
Diyarbakır Kaynartepe, Mardin Saraçoğlu ve
Ensar Mahallelerinde yapılması planlanan kentsel
dönüşüm projelerinin yeni kentsel çöküntü alanlarına
dönüşmemesi temennisindeyiz.
TMMOB DİYARBAKIR İKK KENTSEL DÖNÜŞÜM
KOMİSYONU
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TMMOB
ANKARA İKK KENT GÜNDEMLİ TOPLANTI
GERÇEKLEŞTİRDİ
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 24 Aralık 2020 tarihinde kent gündemi ile bir araya geldi.

Toplantıya TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
adına Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara
Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları
Odası Ankara Şubesi temsilcileri, Ankara Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu,
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ertuğrul Candaş,
Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanı Hüseyin
Gazi Çankaya, Kültür ve Tabiat Varlıkları Başkanı Bekir
Ödemiş ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Selami Aktepe
ile katıldı.

yönlendirecek planlama çalışmalarının ülke genelinde
ve uluslararası düzeyde örnek teşkil edecek biçimde
gerçekleştirilmesi,

Katılımcılık, saydamlık ve meslek odaları ile kurumsal
ilişkiler hakkında görüşmelerin gerçekleştirildiği
toplantıda, öncelikle yapılması gereken konular iletildi.
Görüşmede;

Melih Gökçek döneminde kamu yararına aykırı, rant
odaklı projelere yönelik, meslek odalarının açtığı dava
süreçlerinde iptal edilen planlara yönelik davaların
ABB tarafından istinafa taşınmasından vazgeçilmesi,
rant projelerinden çekilinmesi,

Ankara kentinin geleceğini yönlendirecek üst ölçekli
planlama çalışmalarının bütüncül bir yaklaşım ve
katılımcı bir yöntemle başlatılması, bu doğrultuda
2023 Başkent Nazım İmar Planı`nın öngördüğü Ana
Planların yapımlarının başlatılması,
Kentin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarının bütüncül
olarak korunması gerekliliği ve bu doğrultuda Koruma
Amaçlı İmar Planları`nın hazırlanması ve uygulanması,
Geçmişte yenilikçi ve öncü planlama çalışmalarının
hayat bulduğu Başkent Ankara`nın geleceğini

Millet Bahçeleri, Saraçoğlu Mahallesi, Ulus Tarihi Kent
Merkezi vb. merkezi hükümet kurumları tarafından
gerçekleştirilen müdahalelere karşı Ankara Büyükşehir
Belediyesi`nin kamu yararını, şehircilik ilke ve
esaslarını benimseyen tavır alması gerektiği,

Dava konusu alanlarda planların iptal edilmesiyle
birlikte plansız kalan alanlarda yaşanan hak sahiplerinin
yaşadığı mağduriyetlerinin giderilmesi,
Büyükşehir Belediyesi`ne alınacak teknik kadroların
(Mimar, Mühendis, Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı gibi)
açık duyurularla ilan edilmesi ve belirli kriterlerle şeffaf
işe alımlarının yapılması, teknik kadro alımlarında,
ilgili odalarından sicillerine dair bilgi alınması,
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Geçmiş döneme dair açılan soruşturmalarda karanlık
noktaların aydınlatılması, bilgi ve belgelerin meslek
odaları ile paylaşılması ve Gökçek döneminde
oluşturulan rant sisteminin bozulmasına yönelik
işbirliği sürecinin başlatılması,
Kentsel sorunlara yönelik kalıcı çözümlerin
geliştirilmesi, teknik bilgi ve veri alışverişindeki
aksaklıkların giderilmesi konusunda meslek odaları ile
kurumsal bir ilişkinin belli kurallar ve düzen içerisinde
oluşturulması,
Kamusal denetim yapan meslek odaları tarafından
gerçekleştirilen Mesleki Denetim Uygulamaları`nın
sürdürülmesi,
25 yıldır yoğun bir tahribat süreci yaşayan Ankara
için meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin
ve üniversitelerin katılımı ile kurumsal bir iletişim
mekanizmasının kurulması,

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama faaliyetlerinde
Büyükşehir Belediyesi`nin teknik eleman eksikliğinin
giderilmesi gerektiği,
Ankara'nın bütüncül bir iyileştirme ve onarım sürecine
ihtiyaç duyulduğu,
5393 sayılı Belediye Kanuna göre meslek odalarının
kendi alanlarına yönelik kararlardaki komisyon
toplantılarına davet edilmesi,
Bütçe görüşmelerine katılım sağlanması hakkında
talep ve öneriler iletilmiştir.
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak
kamu yararı, mesleki etik ve ilkeler doğrultusunda
mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla
duyururuz.

TMMOB KOCAELİ İKK: YİNE SEFALET ÜCRETİNE
KARAR VERİLDİ!...
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılında uygulanacak asgari ücret üzerine 29 Aralık 2020
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
İşsizlik ve enflasyon oranlarının bu kadar yüksek olduğu
bir dönemde ülkemizde 2021 yılında uygulanacak
asgari ücret yüzde 21.56 oranında zamlanarak 2 bin
324 TL’den 2 bin 825 TL’ye çıktı.
Maalesef bu rakam çoğunluğunu işçilerin oluşturmadığı
Asgari Ücret Komisyonu’nun işçileri temsil eden
Konfederasyon tarafından dahi yetersiz bulunmuştur.
2825 TL asgari ücret insanca yaşanacak bir ücret
değildir. Belirlenen ücret açlık sınırının altındadır; bir
sefalet ücretidir.
Yeni durumda, asgari ücretli bir çalışanın 3.577
TL olan brüt maaşı 500,85 TL sigorta primi, 35,78
TL işsizlik sigortası primi, 456,13 TL gelir vergisi,
27,15 TL damga vergisi kesildikten sonra 2.557 TL’ye
düşüyor ve 268 liralık AGİ tutarı eklendikten sonra
da net 2.825 TL’ye yükseliyor. Asgari geçim indirimi
düşüldüğünde belirlenen asıl ücretin 2.557 TL olduğu
görülmektedir. Öyle bir asgari ücret tanımı var ki, ona
da Asgari Geçim İndirimi desteği yapılmaktadır. Bu
haliyle 3.577 TL brüt ücretin yaklaşık % 21’i prim ve
vergi kesintilerine gitmektedir. Son derece yetersiz olan
bu ücretten ilan prim ve vergi kesintileri yapılmaması
yönünde bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Yine tüm
çalışanların ücretlerine uygulanan vergi dilimleri de

Asgari ücretlilere uygulanan vergi muafiyeti ile entegre
edilmelidir.
Asgari ücret, çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu
kişi sayısına göre belirlenmelidir.
Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 6 maddesinde, “...
Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır...”
hükmü değiştirilmeli ve “...asgari ücretin aylık olarak
belirlenmesi esastır.” şekline dönüştürülmelidir. Çünkü
Asgari Ücret, çalışan bir işçinin günlük karşılaması
gereken besin tutarının dışında kira gibi aylık
ihtiyaçlarıyla birlikte tüm fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını
da karşılamakla tanımlıdır.
Yine Yönetmeliğin 7. maddesinde, “Ücret en geç
iki yılda bir olmak üzere belirlenir.” hükmü, yüksek
enflasyon seyrindeki ve çalışanın aleyhindeki vergi
oran dilimlerinin uygulandığı ülkemizde, durağan bir
ücretin reel alım gücünün sürekli düştüğü bir gerçektir.
Dolayısıyla bu madde, “aylık enflasyon oranıyla ya
da piyasa şartlarıyla ilişkilenecek bir tanımla asgari
ücret belli periyotlarda (her ay, 3 ayda, 6 ayda gibi)
güncellenir” anlamında bir hükme dönüştürülmeli.
7’inci maddenin devamında, “Komisyon, ücretin
belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve
ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini,
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bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen
ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim
şartlarını göz önünde bulundurur.” hükmü ise diğer
dönemlerde olduğu gibi bu dönem belirlenen asgari
ücret rakamında da göz önünde bulundurulmamış ve
kamuoyunun genel beklentisinin gerisinde bir tutar
belirlenmiştir.
Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, ücretin
belirlenmesinde konuyla ilgili meslek kuruluşlarının,
üniversitelerin, diğer sendika konfederasyonların
ya da uzman kişilerin öneri ve görüşlerini almalı ve

belirlenen rakam kamuoyunu memnun edebilmeliydi.
Neresinden bakarsak bakalım bu yıl da asgari ücretten
tüm çalışan, emekçi kesimler gibi mühendisler,
mimarlar ve şehir plancıları da memnun değildir.
TMMOB tarafından 2021 yılı Mühendis-Mimar ve Şehir
Plancıları Asgari Ücreti 5.750 TL olarak belirlenmiştir.
TMMOB ile SGK arasında yapılan ve sonrasında SGK
tarafından tek taraflı olarak iptal edilen Mühendislik
Asgari Ücret Protokolünün uygulanmaması ile bir çok
meslektaşımız Asgari Ücret Komisyonunca belirlenmiş
olan 2.825 TL Ücretle çalışmak zorunda bırakılmıştır.

TMMOB KOCAELİ İKK: “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
UYGULANSIN” DERKEN BOŞUNA DEMİYORUZ!
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu son günlerde yaşanan kadın cinayetleri üzerine 30 Aralık 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANSIN” derken
boşuna demiyoruz!
Bir sözleşmenin imzalanmış ve yürürlüğe girmiş
olması aslında hiçbir anlam ifade etmiyor. Sözleşmenin
doğru şekilde uygulanması ve denetlenmesi ile bu
sözleşmeden verim alınması mümkün. Maalesef
Türkiye’de uygulamalarda ciddi aksaklıklar devam
ediyor ve bu da vahşice katledilen veya düzenli
olarak şiddet gören kadınlarla ilgili her geçen gün
yeni haberlerle karşılaşmamıza sebep oluyor. Emine
BULUT, Pınar GÜLTEKİN, Zekiye OF, Sema ASLAN,
Zeynep ŞENPINAR, Seher A., Münevver ALBAÇ,
Ceren KULTAŞ, Fatma GÜNAY, Rukiye ÇERMAN,
Hülya ÖZMEN, Canan NERGİZ, Selma TETİK,
Gülnur KOCABAŞ, Sevilay ALKAÇ, Fatemeh
ALİDADİSHAMSABADİ, Fatma KÖKOĞLU, Selda

GEREDELİ, Selda BAŞARAN, Gül KARADAĞ,
Bahriye DALYAN, Nurcan POLAT… derken ve daha
bugün Aylin SÖZER bedenini yakan ateşin dumanını
içine çekti ve can çekişerek son nefesini verdi, Vesile
DÖNMEZ oğlu tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü,
Selda TAŞ eşi tarafından kafasından vurularak
öldürüldü.
Üç cinayet, kıyımdır! Kadın cinayetleri politiktir. Ama
biz avazımızın çıktığı kadar bağırıyoruz;
Aylin SÖZER, Vesile DÖNMEZ, Selda TAŞ ve
Öldürülen Tüm Kadınlar İSYANIMIZDIR!
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 6284 SAYILI KANUN
UYGULANSIN!
ÖLMEK DEĞİL YAŞAMAK İSTİYORUZ!
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BAŞKA BİR YIL, BAŞKA BİR TÜRKİYE…
“Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor,
Ama kim bilir, birazdan uzanıp dokunursun.”

Neresinden baksanız zor bir yıl yaşadık, uzun yıllar boyu unutulmayacak
türden bir yıl…
Hayatlarımızı alt üst eden bir salgın yaşadık ama salgın değil, yönetenlerin
yalanlarıydı hayatımızı yaşanmaz hale getiren…
Hepimizi yoksullaştıran derin bir kriz yaşadık ama kriz değil, iktidarın
ekonomik tercihleriydi ülkemizi sefalete sürükleyen…
Yuvalarımızı üstümüze yıkan depremler yaşadık ama depremler değil,
bilimi yok sayan yapılaşma mantığıydı bizi enkaz altında bırakan…
İki durak arasında bizi ölüme götüren kazalar geçirdik ama kazalar değil,
sesimize kulak tıkayan yetkililerdi bizi sevdiklerimizden ayıran…
Ülkemizin dört yanını küle çeviren yangınlar yaşadık ama yangınlar değil,
dur durak bilmeyen rant hırsıydı bir avuç yeşilimizi elimizden alan…
Geceleri de sokakları istediğimiz için acıya ve ölüme sürüklendik ama
geceler ve sokaklar değil, erkek şiddetiydi dünyamızı karartan…
Yüreğimizi sızlatan kararlarla ayrıldık adliye kapılarından ama adliyeler
değil, yargıyı teslim alan iktidarın hukuksuzluğuydu içimizi acıtan…
Evimize ekmek götürebilmek için çalıştığımız işyerlerinde bıraktık
bedenlerimizi ama işyerleri değil, açgözlü sömürgenlerdi hayatımızı çalan…
Umutla bindiğimiz göçmen teknelerinde derin sulara battık ama tekneler
değil, yurtlarımızdan koparan savaşlardı cesetlerimizi kıyıya vuran…
Neresinden baksanız zor bir yıl yaşadık ama zora boyun eğerek değil,
umut ve dayanışmayla direnerek yaşadık…
Şimdi başka bir yıl var önümüzde, umut ve dayanışmayla kuracağımız,
başka bir ülke, başka bir yaşam… Neresinden baksanız hayali cihana
değer!
İyi yıllarınız olsun…
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