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İNSANCA YAŞAMAK İÇİN ÜRETECEĞİMİZ YENİ BİR
TOPLUMSAL DÜZENİ EMEK VE BİLİMLE KURACAĞIZ!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından hazırlanan “İNSANCA YAŞAMAK İÇİN ÜRETECEĞİMİZ YENİ BİR
TOPLUMSAL DÜZENİ EMEK VE BİLİMLE KURACAĞIZ!” başlıklı 1 Mayıs 2020 deklarasyonu, kurum başkanlarının ortak yayını ile kamuoyuyla paylaşıldı.
Bizler bu ülkenin işçileri, emekçileri, kamu emekçileri,
mühendisleri, mimarları, hekimleri, avukatları,
aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri,
kadınları, emeklileri….
Bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini,
alın terimizle, aklımızla, bilgimizle, kısacası emeğimizle
üretenler.
2020 1 Mayısında her yıl olduğu gibi umutlarımızla,
bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız.
On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa
sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler,
yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan bu
düzen küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık
krizi yaşıyor.
Kapitalist sistem insanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine
çöküyor. Bu uygarlık krizi bir kez daha gösteriyor ki,
bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın tüm değerlerini
ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için
kurulmamış.
Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde,
fabrikalarda,
atölyelerde,
kamu
kurum
ve
kuruluşlarında, şantiyelerde çalışmamızı dayatan;
zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri
çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç
gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor.
Artık daha net görüyoruz ki, insani ihtiyaçlarımız
için üretmiyoruz, insanca yaşamak için üretmiyoruz,
toplumun geniş kesimlerine daha iyi bir yaşam kurmak
için üretmiyoruz. Sadece ve sadece sermayenin bu
akıldışı düzeninin çarkları dönsün diye üretiyoruz.
İşte 2020 1 Mayıs’ı bu gerçekliğin en çıplak haliyle
görüldüğü ve bunun karşısında işçi sınıfının başka
bir dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya
çapında haykırıldığı bir kırılma anı olarak tarihe
geçecek.

geçimini koruyacak gerçek bir mücadele verirdik.
1. Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler
dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen
durdurulurdu. Çünkü yaşamaktan, insandan daha
önemli hiçbir şey olmazdı.
2. Salgın süresince herkesin işi ve geçimi devletin
güvencesinde olurdu.
3. İnsanlar yaşam savaşı verirken elektrik, su, doğalgaz
faturalarından KDV, kredilerden faiz toplamak asla akla
gelmeyeceği gibi, temel ihtiyaçlar salgın riski boyunca
devlet tarafından karşılanırdı.
4. Tümüyle kamu kontrolündeki sağlık kuruluşları,
yurttaşların tamamına, istisnasız ve ön koşulsuz
bütünüyle parasız sağlık hizmeti sunardı.
5. Salgına karşı önlemler üç beş patron örgütü ile
değil, işçilerle, kamu emekçileriyle, hekimlerle,
mühendislerle, akademisyenlerle beraber belirlenirdi.
Ölçü patronların kârları değil aklın ve bilimin ışığında
toplumun korunması olurdu.
6. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları
olmak üzere tüm zorunlu işlerde çalışanlar haftalarca
koruyucu ekipman beklemez, insanlarımızın ölümü ve
hastalanması engellenirdi.
7. Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanır, evde
kalınan dönemlerde ev içi şiddetin önlenmesi için
devlet etkin önlemler alırdı.
8. Tek kişinin dediği ferman olmaz, muhtarından
belediyesine tüm kamu kurumları ile işbirliği içinde
bir mücadele yürütülür, maskesinden ekmeğine tüm
ihtiyaçlar beraber karşılanır, siyasi rekabet değil halkın
sağlığı öncelikli olurdu.

Biz yeni bir toplumsal düzen istiyoruz.

Bu anlatılan hayal değil. İnsanlık tarihi boyunca
egemenler, toplumun çoğunluğunun çıkarına bir
düzenin mümkün olmadığını anlattılar ve yalan
söylediler.

Eğer bugün biz emekçilerin egemen olduğu bir düzen
olsa idi salgına karşı toplumun sağlığını, işini ve

Bugün görüyoruz ki, asıl mümkün olmayan, asıl
akıldışı olan bu düzendir. Toplumları hastalığa,
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dünyayı ekolojik krizlere, üretenleri açlığa, işsizliğe,
güvencesizliğe mahkum eden bu düzen Türkiye ve
dünya halklarının sırtında bir yüktür.

2.Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip
edilmediği, laik, demokratik, özgürlükçü yeni bir
toplumsal düzen kuracağız.

Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla,
bilgimizle dönüyor, öyle ise biz bu düzeni emekten,
demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz.

3.Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye
karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın
benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

Biz emekçiler sermaye değil halk egemenliğini esas alan,
sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumsal
zenginliğe el koyan yüzde 1’in değil toplumun yararını
esas alan yeni bir toplumsal düzeni kurmak için
seferber olacağız.

2020 1 Mayıs’ında tarihin bu kırılma anında ilan
ediyoruz:

1.İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal
güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına
alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

Yeni bir toplumsal düzeni emek ile bilim ile kuracağız!

Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesi bir
toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

1 MAYIS 2020 ALANLARDA VE SOSYAL MEDYADA
KUTLANDI
Bu yıl 1 Mayıs, Covid-19’un gölgesinde kutlandı.
TMMOB tüm illerde temsili olarak yine alanlardaydı.
Emekçiler, sağlık riski nedeniyle bu yıl kitlesel
mitingler yapamadılar. Ama sosyal medya imkanlarını
kullanarak taleplerini paylaştılar.
1 Mayıs 2020’de TMMOB, DİSK, KESK, TTB üye
ve yöneticileri 1977 yılında hayatını kaybedenleri
anmak için İstanbul Kazancı Yokuşu’na karanfiller
bıraktı. TMMOB’yi temsilen TMMOB İstanbul İl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik
anmaya katıldı.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Akıl ve Bilim
ile Kurulacak Yeni Bir Düzen için şiarıyla sosyal

ADANA

medya üzerinden saat 17.00’de gerçekleştirdiği 1
Mayıs Konseri’ne Bandista, BGST Dansçıları, Cahit
Berkay, Emrah Karaca, Erdal Güney, Hakan Vreskala,
Hunermendem NÇM., İçin Sanat, Kardeş Türküler,
Koma Pel, Niyazi Koyuncu, Ozan Çoban&Güneş
Demir, Ozbi, Praksis, Rewşan, Ruken Yılmaz ve Ümit
Olgun destek verdi.
Bir çok kanaldan sanal miting yayınlandı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına 1 Mayıs
deklarasyonunu seslendirdi. Ulaşmak için tıklayınız...
1 Mayıs 2020 tüm Türkiye’de temsili olarak kutlandı.

ANTALYA
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MUĞLA

ZONGULDAK

DİSK YÖNETİCİLERİ SERBEST BIRAKILSIN!
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Taksim Anıtı’na çelenk koymak isteyen DİSK Genel Başkanı ve yöneticilerinin göz
altına alınmasına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.
Tüm dünya emekçilerinin birlik mücadele ve
dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta, İşçi Bayramı’nı
kutlamak için Taksim Anıtı’na çelenk bırakmak
isteyen DİSK Genel Başkanı ve yöneticilerinin yaka
paça göz altına alınmasını kınıyoruz.
Sokağa çıkma yasağına rağmen milyonlarca
emekçiyi sağlıksız koşullarda çalışmaya zorlayan
siyasi iktidar, söz konusu emekçilerin taleplerini
dile getirmek olduğunda, sokağa çıkma yasağının
arkasına sığınıyor. En başından itibaren salgının

yarattığı toplumsal duyarlılık ve hassasiyeti kendi
baskıcı iktidarını tahkim etmek için kullanan
AKP’nin emek ve halk düşmanı yüzü bir kez daha
görülmüştür.
Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız derhal serbest
bırakılmalıdır. Emekçileri ve emek güçlerini hedef
alan baskı ve zorbalıklara son verilmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI VE
ÇALIŞMA HAYATI EMEK VE BİLİMİN ÖNCÜLÜĞÜNDE
YENİDEN DÜZENLENMELİDİR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla 6 Mayıs
2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
1987 yılından başlayan 4-10 Mayıs haftası tüm dünyada
da olduğu gibi ülkemizde de “İş Sağlığı ve Güvenliği
Haftası”olarak belirlenmiştir. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin 23. Maddesine göre “Herkesin
kendi özgür seçimiyle belirlediği işyerinde, adil ve
elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır”
denilmektedir. Ağırlıklı olarak Avrupa’da işçi sınıfının
onlarca yıllık mücadelesi sonucu kabul gören ve
sonraları, kısmen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
tarafından da kabul edilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
ilkesi ve iş yerlerinde bu amaca yönelik standartlarının
ve bağlayıcı sözleşmelerin gelişmesine neden olmuştur.
Ülkemiz; ILO’ya 1932 yılında üye olmasına rağmen,
ILO tarafından kabul edilmiş sözleşmelerin neredeyse
üçte ikisine henüz taraf değildir. Türkiye’nin temel
bir insan hakkı olan işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkı
kapsamında, ILO’nun geri kalan sözleşmelerini de bir
an önce onaylaması gerekmektedir.
TMMOB nezdinde Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği çalışmaları, örgütümüzün kuruluşu kadar
eskidir ve teknik önceliklerin ötesinde toplumsal
ve çalışma barışının olmazsa olmazları arasında yer
almıştır.
Özellikle 2010- 2012 yıllarındaki iş kazalarında
toplu ölümler olması nedeniyle 6331 sayılı İş Sağlığı
Güvenliği Yasası 2012 yılında çıkartılmış ve daha sonra
ise defalarca değiştirilmiştir. Başlangıçta bizim teknik ve
yapısal değişiklik önermelerimizde de bulunduğumuz
bu yasa, ne yazık ki bir taraftan eğitim ve sınav bir
taraftan ise piyasa aktörlerinin rant sağlama organına
dönüşmüştür. Bugün halen yapısal ve köklü sorunları
olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yasasını ve mevzuatı,
iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemekten
çok sermaye gruplarının çıkarları belirlemektedir.
Bu yüzden iş kazaları meslek hastalıkları toplu iş
cinayetlerine dönüşmüş durumdadır.
Neoliberal
serbestleştirme,
özelleştirme,
sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek istihdam
politikaları, çalışma koşullarının ağır oluşu, kadın,

genç, çocuk emeği sömürüsü ve kayıt dışı istihdam,
iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasına neden
olmaktadır.
Özellikle 6331 sayılı yasanın çıkmasından sonra
yaşananlar, bir paradoks olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’de ölümlü iş kazası ve iş kazası sonucu sürekli
iş göremezlik giderek yükselen belirgin bir artış söz
konusudur. Buna rağmen özellikle meslek hastalıklarına
yönelik bir tespit ve envanter olmaması; yani meslek
hastalıklarının tespitine yönelik bir veri olmaması ise
kamuoyunun takdir edeceği üzere, anlaşılır bir durum
değildir.
Oysa işçi sağlığı ve iş güvenliğinde temel amaç; çalışma
yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek
hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin
alınması, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının
sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı
çalışanların psikolojik ve bedensel sağlıklarının
korunmasıdır.
Sosyal hukuk devletinin temel işlevi, güvenli bir
çalışma ortamı oluşturmak, çalışanları çalışma
ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine
karşı korumak, çalışanların güvenlik, sağlık ve refahını
sağlamak ve geliştirmektir. Doğal olarak; İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği veya yasal adı ile İş Sağlığı ve Güvenliği,
tıp ve mühendislik bilimleri öncelikli alan olduğunu
göstermektedir. Oysa İSİG, tıp bilimleri ve mühendislik
bilimleri ile bağıntılı çok-bilimli bir konudur ancak bu
bilimlerin katkıları engellenmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işçi sağlığının
korunmasını, geliştirilmesini işverenden çok uzmana,
hekime yüklemiştir. Yasa yayımlandığından bu yana
iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık
personelinin işyerlerine vereceği hizmet süresi, sürekli
olarak azaltılmaktadır. Zira amaç, iş kazalarını ve meslek
hastalıklarını önlemek değil, uzmanın, hekimin, diğer
sağlık personelinin işyerlerine maliyetini azaltmaktır.
Uzmanın, hekimin ve diğer sağlık personelinin ayda 8
dakika, 12 dakika, 16 dakika görev yaptığı işyerlerinde iş
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kazaları ve meslek hastalıklarının azalmasını beklemek
mümkün değildir. Yasa ile işyeri hekimi, mühendis,
teknik eleman, hemşire vs. sağlık personeline verilecek
eğitim hizmetleri, dışarıdan satın alma yoluyla
ticarileştirilmiştir. Buna karşın işveren sorumlulukları
uzmanların ve hekimlerin üzerine yıkılmıştır.
İş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatındaki eksiklikler bu
alanın kamu hizmeti olduğu anlayışıyla giderilmelidir.
İSİG mevzuatındaki eksiklikler, sermaye güçlerinin
çıkarlarına göre değil; ancak çalışanlardan yana
sendikalar, TMMOB, TTB ve üniversitelerin görüşleri
ile giderilebilir. Mevcut uygulamada ortadan kaldırılan
mühendis tekniker ayrımı, bu alanın özgünlüğü
ve teknik şartları göz önünde bulundurularak
yeniden uygulamaya konulmalıdır. Mühendislerin
belgelendirme, eğitim ve sicil kayıtlarının tutulması
odalara bırakılmalıdır.
2019 yılı sonundan itibaren bütün dünyayı etkileyen
Covid-19 Salgınını yaşadığımız bu günlerde, işçi sağlığı
ve iş güvenliği kavramı ve uygulamalarının önemini bir
kez daha ortaya koymuştur.
Salgın günlerinde dahi üretim ve hizmetlerin
durdurulmaksızın devam ettirilmesi, Covid-19’un
etkileri ile Avrupa ve dünyada ön sıralarda yer alan
iş cinayetlerinde ülkemizi bir kez daha ön sıralara
taşımıştır. Yılın ilk 3 ayında 356 işçi çalışırken hayatını
kaybetmiştir.
Pandemi süreci sosyal devletten vazgeçmenin işçiler,
emekçiler, kendi emeği ile geçinenler için yıkım
oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Özellikle kısmi süreli işçiler, geçici işçiler, kadın,
çocuk, göçmen işçiler, ev işlerinde çalışanlar için sosyal
koruma sistemlerindeki eksikliği ve acımasız çalışma
koşullarını daha da görünür kıldı.
Bu dönemde insanca çalışma hakkı, tam zamanlı,
kadrolu iş güvencesi hakkı, sosyal güvenlik hakkı,
örgütlenme hakkı, insanca yaşanacak ücret hakkı
başta olmak üzere temel sosyal hakların çalışanlar için
önemini bir kez daha ortaya koydu. Çünkü pandemi
sürecinde işinden olan ve ilerleyen sürede işsizler
ordusuna katılacak milyonların sağlıklı, güvenli ve
güvenceli bir iş hakları ellerinden alındı.
TMMOB olarak bu can alıcı salgın sürecinde, tüm
emekçiler ve meslektaşlarımız için çalışma yaşamının
sosyal devlet ilkeleri gereğince yeniden düzenlenmesini
istiyor ve şunları talep ediyoruz.

•
İşyerlerinde
salgına
karşı
bulaşmayı
gerçekten ortadan kaldırılacak önlemler alınmalı,
COVİD-19 tespit edilen işyerlerinde faaliyetler acilen
durdurulmalıdır
• Salgın süresince herkesin işi ve geçimi devletin
güvencesinde olmalıdır.
• Elektrik, su, doğalgaz faturaları ve vergiler
durdurulmalı, tüm yurttaşların temel ihtiyaçları salgın
riski boyunca devlet tarafından karşılanmalıdır.
• Tümüyle kamu kontrolündeki sağlık kuruluşları,
yurttaşların tamamına, istisnasız ve ön koşulsuz parasız
sağlık hizmeti sunmalıdır.
• Salgına karşı önlemler üç beş patron örgütü ile değil,
işçilerle, kamu emekçileriyle, hekimlerle, mühendislerle,
akademisyenlerle beraber belirlenmelidir.
• İşçilerin ölümü pahasına “çarklar dönecek” ısrarı ile
virüs işyerlerinden ve toplu taşıma araçlarından evlere
taşımaktadır. Bu uygulamadan acilen vazgeçilmelidir.
• Tüm emekçilere iş ve güvencesi sağlanmalı, artan
kadın şiddetine karşı İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı
yasa etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
• Hiçbir geliri olmayan yoksullar ve dar gelirli
yurttaşlar, emekliler, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler
için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal
düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
• İşten çıkarmalar yasaklanmalı,
dayatmalarında vazgeçilmelidir.

ücretsiz

izin

• İşsizlere koşulsuz işsizlik maaşı ödenmelidir.
Bu zorlu günlerde bir avuç patronun çıkarları için tüm
toplumu tehlikeye atan bir düzen değil, aklın ve bilimin
söylediklerinin uygulandığı bir toplumsal düzen
mümkündür.
Bilimin ve bilimsel düşüncenin kılavuzluğunda
geçmişten geleceğe TMMOB her sözünü, yaşamdan,
emek, demokrasi ve barıştan yani insandan yana
söylemiştir ve söyleyecektir. Birliğimizi, mücadelemizi
ve dayanışmamızı güçlendirecek, adaletle, eşitlikle,
hakkaniyetle yeni bir toplumsal düzeni emek ile bilim
ile kuracağız!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Ankara Barosu, Tabip Odaları ve meslek kuruluşları
hakkında yaptığı açıklamaya dair TMMOB’ye bağlı Odalar 7 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması
yaptı.
yeniden ele almalı varsa eksiklerini tamamlayıp en kısa
sürede Meclisin takdirine sunmalıyız. (…)’ ifadelerini
kullandı.”
Gerçekte de önceki yıllarda, kamu kurumu niteliğindeki
Anayasal özerk meslek kuruluşlarının kuruluş yasaları
çerçevesindeki faaliyetlerinden, örgütlü toplum
yapılarımızdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Başbakan
ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla birçok açıklama yapılmış
ve yasa değişikliği taslakları hazırlanmıştır.

TMMOB’ye Bağlı Odaların Ortak Açıklaması:
AKP Genel Başkanı/Cumhurbaşkanının Meslek
Odalarını Hedef Alması Demokrasi ile Bağdaşmamakta,
Üyelerimizin Özgür İradesini Dikkate Almamaktadır
Ülkemizden, Kamu Yararı Uygulamalarından, Özerk
Demokratik Mesleki Örgütlülüğümüzden Yana Olan
Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecektir
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın
Erdoğan, önceki gün partisinin MYK toplantısında
yaptığı konuşmada, Ankara Barosu, Tabip Odaları
ve Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş
olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek
kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir
mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirmiştir.
Cumhurbaşkanlığının İnternet sitesinde “Baro ve
Tabip Odaları Gibi Meslek Kuruluşlarının Seçim
Usulleri” ara başlığı altında yayımlanan bilgi şöyledir:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde başlanmış olan ve veya başlama kararı
alınıp neticelendirmeyi bekleyen pek çok düzenleme
bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan birinin de barolar
ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının
seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili
taslak olduğunu söyledi. Meslek kuruluşlarının
seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetine ve
ehemmiyetine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan,
‘Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış
ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal

Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki demokratik
yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki
yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer
yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek
istenmektedir. TMMOB, TTB ve Tabip Odaları, TBB ve
Baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu,
bu nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir.
Yine öncelikle belirtmek isteriz ki bu Anayasal
kuruluşlar; ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynakları,
kentleri, çevresi, doğası, suyu, toprağı, tarımı, peyzajı,
yapıları, gıdası, ulaşımı, enerjisi, iletişim altyapısı,
madenleri, malzemeleri, sanayisi, bilişim uygulamaları
vb. tüm alanlarda korumaya çalıştıkları kamu-toplum
yararı ölçütünün tasfiyesi ve her toplumsal alanın
bilimsel, hukuksal, sıhhi normlardan arındırılması için
hedefe konulmuştur.
Oysa bizlerin bu alanlardaki Anayasa kökenli kuruluş
yasalarımız ve özerk kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşu işlevlerimiz, Resmi Gazete’de yayımlanmış
ana yönetmelik ve diğer yönetmeliklerimizle
kamusal, hukuksal hükümlere bağlanmıştır. Bu
nedenle tekrar tekrar gündeme getirilen mevzuat
değişikliği girişimleri, iktidar uygulamalarında sıklıkla
görüldüğü üzere hukuk, Anayasa ve demokrasi dışılığa
dayanmakta; idari, hukuksal ve toplumsal normlara
güveni azaltarak keyfiyet ve zorbalığa daha fazla kapı
aralamaktadır.
Bugün ülkemizde yapılması gereken; hukuk, sağlık ve
toplumsal yaşamın bütününü ilgilendiren mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı ve örgütlerini, kısaca
Anayasal dayanağı olan kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil;
evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek,

birlik haberleri
MAYIS- HA Z İRA N 2 02 0 SAYI: 1 9 2

açıklamalar
yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemektir.
Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek
odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine
gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.

bağlılığımız devam edecektir. Üyelerimizin demokratik
iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da
antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın
bilinmesini isteriz.

Bizler, meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik
tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen belli
kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal
muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların
bilincindeyiz. Cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe
olan inancımız tamdır. Bu nedenle; eşitlik, özgürlük,
barış ve kardeşlik, güvenceli çalışma yaşamı olmazsa
olmazlarımızdır. Ayrıca sosyal hukuk devleti, planlama,
sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar, kamusal hizmet
ve kamusal denetime yönelik mücadelemiz her koşulda
sürdürülecektir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Odalarımız ve
TMMOB’ye yönelik tutumun nedenleri, ülkemizin
emek sömürüsüne dayalı bir rant cumhuriyeti haline
gelmesini eşitsizliğin bir argümanı olarak görüyoruz.
Demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı direncimiz
ve bilimsel teknik gerekliliklere bağlılığımız devam
edecektir.
İktidarların Meslek Odaları üzerinde oluşturmaya
çalıştıkları tasarruflarını her zaman kamusal
ve toplumsal yarar ölçeğinde dikkate alıp
değerlendirmişizdir.
Mesleki-bilimselteknik
doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde
bile çalışmalarımızı yürütmüşüzdür. TMMOB’ye bağlı
meslek odaları olarak; Anayasal güvence, hukukun,
insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına

TMMOB YÖNETİM KURULU GÜNDEME İLİŞKİN
OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
TMMOB Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı’nın “meslek örgütlerinin seçim sistemlerinin değiştirilmesi”
konusundaki açıklamaları üzerine 6 Mayıs 2020 tarihinde online olarak olağanüstü olarak toplandı.
TMMOB Yönetim Kurulu gündemdeki gelişmelere ilişkin; “Siyasal iktidarın kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının yapısını değiştirerek etkisiz hale getirme girişimleri önceki dönemlerde olduğu gibi kanun
değişikliği yolu ile yeniden gündeme getirilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan
açıklama ile TMMOB ve diğer meslek birliklerinin kanunlarında değişiklik yapılacağı ifade edilmiştir. Kamu ve
toplum yararı doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalar ile emek, barış ve demokrasiden yana tutumumuz
nedeniyle maruz kaldığımız müdahaleye karşı gerekli mücadele programının hazırlanması ve her türlü girişimde
bulunması konusunda Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesi” kararı aldı.
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SEÇİM SİSTEMLERİNE MÜDAHALE DEMOKRASİ İLE
BAĞDAŞMAZ!
Anayasa’nın 135. Maddesi’nde yer alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalarının
değiştirilme çabalarına ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından
14 Mayıs 2020 tarihinde ortak basın açıklaması yapıldı.
Meslek Odaları meslek sahibi olmuş milyonlarca
insanı temsil eden Anayasal kurumlardır. Anayasanın
135. Maddesi, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe
mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek
mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek
disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla
kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda
gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli
oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.” diye tanımlamış
ve anayasal güvence altına almıştır.
Anayasal kurum olarak meslek mensuplarımızın
çıkarlarını ve milyonlarca yurttaşımızın kamusal
haklarını koruma misyonumuzun yok sayılması, sadece
yetkilerin kısıtlanması ve seçim sistemine müdahale
için gündeme getirilmesi manidardır.

Üyelerimizin ve temsil ettiğimiz bütün meslek
mensuplarımızın taleplerini görmek, sorunlarını
çözmek için yapılması beklenen birçok düzenleme
varken, bunlar yerine birlik ve odalarımızın yapısına ve
seçim sistemlerine yönelik tartışma ve yasa değiştirme
girişimlerini asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini
istiyoruz.
Bu itirazlarımızı bütün üyelerimiz, iş bulamadığı
için mesleğe adım atamayan meslek mensuplarımız
ve kamusal haklarını korumak için çabaladığımız
yurttaşlarımızla birlikte bütün demokratik kanalları
kullanarak yapacak ve girişimi durdurmak için
çalışacağız. Kamuoyuna saygılarımızla,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ BAŞKANLARIMIZDAN ORTAK
AÇIKLAMA: “BİRLİĞİMİZ GÜCÜMÜZDÜR”
Geçmiş dönemlerde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Yavuz
Önen, Bülent Tanık, Teoman Alptürk, Kaya Güvenç ve Mehmet Soğancı yaptıkları ortak açıklama ile TMMOB’nin
ilerici, toplumcu geleneğine ve örgütsel bütünlüğüne sahip çıkma çağrısında bulundu.
Ülkemizdeki yüzbinlerce mühendis, mimar ve
şehir plancısının mesleki demokratik kitle örgütü
olan TMMOB’nin kuruluş yasasının değiştirilmesi
yönündeki adımları yakından takip ediyor, bu
antidemokratik girişimleri kabul etmiyoruz.
TMMOB, geçmişten bugüne, ülkemizdeki teknik
emeğin haklarının savunulması, meslek etiğinin
korunması ve halkın ortak çıkarlarının gözetilmesi
konusunda daima örnek bir duruşa sahip olmuştur.
Bu duruşuyla, toplumsal mücadeleler tarihimizde de
kendine özgü bir yer edinmiştir. Bugün TMMOB’yi

hedef alan saldırıların asıl hedefi, büyük bedeller
ödeyerek yarattığımız ve gururla taşıdığımız ilerici,
toplumcu, yurtsever mücadele geleneğidir.
Birliğimizi hedef alan bu saldırılar ilk değildir.
Geçmişte, 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi
dönemlerinde yasamızın değiştirilerek, üyelerimizle
ve toplumsal muhalefetle bağımızın kesilmek istendiği
dönemleri yaşadık. Bugün siyasal iktidarın dayattığı
yasa değişikliği, geçmişte darbecilerin yapmak
istediklerini bir adım daha öteye taşımaktadır.
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Siyasal iktidar, TMMOB’nin kamusal gücünü ve örgütlü
yapısını ortadan kaldırmakta ne kadar ısrarcıysa,
bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları da
TMMOB’ye sahip çıkma konusunda bir o kadar kararlı
ve inatçıdır.
Bizler TMMOB’nin geçmiş dönem başkanları olarak,
Birliğimizin demokratik işleyişinin, kamusal gücünün,
ilerici duruşunun ortadan kaldırılması yolundaki her
türden girişimin karşısında olduğumuzu, örgütlerimizi
siyasi iradenin güdümüne sokacak girişimleri
reddettiğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Eşitlikten,
özgürlükten, bağımsızlıktan, demokrasiden ve barıştan
yana tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını
TMMOB’ye sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Yavuz ÖNEN (25, 33, 34, 35. Çalışma Dönemleri
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)
Bülent TANIK (26, 27. Çalışma Dönemleri TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı)
Teoman ALPTÜRK (28, 29, 30, 31, 32. Çalışma
Dönemleri TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)
Kaya GÜVENÇ (36, 37. Çalışma Dönemleri TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı)
Mehmet SOĞANCI (38, 39, 40, 41, 42, 43. Çalışma
Dönemleri TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)

DEMOKRASİNİN VE İNSAN HAKLARININ TEMİNATI
OLAN ÖRGÜTÜMÜZE YÖNELİK HER TÜRLÜ
SALDIRININ KARŞISINDA OLACAĞIZ
TMMOB Kadın Çalışma Grubu meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe ilişkin 20
Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
imar ve kentleşme politikalarından sanayi, tarım
ve gıda politikalarına; doğal ve kültürel varlıkların
yağmalanmasından çevre tahribatlarına; sermaye
odaklı rant politikalarından emeğin sömürülmesine
kadar her türlü toplumsal soruna karşı duyarlı olan ve
kararlılıkla mücadele eden Birliğimiz ve bağlı Odaları
aynı şekilde ülkemizde dozu giderek artan kadın ve
çocuklara yönelik sömürü istismar taciz tecavüz ve
cinayetlerin de karşısında durmakta; siyasal iktidarın
her türlü gerici uygulama ve kararlarına hızlı tepki
vermekte; toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele
etmektedir.

Görevde olduğu 18 yıl boyunca Birliğimizin ve meslek
odalarımızın kamusal ve özerk niteliğini yok ederek
örgütümüzü işlevsizleştirme yönünde pek çok girişimde
bulunan Siyasal iktidar Korona virüs (Covit-19)
Pandemisinin doğurduğu sosyal izolasyondan da
yararlanarak, yaşanmakta olan ağır ekonomik krizin
yarattığı toplumsal baskıyı bertaraf etmek ve gündem
saptırmak amacıyla TMMOB Yasasında değişiklik
yapılması konusunu yeniden gündeme getirmiştir.
Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi kamusal
hizmetlerin ticarileştirilmesinden özelleştirmelere;

Meslek alanlarımıza ilişkin hak ve örgütlenme
mücadelesinin demokrasiden ve insan haklarından
ayrı düşünülemeyeceğinin bilincinde olan TMMOB’li
kadınlar olarak; bilim ve teknikten aldığı güçle soran,
sorgulayan, yanlışı bozan ve bu bağlamda demokrasinin
teminatı olan örgütümüzü işlevsiz kılmaya yönelik her
türlü girişimin karşısında olacağız.
Bu haklı mücadeleden geri durmamız mümkün değil.
Güzel günlere açılacak tüm yollar...
Yaşasın TMMOB
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz
TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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MECLİS GÜNDEMİNE GETİRİLMEK İSTENEN YASA DEĞİŞİKLİĞİ
TEKLİFİNE İLİŞKİN MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi beklenen “meslek kuruluşları yasalarının değiştirilmesi”
yönündeki tekliflere ilişkin 28 Mayıs 2020 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından
tüm milletvekillerine bir mektup gönderilerek konuya ilişkin görüşümüz aktarıldı.
Sayın Milletvekilim,
Ülkemizde bulunan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının mesleki demokratik kitle örgütü Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB),
“Kamunun ve memleketin menfaatleri, mesleğin
gelişmesi, meslek mensuplarının hak ve yetkileri
bakımından lüzumlu gördüğü bütün teşebbüs ve
faaliyetlerde bulunmak” amacıyla 1954 yılında
kurulmuştur.
1961 Anayasası’nda “kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşu” olarak tanımlanan Birliğimizin
anayasal statüsü, 1982 Anayasası’nda da korunmuştur.
Yürürlükteki Anayasamızın 135. maddesine göre
TMMOB, meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını
karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak,
mesleğin genel (kamusal) menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri
ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni
hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını
korumakla yetkilidir.
Kuruluş yasamızda ve Anayasamızda tanımlanan
görev ve sorumluluklarımızın gereği olarak
Birliğimiz kurulduğu günden bu yana ülkemizin,
mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve halkımızın ortak
çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar
yürütmektedir. Birlik bünyesindeki 24 Odaya kayıtlı
108 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı
disiplininden 600 bine yakın üyesi ile ülkemizin en
büyük meslek örgütlerinden birisi olan TMMOB’nin
yönetim organları yargı gözetiminde seçimle göreve
gelmektedir. TMMOB ve bağlı odaları merkezi
bütçeden hiçbir biçimde pay almamakta, bütçesi
TMMOB kanununda da sayılan sınırlı gelirlerden
oluşmaktadır.
Ülkemiz Covid-19 salgını ile mücadeleye odaklanmışken
TMMOB Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmasına
yönelik girişimlerde bulunulduğunu ve bu doğrultuda
hazırlanacak
taslağın
TBMM’nin
gündemine
getirileceğini basın yoluyla öğrenmiş bulunuyoruz.
Öncelikle bilinmesini isteriz ki; Birliğimizin kuruluş
kanunumuzda değişiklik yapılması konusunda
herhangi bir öneri ve talebi bulunmamaktadır.

2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da
TMMOB Kanunu’nda değişiklik girişimleri gündeme
getirilmişti. O dönemlerde de TMMOB’nin bilgisi
dışında, dışarıdan dayatılan bu değişiklik gündemleri
nedeniyle programımızdaki çalışmalarımızın sağlıklı
bir ortamda yürütülmesi sekteye uğratılmıştır.
Birliğimiz, TMMOB’nin bilgisi ve onayı dışında
Kanunumuzda değişiklik yapmayı amaçlayan her
türlü girişime olumsuz bakmaktadır. Konu ile ilgili
görüşlerimiz ve tavrımız, Anayasamızdan, kuruluş
kanunumuzdan ve üyelerimizden aldığımız güç ile
kamuoyuna açık şekilde ifade edilmiştir.
TBMM gündemine gelmesi beklenen TMMOB Kanunu
değişikliğine karşı siz değerli Milletvekillerimize de
ayrıca bu mektup ile görüşlerimizi iletmek istedik.
Değerli Milletvekilim,
Anayasamız, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarını meslek mensuplarının ortak ihtiyaçlarını
karşılamanın yanı sıra mesleğin genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak ve meslek disiplin
ve ahlakını korumakla görevlendirmiştir. Bu anlamıyla
Birliğimiz, kamu idaresinin bir parçasıdır. Yine
Birliğimiz, bağlı mesleklerin, ülkenin yönetiminde ve
ülke politikalarının oluşturulmasında, kendilerini ifade
edebilmelerinin de demokratik aygıtlarından biridir.
Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB
Kanunu ile düzenlenmiş olan kamusal mesleki denetim
yetkimizin ortadan kaldırılması, seçim sistemimizin
değiştirilmesi ve Bakanlıkların hiyerarşik vesayeti
altına sokulma doğrultusundaki Anayasamıza aykırı
bazı değişiklik girişimlerini anlamak mümkün değildir.
Meslek kuruluşlarının kamusal görevlerini yerine
getirmesi ancak, merkezi yönetimi yönlendiren siyasi
saiklere tabi olmadan, herhangi bir baskı altında
kalmadan, yalnızca bilimsel ve teknik gereklilik ve
kamunun menfaati göz önünde bulundurularak faaliyet
yapılması ile olanaklıdır. Bu nedenle Anayasamızda
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
merkezi idare hiyerarşisi dışında, siyasi baskılara kapalı
özerk kurumlar olarak yapılandırılmıştır. Bu yapının
Anayasaya aykırı biçimde çeşitli yasa değişiklikleri ile
aşındırılmaya ya da yok edilmeye çalışılması, kamu
idari yapımızı da ayrıca kaosa sürükleyecektir.
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Nitekim Anayasa Mahkemesi, birçok kararında meslek
kuruluşlarının çıkaracakları yönetmeliklerin ilgili
Bakanlığın onayına sunulduktan sonra yürürlüğe
konulması, uluslararası toplantı ve etkinliklere katılım
için ilgili Bakanlıktan onay ve izin alınması vb.
kanuni düzenlemeleri meslek kuruluşlarının Anayasal
özerkliklerine vurgu yaparak iptal etmiştir.
Yasa değişikliğinin hedeflerinden biri olan, Birliğimizin
mesleki denetim süreci dışına çıkarılmasıyla kamu ve
çevre sağlığı, doğal kaynaklarımız, yeraltı ve yerüstü
zenginliklerimiz, tarihi ve kültürel mirasımız kuralsız
ve kontrolsüz bir şekilde piyasa koşullarına terk
edilecektir.
Toplumun genelini ve ülkemizin geleceğini yakından
ilgilendiren, güvenli bir yaşam sürdürebilmemiz
açısından hayati öneme sahip yapı denetimi, sanayi,
imar, gıda, çevre, enerji, iletişim, teknoloji, bilişim,
tasarım, ulaşım, madencilik, tarım, orman, su
kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda
mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı hizmetlerinin

mesleki denetimi ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı
bırakılacaktır.
Değerli Milletvekilim,
Anayasa Mahkemesi kararlarına ve 135. madde başta
olmak üzere Anayasa’ya aykırılık taşıyan kanun
değişikliği teklifleri, hem demokrasimize hem de
meslek alanlarımızdaki dinamik süreçlere darbe
vuracak, sonuçta kaybeden ülkemiz olacaktır.
TMMOB sadece bir meslek kuruluşu değil, bileşimi,
yapısı, görev ve sorumlulukları ile aynı zamanda
memleketimizin de geleceğidir.
Siz değerli Milletvekillerimizin TMMOB Kanunu’nda
yapılmak istenen değişikliğe karşı kamu ve toplum
yararından, bilim ve teknikten yana olan sesimize ses
olacağınıza inanıyor ve desteklerinizi bekliyoruz.
Saygılarımızla…
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB ÇALIŞANLARI: “TMMOB’ye ve
DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ”
Siyasi iktidarın TMMOB yasasını değiştirmeye yönelik hazırlıklarına ilişkin TMMOB çalışanları tarafından 13
Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yapılarak TMMOB’ye ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığı vurgulandı.
Kendi çizgisi dışından hiçbir söze ve örgütlü yapıya
tahammülü olmayan AKP iktidarı, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında demokrasi
ile bağdaşmayacak yasa değişikliği önerisini bir kez
daha gündeme getirdi.
TMMOB çalışanları olarak bizler, Birliğimizin, hukuk
dışı uygulamalara ve rant politikalarına karşı kamu
yararı için verdiği bilimsel ve teknik mücadeleden
dolayı yıllardır hedefe koyulduğunu yakından
biliyoruz.
TMMOB ve bağlı odalarının mücadelesini kendi
politikaları önünde engel olarak gören siyasi iktidar,
demokratik seçimlerle elde edemediği, baskıyla
susturamadığı TMMOB örgütlülüğünü yasa
değişikliğiyle işlevsizleştirmek istemektedir. Yapılmak
istenen,
mühendislik-mimarlık-şehir
plancılığı
hizmetlerinin neoliberal politikalar doğrultusunda
kamusal-toplumsal yarar işlevinden arındırılmasıdır.
Yaşadığımız pandemi süreci bilimin ve tekniğin
önemini bir kez daha ortaya koyarken, bilimi ve
tekniği sömürgenlerin değil emekçi halkın hizmetine

sunmayı şiar edinmiş TMMOB’nin örgütlü yapısını
hedef alan bu tutum asla kabul edilemez. Siyasi
iktidarı, demokrasiye ve TMMOB’nin özerk yapısına
saygı duymaya çağırıyoruz.
TMMOB, bizler için sadece çalıştığımız, emek
verdiğimiz bir kurum değil, yıllardır birlikte omuz
omuza mücadele verdiğimiz bir demokrasi okuludur.
Bizler için TMMOB’ye sahip çıkmak, yıllardır özveriyle
verdiğimiz emeğimize sahip çıkmanın mücadelesi
olduğu kadar, içinde büyüdüğümüz demokrasi
kültürüne sahip çıkmanın da mücadelesidir.
Bu bilinçle, biz TMMOB çalışanları olarak, içinde
soluduğumuz bu demokratik ortamın tasfiyesine
karşı birlik içinde karşı çıkacak, içinde yer aldığımız
örgütlerimiz ile birlikte omuz omuza mücadele
edeceğiz. TMMOB ve demokrasimiz üzerinde
oluşturulmaya çalışılan karanlığa karşı birlikte
direnme ve mücadele kararlılığımızı Birliğimiz ve
kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü
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MÜHENDİSLER, MİMARLAR, ŞEHİR PLANCILARI,
TABİPLER, DİŞHEKİMLERİ VE MALİ MÜŞAVİRLER
OLARAK TBMM’YE ÇAĞRIMIZDIR
Salgın nedeniyle verilen aranın ardından yeniden toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, meslek örgütlerinin yasalarıyla değil, ülkenin gerçek ve yakıcı sorunlarıyla ilgilenmesi için TMMOB, TTB, TÜRMOB ve TDB
tarafından 1 Haziran 2020 tarihinde ortak çağrı yapıldı.
Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları, Tabipler,
Dişhekimleri ve Mali Müşavirler olarak;
TBMM’YE ÇAĞRIMIZDIR
COVID-19 Salgını dolayısıyla toplumsal ve
ekonomik alanda derin yıkımlar yaşadığımız, salgın
nedeniyle 4000’in üzerinde yurttaşımızı yitirdiğimiz
bir dönemden geçiyoruz. Gerek dünyada, gerekse
de ülkemizde salgının tam olarak kontrol altına
alınamadığı, gerekli önlemler alınmazsa yeni salgın
atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiği tüm bilim
çevreleri tarafından ifade edilmektedir.

Uygulanan ekonomik programın yarattığı ve
Covıd-19 pandemisinin etkisiyle dramatik bir hal
alan ekonomik krizin meslek mensubu üyelerimizle
birlikte milyonlarca yurttaşımızın üzerindeki yıkıcı
etkisini, azaltılmayan vergi yükünü, kapanan 300 bine
yakın işyerini, milyonları bulan yeni işsizi ve iş bulma
umudunu yitiren milyonlarca genç işsizin sorunlarını
çözmek üzere alınacak tedbirleri ve çıkarılacak yasaları
öncelikli olarak gündemine almaya,

Türkiye Büyük Millet Meclisini,

Ülkenin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm beklerken,
dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasimize ve
Meclisimizin saygınlığına gölge düşürülmesine izin
vermemeye davet ediyoruz!

Covıd-19 salgınında ülkemizde gelinen son durumu
açık şeffaf bilgilerle değerlendirmeye; gelinen aşamada
Covıd-19 pandemisinde sağlık hizmeti - sosyal yaşam
ve iş yaşamında atılacak adımların bilimsel verilere
dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek mahiyette
olmasını sağlayacak kanuni düzenlemeleri ivedilikle
yaşama geçirmeye,

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)
TTB (Türk Tabipleri Birliği)
TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği)
TDB (Türk Dişhekimleri Birliği)

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: HUKUKSUZLUĞA
ALIŞMAYACAĞIZ!
DİSK-KESK-TMMOB ve TTB, iktidarın son günlerde gerçekleştirdiği antidemokratik uygulamalara ilişkin 9
Haziran 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.
Etkileri hala devam eden küresel salgın nedeniyle
toplumun geniş kesimleri ekonomik ve sosyal sorunlarla
boğuşurken, demokrasi ve hukuk dışı uygulamalarla,
çevre ve doğa talanına dayalı, toplumsal gereksinimleri
gözetmeyen rant eksenli projelerle ülkemiz uçurumun
kıyısına doğru sürüklenmeye devam ediyor.
Görevdeki belediye başkanlarının görevden alınarak
yerlerine kayyum atanması, Belediyelerin başlattığı
dayanışma kampanyalarının paralel devlet olarak
adlandırılarak sonlandırılması, anayasal meslek
kuruluşlarının
yasalarına
müdahale
edilerek
etkisizleştirilmeye çalışılması, halkın oylarıyla
parlamentoya seçilmiş kişilerin milletvekillerinin
düşürülerek tutuklanması ve son olarak muhalif
gazetecilerin tutuklanması gibi uygulamalar ülkemiz

demokrasisi adına utanç verici boyutlara ulaşmıştır.
Halk egemenliği anlayışını ortadan kaldıran, seçme ve
seçilme hakkını yok sayan, basın özgürlüğünü ayaklar
altına alan tüm bu girişimlerin karşısındayız!
Bilinmelidir ki, ülke tarihinin en büyük işsizlik
dalgasının yaşandığı, hayat pahalılığının yaşanılamaz
boyutlara ulaştığı, halkın borç yükü altında ezildiği bir
toplumsal gerçeklik ortada dururken, millet bahçesi
açılışlarıyla, kredi reklamlarıyla, içi boş projelerle
yaratılmak istenen sahte başarı hikâyelerinin hiçbir
inandırıcılığı bulunmuyor.
Ülkeyi yönetenleri, bu ülkenin gerçek sorunlarıyla
yüzleşmeye, anayasaya, hukuka ve halk iradesine saygı
duymaya çağırıyoruz.
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SOMA FACİASINI UNUTMADIK
13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve ülkemizin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen Soma Maden
Faciası’nın 6. yılında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.
Ülkemizin en büyük felaketlerinden birisi olarak tarihe
geçen Soma Maden Faciası’nın 6. yılında, kaybettiğimiz
301 madencimizi saygıyla anıyoruz.
6 yıl önce yaşanan felaket, sömürü hırsının ve
neoliberal politikaların maden işletmeleri getirdiği
durumu gözler önüne sermişti. Yıllar boyunca
uygulanan özelleştirmelerle kamu madenciliğinin
yok edilmesinin, işçilerin sendikasızlaştırılmasının ve
köleci çalışma sisteminin dayatılmasının madenleri
işçiler için ne kadar güvensiz yerler haline getirdiğini
gördük. Uzun bir geçmişe dayanan madencilik bilgi ve
birikiminin yok sayılarak teknik bilgi ve alt yapı olarak
yetersiz, deneyimsiz şirketlerin kar hırsıyla işlettikleri
madenlerin taşıdıkları tehlikeleri acı biçimde
deneyimledik.
Facia sonrasındaki dava süreci de, ülkemizdeki adalet
sisteminin içinde bulunduğu durumu gözler önüne
serdi. 301 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce ailenin
yıkıldığı facianın davası 3 yıl sürmüş, yargılama

sonucunda ise şirket sahibi beraat etmişti. 6 ila 22 yıl
arasında değişen miktarlarda ceza alan 14 kişiden pek
çoğu tahliye olurken, geri kalanları da geçtiğimiz ay
yasalaştırılan infaz indiriminden faydalandırıldı.
Aradan geçen 6 yılda, faciada kaybettiğimiz 301
madencinin acısı üzerine, yaşanan adalet faciasının
yarattığı haksızlık duygusu eklenmiştir.
Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin, yargı ne karar
verirse versin, bizler, 301 madencinin ölümünü, siyasi
iktidarın ve kamu kurumlarının sorumluluğunu,
madenci şirketin açgözlü sahiplerini ve faciaya sebep
olan kişileri asla unutmayacağız.
İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke ve insani koşullarda
çalışabileceğimiz iş koşulları için mücadele etmeye
devam edeceğiz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

15-16 HAZİRAN DİRENİŞİNİN 50. YILINI
KUTLUYORUZ!
İşçilerin sendikal mücadelesinin önünü kesmek için
yapılmak istenen yasal düzenlemelere karşı 15-16
Haziran 1970 tarihlerinde gerçekleştirilen büyük işçi
eylemlerinin 50. Yılını coşkuyla selamlıyoruz.
Yüzbinlerce işçinin sendikal hak ve özgürlüklerine
sahip çıkmak, örgütlenme haklarını ve sendikalarını
korumak için gerçekleştirdikleri bu direniş, üzerinden
geçen 50 yıla rağmen ülkemizdeki emek mücadelesinin
en görkemli direnişlerinden birisi olarak parlamaya
devam etmektedir.
15-16 Haziran Direnişi, çalışma yaşamını sermayenin
çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen siyasal
iktidara karşı işçi sınıfının çaresiz olmadığının en
önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Fabrikalardaki
üretimi durdurarak yollara çıkan işçiler, yan yana
geldiklerinde neleri başarabileceklerini dosta-düşmana
göstermişlerdir.
İşçilerin başlattıkları bu direniş şiddetle bastırılmak
istenmesine, sıkıyönetim ilan edilmesine ve direnişe
katılan işçilerin işsiz bırakılmakla tehdit edilmesine
rağmen, direniş başarılı olmuş, Anayasa Mahkemesi
Meclis’ten geçen değişiklikleri iptal etmiştir.

Ülkemizdeki emek mücadelesi için ilham kaynağı
olan 15-16 Haziran Direnişi, hak arama mücadeleleri
için olduğu kadar meclisteki çoğunluklarıyla
antidemokratik yasalar çıkartmayı kendine hak gören
iktidar sahipleri için de öğretici olmalıdır.
Meclis çoğunluğu ne olursa olsun hiçbir iktidar,
emekçilerin hak ve özgürlerini, emeğin evrensel
kazanımlarını ve emeğin çıkarlarını savunan örgütlü
yapıları zorla ortadan kaldıramaz. Çoğunluk gücünün
sahibi olmak, bu gücün keyfi ve antidemokratik bir
toplumsal düzen inşa edilmesi için kullanılabileceği,
toplumun örgütlü yapılarının ortadan kaldırılması için
kullanılabileceği anlamına gelmemektedir.
Bu ülkenin üretim gücünün, emek mücadelesinin
parçası olarak mühendis, mimar ve şehir plancıları
olarak bizler, alın terimize sahip çıkmaya devam
edeceğiz. Örgütlü yapılarımızı ve örgütlenme hakkımızı
taviz vermeden koruyacağız.
Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz,
Yaşasın Emek ve Örgütlenme Mücadelemiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BİLİMİN SESİNE KULAK VERELİM, DEPREMLERE
KARŞI ÖNLEM ALALIM
14 Haziran 2020 tarihinde Bingöl Karlıova’da gerçekleşen ve 1 yurttaşımızın hayatını kaybettiği 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 16 Haziran 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Bingöl
Karlıova mevkiinde 14 Haziran 2020 tarihinde 5.8
büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremi
200’den fazla artçı sarsıntı izlemiştir. Bu artçı
sarsıntıların büyüklükleri rasathane verilerine göre 14
Haziran’da 4.6, 4.7 büyüklüklerine ve 15 Haziran 5.5
büyüklüğüne kadar ulaşmıştır. Enkaz altında kalan 1
kişi hayatını kaybederken 20’nin üzerinde yurttaşımız
yaralanmıştır. Hayatını kaybeden yurttaşımızın ailesine
baş sağlığı, yaralanan yurttaşlarımızın ise bir an önce
sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.
1100 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fay
Zonu üzerinde bulunan Bingöl, Erzincan, Erzurum,
Tunceli, Muş ve Bitlis illerinde de depremler
hissedilmiştir. Fay zonu üzerine kurulmuş bulunan
Elmalı, Dinarbey, Kayapınar ve Yeşilgöl köylerinde 30’a
yakın yapıda hasar meydana gelmiştir.
Ülkemiz, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay
Zonları tarafından çevrili bir depremler ülkesidir.
Yapılan araştırmalara göre ülkemizde 6.0 ve üzeri

büyüklükte deprem üretecek 500’ü aşkın fay hattı
ve zonu bulunmaktadır. Bu gerçeğe karşı, ülkemizin
20 milyonu aşkın yapı stokunda büyük bir oranın
depreme karşı güvenli olmadığı tüm kesimlerce kabul
edilmektedir.
Ülkemizin; bilim ve mühendislik ilkeleri dikkate
alınarak bir an önce depremle yaşayabilen bir ülke
haline getirilmesi gereklidir. Önlemler alınmadığı
takdirde, 5.8 büyüklüğündeki Bingöl Karlıova Depremi
gibi küçük bir depremde bile olduğu gibi can ve mal
kayıpları yaşanmaya devam edecektir.
Bu deprem, bilim ve mühendislik ilkeleri ile doğa
olaylarına karşı önlem alınması gerektiği konusunda
bir uyarı olarak ele alınmalıdır. TMMOB ve Bağlı
Odalarını yapı üretim, afet ve planlama süreçlerinden
uzaklaştırılmak, yasa değişiklikleriyle etkisizleştirilmek
yaşanacak felaketleri daha da büyütecektir.
EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’Yİ ZAN ALTINDA BIRAKAN AÇIKLAMAYI
KINIYORUZ
Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş tarafından 16 haziran 2020 tarihinde “Özel
Ağaçlandırma Alanları” hakkında Facebook üzerinden yapılan ve çeşitli internet sitelerinde yer alan açıklamada
TMMOB’ye karşı kullanılan gerçek dışı ifadeler üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 17
Haziran 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü
Durmuş tarafından 16 haziran 2020 tarihinde
“Özel Ağaçlandırma Alanları” hakkında Facebook
üzerinden yapılan ve çeşitli internet sitelerinde yer alan
açıklamada TMMOB’yi ilişkin ifadelerini şaşkınlık ve
üzüntü ile karşıladık. Durmuş’un açıklamasında yer
alan “Buradan TMMOB’yi de uyarıyorum, size bağlı
bir odanın mesleğe ihanetine sessiz kalamazsınız”
ifadelerini, kurumsal kimliğimize yönelik haddini aşan
bir saldırı olarak görüyoruz.

23
Ekim
2019
tarihli
Resmi
Gazete’de
yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği’ne ilişkin
değerlendirmelerde bulunan sendika başkanının neden
TMMOB’yi uyarma ihtiyacı hissettiğini anlamış değiliz.
TMMOB 6235 sayılı yasayla kurulan ve bünyesinde
mühendis, mimar ve şehir plancısı Odalarını barındıran
bir meslek teşekkülüdür. Yasaya göre Odalarımızın her
biri kamu tüzel kişiliği statüsündedir. TMMOB’nin
Odaların kendi meslek alanlarında yürüttükleri
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faaliyetler konusunda yasalarla verilmiş bir yaptırım
yetkisi bulunmamaktadır.
TMMOB’nin ormanlarımızın amaç dışı kullanılması,
ormanlık alanların rant eksenli politika ve uygulamalarla
tahrip ve talanına karşı yürüttüğü kararlı mücadele
tüm ülke kamuoyunca bilinmektedir. Kaz Dağlarından
Cerattepe’ye, Munzur Vadisinden Acarlar Longozuna,
Kuzey ormanlarından Akdeniz bölgesindeki ormanlara
kadar yanlış proje ve uygulamaların karşısında bilimsel,
teknik ve hukuksal olarak yürüttüğümüz mücadele
ortadadır.
Hal böyleyken Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çıkarttığı
“Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği” ve bu konuda
Orman Mühendisleri Odası’nın tutumu üzerinden

TMMOB’yi zan altında bırakacak şekilde “TMMOB’yi
uyarıyoruz” içerikli bir açıklama yapmak en hafif
deyimiyle ya bilgisizlikten kaynaklıdır ya da hedef
saptırma amaçlıdır.
Orman-İş sendikasını tepkisini söz konusu
uygulamanın sorumlusu olan Tarım ve Orman
Bakanlığı ve siyasi iktidara yöneltmeye, yıllardır
ısrarla izlediği bilimden, toplumdan, ülke zenginlik ve
kaynaklarının korunmasından yana mücadele çizgisi
nedeniyle bu kesimlerin hedefinde olan TMMOB’nden
özür dilemeye davet ediyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BARO BAŞKANLARININ “SAVUNMA YÜRÜYÜŞÜNÜ”
DESTEKLİYORUZ!
Baro Başkanlarının farklı illerden Ankara’ya doğru başlattıkları “Savunma Yürüyor” eylemlerini desteklemek
için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 19 Haziran 2020 tarihinde basın açıklaması
yapıldı.
Salgın, işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk gibi ciddi
toplumsal sorunlarla yüz yüze olduğumuz bu günlerde,
halkın acil sorunlarına çözüm üretemeyen siyasal
iktidar, tüm itirazlarımıza rağmen meslek kuruluşları
yasasını gündemde tutmaya devam ediyor.
Anayasada tanımlanan görevlerini yapabilmek,
kamusal sorumluluklarını yerine getirebilmek için
özerk statülerini ve işleyişlerini korumak zorunda
olan meslek kuruluşlarını hükümete bağlı yapılara
dönüştürmek ve işlevsizleştirmek için yapılmak istenen
bu değişiklikler, ülkemizin öncelikleriyle ve çıkarlarıyla
uyuşmamaktadır.
Meslek kuruluşlarımızın var oluş gerekçeleriyle
çelişen, anayasaya aykırı bu değişiklik girişimlerinin
karşısındayız. Birliklerimizin demokratik işleyişinin,
kamusal gücünün ve toplumcu duruşunun ortadan

kaldırılmasına yönelik her türlü girişime karşı
mücadele edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.
Bu doğrultuda, “illerde birden fazla baro kurulması”,
“seçim sisteminin değiştirilmesi”, “avukatların hak
ve yetkilerinin sınırlandırılması”na yönelik yapılmak
istenen düzenlemelere karşı Baro Başkanlarının farklı
illerden Ankara’ya doğru başlattıkları “Savunma
Yürüyor” eylemlerini destekliyoruz.
Meslek kuruluşlarının ve meslek mensuplarının görüş
ve önerilerini dikkate almayan, ülke menfaatleriyle
uyuşmayan, birliklerimizi iktidar güdümlü yapılara
dönüştürmek isteyen anti-demokratik girişimlere
derhal son verilmelidir. Ülkemizin, halkımızın,
mesleklerimizin ve meslektaşlarımızın çözüm
bekleyen sorunlarıyla yüzleşilerek ortak çözümler
geliştirilmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BARO BAŞKANLARINA YÖNELİK ENGELLER DERHAL
KALDIRILSIN
Baro Başkanları tarafından başlatılan Savunma Yürüyüşü’nün Ankara girişinde polis tarafından engellenmesi
üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 22 Haziran 2020 tarihinde basın
açıklaması yapıldı.
Meslek kanunlarında yapılmak istenen antidemokratik
değişikliklere karşı çıkmak için Ankara’ya yürüyen
Baro Başkanlarının polis zoruyla engellenerek şehir
girişinde alıkonulmalarını kınıyoruz.
Anayasamıza göre herkes, önceden izin almadan, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına
sahiptir. Hiç kimsenin, Anayasa’da açık biçimde yer
alan bu hakkın kullanılmasını keyfi biçimde engelleme

yetkisi bulunmamaktadır.
Baro başkanlarının şehre girişleri ve Anıtkabir’e ziyaretleri önündeki engel derhal kaldırılmalıdır. İnsan hak
ve özgürlüklerini keyfi biçimde sınırlandırmaya yönelik baskıcı uygulamalara derhal son verilmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ÇALIŞANLARIN EMEKLERİNE EL KONULMASINA İZİN
VERMEYECEĞİZ!
Kıdem Tazminatı’nın kaldırılarak “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” adı altında gasp edilmesi girişimlerine
ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 23 Haziran 2020 tarihinde basın açıklaması
yapıldı.
Ülkemizde ne zaman ekonomik kriz yaşansa hükümetin
ilk aklına gelen çözüm, emekçilerin birikimlerine göz
dikmek oluyor. Üretime değil, yurt dışı kaynaklı sıcak
paraya dayanan ekonomimizin ihtiyacı olan sıcak para
sağlanmadığında, çalışanların ücretlerine çeşitli isimler
altında el koyuluyor. Bugünlerde hükümetin “İstihdam
Kalkanı” adı altında gündeme getirdiği “Tamamlayıcı
Emeklilik Sistemi” de emekçilerin kıdem tazminatına
el koymaya yönelik girişimlerinden birisidir.

en önemli adımlarından birisi “Kıdem Tazminatının
Fona Dönüştürülmesi” projesidir.

İşçinin işyerinde çalışması karşılığında, çalışırken
hak kazandığı ve işyerinden ayrılırken aldığı bir ücret
olarak kıdem tazminatı,

Her ne isim altında olursa olsun, emekçilerin alınterini
gasp edecek, çalışanları güvencesizleştirecek, esnek
istihdam biçimlerini yaygınlaştıracak, işsizliği artıracak,
ücretlerin düşmesine neden olacak uygulamalara sessiz
kalmayacağız. Kıdem Tazminatı hakkının ortadan
kaldırılmasına, çalışanların emeklerine el konulmasına
izin vermeyeceğiz.

emekçilerin uzun yıllar içinde kazandığı ve hukuki
güvenç altına aldığı bir haktır. İşçinin alınteri ve gelecek
güvencesi olan bu hak, uzun zamandan beri işverenler,
IMF-Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar
ve sağ iktidarlar tarafından hedef gösterilmektedir.
Hayatlarımızı kabusa çeviren neoliberal politikaların

Neoliberal politikaların toplumu ne denli savunmasız
bıraktığını, neoliberal politikalar uyarınca sağlık ve
sosyal güvenlik sistemlerini özelleştiren ülkelerin salgın
döneminde yaşadıkları çaresizliği hepimiz artık daha
yakından biliyoruz. Bütün bunları bile bile, emekçilerin
güvencesini ellerinden almak istemek kelimenin gerçek
anlamıyla emek düşmanlığıdır.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MESLEKTAŞIMIZ, YOL ARKADAŞIMIZ ARİN ZÜMRÜT
DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!
Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız Arin Zümrüt’ün de aralarında
bulunduğu kadınların serbest bırakılması için TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından 28 Haziran 2020
tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Hemen her güne bir hak gaspı ile uyanıyoruz.
Kendisinden farklı düşünen tüm kesimlere saldıran
siyasal iktidar muhalif kadınlara yönelik saldırılarını
giderek artırıyor.
Kadın derneklerine saldırılarak, kadın mücadelesi
veren, “makbul olmayan” kadınlar gözaltına alınarak
adeta tüm kadın hareketine gözdağı vermeye çalışılıyor.
Ancak kadınların mücadelesi susmuyor, susmayacak.

kulaklarını kapadı. Daha da fenası kadın derneklerine
ve bu derneklerin aktivistlerine saldırılarını sürdürdü.
26 Haziran günü sabahın erken saatlerinde
Diyarbakır’da aralarında Makine Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız
Arin Zümrüt’ün de bulunduğu pek çok kadın aktivist
gözaltına alındı. Arin, TMMOB içerisinde birlikte
mücadele yürüttüğümüz bir kadın yol arkadaşımızdır.

Pandemi sürecinde kadın işsizliği %45.3’e yükseldi.
Ev içerisinde ücretlendirilmeyen iş yükü kadınlar için
dayanılmaz boyutlara ulaştı. Hakimler ve Savcılar
Kurulu kararı ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
hükümleri askıya alındı ve kadına yönelik erkek şiddeti
arttı.

Hukuksuz olarak gözaltına alınan arkadaşımız astım
hastasıdır. Pandemi sürecindeki bu gözaltı sağlığı için
de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

İnfaz düzenlemesi ile pandemi sürecinde siyasi tutuklu
ve hükümlüler içeride tutulurken kadınlara yönelik
suçlardan dolayı tutuklu olan kişiler serbest bırakıldı.
LGBTI+’lara karşı nefret söylemleri devam etti.

Başta meslektaşımız Arin Zümrüt olmak üzere, haksız
yere gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızın derhal
serbest bırakılmasını, işkencenin durdurulmasını
ve işkence zanlılarının derhal tespit edilerek
yargılanmasını talep ediyoruz.

Siyasi iktidar ülkemizin imzacısı olduğu uluslararası
anlaşmaları da hiçe sayarak tüm bu hak ihlallerine,
kadın kıyımına, kadın emeği sömürüsüne gözlerini ve

Öte yandan, yine aynı gün gözaltına alınan kadın
hakları aktivistleri işkenceye maruz bırakılmıştır.
İşkence bir insanlık suçudur.

Yaşasın Kadın Dayanışması.
TMMOB Kadın Çalışma Grubu

KANAL İSTANBUL PROJESİ’NE KARŞI DOĞAMIZI VE
HALKIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDİYORUZ!
Kanal İstanbul Projesi kapsamında hazırlanan “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı”nda 26 Haziran 2020 tarihinde yapılan değişikliğe ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz tarafından 28 Haziran 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Toplumun geniş kesimlerinin özellikle de İstanbul’da
yaşayanların yoğun itirazlarına rağmen, Kanal
İstanbul Projesi ilerlemeye devam ediyor. Karantina
döneminde yapılan ihaleleriyle büyük tepki çeken proje
kapsamında, kanalın çevresindeki tarım alanlarına
kurulacak “Yenişehir” için Çevre Düzeni Planı
Değişikliği 26 Haziran 2020 tarihinde askıya çıkarıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23 Aralık 2019’da
onayladığı “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000

ölçekli Çevre Düzeni Planı”na yapılan yoğun itirazlar
üzerine yapılan bu değişiklik, ne yazık ki itirazların
neredeyse hiçbiri dikkate almamıştır.
TMMOB ve bağlı bileşenleri olarak 23 Aralık 2019
tarihli Çevre Düzeni Planı’na yaptığımız itirazların
temelinde, söz konusu projenin şehircilik ilkelerine
ve kamu yararına aykırı olduğu esası yatmaktaydı.
Projenin esasına ilişkin bu itirazlarımızı görmezden

birlik haberleri
MAYIS-HA Z İRA N 2 02 0 SAYI: 1 9 2

21

22

açıklamalar
gelerek yapılan hiçbir düzeltme ve yenileme, projeyi
daha uygulanabilir kılmayacaktır.

titizlikle yaparak gerekli itirazlarımızı sunacak ve
açacağımız dava ile hukuki süreci yeniden başlatacağız.

Nitekim yaptığımız ilk incelemelerde, yapılan
değişikliklerin, projenin yarattığı tehditleri ortadan
kaldırılmadığı, bilakis, tahribatın detayını kurallara
bağlayan yıkıcı, dönüştürücü yeni ek hükümlerin
getirildiği görülmektedir. Yeni yayınlanan değişiklikte,
kanal projesi üzerinde ilave bir köprü/geçiş, bu köprügeçiş alanlarının çevresinin özel proje alanı olarak
değişikliği ve kanalın Karadeniz bağlantı alanına
dönük kıyı alanında değişiklikler göze çarpmaktadır.
Bu değişikliklerin her biri, yeni çevresel ve kentsel
riskler yaratmaktadır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, yandaş kesimlere ve
uluslararası sermayeye kentsel rant alanları yaratmayı
amaçlayan Kanal İstanbul Projesi, büyük ölçekli bir
ekolojik tahribat ve yıkım projesidir. Bu proje ile
sulak alanlar, su-deniz sistemleri, tarım alanları, mera
alanları, orman alanları, korunması gerekli nitelikli
alanlar ile bölgenin sahip olduğu flora ve fauna, hassas
ekolojik değerler ve ilişkiler, iklim özellikleri yok
edilme tehdidi altındadır. Bilimin ve aklın gereklerine,
doğanın ve insanlığın sağlığına, her türden hukuki
mevzuata ve kamu çıkarına aykırı olan Kanal İstanbul
Projesi’ne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

TMMOB olarak daha önceki süreçlerde olduğu gibi,
bu plan değişikliği için de gereken bilimsel çalışmaları

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

KAMUSAL KAYNAKLARIMIZIN VE HAKLARIMIZIN
KORUNMASINDA BİRLİĞİMİZİN ÖNEMİ
TMMOB’nin kuruluşundan itibaren kamu, meslek ve meslektaş yararına çalışmalarının kısa bir özetini,
TMMOB’nin bilim, teknoloji ve emek mücadelesinde yürüttüğü çalışmalarından kısa kesitler ile birlikte sunan
“Kamusal Kaynaklarımızın ve Haklarımızın Korunmasında Birliğimizin Önemi” broşürü yayınlandı.
Kuruluş kanunumuzun bizlere vermiş olduğu bu
kamusal sorumluluk, 1961 Anayasası’yla birlikte
Anayasal bir statüye kavuşmuştur. Bu anayasal statü,
halen yürürlükte olan Anayasamızın 135. Maddesinde
de korunmuştur.
Anayasaya göre Birliğimiz, meslektaşlarımızın
ortak ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini
kolaylaştırmak, mesleğin genel (kamusal) menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek
mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek
disiplini ve ahlâkını korumakla yetkilidir.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kamu
Kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Birliğimiz,
meslek mensuplarımızın hak ve yetkileri kadar,
toplumun genel çıkarlarının korunması için de
çalışmakla yükümlüdür.
Birliğimizin kuruluşunu ilan eden 1954 tarihli Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, bizlere
kamu ve ülke çıkarları için gerekli gördüğü bütün
girişim ve faaliyetlerde bulunma sorumluluğunu
vermiştir.

Anayasada ve yasada açık biçimde yer aldığı gibi,
Birliğimiz görev ve sorumlulukları, sadece üyelerimizin
sicil kayıtlarının tutulması ve mesleki faaliyetlerinin
düzenlenmesi ile sınırlı değil, ülkemizin, mesleğimizin
ve halkımızın ortak çıkarına ilişkin her konuda kamu
adına faaliyet yürütülmesini gerektirecek kadar
geniştir. Birbiriyle yakından bağlantılı bu ikili doğayı
kavramadan, TMMOB’nin ülkemiz ve mesleğimiz
açısından önemini anlamak mümkün değildir.
Birliğimiz, kuruluşundan bu yana, mesleki ve
toplumsal konulara bu kamusal sorumluluk ve
bilinçle yaklaşmaktadır. Özellikle 1970’li yıllardan
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itibaren ülkenin içinde bulunduğu durum ve halkın
sorunlarıyla çok daha yakın bir bağ kuran birliğimiz,
toplumun genel çıkarlarını önceleyen kamusal yönünü
çok daha öne çıkarmıştır.
TMMOB’nin uzun yıllardan bu yana siyasal iktidarların
hedefinde olmasının temel nedeni, sahip olduğu bu
kamusal nitelik ve toplumcu mücadele çizgisidir.
Kurulduğu günden bugüne kadar Birliğimizin ülke
varlıklarını ve toplumun genel çıkarlarını koruma
çabası, hükümet gücünü sınırsız biçimde kullanma
arzusunda olan hükümetleri ve yandaşlarını rahatsız
etmektedir. Bilinmelidir ki, iktidarların gündelik siyasal
menfaatleri için hayata geçirmek istedikleri proje
ve uygulamaların bilime, doğaya ve kamusal çıkara
uygunluğu konusunda toplum adına denetlenmesi,
birliğimizin ve tüm meslek örgütlerinin anayasal
sorumluluğudur.
Birliğimiz, siyasal iktidarların ölçüsüz güç ve yetkilerine
karşı sadece ülke varlıklarının ve toplumsal çıkarın
değil, aynı zamanda meslektaşlarımızın da koruyucusu
durumundadır. Üyelerimiz mesleklerini icra ederken,
iktidarın ideolojik dayatmalarına ve siyasal baskılarına
maruz kalmıyorsa eğer, bu durum, Birliğimizin siyasal
iktidarlardan bağımsız duruşu ve statüsü sayesindedir.
Birliğimiz, meslek alanımızdaki tüm faaliyetlerin
mesleki dayanışma ilişkileri esasına bağlı olarak
sürdürülmesinin güvencesidir. Meslek alanımızdaki
dayanışma ilişkisini ve kamusal denetimi ortadan
kaldırarak tümüyle rekabete dayalı bir sistem kurmak,
ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının
acımasız piyasa koşulları altında çok uluslu şirketlerin
ve ulusal tekellerin boyunduruğu altında ezilmesine
neden olacaktır. Birliğimiz kurulduğu günden bu
yana mesleğin her alanında, mesleki kariyerin her
aşamasında rekabete karşı dayanışmanın, piyasaya
karşı kamusal yaklaşımın, bireysel keyfiyete karşı ortak
kararların savunucusu ve güvencesi olmuştur.
1980’li yıllardan itibaren ülkemizde uygulanmaya
başlayan neoliberal politikaların temel amacı, kamusal
olan her şeyi ortadan kaldırarak gündelik hayatlarımızın
tamamını
piyasalaştırmaktır.
Özelleştirme,
kuralsızlaştırma ve ticarileştirme uygulamalarıyla
ilerleyen bu süreç, halkın ortak varlıklarını, değerlerini,
haklarını ve çıkarlarını tamamen yok etme mantığıyla
işlemektedir.
İktidara geldiği günden bu yana neoliberal politikaların
en azılı uygulayıcısı olan AKP, toplumsal zenginliğimizi
ve ortak değerlerimizi hedef alan bu politikalara
karşı tutum alan tüm kesimleri, baskı ve zor yoluyla
sindirmek istiyor.

AKP, kendi dünya görüşünü topluma dayatabilmek,
ülke varlıklarını tümüyle kontrol altına alabilmek
ve siyasal geleceğini garanti altına alabilmek için
halkı yalnızlaştırmayı, güçsüzleştirmeyi ve kendine
bağımlı kılmayı amaçlıyor. AKP’nin TMMOB’yi hedef
almasının altında yatan temel neden, birliğimizin
örgütlü yapısı, kamusal niteliği ve toplumcu mücadele
anlayışıdır. AKP, bayraktarlığını yaptığı özelleştirmeci,
piyasacı ve muhafazakâr ideoloji karşısında engel olarak
gördüğü için birliğimizi hedef almaktadır. Kendisinden
önceki tüm baskıcı rejimler gibi, toplumsal farklılıkları
görmezden gelerek, kendi dünya görüşünü tüm
topluma zor ve şiddet yoluyla dayatmak istemektedir.
Artık herkesin hemfikir olduğu bir gerçek var ki, AKP,
toplumu bölen, farklı toplumsal kesimleri birbirine
karşı kışkırtan bir siyaset 6 tarzı sürdürmektedir.
Ülkenin toplumsal bütünlüğünü tehdit eden bu siyaset
tarzı, toplumsal sorunlara kapsayıcı çözümler bulmak
yerine, yandaş medya ve iktidar gücü kullanılarak
“düşman” olarak tanımlanan kesimlerin ortadan
kaldırılmasına dayanmaktadır. Tek adam rejimi,
sadece yürütme gücünün tek kişide toplanması değil
aynı zamanda devletin tüm unsurlarının, sendikaların,
meslek örgütlerinin, basın yayın organlarının ve hatta
sivil toplum kuruluşlarının tek adamın kontrolü altına
girmesi anlamına gelmektedir.
AKP açık biçimde parti devleti inşa etmeye çalışmakta,
kamusal olan ne varsa parti teşkilatının parçası haline
getirmek istemektedir. Ne yazık ki AKP siyasal gücünü
kullanarak hâlihazırda toplumun geniş bir kesimini
etkisiz hale getirmiş ve farklı biçimlerde kendisine
tâbi kılmıştır. Demokratik gelenekleri ve üye yapısı
nedeniyle kendisine tabi kılamadığı yapıları ise tehditle,
zorla ve hukuk dışı yollarla etkisiz kılmak istemektedir.
Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağı
kendi yasalarında açık biçimde düzenlenmiştir.
Her üyemiz, seçim süreçlerinde yer alarak birlik
politikalarının ve yönetim kurullarının belirlenmesinde
söz sahibi olmaktadır. Herkesin özgürce katıldığı
demokratik seçimlerle de yönetim kurulları
belirlenmektedir. Bugüne kadar üyeler nezdinde hiçbir
inandırıcılığı olmadığı için genel kurullar sürecinde
başarı kazanamayanların antidemokratik yöntemlerle
Birliğimizi etkisizleştirmeye çalışması, AKP’nin
demokrasiye ve seçmen iradesine yaklaşımının
aynasıdır.
AKP’nin bu saldırısı sadece meslek örgütlerine değil,
aslında demokrasiye ve hukuk düzenine yönelen bir
saldırıdır. AKP’nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal
varlığımızı çiğnemesine izin vermeyeceğiz.

birlik haberleri
MAYIS-HA Z İRA N 2 02 0 SAYI: 1 9 2

23

24

açıklamalar

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU ALPU
OVASINDA YAPILMASI PLANLANAN TERMİK
SANTRALİN KAMU YARARI TAŞIMADIĞINA KARAR
VERDİ

‘Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon,
kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli
nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı
geliştiği ovalar’ arasında yer alan ve 12.12.2016 tarih ve
2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Büyük Ova
Koruma Alanı’ ilan edilen Alpu Ovasında yapılması
planlanan Alpu Termik Enerji Santrali projesi
kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulunca alınan
özelleştirme kararı Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulunca iptal edildi.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca 22.09.2017 tarih ve
2017/89 sayılı kararla
“1-)ENERJİ ÜRETİM ALANINDA KÖMÜRE
DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURULMASI
AMACIYLA, Eskişehir ili Alpu İlçesi sınırlarında
bulunan ve Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait olan ER 3360209,
S 85839 nolu ruhsat sahası içerisindeki kömür Rezerv
alanının 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 18.
Maddesinin 5.Fıkrası çerçevesinde özelleştirme kapsam
ve programına alınmasına,

2-) Özelleştirme işlemlerinin yukarıda yazılı Kanun
hükmü çerçevesinde ve “İşletme Hakkının verilmesi”
yöntemiyle gerçekleştirilmesine,
3-)Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar
gerçekleştirilmesine” karar verilmişti.
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali istemiyle
TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından
açılan ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın da
müdahil olduğu davada Danıştay 13. Dairesi davanın
reddine karar vermiş ve karar Odalarımızca temyiz
edilmişti.
Temyiz istemini inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu 13.11.2019 tarihli kararı ile;
“ Sonuç olarak, TERMİK SANTRAL KURULMASI
AMACIYLA
DAVA
KONUSU
İŞLEMLE
ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINA
ALINAN ALANIN, BÜYÜK OVA KORUMA
ALANI OLARAK BELİRLENEN ALPU OVASI
İÇİNDE KALMASI NEDENİYLE BÖLGENİN EN
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VERİMLİ TARIM ARAZİLERİNİN TARIMSAL
BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULACAĞI KONUSUNDA
TEREDDÜT BULUNMADIĞI, ÇED süreci de
tamamlanmadığından termik santralde tüketilecek
su miktarı, oluşacak kül miktarı gibi unsurların insan
sağlığı üzerinde doğuracağı olumsuz etkilerin de tam
olarak ortaya konulmadığı anlaşılmaktadır.
BU
İTİBARLA,
SÖZ
KONUSU
ALANIN
TERMİK SANTRAL KURULMASI AMACIYLA
ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINA
ALINMASININ,
4046
SAYILI
KANUN’UN
1.
MADDESİNDE
TANIMLANMIŞ
ÖZELLEŞTİRMENİN AMACI İLE ÖRTÜŞMEDİĞİ,
ALPU OVASI’NIN BÜYÜK OVA KORUMA ALANI
OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 12/12/2016
TARİH VE 2016/9620 SAYILI BAKANLAR KURULU
KARARINA VE KAMU YARARINA AYKIRI
OLDUĞU SONUCUNA VARILDIĞINDAN DAVA
KONUSU ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULUNUN
22/09/2017 TARİH VE 2017/89 SAYILI KARARINDA
HUKUKA
UYGUNLUK
GÖRÜLMEMİŞTİR.”
gerekçesiyle Danıştay 13. Dairenin davanın reddine
yönelik kararının bozulmasına ve Özelleştirme Yüksek
Kurulunun 22/09/2017 tarih ve 2017/89 sayılı kararının
iptaline kesin olarak karar vermiştir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca bu karar
ile Alpu Termik Enerji Santralinin; BÖLGENİN EN

VERİMLİ TARIM ARAZİLERİNİN TARIMSAL
BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZACAĞI belirtilerek, ALPU
OVASI’NIN BÜYÜK OVA KORUMA ALANI
OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARA VE
KAMU YARARINA AYKIRI olduğunu izahtan vareste
biçimde ortaya konmuştur.
Bu güne kadar; Alpu Termik Enerji Santrali projesine
ilişkin yürütülen tüm işlemlere ilişkin açılan davalarda
da gerek mahkeme kararları gerek savcı düşünceleri
gerekse de bilirkişi raporlarıyla da projeye konu
alanlarda madencilik ve kömüre dayalı enerji üretimi
faaliyeti yürütülmesinin Anayasaya, uluslararası
sözleşmelere, Yasalara ve kamu yararına aykırı olduğu
pek çok kez ortaya konmuştur.
Bununla birlikte Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu’nun iptal kararı tereddütsüz bir biçimde
ALPU’da termik enerji santrali yapılamayacağını
ispatlamıştır.
Anayasa uyarınca yargı kararlarının yerine getirilmesi
zorunluluğu karşısında; Danıştay kararnın ardından
dayanaksız hale gelen ALPU termik santral projesinden;
büyük çoğunluğu 1. ve 2. sınıf tarım alanlarından
oluşan ALPU Ovasının, orman ve mera alanlarının, sit
alanlarının ve Dünyaca ünlü lületaşı rezerv alanlarına
yönelik talan projelerinden derhal vazgeçilmesi
gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

TMMOB SALDA RAPORU YAYIMLANDI
TMMOB Salda Gölü Raporu Komisyonu tarafından hazırlanan “TMMOB
Salda Gölü Raporu” 24 Haziran 2020 tarihinde yayınlandı.
Burdur’da bulunan Salda Gölü Kıyısının imara açılarak kıyıda “Millet Bahçesi”
kurulması konusu 2019 yılında gündeme geldiğinde TMMOB, yöre halkının
talebi üzerine yerinde yapılan teknik incelemeler ışığında hassas bir çalışma
yürüterek bu raporu hazırladı.
Bu rapor, Göle yapılmak istenen Millet Bahçesi Projesi’nin yaratacağı
sonuçları jeolojik boyuttan meteorolojik boyuta, tarımsal boyuttan çevre
boyutuna planlama boyutundan hukuki boyuta varana kadar tüm titizlikle
değerlendiriyor.
Dileriz ki; Salda Gölü’nün gelecek nesillere aktarılmasında insan hırslarından,
çıkarcı imar planlarından korunması ve Göl’ün bir an önce dünya mirası
statüsüne alınmasında bu rapor bir adım olur.
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SAHRA HASTANELERİ ADI ALTINDA YAPILMAKTA
OLAN KENTSEL RANT PROJELERİNE HAYIR!
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ile İstanbul
Tabip Odası, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de
bulunan eski askeri havaalanı üzerine yapımı devam
eden sahra hastanelerine ilişkin 7 Mayıs 2020 tarihinde
ortak bir basın açıklaması yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan
2020 tarihinde, COVID-19 salgınına ilişkin alınacak
önlemlere dair yaptığı açıklamada, Yeşilköy’de
bulunan Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de bulunan
eski askeri havaalanı üzerine, iki bin yataklı sahra
hastanelerinin yapılacağını duyurmuştu. Bu iki hastane
inşaatı plansız ve projesiz olarak bir şirkete ihale
edilmiş ancak kısa bir süre sonra bu hastanelerin geçici
olarak değil kalıcı sağlık tesisi olarak kullanılacağı
belirtilmiştir.
Pandemi, deprem, savaş, sel gibi afetler sürecinde
kullanılmak üzere her ülkede kent planlarında
toplanma alanları, mezarlıklar vb. alanlarda kurulacak
sahra hastanelerinin kapasiteleri kararlaştırılır ve kent
planlarında bu alanlar ayrılır. Ayrıca dünyanın pek çok
ülkesinde, fuar alanları, alışveriş merkezleri, stadyumlar
vb. yerler modüler sistemlerle dönüştürülerek hızla
geçici hastaneler yapılmaktadır. Ancak iktidar, Atatürk
Havalimanı terminal binalarını geçici hastaneye
dönüştürmek yerine pistlerin üzerine hastane inşa
ettirmeye başlamıştır.
Atatürk Havalimanı’nın 17/35 numaralı pistleri
üzerinde yapılmakta olan bu çalışma, ülke ekonomisine
çok büyük bir yük getirecektir. Hiçbir fizibilite
çalışması yapılmadan 300 milyon dolara mal edilmiş
iki pistin kırılması, hastane yapmaktan çok Atatürk
Havalimanı’nı kapatmaya ve yok etmeye yönelik
bir çalışmadır. Mevcut terminal binalarının, ısıtmasoğutma, havalandırma, sıcak su, ve kanalizasyon
altyapısı mevcuttur. Ayrıca bu binaların, 8.500 araçlık
otoparkı ve 13.000 kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede
mutfağı, metroyla ulaşım imkanı olmasına rağmen yine
de kullanılmaması, amacın salgın hastalıkla mücadele
etmek olmadığının açık göstergesidir.
Sancaktepe ’deki hastane de maalesef aynı mantıkla
inşa edilmektedir. Altyapısı ve toplu taşıma ulaşım
bağlantısı bulunmayan alana ilişkin daha öncede
benzer girişimlerde bulunulmuş yargı tarafından
süreç engellenmiştir. Salgın fırsatçılığıyla bu alan da
birilerine pay edilmek istenmektedir.

Yapılan bu çalışmalar gösteriyor ki, söz konusu arazilere
çoktan göz konulmuş, pandemi koşulları bulunmaz bir
fırsat olarak değerlendirilmiş ve yağma başlamıştır.
Parça-parça yandaş kurum ve kişiler üzerinden bu
arazilere iktidar tarafından el konulacağı kesinleşmiş
görünmektedir. Projeleri kamuoyuyla paylaşılmayan
bu hastanelerin, ihalesiz bir şekilde bir firmaya verilmiş
olması da, ülkemizde hukuksuzluğun, ulaşmış olduğu
boyutları ayrıca gözler önüne sermektedir.
Yaşadığımız
pandemi
sürecine
baktığımızda
hükümetin; Kanal İstanbul projesi kapsamında iki
tarihi köprünün taşınması ihalesi, Salda Gölü’nü yok
etme girişimleri, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe
askeri arazisinin gasp edilmesi, nitelikli doğal koruma
alanları ve sürdürülebilir koruma ve kullanım
alanlarının statülerinin değiştirilmesi gibi imar rantına
yönelik çalışma hızı, salgının yayılma hızıyla adeta at
başı gitmektedir.
Halkımıza evde kal çağrısını sürekli tekrarlayan ancak
maske dağıtımını bile organize edemeyenler, kişisel
çıkarları söz konusu olduğunda oldukça hızlı ve cömert
davranmaktadır. İstanbul gibi yeşil alan yoksunu bir
mega kentin akciğerleri olabilecek son alanların da
halkımızın pandemi koşullarında can derdine düştüğü
bir zamanda, rant amaçlı yapılaşmaya açmak, kabul
edebileceğimiz bir durum değildir.
Yapılan bu yanlış ve art niyetli çalışmaların bir an
önce durdurulmasını istiyor, hükümeti; rant ve
kişisel çıkarlar gündemini bırakıp, pandemi süreciyle
mücadele etme gündemine dönmeye davet ediyoruz.
Öncelikle pandemi süreci şeffaf bir şekilde, tüm istatistik
sonuçlarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bu
sonuçlar ışığında, mevcut sağlık kuruluşlarımızın
doluluk oranları belirlenmeli ve yayılma hızına bağlı
olarak, ne kadar bir kapasiteye daha ihtiyaç duyulacağı
tespit edilmelidir. Bu veriler ışığında aşamalı bir şekilde
eldeki yapı stokları dönüştürülerek değerlendirilmelidir.
Yerel ölçekte kamu binaları, gerekli teknik
incelemelerden sonra uygun görülenler, mevcut
durumuna, mekân planlamasına bağlı olarak pandemisahra hastaneleri, acil müdahale merkezlerine
dönüştürülerek kullanılmalıdır. Kapatılmış boş ve atıl
durumda bulunan hastaneler, fuar amaçlı kullanılan
yapılar, kapalı spor salonları, modüler ve geçici
sistemler gibi ihtiyaç duyulması halinde alternatif
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modeller çoğaltılabilir. Toplu taşıma ağıyla bağlantılı,
mevcut sağlık birimlerine yakın, altyapısı uygun,
iklimlendirme sistemlerine sahip veya bu sistemlerin
alt yapısına sahip, yedek güç üniteleri olan veya bu
güç ünitelerini bağlayabilecek alt yapısı olan, yeteri
sayıda otopark ve sağlık çalışanını barındırabilecek
mekanlara sahip her yapıyı kolaylıkla sahra
hastanelerine dönüştürebiliriz. Üstelik daha ekonomik
bir şekilde. Dahası elimizde hazır bulunan uluslararası
standartlarda bir havaalanımızı yok etmeden.
SONUÇ OLARAK;
Salgına karşı; yeni hastaneler yapmak yerine, sağlık
hizmetinin en hızlı en güvenli en yaygın ve ekonomik
şekilde ulaşabileceği, mevcut yapı stoklarını kullanarak
bir “sistem” kurulmalıdır. Sadece salgın değil, deprem

gibi ciddi bir sorunu da bulunan ülkemizde, afet-mekân
ilişkisinin yeniden kurulması, kısa vadede yapılacak
planlama ve organizasyonun mevcut yapıların
dönüştürülmesi, modüler ve geçici sistemlerin tercih
edilmesi ve şehir planlama ölçeğinde bu yapıların tespit
edilerek, hızla sahra hastanelerine dönüştürülmesini
öneriyoruz.
Bütün dünya pandemiyle mücadele ediyor, hepsi
de belirtmiş olduğumuz önerilerin benzerlerini
hayata geçiriyor. Dünyada geçici veya kalıcı bir
hastane uğruna, milyar dolarlık havaalanını yok
eden ve bunları dile getirdiği için de her dönem anti
demokratik uygulamalara, rant ve talana karşı çıkmış,
kamu ve toplum yararına çalışan meslek odalarının
yasal mevzuatlarını değiştirerek, seslerinin kısılmaya
çalışıldığı tek ülkeyiz.

TMMOB BURSA İKK: SOMA ANMASI VE YASA
DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMAMIZDIR
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa Barosu, Bursa Diş Hekimleri Odası, Bursa Eczacılar Odası,
Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimleri Odası, DİSK, KESK, TÜMTİS Soma Maden Faciasının 6. yılı ve
meslek örgütlerinin seçim sistemlerinin değiştirilmek istenmesi konusunda 13 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir
basın açıklaması yaptılar
Tüm dünya ülkeleri ile birlikte ülkemizin de Covid-19
salgınının etkisi altında olduğu, yurttaşlarımızın ve
üyelerimizin virüs tehdidi altında sosyal ve ekonomik
anlamda büyük zorluklarla mücadele ettiği bugünlerde,
barolar başta olmak üzere akademik meslek odalarının
yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine ilişkin
tartışmalar yeniden gündeme getirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir
hukuk devletidir. Barolarımız ve meslek odalarımız da
Anayasamız ve kuruluş kanunlarımız uyarınca ‘kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.’
Demokratik bir süreç işletilmeden, barolardan,
akademik meslek odalarından ve üniversitelerden
görüş ve öneri alınmadan, yine bu görüş ve önerileri
sunanlardan oluşacak bir komisyonda değişiklik
önerilerini tartışmaya açmadan, kapalı, gizli
toplantılarla, demokratik hukuk devletinin teminatı
barolar ile akademik meslek odalarımızın Anayasa ve
yasalarla belirlenen kuruluş, görev ve sorumlulukları ile
demokratik seçim esaslarının değiştirilmek istenmesi
kabul edilemez.
Pandemi süreci öncesinde de baroların ve akademik
meslek odalarının üyelerinin özlük hakları, mesleki ve
ekonomik sorunlarının çözümüne ilişkin talepleri ile

kamu yararını önceleyen önerileri dikkate alınmadan
sadece bu kuruluşların başta seçim usulleri olmak üzere
kuruluş görev ve sorumlulukları ile iç işleyişlerinin
tartışmaya açılmasını üzüntü ve kaygı ile karşılıyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda da defalarca kamuoyunun
gündemine getirilen, ‘barolara ve akademik meslek
odalarına üyelik zorunluluğunun kaldırılması, her ilde
birden fazla baro ve akademik meslek odası kurulması
ve seçim sistemlerinin değiştirilmesi’ne yönelik
çalışmalarla, barolar ve akademik meslek odalarının
bölünerek parçalanmasının, etkisizleştirilerek işlevsiz
hale getirilmesinin ve nihayetinde ‘sessiz’ kılınmasının
amaçlandığı açıktır.
Varlığını kamu yararını gözetmeye adayan ve kamu
hizmetini yerine getiren barolar ve akademik meslek
odaları, üye sayılarının en demokratik şekilde temsil
edildiği seçim sistemleri ile katılımcı demokrasinin
uygulayıcılarındandır. Kuruldukları günden bu
yana, meslektaşlarının mesleki sosyal ve ekonomik
sorunlarını, yurttaşların toplumsal ve ekonomik
sorunlarından ayırmadan hukuki ve teknik bilgisini
kamunun hizmetine sunan, halkın hak ve özgürlüklerini
savunan bu kuruluşlar demokratik, laik, sosyal hukuk
devletinin de teminatıdır.
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Baroların, akademik meslek odalarının ve üyelerinin
bu yönde bir değişiklik talebi olmamasına rağmen
küresel salgınla mücadele ettiğimiz bu sıkıntılı günlerde
tamamen antidemokratik bir süreç işletilerek gündeme
getirilen bu değişiklik taleplerinden vazgeçilmesi
gerektiğini ifade ediyoruz.
Aşağıda imzası olan akademik meslek odaları ve
sendikalar olarak;

Baroların ve akademik meslek odalarının yapısını
bozacak, bölüp parçalayarak etkisizleştirecek değişiklik
önerilerini kabul edilemez buluyoruz. Baroların ve
akademik meslek odalarının bağımsız ve demokratik
yapılarına müdahalelerden derhal vazgeçilmesi
gerektiğini tekraren ifade eder, kamuoyuna
saygılarımızla duyururuz.

SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
Değerli basın mensupları;
Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301
canımızı yitirdiğimiz yüzyılın en büyük iş faciasının
yıldönümü bugün.
301 canımızın acısı hala yüreğimizde. 13 Mayıs işçi
katliamında Soma’da yaşamını yitiren tüm maden
emekçilerini saygıyla anıyor, yakınlarına ve tüm maden
emekçilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz.
Bugün, bu acıyı unutturmamak için, böyle acıların bir
kez daha yaşanmaması için alanlara çıkamadık. Ancak
bu açıklamayı Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Ne yazık ki böylesine büyük bir facianın ardından
sorumluların görünen bir kısmının yargılandığı Soma
davası bu haliyle kamuoyunu tatmin edecek bir tablo
çizmemektedir.
Ülkemizde Soma gibi bir facia yaşandıktan sonra
dahi her ay onlarca emekçi iş cinayetlerinde yaşamını
yitirmekte.
Bu kaza mıdır, kader midir? Hayır bu resmen
cinayettir! Emekçileri güvencesizliğe, taşeronlaşmaya,
denetimsizliğe teslim edenlerin işlediği cinayet…
Soma’da 13 Mayıs günü yaşanan facianın, bu
katliamın sebebi, uygulamaya konulan özelleştirme,
taşeronlaştırma,
rödovans,
örgütsüzleştirme,
sendikasızlaştırma, köleci çalışma sistemi; kamu
madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumlarında
uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi
ve deneyim birikiminin dağıtılması gibi neoliberal
politikalardır.
Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döneminde
uygulanan politikalarla üretim; teknik bilgi ve alt
yapı olarak yetersiz, deneyimi ve deneyimli uzmanı
bulunmayan kişi ve şirketlere bırakılmıştır. Kamusal
denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması
iş cinayetlerinin Soma’da olduğu gibi katliama
dönüşmesine neden olmuştur.

Bir kez daha söylüyoruz; Soma’da yaşanan kaza değil
cinayettir. 301 maden emekçisinin ölümü kader değil
katliamdır. Bu katliamın sorumluları hala hesap
vermemiştir.
Bugüne kadar uyarılarımızın hiçbirini dikkate almayan
hükümet; “Bu işin fıtratında var” diyerek bilim ve
tekniğin karşısında olduğunu ilan etmiştir.
Biz, öngörülen ve önlenebilir risklerin ne kaza, ne fıtrat
olmadığını biliyoruz.
Göz göre göre ölümle karşılaşmamanın, çeşitli meslek
hastalıklarına yakalanmamanın olanaklı olduğunu
biliyoruz. Dünya, bunun bilimsel, teknolojik, yasal,
demokratik koşullarını çoktan sağlamışken, tüm
dünyadan ileri olduğunu söyleyenlerin bizi ölüme
mahkum etmesini kabul etmiyoruz.
Biz yaşamını alın teriyle kuran emekçiler, güvenceli
koşullarda çalışmak ve emeğimizin karşılığını almak
istiyoruz.
Bir kez daha yineliyoruz;
İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları piyasacı
yaklaşımlarla çözülemez. Sendikaların, meslek
odalarının, üniversitelerin karar süreçlerinde ve
yönetiminde yer aldığı, idari ve mali yönden bağımsız,
demokratik bir işleyişe sahip Ulusal İşçi Sağlığı
Güvenliği Kurumu bir an önce oluşturulmalıdır.
Emekçilerin güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırılması
engellenmelidir.
Sendikalaşmanın önündeki ILO standartlarıyla çelişen
engellemeler kaldırılmalıdır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla temelden
çelişen ve özellikle kamuya ekonomik anlamda da
yük olan, işçileri köleleştiren taşeron ve rödovans
sistemlerine son verilmedir.
SOMA’YI UNUTMADIK,
UNUTTURMAYACAĞIZ…

UNUTMAYACAĞIZ,

DİSK-KESK-TMMOB-TTB TEKİRDAĞ ŞUBELER
PLATFORMU
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TMMOB İZMİR İKK: TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN ASIL
NEDENİ, TOPLUMSAL OLANI KORUMA YOLUNDAKİ
İNADIMIZ VE GAYRETİMİZDİR
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu ve
İzmir Tabip Odası hükümet tarafından meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe dair 13
Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.
İzmir Barosu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “iktidara geldiği
günden bu yana kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine tahammülsüzlüğünü gizlemeyen AKP Genel
Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yıllardan beri
çeşitli gerekçelerle kurumlarımızı hedef almayı bir alışkanlık haline getirdiğini” ifade ederek, “Daha önceki yıllarda özelleştirme uygulamalarına karşı çıktığımız, kentsel mekânlarımızı, hukukun üstünlüğünü, halk sağlığını
koruduğumuz, barışı savunduğumuz için kurumlarımızı
hedef alan Cumhurbaşkanı, bu sefer de savunduğumuz
değerler nedeniyle bizi tehdit ediyor. Erdoğan, geçtiğimiz
günlerde yaptığı konuşmada Barolar, Tabip Odaları ve
Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları
hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirmiştir” dedi. Cumhurbaşkanı’nın meslek örgütlerini hedef alan açıklamalarının,
antidemokratik ve otoriter bakış açısının yansıması olduğunu vurgulayan Yücel, “Kendisi dışında hiçbir görüş ve
anlayışa tahammülü olmayan, kendi fikirlerini anayasadan ve hukuktan üstün gören bu anlayışın demokrasiyle
bağdaşması mümkün değildir. Zaten uzun zamandan bu
yana, Cumhurbaşkanının söylem ve pratiklerinin demokrasiyle bağı kalmamıştır” diye konuştu. Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Demokratik seçimler ile kazanamadığı kurumları, devletin tüm olanaklarını kullanarak işleyemez hale getirmek, gerekirse kayyumlar eliyle o makamları işgal etmek,
AKP’nin yönetme biçimi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı, baskı ve zor yoluyla sindiremediği meslek örgütlerini,
‘yasal düzenleme’ yoluyla işlevsizleştirmek ve kontrol etmek istemektedir.
Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağı kendi yasalarında açık biçimde düzenlenmiştir. Her üyemiz,
bu seçim süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve
yönetim kurullarının belirlenmesinde söz sahibi oluyor.
Herkesin özgürce katıldığı demokratik seçimlerle de yönetim kurulları belirleniyor. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel kurullar sürecinde başarı

kazanamayanlar, yukarıdan aşağı operasyonlarla meslek
örgütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.
Bugün ülkemizde yapılması gereken, Anayasal dayanağı
olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil; evrensel normları demokratik
bir şekilde benimsemek, yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal
etmemektir. Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek örgütlerinin demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.
Bizler biliyoruz ki, AKP’nin ve genel başkanının tahammülsüzlüğünün asıl nedeni, toplumsal olanı koruma
yolundaki inadımız ve gayretimizdir. Fabrikalarımızın,
madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına karşı kamusallığı, hukuk dışı uygulamalara karşı hukukun üstünlüğünü, kamusal sağlık
hizmetlerinin içini boşaltan, hastaneleri ticarethane mantığıyla işletenlere karşı halk sağlığını ve herkes için ücretsiz erişilebilir kamusal sağlık hizmetini savunmamızdır.
Faşizan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Sermayenin sınırsız
sömürü isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır.
İktidarların meslek örgütleri üzerinde oluşturmaya çalıştıkları tasarruflarını her zaman kamusal ve toplumsal
yarar ölçeğinde dikkate alıp değerlendirdik. Bizler, mesleki-bilimsel-teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile çalışmalarımızı yürüttük.
Bizlerin anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve
demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız tüm saldırılara rağmen devam edecektir.
Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz değerlerden geri adım atmayacağız!
İftiralarla örgütlerimizin yıpratılmak istenmesine, ilerici
ve toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak istenmesine izin vermeyeceğiz!”
AKP’nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal varlığımızı
çiğnemesine izin vermeyeceğiz!
“Tek adam, tek parti” anlayışına karşı, üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle halkın çıkarlarını korumaya, demokrasiyi, özgürlükleri, çoğulculuğu
savunmaya devam edeceğiz.
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TMMOB ADANA İKK: BAROLAR VE MESLEK
ODALARI ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ KALMALI
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana Barosu, Adana Diş Hekimleri Odası, Adana Eczacı Odası,
Adana Veteriner Hekimler Odası ve Adana Tabip Odası 12 Mayıs 2020 tarihinde “Barolar Ve Meslek Odaları
Özgür Ve Bağımsız Kalmalı” başlıklı ortak bir basın açıklaması yaptılar.

BASINA VE KAMUOYUNA
İnsanlık tarihi tüm dünya ülkeleri gibi ülkemizde
de yaşanan Covid -19 pandemisi nedeni ile büyük
bir sınav vermektedir. Ülke olarak sağlık, sosyal ve
ekonomik anlamda bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşarken
ve bu sürecin ne zaman sonlanacağı bilinemezken
başta Barolar olmak üzere meslek odalarının var
olan yapısının değiştirilme çabalarını üzüntü ile
izlemekteyiz.
Yaşanan bu pandemi sürecinde ve öncesinde Baroların
ve Meslek Odalarının kamu yararı gözeten önerileri
görmezden gelinerek, aynı şekilde üyelerinin özlük
hakları yönündeki taleplerine yeterli cevabı vermeden
sadece iç işleyişine ve seçim sistemlerine yönelik
değişiklik yapılmasının düşünülmesi tarafımızca kabul
edilemez.
Varlığını Anayasa’dan alan önceliğini kamu yararı
gözetmeye adayan barolar ve meslek odaları, üye
sayılarının en demokratik şekilde temsili üzerine
kurulu seçim sistemleri ile yıllardır kendi içerisinde
demokrasi kültürünün gelişmesini sağladığı gibi
ülkemizde katılımcı demokrasi uygulamalarının
tabana yayılmasının yegâne teminatıdır.

Kuruldukları günden beri yalnızca kendi mesleki
çıkarları doğrultusunda mesleki politikalar oluşturmak
yerine, kamu yararını önceleyerek oluşturdukları
mesleki politikalarla aydın olmanın sorumluluğunun
bilinciyle hareket eden bu kuruluşlar demokrasinin de
teminatıdır.
Barolardan, meslek odalarından ve üyelerinden
herhangi bir değişiklik talebi gelmeksizin gündeme
getirilen bu değişiklik önerilerinin hayata geçmeden
biran önce sonlandırılmasını talep ediyoruz.
Seçim sistemlerini değiştirerek yapılmak istenenlerin
tarihte karşılığının olmadığı defalarca örneklerle
yaşanmıştır.
Aşağıda imzası bulunan meslek odaları olarak suni
bir şekilde ortaya çıkan bu değişiklik önerilerini kabul
edilemez bulduğumuzu bir kez daha tekrar eder,
kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
-ADANA DİŞ HEKİMLERİ ODASI
-ADANA VETERİNER HEKİMLER ODASI
-ADANA ECZACI ODASI
-ADANA TABİP ODASI
-TMMOB ADANA İKK
-ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI
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İMOK: İMOK OLARAK ANAYASAYA, HUKUKUN,
İNSAN HAKLARININ VE DEMOKRASİNİN EVRENSEL
NORMLARINA DAYANARAK, ÜYELERİMİZİN
DEMOKRATİK İRADELERİNİN ORTAYA KOYDUĞU
GÜÇLE, BUNDAN SONRA DA ANTİDEMOKRATİK
UYGULAMALARA KARŞI DURMAKTA KARARLIYIZ
söylediğimiz için, antidemokratik uygulamalara karşı
demokrasiye ve laikliğe sahip çıktığımız için hedef
gösterilmekteyiz.
Meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik
tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen belli
kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal
muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağlarının
da bilincindeyiz.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul
Barosu, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı
Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner
Hekimler Odası’ndan oluşan İstanbul Meslek
Odaları Koordinasyonu 14 Mayıs 2020 tarihinde
meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan
değişikliğe dair ortak bir basın açıklaması yaptılar.
Dünya ve ülkemiz, milyarlarca insanın temel
ihtiyaçlarını, sosyal hayatını ve hepsinden önemlisi
sağlığını sarsan bir salgın döneminden geçiyor.
Ülkemizde de yurttaşların bir yandan salgınla mücadele
ederken, bir yandan da geçim derdiyle, telaşıyla kredi,
kira ve fatura ertelemeleri beklediği bir ortamda iktidar,
akademik meslek odalarının yapısını değiştirerek
işlevsizleştirme, sindirme ve susturma girişimindedir.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları, seçim
sistemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edilip
etkisizleştirilmek isteniyor. Asıl rahatsızlığı biliyoruz.
Meslek odaları olarak, mühendislik, mimarlık, şehir
plancılığı, insan hakları, hukukun üstünlüğü, canlıyı ve
çevreyi koruma ve tüm sağlık hizmetlerinde ekonomi,
gelir dağılımı ve vergilendirme uygulamalarında ülkeyi
yönetenlerin değil, her açıdan kamunun yararını
savunuruz. Yalnızca aklın, bilimin yolunda doğruları

Varlığını Anayasa’dan alan, önceliğini kamu yararı
gözetmeye adayan meslek odaları, üyelerinin
yönetimlerde en demokratik şekilde temsili üzerine
kurulu seçim sistemleri ile yıllardır kendi içerisinde
demokrasi kültürünün gelişmesini sağladığı gibi
ülkemizde katılımcı demokrasi uygulamalarının tabana
yayılmasının yegâne teminatıdır. Bu yüzden meslek
odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine
gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.
Meslek Odalarının üyelerinden ve toplumdan
koparılmasını ve nispi temsil uygulaması ile
yönetimlerde kaos yaratılarak etkisizleştirilmesini asla
kabul etmeyeceğiz.
Meslek odalarına yönelik son girişimlerden kaygılıyız.
Ancak, Anayasaya, hukukun, insan haklarının ve
demokrasinin evrensel normlarına dayanarak,
üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu
güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara
karşı durmakta kararlıyız. Kamuoyuna saygıyla
duyururuz.
İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU
(İMOK)
İstanbul Barosu, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul
Eczacı Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul
Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İstanbul İl
Koordinasyon Kurulu

birlik haberleri
MAYIS-HA Z İRA N 2 02 0 SAYI: 1 9 2

31

32

İKK HABERLERİ

TMMOB MERSİN İKK: MESLEK ODALARININ
DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE YAPILAN SEÇİMLERİNE
GÖSTERİLEN TAHAMMÜLSÜZLÜĞE SON VERİN!
TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Mersin Barosu, Mersin Tabip Odası, Mersin Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası ve Mersin Veteriner Hekimler Odası 14 Mayıs 2020 tarihinde meslek örgütlerinin yasalarında
yapılması planlanan değişikliğe dair ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Halkımızın can derdine düştüğü, sosyal ve ekonomik
anlamda sıkıntılar yaşadığımız ve etkilerinin ne kadar
süreceğini bilmediğimiz bu pandemi döneminde,
sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile siyasi iktidarın,
başta Barolar olmak üzere Türk Tabipleri Birliği
(TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB), Akademik Meslek Odaları ve Sivil
Toplum Kuruluşlarının (STK) seçim sistemlerinin ve
mevzuatlarının değiştirilmesi için yapılan girişimleri
üzüntüyle takip etmekteyiz.
İçinden geçtiğimiz salgın dönemi aklın ve
bilimin; insanlığın ortak geleceğinin ve sağlığının
korunmasındaki önemini bir kez daha göstermektedir.
Tek kişinin dediği ferman ile değil, tüm kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği içinde, siyasi rekabet değil
halkın sağlığının öncelikli olduğu kararlar ile mücadele
edilmesi gerektiği de açıkça görülmektedir.
Meslek
Odalarımızdan
duyulmaktadır?

neden

rahatsızlık

İktidarların tasarruflarını, kamusal ve toplumsal
çıkarların süzgecinden geçirerek, mesleki, bilimsel
ve teknik doğrulara dayanarak, ülkenin en karanlık
dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan geri
durmadan odalar olarak çalışmalarımızı yürüttük.

Toplumun geleceğini yok eden ve halkımızın yüz yılda
biriktirdiklerini “Özelleştirme” adı altında, yerli ve
uluslararası sermaye gruplarına peşkeş çeken iktidara
karşı durduk.
Kamuoyuna şunu açık yüreklilikle belirtmek isteriz ki;
Kaz Dağları yok olmasın diye bizler oradaydık.
Bizler Hasankeyf ’te dolara karşı doğanın yeşilini
savunanlarız. Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımına
karşı duranlarız.
Bizler Yırca Köyü’nde zeytinini kesenlere siper olup,
termik santrale karşı direnen ninelerimize omuz
verenleriz.
Yeşil Yol Projesi’ne karşı Karadeniz’de, siyanüre karşı
Fatsa’da hayatı özgür kılmaya çalışanlarız.
Bizler Cerattepe’de bizler üçüncü köprü ve üçüncü
havaalanı uğruna kestiğiniz ağaçlarız.
Bizler Alpu Ovası’na Termik Santral yaptırmak
istemeyen çiftçilerin yanında duranlarız.
Aladağ yurt yangınında yanarak hayatını kaybeden
çocuklarımızın, Özgecan’ ın, Şule Çet’in, Ayşe
Paşalı’nın, Ceren Damar’ın katillerinin adalet önünde
hesap vermesinde, çocuklarımızı istismar eden
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sanıkların yargılanmasında sesleri olan bizleriz.
Fetö gibi ülkeyi ve yargıyı ele geçirmeye çalışanların
karşısında olan bizleriz. Soma’da sermayeye kurban
edilen 301 madencinin yargıdaki sesi bizleriz.

yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye
etmek istenmektedir. TMMOB, TTB, Baroların yasal
mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu nedenle
sürekli olarak gündeme getirilmektedir.

Kurulduğu günden bu yana mesleğin her alanında,
mesleki kariyerin her aşamasında rekabete karşı
dayanışmanın, piyasaya karşı kamusal yaklaşımın,
bireysel keyfiyete karşı ortak kararların savunucusu ve
güvencesi olduk.

Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek
odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine
gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.

Odalarımız, siyasal iktidarların ölçüsüz güç ve
yetkilerine karşı ülke varlıklarının ve toplumsal
çıkarın, aynı zamanda kamunun ve meslektaşlarımızın
da koruyucusudur.
İktidarın “makbul” ve her uygulamasına alkış tutacak
TTB, TMMOB ve Baro yönetimi arzusunu anlıyoruz.
Ancak bizlerin gerek meslektaşlarımıza ve gerekse
de seslerini duyuramayan milyonlarca yurttaşımıza
verilmiş sözümüz, mesleğimizi toplumdan yana ve
hiçbir baskı altında kalmadan yapacağımıza dair
yeminimiz var. Bunun için de hukuksal ve bilimsel
bilgiye dayalı olarak yanlışa yanlış, eksiğe eksik demeyi
sürdürüp, toplum yararına yapılması gerekenleri
açıklamaya, talep ve takip etmeye devam edeceğiz.
Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki demokratik
yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki
yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer

Cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe olan inancımız
tamdır.
Bu nedenle; eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik,
güvenceli çalışma yaşamı olmazsa olmazlarımızdır.
Sosyal hukuk devleti, planlama, sanayileşme, kalkınma,
kamusal yarar, kamusal hizmet ve kamusal denetime
yönelik mücadelemiz her koşulda sürdürülecektir.
Odalarımıza yapılan tüm girişimlere karşı Barolar,
TTB, TMMOB ve Mersin’de yer alan tüm akademik
meslek odaları olarak, şu anda olduğu gibi önümüzdeki
dönemlerde tam bir bütünlük içerisinde mücadelemiz
devam edecektir.
Mersin Barosu
TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu
Mersin Tabip Odası
Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Mersin Veteriner Hekimler Odası

TMMOB GAZİANTEP BİRİMLERİ: COVID-19
PANDEMİSİNDE BEKLENEN ÇARE AKADEMİK
ODALARIN SEÇİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMEK
OLABİLİR Mİ?
Aralarında TMMOB Gaziantep Birimlerinin de
bulunduğu GAMOB ve STK platformu 12 Mayıs 2020
tarihinde “COVID-19 pandemisinde beklenen çare
akademik odaların seçim sistemini değiştirmek olabilir
mi?” başlıklı ortak bir açıklama yaptılar.

ların yapısını değiştirerek ele geçirme girişimlerini
üzüntüyle takip ediyoruz.

’’Dünya ve ülkemiz, milyarlarca insanın geçimini,
sosyal hayatını ve hepsinden önemlisi sağlığını
bedenen ve ruhen sarsan bir pandemi döneminden
geçiyor. Halkımızın can derdine düşmüş olduğu sosyal
ve ekonomik anlamda birçok sorun yaşadığımız ve
halen etkilerinin ne kadar süreceğini bilemediğimiz
bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanın talimatı ile siyasi
iktidarın, başta TBB ve Barolar olmak üzere TTB,
TMMOB ve diğer akademik meslek odalarının, STK’
birlik haberleri
MAYIS-HA Z İRA N 2 02 0 SAYI: 1 9 2

33

34

İKK HABERLERŞİ
Geçmişte akademik meslek odaların etki ve yetki
alanları daraltılarak etkisizleştirilmeye çalışılmışken bu
kez de seçimle işbaşına gelen özerk demokratik mesleki
yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla
bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tamamen tasfiye
edilmek istenmektedir.
Oysa bizlerin bu alanlardaki Anayasa kökenli kuruluş
yasalarımız ve özerk kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşu işlevlerimiz, Resmi Gazetede yayımlanmış
ana yönetmelik ve diğer yönetmeliklerimizle
kamusal, hukuksal hükümlere bağlanmıştır. Bu
nedenle tekrar tekrar gündeme getirilen mevzuat
değişikliği girişimleri, iktidar uygulamalarında sıklıkla
görüldüğü üzere hukuk, Anayasa ve demokrasi dışılığa
dayanmakta; idari, hukuksal ve toplumsal normlara
güveni azaltarak keyfiyet ve ötekileştirmeye daha fazla
kapı aralamaktadır.
İHTİYACIMIZ
ÜLKEMİZ
ÇALIŞABİLMEKTİR

İÇİN

BİRLİKTE

Bugün ülkemizde yapılması gereken; hukuk, sağlık ve
toplumsal yaşamın bütününü ilgilendiren mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı ve örgütlerini, kısaca
Anayasal dayanağı olan kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil;
evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek,
yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemektir.
Belirtmek isteriz ki bizler; Halk sağlığı, adalet, ülkemizin
yeraltı-yerüstü kaynakları, kentleri, çevresi, doğası,
suyu, toprağı, tarımı, peyzajı, yapıları, gıdası, ulaşımı,
enerjisi, iletişim altyapısı, madenleri, malzemeleri,
sanayisi, bilişim uygulamaları vb. her türlü mühendislik,
mimarlık, hukuk ve sağlık uygulamalarında kamutoplum yararını savunduğumuz için, antidemoktratik
uygulamalara karşı demokrasiye,
cumhuriyetin
kazanımlarına, laikliğe sahip çıktığımız için hedefe
alınmaktayız. Meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize
yönelik tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen
belli kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal
muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların
bilincindeyiz.
Seçim sistemlerini değiştirmekteki amaç gerçekten
demokratik temsiliyet ise öncelikli olarak ülkemizdeki
seçim sisteminde uygulunan barajın düşürülmesiyle
başlanmalıdır. Bir taraftan yüzde onluk barajı istikrar
adına savunmak, diğer yandan çok yüksek oy oranlarını
antidemokratik bularak temsiliyet zaafı gibi göstermek
ciddi bir çelişkidir.
Gelin hep birlikte ülkemizin sorunlarını konuşalım,
çözmek için yan yana gelelim . Ekonomiyi, işşizliği,

sağlığı, hukukun üstünlüğünü, eğitimi, çevreyi
konuşalım, bizler bu ülkenin aydınları, akademik
meslek mensupları olarak tıpkı pandemi sürecindeki
katkılarımız gibi ülkemiz için yine çalışmaya devam
edelim.
Bu sorunları çözelim, varsın tek derdimiz baroların,
odaların seçimleri olsun. Ülkemiz demokratikleşsin,
eşit ve özgür bireyler olarak yaşayalım, yargı
yandaşlıktan kurtulsun, evrensel hukuk kurallarına
uygun olarak idare hesap verebilir olsun. Ölümü
değil yaşamı kutsayıp yüceltelim, ötekileştirmeyi,
kutuplaştırmayı değil, toplumsal barışı, dayanışmayı,
kalkınmayı, toplumsal refahı sağlayalım. Çocuk
istismarları, doğaya, kadına şiddet bitsin, çevreyi ranta
kurban etmeyelim.
ELEŞTİRİ, SORGULAMA, ÖNERİ ZENGİNLEŞTİRİR!
Buradan uyarıyoruz!
Çünkü bizler akademik meslek odaları olarak
demokrasinin sağlıklı işlemesi için olmazsa olmaz
olduğumuz için eleştiriyor, sorguluyor, öneriler ortaya
koyarak katkı sunuyoruz. Yani hem daha güzel bir ülke
idealini hem de demokrasiyi zenginleştiriyoruz. Bu
yüzden akademik odaların seçim süreçlerine müdahale
ve etkisizleştirmek ülkemizi beşinci sınıf demokrasiler
grubuna dâhil etme çabasından öte bir anlam ifade
etmez.
Herkes bilmelidir ki; İktidarların her türlü baskılarına,
tehditlerine rağmen mensubu olduğumuz Anayasal
kurumlar olarak özerk ve bağımsız yapılarımız ile haksız
güç ve rant odaklarına karşı her zaman halkımızın
yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Her zaman
Cumhuriyetin bekçisi olduk, demokrasiden, yaşam
hakkından, insan haklarından, bireysel temel hak ve
özgürlüklerden, adil yargılanma hakkından, evrensel
hukuk kurallarından yana olduk ve olmaya da devam
edeceğiz.
Bizler bu ülkenin aydınları, mühendisleri, mimarları,
avukatları, eczacıları ve doktorları olarak; gerek
kentimizde, gerek ülkemizde gerekse dünyada
toplumumuzu ilgilendiren hiçbir soruna duyarsız
kalmadık, kalmayacağız.
AKADEMİK MESLEK ODALARI BU ÜLKENİN
BİRİKİMİDİR!
Unutulmamalıdır ki; bir ülkenin ekonomik,
siyasal, toplumsal gelişmesi, çağdaşlaşması ve
demokratikleşmesi; baroların, odaların ve STK’ların,
ülkenin demokratikleşme ve demokratik toplum
yaratma sürecine katılımı ve katkısı ile doğru orantılıdır.
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Hiç kimsenin ne Akademik meslek odalarının emeğini
ne de ülkemiz demokrasi birikimini yok saymaya hakkı
yoktur.
İktidarın “makbul” ve her uygulamasına alkış tutacak
TTB, TMMOB ve Baro yönetimi arzusunu anlıyoruz.
Ancak bizlerin gerek meslektaşlarımıza ve gerekse
de seslerini duyuramayan milyonlarca yurttaşımıza
verilmiş sözümüz var.
Hekimliği, avukatlığı, mühendisliği, mimarlığı,
eczacılığı toplumdan yana ve hiçbir baskı altında
kalmadan yapacağımıza dair yeminimiz var. Bunun için
de bilimsel bilgiye dayalı olarak yanlışa yanlış eksiğe
eksik demeyi sürdürüp, toplum yararına yapılması
gerekenleri açıklamaya, talep ve takip etmeye devam
edeceğiz.

Belki TBMM’deki çoğunluğa güvenilerek Anayasaya
ve Uluslararası Sözleşmelere aykırı düzenlemeler
yapılabilir. Belki de kağıt üzerinde bu antidemokratik
girişimlerin kanunlaşması gerçekleştirilebilir.
Ancak, ne halkın sağlığını koruma, hukukun
üstünlüğünü savunma, halkın çıkarlarına uygun,
bilime bağlı mühendislik, mimarlık yapma ve
meslektaşlarımızın, halkımızın taleplerini dillendirme
kararlılığımızdan, ne de ülkemizdeki demokrasi,
özgürlük ve barış mücadelesinden hiçbir zaman vaz
geçmeyeceğimizin bilinmesini isteriz.
Ayrıca sosyal hukuk devleti, planlama, sanayileşme,
kalkınma, kamusal yarar, kamusal hizmet ve
kamusal denetime yönelik mücadelemiz her koşulda
sürdürülecektir.

TMMOB İSTANBUL İKK: COVID-19 SALGINI DÖNEMİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ UZAKTAN EĞİTİM DURUM
DEĞERLENDİRMESİ
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 16 Mayıs
2020’de Covid-19 Salgını döneminde üniversite
öğrencilerinin ne kadar etkilendiğini bir anketle
değerlendirdi.
COVİD-19 salgınıyla beraber çalışma alanlarımızda
olduğu kadar yüksek öğretim alanında da önemli
değişiklikler meydana gelmiştir. Pandemi nedeniyle
eğitime ara verilmesi sonucu uzaktan eğitim modeline
geçen üniversitelerimizde, uzaktan eğitime erişim
konusunda çeşitli sıkıntıların yaşandığı öğrenci
üyelerimiz tarafından bildirilmiş olup, bir anket çalışması
yapılarak bu hususta kamuoyuna bilgilendirme kararı
alınmıştır.
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak
yaptığımız Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim
Durum Anketi’ne, İstanbul merkezli olmak üzere 57 farklı
üniversiteden 525 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerimize,
eğitim gördükleri okullar, bölümler, internete erişim
kaynakları, bu kaynaklara erişip erişemedikleri,
kendilerine ait bilgisayar veya akıllı telefonlarının olup
olmadığı sorulmuştur.
Anket sonuçlarına göre, her 10 öğrencimizden 3’nün
yeterli teknolojik altyapıya sahip olmadığı ve eğitime
erişim sorunları yaşadığı görülmüştür. Ankete katılan
her 10 öğrencimizden 1’nin kendine ait bilgisayarı yoktur
ve akıllı cihazları yeterli donanıma sahip değildir.

Ayrıca her 10 öğrencimizden 3’ü internete erişmekte
problem yaşamaktadır. Öğrencilerimiz, yaşadığı
yerde internet altyapısının olmadığını veya internetin
uzaktan eğitim sistemine girebilecek hızdan uzak
olduğu belirtilmişlerdir. Yine çarpıcı bir şekilde, her 10
öğrenciden 4’ünün yaşadığı bölgede internete erişimin
olmadığı ya da çok kötü olduğu da ortaya çıkmıştır.
Önemli bir veri, ankete katılan her 10 öğrencimizden
sadece 1’i üniversitesinden altyapı desteği almaktadır.
Bilindiği gibi sermayenin her şeyi metalaştıran neoliberal
politikaları, öğrencileri müşteriye, üniversiteleri ise
sermayenin gereksinimleri doğrultusunda ticarethanelere
dönüştürmektedir. Türkiye’deki mevcut yükseköğretim
sistemi nedeniyle, maalesef üniversitelerimizin çoğu
zaten yetersiz teknik ve akademik altyapıya sahiptir.
Öğrencilerimiz ise beslenme, barınma, ulaşım gibi
sorunlarla karşı karşıyayken, anket sonuçlarında da
gördüğümüz üzere uzaktan eğitim sürecine erişmekte
yeni bir sorun olmuştur.
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak yıllardır
savunduğumuz ve her platformda dile getirdiğimiz eşit,
parasız ve nitelikli eğitim talebinin haklılığı, pandemi
sürecinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu dönemde
tüm öğrencilerimize ücretsiz internet, ücretsiz bilgisayar
ve tüm eğitim kaynaklarına ücretsiz erişim hakkı
sağlanmalıdır. Final dönemi yaklaşan öğrencilerimizin
sorunları çözülmeli, mağduriyetleri giderilmelidir.
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TMMOB KİRAZLIYAYLA MAHALLE SAKİNLERİNİN
MADEN DİRENİŞİNE DESTEK VERDİ
TMMOB Bursa Il Koordinasyon Kurulu, Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu, KESK Bursa Şubeler Platformu
temsilcilerinden oluşan bir heyet 15 Mayıs 2020 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla
Mahallesi’ne yakın alana yapılmak istenen atık havuzu çalışmalarını inceleyerek bölge halkının direnişine
destek verdi.
açıldığını, yargı sürecinin devam ettiğini, bayramdan
önce sonuçlanmasını beklediklerini anlattılar.
Yargı süreci devam ederken, madenci şirketin maden
sahasında çalışmalara devam etmesinin haksız ve
hukuksuz olduğunu belirterek, köylülerin haklı
mücadelesini desteklediklerini ve birlikte olduklarını
ifade ettiler.
Köylülerle yapılan görüşmelerin ardından, Maden
sahasına doğru yüründü. Ancak Köyün son evinden
itibaren kurulan jandarma hattı, 15-20 kişiden oluşan
heyetin maden sahasına geçişine izin vermedi.
MADEN SAHASINA ULAŞIM ENGELERLE DOLU
YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR, MADENCİ
ŞİRKET DURMUYOR!
KIRAZLIYAYLA KÖYLÜSÜ DIRENIYOR!
TMMOB Bursa Il Koordinasyon Kurulu, Bursa Tabip
odası, Bursa Barosu. KESK Bursa Şubeler Platformu
temsilcilerinden oluşan bir heyet, Lübnanlı Meyra
Madencilik şirketinin, Yenişehir Kirazlıyayla köyündeki
maden
arama
sahasında
incelemelerde bulundu.

Israrlar sonucunda Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal,
Bursa Barosu, TMMOB Bursa İKK ve Tabipler Odası’
ndan olmak üzere 5 kişilik bir grubun geçişine izin
verildi ve bu şekilde incelemelerde bulunuldu.
Inceleme sonucundan tekrar köy meydanında,
köylülerle buluşan heyet, köylülere hitaben bir
değerlendirme yaptıktan sonra, konunun takipçisi
olmaya devam edeceklerini, kendilerinin de mücadeleye
devam etmeleri sayesinde hep birlikte başarıya
ulaşabileceklerini ifade ettiler.

Akademik Oda temsilcilerinden
oluşan heyete,
CHP Bursa
Milletvekili Orhan Sarıbal ile
Doğader, İznik Çevre ve Yaşam
Platformu temsilcileri de eşlik
etti.
Heyet, Kirazlıyayladan önceki
köy olan Barcın’daki kontrol
noktasından geçtikten sonra,
Kirazlıyaylada köylülerin büyük
bir coşkusuyla karşılandı.
Kurum
temsilcilerinin
köylülere hitaben yaptıkları
konuşmalarda; Konuyla ilgili
bir rapor hazırladıklarını, ilgili
kurumlara
bilgilendirmeler
yapıldığını ve mahkemede dava
birlik haberleri
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DİYARBAKIR İKK: SEÇİM SİSTEMLERİNE MÜDAHALE
DEMOKRASİ İLE BAĞDAŞMAZ!
TMMOB Diyarbakır İKK, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Eczacı Odası, Diyarbakır
Diş Hekimleri Odası, Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası ve Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası 18 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaparak “Seçim Sistemlerine Müdahale Demokrasi
İle Bağdaşmaz!” dediler.
BASINA ve KAMUOYUNA
Seçim Sistemlerine
Bağdaşmaz!

Müdahale

Demokrasi

İle

Dünya ve Türkiye Pandemi ile mücadele ederken,
işsizlik, yoksulluk ve adaletsizlik memleketi kasıp
kavururken; hükümetin, meslek odalarımızın temel
yasalarını değiştirme girişimini şaşkınlıkla öğrenmiş
bulunmaktayız.
Bizler Türkiye’de yaşayan tüm yurttaşların herhangi bir
ayrımcılığa maruz kalmadan;
Demokratik, eşit, özgür ve hukukun üstünlüğünün
sağlanması,
Yaşanabilir bir çevre ve doğa dostu kentler inşa etmek,
Denetlenebilir ve hesap verebilirlik üzerine inşaa
edilmiş bir ekonomi yönetimi,
Herkesin sağlık güvencesine sahip olması ve sağlığa
erişim konusunda adaletin sağlanması, için çaba
gösteren meslek örgütleriyiz. Amacımız mesleğimizi
ve meslektaşlarımızın haklarının korumanın yanı
sıra, yurttaşların da bu haklardan ayrımsız ve eşit bir
şekilde yararlanması için çaba göstermektir. Yani bizler
bir meslek örgütü olmanın yanı sıra, aynı zamanda
yurttaşlarımızın hakkını hukukunu koruyan sivil
toplum örgütleriyiz.
Gelişmiş Demokrasilerde Sivil toplum kuruluşları;
Özgürlüğün ve çağdaşlığın en önemli unsurlarından
biri olarak kabul edilir ve bu kuruluşlar yaşadıkları
ülkenin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına
doğrudan katkıda bulunarak, katılımcı demokrasinin
oluşturulması ve sürdürülmesi açısından kimi zaman
devlet ve hükümetten de fazla bir rol üstlenerek
o ülkelerin siyasetinde etkin ve belirleyici rol
oynamaktadırlar. Yani Siyaset üzerinde önemli bir
demokratik baskı aracıdırlar.

Bu mekanizmaların doğru işlemesi için ise; Özgür,
Kamu ile barışık bir huzur ortamına ihtiyaç vardır.
Tarih barış ve huzur ortamının olmadığı bir coğrafya
da; ne mimari, ne ekonomik, ne sosyal ve siyasal nede
kültürel ve bilimsel bir çalışmaya tanıklık etmemiştir.
İşte gündemde olan bu yasal değişiklikle bizler ve
toplum arasına bir duvar örülmek isteniyor. Yurttaşlar
adaletten, sağlık hakkından ve yaşanabilir bir çevreden
yoksun bırakılmak isteniyor.
Avukatlar, Hekimler, Mali Müşavirler, Eczacılar, Mimar
ve Mühendisler işsizlik, yoksulluk ile karşı karşıyayken;
mesleğimizin onlarca sorunu varken, bu sorunlara
sırtını dönüp suni bir gündemle meslek örgütlerimizin
yasasında değişiklik yapma girişimi, hükümetin birçok
politikasında gözlemlediğimiz haktan ve gerçeklikten
kopuşun bir başka versiyonudur.
Tüm meslektaşlarımıza ve yurttaşlarımıza sesleniyoruz;
hedeflenen meslek örgütlerimizi etkisiz kılarak
meslektaşlarımızın yanı sıra tüm toplumu da sahipsiz
bırakmaktır. Sorun kolektiftir, mücadele de kolektif
olmalıdır.
Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı, dostlarımızı ve
elbette yurttaşlarımızı bu antidemokratik sürece karşı
ortak mücadeleye ve bizlere destek vermeye davet
ediyoruz.
Saygılarımızla
Diyarbakır Barosu
Diyarbakır Tabip Odası
Diyarbakır Eczacı Odası
Diyarbakır Diş Hekimleri Odası
Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası
Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
TMMOB Diyarbakır İKK
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MUĞLA İKK: YALNIZCA AKLIN, BİLİMİN YOLUNDA
DOĞRULARI SÖYLEDİĞİMİZ İÇİN, ANTİDEMOKRATİK
UYGULAMALARA KARŞI DEMOKRASİYE VE LAİKLİĞE
SAHİP ÇIKTIĞIMIZ İÇİN HEDEF GÖSTERİLMEKTEYİZ
Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Muğla İl Koordinasyon Kurulu, Muğla Barosu, Muğla Tabip Odası,
Muğla Dişhekimleri Odası, Muğla Eczacı Odası, Muğla Serbest Muhasebeci Ve Yeminli Mali Müşavirler
Odası ve Muğla Veteriner Hekimler Odası18 Mayıs 2020 tarihinde meslek örgütlerinin yasalarında yapılması
planlanan değişikliğe dair ortak bir basın açıklaması yaptılar.
Kuruldukları günden bu yana; üyelerinin mesleki, sosyal
ve ekonomik sorunlarını; yurttaşların toplumsal ve
ekonomik sorunlarından ayırmadan, hukuki ve teknik
bilgisini kamunun hizmetine sunan, halkın hak ve
özgürlüklerini savunan bu kuruluşlar demokratik, laik,
sosyal hukuk devletinin de teminatıdır.

Biz Muğla Akademik Odalar temsilcileri olarak,
yurttaşlarımızın ve üyelerimizin Covid-19 salgınının
etkisiyle, virüs tehdidi altında sosyal ve ekonomik anlamda
büyük zorluklarla mücadele ettiği bugünlerde; akademik
meslek odalarının yapısının ve seçim sistemlerinin
değiştirilmesine ilişkin tartışmaların yeniden gündeme
getirilmesini üzücü ve kaygı verici bulmaktayız.
Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’nde; meslek odalarımızın da Anayasamız ve
kuruluş kanunlarımız uyarınca ‘kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşları oldukları açıkça belirtilmektedir.
Demokratik hukuk devletinin teminatı barolar ile
akademik meslek odalarımızın Anayasa ve yasalarla
belirlenen kuruluş, görev ve sorumlulukları ile demokratik
seçim esaslarının; demokratik bir süreç işletilmeden,
meslek odalarından ve üniversitelerden görüş ve öneri
alınmadan, yine bu görüş ve önerileri sunanlardan
oluşacak bir komisyonda değişiklik önerilerini tartışmaya
açmadan, gizlice ve kapalı toplantılarla, değiştirilmek
istenmesi kabul edilemez.
Kamu yararını gözetmeyi öncelik olarak gören ve kamu
hizmetini; eşit, demokrat bir biçimde yerine getiren
akademik meslek odalarının, seçim sistemlerinde de
üye sayılarının en demokratik şekilde temsil edildiği,
katılımcı demokrasi anlayışı ile hareket edilmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda da defalarca kamuoyunun gündemine
getirilen, ‘barolara ve akademik meslek odalarına üyelik
zorunluluğunun kaldırılması, her ilde birden fazla baro ve
akademik meslek odası kurulması ve seçim sistemlerinin
değiştirilmesine yönelik çalışmalarla barolar ve
akademik meslek odalarının bölünerek parçalanmasının,
etkisizleştirilerek işlevsiz hale getirilmesinin ve
nihayetinde ‘sessiz’ kılınmasının amaçlandığı açıktır.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları, seçim
sistemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edilip
etkisizleştirilmek isteniyor. Asıl rahatsızlığı biliyoruz.
Meslek odaları olarak, adalet ,hukuk, mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı, insan hakları, canlıyı ve
çevreyi koruma ve tüm sağlık hizmetlerinde ekonomi,
gelir dağılımı ve vergilendirme uygulamalarında ülkeyi
yönetenlerin değil, her açıdan kamunun yararını
savunuruz. Yalnızca aklın, bilimin yolunda doğruları
söylediğimiz için, antidemokratik uygulamalara karşı
demokrasiye ve laikliğe sahip çıktığımız için hedef
gösterilmekteyiz.
Demokrasiye ve meslek odalarının demokratik bir şekilde
yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son
verilmelidir.
Eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik; güvenceli çalışma
yaşamının olmazsa olmazlarıdır.
Sosyal hukuk devletinin sürekliliği; planlama,
sanayileşme, kalkınmada kamusal yararların önceliği,
kamusal hizmet ve kamusal denetimin doğru bir şekilde
yapılması için mücadelemiz her koşulda sürdürülecektir
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TMMOB MARDİN İKK: ÖZERK DEMOKRATİK
MESLEKİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ MÜCADELEMİZ
SÜRECEK
Meslek odalarının özerk kamu kurumu
niteliğinde olduğu ve bununla ilgili yasalar
işaret edilen açıklamada, “Tekrar tekrar
gündeme getirilen mevzuat değişikliği
girişimleri, iktidar uygulamalarında sıklıkla
görüldüğü üzere hukuk, Anayasa ve demokrasi
dışılığa dayanmakta; idari, hukuksal ve
toplumsal normlara güveni azaltarak keyfiyet
ve zorbalığa daha fazla kapı aralamaktadır”
ifadelerine yer verildi.
Anayasal dayanağı olan kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline
getirmek değil; evrensel normları demokratik
bir şekilde benimsenmesi gerektiğini belirtilen
açıklamada şunlar dile getirildi:
TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu, iktidarın
meslek örgütlerine müdahale açıklamalarına karşı
18 Mayıs 2020 tarihinde “Özerk demokratik mesleki
örgütlülüğümüzden yana olan mücadelemiz kararlılıkla
sürecektir” dedi.
TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu,
Cumhurbaşkanın meslek odalarını hedef alması
demokrasi ile bağdaşmadığı belirtilerek, “Ülkemizden,
kamu yararı uygulamalarından, özerk demokratik
mesleki örgütlülüğümüzden yana olan mücadelemiz
kararlılıkla sürecektir” dedi.
Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki demokratik
yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki
yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer
yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek
istenmektedir. TMMOB, TTB, TBB ve Baroların
yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu
nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir. Yine
öncelikle belirtmek isteriz ki bu Anayasal kuruluşlar;
ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynakları, kentleri,
çevresi, doğası, suyu, toprağı, tarımı, peyzajı, yapıları,
gıdası, ulaşımı, enerjisi, iletişim altyapısı, madenleri,
malzemeleri, sanayisi, bilişim uygulamaları vb. tüm
alanlarda korumaya çalıştıkları kamu-toplum yararı
ölçütünün tasfiyesi ve her toplumsal alanın bilimsel,
hukuksal, sıhhi normlardan arındırılması için hedefe
konulmuştur.”

“Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek
odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine
gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.
Bizler, meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik
tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen belli
kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal
muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların
bilincindeyiz. Cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe
olan inancımız tamdır. Bu nedenle; eşitlik, özgürlük,
barış ve kardeşlik, güvenceli çalışma yaşamı olmazsa
olmazlarımızdır. Ayrıca sosyal hukuk devleti, planlama,
sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar, kamusal
hizmet ve kamusal denetime yönelik mücadelemiz
her koşulda sürdürülecektir. Kamuoyunun bilmesini
isteriz ki; Odalarımız ve TMMOB’ye yönelik tutumun
nedenleri, ülkemizin emek sömürüsüne dayalı bir rant
cumhuriyeti haline gelmesini eşitsizliğin bir argümanı
olarak görüyoruz. Demokrasi ve laikliğin tasfiyesine
karşı direncimiz ve bilimsel teknik gerekliliklere
bağlılığımız devam edecektir.”
TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak; Anayasal
güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin
evrensel normlarına bağlılıklarının süreceği belirtilen
açıklamada, “Üyelerimizin demokratik iradelerinin
ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik
uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz”
denildi.
TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu
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TMMOB ADANA İKK: KAMUSAL SORUMLULUĞU
OLAN TMMOB, EMEKÇİDEN VE HALKTAN YANADIR
çevrelerince
talan
edilmesine
karşı durmaktadır. TMMOB’nin
engellenmek istenmesi sermaye
talanın önünde duran muhalif bir
güç olması, toplum adına denetim
kanallarını
çalıştırmasından
kaynaklanmaktadır.
TMMOB,
derelerimizin,
ormanlarımızın,
sulak
alanlarımızın,
madenlerimizin,
kıyılarımızın
ve
kentlerimizin
geleceğini
savunmaktır.
TMMOB Salda,
AOÇ, Olimpos, Alpu, Fırtına
Vadisi, Munzur ve Kazdağları’nın
yok edilmesine karşı durmaktır.”
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu meslek
örgütlerinin
yasalarında
yapılması
planlanan
değişikliğe ilişkin 20 Mayıs 2020 tarihinde bir basın
açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi
AKP’nin, pandemi döneminin zor koşullarından
yararlanmakta sakınca görmediğini belirten TMMOB
Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Salman
hükümetin bunu bir fırsat olarak değerlendirdiğini
kaydetti. Salman, “gerek meslek odalarını hedef alması,
gerekse Olimpos ve Salda gibi doğal varlıklarımızı
heba etme projeleri, yeni kayyum atamalarından
da son günlerin örnekleri olarak açık ve net olarak
görmekteyiz. İktidara yönelik en ufak bir eleştirinin bile
soruşturma gerekçesi olduğu ülkemizde, yandaşlarının
televizyon ekranlarından, sosyal medyadan karşılarına
aldıkları kesimlere her türlü tehdidi savurması ise bir
suç unsuru olarak görülmemektedir” dedi.
Türkiye’de, demokrasiden, haktan, emekten yana
olmanın iktidar için suç sayıldığını söyleyen Salman
şöyle devam etti:
“TMMOB, kamusal yetkileri ile denetim yapmakta,
ülkemize, kamusal varlıklarımıza, halkımıza zarar
veren projelere ve politikalara karşı çıkmakta, emekten,
barıştan ve demokrasiden yana saf tutmaktadır.
TMMOB, bilimsel, teknik esaslar doğrultusunda görüş
oluşturarak hazırladığı raporlarla, açtığı davalarla, ülke
kaynaklarının uluslararası sermaye ve yandaş sermaye

TMMOB’nin
demokrasi
mücadelesinin önemli bir unsuru
olduğunu dile getiren Salman sözlerini şöyle sürdürdü:
“TMMOB, duruşuyla mücadelesiyle, taviz vermeyen
tarzıyla, emekten, barıştan yana olan, insanca yaşamın
korunmasına yönelik çalışmalarıyla ülkemizin en
saygın kurumlarından biridir. Tüm bunlar otoriter
bir iktidar için rahatsız edici ve olmaması gereken
unsurlardır. Bu nedenle TMMOB’nin muhalif gücünü
ve etkisini kırmak, kamusal denetim yetkisini gasp
etmek, Odalarımız üzerinde otoriter bir denetim
kurmak istemektedirler. TMMOB gibi diğer meslek
odaları da iktidarın hedefindedir. Milyonlarca insanı
temsil eden meslek örgütlerimiz ilerici, halktan
yana, toplumcu mücadele çizgileri nedeniyle ve
antidemokratik uygulamalara, kamuyu zarara uğratan
girişimlere karşı güç birliği içinde mücadele ettikleri
için hedef alınmaktadır. Bu saldırıya karşı da her
zaman olduğu gibi birlikte mücadele etmektedirler.
Birliğimizi hedef alan bu saldırılar ilk değildir.
TMMOB, darbe dönemlerinde de ortaya çıkarılan,
iktidarın yıllardır ajandasında bulunan, defalarca
gündeme getirilen bu tür girişimlere daha önce izin
vermemiştir. TMMOB’nin sesini kısmaya hiç kimsenin
gücü yetmeyecektir. Yeniden karşımıza çıkartılan bu
saldırıya karşı; ülkemizin bilim ve teknikten güç alan,
demokrasi ve barış mücadelesinden vazgeçmeyen,
laikliğe ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkan
mühendis, mimar ve şehir plancıları kararlılıkla,
dirençle mücadele edecektir.”
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TMMOB MARDİN İKK’DAN KAMU ALANLARININ
SATIŞINA İTİRAZ AÇIKLAMASI
TMMOB Mardin İl koordinasyonu 20 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak Kamu alanlarının
satışına itiraz etti.
BASINA VE KAMUOYUNA

SATIŞA ÇIKARILAN KAMU ALANLARI:

Mardin Büyükşehir Belediyesinin 2886 sayılı Devlet
ihale kanununa istinaden ihale ile 20 Mayıs- 28 Mayıs2 Haziran 2020 tarihlerinde satışa çıkarmış oldukları
tarla ve arsa vasıflı taşınmazlar arasında uygulama imar
planında kamu alanı olarak bulunan Park, Ortaöğretim
tesis alanı, Sağlık tesis alanı, Çocuk oyun alanı, oto
park ve Kültürel tesis alanı gibi sosyal donatı alanları
da bulunmaktadır.

1-Artuklu İlçesi Nur Mahallesi 3.694,94 m2 li 1034 ada
1 nolu parseli imar uygulaması görüp, uyguma sonrası
tamamı Ortaöğretim tesis alanında kalmaktadır. Bu
sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan
3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı
mümkün değildir.

Kentlerin İmar Uygulama Planları sosyal donatı
alanları, konut alanları, ticaret alanları, sanayi alanları
ve rekreasyon alanları ile bir bütün düşünülerek
tasarlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yapılan 1/100000lik çevre düzeni planı
ile kent nüfus projeksiyonları göz önüne alınarak
ve mekânsal planlama yönetmeliği normlarına göre
kamu ve sosyal donatı alanları hesaplanarak planlama
yapılmaktadır. Sosyal donatılara ve kamu donatılarına
çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin erişimine rahat olacak
şekilde tasarlanmaktadır. İlgili kamu alanlarının
satılması durumunda kamusal alan kullanım erişimleri
kısıtlanacaktır.
Emsal ve yoğunlukları belirsiz parsellerin değerinden
daha düşük bir bedel ile satılacağı aşikârdır. Detaylarını
paylaştığımız söz konusu parsellerin imar planı
revizyonu aşamasında satışa çıkarılması beraberinde
soru işaretlerini akıllara getirmektedir. Bu nedenle bu
yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekmektedir.
2019 yılında seçimlerden çok kısa bir süre sonra anayasa
ve hukuka aykırı olarak seçilmiş belediye başkanlarının
yerine atanmış olan kayyımların belediye yönetimi
üzerinde sınırsız yetkiler kullanması kabul edilebilecek
etik ölçülerden uzaktır. Aynı zamanda yönetimde
meşrulukları da tartışmalıdır.

2-Artuklu İlçesi Yalım Mahallesi 327 ada 1 nolu
parseli 14.155 m2 olup etrafındaki tüm parseller imar
uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar
uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı
kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut
alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu
sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan
3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik
olarak uygun değildir.

TMMOB Mardin İl koordinasyonu olarak 20.05.2020
tarih ve 15167 sayılı kayıt numarası ile yapılan, arsa
satışlarına yönelik gerekçeli itirazımızı ve kaygılarımızı
kanuni dayanakları ile Mardin Büyükşehir Belediyesine
iletmiş bulunmaktayız. Konunun takipçisi olacağımız
kamuoyu ile paylaşıyoruz
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3-Artuklu İlçesi Diyarbakırkapı mahallesi 2,236,41
m2 li 389 ada 3 nolu parseli imar planında otopark
alanı olarak geçmektedir. Otopark alanları tescile tabii
olmayan (park ve yol) nitelikte olduğundan kamu
tescilsiz terk edilmesi gerekirken, otopark alanı olarak
geçen yer hem tescil yapılmıştır, hem de arsa vasfında
tescili yapılmıştır.Bu tescil hatalı olmakla beraber, bu
sebeple kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan
3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı
mümkün değildir.

4-Artuklu İlçesi Yalım mahallesi 436 ada 1 nolu parseli
36.925,24 m2 li olup etrafındaki tüm parseller imar
uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar
uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı
kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut
alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu
sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan
3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik
olarak uygun değildir.

5-Artuklu İlçesi Diyarkapıkapı mahallesi 703 ada 8
nolu parseli 39.027,19 m2 li ile 703 ada 7 nolu parseli
47.125,76 olup ta mamı imar planında park olarak
kalmakla beraber jeolojik olarak uygun olmayan
alan ve önlemli alan sahasında kalmaktadır.Satışı

yapılsa dahi imara açılması jeolojik olarak sakınca
barındıracaktır. Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan
yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11.
Maddesine göre satışı etik olarak uygun değildir.

6-Artuklu İlçesi Yalım mahallesi 318 ada 1 nolu parseli
2582,20 m2 li olup etrafındaki tüm parseller imar
uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar
uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı
kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut
alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu
sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan
3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik
olarak uygun değildir.

7-Artuklu İlçesi Yalım mahallesi 360 ada 1 nolu parseli
3642,14 m2 li olup etrafındaki tüm parseller imar
uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar
uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı
kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut
alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu
sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan
3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik
olarak uygun değildir.
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uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı
kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut
alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu
sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan
3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik
olarak uygun değildir.

8-Artuklu İlçesi Nur mahallesi 1019 ada 1 nolu parseli
3186,74 m2 li olup etrafındaki tüm parseller imar
uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar
uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı
kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut
alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu
sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan
3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik
olarak uygun değildir.

9-Artuklu İlçesi Nur mahallesi 1024 ada 1 nolu parseli
2200,00 m2 li olup etrafındaki tüm parseller imar
uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar

10-Artuklu İlçesi Yalım mahallesi 401 ada 6 nolu
parseli 6023,52 m2 li olup etrafındaki tüm parseller
imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar
uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı
kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut
alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu
sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan
3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik
olarak uygun değildir.

11-Artuklu İlçesi Yalım mahallesi 288 ada 1 nolu
parseli 12541,19 m2 li olup etrafındaki tüm parseller
imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel
imar uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin
tamamı kamu alanı olarak çocuk bahçesi,kültürel
tesis alanı,sağlık tesis alanı ve yoldur. Etraftaki tüm
konut alanlarının merkezinde kalan kamu alanları
niteliğindedir. Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan
yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11.
Maddesine göre satışı etik olarak uygun değildir.
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TMMOB KOCAELİ İKK: TMMOB’YE, MESLEK
ODALARINA VE DEMOKRASİYE SAHİP
ÇIKIYORUZ!...
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu geçmiş dönem Sekreterleri meslek örgütlerinin yasalarında yapılması
planlanan değişikliğe ilişkin 21 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Cumhurbaşkanı,5 Mayıs 2020 tarihinde TMMOB
ve diğer meslek birliklerinin kanunlarında değişiklik
yapılacağını ifade ederek, meslek odalarının seçim
yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetine dikkat
çekmiştir.
Halkın Covid-19 salgınının etkisiyle, sosyal ve ekonomik
anlamda büyük zorluklarla mücadele ettiği, gelecek
kaygısı yaşadığı bugünlerde; meslek örgütümüzün
de içerisinde yer aldığı akademik meslek odalarının
yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine
ilişkin girişimlerin siyasi iktidar tarafından gündeme
getirilmesini kaygıyla karşılıyoruz.
Birliğimizi hedef alan bu girişimler ilk değildir.
TMMOB ve diğer meslek birlikleri ve odalarının
kamusal yetkilerinin ellerinden alınmasına yönelik

olarak 2007 yılında hazırlanan Cumhurbaşkanlığı
Devlet Denetleme Kurulu Raporundan itibaren bu
girişimler resmi olarak başlatılmıştır. Bu süreç; 2011,
2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında çeşitli
yasa ve yönetmeliklerin değiştirilmesi girişimleriyle de
sürdürülmeye çalışılmış, rant projelerinin yoğunluk
kazandığı dönemlerde de daha görünür hale gelmiştir.
Meslek alanlarımıza ve örgütlerimize yönelik dışlayıcı
politikaların, ülkemizde ranttan beslenen kesimlerin
çıkarlarını kollamayı amaçladığını ve buna karşı çıkan
toplumsal muhalefeti bastırmaya dönük olduğunu
biliyoruz.
Seçim sisteminin değiştirilmesinin istenmesindeki
amaç; TMMOB ve Odaların yönetimlerini başka bir
yolla değiştirmek, Meslek Odalarının üyelerinden ve
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toplumdan koparılmasını sağlamak, yönetimlerde kaos
yaratılarak ‘yasal düzenleme’ yoluyla işlevsizleştirmek
ve kontrol etmek isteğidir.
TMMOB’nin seçim süreci oldukça demokratik bir
usulde gerçekleşmektedir. Her üye seçimlerde oy
kullanabilmekte ve adaylar arasından istediğine oy
vererek demokratik hakkını kullanmaktadır. En çok oy
alan adaylar ise yönetim kurullarını oluşturmaktadır.
Meslek odaları, üyelerinin yönetimlerde en demokratik
şekilde temsili üzerine kurulu seçim sistemleri ile
yıllardır kendi içerisinde demokrasi kültürünün
gelişmesini sağladığı gibi ülkemizde katılımcı
demokrasi uygulamalarının tabana yayılmasının
örneğidir.
Bu sebeple yapılması gereken, Anayasanın 135.
Maddesinde tanımlanmış olan kamu
kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarını işlevsizleştirme değil;
evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek,
yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemektir.
Piyasacılığa karşı kamuculuktan yana olan, ülke
kaynaklarının yağma ve talanına karşı çıkan, demokrasi
ve laikliği savunan, emekten yana olan, adalet, barış
gibi evrensel değerleri savunan ve her türlü yozlaşmaya
karşı toplumun sigortası olan meslek örgütlerinin
demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen
tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.
Yalnızca aklın ve bilimin yolunda doğruları
söylediği,
antidemokratik
uygulamalara
karşı
demokrasiye ve laikliğe sahip çıktığı için TMMOB
hedef gösterilmektedir. Bilinmelidir ki; yüzbinlerce
mühendis, mimar ve şehir plancısının bilincinden ve
vicdanından beslenerek büyüyen, güçlenen emekten,
doğadan, bilimden, laiklikten, demokrasiden yana
TMMOB’yi yok edemeyeceklerdir.

Bizler TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulunun
kuruluşundan bugüne kadar görev almış sekreterleri
olarak, TMMOB’nin demokratik işleyişinin, kamusal
gücünün, toplumsal mücadele geleneğinden gelen
birikimleriyle oluşan duruşunu ortadan kaldırmayı
amaçlayan ve örgütümüzü siyasi iradenin güdümüne
sokarak bağımsızlığını yok etmeyi hedefleyen tüm
girişimlerin karşısında olacağımızı ifade ediyoruz.
TMMOB’ne bağlı Odaların üyesi mühendis, mimar
ve şehir plancısı meslektaşlarımızı meslek örgütlerine
sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Serhat Girgin
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 1994/2006
Sekreteri
Yalçın ERGEN
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 2006/2010
Sekreteri
Nedim KARA
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 2010/2014
Sekreteri
Arsal ARISAL
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 2014/2016
Sekreteri
Ünal Özmural
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 2016/2018
Sekreteri
Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 2018/…..
Sekreteri
(Görevi Devam Etmektedir)
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TMMOB BURSA ÖNCEKİ DÖNEMLERİN İL
KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLERİ VE
ODALARIN ŞUBE/TEMSİLCİLİK BAŞKANLARINDAN
ORTAK AÇIKLAMA
TMMOB Bursa Önceki Dönemlerin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ve Odaların Şube/Temsilcilik
Başkanları, TMMOB Yasasını değiştirme girişimlerinin tekrar gündeme gelmesi üzerine 22 Mayıs 2020 tarihinde
ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.
Birliğimizi ve Demokrasiyi Savunuyoruz!
Akademik Meslek Odalarımızın Bu Şekilde Etkisiz
Hale Getirilmesi Çabalarının, Ülke ve Toplum Yararına
Olmadığını Düşünüyor ve Doğru Bulmuyoruz
TMMOB Bursa Önceki Dönemlerin İl Koordinasyon
Kurulu Sekreterleri ve Odaların Şube/Temsilcilik
Başkanları, TMMOB Yasasını değiştirme girişimlerinin
tekrar gündeme gelmesi üzerine ortak basın açıklaması
gerçekleştirdi. Ortak açıklamaya Odalar, TMMOB
Bursa İKK da destek verdi. BAOB ortak toplantı
salonunda yapılan açıklamayı TMMOB Şehir Plancıları
Odası Bursa Şube Önceki Dönem Başkanı Füsun
Uyanık yaptı. TMMOB’nin ilerici, toplumcu geleneğine
ve örgütsel bütünlüğüne sahip çıkma çağrısında
bulunan açıklama şöyle:
“Tüm dünya ülkeleri ile birlikte ülkemiz de Covid-19
salgınının etkisi altında ve yurttaşlarımız gibi
meslektaşlarımız da sosyal ve ekonomik anlamda büyük
zorluklarla mücadele etmektedir. Ülkemiz, salgına
karşı etkili önlemler alınmasını, büyüyen ekonomik
krize çareler bulunmasını, artan işsizlik, yoksulluk
ve açlık gibi temel sorunlara çözümler üretilmesini
beklemektedir.
Ancak Siyasi iktidar, beklentilere cevap vermek,
biriken devasa ülke sorunlarını çözmeye çalışmak
yerine, suni gündemler yaratmakta, Meslek Odaları
ile uğraşmaktadır. Birliğimiz TMMOB’nin de içinde
olduğu Akademik Meslek Odalarımızın Anayasa ve
yasalarla belirlenen kuruluş, görev ve sorumlulukları
ile demokratik seçim esaslarının değiştirilmesine
ilişkin tartışmalar yeniden gündeme getirilmektedir.
Anayasamız ve Kuruluş yasalarımız uyarınca, kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve demokratik
hukuk devletinin teminatı olan Akademik Meslek
Odalarımızı, yapısı ve seçim sistemini değiştirmek
suretiyle etkisizleştirmek ve iş yapamaz hale
getirmektir. Öyle ki, yapılmak istenen değişiklikler,
yasası değiştirilmek istenen Akademik Meslek Odaların

kendisinden hiçbir görüş ve öneri bile alınmadan, yani
demokratik bir süreç işletilmeden, bir oldubitti ile ve
kapalı kapılar ardında yapılmak istenmektedir.
Akademik Meslek Odalarımızın bu şekilde etkisiz
hale getirilmesi çabalarının, ülke ve toplum yararına
olmadığını düşünüyor ve doğru bulmuyoruz.
Ülkemizdeki yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir
plancısının mesleki demokratik kitle örgütü olan
Birliğimiz TMMOB’nin kuruluş yasasının değiştirilmesi
yönündeki adımları, anti-demokratik girişimler olarak
değerlendiriyor, asla kabul etmiyoruz.
Birliğimiz TMMOB, geçmişten bugüne, tamamen
Anayasal ve yasal sorumlukları çerçevesinde, ülke,
toplum, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda,
ülkemizdeki teknik emeğin haklarının savunulması,
meslek ahlakının korunması ve halkın ortak
çıkarlarının gözetilmesi konusunda daima örnek
bir duruşa sahip olmuştur. Bu duruşuyla, toplumsal
mücadeleler tarihimizde de kendine özgü bir yer
edinmiştir. Bugün Birliğimiz TMMOB’yi hedef alan
saldırıların asıl hedefi, yıllara dayalı olarak bugüne
taşınan ülke ve toplum çıkarlarından yana olan dirençli
yapısıdır.
Birliğimizi hedef alan bu saldırılar ilk değildir.
Geçmişte, 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi
dönemlerinde yasamızın değiştirilerek, üyelerimizle
ve toplumsal muhalefetle bağımızın kesilmek istendiği
dönemlerde yaşandı. Bugün siyasal iktidarın dayattığı
yasa değişikliği, geçmişte darbecilerin yapmak
istediklerini bir adım daha öteye taşımaktadır.
Siyasi iktidar, Birliğimiz TMMOB’nin kamusal gücünü
ve örgütlü yapısını ortadan kaldırmakta ne kadar
ısrarcıysa, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir
plancıları da Birliğimiz TMMOB’ye ve Demokrasi’ ye
sahip çıkma konusunda bir o kadar inançlı ve kararlıdır.
Bizler, TMMOB Bursa, Önceki Dönemlerin İl
Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ve Şube/Temsilcilik
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Başkanları olarak, Birliğimizin demokratik işleyişinin,
kamusal gücünün, ilerici duruşunun ortadan
kaldırılması yönündeki her türden girişimin karşısında
olduğumuzu, örgütlerimizi siyasi iradenin güdümüne
sokacak her türlü girişimi reddettiğimizi bir kez daha
ifade ediyor, kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Eşitlikten,
özgürlükten,
bağımsızlıktan,
Laik
Demokratik Cumhuriyetten ve barıştan yana tüm
mühendis, mimar ve şehir plancılarını Birliğimiz
TMMOB’yi ve Demokrasi’yi Savunmaya çağırıyoruz.
Yaşasın TMMOB. Yaşasın Dayanışma.”
BURSA: Ali AKÇA KMO Atlıhan ÖGE Maden MO
Ayşe ORAKÇI KMO Bahri KAVİLCİOĞLU EMO
Burak ÖZGEN EMO Can ŞİMŞEK Mimarlar O Cemal
TÜREYEN Orman MO Efsun DİNDAR ÇMO Emir
BİRGÜN EMO Emre FİDAN TMO Enver KIR İMO
Erdal AKTUĞ EMO Prof. Dr. Ertuğrul AKSOY ZMO
Faruk KOÇ EMO Fehmi ASLAN Meteoroloji MO Fikri

DÜŞÜNCELİ MMO Füsun UYANIK ŞPO Güngör
ARMUTLU Jeofizik MO Gürhan AKDOĞAN MMO
Gürkan KANBİR HKMO Hüseyin YEŞİLSEVEN
BMO İbrahim MART MMO İlhan DEMİRÖZ ZMO
İsmail ZÜMBÜL EMO Kenan ALPACAR Orman MO
Lale YILDIZ Gıda MO M. Ali KARAGÖZ Maden
MO Mahmut YILMAZ Maden MO Mehmet KIRKA
KMO Melih TÜRA Mimarlar O Mesrur ERTÜRK
TMO Mesut ŞAHİN KMO Mesut TORAMAN Maden
MO Mihriban AKYOL TMO Mustafa ARIK Jeoloji
MO Mustafa ÖZCELİK İMO Mümin CEYHAN
EMO Nedret YAYLA MMO Nevzat AKKAŞLI EMO
Nizamettin KAYA Mimarlar O Osman AYRADİLLİ
Mimarlar O Ömer ATALAY MMO Remzi ÇINAR EMO
Sebahattin SESLİ Jeofizik MO Sevilay ÇETİNKAYA
ŞPO Şerafettin BAYRAKTAR Orman MO Prof. Dr.
Vahap KATKAT ZMO Yılmaz OKTAY ZMO Yüksel
ERDİ MMO Zerrin GÜLEŞ ÇMO

TMMOB AYDIN İKK: TMMOB HİÇBİR KURUMUN VE
KİŞİNİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR
TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ‘ın Birliği’mize karşı, kabul
edilemez bir üslupla karalama, aşağılama ve iftira içeren saldırgan sözleri üzerine 27 Mayıs 2020 tarihinde
“TMMOB Hiçbir Kurumun ve Kişinin Arka Bahçesi Değildir” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
Biz TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu olarak,
dünya çapında Covid-19 salgınının etkisiyle, virüs
tehdidi altında sosyal ve ekonomik anlamda büyük
zorluklarla mücadele ettiğimiz; ülke genelinde
hükümetin, odaların seçim sistemlerinin ve yönetim
biçimlerinin değiştirilmesine ilişkin hazırladığı yasa
taslağına karşı koymak için, yoğun çaba sarfettiğimiz
şu günlerde; maalesef ki bir de yerel yönetimimizde
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ‘ın Birliği’mize
karşı, kabul edilemez bir üslupla karalama, aşağılama
ve iftira içeren sözleri ve kendi siyasi amaçları adına
meslek örgütlerimizi ayrıştırmaya ve bölmeye çalışan
saldırgan açıklamalarına karşılık vermek durumunda
kalmaktan utanç duyduğumuzu belirtmek isteriz.
Yerel halkımızın seçtiği bir başkanın, 21 Mayıs 2020
günü katıldığı bir televizyon programında; kamu
yararını öncelik haline getirmiş, kamunun teknik ve
bilimsel bilgi elde etmesini gönüllülükle sağlayan ve
meslek ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla
yürüten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
meslek örgütlerini hedef alan; kendi kişisel menfaatleri
ile kamusal menfaatlerin çakışmadığı noktalarda,

meslek odalarını bu durumdan uzak tutma anlayışı ve
bu sebeple yaptığı hakaret seviyesine varan açıklamalar,
kabul edilebilir değildir.
Cumhuriyetimizin temsil mekanı olan Zafer
Meydanı’nda yer alan Aydın Eski Santral Minibüs
Garajı alanı için Efeler Belediyesi tarafından Covid-19
salgını dönemi fırsat bilinerek başlatılan süreç ve
izlenen yöntemin, Mimarlar Odası Aydın Temsilciliği
tarafından yapılan basın açıklamasıyla siyasi rant odaklı
olduğu belirtilmiş, şeffaf ve güvenilir bir ortamda, daha
sağlıklı ve nitelikli projelerin kentimize kazandırılması
için, sürece ilgili meslek odalarının da dahil edilmesi ve
sonuç projenin Mimari Proje Yarışması ile üretilmesi
önerilmiştir. Aynı şekilde Efeler Belediyesi Hizmet
Binası Mimari Proje Yarışması sonucunda kazanan
ekibin ürettiği mimari-mühendislik projelerinin
uygulanması gerekliliği konusunda Mimarlar Odası’nın
kamu yararı gözeten tutumunu, topluma yapılan
hizmet önünde engel olarak lanse etmiş; örgütlerimizin
mücadelelerinde maddi çıkarları varmış gibi bir algı
yönetimi yapılmaya çalışılıp, toplumu TMMOB’ye
karşı kışkırtma girişiminde bulunulmuştur.
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Belediye Başkanı, kendisinin de üyesi olduğu siyasi
partinin emek emek elde ettiği bir ödüllü projeyi
“benden öncekilere mal olur” zihniyeti ile onları onore
etmemek için; aynı alana başka bir proje yapacağını
ifade ederek şahsi siyaset anlayışıyla sokağa atmış;
böylelikle kamuyu zarara uğratmıştır. Öte yandan bu
tutum, meslek odalarımızın çokça savunduğu, tarihi
yüzyıllara dayanan ve ülkemizde Mustafa Kemal
Atatürk’ün de sürdürdüğü, yasalarımızda tariflenen ve
şeffaflığı ile öne çıkan Mimari Yarışma Kültürü’ne karşı
hakaret içermektedir.
Makina Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği’nin
uzun süredir kamusal denetim anlayışı ile 345 il ve
ilçede halen sürdürdükleri asansör periyodik kontrol
hizmetleri protokolü, Efeler Belediyesi tarafından
; kısa bir süre önce ,kamu yararı ve önceliği ihlal
edilerek feshedilmiş ; kar amaçlı kurulan özel bir
firmayla anlaşma sağlanmıştır. Makina Mühendisleri
Odası tarafından bu duruma belgeleriyle netlik
getirilmesine rağmen, görevlerini yerine getirmedikleri
yönünde haksız iddialarda ve saygısız ithamlarda
bulunulmuştur. Bu tutum tamamen toplumun meslek
odalarımıza olan güvenini zedelemeye yöneliktir. Oysa
ki belediye hizmet alanı içinde halen mühürlenmesi
zorunlu olan 309 adet sarı ve kırmızı etiketli asansör
bulunuyor olması; Belediye Başkanı’nın mühendislik
disiplinlerinin uzmanlık alanlarında sahip oldukları
bilgiyi; bilimi ve feni hiçe sayarak; kendi siyasi
amaçları uğruna insan hayatını, can ve mal güvenliğini

önemsemiyor olması aslında Efeler halkı tarafından
kabul edilebilir bir durum değildir. Başkanın yönetim
gücünü kullanarak TMMOB Aydın İl Koordinasyon
Kurulunun birlikteliğini bozan eylem ve söylemleri de
Efeler halkı için olumsuz sonuçlar doğuracaktır.
TMMOB, bünyesindeki tüm Mühendis ve Mimar
Odaları ile; fen ve teknik bilgiyle hareket eden meslek
gruplarının oluşturduğu; hem nitelik hem nicelik olarak
güçlü bir birliktir. TMMOB AYDIN İl Koordinasyon
Kurulu olarak bizler; ilimden ve fenden uzak, gerek
rant için, gerek kişisel çıkarlar için yapılan kasti
yanlışlara karşı durduğumuz gibi; yerel yönetimlerin
de teknik bilgiden eksik kalarak hareket ettiğini
hissettiğimiz durumlarda; o kentin sadece sakinleri
değil, aynı zamanda sahipleri, hatta bilirkişileri
olarak hareket ederek üstümüze düşen kamusal
görevi yerine getirmek zorundayız. Böyle büyük
bir birliğin, barındırdığı tüm mesleki disiplinlerin
bilgileri ile kamu yararını savunuyor olmaları; kişisel
menfaatlerini kamu yararının önünde tutanların
işlerine gelmediği için, meslek örgütlerimiz zaman
zaman bu tarz çirkin saldırılara maruz kalmaktadırlar.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ı da, benzer
çirkin saldırılarından ötürü kınadığımızı bildirir;
bizleri parçalayıp, gücümüzü bölmek isteyenlere; rant
ve talan odaklı politikaları için üzerimizde baskı kurup,
sesimizi kısmak isteyenlere karşı daha yüksek sesle
karşılık vereceğimizin altını çizeriz.
Basına ve kamuoyuna saygılarımızla….

TMMOB BURSA İKK: İKTİDARA KIRMIZI KART
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi beklenen “meslek
kuruluşları yasalarının değiştirilmesi” yönündeki tekliflere karşı, kırmızı kart çıkardı.
Ülkemizin Geleceği ve Meslektaşlarımızın Çıkarları
İçin Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz
Eşitlikten, Özgürlükten, Bağımsızlıktan, Laik
Demokratik Cumhuriyetten ve Barıştan Yana Tüm
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarını Birliğimiz
TMMOB’yi ve Demokrasiyi Savunmaya Çağırıyoruz

Milletvekili Orhan Sarıbal eyleme destek verdi.
BAOB Yerleşkesi Özgürlük ve Demokrasi
Meydanı’nda yapılması planlanan sessiz oturma
eylemi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bina
içinde gerçekleştirildi.

Yaşasın TMMOB Yaşasın Dayanışma
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Türkiye
Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi
beklenen
“meslek
kuruluşları
yasalarının
değiştirilmesi” yönündeki tekliflere karşı, kırmızı
kart çıkardı.
Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun, Bursa Tabip
Odası Başkanı Güzide Elitez ve CHP Bursa
birlik haberleri
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BOLU EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN YASA
TASLAĞINA İTİRAZ AÇIKLAMASI
TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu, Bolu Barosu, Bolu Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odası ve Bolu
Tabip Odası kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçim sistemlerine müdahale çabasına ilişkin 30
Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar
BASINA VE KAMUOYUNA
Dünya ve ülkemiz, milyarlarca insanın temel
ihtiyaçlarını, sosyal hayatını ve hepsinden önemlisi
sağlığını sarsan bir salgın döneminden geçmektedir.
Ülkemizde de halkımızın Covid-19 salgını nedeniyle,
sosyal ve ekonomik anlamda büyük zorluklarla
mücadele ettiği böylesi bir ortamda, Anayasa’nın 135.
Maddesi’nde yer alan kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının yasalarının ve seçim
sistemlerinin değiştirilmesine yönelik tartışmalar
yeniden gündeme getirilmiştir.
Demokratik hukuk devletinin teminatı barolar ile
akademik meslek odalarımızın Anayasa ve yasalarla
belirlenen kuruluş, görev ve sorumlulukları ile
demokratik seçim esaslarının; demokratik bir süreç
işletilmeden, meslek odalarından görüş ve öneri
alınmadan, yine bu görüş ve önerileri sunanlardan
oluşacak bir komisyonda değişiklik önerilerini
tartışmaya açmadan, gizlice ve kapalı toplantılarla,
değiştirilmek istenilmesi kabul edilemez bir durumdur.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızın,
seçim sistemlerine müdahale ve diğer yollarla
bertaraf edilip etkisizleştirilmek istenmesinin sebebi;

mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı, insan hakları,
hukukun üstünlüğü, canlıyı ve çevreyi koruma ve
tüm sağlık hizmetlerinde ekonomi, gelir dağılımı ve
vergilendirme uygulamalarında her açıdan kamunun
yararından taraf olmamızdır.
Varlığını Anayasa’dan alan, önceliğini kamu yararı
gözetmeye adayan meslek kuruluşları, üyelerinin
yönetimlerde en demokratik şekilde temsili üzerine
kurulu seçim sistemleri ile yıllardır kendi içerisinde
demokrasi kültürünün gelişmesini sağladığı gibi
ülkemizde katılımcı demokrasi uygulamalarının
tabana yayılmasının da yegâne teminatıdır.
Üyelerimizin ve temsil ettiğimiz bütün meslek
mensuplarımızın taleplerini görmek, sorunlarını
çözmek için yapılması beklenen birçok düzenleme
varken, bunlar yerine meslek kuruluşlarımızın
yapısına ve seçim sistemlerine yönelik tartışma ve yasa
değiştirme girişimlerini asla kabul etmeyeceğimizin
bilinmesini istiyoruz.
Bolu Barosu
Bolu Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odası
Bolu Tabip Odası
TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB BATMAN İKK: YAPIMINA RUHSATSIZ
BAŞLANILAN İNŞA FAALİYETLERİ SONA
ERDİRİLMELİ, ESENTEPE, YAPIMI DEVAM EDEN
KAÇAK YAPIDAN TEMİZLENMELİDİR
TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu Tilmerç köyü ve Körük köyü bölgesinde yapımına ruhsatsız başlanılan
inşa faaliyetlerine ilişkin 1 Haziran 2020 tarihinde b,r basın açıklaması yaptı.
BASINA ve KAMUOYUNA
Batman ili, Merkez ilçesi, Tilmerç köyü, 66, 358, 360,
1478, 1814, 1815, 2207, 2216, 2823 parseller ile Tilmerç
köyü, 15, 3002 parseller ve Körük köyü 2372 parsel
sayılı taşınmazları kapsayan 1/5000 ölçekli nazım ve
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Batman

Belediye Meclisi’nin 09/02/2018 tarih ve 2-76 sayılı
kararı ile onaylanmış, 19/02/201/-19/03/2018 tarihleri
arasında askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde
16/03/2018 tarih ve 3/300 sayılı dilekçemizde belirtilen
hususlar doğrultusunda tarafımızca plan değişikliğine
itirazda bulunulmuştur. Batman belediye meclisinin
09/04/2018 tarih ve 5-515 sayılı kararı ile yapılan itiraz
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reddedilmiş, imar planı değişikliğinin kesinleşmiş,
karar yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.
“Bunun üzerine söz konusu plan değişikliğinin; hizmet
etki alanı içerisinde eşdeğer yeni alanın ayrılmaması,
kaldırılan kamusal alanın karşılığı olarak ayrılan yerin
belediye sınırları içerisinde yer almasına rağmen onaylı
imar planı sınırları dışında kalması, eşdeğer olarak
gösterilen yeni yerin ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik
açısından kaldırıldığı alandaki meskun alandan uzakta
ve etki alanının dışında kalması, eşdeğer alan olarak
belirlenen yerin mera vasfında olduğundan söz konusu
imar planı değişikliğinin Mera Kanunu’na aykırılık
teşkil etmesi, plan ana kararlarını, sürekliliğini,
bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak
nitelikte olması nedeniyle plan değişikliğinin iptali
istemiyle tarafımızca Batman İdare Mahkemesi’nde
dava açılmıştır. Ayrıca plan değişikliğinin kamu
yararı amacı taşımadığı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanmadığı, hukuka aykırı olduğu mahkemeye ve
kamuoyuna bildirilmiştir.
Dava konusu kapsamında, uzman kişilerce
(A-Yeterlilik Grubu) hazırlanan Bilirkişi Raporu’nda
(Esas No:2018/489, Tarih:25.12.2018); 1/5000 ölçekli
nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliklerinin
yürürlükteki imar mevzuatına, şehircilik esaslarına
planlama ilke ve tekniklerine aykırı olduğu
belirtilmesine ve mahkeme heyetinden bir üyenin karşı
oy kullanmasına rağmen; Batman İdare Mahkemesi
bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelerden uzak şekilde
dava konusu işlemin reddine (Esas No: 2018/489, Karar
No: 2019/97) karar vermiştir.
Bilirkişi raporunun lehimize ve iddialarımızı
destekler mahiyette olmasına rağmen Batman İdare
Mahkemesi’nce verilen “davanın reddine” ilişkin
kararın Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nde
istinaf yoluyla incelenerek bozulması, yürütmenin
durdurulması ve dava konusu idari işlemin iptal
edilmesi talep edilmiştir.
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi İkinci Dava
Dairesi’nin (Esas No: 2019/516, Karar No: 2019/1578)
vermiş olduğu mahkeme kararında;
• “Uyuşmazlık konusu plan değişikliğinde olduğu şekli
ile ibadet alanı kullanım kararının, Mekânsal Planlar
Yapım Yönetmeliği ile ibadet alanları için belirlenen
asgari standardın çok çok üzerinde tutulduğu,
• 2000 metre mesafeden daha uzak alanda önerilen
park alanı ve spor tesisi alanlarının uyuşmazlık konusu
alandan kaldırılan park ve spor tesisi alanlarının
bulunduğu bölgeye hizmet etmeyeceği ve bu nedenle

de eşdeğer alan olarak kabul edilemeyeceği, ayrıca
uyuşmazlık konusu alanda değişiklik öncesi durumda
getirilmiş bulunan park alanı kullanım kararları ile
spor alanı kullanım kararının, alan üzerinde mevcut
bulunan ağaçlık doku, alanın topoğrafik yapısına
bağlı olarak sahip olduğu manzara noktası olma
özelliği ve ana ulaşım akslarının üzerinde olmasına
bağlı olarak erişilebilirlik düzeyinin yüksekliği gibi
hususlar bir arada düşünülerek oluşturulmuş olan
plan kararları olduğu, bu kullanımların bulundukları
alanda korunmalarının şehircilik esasları ve planlama
teknikleri açısından uygun bir yaklaşım olacağı gibi bu
yöndeki yaklaşımın da kent ve kamu yararına olacağı,
• Bu alanda getirilecek plan kararlarının plan değişikliği
olarak değil ilave plan kararı olarak işlem görmesi ve
buna bağlı olarak gerekli etüt ve analizlerin yapılması
gerektiği,
• 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.c maddesi hükmü
uyarınca uyuşmazlık konusu işlem ile ilk kez imar
planına konu edildiği anlaşılan söz konusu taşınmazların
imar planına konu edilmesinde tarımsal amaç dışında
kullanımına dair alınmış bir izne dava dosyasında
rastlanılmadığı gibi, plan açıklama raporunda da bu
hususta bir açıklamaya yer verilmediği,
• Mera alanlarının 4342 sayılı Mera Kanunu
hükümlerine tabi olduğu, bu kapsamda; tapu kaydında
mera olarak gözüken söz konusu taşınmazların Mera
Kanunu hükümlerinde öngörülen usul ve esaslar
çerçevesinde gerekli izinler alınarak tahsis amacı
değiştirilmediği sürece, Park, Spor Alanı ve Sağlık
Tesis Alanı olarak imar planına konu edilmesinin Mera
Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,
• Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-2
listesinde nüfusu yüzellibinin üzerinde olan
yerleşmelerde “büyük ibadet yeri ve külliyesi” için
ayrılacak asgari alan büyüklüğünün 15.000 m2 olarak
belirlendiği, uyuşmazlık konusu imar planı değişikliği
ile “ibadet alanı” olarak ayrılan alan büyüklüğünün
yaklaşık 150.000 m2 olduğu, alanda cami alanı
ihtiyacı bulunmakta olduğu söylenebilecek ise de bu
büyüklüğün 150.000 m2 olmasının kamu yararını
gerektiren bir hususun ortaya konulamadığı, bu
büyüklüğün 150.000m² olması gerektiğine ilişkin
teknik gerekçelerin ortaya konulmadığı,
• İmar planı değişikliklerinin yürürlükteki imar
mevzuatına, şehircilik esaslarına, planlama ilke ve
tekniklerine aykırı olduğu,
• Dolayısıyla dava konusu imar planlarında şehircilik
ilkeleri ve planlama esasları ile mevzuata uyarlık,
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davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararında
ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” tespitlerine yer
verildiği görülmektedir.
“Açıklanan nedenlerle, istinaf başvurusunun kabulüne,
BATMAN İDARE MAHKEMESİ’NCE VERİLEN
19/02/2019 GÜN VE E:2018/489, K:2019/97 SAYILI
KARARIN KALDIRILMASINA, İŞLEMİN İPTALİNE,
kararın tebliğinden itibaren (30) gün içinde Danıştay’a
gönderilmek üzere Dairemize verilecek dilekçe ile
Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 30/12/2019
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” ifadesi ile Esentepe
davası sonuçlanmış, 10/03/2020 tarihinde tarafımıza
tebliğ edilmiştir.
Hukuki sürecin tamamlandığı son aşamada
istinaf mahkemesi; söz konusu plan değişikliğinin
uygunluğunu belirtir tek bir gerekçenin bile ortaya
koyulmadığını, büyük ibadet yeri alanı için bu
büyüklükte bir alan ayrılmasının kamu yararı hususu
taşımadığını ve işlemin mevzuat hükümlerine aykırı
olduğunu üstüne basa basa belirtmiştir. Söz konusu
alanda herhangi bir uygulama yapılamayacağı
böylelikle kesinleşmiştir.

Ancak mahkeme kararına rağmen Esentepe’de
hukuksuz ve plansız inşa faaliyetlerinin devam
ettiği görülmektedir. Yasa gereği kamu kurum ve
kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılarda
da yapı ruhsatı alınması zorunluluğu bulunmaktadır.
Yapı ruhsatı olmayan bir yapının inşasına hiçbir
koşulda izin verilmemekte ve hiçbir gerekçe de bu
yasal sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır. Bahsi
geçen parseller için düzenlenmiş bir yapı ruhsatı
bulunmaması sebebiyle yapımına ruhsatsız başlanılan
inşa faaliyetleri sona erdirilmeli, Esentepe, yapımı
devam eden kaçak yapıdan temizlenmelidir.
Şu da ayrıca bilinmelidir ki, meslek insanları olarak
dini tesis yapılmasına karşı bir duruş sergilememiz
mümkün değildir. Esas sorun yeterince çalışılmadan,
hukuka ve mevzuata aykırı yapılan plan, proje ve
uygulamaların sonuçlarının ne olacağının tarafımızca
öngörülmesi, etraflıca düşünülmeden alınmış
kararların Batman’ımızın başına ne sıkıntılar açtığının
ve açacağının bilinmesidir. Bu bağlamda plan değişikliği
mahkeme kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmeli,
“yaşanılır” kentleri tartıştığımız bugünlerde kentimizin
simgelerinden biri olan Esentepe kamu değeri olarak
korunmalı ve yaşatılmalıdır.

TMMOB ANKARA İKK: SAĞLIKLI ORTAM VE
KOŞULLARDA HERKESE EŞİT, ADİL EĞİTİM HAKKI
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu,
ASMMO Ankara ve Ankara Tabip Odası 1 Haziran 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaparak “Sağlıklı
Ortam Ve Koşullarda Herkese Eşit, Adil Eğitim Hakkı” dediler.

birlik haberleri
MAYIS-HA Z İRA N 2 02 0 SAYI: 1 9 2

51

52

İKK HABERLERİ
SAĞLIKLI ORTAM VE KOŞULLARDA HERKESE
EŞİT, ADİL EĞİTİM HAKKI

nasıl olacağı tartışmalıdır. Arama yapılmazsa bu defa
da sınav güvenliğinin riske atılması söz konusudur.

LGS ve YKS sınavlarının 20-27-28 Haziran 2020
tarihinde yapılacağının açıklanması ile ilgili TMMOB
Ankara İKK, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK
Ankara Şubeler Platformu, ASMMO Ankara ve Ankara
Tabip Odası tarafından “Sağlıklı Ortam Ve Koşullarda
Herkese Eşit, Adil Eğitim Hakkı” başlıklı basın
toplantısı 01 Haziran 2020 Pazartesi günü ATO’da
düzenlendi.

Sınavların yapılacağı derslikler/salonlar da ayrı sorunlar
olup nicelik ve nitelik açısından sıkı önlemler ve
denetimler gerektirmektedir. Her şeyden önce derslik
sayıları sınava girecek öğrencilerin sosyal mesafelere
uygun olarak oturacağı şekilde artırılmalıdır. Yine de
3 saat yoğun mental strese bağlı daha sık soluma ile
geçirilecek süre boyunca aynı havanın solunması, bu
sürede öksürme ve aksırma ile havaya mikro damlacık
yayılımının olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Kaldı ki 3 saat boyunca sürekli maske kullanımının
maskelerde oluşan nemlenme, CO2 havuzu oluşumuna
bağlı riskler, alerjisi olanlarda solunuma etkileri
nedeni ile sınav performansını etkileyeceği ortadadır.
Pencerelerin açık bırakılması düşünülürse dışarıdan
gelen gürültünün konsantrasyonu bozacağı bilinen bir
başka gerçekliktir.

Açıklamayı Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut
okudu. Açıklamada, “Sınav binalarına girişte alınacak
önlemlerin ne derece sağlıklı olacağı, ateş ölçümlerinin
anlamlı olup olmadığı (öğrenciler ateş düşürücü alıp
gelebilir) , üst araması yapılacaksa temas artacağından
korunmanın nasıl olacağı tartışmalıdır. Arama
yapılmazsa bu defa da sınav güvenliğinin riske atılması
söz konusudur,” denildi.
Açıklamanın tamamı:
SAĞLIKLI ORTAM VE KOŞULLARDA HERKESE
EŞİT, ADİL EĞİTİM HAKKI
Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavlarını 20 Haziran 2020
tarihinde yapacağını açıklamıştır. ÖSYM tarafından
yapılacak YKS sınavlarıysa 27-28 Haziran 2020
tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
COVİD19 pandemisi döneminde eğitimleri uzaktan
eğitime çevrilen yüzbinlerce öğrencinin sınavlarının
salgının henüz kontrol altına alınamadığı, verilerin
dalgalanmalarla seyrettiği bir dönemde, bu tarihlerde
yapılacak olması sağlık açısından birçok risk
taşımaktadır. Her şeyden önce yaklaşık 3 ay boyunca
sokağa çıkma yasağı uygulaması devam eden 20 yaş
altı genç nüfusun YKS günü 2,5 milyonu, LS günü
ise 2 milyonu ülke genelinde sokaklara çıkacaklar ve
çoğunluk da toplu taşıma araçlarını kullanacaktır. Her
öğrencinin yanında en az bir veli ile sınava gideceği
düşünüldüğünde, buna sınav günü görev yapacak
olan 700.000’den fazla sınav görevlisi ( kaynak: ÖSYM
gov.tr ) ve kolluk güçleri de eklenirse her sınav günü
5- 6 milyon civarında kişi dışarıda olacağı şimdiden
bellidir. Her vatandaşın özel aracı olmadığından toplu
taşıma kullanmak zorunluluğu ve buna eklenen sınav
telaşı sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracaktır.
Bu durumda okul bahçesine veli alınmamasının da
hiçbir önemi kalmamaktadır.
Sınav binalarına girişte alınacak önlemlerin ne
derece sağlıklı olacağı, ateş ölçümlerinin anlamlı olup
olmadığı (öğrenciler ateş düşürücü alıp gelebilir) , üst
araması yapılacaksa temas artacağından korunmanın

Kaldı ki bu konuda altyapının ve hazırlıkların ne olduğu
pandemi süresince şeffaf olmayan hükümet tarafından
henüz açıklanmamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın 28.05.2020
tarihinde yayımladığı tüm meslek gruplarına ve çalışma
alanlarına yönelik oluşturulan 27 maddelik önlemler
rehberinde de okulların adı dahi geçmemiştir. (https://
www.birgun.net/haber/saglik-bakanligi-tum-meslekgruplari-ve-calisma-alanlarina-yonelik-onlemlerrehberini-yayimladi-302346?utm_source=webpush)
Öğrenci velileri çocuklarının sağlıklarıyla ve sınav
performansları ile ilgili haklı bir endişe içerisindedirler.
Ankara Tabip Odası’na telefonlarıyla, mesajlarıyla
arayan veliler sorunlarının dile getirilmesini talep
etmektedirler. Sınavlarla ilgili diğer bir sorun dijital
uzaktan eğitime evirilen eğitim sisteminin doğurduğu
eşitsizliklerdir. Çünkü bütün öğrencilerin televizyon,
internet, bilgisayar olanaklarına sahip olduğunu
varsaymak ülke koşullarında mümkün değildir.
Hükümet tarafından “normalleşme” dense de, her gün
1000 civarında yeni vakanın açıklandığı, ölü sayısının
30’lar civarında ve dalgalanmalarla seyrettiği, salgın
açısından bir kontrolün söz edilemeyeceği bu ortamda
LGS ve YKS sınavlarının yapılış biçimi öğrencilerin
sağlığı ve başarısı için nitelikli ve uygulanabilir bir
düzenleme ile birlikte salgının kontrol altına alındığı
dönemi beklemeyi gerektirmektedir. Bu sınavlar
eşitsizlik getiren bir eğitim sisteminin sonucu olarak
mağduriyet ve mahzuniyet getirmemelidir.
TMMOB Ankara İKK
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
ASMMO Ankara
Ankara Tabip Odası
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TMMOB KIRKLARELİ İKK: KAMU KURUMU
NİTELİĞİNDEKİ MESLEK ODALARI VE BAROLARIN
SEÇİM SİSTEMLERİNE MÜDAHALE DEMOKRASİLERE
UYMAZ VE KABUL EDİLEMEZ

TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu,
Kırklareli Barosu, Edirne Diş Hekimleri Odası
Kırklareli Temsilciliği, 40. Bölge Kırklareli Eczacı
Odası, Kırklareli Barosu, Edirne Diş Hekimleri
Odası Kırklareli Temsilciliği, 40. Bölge Kırklareli
Eczacı Odası, Kırklareli Tabip Odası, Trakya Bölge
Veteriner Hekimler Odası Meslek Odaları ve Baroların
seçim yöntemlerine ilişkin yasalarında ve diğer
bazı yasalarında yapılması gündeme getirilen bazı
değişikliklerle ilgili olarak 30 Mayıs 2020 tarihinde bir
basın açıklaması gerçekleştirdiler.
Basın açıklamasında önce TMMOB Kırklareli
İKK Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN konuyu ve basın
açıklamasının gerekçesini açıklayan ön konuşma
yaptı. Devamında da üzerinde uzlaşılarak hazırlanan
ortak basın bildirisi Kırklareli Barosu yönetim kurulu
üyesi Oylum YAMAN tarafından okunarak basın ve
kamuoyu ile paylaşıldı.
“KAMU
KURUMU
NİTELİĞİNDEKİ
MESLEK ODALARI VE BAROLARIN SEÇİM
SİSTEMLERİNE MÜDAHALE DEMOKRASİLERE
UYMAZ VE KABUL EDİLEMEZ”
Bizler; aşağıda imzaları bulunan meslek odaları
olarak yurttaşlarımızın ve üyelerimizin Koronavirüs

(Covid-19) salgınının etkisiyle, virüs tehdidi altında
sosyal ve ekonomik anlamda büyük zorluklarla
mücadele ettiği bugünlerde; baro ve akademik
meslek odalarının yapısının ve seçim sistemlerinin
değiştirilmesine ilişkin tartışmaların yeniden gündeme
getirilmesini üzücü ve endişe verici olarak görüyoruz.
Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan
Türkiye Cumhuriyeti’nde; meslek odalarımızın da
Anayasamız ve kuruluş kanunlarımız uyarınca ‘kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşları’ oldukları
açıkça belirtilmektedir.
Demokratik hukuk devletinin teminatı barolar ile
akademik meslek odalarımızın Anayasa ve yasalarla
belirlenen kuruluş, görev ve sorumlulukları yok
sayılarak seçim esaslarının, demokratik bir süreç
işletilmeden, Barolarımız ve Akademik Meslek
Odalarımızın görüş ve önerileri alınmadan, gizlice ve
kapalı toplantılar yapılarak değiştirilmek istenilmesi
kabul edilemez bir durumdur.
Kamu yararını gözetmeyi öncelik olarak gören, kamu
hizmetini; eşit ve demokratik bir biçimde yerine
getiren baro ve akademik meslek odalarının, seçim
sistemlerinde de üye sayılarının en demokratik
şekilde temsil edildiği ve katılımcı demokrasi anlayışı
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ile hareket edildiği tüm üyelerimiz tarafından
bilinmektedir. Bu nedenle, demokrasiye ve meslek
odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine
gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.
Kuruldukları günden bu yana; üyelerinin mesleki,
sosyal ve ekonomik sorunlarını; yurttaşların toplumsal
ve ekonomik sorunlarından ayırmadan, hukuki, tıbbi,
teknik ve mali bilgisini kamunun hizmetine sunan,
halkın hak ve özgürlüklerini savunan bu kuruluşlar
aynı zamanda demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin
teminatıdırlar.
Geçtiğimiz yıllarda da defalarca kamuoyunun
gündemine getirilen ‘barolara ve akademik meslek
odalarına üyelik zorunluluğunun kaldırılması, her ilde
birden fazla baro ve akademik meslek odası kurulması
ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine’
yönelik
şeffaflıktan uzak çalışmalarla barolar ve akademik
meslek odalarının bölünerek parçalanmasının,
etkisizleştirilerek işlevsiz hale getirilmesinin ve
nihayetinde ‘sessiz’ kılınmasının amaçlandığını
üzülerek müşahede etmekteyiz.
Anayasal kurum olarak meslek mensuplarımızın
çıkarlarını ve milyonlarca yurttaşımızın kamusal
haklarını koruma misyonumuzun yok sayılması, sadece
yetkilerin kısıtlanması ve seçim sistemine müdahale
için gündeme getirilmesi manidardır.
Bizler, kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının,
seçim sistemlerine müdahale edilmesini ve diğer
yollarla bertaraf edilmek istenmesini anlamakta
güçlük çekiyoruz. Çünkü bizler meslek odaları olarak,
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı, insan hakları,

hukukun üstünlüğü, canlıyı ve çevreyi koruma, her
türlü koruyucu ve destekleyici insan ve hayvan sağlığı
hizmetlerinde, ekonomi, gelir dağılımı vergilendirme
uygulamalarında her açıdan kamunun yararını
savunuyoruz. Yalnızca aklın, bilimin yolunda doğruları
söylediğimiz ve halkın yararına olmayan her şeye karşı
çıktığımız için ne yazık ki hedef olmaktayız.
Üyelerimizin ve temsil ettiğimiz bütün meslek
mensuplarımızın taleplerini görmek, sorunlarını
çözmek için yapılması beklenen birçok düzenleme
varken, bunlar yerine birlik ve odalarımızın yapısına ve
seçim sistemlerine yönelik tartışma ve yasa değiştirme
girişimlerini asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini
istiyoruz.
Sosyal hukuk devletinin sürekliliği; planlama,
sanayileşme, halk sağlığı ve kalkınmada kamusal
yararların önceliği, meslek alanlarımızla ilgili her
türlü kamusal hizmet ve kamusal denetimin doğru bir
şekilde yapılması için bugüne kadar sürdürdüğümüz
mücadelemizi bundan sonra da her koşulda
sürdüreceğiz.
Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Kırklareli Barosu
Edirne Diş Hekimleri Odası Kırklareli Temsilciliği
40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kırklareli İl
Koordinasyon Kurulu
Kırklareli Tabip Odası
Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası
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TMMOB BURSA İKK: BURSA’NIN MÜHENDİSLERİ,
MİMARLARI VE ŞEHİR PLANCILARI OLARAK
TBMM’YE ÇAĞRIMIZDIR

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından yeniden
toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, meslek
örgütlerinin yasalarıyla değil, ülkenin gerçek ve
yakıcı sorunlarıyla ilgilenmesi için TMMOB Bursa İl
Koordinasyon Kurulu 2 Haziran 2020 tarihinde bir
basın açıklaması ve forum gerçekleştirerek çağrı yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ den, meslek örgütlerinin
yasalarıyla değil, ülkenin gerçek ve yakıcı sorunlarıyla
ilgilenmesi talep ediyoruz.
TMMOB’yi Dinleselerdi
Yeşil Bursa, Gri Bursa Olmazdı, Daha Yaşanabilir Bir
Bursa Olurdu!
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Ferudun Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:
“COVID-19 Salgını dolayısıyla toplumsal ve ekonomik
alanda derin yıkımlar yaşadığımız, salgın nedeniyle
4000’in üzerinde yurttaşımızı yitirdiğimiz zor ve
sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Gerek dünyada,
gerekse de ülkemizde salgının tam olarak kontrol altına
alınamadığı, gerekli önlemler alınmazsa yeni salgın
atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiği tüm bilim
çevreleri tarafından ifade edilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisini,
Covıd-19 salgınında ülkemizde gelinen son durumu
açık şeffaf bilgilerle değerlendirmeye; gelinen aşamada
Covıd-19 salgınında sağlık hizmeti - sosyal yaşam ve
iş yaşamında atılacak adımların bilimsel verilere dayalı
ve yeni salgın ataklarını önleyecek mahiyette olmasını
sağlayacak yasal düzenlemeleri ivedilikle yaşama
geçirmeye çağırıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisini,
Ülkemizde uygulanan ekonomik programın yarattığı
ve Covıd-19 salgınının da etkisiyle dramatik bir hal
alan Ekonomik krizin; meslek mensubu üyelerimizle
birlikte milyonlarca yurttaşımızın üzerindeki yıkıcı
etkisi,
Aşırı vergi yükü ile zorlanan, kapanan 300 bine yakın
işyeri, milyonları bulan yeni işsiz ve iş bulma umudunu
yitiren milyonlarca genç işsizin sorunlarını çözmek
üzere alınacak tedbirleri ve çıkarılacak yasaları öncelikli
olarak gündemine almaya çağırıyoruz.
Ülkemizin öncelikli gündemi, meslek örgütleri ile
uğraşmak değil, ülkemizin ve halkımızın işsizlik,
yoksulluk, sağlık gibi gerçek ve yakıcı sorunlarına
çözüm üretmektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisini,
Siyasi çıkarlar uğruna, Meslek örgütlerimizin
etkisizleştirilmesine, demokrasimize ve Meclisimizin
saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemeye
davet ediyoruz.”
Basın
açıklamasının
ardından,
“TMMOB’yi
Dinleselerdi” adlı forum gerçekleştirildi. Forumda şu
başlıklar üzerinde konuşuldu:
TMMOB’Yİ DİNLESELERDİ
YEŞİL BURSA, GRİ BURSA OLMAZDI, DAHA
YAŞANABİLİR BİR BURSA OLURDU!
TMMOB’ Yİ DİNLESELERDİ, BURSA’ DA;
Kentin Kalbine bir hançer gibi saplanan
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DOĞANBEY TOKİ UCUBELERİ OLMAYACAKTI
Bursa ve mahalle sakinleri zarar görmeyecekti.

BURSA DAHA YARARLI BIR TOPLU TAŞIMA
AĞINA
VE YERALTI METROSUNA SAHİP OLACAKTI!

Bursaspor’ un şampiyonluk yaşadığı mabedi
TARİHİ ATATÜRK STADYUMU YIKILMAYACAKTI
Bursa’ nın kasası boşalmayacak, küme düşmeyecekti.
Kentin merkezi konumunda ki eski santral garajda
KENT MEYDANI AVM DEĞİL, MEYDAN GIBI
MEYDAN OLACAKTI!

Bursalılar bu kadar sıkıntı çekmeyecekti.
Her yerde kirleten ve katma değer üretmeye sanayi
bölgeleri yerine,
BURSA AR-GE MERKEZI OLACAK, KATMA
DEĞERİ YÜKSEK
BIR SANAYİ YAPISINA SAHİP OLACAKTI!

Bursa güzel bir meydana sahip olacaktı

Bursa, Ülkemizin öncü kentlerinin başında yer olacaktı

Üretim yapan, istihdam sağlayan ve bir Cumhuriyet
projesi olan

Hava kirliliği ile mücadele sürekli ve etkin olacaktı,

MERİNOS FABRİKASI YOK EDİLMEYECEKTİ
Üretime ve Bursa’ nın refahına katkı sağlamaya devam
edecekti.
İlk çamaşır fabrikası olan Tolon fabrikası, Dünya
çapında ipek üreten İpek-iş gibi

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDER BOYUTTA
HAVA KİRLİLİĞİ YAŞANMAYACAKTI!
Bursa’ da yaşam kalitesi daha yüksek olacaktı.
Üniversite ile Sanayi ve Kent arasında etkin bir işbirliği
sağlanacak,
ÜNİVERSİTE KENTTEN KOPUK OLMAYACAKTI!

TARİHİ
VE
KÜLTÜREL
DEĞERLERİMİZ
KORUNMAYA DEVAM EDECEKTİ!

Bursa’ nın Üniversiteleri Bursa yaşamına önemli
katkılar sağlayacaktı.

Bursa’ ya değer katmaya devam edecekti.

Doğası, Ovası,
edilmeyecek

Bursa’ ya hiçbir faydası görülmeyen
OVAAKÇA DOĞALGAZ
OLMAYACAKTI!

ÇEVRİM

SANTRALİ

değerleri

ranta

kurban

YAŞANABİLİR

BİR

KENT

Yapılan Projeler birkaç kişinin çıkarına değil

Bursa zarar görmeyecek, havası bozulmayacaktı.
ULUDAĞ
INKAYA
BAĞLANTI
STANDARTLARA UYGUN OLACAKTI!

BURSA DAHA
OLACAKTI!

Yeşili,

YOLU,

BÜTÜN BURSANIN YARARINA OLACAKTI!
YEŞİL BURSA, GRİ BURSA OLMAYACAKTI
Birliğimizden

Can kayıpları ve acılar yaşanmayacaktı.

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ
DOKUNMA!

Katılımcı bir Ulaşım master planı yapılacaktı,

–

TMMOB’

YE

ZONGULDAK DEMOKRASİ PLATFORMU: TMMOB,
TBB VE TTB HİÇ BİR SİYASİ İKTİDARIN ARKA
BAHÇESİ YAPILAMAZ
Zonguldak Demokrasi Platformu meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe ilişkin 3
Haziran 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Türkiye ve dünya COVİD-19 salgını ile mücadeleye
odaklanmış;
adaletsizlik,
gelir
dağılımındaki
dengesizlik, yolsuzluk ve bunların dayattığı yoksulluk
hayatı olabildiğince zorlaştırmışken, hükümetin
Meslek Odaları’nın temel yasalarını değiştirip, onları
etkisizleştirme girişimini, 27 Nisan 2020 tarihinde

Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AKP Genel Başkanı
Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın beyanlarından öğrenmiş
bulunuyoruz.
Daha önce gündeme getirilen, ancak TMMOB’nin
kararlı duruşu ve kamuoyundan aldığı destek
karşısında geri adım atan siyasi iktidar; anlaşılan ülkeyi
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yönetememesinden kaynaklı, yaşanan ekonomik
ve pandemi krizinde, halkın gerçek gündemini
değiştirerek, krizleri; antidemokratik uygulamaları
sürekli hale getirmek ve daha da otoriterleşmek için
fırsata çevirme peşine düşmüştür.
TMMOB ve bağlı odalarla ilgili kanunu değiştirme
girişimine bu defa Barolar ve Türk Tabipler Birliği de
eklenmiş, bu girişim; bir türlü egemenlik kuramadığı
Meslek Odaları’nın toplumla bağını koparmaya,
odalarımızı işlevsizleştirmeye, mesleki denetimleri yok
etmeye, odaların üye ile bağını koparmaya ve odaların
toplum yararına çalışmalarının önünü kesmeye
yöneliktir.
Bu girişim; iktidarın, uygulamakta ısrarcı olduğu neoliberal politikaları gereği, “kamu yararı” kavramını
reddetmesi ve içselleştirememesi sonucu; “kamu
yararını” çalışmalarında ön planda tutan ve gücünü
Anayasa’nın 135. maddesindeki “kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşu” olma niteliğinden alan
odalarımızın tüzel kişiliğini dönüştürmek ve yok etmek
istemesidir. Bu girişim, toplumsal yaşamın her alanı
ile doğrudan bağlantılı mühendislik, mimarlık, şehir
planlamacılığı hizmetlerini bir bütün olarak piyasa
güdümüne sokarak değersizleştirme, kararsızlaştırma
ve işlevsizleştirip tasfiye etme çabalarıdır.

sınırsız, kuralsız tam hakimiyetinin kurulması,
yargı bağımsızlığının ve hukuk devletinin ortadan
kaldırılması ile doğrudan bağlantısı vardır.
Bizler aşağıda imzası bulunan “Meslek odaları” ve
“Sivil Toplum Kuruluşları” olarak; Meslek Odaları’nın,
gücünü Anayasa’dan ve halkımızdan aldığını bir kez
daha hatırlatıyor, yapılmak istenen antidemokratik bu
değişiklikleri kırmızı çizgimiz olarak görüyor, odalara
sorulmadan hazırlanıp dayatılan bu tasarıyı kabul
etmeyeceğimizi ve meslek odalarına dokunulmasına
izin vermeyeceğimizi, onlarla dayanışma içinde
olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.
ZONGULDAK DEMOKRASİ PLATFORMU
•MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ
•MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAKŞUBESİ
•MİMARLAR ODASI İL TEMSİLCİLİĞİ
•JEOLOJİ MİHENDİSLERİ ODASI İL TEMSİLCİLİĞİ
•ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İL TEMSİLCİLİĞİ
•HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İL
TEMSİLCİLİĞİ
•ŞEHİR PLANCILARI ODASI İL TEMSİLCİLİĞİ
•KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İL TEMSİLCİLİĞİ
•SERBEST
ODASI

MUHASEBECİLER

MALİ

MÜŞAVİRLER

• EĞİTİM-SEN

Bir devletin demokratik niteliğinin göstergesi hukuk
devleti ve evrensel hukuk ilkelerinin tüm kurumları
ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti ancak
güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı
ile hayat bulur. Barolar yargının kurucu unsuru
olup bağımsız savunmayı temsil eden avukatların
örgütlü gücüdür. O nedenle, Cumhuriyet’in kuruluş
felsefesine aykırılık teşkil eden bu tasarı aynı zamanda;
Cumhuriyetimizin köklü kuruluşlarından biri olan
Baroların da demokratik yapısını bozacak, Baroları
işlevsizleştirilecek, bağımsız ve özgür savunmaya
ket vuracak nitelikte olup, yurttaşların hak ve
özgürlüklerinin barolar tarafından korunmasının da
önüne geçecektir.

• SES

Barolardan, TMMOB ve TTB’den den kaçırılarak
talimatla hazırlanan ve birlikleri işlevsizleştirmeye,
toplumla bağlarını koparıp kamu yararına çalışmalar
yapmalarını engellemeye yönelik bu yasa tasarısı
iktidarın art niyetinin göstergesidir. İktidarın
bu çabasının; Cumhuriyetin ekonomik ve sosyal
kurumlarının yok edilmesi ve “rant imparatorluğunun”

• ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

• TÜMBEL-SEN
• BES
• TARIM ORKAMSEN
• ESM
• HABER SEN
• BTS
• KÜLTÜR SANAT-SEN
• GENEL-İŞ
• BELEDİYE-İŞ
• KİLİMLİ HALKEVİ
• ZONGULDAK MADEN MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
• TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
• ALEVİ DERNEĞİ
• ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
• ZOKEV
• ZOTEV
• ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ
• İŞ YERİ HEKİMLERİ DERNEĞİ
• ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ
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TMMOB ADANA İKK: ÇEVRE TAHRİBATLARI
FELAKETLERİN, SALGINLARIN KAYNAĞIDIR
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Dünya Çevre Günü dolayısıyla 4 Haziran 2020 tarihinde bir basın
açıklaması gerçekleştirdi.
dengesini alt üst etmeye devam etmektedir. Pandemi
koşulları bile fırsata çevrilerek bu tahribatlara devam
edilmiştir. Ülkemizde Salda ve Olimpos’la ilgili
girişimlere, Kanal İstanbul projesi kapsamında köprü
ihalelerine tanık olduk bu dönemde. Sonuçlarının
insanlığı, yaşamı, çevreyi nasıl tehdit ettiği bilimsel
olarak açık olmasına karşın nükleer ve kömürlü termik
santrallerin yapımı da devam etmektedir.
Bölgemiz de bu tehditten payını almaktadır

Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününü, koronavirüs
salgının tüm dünyayı etkilediği koşullarda karşılıyoruz.
Yıllardır duyarlı kesimler tarafından çevre sorunlarına
dikkat çekilmeye ve alınacak önlemler için baskı
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yaşamakta olduğumuz
koronovirüs salgını, bu konulardaki uyarıların,
çalışmaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha
göstermektedir.
Pandemi ile net bir şekilde anlaşıldı ki dünyanın bir
ucunda ortaya çıkan sorunlar, kilometrelerce ötesine
hızla sirayet etmektedir. Doğaya ve çevreye karşı
her davranış, geciken her önlem, verilen her zarar,
yapılan her tahribat bir sarmal gibi her yeri, herkesi
etkilemektedir. Sorun ortaktır, bedel tüm insanların,
tüm canlıların ödediği bir bedeldir.
Sorunlarımız ve kaygılarımızın arttığı bu dönemde,
doğaya karşı sorumluluğumuzun da arttığı gerçeğini
ve neyle karşı karşıya olduğumuzu hatırlamakta,
hatırlatmakta yarar var. Ormanların, tarım arazilerinin,
su kaynaklarının tahrip edilmesi, kömürlü termik
santraller, nükleer santraller, atmosferde biriken gazlar,
HES’ler, betonla kaplanmış soluk alacak alanların
bırakılmadığı kentler, dünyayı kaplayan plastikler,
genetiği bozulmuş gıdalar, kimyasal atıkların neden
olduğu çevre kirlilikleri ve daha da arttırabileceğimiz
bu tahribatlar tüm canlılara, doğaya, çevreye, insanlara,
hayvanlara, bitkilere, her şeye zarar vermektedir.
Tüm bunlar dünyanın hayati önemdeki sorunudur,
felaketlerin, salgınların kaynağıdır.
Bu göstergelere rağmen kapitalizm, doymak bilemeyen
kar hırsı ile ne yazıktır ki çevre tahribatlarına, doğanın

Bölgemiz de bu tehditten payını Mersin Akkuyu’da
yapımı devam eden Nükleer Santral, Yumurtalık ve
İskenderun civarında neredeyse yan yana dizilen termik
santraller ve sanayi tesisleri ile fazlasıyla almaktadır.
Çevre Mühendisleri Odası’nın yayımladığı Hava
Kirliliği Raporu’na göre, Adana 2019 yılının %65’inde,
236 gün kirli hava soludu. 2019 yılında Adana’nın
merkezinde ölçülen PM10 hava kirleticisinin,
Türkiye’de belirlenmiş ulusal kirlilik limitlerinin iki,
Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği limitlerin dört katı
üzerinde olduğu belirlenmiştir.
Bilinen bu gerçekler görmezden gelinerek,
Yumurtalık’ta ağaçları kurutan, bölge ve deniz suyunu
kirletip, sıcaklığını artıracak olan 2. kömürlü termik
santral inşaatı, üstelik Sugözü Kumsalı’nda koruma
altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanında
devam etmektedir.
Ülkemizde pek çok bölgede, yöre halkının su
kaynaklarını savunmak için dirençli ve kararlı
mücadeleleri çiğnenerek dereler, nehirler, ormanlar
katledilmeye devam edilmektedir. Hiçbir bilimsel
değerlendirme içermeyen, doğa katliamına dönüşmüş
uygulamalarla, hukuk dışı iseler hemen yeni yapılan
yasal değişikliklerle yolu açılarak, doğal alanlarımız,
kıyılarımız, madenlerimiz kesintisiz talan edilmeye
devam edilmektedir.
TMMOB toplumsal sorumluluğunu her koşulda yerine
getirecektir
Tüm bu tablo karşısında ülkemiz için göstereceğimiz
hassasiyetin hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki
çevreyi ve doğayı korumak, sağlıklı yaşam alanlarının
niteliklerini artırmak bir zorunluluktur artık.
Yaşanabilir ve yenilenebilir bir çevre, temiz su ve temiz
hava insanların en doğal hakkıdır, ranta endeksli
projelerle, uygulamalarla heba edilemez.
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İçinde bulunduğumuz günler, aynı zamanda Gezi
Direnişinin yıldönümü. 7 yıl önce birliktelikten güç
alarak ülkenin dört bir tarafında doğayı korumak
için, özgürlük, barış, adalet ve insanca bir yaşam
için ülkemizin en kitlesel hareketi olan Gezi Direnişi
yaşandı.
Çevre sorunlarının bütün dünya toplumları için
büyük bir tehdit oluşturmaya devam ettiği koşullarda,
tüm insanların Gezi günlerindeki duyarlılıkla doğa
tahribatlarına karşı çıkması, çevre sorunlarına karşı

önlem alması, önlemleri takip etmesi ve doğaya çevreye
uygun davranış geliştirmeleri zorunluluktur.
Bizler bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları
olarak gelecek kuşaklara sağlıklı, yaşanabilir bir çevre
bırakma amacıyla, bu doğrultudaki çalışmalarımızı
sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğimizi 5 Haziran
Dünya Çevre Günü’nde bir kez daha belirtiriz.
TMMOB, işlevsizleştirilme girişimlerine rağmen,
yaşadığımız toplum için, doğa ve çevre için toplumsal
sorumluluğunu her koşulda yerine getirecektir.

TMMOB BATMAN İKK’DAN MESLEK ODALARININ
YASALARINI DEĞİŞTİRME GİRİŞİMİNE İTİRAZ
AÇIKLAMASI
TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe
ilişkin 4 Haziran 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
TMMOB’u işlevsiz kılmak için daha önce de birçok kez
benzeri girişimlerde bulunulmuş, ama TMMOB’nin
kararlı duruşu bunu boşa çıkarmıştır.
AKP iktidarı hayatın her alanında tam denetimsizlik,
hesap vermezlik istediği için bugün TMMOB’un
içini boşaltmak, üyesi ve toplumla bağını koparmak
istemektedir.
Daha önce yaptığı düzenlemelerle
TMMOB’yi ekonomik olarak zayıflatmaya çalışmış,
mühendis ve mimarların kamu yararı gözeterek
yaptığı birçok denetimi devre dışı bırakarak iş sağlığı
ve güvenliği açısından ciddi risklerin ortaya çıkmasına
sebep olmuştur.
BASINA VE KAMUOYUNA
Hemen hemen her krizi kendi iktidarını perçinlemek
için bir fırsat olarak değerlendiren AKP hükümeti,
bu pandemi sürecinde de boş durmamış,
Cumhurbaşkanlığının 27 Nisan 2020 tarihinde yaptığı
açıklama ile ülkemizin en köklü örgütlerinden biri olan
TMMOB’a (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)
ve diğer odalara karşı TMMOB Yasa Taslağı adı altında
harekete geçmiştir.
TMMOB , Anayasanın 135. Maddesine göre kurulmuş
kamu kurumu niteliğindeki bir meslek örgütüdür.
TMMOB bir meslek örgütü olarak, 600 bine yaklaşan
üyesi ve kendine bağlı odalarıyla birlikte hayatın her
alanında kamu yararını gözeten, sürdürülebilir bir
çevre politikası ve yaşanılabilir kentler için mücadele
eden, gücünü üyesinden ve köklü birikiminden alan bir
örgüttür.

Şu an taslak halinde olan ve TBMM’nin gündemine
alınması beklenen TMMOB Yasa taslağı değişikliği
ile TMMOB bakanlıkların bir yan kuruluşu haline
getirilmek, TMMOB’yi kamusal denetimin dışında
tutmak, TMMOB’nin seçim sistemi ile oynayarak
kendince seçim hesapları yapmak ve yargı kararı
olmadan seçimle iş başına gelmiş TMMOB
yöneticilerini görevden almak istemektedirler.
Tüm bunların temelinde TMMOB’nin yıllardır ranta
ve talana karşı onurlu duruşunu bilen ve bunlardan
rahatsızlık duyan iktidarların TMMOB’yi bir meslek
örgütü olarak hazzetmemesi vardır.
Biz Batman TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak
AKP hükümetinin yapmak istediği düzenlemeye
dur diyoruz. 1954 yılından beri yaptığı çalışmalarla
ülkenin en önemli kuruluşlarından olan TMMOB’YE
DOKUNMA DİYORUZ.
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TMMOB MUĞLA İKK: SERMAYE, DOĞAYI ÜRETİM
ARTIĞI DEPO OLARAK KULLANMAKTADIR
TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.
Mimarlar Odası Muğla Şubesi’nde gerçekleştirilen
açıklamasını okuyan TMMOB Muğla İl Koordinasyon
Kurulu Temsilcisi Görkem Acar; Birleşmiş Milletler
tarafından 1972 yılında Stockholm’de düzenlenen
“İnsan Çevresi Konferansında” çevre sorunlarını
küresel boyutta ele alarak, Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP) organının kurulmasına ve her
yıl 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olarak
belirlenmesine karar verildiğini hatırlattı.
Acar, 2020 Dünya Çevre Günü temasının biyoçeşitlilik
olduğunu belirterek, “Yıl boyu gündemde olacak bu
konu, 1993 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler
(BM) Biyoçeşitlilik Sözleşmesi, BM Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri ve 2020 sonrası iklim değişimiyle
mücadelenin yol haritası Paris Anlaşması çatısında
güzelim gezegenimizin zenginliklerinin geleceğini
kapsamaktadır. Biyoçeşitlilik, diğer bir deyişle biyolojik
çeşitlilik gezegenimizin yaşam çeşitliliğidir.” dedi.
Dünya ekosisteminde yaşayan bütün canlıların
birbirlerinin var olma ve yaşamlarını sürdürebilme
nedeni olduğunu anlatan Acar, “Yaklaşık 8 milyar
nüfusu ile İnsanlar bütün canlıların ancak bide birini
oluşturmasına karşın, yüzde 82 oranındaki bitkiler,
yüzde 13 oranındaki bakteriler, yüzde 5 oranındaki
böcekler, mantarlar, balıklar ve diğer canlılar üzerinde
baskı oluşturarak, kendisi dışındaki bütün canlıların
kaderini belirlemektedir. Ekolojik yıkımın en üst
seviyeye çıktığı, bütün canlıların yaşam alanlarının
daraldığı, yok edildiği günümüzde, ‘5 Haziran Dünya
Çevre Günü’ adeta sermayenin günah çıkarma günü
olarak kutlanmaya devam etmektedir. Sermaye;
varlığını, sadece emek sömürüsü ile devam ettiremeyip,
bütün canlıların yaşam alanlarındaki kaynaklara
el koyarak sürdürmeye çalışmaktadır. Kaynakları
tüketmekle kalmayıp, doğayı üretim artığı depo olarak
kullanmaktadır.” diye konuştu.
Acar, Türkiye’de de durumun farklı olmadığını ifade
ederek, şunları kaydetti:
“Sermayenin, ekolojik yaşam alanlarındaki yıkımı
görmezden gelen politikaları ile sadece insan yaşam
alanlarını ilgilendiren ‘çevre’ kirliliğine dikkat
çekilmekte, ara verilmeden ekolojik yaşam alanlarına
saldırıya devam edilmektedir. Ülke genelinde bütün

ekolojik yaşam alanları, maden, enerji, havalimanı,
inşaat gibi yıkım projeleri ile sermayenin bitmeyen
açlığına feda edilmektedir. İçinde bulunduğumuz
günler, aynı zamanda Gezi Direnişinin yıldönümü. 7 yıl
önce birliktelikten güç alarak ülkenin dört bir tarafında
doğayı korumak için, özgürlük, barış, adalet ve insanca
bir yaşam için ülkemizin en kitlesel hareketi olan Gezi
Direnişi yaşandı. Çevre sorunlarının bütün dünya
toplumları için büyük bir tehdit oluşturmaya devam
ettiği koşullarda, tüm insanların Gezi günlerindeki
duyarlılıkla doğa tahribatlarına karşı çıkması, çevre
sorunlarına karşı önlem alması, önlemleri takip etmesi
ve doğaya çevreye uygun davranış geliştirmeleri
zorunluluktur.”
Tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinin dünyaya
ve çevreye gösterilmesi gereken önem ve tutumların
yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösterdiğini
aktaran Acar, “İnsan faktörünün bulunmadığı doğal
ortamlar hızla düzelmiş ve gelişmiştir. Bu sebeple, daha
yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için,
doğal kaynaklara bakış açısının, üretim ve tüketim
kalıplarının ve en önemlisi olan alışkanlıklarımızın
değişmesi gerekmektedir. Bizler bu ülkenin mühendis,
mimar ve şehir plancıları olarak gelecek kuşaklara
sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bırakma amacıyla, bu
doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürmeye kararlılıkla
devam edeceğimizi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde
bir kez daha belirtiriz. TMMOB, işlevsizleştirilme
girişimlerine rağmen, yaşadığımız toplum için, doğa ve
çevre için toplumsal sorumluluğunu her koşulda yerine
getirecektir. Fritz Schumacher’in dediği gibi: ‘Doğru
olduğunu düşündüğümüz şeyi yapmalıyız. Çünkü
eğer doğru şeyi yapmazsak, yanlış şeyi yapacağız
ve iyileşmenin değil felaketin bir parçası olacağız.’”
ifadelerini kullandı.
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TMMOB ESKİŞEHİR İKK: KAYMAZ ALTIN VE GÜMÜŞ
MADENİ 2. KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ VE
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU İPTAL
EDİLMELİDİR

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu, Kaymaz
Altın Ve Gümüş Madeni 2. Kapasite Artırımı Projesi
ve Çevresel Etki Değerlendirme Raporunun iptal
edilmesi gerekliliği üzerine 6 Haziran 2020 tarihinde
Kaymaz’da muhtarlık meydanında bir basın
açıklaması yaptı.
Açıklamayı TMMOB Eskişehir İKK Sekreteri Neşet
Aykanat okudu. Açıklamaya TMMOB adına Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet Besleme de katıldı. Açıklama
şöyle:
TMMOB ESKİŞEHİR İKK: KAYMAZ ALTIN
VE GÜMÜŞ MADENİ 2. KAPASİTE ARTIRIMI
PROJESİ VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME
RAPORU İPTAL EDİLMELİDİR
2001 Yılında bölge halkını yoğun karşı çıkmasına
ve mücadelesine rağmen faaliyete geçirilen Kaymaz
Altın ve Gümüş Madeni, KOZA Altın işletmeleri
tarafından yönetilirken, Şirketin FETÖ terör örgütü
soruşturmaları ile bir süre üretimi durdurmuştur.
Şirketin Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonuna
devredildikten sonra, hükümet tarafından Kayyum
eliyle yönetilmesine tekrar başlanmıştır. Yani Kaymaz
siyanürlü altın üretim tesisi yöre halkının sağlığını hiçe

sayarak büyümeye devam etmektedir.
Bugün rezerv artışı ve işletmenin büyümesine bağlı
olarak Kaymaz Altın Ve Gümüş Madeni 2. Kapasite
Artırımı Projesi ile mevcut siyanür atık havuzu yeterli
gelmediği gerekçesi ile yerleşim yerine 500-600 metre
yakınlıkta olan bir bölgede 2. Siyanür atık depolama
havuzunu devreye almaya çalışmaktadır.
Yeni proje ile 40 Hektar alana1.750.000 m³ yeni bir
siyanür atık havuzu planlanmış, tüm ülke Korona
salgını ile mücadele ederken, ÇED Süreci gizli saklı ve
jet hızıyla tamamlanarak 30 Nisan’da, Mahalle ve yöre
insanının itiraz süreci beklenmeden, Bakanlık onayı
alınarak inşaatına başlanmıştır.
Değerli Kaymaz Halkı ve Basın Mensupları;
TMMOB yani bu ülkenin Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancıların örgütü olarak, mesleğimizi ilgilendiren
konularda halkımıza, ülkemize, suyumuza, toprağımıza
ve çevremize sahip çıkmak için bugün yine buradayız.
Altın İşletmeciliğinin ilk gündeme geldiği 2011 yılında
söylediğimiz gibi Kaymaz Barajı`na ve yerleşim yerine
yakın bulunan siyanürlü altın işletmesi hem çevre
halkını hem de bölgedeki diğer varlıkları tehdit ediyor.
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Özellikle bu varlıkların başında su geliyor. İşletme
sırasında kullanılan ve yeni gölet için kullanılacak
siyanürün Kaymaz Barajı`na ulaşarak içme ve sulama
suyuna karışmasıyla bölgedeki tarım ve toplum
sağlığını riske atmaya devam edecektir.
Yerel halkın geçimini sağladığı tarım, hayvancılık ve
mera alanlarının nasıl gerilediği, yok olduğu ve nereye
geldiği ortadadır.
Ağır metaller ve siyanürün, toprağa, suya, havaya
geçerek insan yaşamını ve doğayı yok ettiğidir. İşletme
çevresinde yaşayan yüzlerce insanın, yıllardır başta
kanser olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği
açıktır.
Kaymaz yöresine özgü ve dünya mirasına kayıtlı
korunması gereken 13 çeşit endemik bitki türünün yok
edilmesine asla izin verilmemelidir.
Önceki yıllarda, yoğun yağmurlar nedeniyle farklı
madenlere ait siyanür havuzlarında yaşanan çökme ve
taşkınların yarattığı çevre felaketleri hafızalarımızdaki
tazeliğini korumaktadır. Kütahya Eti Gümüş madeninde
yaşananlar unutulmamalıdır. Hiçbir maden, doğadan
ve insan hayatından daha değerli değildir.
Yine bölgenin özellikle Kaymaz fay hattı olarak
bilinen aktif bir fay üzerinde olması ve yaşanacak olası

depremde bu siyanür havuzlarında ortaya çıkacak,
taşma, sızma ve çökme ile ortaya çıkacak felaketler ve
yeni kurulacak siyanür havuzunun yerleşim yerine 500600 metre yakınlıkta olacağı göz ardı edilmemelidir.
Değerli Kaymaz Halkı ve Basın Mensupları;
Bizler yaşamı savunmak, yaşama hakkımıza sahip
çıkmak üzere bugün yine Kaymaz’dayız. Yöre halkının
sesini büyütmek için buradayız.
Çevreye onarılmaz zararlar veren, yer altı ve yer üstü
zenginliklerimizi yerli ve yabancı şirketlerin talanına
bırakan bu anlayışı kabul edilemez buluyoruz.
Madenlerin çıkarılmasını günlük ekonomik çıkarlara
teslim etmek, ülkemizin ve gelecek kuşakların yaşama
hakkını zora sokmaktır.
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Eskişehir
örgütlülüğü olarak, yöre halkı ve çevre örgütlerinin
birlikte yürüttüğü çevrenin ve yaşamın korunması
mücadelesinin yanındayız. Doğamızın katledilmesine,
madenlerimizin yağmalanmasına, doğal hayatın
ve insan yaşamının hiçe sayılmasına asla izin
vermeyeceğiz.
Yeni Atık Depolama Göleti ile yöredeki halkın ve doğal
yaşam koşullarını olumsuz ve geri dönülmez bir şekilde
etkileyen bu projeden derhal vazgeçilmelidir!

TMMOB TEKİRDAĞ İKK: BAROLAR VE AKADEMİK
MESLEK ÖRGÜTLERİNDE YAPILMAK İSTENEN
DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Bileşenleri, Tekirdağ Barosu Başkanlığı, TTB Tekirdağ Şubesi,
Tekirdağ Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası, Tekirdağ
Eczacı Odası, Tekirdağ Diş Hekimleri Odası, Çorlu Mali Müşavirler Odası; Barolar ve Akademik Meslek
Örgütlerinin yasasında yapılması planlanan değişikliğe ilişkin 8 Haziran 2020 tarihinde ortak bir basın
açıklaması yaptılar.
Türkiye ve dünya COVİD-19 salgını ile mücadeleye
odaklanmış; adaletsizlik, gelir dağılımındaki dengesizlik
ve bunların dayattığı yoksulluk hayatı olabildiğince
zorlaştırmışken, Baroların ve Akademik Meslek
Odaları’nın temel yasalarını değiştirip, çalışmalarında
kamu yararını gözeten bu kurumların etkisizleştirme
girişimini, üzüntü ve endişe ile öğrenmiş bulunuyoruz.

TMMOB ve bağlı odalarla ilgili kanunu değiştirme
girişimine bu defa Barolar ve Türk Tabipler Birliği de
eklenmiş, bu girişim; Barolar ve Akademik Meslek
Odaları’nı işlevsizleştirmeye, mesleki denetimleri ve
yetkilerini yok etmeye, meslek kuruluşlarının toplum ve
üyeler ile bağını koparmaya ve bu kurumların toplum
yararına çalışmasının önüne geçmeye yöneliktir.

Daha önce gündeme getirilen, ancak TMMOB’nin
kararlı duruşu ve kamuoyundan aldığı destek karşısında
tasarı geri çekilmiştir.

Kamu yararını çalışmalarında ön planda tutan ve
gücünü Anayasa’nın 135. maddesindeki “kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşu” olma özelliğinden alan
meslek örgütlerinin tüzel kişiliğini dönüştürülmek
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istenmektedir. Bu girişim, toplumsal yaşamın her alanı
ile doğrudan bağlantılı mühendislik, hukuk, mimarlık,
şehir planlamacılığı hizmetlerini bir bütün olarak
değersizleştirme, kararsızlaştırma ve işlevsizleştirme
çabalarıdır.
Bir devletin demokratik niteliğinin göstergesi hukuk
devleti ve evrensel hukuk ilkelerinin tüm kurumları
ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti ancak
güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı
ile hayat bulur. Barolar yargının kurucu unsuru
olup bağımsız savunmayı temsil eden avukatların
örgütlü gücüdür. O nedenle, Cumhuriyet’in kuruluş
felsefesine aykırılık teşkil eden bu tasarı aynı zamanda;
Cumhuriyetimizin köklü kuruluşlarından biri olan
Baroların da demokratik yapısını bozacak, Baroları
işlevsizleştirilecek, bağımsız ve özgür savunmaya
ket vuracak nitelikte olup, yurttaşların hak ve
özgürlüklerinin barolar tarafından korunmasının da
önüne geçecektir.
Ülkemizde
yaşamı
pahasına
COVID
-19
polikliniklerinde-servislerinde gece gündüz çalışan ve
sağlık hizmet sunumunun her basamağında emeğini
esirgemeyen sağlık emekçilerimize ve Pandeminin
başından sonuna vergi sisteminin aksamadan yürümesi
için var gücüyle çalışan TURMOB üyelerine teşekkür
bu şekilde edilmemelidir.
Barolardan, TMMOB ve TTB’den görüş dahi alınmayıp
demokratik süreçler işletilmeden Barolar ve Akademik
Meslek örgütlerini etkisizleştirme, toplumla bağlarını
koparıp kamu yararına çalışmalar yapmalarını
engellemeye yönelik bu yasa tasarısı kabul edilemez bir
durumdur.

Anayasamız, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarını meslek mensuplarının ortak ihtiyaçlarını
karşılamanın yanı sıra mesleğin genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak ve meslek disiplin
ve ahlakını korumakla görevlendirmiştir. Bu anlamıyla
Barolar ve Akademik Meslek kuruluşları, kamu
idaresinin bir parçasıdır. Yine Meslek Örgütlerinin
ülkenin yönetiminde ve ülke politikalarının
oluşturulmasında, kendilerini ifade edebilmeleri
demokrasinin gereğidir.
Anayasanın 135. Maddesi ve 1136 sayılı Avukatlık
Kanunu, 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 6023 Türk
Tabipleri Birliği Kanunu, 3224 Türk Diş Hekimleri
Birliği Kanunu 3568 Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu,
6643 Türk Eczacıları Birliği Kanunu, 6343 Veteriner
Hekimliği Kanunu ile düzenlenmiş olan kamusal
mesleki yetki ve denetimlerinin ortadan kaldırılması,
seçim sistemimizin değiştirilmesi ve Bakanlıkların
hiyerarşik vesayeti altına sokulma doğrultusundaki
Anayasamıza aykırı bazı değişiklik girişimlerini
anlamak mümkün değildir.
Meslek kuruluşlarının kamusal görevlerini yerine
getirmesi ancak, merkezi yönetimi yönlendiren siyasi
saiklere tabi olmadan, herhangi bir baskı altında
kalmadan, yalnızca bilimsel ve teknik gereklilik ve
kamunun menfaati göz önünde bulundurularak
faaliyet yapılması ile başarılı olunabilir. Bu nedenle
Anayasamızda kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları merkezi idare hiyerarşisi dışında,
siyasi baskılara kapalı özerk kurumlar olarak
yapılandırılmıştır. Bu yapının Anayasaya aykırı
biçimde çeşitli yasal değişiklikler ile aşındırılmaya ya
da yok edilmeye çalışılması, kamu idari yapımızı da
ayrıca kaosa sürükleyecektir.
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Nitekim Anayasa Mahkemesi, birçok kararında meslek
kuruluşlarının çıkaracakları yönetmeliklerin ilgili
Bakanlığın onayına sunulduktan sonra yürürlüğe
konulması, uluslararası toplantı ve etkinliklere katılım
için ilgili Bakanlıktan onay ve izin alınması vb.
kanuni düzenlemeleri meslek kuruluşlarının Anayasal
özerkliklerine vurgu yaparak iptal etmiştir.
Yasa değişikliğinin hedeflerinden biri olan, Barolar
ve Akademik Meslek örgütlerinin mesleki denetim
süreci dışına çıkarılmasıyla hukukun üstünlüğü ve
insan haklarını savunmak ve korumak görevleri
yerine getirilemeyecek, toplum ve çevre sağlığı, doğal
varlıklarımız, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz, tarihi
ve kültürel mirasımız gıda güvenliği ve denetimleri,
koruyucu hekimlik kuralsız ve kontrolsüz bir şekilde
piyasa koşullarına terk edilecektir.
Toplumun genelini ve ülkemizin geleceğini yakından
ilgilendiren, güvenli bir yaşam sürdürebilmemiz
açısından hayati öneme sahip yapı denetimi,

sanayi, imar, gıda, çevre, enerji, iletişim, teknoloji,
bilişim, tasarım, ulaşım, adalet, madencilik, tarım
ve hayvancılık, orman, su kaynakları ve kentlerin
yönetimi gibi alanlarda mühendislik-mimarlık-şehir
plancılığı ve hukuk hizmetlerinin mesleki denetimi ve
bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılacaktır.
Bizler aşağıda imzası bulunan “Barolar ve Akademik
Meslek Odaları” olarak; gücünü Anayasa’dan ve
halkımızdan aldığımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.
Yapılmak istenen demokratik hukuk devletinde asla
kabul edilemeyecek bu değişiklikleri kırmızı çizgimiz
olarak görüyor, diyalog ve müzakere ruhundan sonuç
alınacağı inancı taşıyan beklentinin devam ettiği ancak
geçen süre zarfında somut adım atıldığını görememenin
derin bir kaygı yarattığı bu kaygıyı destekleyen yeni
adımlar atılması halinde ise mesleklerimizin onurunu
ve ülkemizin demokratik geleceğini korumak adına
yasalar çerçevesinde hukuki ve toplumsal mücadelenin
devam ettirileceğini bildirir, kamuoyuna saygıyla
duyururuz.

TMMOB ADANA İKK: ADANAYA TEMİZ HAVA
İSTİYORUZ
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Adana Barosu, Adana Tabip
Odası, Adana Eczacı Odası, Adana Diş Hekimleri Odası, Adana Veteriner Hekimleri Odası ve Doğu Akdeniz
Çevre Dernekleri Platformu 10 Haziran 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaparak “Adana’ya Temiz
Hava İstiyoruz” dediler.
TMMOB ile Adana, Mersın,
Tarsus, İskenderun, Hatay, Erzin
Çevre Koruma Derneklerinin
yönetici ve üyeleri Akciger
hastalıklarına yakalanmamak
için, Kanser olmamak için,
Topraklarımızın,
suyumuzun
havamızın kirlenmemesi için,
çocuklarımızın, ülkemizin ve
insanlığın geleceği için, Adana’ya
temiz hava için, EMBA Hunutlu
Termik Santrali Projesinin
iptalini istediler.

Adana Adliyesi önünde bir araya gelen Adana Tabip
Odası, Adana Eczacı Odası, Adana Barosu, Adana Diş
Hekimleri Odası, Adana Veteriner Hekimler Odası,

Katılımcı
kurumlar
adına
Adana Tabip Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ali
İhsan Ökten’in okuduğu metnin
tamamı aşağıdaki gibidir;
“Doğu Akdeniz bölgesinde çalışmakta olan termik
santraller halkımızı zehirlemeye devam ederken,
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Yumurtalık’ta 2003 yılından bu yana çalışan, etrafa
zehir saçan ve kanser yayan Sugözü termik santraline
sadece 1.800 metre uzaklıkta, Çin sermayeli EMBA
Hunutlu termik santrali inşaatı halkımızın yaşam
hakkını tehdit etmeye devam ediyor.
Adana Tabip Odası, Adana Barosu, Ziraat Mühendisleri
Odası, Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri ve Türkiye
Barolar Birliğinin, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu’na karşı Ankara İdare Mahkemesinde açtığı
“EMBA kömürlü termik lisans iptal davasında”,
Sugözü kömürlü termik santralinin çalıştığı bölgede
2009’da 5 olan kanser vakası sayısı 2014’te 60’a çıkmış
yani kanser vakaları sayısı 11 kat, kanser türleri ise
yüzde 275 oranında artmış, buna mukabil nüfusun da
18.000’lerden 17.000’lere düştüğü belirlenmiştir.
Çevre Mühendisleri Odasının, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı hava kalitesi ölçüm istasyonu verilerine göre
hazırladığı raporunda, Adana’nın 2019’da 236 gün
yani yılın yüzde 65’inde Dünya Sağlık örgütü sınır
değerleri üzerinde kömür kaynaklı partikül madde
–kirli hava- soluduğu belirlenmiştir. Adana ve Doğu
Akdeniz bir termik santral daha kaldıramayacak kadar
ağır bir kirlilik yükü altındadır. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın yayınladığı “İskenderun Körfezi
Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Açıklama Raporu”nda
İskenderun Körfezinin ağır bir kirlilik yükü altında
olduğu belirtilmekteyken aynı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı neredeyse bitişik sayılabilecek bir mesafede
(1800 metre) yan yana 2 termik santralin kurulması
için ÇED raporuna onay vermektedir.
Kömürlü termik santraller havaya mutlaka partikül
madde salmaktadır. Corona virus Covid-19 salgınında
İtalya’nın endüstrileşmiş, havanın kirli olduğu kuzey
bölgesinde Covid-19’dan ölüm oranı %12 iken,
İtalya’nın geri kalanında bu oranın %4,5 olduğu ortaya
çıkmıştır.
ABD’de ise metreküpte sadece 1mikrogram (1 mcg)
partikül madde artışının Covid -19 ölümlerinde %8
artışa neden olduğu belirlenmiştir. Hollanda’da ise
Dünya Sağlık Örgütünün verdiği 10 mcg/m3 değer
taban alınarak, PM 2,5 kirliliğinde %20 artışın Covid-19
vakalarında %100 artışa yol açtığı tespit edilmiştir.
Covid-19 salgını bize hava kirliliğinin insan sağlığı
üzerindeki olumsuz etkisini bir kez daha hatırlatırken
diğer taraftan doğaya sahip çıkmamızı bize bütün
acımasızlığı ile anlatmaktadır.

Adana merkezde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün
sınır değerleri altında tutulabilseydi, 2019 yılında 2
bin 72 ölüm engellenebilirdi. Bu veri, Adana’da her 5
kişiden 1’inin hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını
kaybettiğini gösteriyor. Türkiye’de ise en güncel verilere
göre dış ortam hava kirliliği yılda yaklaşık 52 bin erken
ölüme neden oluyor.
Yumurtalık EMBA termik santrali ÇED raporunda
yapılan ölçümlerde ise Partikül madde oranı 83 mcg
/ m3 çıkmıştır. Termik santraller kaynaklı partikül
madde kirliliğinin Covid 19 ölüm ve vaka sayısını
arttıran etkisi nedeniyle;
-YUMURTALIK EMBA TERMİK SANTRAL PROJESİ
İPTAL EDİLMELİ,
-YUMURTALIK SUGÖZÜ İSKEN - İSKENDERUN
SARISEKİ ATLAS ENERJİ –ADANA TUFANBEYLİ
ENERJİSA KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİ
DERHAL –ACİLEN KAPATILMALIDIR.
Bu nedenlerle EMBA termik santraline kredi veren
Çinli bankalara mektup yazarak halkın yaşama hakkını
tehdit eden bu projeye desteklerini çekmelerini istedik.
Adana’ya temiz hava isteyen meslek odaları ve çevre
dernekleri olarak bizler Adana’nın ve İskenderun
Körfezi’nin bir termik santral daha kaldıramayacağını,
halk sağlığını tehdit eden santralin Sağlık Etki
Değerlendirmesi ve tüm körfezi kapsayan kümülatif
hava kirliliği modellemesi yapılmadan inşaatına
başlandığını biliyoruz, bu nedenle EMBA termik
santral inşaatının durdurulmasını talep ediyoruz.
Çevre mücadelesi çevre hakkı boyutunu aşıp, yaşama
hakkı boyutuna sıçrayalı çok olmuştur. Çevre
mücadelesi yaşama mücadelesi hepimiz için en önemli
hayat meselesi haline gelmiştir.
Akciger hastalıklarına yakalanmamak için,
Kanser olmamak için,
Topraklarımızın, suyumuzun havamızın kirlenmemesi
için
Çocuklarımızın, ülkemizin ve insanlığın geleceği için
Adana’ya temiz hava için,
EMBA HUNUTLU TERMİK SANTRALİ PROJESİNİN
İPTALİ İSTİYORUZ,
ADANA’YA TEMİZ HAVA İSTİYORUZ.
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TMMOB BURSA İKK: 15-16 HAZİRAN DİRENİŞİNİN
50. YILINI KUTLUYORUZ!
15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 50. yılında, DİSK, KESK, TMMOB, TTB Bursa Bileşenleri çağrısı ile Bursa
Emek ve Demokrasi Güçleri, BAOB Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bir anma etkinliği ve basın açıklaması
gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen açıklama şöyle:
“İşçilerin sendikal mücadelesinin önünü kesmek için
yapılmak istenen yasal düzenlemelere karşı 15-16
Haziran 1970 tarihlerinde gerçekleştirilen büyük işçi
eylemlerinin 50. Yılını coşkuyla selamlıyoruz.
Yüzbinlerce işçinin sendikal hak ve özgürlüklerine
sahip çıkmak, örgütlenme haklarını ve sendikalarını
korumak için gerçekleştirdikleri bu direniş, üzerinden
geçen 50 yıla rağmen ülkemizdeki emek mücadelesinin
en görkemli direnişlerinden birisi olarak parlamaya
devam etmektedir.
15-16 Haziran Direnişi, çalışma yaşamını sermayenin
çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen siyasal
iktidara karşı işçi sınıfının çaresiz olmadığının en
önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Fabrikalardaki
üretimi durdurarak yollara çıkan işçiler, yan yana
geldiklerinde neleri başarabileceklerini dosta-düşmana
göstermişlerdir.
İşçilerin başlattıkları bu direniş şiddetle bastırılmak
istenmesine, sıkıyönetim ilan edilmesine ve direnişe
katılan işçilerin işsiz bırakılmakla tehdit edilmesine

rağmen, direniş başarılı olmuş, Anayasa Mahkemesi
Meclis’ten geçen değişiklikleri iptal etmiştir.
Bugün Covid19 salgınının da etkisiyle, işsizlik ve
yoksulluk artmakta, hayat daha da cekilmez hal
almaktadır. Siyasi iktidar, artan sorunları çözmeye
uğraşmak yerine, toplum üzerinde ağır baskılar
uygulamakta, emekçilerin kazanılmış haklarını da yok
etmeye çalışmaktadır.
Bizler, kıdem tazminatı başta olmak üzere, tüm
kazanılmış haklarımıza sahip çıkacağız, sendikal hak
ve özgürlüklerimize karşı her türlü saldırı karşısında
örgütlü gücümüzle daha da güçlenerek mücadele
etmeye devam edeceğiz.
Bizler, Demokratik Haklara yönelik ağır baskı saldırı ve
hukuksuzlukların son bulması için mücadele etmenin
işçi sınıfının kaçınılmaz görev olduğu bilinciyle eşitlik
ve demokrasi için sömürüsüz bir yaşam için emeğin
türkiye’sini kurmak için mücadeleye devam edeceğiz.
Yaşasın 15-16 Haziran Şanlı direnişimiz Yaşasın örgütlü
mücadelemiz
Yaşasın Birlik Mücadele Dayanışma”
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TMMOB ZONGULDAK İKK: 15-16 HAZİRAN
MÜCADELE RUHU, YOLUMUZU AYDINLATIYOR
TMMOB Zonguldak İKK, DİSK Genel-İş Zonguldak Şubesi ve KESK Zonguldak Şubeler Platformu 15-16
Haziran 1970’de gerçekleştirilen büyük işçi direnişinin 50. yıldönümü nedeniyle 16 Haziran 2020 tarihinde
ortak bir basın açıklaması yaptı.
süreciyle birlikte daha da çeşitlenerek ve derinleşerek
artmıştır. İşçiler, emekçiler “çarklar dönsün” denilerek
salgınla ya da açlıkla ölüm seçenekleriyle karşı karşıya
bırakılmıştır. Kıdem tazminatına “Tamamlayıcı
Emeklilik Sistemi” adı altında el konulması
girişimlerinin hız kazandığı bugünlerde 15-16 Haziran
direnişinin bu niteliği bir kez daha bu saldırılara karşı
ne yapılması gerektiğini net olarak işaret etmektedir.

İşçi Sınıfının, ezilenlerin bir araya geldiğinde tarihin
akışına nasıl yön verdiğinin ve sermayenin korkulu
rüyası olduğunun en somut örneklerinden olan 15-16
Haziran 1970 direnişi, Türkiye’ nin toplumsal mücadele
tarihinin en önemli dönüm noktalarındandır.
Aradan 50 yıl geçmesine rağmen, 15–16 Haziran
direnişinin bugün hala hatırlanıyor olmasının başlıca
nedenleri; sendikal haklara, temel hak ve özgürlüklere
yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılara karşı,
sendikalı-sendikasız tüm emekçilerin toplumsal
muhalefet bileşenleriyle birlikte ortak mücadele
hattını benimsemesi ve hayata geçirmesidir. 15-16
Haziran direnişi; üretimden gelen gücün en etkin
şekilde kullanılarak, sermaye saldırılarının nasıl
püskürtüleceğini deneyimleyerek bizlere göstermesidir.
1970 yılında direnen işçi örgütlülüğünü geriletmek,
etkisizleştirmek için yasal düzenleme yapan zihniyet;
bugün de yeni engellemelerle, grev yasaklarıyla, işçiler
lehine olan toplu sözleşme hükümlerinin ertelenmesi
kararıyla, esnek çalışmanın kalıcı hale getirilmesi
girişimleriyle, toplu ve tek tek işten çıkarmalarla,
ücretsiz izin dayatmalarıyla, işsizlik fonunun
yağmalanmasıyla, sürgün, gözaltı/tutuklama, mobbing
gibi yönelimlerle muhalif sendikal örgütlenmelerin
tasfiyesini hedefleyen her türlü baskı ve şiddet
politikalarını yürütmektedir.
Dünyada ve ülkemizde emekçilerin, işçi sınıfının karşı
karşıya kaldığı saldırılar değişmemiş, özellikle salgın

Dünyada ve ülkemizde gerici-otoriter-faşizan
iktidarlar salgın sonrası modern kölelik koşullarını
yaratarak dünyayı tümüyle şirketlerin yağma alanı
haline getirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde yandaş
sermaye temsilcilerinden MÜSİAD ve MESS’ in hayata
geçirmek istediği “izole üretim üsleri” ve “elektronik
kelepçe” projeleri bunun açık örneklerindendir.
Emekçiler ne ilk kez ne de son kez bu tür saldırılarla
karşılaşmaktadırlar. Emekçiler tüm saldırılara karşı
koyacak 15-16 Haziran gibi tarihsel mirasa, gelecek
güzel günlere dair inanç ve umuda sahiptirler. Bu inanç
ve kararlılıkla sermayenin saldırıları 15-16 Haziran
direnişinin de temel ilkesi olan birleşik ve ortak
mücadele ile elbette durdurulacak, püskürtülecektir.
Bizler, emekçilerin Zonguldak’ taki temsilcileri DİSK,
KESK ve TMMOB olarak; sermayenin neo-liberal
saldırılarına rağmen 15-16 Haziran bilinci ve yol
göstericiliğiyle; özgür, eşit, laik, barış ve kardeşçe bir
arada, güvenli bir çalışma hayatı için mücadelemizi
kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Sendikal
örgütlenmenin önüne engel konulmasına, yandaş
sendikal örgütlenmelerin devlet himayesine alınmasına,
örgütsüzlük dayatmasına, grev hakkı kısıtlamasına
karşı on binlerce işçinin ortaya koyduğu mücadeleci
tutum, inanç, cesaret ve kararlılıkla; 50. yılında da
önümüzü aydınlatmaya devam ediyor. Türkiye işçi
sınıfının mücadele tarihine altın harflerle yazılan 1516 Haziran 1970 Direnişini, 50. yıldönümünde bir kez
daha coşkuyla selamlıyoruz.
“YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ MÜCADELESİ”
TMMOB Zonguldak İKK
DİSK Genel-İş Zonguldak Şubesi
KESK Zonguldak Şubeler Platformu
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SARAÇOĞLU MAHALLESİNDE RANTA VE TALANA
KARŞI MÜCADELEMİZİ BÜYÜTÜYORUZ!
iptal edilmiştir. Ancak Saraçoğlu için
Ankara I nolu Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu kararları ile iptal
edilen planlara benzer biçimde, alanda
inşa çalışmalarının yürütülmesinin
önü açılmıştır.

Yenişehrin Özgün Değerleri ile Korunması ve
Yaşatılması için Mücadelemizi Büyütüyoruz!
Ankara’da pandemi dönemini fırsata çevirerek, kentin
kalbi olan, Yenişehrin merkezinde gerçekleştirilen
kamu yararına aykırı tüm uygulamaların takipçisi
olduğumuzu belirttiğimiz üzere (1), Güvenpark
ve Saraçoğlu için ilgili yerel yönetimlerle iletişime
geçilmiş ve Saraçoğlu mahallesinin özgün biçimiyle
korunmasını tehdit eden Koruma Bölge Kurulu
kararlarına Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği
Ankara İl Koordinasyon Kurulumuz tarafından dava
açılmıştır.
Günümüzde, Ankara’nın odak noktası olan
Güvenpark’ın özgün biçimiyle korunmasını risk
altına sokabilecek ve muğlak ifadeler taşıyan, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvenpark
Koruma Amaçlı İmar Planı iptal edilmiş olmasına
rağmen, Güvenpark’ta hukuksuz bir şekilde halen
Keçiören Metrosu inşaat çalışmaları devam etmektedir.
Cumhuriyet’in ilk toplu konut alanı olan Saraçoğlu
Mahallesinin özgün bir biçimde korunması ve
yaşatılması için ise 2013 yılından itibaren hukuksal
mücadele devam etmektedir. Saraçoğlu mahallesinin
“riskli alan” ilan edilmesi, konutların koruma
grubunun düşürülmesi, zorla tahliye kararının
alınması, taşınmazların satılmasının öngörülmesi,
arsa satışı karşılığı gelir paylaşımının ihale edilmesi
ve Saraçoğlu’nun korunmasını risk altına sokan
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
ilgili meslek odalarının açtığı davalar sonucunda

Başkentin kalbi olan Güvenpark ve
Saraçoğlu’nda, merkezi hükümet
kurumları
tarafından
yürütülen
hukuksuz ve tahribata yol açan inşa
çalışmalarına karşın 2020 yılı Mayıs
ayı içerisinde Çankaya Belediyesi
ve Ankara Büyükşehir Belediyesi
ile Ankara İl Koordinasyon Kurulu
olarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Görüşmelerimizde yerel yönetimlerin, tüm Ankara ve
Ankaralılar için ve hatta ülke çapında kültürel öneme
sahip olan Güvenpark ve Saraçoğlu’nda tahribata
yol açacak kararlara, uygulamalara ve hukuksuz inşa
çalışmalarına karşı bilimin, şehircilik ilkelerinin ve
kamu yararının yanında yer almaları konusunda
taleplerimiz aktarılmıştır.
TMMOB Ankara İKK olarak, Saraçoğlu için Ankara
I nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
27.02.2020 tarih ve 7298 sayılı kararı, 05.03.2020 tarih
ve 7314 sayılı kararı, 12.03.2020 tarih 7329 sayılı kararı,
19.03.2020 tarih ve 7346 sayılı kararlarına, toplumun
esenliğini ve kuşaklar ötesi ortak yararları korumak
amacıyla dava açılmıştır:
• Saraçoğlu Mahallesi 14.04.1979 tarihli Gayrimenkul
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı ile 1. Derece
Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Kumrular
Sokak’taki çınar ve kestane ağaçları ise aynı kurulun
08.06.1979 tarihli kararı ile tescil altına alınmıştır.
Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 02.03.1993 tarihli kararı ile de mahalledeki
tüm yapıların tescil kaydı yenilenmiştir. Ayrıca,
mahalledeki yapılar “1. Grup Yapılar” niteliğinde
tescillidir. Saraçoğlu Mahallesi sahip olduğu yoğun yeşil
doku ile Ankara kent merkezinin yeşil alan ihtiyacını
karşılayacak niteliğe sahiptir. Alanın sahip olduğu doğal
değerler farklı zamanlarda kayıtlara geçirilerek koruma
altına alınmıştır. Mülga Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 1979 tarihinde
verdiği karar ile Kumrular Sokağının her iki tarafında
bulunan ağaçların ve Mülga Ankara Kültür ve Tabiat
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Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 1993 yılında aldığı
karar ile de 93, 94, 95. Caddeler ile Yayhagalip Caddesi
ve Necatibey Caddesi üzerinde bulunan çeşitli türdeki
ağaçlar anıt ağaç olarak tescil edilmiştir. Mahallede
bulunan toplam 210 ağaç tescillenerek koruma altına
alınmıştır.
• Kurul kararlarında referans olarak gösterilen 1/1000
ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı belgelerinde
“alanın kent merkezi içinde atıl ve işlevsiz kalmış
olması” durumu yeni bir planlama müdahalesini
gerekli göstermek için kullanılmaktadır. Ancak kamu
idarelerinin bilinçli ve sistematik tutumu, Ankara kenti
bütününde kültürel öneme sahip olan ve kaliteli yaşam
olanakları sunan Saraçoğlu’nun niteliksizleşmesine
yol açmıştır. Bu bilinçli saldırılar sonucunda öncelikle
koruma amaçlı imar planları, akabinde imar uygulaması
ve inşaa faaliyetler başlamış, sonrasında ise davamıza
konu olan kurul kararları onaylanmıştır.
• Kamu eli ile kurulduğu günden bu yana 70 yılı aşkın
süredir korunması sağlanan Saraçoğlu Mahallesi,
davamıza konu olan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 102 (k) maddesi uyarınca 04.03.2020
tarih ve 56871 sayılı Bakanlık Makamı olur’u ile
onaylanan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Namık Kemal
Mahallesi ve Yenişehir sınırları içerisinde kalan
muhtelif parsellerin olduğu alanda “Saraçoğlu Kentsel
Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahası” 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçlı İmar Planına ve 3194 sayılı İmar
Kanunun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan İmar
Uygulamasın işlemleri aracılığıyla ucu belirsiz bir
mekânsal dönüşüme konu edilmektedir. Bu işlemlerin
tarihi, kültürel, anı, belge, mimari, doğal ve kentsel
değerlerini günümüze dek korumuş olan Saraçoğlu
Mahallesini özel mülkiyete konu etmektedir. Bu
durum, kamu yararına, şehircilik ve koruma ilke ve
esaslarına aykırıdır.
• Davamıza konu olan kurul kararlarında ise alanda
aynen korunacak olarak belirlenen 5 adet tescilli
yapının olduğu, bu yapılar dışındaki diğer tüm
tescilli yapıların statik durumunun ilgili idareler
tarafından uygun görülmesi koşuluyla uygulamasının
yapılabileceği açıkça belirtilmiştir. Koruma Kurul
Kararlarında, restorasyon projelerinin KAİP plan
notlarına uygun olarak hazırlandığı belirtilerek ilave
yapılaşma çalışmalarının tamamen önü açılmaktadır.
• “…tescilli yapılar ile birlikte tasarlanan ek yapılarda
ise binalar arası bağlantıyı sağlayan geçiş yapıları için

yapı yaklaşma mesafeleri şartı aranmaz” denilerek “ek
yapı” ve “geçiş yapıları” tanımsız bırakılmış; tescilli
yapılarla birleştirildiği müddetçe her türlü yapının
inşasını mümkün kılabilen; tescilli yapılar arası
bağlantıyı sağladığı müddetçe yapı yaklaşma mesafeleri
önemsenmeden bütün parselde ek yapı yada geçiş
yapısı adı altında her türlü yapının inşasının önünü
açan; bu yapılarla ilgili herhangi bir yapılaşma koşulu
belirtmeyen belirsiz tanımlamalar yaratılmıştır.
• Alan içinde 124 adet daireden oluşan konut alanı,
butik, ofis, kafe ve restoranlardan oluşan ticari
fonksiyonlar için toplam 60.964 m² alan, karma
kullanım fonksiyonu önerilen Konut-Ticaret-Turizm
alanları, 160 odalı konaklama tesisi, 5.319 m² inşaat
alanına sahip 18 derslikli eğitim tesisi planlanmıştır.
Ayrıca alanın yaklaşık 40.000 m²si yollara ayrılmıştır.
Konut-turizm-ticaret kullanımı tanımlanmış alanlarda
inşaat alanı 5.000 m²’ye kadar kütüphane, sergi salonu,
müze, sinema ve tiyatro, gösteri sanatları merkezi,
kültürel tesis yapıları, semt konakları vb. gibi ilave
yapılar yapılabileceği belirtilmiştir. Yıllarca konut
kullanımında olan ve 1. grup taşınmaz kültür varlığı
olarak korunması gereken bu yapıların turizm ve ticaret
binalarına dönüşümünde koruma ilkelerine uygun
olarak korunmasının söz konusu olamayacağı açıktır.
• Kurul kararında yer alan harita kapsamında, Dip
Sokak’ın bulunduğu bölgede yer alan yapıların
arasında yeraltı otoparkının yapılacağı net bir şekilde
gösterilmektedir. 1.680 araçlık otopark yeri planlandığı
belirtilerek, planlama alanının çok büyük bir kısmını
kaplayan konut-turizm-ticaret alanı kullanımı
önerilmiş olan alanın altının yeraltı otoparkı olması
öngörülmüştür. Kent merkezindeki trafik yoğunluğunu
ve bireysel araç kullanımını arttıracağı kesin olan,
herhangi bir trafik etüdüne dayanmayan bu plan
öngörüsü yalnızca Saraçoğlu Mahallesi ve çevresini
değil tüm kent merkezindeki trafik akışını tehdit eder
niteliktedir. Dünya çapında kent merkezlerinde yoğun
bir biçimde uygulanan trafik sakinleştirme ve yaya
mekanları yaratma politikalarının aksine gelişen plan
öngörüleri çağdaş ulaşım planlaması anlayışlarıyla
çelişmekte, yeni sorunlar yaratmaya neden olacaktır.
• Jansen Planı’ndan gelen tasarım ilkeleri ve üst ölçekli
plan olan 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı
kapsamında Güvenpark ile Hükümet Kartiyesi ve
Saraçoğlu Mahallesi’nin planlama süreçlerinde bir
bütün olarak ele alınması gerektiği Ankara 7. İdare
Mahkemesinde görülen 2019/1256E. ve Ankara 6.
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İdare Mahkemesinde 2018/860 esas sayıyla görülen
davaya konu planın iptal gerekçeleriyle tarafından
da onanmıştır. Saraçoğlu Mahallesinde, Güvenpark,
Hükümet Kartiyesi ve Kızılay Kent merkezine ilişkin
bütüncül planlama çalışması gerçekleştirilmeden
parçacıl planlar dayanak gösterilerek restorasyon
projesinin onaylanması ve uygulama aşamasına
geçilmesi yaklaşımı hatalıdır.
Ankara kentini Ankara’da yaşayan bizler için önemli
olduğu kadar, tüm ülke için tarihsel ve kültürel öneme

sahip, Ankara’nın merkezinin özgün değerleriyle
korunması ve yaşatılması için kuşaklar ötesi
kamu yararını savunduğumuzu ve mücadelemizi
sürdürdüğümüzü kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Kamuoyuna kapalı ve şeffaf olmayan biçimde
yürütülen, teknik, bilimsel, şehircilik ilkelerine ve
kamu yararın aykırı olan tüm uygulamaların karşısında
olduğumuzu vurgular, ilgili yerel yönetimleri ve tüm
bileşenleri kamu yararı adına, topluma hizmet etmek
için mücadeleye yeniden çağırıyoruz.

ESKİŞEHİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ:
BAROLARA DOKUNMA! BARO BAŞKANLARINA
YÖNELİK ENGELLER DERHAL KALDIRILSIN!
TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu, KESK Eskişehir Şubeler Platformu, DİSK Eskişehir Bölge Temsilciliği
ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası; Baro Başkanları’nın yürüyüşlerinin engellenmesi üzerine 23 Haziran 2020
tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
da aldıranlara da, bizlere de sizlere de. Bunun
sağlayacak bağımsız baro yapısını ortadan kaldıracak
şekilde yapılmak istenen çoklu baro yapısı ve seçim
sitemlerinde yapılmak istenen değişiklik çabalarından
ve TMMOB gibi diğer akademik meslek örgütlerinin
kanunlarında yapılmak istenen değişiklerden derhal
vazgeçilmelidir.
Şu haliyle Barolar ve diğer akademik meslek örgütlerinin
yasaları ve seçim sistemleri, tek adam rejimine geçirilen
ülkenin siyasal yapısından ve kurumlarından daha
demokratik ve daha şeffaftır ve bu haliyle kalması için
mücadelemiz sürecek ve öylede kacaktır.

AKP iktidarı tarafından Meslek kanunlarında yapılmak
istenen antidemokratik değişikliklere karşı çıkmak
için Ankara’ya yürüyen Baro Başkanlarının polis
zoruyla engellenerek şehir girişinde alıkonulmalarını
kınıyoruz.

Bu görüşlerini Türkiye Barolar Birliğine iletmek üzere
yola çıkan Baro başkanlarının Ankara’ya, yani bu
ülkenin başkentine girişleri ve Anıtkabir’e ziyaretleri
önündeki engel derhal kaldırılmalıdır. İnsan hak ve
özgürlüklerini keyfi biçimde sınırlandırmaya yönelik
baskıcı uygulamalara derhal son verilmelidir.

Anayasamıza göre herkes, önceden izin almadan,
barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına
sahiptir. Hiç kimsenin, Anayasa’da açık biçimde yer
alan bu hakkın kullanılmasını keyfi biçimde engelleme
yetkisi bulunmamaktadır.

Bizlerde bu ülkenin daha aydınlık daha demokratik
ve daha adaletli yarınlarının ümit edenler olarak Baro
başkanlarının maruz kaldığı bu muameleyi bir kez
daha kınıyor ve bu haklı mücadelelerin de yanlarında
olduğumuzu ve onlara her türlü destek için hazır
olduğumuzu belirtmek istiyoruz

Bağımsız yargı ve adalet bir gün mutlaka gerekebilir,
hukuksuz şekilde Baro başkanlarını ablukaya alanlara,

YAŞASIN ADALET
YAŞASIN BAĞIMSIZ YARGI
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BURSA İKK: YAPILAN UYARILAR DİKKATE
ALINMALI, AFET SONRASI YARDIM VE YARA
SARMA POLİTİKALARI TERK EDİLİP AFET RİSKİNİ
AZALTICI ÇOK YÖNLÜ TEDBİRLER ALINMALIDIR
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 18 Haziran 2020 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, 21 Haziran
2020 tarihinde Kestel ve İzmik ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin inceleme raporunu 23 Haziran 2020
tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde gerçekleştirdiği kamuyou ile paylaştı.

18.06.2020 Osmangazi ilçemizde, 21.06.2020 tarihinde
Kestel ilçesi, Kayacık ve Dudaklı mahallelerinde, İznik
ilçemizde sel felaketi yaşanmış, 5 yurttaşımız yaşamını
yitirmiş, yerleşim alanlarında mesken ve iş yerleri,
araçlar ve ekili tarım alanları hasar görmüştür. Yaşamını
yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı, selden zarar gören yurttaşlarımıza geçmiş
olsun diyoruz.
Uyarılar Dikkate alınmalı;
25 Eylül 2010 tarihinde Jeoloji Mühendisleri Odası
Güney Marmara Şubesi basın açıklamasında; Bursa’nın
jeolojik yapısı nedeniyle sel ve su taşkınlarına elverişli
olduğunu belirterek, doğal afet kaynaklı acı olaylar
yaşanmadan gerekli tedbirlerin alınması konusunda
yetkilileri uyarmıştır. Aynı basın açıklamasında Jeolojik
açıdan Bursa ve civarındaki genç oluşukların geniş
alanlar kapladığına dikkati çekilmiştir.
“Bu genç oluşuklar kütle hareketlerine duyarlı,
jeolojik birimlerden yani kaya ve zemin gruplarından
oluşmaktadır. Bu alanların üzerinde de mühendislik
yapıları önemli ölçüde yer almaktadır. Bursa’da
topoğrafik, jeolojik ve jeomorfolojik koşullar sel ve
taşkın olaylarına elverişli bir ortam sunmaktadır. Bu
durum bilinmesine rağmen yerel yönetimlerin bu
koşulları dikkate almadan yerleşime göz yummaları
olası can ve mal kaybı riskini arttırmaktadır. Bu

nedenle belediyeler, İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
gibi kurumların acilen Bursa da heyelan, taşkın ve
su baskını gibi kuvvetli yer hareketlerine yönelik
duyarlılık, tehlike ve risk dağılımını gösteren bölge
haritalarını hazırlaması gerekmektedir.” denilmiştir.
Sel felaketinin yaşandığı bölge incelendiğinde sel ve
taşkın olaylarına elverişli olarak %0-10, % 10-30 ve
%30-55 eğimli alanlardan oluştuğu ve jeolojisinin
ise Kretase yaşlı Paşayayla formasyonunda oluştuğu
görülmektedir. Bölgede yüksek topoğrafik eğime
sahip ve rezidüel zonun nispeten kalın olduğu mevcut
durum itibari ile herhangi bir stabilite sorunu ise
gözlenmemiştir. Ancak bölgelerde stabilite sorunları ve
yersel olarak oluşacak dik kazı şevlerinde kaya düşmesi
riski bulunmaktadır.
Son yağışlarda meydana gelen can ve mal kaybına
neden olan elim olaylar göstermiştir ki; Bursa;
topografyası nedeniyle yıllardır yaşanan taşkın ve
sellerden de ders çıkartmamış, Doğal afetlere karşı
hazırlık yapmamıştır. TMMOB Bursa İKK tarafından
yapılan basın açıklamaları, seçimlerden önce yine
TMMOB Bursa İKK tarafından hazırlanıp, yerel
yönetimlere dağıtılan “Bursa Kent Raporu-Şubat
2019”daki öneri ve uyarılarımız ile Meteoroloji Genel
Müdürlüğünün uyarılarına rağmen, kenti ve ülkeyi
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yönetenler önlem almak bir yana doğa olaylarını afete
dönüştürecek pek çok uygulama hayata geçirilmiştir. O
günkü açıklamalarımız güncelliğini korumaktadır.
•Yerleşim alanlarımız, sosyal devletin temel
görevlerinden biri olan “İnsan yerleşmelerini daha
güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir” kılmak, “gerekli
planlama mekanizmaları ve kaynakları sağlayarak
doğal afetlerin ve diğer acil durumların insan
yerleşimleri üzerindeki etkilerini hafifletmek, afetten
etkilenen yerleşimleri gelecekteki afetlerle ilgili riskler’e
karşı korumak” ilkesi çerçevesinde yapılandırılmalıdır.
•Kentimizi etkileyen doğal afetler risk (deprem,
heyelan, sel baskını v.b.) alanları tespit edilmeli, afetlere
karşı, afet risk haritaları hazırlanmalıdır.
•Her tür plan ölçeğinde; doğal afetlerden sakınım
planlamasının gereklerine uygun, yukarıda belirtilen
risk haritaları ile bölgesel ve yerel düzeyde elde edilen
jeolojik-jeoteknik veriler, yağış, topografik eğim gibi
bilgiler de elde edildikten sonra yerleşime uygun
alanlar tespit edilmelidir.
•Kentlerde yukarı ve aşağı su havzalarındaki çarpık
yapılaşma, bina yoğunluğu, beton alanların aşırı artışı,
yeşil alanların yok edilmesi sonucu oluşan ısı adaları
nedeniyle, sağanak yağışların daha sık ve daha şiddetli
taşkın ve sellerin meydana gelmesine sebep olacağı
göz önüne alınarak, tüm derelerin taşkın sınırlarının
belirlenmesi ve bu taşkın sınırlarındaki yapıların
ortadan kaldırılması ivedilikle planlanmalıdır.
• Dere ıslah çalışmaları,  derelerin yol geçişleri (köprü,
menfez, vs…) uzmanları tarafından hazırlanmış
tekerrürlü taşkın debilerine göre yapılmalı, hiçbir
zaman kuru dere (kuru vadi) dahi olsa, buradan
bu kadar su gelmez diye düşünülmemeli, kuru
derelerde ani sellerin 60 saniyede dahi gelişebildiği
unutulmamalıdır.
•Taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzeri kesinlikle
kapatılmamalıdır. Akarsu ve derelerin, kuru derelerin
yatakları yol olarak kullanılmamalı, üzerlerine
veya taşkın sınırları içinde binalar yapılmamalıdır.
Daha önce inşa edilmiş taşkın kontrol tesislerinin
üstlerinin kapatılarak açık mecralar kapalı mecralara
dönüştürülmemelidir.
•Sel yatakları taşkın alanları binalardan arındırılıp,
servis yolları ve yeşil alanlar oluşturulmalıdır.
•Derenin
doğal
akışını
engelleyecek,
arazi
topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma
kesinlikle yapılmamalıdır. Dere ıslah çalışmalarında
dere yatağı ve şevlerinde beton kullanılmamalıdır.

•Yağışlı havalarda yağmur sularının atık su kanalizasyon
hatlarına karışması sonucu yaşanan geri tepme
olaylarının önlenebilmesi için, check-valve sistemleri
konulmalıdır.
•Köprüler ve menfezler sık sık temizlenmeli, sel
sularının akışını engelleyecek, taşkına neden
olabilecek engelleyecek, rusubat, çöp, çalı vs.. ortadan
kaldırılmalıdır.
•İmar planlarında, bodrum katına izin verilmemelidir.
Ancak, zemin ve inşaat teknikleri açısından bodrum
kat yapılması zorunlu olan hallerde, yüksek taşkın
riskine maruz bu katlar; konut, depo, otopark vb.
her türlü ticari veya diğer riskli faaliyetler amacıyla
kullanılmamalıdır.
•Yeni imar planları,   sel ve su baskınlarında mal ve
can kayıplarına sebebiyet vermeyecek şekilde, bilimsel
verilere ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır.
•Şehir sellerinin gerçekleştiği güzergahlar/noktalar
belirlenmeli lokal ve özel olarak bu noktalar ele
alınmalı, her biri için özel, deşarj, geri tepme, kabarma
vs şartlar, göz önüne alınarak, uygulamaya yönelik
taşkın tekerrür hesapları yapılmalı ve buna bağlı olarak
alt yapı sistemleri rehabilite edilmelidir.
•Erken uyarı sistemleri oluşturulmalıdır.
•Kent merkezlerinde, park alanlarında beton ve
asfaltlar suyu geçiren (yeraltı su rezervleri açısından da
çok önemli) nitelikte olmalıdır.
•Yerel yönetimler betonlaşmaya artık dur demeli, yok
edilen yeşil alanların yeniden oluşturulması yönünde
ciddi adımlar atmalıdır.
Plansızlığın ve denetimsizliğin sonuçları her yağmurda,
lodosta, yangında yaşanan acı deneyimlerden
ders çıkarmadığımız ve oluşabilecek yeni afetlere
yeterince hazır olmadığımız açıkça ortaya çıkmıştır.
Biz TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak
doğal afetlerden, yangınlardan, depremlerden önce
ve sonra yaptığımız uyarıların ve çözüm önerilerinin
hiç dikkate alınmadığını maalesef görüyor ve ülkeyi
ve kenti yönetenleri bilimin ve bilimsel çalışmanın
sonucu ortaya çıkan eksiklikleri ve çözüm önerilerini
dikkate almaya, “afet sonrası yardım ve yara sarma”
politikalarını terk edip, “dirençli kentler” sloganından
hareketle afetler öncesinde riskleri azaltmak amacıyla
çok yönlü önlemler almaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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SAMSUN İKK: KMO SAMSUN ŞUBESİ’NİN
YANINDAYIZ
TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu, Çarşamba Ovasının içinde bulunan, Eğercili Köyünde kurulmakta
olan Biyokütle Enerji Santralinin (BES) Yatırımcı firması tarafından, Kimya Mühendisleri Odası Samsun
Şubesine yöneltilen iddialara ilişkin olarak 24 Haziran 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
BASINA VE KAMUOYUNA
16 Haziran 2020 tarihli basında, Çarşamba Ovasının
içinde bulunan, Eğercili Köyünde kurulmakta
olan Biyokütle Enerji Santralinin Yatırımcı firması
tarafından, Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şube
Başkanı Osman Nuri Pilgir’in katılmış olduğu bir canlı
yayında Çarşamba ovasında kurulacak Biyokütle Enerji
Santrali (BES) ile ilgili verdiği bilgilerin yanlış bilgiler
olduğu, halkı aldatıp, kamuoyunu yanlış yönlendirdiği
iddiası ile Oda Başkanımız istifaya davet edilmiştir.
Kimya Mühendisleri Odamız, yatırımcı firmanın
iddia ettiği gibi, filtreleme kullanılmayacağını değil,
şirketin bu flitrelerin söz konusu gazları arıtacağı
doğrultusundaki iddiasının bilimsel gerçeklerle
uyuşmadığını ortaya koymuş, santralin çalıştırılması
durumunda oluşabilecek olumsuzlukları, anayasadan
aldığı kamusal sorumluluğu gereği elde ettiği
bilimsel verileri kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla
açıklamalarda bulunmuştur.
Ortaya konulan veriler bilimsel temele dayandırılarak
oluşturulmak sureti ile, çevre ve insan sağlığı üzerindeki
olumsuzluklara dikkat çekmeyi amaçlamıştır.. Verilen
bilgiler yoruma dayalı olmayıp, BES için hazırlanmış
tanıtım dosyasındaki veriler temel alınarak bilimsel
kriterlerle örtüştürülerek Çevresel Etki bakımında
oluşturacakları olumsuzluklar yönüyle kamuoyu ile
paylaşılmıştır.
Yatırımcı firma tarafından basın aracılığı ile yapılan
açıklama ile ortaya konulan , gerek TMMOB ye bağlı
Kimya Mühendisleri Odamızın Anayasamızın 135.
Maddesinden aldığı Kamu Kurumu Niteliğindeki
Kurum kurumsal kimliğine, gerekse Kimya
Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı
Osman Nuri PİLGİR’in kişisel haklarına yönelik
asılsız , mesnetsiz hakarete varan ifadelerini, ayrıca
Odamız tarafından kamu yararı adına yürütülen
çalışmalar ile üretilen ve bilimsel temele dayanan
açıklamaların, “ ideolojik ve siyasi görüşlerle kötü

niyetli” nitelendirilerek algı operasyonu oluşturulması
girişimini şiddetle kınıyoruz.
Bu kadar ulvi ve önemli bir alanda Oda Başkanlığı
yapan ve sorumluluğunu, araştırma ve büyük bir
bilimsellik içerisinde yürüten, mesleki yeterliliği
meslektaşlarınca da kabul edilerek demokratik seçimle
göreve getirilen KMO Samsun Şube Başkanımız
Osman Nuri PİLGİR ve Yönetim kurulunu istifaya
davet etmekle, amacı bölge halkının doğal mirasını
kirletmek, bölge kaynaklarından gelir elde etmekten
başka bir şey olmayan Yatırımcı firma haddini aşmıştır.
KMO Samsun Şubemizin, raporları ve beyanları ile,
başından beri TMMOB yasasının verdiği yetki ve
kamusal sorumlulukla hareket ederek, çevreye zarar
vermeyen, doğru yerde planlanmış, tarım topraklarını
koruyan bir anlayışla santralın yapımına yaklaşımını
her zaman destekliyoruz.
SAMSUN İL KOORDİNASYON KURULU Ayrıca
Kurulmakta olan Biyokütle Enerji santrali adı altındaki
Termik Santrali çevreyi hiç kirletmeyen, insan
sağlığını hiç olumsuz yönde etkilemeyen bir tesismiş
gibi gösterme ve bunu ispatlamak adına bazı bilim
insanlarının makalelerini veya tezlerini çarpıtarak
verme çabalarını da kamuoyunun taktirine bırakıyoruz.
Şöyle ki;
Tezlerine Dayanak olarak verdikleri, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge
Planlama Bölümünden Pınar Balcı ve Yiğit Evren’in
yaptığı ‘Biyokütle Enerjisi Kırsal Kalkınmada Bir
Potansiyel Olabilir Mi?’ konulu araştırma makalesi,
“Yenilenebilir enerji kaynakları, yakıtın yakılması veya
yok edilmesini gerektirmeyen, dolayısıyla çevreye zarar
vermeyen; güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle gibi
çeşitli kaynaklardır. “ cümlesinden hareketle yakmanın
olmadığı biyoenerji türlerinin ele alındığı bir makaledir.
Dayanak olarak gösterilen Prof. Dr. Tanay Sıdkı
Uyar’a ait Yenilenebilir Enerji Kaynakları adlı
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diğer makalede ise “Bitkiler büyürken, fotosentez
sırasında atmosferden aldıkları karbondioksitin
(CO2) karbonunu bünyelerinde biriktirip biyokütleyi
oluştururken oksijeni dışarıya veriyorlar. Bu bitkiler
yakıldığında ise CO2 yeniden atmosfere veriliyor. Bu
nedenle biyokütle yakılmasına “sürdürülebilir biyokütle
enerjisi kullanımı” adı veriliyor.” denilmek sureti ile
yine yakma işleminden bahisle ortaya çevre ve insan
sağlığı için zararlı olduğunu bildiğimiz gaz çıkışından
bahsetmektedir. Burada sürdürülebilir olan yakma
işleminin yapıldığı biyolojik yakıttır. Güneş, rüzgâr,
jeotermal, gibi yakıtsız, yanmadan enerji üretebilen,
dolayısı ile kirletme faktörü sıfır olan, enerjiye dönüşen
kaynaklar değildir.

değildir. Tüm biyoyakıtlar fosil yakıtlara kıyasla daha
düşük oranda CO2 salınıma sebep olsalar da yanlış ve
fazla miktarlarda kullanımı hava ve toprak kirliliğine
sebep olur (BP, 2014: 24; Montgomery, 2014: 272-275).

İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü
tarafından kabul edilen Fahriye Enda ÇAĞAL’a
ait BİYOKÜTLE ENERJİSİ POTANSİYELİNİN
TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüksek Lisans Tezinde;

Bütün bunlar biyokütle enerji seçenekleri arasında
bulunan biyolojik atıkların doğrudan yakılarak
termo kimyasal işleme tabi tutulmak sureti ile
enerjiye dönüştürülmesi sürecinin bilimsel veriler
doğrultusunda çevre ve insan sağlığına etki edebilecek
oranlarda kirletici olduğunun altını çizmektedir.

“2.2.1. Doğrudan Yakma Günümüzde biyokütleden
sağlanan enerjinin %95’inden fazlası biyokütlenin
doğrudan yakılması ile elde edilmektedir [5]. Yakma;
biyokütle enerjisini ısı, mekanik güç veya elektriğe
dönüştürmede kullanılır. Net dönüştürme verimleri
%20-40 arasında değişmektedir [7]. Biyokütlenin
doğrudan yakılarak enerji üretilmesi, bilinen en eski
yöntem olmasına karşın, son yıllarda verimi yükseltmek
amacı ile yeni yakma sistemleri geliştirilmektedir.
Özellikle biyokütle ile çalışan termik santral [12]
yapımında akışkan yataklı sistemler alışılagelmiş
yakma sistemlerinin yerlerini almaktadır. Hemen
her türlü biyokütle kaynağını doğrudan yakmak
olanaklıdır. Ancak, nem oranı yükseldikçe elde edilen
ısıl değer azalır.”
Burada da, Kimya Mühendisleri Odamızın
tespitlerinde ifade ettiği gibi, özetle, biyokütle yakıtların
düşük verimi ortaya konmuş, yakma işlemi uygulanan
biyokütle atıkların elektrik enerjisine dönüştürüldüğü
santraller, biyokütle ile çalışan termik santral olarak
nitelendirilmiştir.

-Biyoyakıtların verimleri fosil yakıtlara göre daha
düşüktür. Bu durum; aynımiktarda enerji üretimi için
daha fazla miktarlarda biyoyakıt kullanılmasına ve
dolayısıyla karbon salınımının artarak iklim üzerinde
fosil yakıtlara kıyasla daha fazla olumsuz etkilere sebep
olmaktadır (Montgomery, 2014: 277).
Saptamalarına yer verilerek, Kimya Mühendisleri
Odamızın yayınladığı görüşlerin desteklendiği
görülmektedir.

İtirazımız, yerel kaynaklara dayalı enerji arzını
gerçekleştiren biyokütle enerji santrallerinin ülkemizde
ve kentimizde kurulması, yaygınlaştırılmasına değildir.
İtirazımız, enerji üretirken, sürdürülebilir olan biyolojik
kaynakların ve atıkların kullanımı ile değer yaratma
esnasında, elde edilmesi sürdürülebilirlik açısından
binlerce yıl süren ve çok daha önemli doğal değerimiz
olan Çarşamba ovası gibi verimli tarım topraklarımızın
kaybedilme tehlikesine maruz bırakılarak ısrarla bu
alana kurulmasınadır.
Konunun taraflarca doğru yönü ile değerlendirilmesi,
savunma adına mesnetsiz ve seviyesiz dil yerine,
bilimsel verilere dayalı daha diplomatik bir dil
kullanılması dileğimizdir. Kamuoyuna saygı ile
duyurulur. 24/06/2020

KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda
Ayşe ASLANTAŞ’a ait, DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE
BİYOKÜTLE ENERJİSİNİN KULLANIMI VE
POTANSİYELİ başlığı ile kabul edilen tezde,
-Biyokütle kaynakları belirli bir oranda karbon
içermeleri sebebiyle tamamen temiz bir enerji kaynağı
birlik haberleri
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