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Bu Sayıda

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR

Bu Sayıda…
Kâbus gibi geçen 2020 yılının tahribatını telafi edebilme
umuduyla girdiğimiz 2021 yılının ilk iki ayına siyasi
iktidarın toplumun farklı kesimlerini hedef alan
politikaları damgasını vurdu.
Yılın daha ilk günlerinde ülkemizin örnek yükseköğretim
kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi’ne üniversite
dışından bir “Partili Rektör” atanmasına karşı yükselen
protestolar, tüm ülke çapında destek gördü. Siyasi iktidar
her zaman olduğu gibi bu protestoları şiddetle bastırma
yoluna giderek öğrencileri, öğretim üyelerini ve LGBTİ
bireyleri hedef alan bir saldırı dalgası başlattı. 2 ayı aşkın
zamandır devam eden ve polis şiddetinin hedefi olan
protestolarda yüzlerce genç gözaltına alındı, onlarcası
tutuklandı ya da ev hapsiyle cezalandırıldı.
2020 yılının en önemli haberlerinden birisi yılın
sonlarından
Koronavirüs
aşının
bulunmasıydı.
Ülkemizde Ocak ayından itibaren başlayan aşı çalışmaları
ne yazık ki tedarik sorunları ve plansızlık nedeniyle
beklenen yaygınlığa ulaşmadı. Bununla birlikte virüsün
yeni ve daha bulaşıcı varyantlarının gelişmesiyle hastalık
giderek daha yaygın hale geliyor. Siyasi iktidar bu halk
sağlığı problemiyle mücadele etmek yerine, ülkenin
yaylalarını imara açmak, Kanal İstanbul Projesini hayata
geçirmek gibi rant projelerini önceliyor.
Bu sayımızda, toplumun çıkarını korumak için
yılın ilk aylarında yaptığımız basın açıklamalarına,
düzenlediğimiz online etkinliklere yer veriyoruz. İyi
okumalar, sağlıklı günler…
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TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN ÜYE SAYISI 590 BİN
OLDU
TMMOB’ye bağlı 24 Odanın üye sayıları 2020 yılı sonu itibariyle 598 bin 437 oldu. Buna göre 2020 yılında bir
önceki yıla göre odalarımızın üye sayısı 18 bin 569 kişi arttı.
Üye sayılarının odalarımıza göre dağılımı şöyle:

TMMOB ODALAR ÜYE SAYILARI
(31 Aralk 2020 İtibariyle)
ODALAR

KADIN

ERKEK

TOPLAM

Bilgisayar Mühendisleri Odas

1.698

4.962

6.660

Çevre Mühendisleri Odas

6.323

6.802

13.125

Elektrik Mühendisleri Odas

8.154

59.189

67.343

Fizik Mühendisleri Odas

570

1.494

2.064

Gemi Mühendisleri Odas

203

3.719

3.922

51

1.509

1.560

14.237

7.580

21.817

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas

3.041

14.412

17.453

İçmimarlar Odas

3.432

2.817

6.249

15.455

115.305

130.760

Jeofizik Mühendisleri Odas

1.419

4.008

5.427

Jeoloji Mühendisleri Odas

4.082

12.066

16.148

Kimya Mühendisleri Odas

9.273

13.476

22.749

Maden Mühendisleri Odas

2.466

16.571

19.037

Makina Mühendisleri Odas

12.000

107.202

119.202

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odas

643

4.183

4.826

Meteoroloji Mühendisleri Odas

240

478

718

29.453

34.175

63.628

3.868

14.053

17.921

153

1.194

1.347

Peyzaj Mimarlar Odas

4.305

2.114

6.419

Şehir Planclar Odas

3.617

2.742

6.359

Tekstil Mühendisleri Odas

687

1.028

1.715

Ziraat Mühendisleri Odas

13.590

28.398

41.988

138.960

459.477

598.437

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odas
Gda Mühendisleri Odas

İnşaat Mühendisleri Odas

Mimarlar Odas
Orman Mühendisleri Odas
Petrol Mühendisleri Odas

TOPLAM
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PARTİLİ REKTÖRLÜK SİSTEMİNE HAYIR!
Geçmiş yıllarda AKP İl Yöneticisi ve milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’nun, hiçbir kurumsal bağının
bulunmadığı Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz tarafından 5 Ocak 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
“Tek Adam” rejiminin ülkemizin tüm kurumlarını
“Parti Devleti” anlayışıyla düzenleme çalışmaları hız
kesmeden devam ediyor. Devlet kurumlarına yapılan
atama ve yükselmelerde liyakati değil, partiye ve tek
adama sadakati esas alan bu anlayış, üniversitelere
yapılan rektör atamalarında da kendini gösteriyor.
Daha önce AKP İl Yöneticisi ve milletvekili aday
adayı olan Melih Bulu’nun, hiçbir kurumsal bağının
bulunmadığı Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak
atanması bu durumun en yeni adımlarından biri oldu.

yayınlanan bir OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi
ile değiştirilmiş ve süreç tümüyle Cumhurbaşkanı’nın
yetkisine bırakılmıştı. Diğer OHAL uygulamaları gibi,
tek adam rejimini kurumsallaştırmayı hedefleyen
bu yöntem, Üniversite yönetimlerini giderek siyasal
iktidarın birer aparatı haline dönüştürmüştür.
Akademiyi çürüten bu atama usulü derhal terk
edilerek, üniversite kurullarının tüm üniversite
bileşenlerinin katılımının sağlandığı demokratik
seçimlerle belirlenmesi gerekmektedir.

Uzun süreden beri ihraçlarla, siyasal kardolaşmalarla,
dayatmalarla ve idari baskılarla iktidarın hedefi haline
getirilen üniversitelerimiz hiçbir liyakati olmayan rektör
atamaları ile tümüyle çoraklaştırılmak istenmektedir.
Siyasi iktidarın özellikle akademik geleneği olan köklü
üniversitelerimizi ve bileşenlerini hedef alan saldırgan
tutumunu kabul etmek mümkün değildir.

Siyasi iktidar, üniversite bileşenlerinin demokratik
tepkilerini anlamak ve buna uygun davranmak
yerine, baskı ve zorbalıkla sindirmeye çalışmaktadır.
Üniversitelerine ve kurumsal geleneklerine sahip
çıkan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin ve
öğrencilerinin yanındayız.

Bilindiği gibi üniversite rektörlerinin kurum içerisinde
yapılan seçimlerle belirlenmesi usulü, 2016 yılında

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: ÜNİVERSİTELİLERİN
DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ!
Geçmiş yıllarda AKP İl Yöneticisi ve milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör
olarak atanması üzerine DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 7 Ocak 2021 tarihinde ortak bir basın açıklaması
yaptılar.
Bu ülkenin halkı demokrasi istiyor. Bu ülkenin
yurttaşları demokrasinin en asgari kriteri olan seçme ve
seçilme hakkı için mücadele ediyor. İşçiler sendikasını,
üniversitenin asli unsurları rektörünü, halk yerel
yöneticilerini ve vekillerini özgürce seçmek istiyor.
Atanmışlarla, kayyumlarla ve dayatmalarla bu halkın
kaderini belirlemeye çalışmak artık kabul görmüyor.
Son olarak Boğaziçi Üniversitesine atanan bir rektöre
karşı öğrenciler ve öğretim üyeleri demokratik yollarla
tepkilerini dile getirdiler. Daha önce ihraç edilen
akademisyenlerin cüppelerini çiğneyenler, bu kez de
üniversitenin kapısına kelepçe vurarak tarihe geçtiler.
Demokrasi
talebini
üniversiteden
yükselten
öğrencilere yönelik toplumsal desteği kırabilmek için
kapıları-duvarları kırarak ev baskınlarına girişenler,

bu görüntüleri ajanslarla servis edenler bilmelidirler
ki, demokrasi mücadelesi bu tür hukuksuz güç
gösterileriyle engellenemez.
Meselenin esası bellidir: Tepeden inme bir rektör
atamasıyla bir üniversitenin kurumsal değerleri,
ihtiyaçları ve tüm bileşenlerinin iradesi yok sayılmıştır.
12 Eylül darbesinin ürünü antidemokratik yasalar ve
bu darbe hukukunu pekiştirerek getirilen tek kişinin
karar verdiği atama yöntemi üniversitelerde kabul
görmemektedir. Akademik özgürlüğün ve kurumsal
özerkliğin ortadan kaldırılması üniversitelerimizi
her geçen gün bilimsel üretimden daha da
uzaklaştırmaktadır.
Öğretim üyelerinin özgürlüğüne şerh koyan, araştırma
görevlilerinin ve çalışanların iş güvencesinin yok
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edildiği, öğrencisinden akademisyenine herkesin polis
ve özel güvenlik baskısı altında olduğu bir üniversite
değil; demokratik süreçlerin sağlıklı biçimde işlediği
üniversiteler istiyoruz.
Nitelikli bilimsel üretim için üniversiteler siyasi
otoritenin aracı olmaktan çıkarılmalı, üniversitelerin
yönetim organları tüm bileşenlerinin dahil edildiği
katılımcı süreçlerle ve seçimle oluşturmalıdır.
Bu toprakların tarihinde her zaman demokratik
üniversite
mücadelesi,
demokratik
Türkiye

mücadelesinin güçlü bir parçası olmuştur. Bu nedenle
üniversitelerine sahip çıkan, demokrasi mücadelesini
yükselten Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin,
öğrencilerinin ve mezunlarının haklı mücadelesinin
yanındayız.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği

PEYZAJ MİMARLARININ ÖZLÜK HAKLARININ GASP
EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 9 Ocak
2021 tarihinde yayınlanan “Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları”na ilişkin genelgede Peyzaj
Mimarları’nın mühendislik-mimarlık disiplinleri dışında sınıflandırılmasıyla ilgili TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz tarafından 22 Ocak 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
İçinde yaşadığımız doğal, kültürel ve fiziksel çevrenin
bilimsel temeller ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda
şekillendirilmesini
içeren
Peyzaj
Mimarlığı,
Mühendislik-Mimarlık disiplinlerinden biridir.
3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında
Kanun’a tabi olan Peyzaj Mimarları, mesleki ve özlük
haklar bakımında ülkemizdeki diğer mühendis, mimar
ve şehir plancıları ile aynı haklara sahip bulunmaktadır.
Kanun, yönetmelik ve kurum kararlarında yer alan açık
hükümlere rağmen, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
tarafından 9 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Mahalli
İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları”na ilişkin
genelgede Peyzaj Mimarları Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancılarından ayrı bir kategoride sınıflandırılmıştır.
Geçmiş yıllardaki genelgelerden farklı olan bu
sınıflandırma ile Peyzaj Mimarları ciddi bir özlük hakkı
gaspıyla yüz yüze bırakılmıştır.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Kanunu’na göre “mühendis ve mimarları ihtisas
kollarına ayırmak” ve “meslekle ilgili bütün mevzuatı
inceleyerek görüşlerini bildirmek” TMMOB’nin temel
amaçları arasında yer almaktadır. TMMOB’ye bağlı 24
meslek odamızdan biri olan Peyzaj Mimarları Odamıza
üye Peyzaj Mimarlarının haklarını korumak kamusal
ve kanuni sorumluluğumuzdur.
Karşı karşıya olduğumuz bu sorunun çözülebilmesi için,
Peyzaj Mimarı meslektaşlarımızın haklarını ve meslek
disiplinimizi aşındırmaya yönelik bu genelge derhal
değiştirilerek, Peyzaj Mimarları da Mühendis, Mimar
ve Şehir Plancıları ile aynı statüde değerlendirilmelidir.
Konunun her düzeyde takipçisi olacağımızı ve peyzaj
mimarlarının özlük haklarının gasp edilmesine izin
vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BİN KERE DE YARGILASANIZ,
DOKUNAMAYACAKSINIZ SUÇSUZLUĞUMUZA!
Gezi Davasında yargılanan, aralarında üyelerimizin de bulunduğu 9 kişi hakkında verilen beraat kararlarının
İstinaf Mahkemesi tarafından bozularak yeniden yargılama kararı verilmesi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Ocak 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Aralarında üyelerimiz Mücella Yapıcı, Tayfun
Kahraman ile avukatımız Can Atalay’ın da bulunduğu 9
kişi hakkında Gezi Davası’nda verilen beraat kararının
istinaf mahkemesinde bozulmasının hukuka sığar yanı
bulunmamaktadır.
Bugüne kadar Gezi Direnişi’ne ilişkin açılan tüm davalar
beraatle sonuçlanmış, Gezi Direnişi’ni karalamaya ve
kriminalize etmeye yönelik tüm suçlamaların asılsız
olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.
İstinaf Mahkemesi tarafından verilen bu karar, geçmiş
yargı kararlarının tanınmaması anlamına geldiği
gibi, hukukun en temel ilkelerinden biri olan “aynı
suçlamayla iki defa yargılanmama” hakkının ihlali
anlamına da gelmektedir.
İstinaf Mahkemesi verdiği bu kararla, Anayasa
Mahkemesi tarafından verilen “barışçıl toplantıların
düzenlenmesinin, organize edilmesinin ve bunlara

katılınmasının suçlama konusu olmaması gerekir”
kararını da açıkça yok saymaktadır.
Daha önce bin kere söyledik, bin kere daha söylemekten
geri duymayacağız: Gezi bu ülkenin başına gelen en
güzel şeydir. Gezi bu ülkenin en masum, en insani, en
saf halk direnişidir. Gezi Direnişi bu topraklarda ağaca,
doğaya ve kamusal mekanlara sahip çıkma iradesinin
zirvesidir. Gezi Direnişi insanlığın ortak değerlerine,
haklara ve özgürlüklere sahip çıkmanın hikayesidir.
Gezi direnişi toplumun her kesiminden insanın bir
arada yaşamasının, paylaşmasının ve dayanışmasının
en güzel örneğidir.
Bin kere de yargılasanız, bu onurlu halk hareketini siyaset
güdümlü davalarla kirletmeyi başaramayacaksınız!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MELİH BULU BOĞAZİÇİ’NE REKTÖR OLAMAZ!
Atanmış Rektör Melih Bulu’yu kabul etmeyen Boğaziçi
Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerini hedef alan
iktidar saldırılarına ve polis şiddetine ilişkin TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 2
Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Üniversite geleneği ve demokrasi ilkeleri çiğnenerek
Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne
dışarıdan rektör olarak atanan Melih Bulu’ya yönelik
tepkiler 1 aydan bu yana devam ediyor.
Akademisyenlerden
öğrencilere,
çalışanlardan
mezunlara kadar Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin
tümünün parçası olduğu protestolardan rahatsız olan
iktidar, akla gelebilecek her türden manipülasyon ve
şiddet yöntemiyle bu haklı protestoyu bastırmaya
çalışıyor.
Kampüs kapısına kelepçe vurulması ve öğrenci evlerine
yönelik polis baskınlarıyla başlayan iktidar baskısı,
öğrencilerin kampüste düzenledikleri bir sergide yer
alan görselin iktidar mensupları tarafından “İslam’a

Hakaret” olarak hedef gösterilmesiyle yeni bir boyut
kazandı.
İçişleri Bakanı’ndan Diyanet İşleri Başkanına, yandaş
medyadan sosyal medya trollerine kadar tüm kesimler
LGBTİ bireyleri hedef gösterdi. Görseli hazırlayan
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öğrenciler tutuklandı. İstanbul ve İzmir’de, tutuklanan
öğrencilere destek olmak isteyen 200’e yakın öğrenci,
keyfi biçimde gözaltına alındı. Boğaziçi Kampüsü çevik
kuvvet tarafından basılarak öğrenciler darp edilerek
kampüs dışına atıldı.

her konuyu, toplumun dini ve milli hassasiyetleri
kullanarak, toplumun bir kesimini diğer kesimlerine
karşı kışkırtarak çözümlemeye çalışıyor. Bu tehlikeli
kamplaştırma ve düşmanlaştırma siyasetinden
vazgeçilmelidir.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve öğretim üyelerini
hedef alan polis şiddetini, LGBTİ bireylere yönelik
ayrımcı ve dışlayıcı tutumu, ifade özgürlüğünü ve
laikliği ayaklar altına alan her türden yaklaşımı
kınıyoruz.

Siyasi iktidar Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin
demokratik taleplerine kulak vermeli, tutuklanan
ve gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakılmalı ve
atanmış Rektör Melih Bulu derhal istifa etmelidir.

İktidar uzun zamandan bu yana siyaseten baş edemediği

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: YEMEK SEPETİ
İŞÇİLERİNİN VE DİSK/NAKLİYAT-İŞ SENDİKASI’NIN
HAKLI MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB Yemek Sepeti yönetiminin, çalışanlara müdehale ederek “Taşımacılık” işkolunu,
“Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolu olarak değiştirerek sendikal faaliyetlerini engelleme çabasına
ilişkin 5 Şubat 2021 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi
verilerine göre, Yemek Sepeti Elektronik İletişim
Perakende Gıda Lojistik Anonim Şirketi işletmesinde
Türkiye genelinde 2021 Ocak ayı itibarıyla 6200 işçi
çalışmaktadır.
Yemek Sepeti işçileri, insanca yaşayabilecek bir
ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için
anayasal haklarını kullanarak DİSK üyesi Nakliyat-İş
sendikasında örgütlenmeye, üye olmaya başlamışlardır.
2020 yılının son aylarında başlayan bu süreç, 2021
Ocak ayında daha da hızlanarak devam etmiştir.
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na
uygun olarak DİSK/Nakliyat- İş Sendikası’nın Toplu İş
Sözleşmesi için Bakanlığa yetki başvurusu aşamasında
işveren, işyerinin SGK kayıtlarında hukuka aykırı bir
müdahale yaparak işçilerin bulunduğu “Taşımacılık”
işkolunu, “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar”
işkolu olarak değiştirmiştir. Bunun sonucu olarak
işyerinde çalışan 2.000’e yakın işçinin Nakliyat- İş
sendikası üyeliği düşmüştür.

Yemek Sepeti yönetimi bu şaibeli, muvazaalı girişimle
işçilerin Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve yasalardan
kaynaklanan örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını
açık bir şekilde çiğnemiştir.
İşçilerin DİSK’i, Nakliyat-İş sendikasını seçmeleri
haklarını kullanmalarının ve özgür iradelerinin bir
sonucudur. Başta işveren olmak üzere herkes bu
haklara ve işçilerin özgür iradesine saygı göstermelidir.
Bizler;
Yemek Sepeti yönetimini işçilerin kararına, iradesine,
hukukuna saygı göstermeye,
Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
olmak üzere tüm yetkilileri hileli yollar kullanarak
işçilerin haklarını kullanmalarını engellemeye
çalışanlara karşı göreve çağırıyoruz.
Yemek Sepeti işçilerinin ve DİSK/Nakliyat-İş
sendikasının haklı mücadelesi destekliyoruz.
DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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İKTİDARIN BİP DAYATMASINA HAYIR! KURUMSAL
İLETİŞİMDE DE “KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN
HÜRRİYET”
Kamu kurumlarında çalışanların, kurum yöneticileri ve amirleri tarafından anlık mesajlaşmalarda BİP
uygulamasını kullanmaya zorlanmasına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 8
Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Çalışma yaşamımızda hızlı ve etkin iletişim gereksinimi
her geçen gün daha da artmaktadır. Gelişen teknolojinin
katkısı ile söz konusu gereksinimler elektronik postalar,
kısa mesaj uygulamaları, sosyal medya iletişim grupları
ve telekonferans üzerinden karşılanmaktadır. Kamu
ve özel sektör çalışanlarımız, birlikte iş yaptıkları
kişilerle sosyal medya grupları oluşturmakta,
oluşturulan grubun amacı doğrultusunda iletişimlerini
mobil cihazlar üzerinden hızlı ve etkin bir şekilde
gerçekleştirmektedir.
Ülkemizde ve dünyada mobil cihazlarda yaygın
kullanılan “mesajlaşma” aracı olan WhatsApp
uygulamasının gizlilik politikasını 8 Şubat 2021’den
başlayarak değiştireceğini açıklaması üzerine,
yurttaşlarımız haklı kaygılara kapılarak, söz
konusu uygulama yerine alternatif arayışlarına
girmişlerdir. Bilgisayar Mühendisleri Odamız, söz
konusu uygulamaların seçiminde ve kullanımında
yurttaşlarımızın dikkat etmesi gereken noktalar
konusunda daha önceden açıklamalar yapmıştır. Bu
konuda bilgi düzeyinin artması, uygulamalar tercih
edilirken daha fazla araştırma yapılması ve kamusal
duyarlılığın gelişmesi kuşkusuz ülkemiz için faydalı ve
gereklidir.

daha fazla bilgiyi topladığı ve pek çok açıdan güvenlik
noktasında sakınca oluşturduğu araştırmalarla ortaya
konmuştur. Söz konusu uygulamalarda toplanacak
telefon rehberi, konum bilgisi, satın alma geçmişi,
performans verileri, fotoğraf, video ve ses dosyaları
v.b. verilerin, ticari ya da siyasi amaçlarla üçüncü kişi
ve kuruluşlarla paylaşılması riski toplumun farklı
kesimlerinde haklı kaygılar doğurmaktadır. Kamu
çalışanları başta olmak üzere yurttaşlarımız, bu
tip uygulamalar ile özel hayatlarının ve verilerinin
gizliliğinin
zedeleneceğinden
endişelenmekte,
ülkemizin mevcut koşulları ve insan hakları
konusundaki olumsuz sicilinden de hareketle adeta
fişlenmekten çekinmektedirler.
Siyasi iktidarın ve kamu kurumlarının, çalışanlarına,
belirli bir uygulamayı mobil cihazlarına yükleme ve
kullanma noktasındaki dayatmalarını hiçbir biçimde
kabul etmiyoruz. İktidarın, Whatsapp’ın kullanıcı
sözleşmesi kapsamında yaptığı açıklamayı fırsat
bilerek, toplumu ve bireyleri zapturapt altına alma
çabası doğru değildir. Yapılması gereken yurttaşları,
özel hayatlarının gizliliği ve kişisel verilerinin gizliliği
konusunda bilinçlendirmektir.

Öte yandan, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere
kamu kurum ve kuruluşu bu bildirim üzerine
Whatsapp uygulamasının kullanımına son verileceği
açıklamış, bu kurumlardaki yöneticiler, çalışanlara
“BİP” v.b. uygulamaları mobil telefonlarına yükleyerek
kullanmaları yönünde talimatlar vermiştir.

Hayatın her alanında olduğu gibi sosyal medya ve
iletişim uygulamaları konusunda da “Kahrolsun
İstibdat, Yaşasın Hürriyet” diyerek sosyal medya
üzerinden çok uluslu teknoloji şirketlerinin ve otoriter
devlet anlayışının denetim ve gözetim mekanizmalarına
karşı mücadelede kararlı olduğumuzu kamuoyuna
duyururuz.

Bir iletişim altyapı sağlayıcısı firma tarafından
reklam optimizasyonu amaçlı olarak geliştirilen bu
uygulamaların, diğer benzer uygulamalardan çok

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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YAYLALARIMIZIN, MERALARIMIZIN,
ÇAYIRLARIMIZIN VE DOĞAL ÇEVREMİZİN RANTA
AÇILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!
30 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Amasya’da 11, Bolu’da 2, Trabzon’da
2 olmak üzere toplam 15 bölgenin “yayla alanı” statüsünün kaldırılması hakkında TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz tarafından 10 Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Doğal kaynaklar, ekosistem ve doğal ortam içerisindeki
şartlara bağlı olarak oluşmuştur. Oluşumunda insan
emeğine ihtiyaç duymayan bu kaynaklar üzerinde,
herhangi gerekçeyle, hiçbir kimse veya hiçbir kesim
sahiplik iddiasında bulunamaz. Bu kaynakların
tasarruf hakkı topluma ve orada yaşayan tüm canlılara
aittir. Bir gecede imzalanan kararnamelerle doğal
kaynaklarımızın rant kaynağı haline dönüştürülmesine
ve zarar görmesine neden olmaya kimsenin hakkı
yoktur. Bu kaynakların nasıl korunacağına veya
kullanılacağına karar verilirken, bu kararların
ekosistemi nasıl etkileyeceğini bilimsel veriler dikkate
alınmalıdır.
Üretim ekonomisi yerine rant ve faiz ekonomisiyle her
şeyin serbest piyasada pazarlanmaya/alınıp satılmaya
çalışıldığı günümüzde, ülkemizin doğal, tarihi, kültürel
miras alanları satışa çıkarılmakta ve hızla talan
edilmektedir. Tek adam rejimi altında alınan keyfi
kararlarla Fırtına Vadisi’nden Munzur Gözeleri’ne,
Salda Gölü’nden Kaz Dağları’na ve Karadeniz
yaylalarına kadar birbirinden değerli pek çok kamusal
alan arazi rantı ile biçimlendirilmek istenmektedir.
Doğaya yönelik bu açgözlü saldırı, kamusal
alanlarımızın yağmalanması anlamına geldiği gibi,
doğal dengenin de bozulması anlamına gelmektedir.
Son yıllarda sıkça yaşadığımız doğal afetlerin temel
nedeni insan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış toprak
ve su politikaları, sınırsız enerji-maden yatırımları ve
plansız-çarpık kentleşme uygulamalarıdır.
Doğa talanına resmi izin veren son örnek, 30 Ocak
2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
3461 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Amasya’da
11, Bolu’da 2, Trabzon’da 2 olmak üzere 15 adet
yaylanın “yayla alanı” statüsünün kaldırılmasıdır.
Aynı tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3456 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çeşitli illerde 8 adet yerin
turizm merkezi statüsü iptal edilmiş, 8 adet yerin de
sınırları ve bazılarının statüsü değiştirilmiştir. 6 Şubat
2021 tarih ve 3138 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
3510 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de Rize ili
Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerinde Fırtına Deresi

kenarındaki taşınmazların acele kamulaştırma yoluyla
imara açılmasına izin verilmiştir.
2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yayla statüsü
kabul edilen söz konusu 15 bölgenin bu statülerinin
2021 yılında kaldırılma tercihi, doğal yaşam alanları,
imar ve rant politikaları, yayla/yaylacılık kültürü ve
hayvancılık açılarından ciddi anlamda irdelenmelidir.
Alınan son kararla, yeniden yayla-orman statü
değişikliği gündeme gelmiştir. Orman Yasası’nın
17. maddesindeki istisnalar buraların yapılaşmaya
açılmasına olanak tanımaktadır. Halen kaçak binalarla
ciddi bir düzensiz yapılaşma yaşanan pek çok
yaylamızda, 2018 yılında çıkarılan 7143 sayılı “torba
yasa” ile gündeme gelen “imar affı(barışı)” bu kararla
birlikte değerlendirilmelidir. Süreci 6 Ocak 2021
tarihinde yayınlanan “6831 Sayılı Orman Kanunu’nun
Ek 16. maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına
Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” ile birlikte
değerlendirdiğimizde, yaylalarımızda yeni talanlar
adına neler yaşanabileceğini tahmin etmek güç olmasa
gerekir.
Son yıllarda yaylalarımızın özellikle yerleşim yeri,
rekreasyon ve turizm faaliyetleri açısından gündeme
gelmesiyle beraber yaylaların kullanım amacı
farklılaşmış ve çeşitlenmiştir. Bu durum düzensiz
yapılaşma, özgün mimarideki bozulmalar, çevre
kirliliği, çayır ve mera alanlarının azalması ve yaylacılık
kültürünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması
gibi pek çok sorunun yaşanmasına yol açmaktadır.
Su ve oksijen deposu olan orman, yayla, mera gibi doğal
alanlarımızın doğal haliyle korunması ve kullanılması
gerekir. Doğal alanlar ticarileştirilmemelidir. İmar ve
rant politikaları ile yerli ya da yabancı kişiler/kesimler
için yapılaşmaya açılan/açılacak yaylalarımız doğal
özelliklerini yitirir, amacına uygun kullanılamaz.
Ülkemizde yüzyıllardır geleneksel bir hayvancılık
şekli olarak yapılan yaylacılık yüksek kesimlerdeki
çayır ve meralardan yararlanmanın en iyi yoludur.
Endemik türlerle bezenmiş yaylalarımız yoğun arıcılık
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faaliyetleri yanında, yararlı ot-şifalı bitkiler açısından
da önemlidir. Bitkisel ve hayvansal üretimin devamlılığı
için verimli tarım arazilerimiz gibi, yaylalarımızın da
amacı dışında kullanılmaması gerekir. Çayır, mera ve
yaylalarımızı korumamanın sonucu, hayvansal gıda
ürünlerinde ve hayvancılığın temel girdisi olan yemde
dışarıya bağımlılığın artmasıdır. Oysa GDO’lu yemlere
yeniden izin verilen günümüzde doğal yemle beslenen
doğal üretim temel tercihimiz olmalıdır.

bu dünya bizim, bu ülke bizim. Ülkesini, halkını ve
doğasını seven her yurttaşımızın görevi bu talana karşı
durmaktır.

Doğal varlıklarımız ülkemizin dört bir yanında yağma
ve talan projeleri ile tehdit altındadır. Bu doğa bizim,

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB son yasal düzenlemelerle yaylalarımızın da
farklı kullanım amaçlarıyla planlanarak doğal yapısını
ve yayla özelliğini kaybetmemesi için alınan yanlış
kararlara karşı yargı yolu dâhil gerekli mücadeleyi
sürdürecektir.

TMMOB, DİSK, KESK, TTB ve 10 EKİM BARIŞ
DERNEĞİ: 10 EKİM’İ UNUTMA, UNUTTURMA
TMMOB, DİSK, KESK, TTB ve 10 EKİM Barış ve
Dayanışma Derneği 10 Şubat 2021 tarihinde bir araya
gelip ortak bir basın toplantısı düzenleyerek 10 Ekim
Barış ve Dayanışma Derneğinin kapatılmasını; 10 Ekim
Barış Derneğinin kurulmasını duyurdular.
10 Ekim 2015’te Ankara’da katledilenlerin hatırasını
yaşatmak amacıyla kurulan 10 Ekim Barış ve
Dayanışma Derneği kapatılarak; yerine 10 Ekim Barış
Derneğinin kuruluşu duyuruldu. Konuya ilişkin açılma
Dernek Başkanı Mehtap Sakine Coşkuncu tarafından
okundu.

TMMOB’yi temsilen TMMOB Genel Sekreteri Dersim
Gül toplantıya katılım sağladı.

CANAN TOSUN YALNIZ DEĞİLDİR
TMMOB Kadın Çalışma Grubu 14 Şubat 2021 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla iş vereni tarafından şiddet
gören Maden Mühendisi Canan Tosun’un haklarını savunacağını duyurdu.
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyesi
Canan Tosun çalıştığı işyerinde iş vereni tarafından
darp edilerek şiddete maruz kalmıştır. Olayın faili
işveren Fatih Uygun önceki gün uzunca bir süredir
uygulamakta olduğu mobbing yetmezmiş gibi,
arkadaşımız Canan Tosun’u darp etmiş, üzerine araç
sürmüş, bıçak çekerek sözlü taciz ile tehdit etmiştir.
Canan Tosun saldırının faili hakkında suç duyurusunda
bulunmuş, sosyal medya hesabında da ifşa etmiştir.
Canan Tosun darp raporunu almaya uğraşırken , akıl
almaz bu saldırıyı gerçekleştiren Fatih Uygun ne yazık
ki serbest bırakılmış ve şiddet yine meşrulaştırılmıştır.
Kadına yönelik şiddet ve cinayetler artmışken,

failin serbest bırakılması kabul edilemez. Kabul de
etmiyoruz..
Bizler TMMOB’li mühendis, mimar ve şehir plancısı
kadınlar olarak arkadaşımız Canan Tosun’a yönelik
bu saldırıyı, tacizi ve olay sonrasında failin serbest
bırakılmasını kınıyor ve kadına yönelik her türlü
şiddetin takipçisi olacağımızı beyan ediyor ve
kamuaoyu ile paylaşıyoruz.
#CananTosunYalnızDeğildir
#FatihUygunTutuklansın
Mücadele Kazandırır ve Biz Kazanacağız
TMMOB Kadın Çalışma Grubu

birlik haberleri
OCAK-ŞUBAT 2021 SAYI: 196

açıklamalar

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNİN FAALİYETLERİ
SONUCU OLUŞAN ATIKLARIN TOKSİK NİTELİKTE
OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR
TMMOB tarafından açılan davada Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulu tarafından “Dolayısıyla,
anılan düzenlemede, dip taraması sonucu elde edilen
malzemenin tehlikesiz atık olabileceği gibi tehlikeli
atık da olabileceği anlaşıldığından, tehlikeli olabilecek
atıkların teste tabi tutulmaksızın tehlikesiz atıkların
depolandığı ve tehlikeli atıklar için gerekli çevresel
koruma tedbirlerinin yeterince alınmadığı II. sınıf
depolama tesislerinde depolanmasında, insan ve çevre
sağlığı açısından hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”
gerekçesiyle
düzenlemenin
yürütmesinin
durdurulmasına karar verilmiştir.

TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
karşı dava açılmış; açılan davada Danıştay Dairesince
yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar
verilmiş; TMMOB tarafından yapılan itiraz neticesinde
İdari Dava Daireleri Kurulunca yürütmenin
durdurulmasına karar verilmiştir.
26.12.2019 tarih 30990 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan ‘Atıkların Düzenli Depolanmasına
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik’in dip taraması faaliyeti sonucu elde edilen
malzemenin herhangi bir teste tabi tutulmaksızın II.
sınıf depolama tesislerinde depolanabileceğini öngören
maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun
geçici 8 inci maddesi kapsamındaki termik santrallerin
atıklarının
depolanmasında
muafiyet
getiren
maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali
istemiyle; TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına karşı dava açılmış; açılan davada Danıştay
Dairesince yürütmenin durdurulması talebinin
reddine karar verilmiş; TMMOB tarafından yapılan
itiraz neticesinde İdari Dava Daireleri Kurulunca
yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
Dava konusu Yönetmeliğin 18. maddesi ile Atıkların
Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 30.
maddesine; “Dip taraması faaliyeti sonucunda
oluşan dip tarama malzemesi, karada bertarafının
sağlanması durumunda II. sınıf depolama tesislerinde
test edilmeksizin depolanabilir. Bu atıklar, belediye
atıklarının depolandığı depolarda depolanamaz.”
fıkrası eklenmiştir.

Yine dava konusu Yönetmeliğin 22. maddesi ile
26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair
Yönetmeliğin Geçici 3. Maddesinde değişiklik yapılmış;
yapılan düzenleme ile atıklarının depolanmasına ilişkin
yükümlülükleri yerine getirmeyen ve gerekli izinleri
almayan termik santrallerin 31.12.2019 tarihi itibari ile
faaliyetlerinin durdurulması gerekirken; bu tarihten beş
gün önce yapılan düzenleme ile söz konusu tesislerin
faaliyetlerine devam etmelerine imkan tanınmıştır.
Düzenleme ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun
geçici 8 inci maddesi kapsamındaki özelleştirilmiş veya
özelleştirilecek termik santrallerin; uymakla yükümlü
bulunduğu yükümlülükleri yerine getirmeyerek
mevzuata aykırı biçimde gerçekleştirdikleri atık
depolama faaliyetlerine, yalnızca üniversitelerin çevre
ve inşaat mühendisliği bölümlerinden alınacak bir
rapor ile devam edebilmelerine imkan tanınmış çevre
izin ve lisans başvurularında geçici faaliyet belgesi
alınması ile düzenli depolama tesisi onay belgesi ve
il müdürlüğü uygunluk yazısı alınma zorunluluğu
kaldırılmıştır.
TMMOB tarafından açılan davada Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu çerçevesine faaliyet gösteren
elektrik üretim santrallerinin faaliyetleri kapsamında
oluşan atıklardan ve bu atıkların depolanmasından
kaynaklı olumsuz çevresel etkilerin bertaraf edilmesi,
buna ilişkin standartlara uyulması ve bu kapsamda
gerekli olan tesislerin kurulması için son gün olan
31/12/2019 tarihinin bitimine kısa bir süre kala (beş
gün) 26/12/2019 tarihinde dava konusu Yönetmelik
değişikliğinin düzenlendiği;
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Anılan değişiklikle, 31/12/2019 tarihine kadar henüz
gerekli standartları sağlamamış olan elektrik üretim
santrallerinin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
gereğince, atıkların depolanabilmesi için alınması
gereken ‘çevre izin’ ve ‘çevre izin ve lisans belgesi’ için
gerekli olan ‘geçici faaliyet belgesi’ ve geçici faaliyet
belgesi için gerekli olan ‘düzenli depolama onay
belgesi’ ve ‘il müdürlüğü uygunluk yazısı’ yerine,
üniversitelerin çevre ve inşaat mühendisliği bölümü
öğretim üyelerince hazırlanacak akademik raporun
yeterli görüleceğinin düzenlendiği;
Ülkemizde faaliyette bulunan EÜAŞ ve bağlı
ortaklıklarına ait olan termik santrallerin üretime
başladığı tarihler dikkate alındığında, kurulduğu
dönemin teknolojisiyle dizayn edilen bu tesislerin
geçerli emisyon değerlerini sağlamakta güçlükler
olabileceği;

Bu kapsamda, elektrik üretim santrallerinin faaliyetleri
sonucu oluşan atıkların toksik nitelikte atıklar olduğu,
yer altı ve yüzey suları ile tarım alanlarını kirlettikleri,
çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz etkilerinin
olduğu;
Atıkların depolanabilmesine devam edilebilmesi için
alınması gereken ‘çevre izin’ ve ‘çevre izin ve lisans
belgesi’ için aranan akademik raporun, içeriğinin ne
olacağı, hangi yetkinliğe sahip kişilerce verileceği,
raporun kimler tarafından hangi kıstaslar göz önünde
bulundurularak onaylanacağı konusunda gerekli ve
yeterli açıklık bulunmadığı’ belirtilerek; “Yukarıda
belirtilen gerekçelerle, dava konusu düzenlemelerde
hukuka uygunluk bulunmadığı ve anılan kuralların
uygulanması halinde, insan ve çevre sağlığı üzerinde
telafisi imkânsız veya güç zararlara sebep olacağı
sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle düzenlemelerin
yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

ARAŞTIRMAYA GÖRE HALK, TTB VE TMMOB’YE
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN DAHA ÇOK GÜVENİYOR
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından
yürütülen ‘Türkiye Eğilimleri’ araştırmasının 2020 yılı
sonuçları açıklandı. 26 il kent merkezlerinde yaşayan
18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapılan görüşmelere dayanan
çalışmaya göre TTB ve TMMOB Türkiye’nin en
güvenilir kurumları arasında üst sıralarda yer aldı.
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip
tarafından yürütülen araştırma sonuçlarına göre;
koronavirüs salgını nedeni ile sektörlerde daralma

yaşanması Türkiye’deki işsizlik sorununu büyük ölçüde
tetiklerken, kur dalgalanmaları ile yükselen hayat
pahalılığı geçim sıkıntısı yaşayan kişi sayısında artış
görülmesine sebep oldu.
Araştırma sonuçlarına göre halkın en güvendiği
kurumların başında AKP iktidarının hedefindeki Türk
Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği (TMMOB) geliyor. Bu yıl ilk kez ölçülen
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üst sıralardan en
güvenilen kurumlar listesine girdi.
Araştırmaya göre TMMOB
güvenilirlik sıralamasında
Cumhurbaşkanlığı,
Anayasa Mahkemesi, Yargı
Kurumları ve Diyanet işleri
Başkanlığının üzerinde yer
aldı. Listenin sonunda yer
alan kuruluşlar ise RTÜK,
TUİK, ÖSYM ve Medya
Kuruluşları oldu. En az
güvenilen kurum, bu sene
de değişmeyerek yüzde
31,9’luk oran ile medya
kuruluşları oldu. Listenin ilk
sırasında TSK yer alıyor.
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TMMOB TEKİRDAĞ İKK: TEKİRDAĞ BEYRUT GİBİ
OLMASIN

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Dr Cemal Polat Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman
İşletmeciliği A.Ş Hakkında Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne, yarın Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası
Kongre Salonu’nda yapılacak olan “Ceyport Tekirdağ
Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.” tarafından
gerçekleştirilmesi planlanan “Liman Kapasite Artışı”
projesinin 1 Mart sonrasına ertelenmesi için dilekçe
verdi.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ şube
Başkanı Dr. Cemal Polat Ceyport Tekirdağ Uluslararası
Liman İşletmeciliği A.Ş Hakkında Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Polat
açıklamasında şu ifadeleri kullandı. 6 Ocak Çarşamba
günü saat 10:30 da Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası
Kongre Salonu’nda yapılacak olan “Ceyport Tekirdağ
Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.” tarafından
gerçekleştirilmesi planlanan “Liman Kapasite Artışı”
projesi “Halkın Katılımı Toplantısı’nın coronavirüs
pandemisinin bittiğinin resmen duyurulmasından
sonraki bir tarihte yapılmak üzere şimdilik 1 Mart
tarihinden sonraki bir tarihe ertelenmesi talebidir.
Ülkemizi ve dünyamızı sarsan coronavirüs salgını
sebebiyle okullar ve üniversiteler halen kapalı olup,
20 yaş altı ve 65 yaş üstü yurttaşların sınırlı saatler

dışında sokağa çıkma yasakları devam etmektedir.
T.C. Cumhurbaşkanlığınca,T.C. Sağlık Bakanlığınca
ve T.C.İçişleri Bakanlığınca alınan TEDBİR VE
UYARILAR İÇİN defalarca kararlar ve genelgeler
yayınlanmıştır.
Ayrıca Tekirdağ İl Pandemi Kurulu’nun 30 Kasım 2020
Tarih ve 120 Sayılı Kararı ile 01.Aralık.2020 tarihinden
itibaren 01.Mart.2021 tarihine kadar Tekirdağ İlimizde;
düzenlenecek olan tüm etkinlikler (genel kurul
toplantıları dahil) 1 Mart tarihine kadar ertelenmiştir.
06 Ocak günü saat 10:30 da Tekirdağ Ticaret ve Sanayi
Odası Kongre Salonu’nda Süleymanpaşa İlçesi, 100.
Yıl Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:9/1 (86 pafta,
541 ada, 1-3-4 ve 5 numaralı parseller) adresinde
“Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği
A.Ş.”
tarafından
gerçekleştirilmesi
planlanan
“Liman Kapasite Artışı” projesi için Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi
gereğince faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş
ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı”
yapılacağı
Bakanlığınızın
internet
sitesinden
duyurulmuştur.
Yurttaşlar ve halkın kuruluşları olarak ÇED İzin ve
Denetim Genel Müdürlüğünü uyarıyoruz. Yurttaşların
sağlığını korumak ve ÇED sürecine daha çok yurttaşın
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katılımını sağlamak öncelikli görevinizdir. Yapılan
duyuru üzerine toplantıya katılacak yurttaşların ve
görevlilerin sağlığını o kapalı salonda pandemi ile
mücadele kurallarına göre koruyamazsınız.
ÇED sürecine aktif olarak katılmak görüş ve önerilerini
vermek isteyen yurttaşlara veya halkın kuruluşlarının
temsilcilerine pandemi gerekçesiyle kısıtlamalar
getirmeniz halinde ise zarar görecek” dedi.
HUKUKEN SAKATLANACAKTIR.
Polat, “Aklın yolu birdir. Sayın Genel Müdürlüğünüz
6 Ocak günü yapılacağını duyurduğu bu toplantıyı
sağlıklı bir ortamda ve halkın katılabildiği bir şekilde
yapılması için 01.Mart 2021 tarihinden sonraki bir
tarihe erteleme kararı almalıdır.
Toplantı saati 10.30 olduğundan dolayı 20 yaş altı
yurttaşların sokağa çıkma yasağı nedeniyle Halkın
Katılımı Toplantısına katılamayacakları kesin olup bu
durumda önemli bir hak yoksunluğu yaratılmaktadır.
65 yaş ve üstü vatandaşların ise sokağa çıkabildiği
saatler olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya (metro,
metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binmelerine
01Aralık.2020 tarihi itibarıyla yasak getirilmiştir. Bu
durumda toplantıya katılmak isteyen ancak özel aracı
olmayan yurttaşların ulaşımı ve katılımı da neredeyse
imkânsızlaşmıştır dedi.
“ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI İLKESİ”
Polat Halkın Katılımı Toplantısının bu zorlu
coronavirüs salgını sürecinde yapılmak istenmesi
kamu sağlığı ve kamu yararı ilkesine de aykırıdır.
Kamu kurum ve kuruluşları coronavirüs (kovid-19)
salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının
yayılmasını engellemek için çalışmak zorundadır. Yaşı
ne olursa olsun kronik rahatsızlığı olan yurttaşlarında
o toplantıya sağlıklı bir ortamda ve pandemisiz bir
zamanda katılım hakkı bulunmaktadır. Şirketlerin
kar amaçlı projelerine halkın sağlığı ve halkın katılımı
ilkesi kurban edilemez.
Pandemi sebebiyle ölüm ve vakaların daha az
olduğu 2020 yılında dahi Bakanlığınızca Halkın
Katılımı toplantıları ve Saha Ziyaretleri ileri tarihlere
ertelenmiştir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED
İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün Çarşamba
günü yapılacağını duyurduğu ve istese dahi halkın bazı
kesimlerinin katılmasının yasal olarak yasaklandığı
Ceyport Halkın Katılımı toplantısının 1 Mart 2021
gününden sonraki bir tarihe ertelenmesi yasal, etik ve
ahlaki bir zorunluluktur.

Çarşamba günü saat 10:30 da Tekirdağ Ticaret ve
Sanayi Odası Kongre Salonu’nda yapılacağı duyurulan
Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, Barbaros
Caddesi, No:9/1 (86 pafta, 541 ada, 1-3-4 ve 5 numaralı
parseller) adresinde “Ceyport Tekirdağ Uluslararası
Liman İşletmeciliği A.Ş.” tarafından gerçekleştirilmesi
planlanan “Liman Kapasite Artışı” projesi “Halkın
Katılımı Toplantısı” toplantısının daha sağlıklı ve daha
çok katılım ile yapılabilmesi açısından 01.03.2021
günü sonrasına ertelenmesi için idari ve yasal olarak
gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim”
dedi.
Polat, “Proje İncelendiğinde Ekolojik Tahribat ile ilgili
yaklaşımlar görülmektedir.
1. Tesisin yapım aşamasında ve işletme aşamasında
ekolojik etkilerin olacağı anlaşılmaktadır.
71.200 m²’lik dolgu alanı Yapım aşamasında bölgeden
temini düşünülen dolgu malzemesi temini ile
,dolgu alanı dışında da olumsuz etkilerin olacağı
görülmektedir.
2. Kent yerleşim alanlarının yakınında planlanan bu
proje aynı zamanda “kimyasal depolama” amaçlı olması
nedeni ile canlı yaşamını etkileyeceği kabul edilmelidir.
3. İşletme aşamasında Kimyasal madde tanklarının
temizliği işlemlerinden kaynaklanacak atık suların
“Kimyasal Arıtma Sisteminde “ arıtılacağı ÇED
raporunda belirtilmektedir. Kirlilik yükü değişken ve
yüksek olan bu tesis atık suların arıtımı yüksek teknoloji
gerektirirken, Raporda bu konuda yeterli açıklama
yapılmamış olup çözüm/çözümsüzlük işletmeye alma
aşamasında belirleneceği anlaşılmaktadır.
4. Projenin gerçekleşmesi ile proje alanı ve çevresinde
Deniz ekosistemi etkilenecek, deniz canlıları yok
olacaktır.
5. Projenin inşaat aşamasında ve sonrasında alet ve
ekipmanların oluşturduğu gürültü kirliği insan sağlığı
üzerinde olumsuz etkileri olacaktır.
6. Kimyasal maddelerin koku etkisi yakın bölgede
insan yaşamını olumsuz etkileyecek, Kimyasal madde
gazlarının hava ile taşınması ile kent sağlığı her zaman
tehdit altında olacaktır.
7. Denizde yapılacak dolgu ile Süleymanpaşa sahil
alanı tamamen kapanacağından kentin silüeti ve
panoramasının olumsuz etkilenmesine,
8. 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergen Havzası
Revizyon Çevre Düzeni Planına ve 1/25.000 ‘lik
Tekirdağ Çevre Düzen Planına aykırılık oluşturması,
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9. Trakya Jeolojik olarak 1. Derece “Deprem Risk Alanı”
içinde olması nedeni ile söz konusu proje bölge için
büyük risk oluşturmaktadır. Yaratacağı olumsuzluklar
ile bölge ve deniz büyük bir felaketle karşı karşıya
kalacağı muhtemeldir.
10. Herhangi bir teknik arıza yâda sabotaj durumunda
patlamasıyla bir atom bombasının yaratacağı tehlike ve
olumsuzluklar oluşturacağı bu yıl Beyrut Limanında
Likit Depolama tanklarının patlamasıyla oluşan
durum gayet açık bir şekilde tehlikeyi gözler önüne
sermektedir. (Ek.1 Resim)
11. ÇED Raporunda çok sayıda planlama ile ilgili
aykırılıklarda söz konusudur.
12. Kent yaşam alanı içinde bulunan bu projenin iptal
edilerek, kent halkının kullanabileceği sağlıklı yaşam
alanına dönüştürülmelidir.
Tehlikeli atık:
Gemilerden alınan atıklar sintine suyu slaç atık yağ, zehirli
sıvı madde atıkları, pis su, çöp, egzoz gazı temizleme

kalıntıları oluşmakta ve atıkların Süleymanpaşa
Belediyesi ve TESKİ Kanalizasyon hattına verileceği
belirtilmektedir. Bunlarla ilgili herhangi bir sözleşme
yada anlaşma bulunmamaktadır.
Belirtilen alanın etki alanında; Yavuz Mahallesi, 100.
Yıl Mahallesi, Namık Kemal Stadı, TMO Liman Silosu
ve İskelesi , Tekirdağ Adalet Sarayı, Süleymanpaşa
Kaymakamlık Binası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
Hizmet Binası, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet
Binası, Meteroloji Müdürlüğü Hizmet Binası ve
İstasyonu, Mutlukent Konut Sitesi, Tekirdağ Yelken
İhtisas Kulübü, Turizm Otelcilik Lisesi, Tredaş
Hizmet Binası, Tekirdağ Büyükşehir Balık Hali vb.
yapılar yer almaktadır.” İfadelerini kullandı.
Basın açıklamasına Tekirdağ mimarlar odası Harita
mühendisleri odası Türk tabipler Birliği Tekirdağ
şubesi Türk diş hekimleri Birliği Tekirdağ şubesi Kesk
eğitim sen Tekirdağ şubesi katıldı.

TMMOB KOCAELİ İKK: HENDEK İÇİN ADALET
Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 7 işçinin hayatını
kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek
fabrikası patlamasıyla ilgili davanın ilk duruşması
6 Ocak 2020 tarihinde Sakarya 1’inci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya TMMOB
Kocaeli İKK Sekreteri ve birim yöneticilerimizden
oluşan heyet katıldı.
Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve
yaralananların duruşma öncesi yapmak istediği
yürüyüş polis tarafından engellendi. Aileler,
salonunun küçük olduğu gerekçesiyle salona
da alınmadı, yalnızca az sayıda kişinin salona
girmesine izin verildi. Polis müdahalesine ve salona
alınmamalarına tepki gösteren aileler, “17 kişilik salona
10 kişi aldılar ve bizi almıyorlar. Patlamayı yaşayan
biziz, bizi de almıyorlar içeri. Katiller korunuyor. Parası
olan kazanmayacak bunu, üç kuruş için fabrikada
kölelik yapan kazanacak. Basın görecek, Türkiye
duyacak. Parası olan üç gün yatıp çıkmayacak!” dediler.
Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana
gelen patlamada fabrikada çalışan 7 işçi öldü, 127
işçi yaralandı. Olayın ardından Hendek Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında
fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A.,
fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı

E.Ö., iş güvenliği uzmanı A.B. ile tutuksuz yargılanan
A.R.E.C. ve sorumlu personel A.Ç. hakında dava açıldı.
Davanın ilk duruşması öncesi “Hendek için adalet”
yazılı pankart ile adliye önünde yürümek isteyen
aileleri polisler engelledi. Engellemeye tepki gösteren
aileler açıklama yaptı.
“İşçiler, daha fazla kar için daha hızlı üretim baskısı
altında çalışırken ölüyorlar”
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sadece 2020 yılında ülkemizde 2000’den fazla
yurttaşımızı iş cinayetlerinde kaybettik. Yaşamlarını
sürdürebilmek için çalışmak zorunda olan işçiler,
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güvenceden yoksun biçimde, sendikasız, üstelik salgına
rağmen çalışmaya devam ediyorlar. Geçinme mücadelesi
yetmezmiş gibi güvenlik önlemleri alınmamış,
denetimleri kağıt üzerinde kalan işyerlerinde, daha
fazla kar için daha hızlı üretim baskısı altında çalışırken
ölüyorlar.
3 Temmuz 2020 tarihinde, tam 7 ay önce, bunun acı
bir örneğini de Sakarya’da yaşadık. Hendek’teki Havai
Fişek Fabrikası’nda yaşanan patlamada 7 işçi hayatını
kaybetti. Onlarcası yaralandı. Patlama sonrası basına
yansıyan görüntüler, bilirkişi raporları ve tanıklık
edenlerin ifadelerinden anladık ki, daha önceleri de
benzer patlamaların yaşandığı fabrikada felaket çok
öncesinden ‘ben geliyorum’ demişti.
Bu nedenle bizler;
-Ülkemizde iş cinayetlerinin artık son bulması ve benzer
felaketlerin Sakarya’da bir daha yaşanmaması için,

-Kamu kurumlarının kendilerine yasalarca verilmiş
olan denetleme görevlerini, her koşulda eksiksiz ve
tarafsız biçimde yerine getirmek zorunda olduğunu
güçlü biçimde vurgulamak,
-Kentimizin her köşesinde hayatını çalışarak kazanan
binlerce işçinin yalnız ve sahipsiz olmadığını göstermek
için,
ve en önemlisi adaletin kamuoyu vicdanını tatmin
edecek şekilde gerçekleşmesinin takipçisi olmak
amacıyla,
başta emek örgütleri olmak üzere, Sakarya’daki
tüm demokratik kitle örgütlerini ve yurttaşlarımızı
6-7-8 Ocak 2021 tarihinde Sakarya 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde gerçekleşecek olan Havai Fişek
Fabrikası Patlama Davası duruşmalarını izlemeye
çağırıyoruz.”

TMMOB KOCAELİ İKK: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN
YANINDAYIZ!
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylar ile ilgili,
“Demokrasi mücadelesinin yanındayız” diyerek 8 Ocak 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Ülkemizde demokrasi her geçen gün daha fazla darbe
alıyor. Atanmışlarla, kayyumlarla ve dayatmalarla
halkımızın kaderini belirlemeye çalışmak artık kabul
görmüyor.
Bilindiği üzere daha önce AKP il yöneticiliği
ve milletvekili aday adayı olan ve tezinin başka
çalışmalardan intihallerle dolu olduğu iddia edilen
Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesine rektör
olarak atanması, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve
kamuoyunun seçim dışı yöntemlerle yapılan bu atamaya
karşı haklı demokratik tepkilerine neden olmuştur.
Daha önce ihraç edilen akademisyenlerin cüppelerini
çiğneyenler, bu kez de üniversitenin kapısına kelepçe
vurarak tarihe geçtiler.
Meselenin esası bellidir: Tepeden inme bir rektör
atamasıyla bir üniversitenin kurumsal değerleri,
ihtiyaçları ve tüm bileşenlerinin iradesi yok sayılmıştır.
12 Eylül darbesinin ürünü antidemokratik yasalar ve
bu darbe hukukunu pekiştirerek getirilen tek kişinin
karar verdiği atama yöntemi üniversitelerde kabul
görmemektedir. Akademik özgürlüğün ve kurumsal
özerkliğin ortadan kaldırılması üniversitelerimizi
her geçen gün bilimsel üretimden daha da
uzaklaştırmaktadır.
Öğretim üyelerinin özgürlüğüne şerh koyan, araştırma

görevlilerinin ve çalışanların iş güvencesinin yok
edildiği, öğrencisinden akademisyenine herkesin polis
ve özel güvenlik baskısı altında olduğu bir üniversite
değil; demokratik süreçlerin sağlıklı biçimde işlediği
üniversiteler istiyoruz.
Nitelikli bilimsel üretim için üniversiteler siyasi
otoritenin aracı olmaktan çıkarılmalı, üniversitelerin
yönetim organları tüm bileşenlerinin dahil edildiği
katılımcı süreçlerle ve seçimle oluşturmalıdır.
Yine bilindiği gibi bu atama bir ilk değildir. “Tek adam”
rejiminin ülkemizin tüm kurumlarını “parti devleti”
anlayışıyla düzenleme çalışmalarının bir parçası olan;
ihraçlar, siyasi kadrolaşma, idari baskılar ve hiçbir
liyakati olmayan rektör atamaları ile üniversiteler
iktidarın bilim dışı otoriter tahakkümü altına
alınmaktadır.
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak
üniversitelerine ve akademik geleneklerine sahip
çıkan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim
üyelerinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
Üniversitelerine rektör atama usulüne karşı barışçıl
Anayasal protesto haklarını kullanan Boğaziçili
öğrencilere uygulanan polis şiddetini, hukuk dışı
gözaltıları ve gözaltında uygulanan baskıları kınıyor,
hukuk dışı uygulamaların soruşturulmasını istiyoruz.
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TMMOB BATMAN İKK’DAN ZORİ ÇAYI BARAJI
AÇIKLAMASI
TMMOB Batman İKK olarak Batman ve Diyarbakır il sınırlarında yapılması planlanan Zori Çayı barajına dair
11 Ocak 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
olacaktır. Zira HES yapımına itiraz eden
köylülerin büyük çoğunluğu çevresel
etkilerin yanında ekonomik etkenleri de
öne sürmüşlerdir.

Bilindiği üzere Batman Sason ve Diyarbakır Kulp
sınırları içerisinde Dicle Havzası Zori Çayı üzerinde 50
MVe kapasiteli Metin HES (Regülatör ve Santrallerin,
Malzeme Ocağı, Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi ve
Beton Santrali) barajı yapılması planlanmaktadır.
Söz konusu proje için 2014 yılında ÇED olumlu
raporu alınmış, bunun üzerine Batman İl Özel İdaresi
Genel Meclisine projenin onaylanması için yapılan
başvurular İl Genel Meclisince “ekolojik, tarımsal,
sismik, hidrolojik, çevresel, sosyal ve ekonomik”
gerekçelerle reddedilmiştir. Ancak Batman Valiliğinin
yeniden başvurusu üzerine Batman İl Genel Meclisince
19/11/2020 tarihinde gerekli onay verilmiştir.
Barajın yapılacağı lokasyonda yaşayan yurttaşlar
da barajın yaratacağı sosyal, kültürel ve ekonomik
gerekçeleri öne sürerek baraj başvurusunun
onaylanmaması için Batman Valiliği’ne başvuruda
bulunmuşlardır.
Söz konusu proje 67.450 metrekarelik bir alanı
kapsamakta olup toplam 452 parsel baraj göletinden
etkilenecektir. Parsellerin %90’nına yakını yurttaşlara
ait olup geri kalan kısmı hazine malıdır. Bölgenin genel
geçim kaynağının tarım, bağcılık ve hayvancılık olduğu
düşünüldüğünde Metin HES Barajı yörenin geçim
kaynakları üzerinde ciddi bir tehdit oluşturacaktır.
Baraj, geçimini büyük oranda bağcılık ve hayvancılıkla
sürdüren yurttaşların su kaynaklarına erişimini
zorlaştıracak ve belki de yeni bir göç dalgasına sebep

Proje ile 50MVe’lık bir enerji elde
edilmesi
hedeflenmektedir.
Daha
farklı yenilenebilir enerji kaynakları ile
hedeflenen enerji kazanımından çok
daha fazla enerji elde edilebilecekken
Metin HES barajının yapımında ısrar
etmek bilim ve mantıkla izah edilebilecek
bir durum değildir. Zira barajın yapımı
ile birlikte bölgede ulaşım akslarında
ciddi sorunlar yaşanacağı ve yeni ulaşım
akslarının yapımının ciddi maliyetler
doğuracağı öngörüldüğünde barajın
ekonomik bir yatırım olamadığı da söylenebilir.
Sason ilçemizin 1. Derece deprem bölgesi olması
da söz konusu alanda tutulacak olan muazzam su
kütlesinin sismik risklerini göz önüne almamızı gerekli
kılmaktadır.
Hasankeyf gibi antik bir kentte yapılan barajın insanlar
üzerinde yarattığı sosyal ve kültürel tahribat ortadayken,
Metin HES barajı ile bölgede yeni bir göç dalgasının
başlaması, kendi topraklarından ve üretim zincirinden
kopan yöre halkının sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel
travmalarla yüz yüze kalacağı anlamına gelmektedir.
Önümüzdeki süreçte yöre halkı ile dayanışmak, barajın
yaratacağı tahribatları paylaşmak için çevre örgütleri
ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte bölgeyi ziyaret
edeceğiz. Özelde Metin HES barajının söz konusu
coğrafya üzerindeki etkilerini daha bilimsel temellerde
ortaya koymak üzere TMMOB bileşenleri ve diğer
bilim insanları ile de iletişime geçip kapsamlı bir rapor
hazırlamayı hedeflemekteyiz.
Bizler Batman TMMOB İKK olarak barajların
ekolojik, sosyal ve insani boyutta yarattığı travmaların
farkındayız ve Dicle Havzası Zori Çayı üzerinde
yapılması planlanan baraja karşı tavrımızı bilimsel ve
etik değerlerle ortaya koymaktan çekinmeyecek, daha
yaşanılabilir bir dünya için doğamıza sahip çıkacağız.
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TMMOB İZMİR İKK: TOKİ’NİN YARGI KARARINDAN
HABERİ Mİ YOK? YOKSA YARGI KARARINI
TANIMAMASI İÇİN ÖZEL BİR KANUN DÜZENLEMESİ Mİ
YAPILDI?
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu TOKİ’nin imar planlarının iptali istemiyle açılan davalarda hukuki
süreçler devam etmesine rağmen yapılan ihalenin hukuka uygunluğunu sorgularken 15 Ocak 2021 tarihinde bir
basın açıklaması yaptı.
da, İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 24.01.2020 tarih, 2019/1027 E. sayılı karar ile daha öncesinde
alınmış mahkeme kararı dikkate alınarak, alanda telafisi güç zararların oluşmasını engellemek
amacıyla yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Hakkında yürütmenin durdurulmasına
karar verilen bu imar planı, konut üretimine ilişkin ihalenin dayanağı olan imar planıdır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) web sitesinde,
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi 809
Konut 2 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin 26.01.2021
tarihinde ihalesinin yapılacağı duyuruldu[1]. Ancak,
konut üretimine ilişkin ihalenin dayanağı olan imar
planlarının iptali istemiyle açılan davalarda hukuki süreçler devam etmekteyken ve hatta bu planlar hakkında
yargının, iptal ve yürütmenin durdurulması kararları
bulunmaktayken yapılan bu ihalenin hukuka uygunluğu tartışılabilir hale gelmiştir.
Geçmişte Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan ve
sonrasında TOKİ’ye devredilen Uzundere Mahallesi
sınırları içerisinde yaklaşık 90 hektarlık alanı kapsayan,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan
planlar aracılığıyla alanın bir kısmı “konut alanı”, bir
kısmı ise “üniversite alanı” olarak belirlenmiştir. Anılan plan kararlarına ilişkin ilk onama tarihi 01.08.2018
olmakla beraber birden fazla plan onama işlemi gerçekleştirilmiştir. İlerleyen süreçlerde, TMMOB Şehir
Plancıları Odası İzmir Şubesi, Karabağlar Belediyesi ve
vatandaşlar tarafından söz konusu planların iptali istemiyle davalar açılmış, bu davalarda birden fazla iptal
kararı verilmiştir. Yine bu kapsamda davalar devam
etmekteyken, 05.02.2019 tarihinde yeni imar planları
onaylanmış, bu planların iptali istemiyle açılan dava-

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun
“Kararların sonuçları” başlıklı 28. maddesi, idarelerin yargı kararlarını bütüncül olarak uygulamak
yükümlülüklerine ilişkin olup bu madde, idarelerin hukuka ve yargı kararlarına uygun iş ve işlem
yapmasını sağlamak, keyfiliği önleyerek hukuki
denetimi işler hale getirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bahsi geçen yürütmenin durdurulması kararını
uygulama yükümlülüğü uyarınca, ilgili idarelerin dava
konusu plana ilişkin tüm işlemleri durdurması gerekmekteyken 26/01/2021 tarihinde yapılacak bu ihalenin
hukuki ve fiili sakıncaları olduğu ortadadır. Diğer taraftan yukarıda açıklanan dava süreçlerinde iptaline karar
verilen imar planları ile son onaylanan ve hakkında yürütmenin durdurulmasına kararı bulunan imar planları
benzer plan kararları içermektedir. Bakanlık tarafından
“yargı kararlarına uygunluk” kavramını esneterek bölgedeki konut inşaatının bir an önce başlamasını sağlamaya dönük uygulamalar başlı başına hukuka aykırılık
içermektedir. Bu anlayışın kentimizde geri dönülmesi
mümkün olmayan zararlara neden olacağı açık olup, bu
uygulamalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.
Deprem tehlikesi ile birçok bölgesi risk altında olan
kentimizde öncelik verilmesi gereken husus, yeni konutların üretimi değil, mevcut yapı stokunu kamu yararına uygun bir şekilde yenileme çalışmaları olmalıdır.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak hukuka
aykırı yürütülen bu işlemin takipçisi olacağız.
Saygılarımızla.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
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TMMOB İSTANBUL İKK: KANAL İSTANBUL ÇED
DAVASI İÇİN BELİRLENEN BİLİRKİŞİLERE İTİRAZ
EDİLDİ

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kanal
İstanbul ÇED Olumlu Kararı İptal Davası için
belirlenen bilirkişilerin tarafsız ve objektif olmadığına
dikkat çekerek dilekçe ile itirazda bulundu.
TMMOB ve bağlı odaları tarafından açılan Kanal
İstanbul ÇED olumlu kararı iptal davasında mahkeme
tarafından belirlenen bilirkişi heyetine itiraz edildi.
Davanın görüldüğü İstanbul 10. İdare Mahkemesi
Başkanlığı’na itiraz dilekçesi verilerek, heyette yer alan
bazı isimlerin tarafsız ve objektif olmadığına dikkat
çekildi.

Verilen dilekçede; heyetin, Kanal İstanbul Projesi’nin
çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu
için danışmanlık hizmeti sunan İstanbul Teknik
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kadrosunda
bulunan öğretim üyelerinden tayin edilmesine de
vurgu yapıldı. Mahkemenin bilirkişinin tarafsızlığını
sağlamak adına gerekli tedbirleri alması zorunluluğu
olduğuna dikkat çekilen dilekçede, “Açıklanan sebepler
bakımından seçilen bilirkişilerin tarafsız bir rapor
tanzim edemeyecekleri görüldüğünden; belirtilen
bilirkişilerin öncelikle bu nedenle görevden alınmaları
ve yerlerine yeni bilirkişi görevlendirmelerinin
yapılması gerekmektedir” denildi.
Ek olarak heyette yer alan bazı isimlerin daha evvel
yürütmüş oldukları bilirkişilik faaliyetlerinde bilimsel
ve teknik esasları hiçe sayan, kamu yararını gözardı
eden, objektiflikten uzak, çevre hukukunun temel ilkesi
olan “koruma ve kullanma dengesi”ni göz ardı eden,
ortaya çıkacak tahribat pahasına proje lehine hazırlamış
oldukları raporlar dolayısıyla tarafsız olamayacakları
ifade edildi.

TMMOB İSTANBUL İKK: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI
VE OSGB ÇALIŞANLARI DA ÖNCELİKLİ AŞI
GRUBUNA DAHİL EDİLMELİDİR!
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 17 Ocak 2021 tarihinde bir
açıklama yaparak İş Güvenliği uzmanları ve OSB çalışanlarının da öncelikli aşı grubuna dahil edilmeleri
gerekliliğine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
Basına ve kamuoyuna;
Dünyada ve ülkemizde hızla yayılarak Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemik bir hastalık ilan edilen
ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden
olan koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelede
önemli bir eşik aşılmış, bu hafta itibariyle Türkiye’de de
aşı çalışmalarına başlanılmıştır.
Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama
süreçleriyle ilgili öncelikli gruplar belirlenmiş ve
yerinde bir kararla; sağlık kurumunda çalışanlar (kamu,
özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği
fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm kamu, serbest
eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) birinci
aşama aşı grubu içerisinde yer almıştır.

Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler başlığı
altında belirtilen, COVID-19 aşısı uygulanacak
ikinci aşama meslek grupları arasına ise 6331 sayılı İş
Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu göre çalışmakta olan iş
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güvenliği uzmanları ve OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik
Birimi) çalışanları maalesef dahil edilmemiştir.
İş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer
sağlık personelleri ile iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik
faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler; hastane,
laboratuvar ve görüntüleme merkezlerinin aralarında
bulunduğu, binlerce kişinin çalıştığı iş yerlerini de
kapsamaktadır. Ayrıca pandemi sürecinde Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talimat ve
duyuruları doğrultusunda; iş yerlerindeki önlemlerin
alınması, denetim ve eğitim faaliyetleri de iş güvenliği
uzmanlarının sorumluluğundadır.
İş güvenliği uzmanlarının yaptıkları iş ve taşıdıkları
sorumlulukları gereği diğer iş kollarında olduğu
gibi uzaktan, evden veya kısa çalışma imkanları

bulunmamaktadır. İş güvenliği alanında çalışanlar
büyük riskler altında görevlerini yerine getirmekte,
çalışma yaygınlığı açısından da temas ve enfekte
durumunda en yaygın taşıyıcı konumundadır.
COVID-19 nedeniyle çok sayıda iş güvenliği çalışanının
hayatını kaybettiği bir gerçektir.
Bu kapsamda, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması
için iş yerlerini terk etmeden büyük bir özveriyle
görevlerini yerine getiren iş güvenliği uzmanlarının
ve OSGB çalışanlarının da aşı önceliği konusunda iş
yeri hekimi ve diğer sağlık personeli meslektaşları gibi
öncelikli kapsama acilen dahil edilmelidir.
TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

TMMOB MERSİN İKK: AKDENİZ İLÇESİ KARADUVAR
MAHALLESİ TARIM ALANLARI TEHLİKE ALTINDA!
TEKFEN POLİPROPİLEN ÜRETİM TESİSİ BÖLGEYE
UYGUN DEĞİL!
TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu’nun Tekfen
Polipropilen Üretim Tesisi Projesi’ne ilişkin yaptığı
değerlendirmenin birinci bölümü yayımlandı.
Mersin’de yapımı tartışmalara konu olan ve halkın tepki
gösterdiği Tekfen Holding tarafından Karaduvar’da inşa
edilmek istenen Polipropilen Tesisi ile ilgili mücadele
farklı bir boyuta taşınıyor.
Tekfen Holding bünyesindeki CFS Petrokimya Sanayi
Anonim Şirketi’nin Mersin’in Akdeniz ilçesi Karaduvar
mahallesinde yapmak istediği 500 bin ton kapasiteli

Polipropilen Tesisine, 2018’de Cumhurbaşkanlığı kararı
ile devlet desteği kararı çıktı.
Firma bu doğrultuda ÇED Raporuna hız verirken,
tesise karşı kent dinamikleri harekete geçerek konuyu
yargıya taşıdı.
Konuya ilişkin TMMOB Mersin İl Koordinasyon
Kurulu, Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Projesini
inceleyerek birinci raporunu hazırladı. Raporun
PDF’ine haberin devamından ulaşabilirsiniz.

TMMOB İSTANBUL İKK: SULTANGAZİ İLÇESİ KUZEY
MARMARA OTOYOLU TÜNEL İNŞAATI KAYNAKLI
HASAR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, bölge
sakinlerince talep edilen Kuzey Marmara Otoyolu
tünel inşaatı nedeniyle yapılarda oluşan hasarların
incelenmesi çalışması sonucu İMO İstanbul Şubesi ile
ortak bir rapor hazırladı.
İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Zübeyde Hanım ve
Gazi Mahallesi güzergahından geçen Kuzey Marmara

Otoyolu tünel inşaatı nedeniyle yapılarda oluşan
hasarların incelenmesi bölge sakinleri tarafından
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’ndan
talep edilmiş, bu kapsamda yapılan çalışmaya ait bilgi
ve değerlendirmeler TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi tarafından raporlaştırılarak
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
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TMMOB ANTALYA İKK’DAN DÜDEN ÇAYINDA
YAŞANAN KİRLİLİK VE BALIK ÖLÜMLERİNE DAİR
BASIN AÇIKLAMASI
TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Düden Şelalesi ve Çayı Nitelikli Koruma Alanı olmasına rağmen
köpükle kaplanması ve ardından binlerce balık ölümünün gerçekleşmesiyle ilgili olarak 27 Ocak 2021 tarihinde
bir basın açıklaması yaptı.
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI,

olarak tescil edilmiştir.

Çevre sorunları, insanların yaşadıkları doğal ortamı
bozmaları ile ortaya çıkar. İnsanlar da kendilerine daha
iyi yaşama koşulları sağlamak için maalesef çevreye
zarar veriyorlar. İçinde bulunduğumuz sistemde, bedel
ödemeden hizmet aldığımız tek alan doğamız. Bu
nedenle çoğumuz farkında olmasak da ona hayatımızı
borçlanıyoruz. Bu borcumuzu, gelecek kuşaklara daha
yaşanabilir bir doğa ve sağlıklı doğal varlıklar bırakarak
ödeyebiliriz.

Kuraklığı sıkça konuştuğumuz şu günlerde önemli su
değerlerimizden olan Düden Çayında binlerce balık
ölümüyle sonuçlanan ciddi bir kirlilik yaşanmıştır.
11 Ocak 2021 tarihinde, Yukarı Düden Şelalesi’nin
mansabında kalan dere yatağında köpürme ve koku
sorunu olduğu, işbu köpürme ve kokunun dere yatağı
boyunca devam ettiği ve sonrasında bölgede balık
ölümleri gözlendiği ortaya çıkmıştır. Akabinde suda
balık ölümlerine sebep olan kirli su denize ulaşmıştır.

Çevreye verilen zararlar içerisinde de insan yaşamını
en çok etkileyeni, suya verilen zararlardır.

Valilik tarafından yapılan açıklamalarda; bölgedeki
birçok işletmenin atık suyunu kontrolsüz bir şekilde
toprağa ve yeraltına deşarj ettiğinin tespit edildiği, 13
işletmeye 2.901.628,00 TL idari para cezası uygulandığı
ve 11 tesisin faaliyetinin durdurulduğu bildirilmiştir.
Şunu belirtmekte de fayda vardır; sadece para cezaları
yeteri kadar caydırıcı olmamaktadır. Doğaya ve
dolayısıyla insan canına kasteden bu işletmelerin, su
kaynaklarına en uzak noktalara taşınmaları ve suyu
korumak için var olan kanun ve yönetmeliklerimizin
de ivedi olarak elden geçirilmesi gerekmektedir.

Su… Hayatın, dolayısıyla bizlerin var olmasındaki en
önemli etken. Tarih boyunca medeniyetlerin en güçlü
silahı, yeri gelince savaş sebebi. Metabolizmamız için
olmazsa olmazı, yaşamımızın kaynağı.
Su hayattır, su bir haktır, su kaynak değil doğal varlıktır.
Doğal varlıklarımız arasında önemli bir yer tutan su,
yanlış yönetim, aşırı kullanım, mevzuat eksikliği,
iklim değişikliği ve kirlilik gibi sebeplerle hayati
bir tehdit altındadır. Öncelikle suyun kullanılacak
bir kaynak değil de korunması gereken bir varlık
olduğunun altını çizmek istiyoruz. Var olan kanun ve
yönetmeliklerimizin su varlığını korumak için yeterli
olmadığını da biliyoruz.
Antalya’mızın
önemli
su
kaynaklarından birini oluşturan,
Düden, 10 km boyunca Antalya’
nın yer altından akarak, büyüleyici
bir görsel şölen sunarak Lara’dan
Akdeniz’e dökülmektedir. Antalya
için doğal bir sembol haline
gelmiştir. Şelalenin etrafı zengin
bitki örtüsüyle örtülüdür. Düden
Şelalesi ve Çayı sahip olduğ

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI,
Bildiğiniz üzere Kentimizin nüfus artış hızı Türkiye
ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Hızlı nüfus
artışı; yapılaşma, altyapı sorunları, çevre kirliliği ve
kontrolsüz sanayileşmeyi beraberinde getirmekte ve su

u bu doğal özelliklerden dolayı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
03 Temmuz 2020 tarihinde “doğal
sit-nitelikli doğal koruma alanı”
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kaynakları üzerinde baskılar oluşturmaktadır. Düden
Şelalesi ve Çayı Nitelikli Koruma Alanı olmasına
rağmen kirlilikle mücadele etmek zorunda kalması, bu
baskıların doğru yönetilemediğini göstermektedir.
Su kaynaklarımız üzerindeki; iklim değişikliği, nüfus
artışı, kentleşme ve sanayileşme gibi çeşitli baskıların
olumsuz etkilerini en aza indirgemek için havza
yönetim planları tüm kurumların ve meslek odalarının
eşgüdümü içinde hayata geçilmelidir.
Kentin jeolojik yapısından dolayı zerzemine tahliye
edilecek her türlü kirliliğe karşı toleransı zayıftır.

- Düden Şelalesi ve Çayı Nitelikli Doğal Koruma Alanı
olması sebebiyle, herhangi bir kirliliğe karşı kalıcı
tedbirler düşülmekte midir?
- Denetimler düzenli olarak yapılmaya devam edecek
midir?
- Yüksek konsantrasyondaki kirliliğin temel nedeni
tespit edilmiş midir?
- Yaşanan kirlilik tarım alanlarını ne ölçüde etkilemiştir
ve insan sağlığına olası zararları yönünde araştırmalar
yapılmakta mıdır?

Antalya’nın içme ve kullanma suyu ihtiyacı yeraltı
sularından karşılandığı hassasiyetiyle şehirleşme
sürecinin doğru yönetilmesi ve düzenli denetimlerin
yapılması gerekmektedir. Olası bir kirliliği anında tespit
edecek, su kalitesini izleyecek sistemlerin kurulmasına
ihtiyaç duyulmaktadır.

- Balık ölümleri ile ekosistemin uğradığı zararı
gidermek üzere ne gibi çalışmalar yapılacaktır.

Her ne kadar şuan Düden Çayı’nın fiziksel olarak
normale dönmeye başladığı seyredilse de sorun
tam anlamıyla çözülmüş değildir. Bu nedenle
cevaplanmasını beklediğimiz sorularımız vardır;

Böylesine bir kirliliğin bir daha yaşanmaması adına
yetkililerin ne gibi önlemler aldığıyla ilgili açıklama
yapmaya davet ediyor ve TMMOB Antalya İl
Koordinasyon Kurulu olarak; yaşanan bu felaketin
tekrarlanmaması, kalıcı çözüm bulunabilmesi için
her zaman olduğu gibi bugünde yapılacak çalışmalara
katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ilgili kurumlara ve
kamuoyuna bildiririz.

- Düden Çayına etki edebilecek bölgede ruhsatsız,
çevre izin ve lisansı olmayan firmaların tamamı tespit
edilmiş midir?
- Denetim yapılan işletmelere daha öncesinde herhangi
bir denetim yapılmış mıdır?

Sorularımızın cevaplanması bölgede kirliliğe sebep
olan kaynağın, kaynakların belirlenmesinde büyük
önem taşımaktadır.

TMMOB Antalya İKK

TMMOB İSTANBUL İKK: KANAL İSTANBUL
PROJESİ’NDE BİLİM İNSANLARINA BASKI DEŞİFRE
OLDU: HUKUKSUZLUĞA SON, PROJE İPTAL
EDİLMELİDİR!
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 28 Ocak 2021 tarihinde “Kanal İstanbul Projesi’nde Bilim İnsanlarına
Baskı Deşifre Oldu: Hukuksuzluğa Son, Proje İptal Edilmelidir!” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
Kanal İstanbul projesine karşı açmış olduğumuz
Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararının iptali
davasında mahkeme ara kararı ile uyuşmazlığın teknik
yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında
uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gereğinden
bahisle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi
yapılmasına karar verilmiştir. Mahkeme tarafından
atanan bilirkişi isimlerinin bir kısmına ise tarafsız ve
objektif olmayacakları kanaatiyle tarafımızca itiraz
edilmiş, bu nedenle de mahkemeden yeni bir bilirkişi
heyeti atanması istenmiştir.

Türkiye’de bugün 131’i devlet üniversitesi (11’i
teknik üniversite) 78’i vakıf üniversitesi olmak üzere
toplamda 209 üniversite bulunmasına rağmen,
belirlenen 15 kişilik bilirkişi heyetinin 9 üyesi İstanbul
Teknik Üniversitesi’nden tayin edilmiştir. Kanal
İstanbul projesinin ÇED Raporu’nda ise İstanbul
Teknik Üniversitesi’nin ÇED raporu için danışmanlık
hizmeti sunduğu ifade edilmektedir. “ Bilirkişi
heyetinin neredeyse tamamının dava konusu ÇED
raporunun hazırlık sürecinde yer alan üniversitelerden
seçilmesi yargılamaya gölge düşürecek, uyuşmazlık
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hakkında tarafsız ve bağımsız olmayan bir incelemeye
karar verilmesine yol açacaktır” gerekçesiyle
gerçekleştirdiğimiz itiraz sürecinde ise bugün yepyeni
bir gelişme yaşanmıştır.
Mahkeme tarafından bilirkişi heyetine Yıldız Teknik
Üniversitesi akademisyenleri arasından seçilen bir
bilim insanı mahkemeye projenin seyrini değiştirecek
beyanlarda bulunmuş ve bilirkişilik görevinden
affını talep etmiştir. Söz konusu beyanda; Karayolları
İstanbul Bölge Müdürlüğünden bir kişiyle birlikte
özel bir firma yetkilisinin söz konusu isimle irtibata
geçerek Kanal İstanbul Projesini anlattıkları ve İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile birlikte iki tane de Vakıf
Üniversitesi olmak üzere dört üniversiteden teknik
rapor almak istediklerini belirttikleri; kendilerinden
talep edilenin Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün
topoğrafyaya göre kabaca ve yaklaşık olarak belirlediği
dört güzergahtan hidrolojik ve çevresel etkilerinin
en az olacağı güzergahın tespit edilmesi olduğu ifade
edilmiştir. Ardından, raporun kendilerince hazırlandığı
ancak raporun yetkililerce uygun bulunmadığı ve
yeniden düzenlenilmesi talebinde bulunulduğu
belirtilmiştir. Buna karşın ise kendilerinin bunun
bilimsel rapor olduğunu ifade ettikleri ve söz konusu
düzenlemeyi kabul etmedikleri söylenmiştir.
Yine aynı beyanda, kendisinin yazmış olduğu raporun
İTÜ’de deşifre edildiği ve görüşü ile ilgili olarak
açık ve üstü kapalı tehditler aldığı anlatılmıştır.
Devamında, söz konusu ismin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı İl Mūdürlüğü’nün Barbaros Bulvarındaki
binasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla İTÜ’deki
diğer hocalarla birlikte gayri resmi bir toplantıya
çağrıldığı, bu toplantıda kendilerinden güzergahla
ilgili çekincelerini detaylıca incelemelerinin ve tekrar
değerlendirmelerinin talep edildiği; buna karşın
kendisinin çalışmadan ayrıldığı, İTÜ’deki akademik
grubun ise bu istek doğrultusunda çalışmalarına devam
ettiği belirtilmiştir.
İlgili bu yazılı beyan ile daha önce onlarca bilim
insanının ve teknik insanın ifade ettiği gerçeklik bir kez
daha ortaya çıkmıştır: Kanal İstanbul projesi bilimsel
gerçeklere rağmen, tüm bu bilgileri göz ardı ederek
yapılmaya çalışılmaktadır. Proje, bilimsel ve teknik
olarak sakıncalar barındırmaktadır ve yapılmaması
gerekmektedir. Projenin ÇED Raporu şaibelidir.
Rapor, bilimsel verilerle değil verilen talimatlarla
oluşturulmuştur ve bu Rapor ile halka yalan
söylenmektedir. Kamu yararı adı altında yapılacağı
söylenen etki alanı böylesine geniş bir projede bilim

yolsuzluğunun yapılması asla kabul edilemez ve tarih
önünde affedilemezdir, görevin kötüye kullanılması
anlamını taşımaktadır.
Toplum için çalışması gereken, toplumun kendi
emeğiyle finanse ettiği, toplumun üzerinde doğrudan
hak sahibi olduğu kamu kurumlarının ise kapalı
kapılar ardında toplantılar düzenleyerek akademiyi
politik istekleri doğrultusunda yönlendirmeleri ve
baskı kurmaları topluma karşı işlenmiş bir suçtur.
Toplumsal güveni zedeleyen bu durum Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın toplumu değil doğrudan taraflı
bir siyasi otoriteyi temsil ettiğini göstermektedir.
Kurgusu baştan yapılmış, kararı bilimsel ve teknik
incelemeler önemsenmeksizin önceden verilen bu
projede ne kamu yararından bahsedilebilir ne de
halkın katılımcılığından. Bu proje halka dikte edilen
bir rant projesidir ve yapımında ısrar edilmesi İstanbul
kenti başta olmak üzere büyük bir coğrafyayı geri
döndürülmesi mümkün olmayan bir ekolojik kırımla
baş başa bırakacaktır.
Kanal İstanbul Projesi ÇED sürecinin derhal sona
erdirilmesi ve projeye karşı açılan tüm davaların
akabinde düşürülmesi gerekmektedir. Yönlendirilmiş
ve bilimsel olmayan verilerle bezenmiş ÇED Raporu,
süreci baştan hatalı kılmaktadır ve süreç yok
hükmündedir.
Bir kez daha ifade ediyoruz: Kanal İstanbul projesinin
ÇED süreci hukuka, bilimsel ve teknik esaslara aykırı
yürütülmüştür ve bu süreç neticesinde hazırlanan
ÇED raporu hatalıdır. Bu durum, projenin yol açacağı
çevresel tahribatı ve bu tahribatın telafisini imkânsız
kılmaktadır. Projeye, yönlendirilmiş ve gerçeği
yansıtmayan görüş bildiren akademisyenlerin meslek
etiği mutlaka sorgulanmalı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kuruluşları
üzerlerindeki şaibeyi kaldıracak adımı atarak bu projeyi
iptal etmelidir.
Topluma karşı duymuş olduğumuz sorumluluk gereği
tüm gerçekleri kamuoyuyla paylaşmayı bir borç bilir,
halkımızın kenti ve ülkesi hakkında söz hakkı talep
ederek sürece dahil olmasını temenni ederiz. Projeye
karşı itirazlarını dile getiren yüzbinlerce insan adına:
meslek etiğini göz ardı etmeyen, tüm baskı ve tehditlere
karşın bilimsel olanda ısrar eden ve yaşadığı süreci
açık yüreklilikle dile getiren hocamıza ayrıca teşekkür
ediyoruz.
Saygılarımızla,
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TMMOB BURSA İKK: PEYZAJ MİMARLARININ
HAKLARI GASP EDİLEMEZ

TMMOB Bura İl Koordinasyon Kurulu ve ve
KESK Bursa Şubeler Platformu T.C. Hazine
ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve
Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 9 Ocak
2021 tarihinde yayınlanan “Mahalli İdareler
Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları”na ilişkin
genelgede Peyzaj Mimarları’nın mühendislikmimarlık disiplinleri dışında sınıflandırılmasıyla
ilgili 29 Ocak 2021 tarihinde bir basın açıklaması
yaptılar.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali
Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
tarafından 09.01.2021 tarihinde Mahalli İdareler
Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarına ilişkin bir
genelge yayınlanarak bu zamana kadar Mimar ve
Mühendislerle aynı özlük haklarına sahip sözleşmeli
Peyzaj Mimarlarının ücretleri düşürülmüştür. Geçmiş
yıllardaki genelgelerden farklı olan bu sınıflandırma
ile Peyzaj Mimarları ciddi bir özlük hakkı gaspıyla yüz
yüze bırakılmıştır.
Genelgenin eki I ve II sayılı cetvellerinde Peyzaj Mimarı
unvanının Mimar, Mühendis kadrosu dışında ihtisas
alanı farklı meslek disiplinleriyle (Restoratör, Tekniker,
Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog,
Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf,
Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci,
Dekoratör, Desinatör, Heykeltraş, Paleontolog) birlikte
değerlendirilerek, ücretleri düşürülmüştür.
Sözleşmeli statüde çalışan tüm kamu emekçilerinin
sözleşmeleri 2021 yılı Ocak ayına kadar ilgili genelge
doğrultusunda yenilenmek zorunda olduğundan ülke
genelinde tüm yerel yönetim kurumlarında çalışan
binlerce Peyzaj Mimarı, bu zamana kadar aynı kategoride
değerlendirildikleri Mimar ve Mühendislere göre aylık
ücretlerinde 1200 TL civarı; ek ödemelerinde ise 1000
TL civarında kayıp yaşamak zorunda kalacaklardır.
4 yıllık lisans mezunu Peyzaj Mimarlarının benzer
eğitimi gördükleriyle aynı statüde değerlendirilmemesi
özlük haklarında yaşanılan ciddi kaybın yanında
Peyzaj Mimarlarının gördükleri eğitim ve yaptıkları
işin getirdiği statülerinde de haksız bir kayba neden
olacaktır.
Peyzaj Mimarlığı mesleği, 3458 Sayılı Mühendislik ve
Mimarlık Hakkında Kanun`a tabi, içinde yaşadığımız
doğal, kültürel ve fiziksel çevrenin bilimsel temeller ve
toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmesini
gerçekleştiren Mimarlık ve Mühendislik ihtisasına

sahip bir meslek disiplinidir. Öğrenimlerini 4 yıllık
Mimarlık ve Mühendislik fakülteleri içinde Mimarlar
ve Mühendislerle benzer eğitim alarak, kamuda ve
özel sektörde mimarlarla aynı koşullarda istihdam
edilmektedir.
Ülkemizin taraf olduğu Avrupa Peyzaj sözleşmesinde
de belirtildiği üzere, tarihsel ve kültürel kimliğin
korunup geliştirildiği çağdaş kentler için oldukça
önemi olan kent peyzajında birinci düzeyde sorumlu
olan yerel yönetimlerde çalışan Peyzaj Mimarlarının
özel sektör ve kamunun diğer kurumlarında olduğu
gibi belediyelerde de gördükleri eğitim ve yaptıkları işe
uygun statü ve özlük haklarının korunması onların en
temel hakkıdır.
TMMOB ve KESK olarak farklı meslek gruplarında
çalışan tüm üyelerimizin olduğu gibi Peyzaj Mimarı
üyelerimizin de haklarının takipçisi olarak söz konusu
genelge ile Peyzaj Mimarı unvanının Mimar, Mühendis
kadroları ile aynı özlük haklarına sahip olarak
değiştirilmesini ve özlük haklarının düşürülmesinden
dolayı mağduriyet yaşayan Peyzaj Mimarlarının
haklarının geri verilmesini talep edecek, sürecin
takipçisi olacağız.
Karşı karşıya olduğumuz bu sorunun çözülebilmesi için,
Peyzaj Mimarı meslektaşlarımızın haklarını ve meslek
disiplinimizi aşındırmaya yönelik bu genelge derhal
değiştirilerek, Peyzaj Mimarları da Mühendis, Mimar
ve Şehir Plancıları ile aynı statüde değerlendirilmelidir.
Kentlerimizin tarihi ve kültürel dokusunun korunup
geliştirilmesi ile sağlıklı ve güvenilir kent mimarisi için
görev yapan Peyzaj Mimarlarının benzer eğitimi görüp
benzer işleri yaptıkları Mimar ve Mühendislerle aynı
statü ve özlük haklarına sahip olmaya devam etmesi için
yukarıda belirtiğimiz temel talebimiz gerçekleşinceye
kadar hem hukuki ve idari alanda hem de fiili ve meşru
alanda mücadeleye devam edeceğiz.”
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BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ: BİLİMSEL
İLERLEME İÇİN DEMOKRATİK VE ÖZERK
ÜNİVERSİTELER ŞARTTIR
Bursa Akademik Odalar Birliği 31 Ocak 2021 tarihinde “Bilimsel İlerleme için Demokratik ve Özerk Üniversiteler
Şarttır” başlıklı bir basın açıklaması yaptılar.
Türkiye’de 2002 yılında 1’i vakıf üniversitesi olmak
üzere toplam 74 üniversite varken bu sayı 2002-2017
yılları arasında açılan 61 devlet 46 vakıf üniversitesi
ile 2017 yılında 144’ü devlet 47’si vakıf olmak üzere
toplam 191’e yükselmiştir. 2020 yılı itibariyle ise
ülkemizde 127’si devlet 71’i vakıf üniversiteleri olmak
üzere toplam 198 üniversite ve 3 tane de vakıf meslek
yüksekokulu bulunmaktadır.
Bu üniversiteler açılırken dünyada bilim alanında
yaşanan gelişmeler ile geleceğe yönelik planlama ve
projeksiyonlar dikkate alınmamış, üniversiteler bir
bölgesel kalkınma aracı olarak görülmüştür. Son
yıllarda sayısı giderek artan vakıf üniversiteleri de
dikkate alındığında bu gelişmenin ticari ve ekonomik
boyutları olduğu da göze çarpmaktadır. Plansız bir
biçimde artan üniversite ve buna bağlı olarak eğitim
programları sayısı mezun sayılarına da yansımış ve
bunun sonucunda kısa vadede üstesinden gelinmesi
olanaksız bir istihdam sorunu yaratmıştır. Her ne
kadar YÖK’ün yükseköğretimde kaliteyi arttırma ve
akreditasyona yönelik attığı olumlu adımlar olsa da iyi
ve kaliteli bir eğitim sürecinin sonunda mezun olanlar
ya iş bulamamakta ya da piyasada hak ettikleri saygıyı
görememekte, ücreti alamamaktadırlar.
TMMOB, aşağıdaki gerekçelerle yeni üniversitelerin
açılması kararlarının gözden geçirilmesini istemektedir
(TMMOB Eğitim Sempozyumu, 2017):
• Etkili bir planlama ile karar alınmamaktadır.
• Mevcut üniversitelere
sağlanmamaktadır.

eş

ve

yeterli

olanak

• Ucuz maliyet anlayışı ve politik baskı gücünü
kullanma yaklaşımı mevcuttur.
• Yeni üniversitelerin kuruluşu iller arası yarışma
konusu yapılmaktadır.
• Yeni üniversiteler yeni kadrolaşma planlarının bir
parçası olarak ele alınmaktadır.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde 2009
yılında Türk ve dünya üniversitelerini akademik
performanslarına göre sıralamak amacıyla kurulan
URAP’ın 2020-2021 dönemine ilişkin dünya
sıralamasında; ilk 500’de ülkemizden sadece Hacettepe
Üniversitesi yer almıştır. İlk 500’e giren Hacettepe

Üniversitesi dışında ilk 1500’e giren üniversitelerimizin
dünya sıralamasındaki yerleri İstanbul Üniversitesi:
632, İstanbul Teknik Üniversitesi: 725, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi: 751, Ankara Üniversitesi: 824,
Ege Üniversitesi: 915, Gazi Üniversitesi: 924, İhsan
Doğramacı Bilkent Üniversitesi: 960, Dokuz Eylül
Üniversitesi 971, Koç Üniversitesi 1021, Atatürk
Üniversitesi 1052, Marmara Üniversitesi 1070, Yıldız
Teknik Üniversitesi 1090, Boğaziçi Üniversitesi 1096,
Erciyes Üniversitesi 1101, Selçuk Üniversitesi 1153,
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1187, Fırat Üniversitesi
1200, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1215, Bursa
Uludağ Üniversitesi 1319, Çukurova Üniversitesi
1329, Akdeniz Üniversitesi 1356, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi 1468, Çankaya Üniversitesi 1478, Sabancı
Üniversitesi 1481 olmuştur (urapcenter.org).
Üniversitelerimizin bu sıralamada daha yukarılara
çıkabilmeleri için araştırma alt yapısını güçlendirecek
yeterli mali kaynaklara sahip olmalarının yanında,
öğretim elemanlarının niteliklerinin yükseltilmesine
ve yönetim yapısının demokratik ve özerk bir kimliğe
kavuşturulmasına gereksinim vardır. Son günlerde
Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasıyla ülke
gündemine oturan rektör atamaları üniversitelerin
demokratik yapılarının yeniden sorgulanması
gerekliliğini doğurmuştur. 2016 yılında çıkarılan
KHK öncesinde de tam demokratik bir atama süreci
olmasa da en azından üniversite öğretim üyelerinin
oylarıyla belirlenen 6 aday YÖK’e sunulmakta, YÖK
tarafından da bu 6 aday arasından 3’ü atanmak üzere
Cumhurbaşkanı’na arz edilmekteydi. Son yıllarda
yapılan uygulamalar üniversitelerin akademik
başarılarını olumsuz etkilemiş, örneğin; URAP
sıralamasında 2016 yılında 671. sırada yer alan
gündemdeki Boğaziçi Üniversitesi 2020 yılında 1096.
sıraya gerilemiştir.
Bizler aşağıda imzası bulunan Bursa Akademik Odaları
olarak üniversitelerin çok hızlı bir biçimde kendi
yöneticilerini seçebilecekleri demokratik ve özerk bir
yapıya kavuşturulmalarının, gerek idari gerekse de
akademik yönden şeffaf ve hesap verebilir olmalarının
gerektiğine inanıyor, üniversitelerimizin rektör
atamalarıyla değil uluslararası arenadaki başarılarıyla
ülke gündemine oturmalarını yürekten diliyoruz.
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TMMOB KOCAELİ İKK: EKMEĞİ VE HAKLARI İÇİN
DİRENEN MİGROS DEPO VE BALDUR İŞÇİLERİ
DİRENİŞ VE DAYANIŞMAYLA KAZANACAKLAR
Aralarında TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu
Bileşenleri 1 Şubat 2021 tarihinde İzmit Sabri Yalım Parkı’nda grevde olan BALDUR ve Migros işçileri için bir
araya gelerek bir basın açıklaması yaptılar.
sayısı 604 bin 182 kişidir. İşkur
İstatistik
Genel
Müdürlüğü
verilerine göre pandemi süresi
boyunca,
ilimizde
faaliyet
gösteren toplam 17 bin 237
işyerinde çalışan 150 bin 138
işçi kısa çalışma ödeneğinden
yararlanmıştır. 17 Nisan 2020’den
31 Aralık 2020 tarihine kadar
ücretsiz izne gönderilerek nakdi
ücret desteği alan işçi sayısı ise 59
bin 843 kişidir.
Peki, bu rakamlar ne anlama
gelmektedir?
BASINA VE KAMUOYUNA
Dünya genelinde görülen Koronavirüs salgınında
neredeyse 1 yılı geride bırakacağız. Bu 1 yıllık süreçte,
virüsün yayılım hızının pik yaptığı dönemde dahi,
iktidar ne olursa olsun üretim sürsün, çarklar dönsün
tutumuyla, patronların karı uğruna insan yaşamını
göz ardı etmiş, işçi ve emekçiler sürü bağışıklığına
terk edilmiş, yoksulluk ve açlığa mahkum edilmiştir.
Pandemi süresince ‘hastalık mı, açlık mı’ ikilemi
arasında çalışmak zorunda bırakılan işçilerin her
türlü talebini görmezden gelen iktidar, sıra patronlara
gelince adeta kesenin ağzını açmıştır. Hükümet
tarafından açıklanan tüm paketlerden patronlara teşvik
ve destekler çıkarken işçilerin payına ise kazanılmış
haklarının gasbı, güvencesizlik ve esnek çalışma
düşmüştür. Kısa çalışma ödeneği adı altında işsizlik
sigortası fonu patronların yağmasına açılırken, “işten
atmalar yasaklanıyor” propagandası eşliğinde gündeme
getirilen torba yasayla ücretsiz izin ve tazminatsız işten
çıkarmaların önü açılmıştır. Hükümet ve patronlar
pandemiyi fırsata dönüştürüp işçi haklarını budarken
işçilerin çalışma ve yaşam koşulları her geçen gün daha
da ağırlaşmıştır.
Sanayi kenti olan ilimiz Kocaeli’de pandemi ile geçen 1
yıla baktığımızda,
Sosyal Güvenlik Kurumu aylık bülteni sigortalı
istatistikleri Ekim 2020’ye göre, ilimizde aktif sigortalı

-Kocaeli’de her 4 çalışandan
1’i pandemi boyunca normalde aldıkları ücretin en
fazla %75’ini alabildiler ve gelirlerinin dörtte birini
kaybettiler.
-Her 3 çalışandan 1’i pandemi sürecinde gelir kaybına
uğradı, daha fazla yoksullaştı.
-Her 10 çalışandan 1’i ücretsiz izne çıkarılarak
aileleriyle birlikte ayda 1168 Lirayla yaşamaya mahkum
edildiler.
İşten çıkarmaların yasak olduğu salgın süresince
milyonlarca işçi patronlar tarafından “ekonomik
koşullar” gerekçe gösterilerek ücretsiz izne çıkarıldı.
Ücretsiz izin uygulamasıyla işçilerin kıdem, ihbar
tazminatı hakları dondurulmakta ve SGK emeklilik
primleri ödenmeyerek daha geç emekli olmaları
dayatılmaktadır.
Ücretsiz izin uygulaması 29 Aralık tarihinde
Cumhurbaşkanı tarafından 17 Mart tarihine kadar
bir kez daha uzatıldı. Ücretsiz iznin uzatılmasının
ardından 31 Aralık günü Çayırova Şekerpınar OSB’de
faaliyet gösteren Migros Depo’da 60 işçi, GOSB’da
faaliyet gösteren TAYAŞ gıda fabrikasında 70 işçi,
Onat Alüminyumda 18 işçi, Systemair HSK’da 21 işçi
ücretsiz izne çıkarıldı. Patronlar, hükümetin torba yasa
ile onlara verdiği, istediği sayıda işçiyi üstelik işçilerin
onayı olmadan ücretsiz izne çıkarma hakkını adeta
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tepe tepe kullanıyor ve ücretsiz izni bir cezalandırma
yöntemine dönüştürüyor.
Ücretsiz izne çıkarılan Migros Depo işçileri 16 saate
varan ağır çalışma koşullarının düzeltilmesi, işyerinde
salgına karşı önlemlerin alınması, işçilere dönük
baskı ve tacizlere son verilmesi, ücretsiz izne çıkarılan
işçilerin işbaşı yaptırılması için 5 Ocak’tan bu yana
direniyorlar.
Yine, Çayırova Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinde
bulunan İspanya sermayeli Baldur Süspansiyon
fabrikasında Birleşik Metal-İş sendikasına üye olduğu
için işten atılan 3 işçinin sendikalı olarak işe geri
dönmek için fabrika önünde direnişleri devam ederken,
patronun toplu sözleşme masasına oturmaması
sonucunda Birleşik Metal-İş grev ilanını fabrikaya astı
ve yapılan oylama sonucu grev kararı alındı. Patronun
grev kırıcılığına ve gözaltılara rağmen Baldur işçileri
25 Aralıktan beri grevdeler ve direnişlerini kararlılıkla
sürdürüyorlar.

Kocaeli bir emek kenti, bu emek kentinde pandemi
süresince her 10 işçiden biri ücretsiz izne çıkarılmışsa,
her dört işçiden biri gelirinin dörtte birini kaybetmişse,
işçiler daha fazla yoksullaşmışsa bunu tersine
çevirebilmek için birlikte mücadele şarttır. Çağrımız
bu kentteki işçi sendikalarına, işçilere ve emekçileredir.
Sendikalar bir an evvel ücretsiz izin uygulaması ve işten
atmaların son bulması için harekete geçmelidir. Bu
saldırı tüm işçi sınıfınadır ve bu saldırıya birlikte karşı
konulmalıdır. Gelin; ücretsiz izin ve işten atmaların son
bulması, tam zamanlı iş, tam ücret, işsizlik sigortası
fonunun sadece işçiler ve işsizler için kullanılması için
birlikte mücadele edelim.
Ekmeği ve hakları için direnen Migros Depo ve Baldur
işçileri direniş ve dayanışmayla kazanacaklar.
Yaşasın Örgütlü
Dayanışması.

Mücadelemiz.

Yaşasın

Sınıf

TMMOB İSTANBUL İKK: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİNİN VE AKADEMİSYENLERİNİN
YANINDAYIZ
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu siyasi
iktidarın ve medyanın Boğaziçi Üniversitesi
öğrencilerine yönelik saldırgan tutumunu üzerine 1
Şubat 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Üniversitelerin üzerindeki baskı, ihraçlarla ve
siyasi dayatmalarla uzun süredir devam etmekte;
üniversitelerinde birlikte üretip birlikte yönetmek
isteyen tüm öğrenci ve akademisyenler iktidarın hedefi
haline gelmektedir.
Dünya düzdür denildiğinde düz olmadığı gibi Melih
Bulu rektördür denildiğinde de rektör olmayacaktır.
Melih Bulu ortaya atılan bir tez ise, şu an Boğaziçi
Üniversitesi’nde süregelen eylemlilik antitezdir.
Hangisinin doğru olduğuna ise tüm bileşenleriyle
üniversitenin kendisi karar verecektir.
Siyasi iktidarın ve medyanın Boğaziçi Üniversitesi
öğrencilerine yönelik saldırgan tutumunu; anayasal

protesto haklarını kullanan öğrencilere uygulanan polis
şiddetini, gözaltı ve tutuklamaları kınıyor, öğrencilerin
derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.
Ayrıca kayyım atamasının kabul görmemesiyle
birlikte manipülasyon başlatılarak öğrencilerin bir
sergi üzerinden toplumsal lince maruz bırakılması
kabul edilemez. Yine aynı sergi üzerinden LGBTİ+’lar
hakkında oluşturulan söylemlerin ve bu konuda
başlatılan tartışmaların da nefret söylemi içerdiğini ve
insan haklarına aykırı olduğunun altını çiziyoruz.
Üzerinde mutabık kalınmayan hiçbir atanmış, tarih
boyunca meşruluğunu sağlayamamıştır. Öğrencilerin
demokratik tepkilerini anlamak ve buna uygun
davranmak yerine öğrencileri kamuoyunda hedef
göstererek bir şiddet döngüsünün içine iten, üniversite
kapısına kelepçe vurduran Melih Bulu’yu istifaya
davet ediyoruz. Kendisine, yok saydığı öğrencilerin
üniversitenin temel bileşeni olduğunu bir kez daha
hatırlatıyoruz.
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TMMOB ADANA İKK: AŞAĞI BAKMIYORUZ!
BOĞAZİÇİ’NDEN ADANA’YA DİRENİŞİ
BÜYÜTÜYORUZ!
Aralarında TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulunun da yer aldığı Adana Emek ve Demokrasi Güçleri ve
Adana Üniversite Dayanışması, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve öğretim üyelerini hedef alan şiddete ilişkin
2 Şubat 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptılar.
Bundan 1 ay önce Boğaziçi
Üniversitesi’ne atanan kayyuma
karşı sıra arkadaşlarımızın
direnişi devam ediyor.
Boğaziçi
öğrencilerinin
direnişini 1 aydır hepimiz takip
ediyoruz. 1 aydır Boğaziçi’nde,
üniversitelilerin baş eğmeyen,
vazgeçmeyen, zapt edilemeyen,
teslim alınamayan direnişini
ve dayanışmasını görüyoruz.
Bizler, bu dayanışmayı büyüten,
bu direnişi paylaşan ve bu
mücadeleyi sürdürenler olarak bugün buradayız.
Dün İstanbul’da, Boğaziçi Üniversitesi’nin çevresi
polis tarafından abluka altına alındı. Üniversite
kapısına kelepçe vuranlar, üniversitenin yüzlerce metre
çevresinden öğrencileri, dayanışmayı engellemek için
ellerinden geleni yaptılar. Boğaziçi’ne, üniversitelilere
boyun eğdirmek için tüm yolları denediler. Akşam
saatlerinde polis, Boğaziçi kampüsüne girerek, sıra
arkadaşlarımıza saldırdı.
Dün İstanbul’da 159 arkadaşımız gözaltına alındı.
Dün İstanbul sokakları, büyük bir korkuya tanık oldu.
Kayyumlarla, KHK’larla, tek elden, tepeden çıkan
gece yarısı atamalarla üniversiteyi, gençliği, bütün bir
toplumu kontrol altına almak isteyenlerin korkusuna.
Bu korku, Boğaziçi’ne kelepçe vurdurdu. Bu korku,
neredeyse bütün kenti 1 öğrenciye 5 polis düşecek
şekilde abluka altına aldırdı. Biz bu korkunun nedenini
biliyoruz. Arkadaşlarımıza aşağı bakma dedirten bu
korkuyu tanıyoruz.
Bu korku dayanışmadandır. Bütün bu saldırılar,
iktidarın dayanışmadan duyduğu korkunun en açık
göstergesidir. Dayanışma büyüdükçe, iktidarın korkusu
da büyüyor.
Bizler bu mücadeleye Adana’dan omuz veriyor,
dayanışmayı büyütüyoruz. Biliyoruz ki o kelepçe,
sadece Boğaziçi öğrencilerine vurulmadı. O kelepçe
bu coğrafyada yaşayan herkesin, öğrencilerin,

işçilerin, emekçilerin, kadınların, LGBTİQ+’ların,
ezilen halkların, hepimizin yaşamlarına vurulmuştur.
Ve o kelepçeyi söküp atmak, hepimizin boynunun
borcu olarak, mücadeleyi, dayanışmayı büyütmekle
mümkündür.
İktidarın kayyum politikası, Diyarbakır’da, Boğaziçi’nde,
Ankara Üniversitesi’nde, ODTÜ’de ve Çukurova
Üniversitesi’nde aynı amaçla uygulanmaktadır. Bugün
üniversitelerde yükselen “Kayyum Rektör İstemiyoruz”
sesi, yıllardır baskıyla, korkuyla, zorbalıkla sindirilmeye
çalışılanların “Artık Yeter” sesidir. Bizler, artık yeter
diyoruz. Kayyum Rektör İstemiyoruz.
Onlar olanca güçleriyle ama olanca haksızlıklarıyla
üniversiteye saldırıyorlar. Adana sokaklarından bir kez
daha sesleniyoruz, sizin gücünüz onlarca arkadaşımızın
evini gece yarısı basmaya, 2 arkadaşımızı tutuklamaya,
159 arkadaşımızı gözaltına almaya yetebilir. Ama bizim
başımızı eğmeye, dayanışmamızı engellemeye, aşağı
baktırmaya yetmez.
Haksızlığa, adaletsizliğe, kayyumlara karşı başımız hep
dik. Tarih boyunca hiçbir iktidar, üniversiteyi zorbalıkla
teslim alamamış ve alamayacaktır. Ne yaparsanız
yapın, direnenler kazanacak. Ne olursa olsun, aşağı
bakmayacağız!
Boğaziçi Yalnız Değildir!
Adana Üniversite Dayanışması
Adana Emek ve Demokrasi Güçleri
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TMMOB DİYARBAKIR İKK: AKADEMİYE VE
ÜNİVERSİTELERE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ
Aralarında TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulunun da bulunduğu Diyarbakır Emek ve Demokrasi
Platformu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve öğretim üyelerini hedef alan şiddete ilişkin 2 Şubat 2021
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Aydınlanmayla birlikte tarih, doğrusal olarak ilerleyen
bir süreç olarak ele alınmış ve insan aklına duyulan
güven ile tarihteki her anın bir öncekine göre daha
iyi olduğu ve bu ilerlemenin geri döndürülemezliği
ifade edilmiştir. Bu pozitivist bakış açısının her geçen
yüzyılda yaşananlarla tarihin doğrusal değil, aksine
sarmal, zikzaklı olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.
Bu durumun mikro örneğini vereceksek 1215 yılında
imzalanan Magna Carta Antlaşması ile hem İngiliz
Kralının yetkileri kısıtlanmış hem de tanrı tarafından
doğrudan ona verilmiş bir görev olduğu inancı
yıkılmıştır.
Tarih boyunca sayısız örnek verebileceğimiz bu konuda
sadece son 5-6 yılda Türkiye’de yapılan hukuksuz
uygulamalarda ne kadar “AN” dan geriye düştüğümüze
bir kez daha tanık oluyoruz.
Tek adam rejimi anbean sinsi adımlarını atarken,
gözümüzü açtığımızda yaşam alanımızın ne kadar
daraltıldığını, nefes alamayacak duruma geldiğimizi,
başımızı ara ara kaldırmaya çalışırken başımıza inen
darbelerle geçen süre zarfında nelerin elimizden
alındığını fark eder olduk.
Seçilmiş Belediye Başkanları yerlerine tüm hukuk
kuralları hiçe sayılarak Kayyum atanması, oyunu
veren halkın iradesi yok sayılarak, belki de en önemlisi
evrensel kazanılmış insanlık değerleri yok sayılarak
“AN” dan gerilediğimizi gördük. KHK’ler, liyakattan
vazgeçilip ‘’kendine göre’’ mülakatların getirilmesi,
güya bitmiş oHAL’de de buHAL’de de bir türlü izin
verilmeyen demokratik gösteriler, dağ gibi birikmiş acil
ülke sorunları varken yine ‘’AN’lık Siyaset’’ politikaları
ile daha da kördüğüm halini alan çözülmemiş sorunlara
ek olarak 29 Ekim 2016’da yayınlanan KHK ile kaldırılan
Rektörlük Seçimleri yerine Cumhurbaşkanı tarafından
doğrudan atama ile toplumun geleceğine yön veren
özerk aydınlık gelecek iradesizleştirilmek istenmiştir.
Türkiye Üniversitelerinin Dünya sıralamasındaki
puan sıralamasındaki gerileme de bu politikaların
sonucudur.

2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesine
kayyum olarak atama ile gelen Prof. Dr. Melih Bulu
için öğrencilerin bu durumu kabul etmemeleri ile
başlayan süreç bir ayını geride bırakmıştır. Tek talebi
‘’Kayyum Rektör İstemiyoruz’’ olan öğrencilerin
ve akademisyenlerin bu süre zarfında her gün
Üniversitelerinde bu haklı talebi dillendirmelerine
rağmen karşılarında onlara kulak vermesi gereken
mercilerin aksine artan dozda polis şiddetiyle
karşılaşmışlardır. 1 Şubat’ta da 156 kişi haklılıklarının
arkasında durdukları için, Üniversite önünde yürürken
aşağı bakmadıkları için gözaltına alınmıştır.
Kumpasçıların,
Haksızlıkların,
Tehditlerin
ve
Nefret Söylemlerinin Karşısında Diz Çökmeyen
Gençlerimizin Yanındayız!
Boğaziçi Üniversitesi, öğrencisiyle, akademisyeniyle,
idari ve teknik personeliyle siyasal tarihimizin
sayfalarından silinmeyecek bir duruş sergiliyor.
Rektörlerin atanarak değil seçimle gelmesini savunan;
yöneticilerinde intihali, itaati ve yalanı değil liyakati
görmek isteyen; tek tipçi, baskıcı ve kontrolcü bir
öğrenme ortamı yerine eşitlikçi, özgürlükçü ve
demokratik bir öğrenme iklimini talep eden üniversiteli
gençler sabırla ve sebatla demokratik tepkilerini
gösteriyor, taleplerini dile getiriyorlar.
Her rengi eşit gören, rengarenk enerjileri ile
özgürlüklerini savunan gençler, korku dağının
zirvesine taht kuranların karşısında diz çökmüyor!
Yeni rejimin sahipleri ise YÖK, medya ve polis eliyle
demokrasi isteyen gençlere kumpas kurmaya, onları
gözaltına almaya ve tutuklamaya devam ediyor!
Belirtmek isteriz ki asıl sorun kamuoyuna sunulduğu
gibi kutsala yapılan bir saygısızlık değildir. Asıl sorun,
düşünce ve ifade özgürlüğünü sadece kendileri için
bir özgürlük sanan siyasi iktidar temsilcilerinin,
demokrasiden, demokratik tartışma kültüründen ve
üniversite fikrinden bihaber olmalarıdır.
Ancak, ortada bir suç vardır! Bu suç, LGBTİ+ bireylerin
temel hak ve özgürlüklerini yok sayan ve yaşam
haklarını tehdit edenlerin; laikliği ortadan kaldırarak,
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İslam dininin değerlerini her türlü siyasal, ekonomik ve
kültürel zulme ortak edenlerin; üniversiteli gençlerin
demokratik taleplerini şiddetle bastıranların ve
anayasal güvence altında olan üniversitelerin kurumsal
özerkliğini ortadan kaldıranların suçudur!
Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu olarak,
demokratik tepkileri ve talepleri nedeniyle tutuklanan,
gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin,

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden dayanışma mesajı
vermek isterken gözaltına alınan tüm gençlerin hızla
serbest bırakılmasını istiyoruz.
Emekten, demokrasiden ve barıştan yana herkesi
gençlerimize, akademiye ve üniversitelere sahip
çıkmaya davet ediyoruz. Rektörlerin üniversite
bileşenlerinin iradesiyle seçilmesini engelleyen
düzenlemenin değiştirilmesi için TBMM’de grubu
bulunan siyasi partileri sorumluluğa davet ediyoruz!

TMMOB MARDİN İKK: MELİH BULU’YU İSTİFAYA
DAVET EDİYORUZ
TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve öğretim üyelerini hedef alan
şiddete ilişkin 2 Şubat 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Üniversitelerin üzerindeki baskı, ihraçlarla ve
siyasi dayatmalarla uzun süredir devam etmekte;
üniversitelerinde birlikte üretip birlikte yönetmek
isteyen tüm öğrenci ve akademisyenler iktidarın hedefi
haline gelmektedir.

Kolluk kuvvetlerinin günlerce fiziksel ve psikolojik
şiddet uyguladığı, okulun kapısına kelepçe vurulduğu,
medyanın nefret suçu işlediği, siyasi iktidarın ayrıştırıcı,
ötekileştirici dilinin hukuk devletinde hiçbir karşılığı
yoktur.

İktidarın, demokrasinin ilkelerini durmaksızın ayaklar
altına aldığı, son iki dönemdir seçilmiş belediye
başkanları yerine kayyumların atanması, demokrasiyle
ve hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşır hiçbir yanı
bulunmamaktadır

Haklı talepleri karşısında gözaltına alınan öğrencilerin
serbest bırakılmasını, gözaltıları esnasında tehdit ve
işkenceye maruz bırakmaya son verilmesini, kayyum
olarak atanan Melih Bulu’nun öğrencilerin çağrılarını
yerine getirip, onların talebi bizimde talebimizdir
diyerek; Melih Bulu’yu istifaya davet ediyoruz.

2 Ocak tarihinde de aynı şekilde Boğaziçi üniversitesine
kayyum rektör atanmasıyla demokrasi bir kez daha
çiğnenmiş, gerek akademisyenler gerek öğrenciler
tarafından direniş o günden beri büyüyerek devam
etmektedir.

TMMOB Mardin İKK olarak kayyum siyasetini,
homofobik ve ayrıştırıcı söylemleri, öğrenci gözaltı ve
tutuklamalarını kınadığımızı, Boğaziçi öğrencilerinin
haklı direnişinin yanında olduğumuzu dile getiriyoruz.
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TMMOB ZONGULDAK İKK: KAYYUM REKTÖR
ATAMASINA KARŞI ONURLU DURUŞ GÖSTEREN
BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİLERİNİN YANINDAYIZ
TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve öğretim üyelerini hedef alan
şiddete ilişkin 2 Şubat 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı tarafından
Boğaziçi Üniversitesine Rektör atanması sonrası
öğrencilerin ‘’ kayyum Rektör istemiyoruz’’diyerek
itiraz etmeleri ve başlattıkları protestoların 29. gününde
siyasi iktidarın talimatı ile öğrencilere polisçe operasyon
yapılmıştır. Üniversite kampüsü önünde yürümekte
olan öğrencilere bir polis amirinin ‘’aşağı bak terbiyesiz’’
diye bağırarak başlatılan saldırı operasyonu sonucu 159
öğrenci yasal sınırlar zorlanarak gözaltına alınmıştır.
‘’Bizden terörist senden Rektör olmaz’’ diyen öğrencilere
operasyon yapılırken çatılara keskin nişancılar
yerleştirilmesi, operasyonun plânlı yapıldığının ve
ülkemizin gözde üniversitelerinden biri olan Boğaziçi
Üniversitesi’nin yandaşlaştırılması, öğrencilerinin ile
akademisyenlerinin itibarsızlaştırılmasını amaçladığını
göstermektedir.
Üniversitelerin özerkliği, bilim /teknoloji ve düşünce
üretme misyonları siyasi iktidara yandaş YÖK
tarafından denetim altına alınmış ve üniversiteler
susturulmuştur. Siyasi baskı, dayatma, tehdit ve ihraçlar
hep tek tip, susturulmuş üniversite yaratma isteğinden
kaynaklanmaktadır.

Üniversitelerin
bilim/
teknoloji ve düşünce üretmek
için var olması gerektiğini
savunan; birlikte yönetme
ve birlikte üretme kültürünü
üniversitelere hakim kılmak
isteyen akademisyenler ve
öğrenciler siyasi iktidarın
hedefi
haline
gelmiştir.
İktidar, özellikle siyaseten
baş edemediği her konuyu
provokasyonla
toplumun
dini ve milli hassasiyetleri
üzerinden manipüle ederek,
değişik toplum kesimlerini
birbirine karşı kışkırtarak
karışıklık çıkarıp, baskı ile
çözme yolunu tercih etmektedir. Aynı yöntem Boğaziçi
Üniversitesi öğrencileri üzerinde de oynanmıştır.
Kutuplaştırıcı bu anlayışın ülkemize ve halkımıza
kaybettireceği çok şey olup, bu politikalar derhal terk
edilmelidir.
Siyasi iktidarın ve yandaş medyanın Boğaziçi
Üniversite’si öğrenci ve akademisyenlerine yönelik
saldırgan tutumunu, iktidar talimatı ile uygulanan polis
şiddetini ve gözaltıları; Demokratik hak ve özgürlüklere,
başka bir deyimle Anayasal protesto hakkına yapılmış
kaba bir saldırı olarak nitelendiriyoruz. Saldırı
ve gözaltıları kınıyor, öğrencilerin derhal serbest
bırakılmalarını talep ediyoruz. Ayrıca antidemokratik
yöntemlerle Boğaziçi Üniversitesi’nde Rektörlüğe
atanan Melih BULU’NUN rektörlükten istifa etmesini;
öğrenci ve akademisyenleri istemi doğrultusunda
yapılacak seçimle rektör belirlenmesini en demokratik
yol olarak görüyoruz. İktidarı öğrencileri haklı
demokratik taleplerini görmeye ve yerine getirmeye
davet ediyoruz.
Sevgili öğrenciler; ‘sizinle beraber aşağıya bakmıyor,
ileriye; her zaman ışığa ve umuda bakıyoruz...’
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TMMOB KIRKLARELİ İKK: BİLİMİ, ÜNİVERSİTELERİ
VE GENÇLERİMİZİ SAVUNMAYA DEVAM EDİYORUZ!
“AŞAĞI BAKMIYORUZ! “
Aralarında TMMOB Kırklareli İKK’nın
da bulunduğu Kırklareli Emek Platformu 3 Şubat 2021 tarihinde Boğaziçi
Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerine uygulanan şiddete ilişkin bir basın
açıklaması yaptılar.
Boğaziçi Üniversitesi; öğrencisiyle, akademisyeniyle, idari ve teknik personeliyle siyasal tarihimizin sayfalarından
silinmeyecek bir duruş sergiliyor.
Rektörlerin atanarak değil seçimle gelmesini savunan; yöneticilerinde intihali, itaati ve yalanı değil liyakati görmek
isteyen; tek tipçi, baskıcı ve kontrolcü
bir öğrenme ortamı yerine eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir öğrenme
iklimini talep eden üniversiteli gençler
sabırla ve sebatla demokratik tepkilerini gösteriyor, taleplerini dile getiriyorlar.
Her rengi eşit gören, rengarenk enerjileri ile özgürlüklerini savunan gençler, korku dağının zirvesine taht kuranların karşısında diz çökmüyor! Yeni rejimin sahipleri ise YÖK, medya ve polis eliyle demokrasi isteyen
gençlere kumpas kurmaya, onları gözaltına almaya ve
tutuklamaya devam ediyor!
Belirtmek isteriz ki asıl sorun kamuoyuna sunulduğu
gibi kutsala yapılan bir saygısızlık değildir. Asıl sorun,
düşünce ve ifade özgürlüğünü sadece kendileri için bir
özgürlük sanan siyasi iktidar temsilcilerinin, demokrasiden, demokratik tartışma kültüründen ve üniversite
fikrinden bihaber olmalarıdır.
İnsan toplum ve doğa yararına üniversiteleri savunan;
birlikte yönetme ve birlikte üretme kültürünü üniversitelere hakim kılmak isteyen akademisyenler ve öğrenciler siyasi iktidarın hedefi haline gelmiştir. İktidar,
özellikle siyaseten baş edemediği her konuyu toplumun
dini ve milli hassasiyetleri üzerinden manipüle ederek,
değişik toplum kesimlerini birbirine karşı kışkırtarak,
baskı ile çözme yolunu tercih etmektedir. Aynı yöntem
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri üzerinde de oynanmıştır. Kutuplaştırıcı bu anlayışın ülkemize ve halkımıza kaybettireceği çok şey olup, bu politikalar derhal
terk edilmelidir.

Kendisinden olmayan herkesi terörist ilan eden iktidar,
kayyum rejimini üniversite üzerinde de kurmak istemektedir. İktidarın bu saldırganlığına karşı bütün bireylerin eşit ve demokratik bir biçimde katıldığı yükseköğrenim alanını savunacağız. Üniversite özerkliğine,
ifade özgürlüğüne, cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimi ne olursa olsun herkesin eşit biçimde sahip olduğu
insan haklarına ve demokrasinin en temel ilkesi olan
laikliğe sonuna kadar sahip çıkacağız.
Siyasi iktidarın ve yandaş medyanın Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerine yönelik saldırgan
tutumunu, iktidar talimatı ile uygulanan polis şiddetini
ve gözaltıları ; demokratik hak ve özgürlüklere, başka
bir deyimle Anayasal protesto hakkına yapılmış kaba
bir saldırı olarak nitelendiriyoruz. Saldırı ve gözaltıları kınıyor, öğrencilerin derhal serbest bırakılmalarını
talep ediyoruz. Ayrıca antidemokratik yöntemlerle
Boğaziçi Üniversitesi’nde Rektörlüğe atanan Melih
BULU’NUN rektörlükten istifa etmesini ; öğrenci ve
akademisyenlerin istemi doğrultusunda yapılacak seçimle rektör belirlenmesini en demokratik yol olarak
görüyoruz. Tüm toplum kesimlerini öğrencilerin haklı
demokratik taleplerini görmeye ve sahiplenmeye davet
ediyoruz.
Sevgili öğrenciler; ‘sizinle beraber aşağıya bakmıyor,
ileriye; her zaman ışığa ve umuda bakıyoruz...’
Kırklareli Emek Platformu
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TMMOB BALIKESİR İKK: BOĞAZİÇİ’NE ATANMIŞ
REKTÖR OLAMAZ!
Aralarında TMMOB Balıkesir
İKK’nın da bulunduğu Balıkesir
Akademik Odalar Birliği, Boğaziçi
Üniversitesi öğrencilerine yönelik
uygulamaları kınarken, demokratik
haklarını kullandıkları için gözaltına
alınan tüm öğrencilerin derhal
serbest bırakılmasını, atanmış Rektör
Melih Bulu’nun istifa etmesini ve
Cumhurbaşkanı tarafından atanma
sisteminden vazgeçilmesini isteyen
bir basın açıklaması yaptı.
3 Şubat 2021 tarihinde yapılan
Balıkesir
Akademik
Odalar
Birliği’nin açıklaması şöyle:
“Üniversite
geleneği
ve
demokrasi
ilkeleri
çiğnenerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Boğaziçi
Üniversitesi’ne dışarıdan rektör olarak atanmasına
yönelik tepkiler bir aydan bu yana devam ediyor.
Akademisyenlerden
öğrencilere,
çalışanlardan
mezunlara kadar Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin
tümünün parçası olduğu protestolardan rahatsız olan
iktidar, akla gelebilecek her türden manipülasyon ve
şiddet yöntemiyle bu haklı protestoyu bastırmaya
çalışıyor.
Kampüs kapısına kelepçe vurulması ve öğrenci evlerine
yönelik polis baskınlarıyla başlayan iktidar baskısı,
öğrencilerin kampüste düzenledikleri bir sergide yer
alan görselin iktidar mensupları tarafından hedef
gösterilmesiyle yeni bir boyut kazandı.
Öğrenciler tutuklandı. İstanbul ve İzmir’de, tutuklanan
öğrencilere destek olmak isteyen 200’e yakın öğrenci,
keyfi biçimde gözaltına alındı. Boğaziçi Kampüsü çevik
kuvvet tarafından basılarak öğrenciler darp edilerek
kampüs dışına atıldı.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve öğretim üyelerini
hedef alan polis şiddetini, ayrımcı ve dışlayıcı tutumu,
ifade özgürlüğünü ve laikliği ayaklar altına alan her
türden yaklaşımı kınıyoruz.”
“DÜŞMANLAŞTIRMA SİYASETİNDEN
VAZGEÇİLMELİ”
“İktidar uzun zamandan bu yana siyaseten baş
edemediği her konuyu, toplumun dini ve milli

hassasiyetlerini kullanarak, toplumun bir kesimini
diğer kesimlerine karşı kışkırtarak çözümlemeye
çalışıyor. Bu tehlikeli kamplaştırma ve düşmanlaştırma
siyasetinden vazgeçilmelidir.
Siyasi iktidar Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin
demokratik taleplerine kulak vermeli, tutuklanan
ve gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakılmalı ve
atanmış Rektör Melih Bulu derhal istifa etmelidir.”
“BİLİMSEL İLERLEME İÇİN DEMOKRATİK VE
ÖZERK ÜNİVERSİTELER ŞARTTIR”
“ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde 2009
yılında Türk ve dünya üniversitelerini akademik
performanslarına göre sıralamak amacıyla kurulan
URAP’ın 2020-2021 dönemine ilişkin dünya
sıralamasında; ilk 500’de ülkemizden sadece Hacettepe
Üniversitesi yer almıştır, bu da oldukça dramatiktir.
Üniversitelerimizin bu sıralamada daha yukarılara
çıkabilmeleri için araştırma alt yapısını güçlendirecek
yeterli mali kaynaklara sahip olmalarının yanında,
öğretim elemanlarının niteliklerinin yükseltilmesine
ve yönetim yapısının demokratik ve özerk bir kimliğe
kavuşturulmasına gereksinim vardır. Son günlerde
Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasıyla ülke
gündemine oturan rektör atamaları üniversitelerin
demokratik yapılarının yeniden sorgulanması
gerekliliğini doğurmuştur.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik hukuk
dışı uygulamaları kınıyor ve demokratik haklarını
kullandıkları için gözaltına alınan tüm öğrencilerin
derhal serbest bırakılmasını, öğrencilerin demokratik
protesto haklarına yönelik güç kullanımından
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vazgeçilmesini, asıl görevi özgür düşüncenin kaynağı
olmak suretiyle bilim üretmek olması gereken
üniversitelerin ; rektörlerini, dekanlarını kendi
bünyelerinde seçmelerini, rektör atamalarındaki anti
demokratik usulün terk edilmesini ve Cumhurbaşkanı
tarafından atanma sisteminden vazgeçilmesini talep
ediyoruz.
Üniversitelerin hak ettikleri saygınlığa kavuşturulması;

sadece üniversitelerin, öğrencilerin, akademisyenlerin
değil hepimizin sorunudur. Akıl ve bilim yerine,
Boğaziçi Üniversitesi kapısına vurulan kelepçe ile
kendi simgesini yaratan baskıcı anlayışı esas alan
uygulamalara karşı, Anayasa’dan yetkisini alan
demokratik itiraz haklarını kullanan Boğaziçi
Üniversitesi öğrencilerinin ve akademik kadrosunun
yanında olduğumuzu aşağıda imzaları bulunan odalar
olarak kamuoyuna saygıyla duyururuz. ”

TMMOB MERSİN İKK: BAŞ EĞMİYORUZ
TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu 4 Şubat 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaparak Boğaziçi
Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlilerine uygulanan şiddeti kınadı.
BASINA VE KAMUOYUNA
Üniversiteler bilim, teknoloji ve düşünce üretmek
için var olması gereken bilim yuvalarıdır.Birlikte
yönetme ve birlikte üretme kültürünü üniversitelere
hakim kılmak isteyen akademisyenler ve öğrenciler
son dönemde siyasi iktidarın hedefi haline gelmiştir.
İktidar, özellikle siyaseten baş edemediği her konuyu
provokasyonla toplumun dini ve milli hassasiyetleri
üzerinden manipüle ederek, değişik toplum kesimlerini
birbirine karşı kışkırtarak karışıklık çıkarıp, baskı ile
çözme yolunu tercih etmektedir.
Yakın dönemde Barış İçin Akademisyenler bildirisine
imza atan akademisyenlerin ihracıyla yaşanılan baskıcı
ve faşist uygulamalar 2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi
Üniversitesine kayyum olarak atama ile gelen Prof.
Dr. Melih Bulu için öğrencilerin bu durumu kabul
etmemeleri ile başlayan süreçte artık tarif edilemez
boyutlara ulaşmıştır. Tek talebi “Kayyum Rektör
İstemiyoruz” olan öğrencilerin ve akademisyenlerin bu
süre zarfında her gün Üniversitelerinde bu haklı talebi
dillendirmişlerdir. Düşünce ve tepkilerini göstermek
için anayasal hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü
hakkını kullanan 159 öğrenci kampüslerinde yerlerde
sürüklenerek polis tarafından orantısız güç kullanılarak
gözaltına alınmaları ile üniversitelere uygulanan baskı
bir kez daha gözler önüne serilmiştir.
Üniversite kampüsü önünde yürümekte olan
öğrencilere bir polis amirinin ‘’aşağı bak terbiyesiz’’
diye bağırarak başlatılan saldırı ve gözaltılar ile ‘’Bizden
terörist senden Rektör olmaz’’ diyen öğrencilere
operasyon yapılırken çatılara keskin nişancılar
yerleştirilmesi, operasyonun plânlı yapıldığının ve
ülkemizin gözde üniversiterinden biri olan Boğaziçi
Üniversitesi’nin yandaşlaştırılması, öğrencilerininve
akademisyenlerinin itibarsızlaştırılmasını amaçladığını
göstermektedir.

Bizler adalete susamış, demokrasiye güveni ve inancı
tam Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşı olarak;
kayyum rektör atamalarının karşısındayız. Her rengi eşit
gören LGBTİ+ bireylerin temel hak ve özgürlüklerini
yok sayan ve yaşam haklarını tehdit edenlerin
karşısındayız. Kolluk güçlerinin haklı taleplerini ile
getiren emekçi ve öğrencilere uyguladığı şiddetin
karşısındayız. Medyanın işlediği nefret suçunun
karşısındayız. Siyasi iktidarın ayrıştırıcı, ötekileştirici ve
homofobik söylemlerinin karşısındayız. Üniversiteleri
aile şirketi gibi eş dost ve akraba ile doldurarak liyakat
ve bilimi yok sayanların karşısındayız. Zulme ses
çıkarmayanların karşısındayız.
Kadına yönelik şiddet uygulayanlara, çocuk
istismarcılarına, madende göçük altında can veren
emekçilerin katil patronlarına, rüşvet çetelerine, halkı
soyup soğana çeviren yandaşlara, öğrenci yurdunda
kız çocuklarının yanarak ölmesine sebep olanlara ve
daha nicelerine engel olmaya gücü yetmeyen devlet
şimdi gücünü demokrasi isteyen Boğaziçi Üniversitesi
öğrencileri üzerinde sınamaktadır. SINAMASIN!
Bizler, herkesikorku dağının tepesinde oturan siyasi
güç sahiplerinden korkmayan ve demokrasi isteyen
öğrencilerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Saldırı
ve gözaltıları kınıyor, öğrencilerin derhal serbest
bırakılmalarını talep ediyoruz. Ayrıca antidemokratik
yöntemlerle Boğaziçi Üniversitesi’nde Rektörlüğe
atanan Prof. Dr. Melih Bulu’nun onurlu bir davranış
sergileyerek rektörlükten istifa etmesini; öğrenci ve
akademisyenleri istemi doğrultusunda yapılacak
seçimle rektör belirlenmesini en demokratik yol olarak
görüyoruz. İktidarı öğrencileri haklı demokratik
taleplerini yerine getirmeye davet ediyoruz.
Sevgili öğrenciler, sizlerle beraber aşağı bakmıyoruz,
baş eğmiyoruz, diz çökmüyoruz. Sevgi ve dayanışma
ile…
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İMOK: DEMOKRASİ VE SAĞDUYU ÇAĞRISI !
Aralarında İstanbul İl Koordinasyon Kurulunun da bulunduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu son
günlerde Boğaziçi Üniversitesinde öğrenci ve eğitimcilere uygulanan polis şiddetine ilişkin 4 Şubat 2021 tarihinde
bir basın açıklaması yaptılar.
Boğaziçi Üniversitesi’ne teamüllere aykırı bir şekilde
rektör atanması ile başlayan ve maalesef bir polis
şiddetine dönüşen olayları endişe ile izliyoruz.
Gençlerimize, birlikte, farklılıklara saygı duyarak,
barış içinde yaşamayı öğretmemiz, demokrasi ve
sağduyu vurgusu ile onlara örnek olmamız gereken bir
dönemdeyiz.
Bazı medya organlarının, huzur ve emniyetten sorumlu
kişilerin, siyasetçilerin kullandığı ayrıştırıcı ve nefret
içeren söylemleri ve bu söylemlerin sonucu olarak
protesto hakkını kullanan öğrencilere uygulanan
şiddeti kınıyoruz.
Temel hak ve özgürlüklerden olan toplantı ve gösteri
hakkının Anayasal ve uluslararası hukukla koruma
altında olduğuna dikkat çekmek isteriz. Anayasa’nın
34’üncü maddesinde düzenlenen haklarını kullanmak
isteyen gençlerimize reva görülen bu tutum asla kabul
edilemez.

Barışçıl bir protesto sürecinin, konudan bağımsız bir
sergi üzerinden, homofobik söylemlerle manipüle
edildiğini ve tehlikeli bir şiddet ortamı yaratıldığını
görüyoruz.
Bir kez daha belirtiyoruz protesto anayasal bir haktır. Bu
haklarını kullanan öğrenciler hepimizin çocuklarıdır.
Kullanılan bu nefret dili ve orantısız bir şekilde uygulanan
şiddet, toplum vicdanını derinden yaralamaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin
kabul etmediği bu atamaya son verilmelidir. Sayın Melih
Bulu atanmış olduğu görevinden istifa etmeli ve tüm
üniversite bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek
demokratik bir seçimle yeni bir rektör belirlenmelidir.
Devletimizin tüm yetkililerini, tüm siyasi partilerini, tüm
medya organlarını, tüm sivil toplum örgütlerini ezcümle
bu çocukların ebeveynleri olarak herkesi ayrıştırmadan,
gençlerimizin sesine kulak vermeye çağırıyoruz.

BAOB: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YALNIZ DEĞİLDİR

Aralarında TMMOB Bursa İKK’nın da bulunduğu
Bursa
Akademik
Odalar
Birliği
(BAOB),
üniversitelerine, akademik geleneklerine sahip çıkan
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve
onlarla dayanışma eylemleri yapanların polis şiddetine

maruz bırakılmasına karşı 5 Şubat 2021 tarihinde basın
açıklaması gerçekleştirdi.
BAOB Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen
açıklamayı, Bursa Akademik Odalar Birliği adına
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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube
Başkanı BAOB Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Erkan
Yaslıoğlu yaptı. Yaslıoğlu tarafından yapılan açıklama
şöyle:
“Bilindiği gibi ülkemizde üniversitelerin özerkliğine
müdahale edilerek, liyakat önemsenmeden ve
kurumların
özgünlükleri
dikkate
alınmadan
antidemokratik biçimde Cumhurbaşkanlığı tarafından
rektör atamaları yapılmaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi’nde atama yolu ile üniversite
dışından rektör atanması, başta üniversitenin öğrencileri
ve öğretim üyeleri olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi’ne
aidiyet hisseden tüm kamuoyu tarafından haklı
bir tepkiye neden olmuştur. Akademisyenlerden
öğrencilere, çalışanlardan mezunlara kadar Boğaziçi
Üniversitesi bileşenlerinin tümünün parçası olduğu
haklı protestolara haksız, hukuksuz ve anayasaya aykırı
bir biçimde şiddet uygulanarak müdahale edilmiş ve
öğrenciler gözaltına alınmıştır. Tek istekleri demokratik
ve özerk bir üniversite olan ve rektörlerin seçimle
belirlenmesini talep eden öğrencilere terörist yaftası
vurulmuş, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadıkları
ileri sürülmüştür. İddianın aksine Rektörlük önündeki
gösteri ve protesto nedeniyle gözaltına alınan 51 kişinin
de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu anlaşılmıştır.
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 34. maddesinde
“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına
sahiptir.” Şeklinde vücut bulan anayasal hakkın hukuki
dayanak olmadan kısıtlanmasının ve akabinde kolluk
tarafından yine herhangi yasal bir dayanak olmaksızın
keyfi şekilde talimatlar verilip ardından gözaltına alma
işlemlerinin yapılmasının, demokratik hukuk devleti
olgusunun işlediği ve yerleştiği ülkelerde asla yeri
yoktur.

İfade özgürlüğü ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri
ile ilgili olarak AİHS’nin 10. ve 11. maddelerinin
uygulanmasına ilişkin AİHM’nin birçok içtihadında;
her kanun dışı durumun toplantı ve gösteri
özgürlüğüne müdahale gerekçesi olamayacağı ve bu
müdahaleyi haklı göstermeyeceği, toplantı düzenleme
özgürlüğünün demokratik toplumlarda korunması
gereken temel haklardan olduğu; bir toplumu toplum
yapan değerlerden olduğu ve bu nedenle de bu
hakkı sınırlamaya yönelik müdahalelerin çok dar
yorumlanması gerektiği; bu tür toplantılarda gerekli
hoşgörünün gösterilmesi, toplanma özgürlüğü ve
bu özgürlük çerçevesinde düşüncelerini ifade etme
hakkının, demokratik toplumun temel özelliklerini
teşkil ettiği; şiddete teşvik ya da demokratik ilkelerin
reddi dışında –bazı görüşler ya da kullanılan ifadeler
resmi mercilerin gözünde ne kadar sarsıcı ve kabul
edilemez görünebilse de– koruyucu tedbir niteliğinde
olan radikal önlemlerin toplanma ve ifade özgürlüğünü
ortadan kaldırmaya yönelik olarak kullanılmasının
demokrasiye zarar vermekte olduğu; hukukun
üstünlüğüne dayanan demokratik toplumlarda barışçıl
yöntemlerle toplanma özgürlüğünün uygulanmasının
önemi vurgulanmıştır.
04.02.2021 günü Bursa’da anayasa ve yukarıda sözü
edilen AİHS’ne dayanan izinsiz toplantı ve gösteri
yürüyüşü yapma hakkını kullanan 17 yurttaşımız
haksız ve hukuksuz yere gözaltına alınmışlardır.
Bizler aşağıda imzası bulunan Akademik Meslek Odaları
Boğaziçi Üniversitesi’nde verilen haklı mücadelenin
yanında olduğumuzu belirtirken üniversitelerin çok
hızlı bir biçimde kendi yöneticilerini seçebilecekleri
demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulmaları,
gerek idari gerekse de akademik yönden şeffaf ve hesap
verebilir olmaları talebimizi bir kez daha yineliyoruz.”

TMMOB KIRKLARELİ İKK: ASLA AŞAĞI
BAKMAYACAĞIZ!
Aralarında TMMOB Kırklareli İKK’nın da bulunduğu Kırklareli Emek Platformu 5 Şubat 2021 tarihinde
Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerine uygulanan şiddete ilişkin bir basın açıklaması yaptılar.
Basına ve Kamuoyuna ,
Bu toprakların tarihinde her zaman demokratik
üniversite
mücadelesi,
demokratik
Türkiye
mücadelesinin güçlü bir parçası olmuştur. Bu nedenle
üniversitelerine sahip çıkan, demokrasi mücadelesini
yükselten Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin,

öğrencilerinin ve mezunlarının haklı mücadelesinin
yanındayız.
Meselenin esası bellidir: Tepeden inme bir rektör
atamasıyla bir üniversitenin kurumsal değerleri,
ihtiyaçları ve tüm bileşenlerinin iradesi yok sayılmıştır.
12 Eylül darbesinin ürünü antidemokratik yasalar ve
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bu darbe hukukunu pekiştirerek getirilen tek kişinin
karar verdiği atama yöntemi üniversitelerde kabul
görmemektedir. Akademik özgürlüğün ve kurumsal
özerkliğin ortadan kaldırılması üniversitelerimizi
her geçen gün bilimsel üretimden daha da
uzaklaştırmaktadır.
Öğretim üyelerinin özgürlüğüne şerh koyan, araştırma
görevlilerinin ve çalışanların iş güvencesinin yok
edildiği, öğrencisinden akademisyenine herkesin baskı
altında olduğu bir üniversiteler değil; demokratik
süreçlerin sağlıklı biçimde işlediği üniversiteler
istiyoruz.
Nitelikli bilimsel üretim için üniversiteler siyasi
otoritenin aracı olmaktan çıkarılmalı, üniversitelerin
yönetim organları tüm bileşenlerinin dahil edildiği
katılımcı süreçlerle ve seçimle oluşturmalıdır.
Üniversitelerin özerkliği sağlanmalıdır.
Son dönemde bazı medya organlarının, siyasetçilerin
kullandığı ayrıştırıcı ve nefret içeren söylemleri ve bu
söylemlerin sonucu olarak protesto hakkını kullanan
öğrencilere uygulanan şiddeti kınıyoruz.
Temel hak ve özgürlüklerden olan toplantı ve gösteri
hakkının Anayasal ve uluslararası hukukla koruma

altında olduğuna dikkat çekmek isteriz. Anayasa’nın
34’üncü maddesinde düzenlenen haklarını kullanmak
isteyen gençlerimize reva görülen bu tutum asla kabul
edilemez.
Barışçıl bir protesto sürecinin, kimi milli ve dini
değerlerin kışkırtılmasıyla
homofobik söylemlerle
manipüle edildiğini ve tehlikeli bir şiddet ortamı
yaratıldığını izledik.
Bir kez daha belirtiyoruz protesto anayasal bir
haktır.Bu haklarını kullanan öğrenciler hepimizin
çocuklarıdır. Kullanılan bu nefret dili ve orantısız bir
şekilde uygulanan şiddet, toplum vicdanını derinden
yaralamaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin
kabul etmediği bu atamaya son verilmelidir. Melih
Bulu atanmış olduğu görevinden istifa etmeli ve tüm
üniversite bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek
demokratik bir seçimle yeni bir rektör belirlenmelidir.
Emekten, demokrasiden ve barıştan yana herkesi
gençlerimize, akademiye ve üniversitelere sahip
çıkmaya davet ediyoruz. Asla aşağı bakmıyoruz!
Yüzümüzü aydınlığa, umuda; eşit, özgür bir geleceğe
dönüyoruz!
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TMMOB BURSA İKK: YUNUSELİ BURSALILAR’INDIR,
ANKARA’DAN PLANLANAMAZ!
Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB), Yunuseli Havaalanı dönüşümü ile ilgili 8 Şubat 2021 tarihinde basın
açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklamayı, Bursa Akademik Odalar Birliği
adına, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Bursa Şube Başkanı BAOB Dönem Sözcüsü
Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu yaptı. Yaslıoğlu
tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Öncelikle belirtmek isteriz ki, BAOB,
yaşadığımız kentle ve doğa ile ilgili sorunları
tespit eden, hazırladığı raporlarla çözüm
önerileri sunan, “kentin sakini değil, sahibi
olma” anlayışıyla hareket eden kamu kurumu
niteliğindeki akademik meslek odaları birliğidir.
Yine bildiğiniz gibi, kentler ve yerel yönetimler, ülke
politikalarının doğrudan uygulama alanıdır. Bu nedenle
kentler ve yerel yönetimler siyasetin ve sermayenin
de ilgi odağındadır. Siyaset ve sermaye kesimlerinin
kentlere yaklaşımı maalesef olumlu yönde değildir.
Demokrasiyi sadece sayısal çoğunluk olarak anlayan,
seçildikten sonra yönetim erkini eline alan kent
yöneticileri, bilim çevrelerini, meslek odalarını, sivil
toplum örgütlerini ve kent halkını dışlayarak kararlar
almaktadırlar.
Bu kararlarla ortaya konan uygulamalar, kamu
kaynaklarının, YANİ KENT RANTININ, kent ve
kentlilerin ihtiyaçlarına yönelik olmadığını ortaya
koymaktadır.
Ekonominin çarklarının arazi rantı üzerinden döndüğü
ve kentsel politikaların da neoliberal ekonomik
politikalarca şekillendirildiği sistemde, insan odaklı
kent yönetiminin yerini rant odaklı kentsel girişimcilik
almıştır. Kentlerin fiziki ve toplumsal formları giderek
artan bir şekilde küresel sermaye tarafından tayin
edilmekte ve arazi kullanımında insani değerler ile
sosyal ve çevresel koşullar göz ardı edilmektedir.
Geldiğimiz noktada, inşaat şirketleri, yatırımcılar,
devlet kurumları, bürokratlar ve politikacılar ile
merkezi ve yerel yöneticilerden oluşan güçlü bir ilişkiler
ağı yeni düzenin yeni aktörleridir.
Kentsel rantın sermayeye pazarlanmasının yasal
altyapısı ve düzeni artık devlet üzerinden sağlanmaya
başlanmıştır. Nitekim bir devlet kurumu olan Toplu
Konut İdaresi (TOKİ), ülkemizde birçok alanda
görüleceği üzere, böyle bir işlevi gerçekleştirmektedir.

Kentlerimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı
kentsel çevrelerin oluşturulması ve kentsel yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi için, bu antidemokratik,
toplumun büyük bölümünü dışlayan, halkın katılım
ve denetimine kapalı yerel yönetim biçiminin aşılması,
kent halkının ve meslek örgütlerinin demokratik
katılımını ve denetimini sağlayacak bir anlayışın
geliştirilmesi, öncelikli ve temel gereklilik olmalıdır.
Bu tespitten hareketle, Bursa kentinin stratejik öneme
sahip bir bölgesinde bulunan Yunuseli Havaalanı’nın
kente kazandırılması, yeşil karakterinin ve işlevinin
korunması ile ilgili görüş ve endişeler TMMOB Bursa
İKK tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan basın
açıklaması ile kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Yunuseli Havaalanı’nın geleceği konusunda Bursa’da
son günlerde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin
ardından oluşan belirsizliklerin giderilmesi için Bursa
kent yöneticilerine, karar mercilerine sorulması
gereken sorularımızı bugün burada sizler aracılığı ile
kamuoyu ile paylaşacağız.
Bursa’da yeni bir kent suçu işlenmesin…
Gelinen noktada toplam 1 milyon 400 bin metrekare
olan Yunuseli Havaalanı’nın 750 bin metrekaresinin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredildiği
kamuoyuna yansımıştır.
Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne soruyoruz;
• 750.000 m2 alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
devredildi mi?
• Devredildi ise bu alan üzerinde, alanın kullanımı
ile ilgili kararlarda Bursalıların (belediyenin, kent
dinamiklerinin, meslek odalarının, STK’ların vs.) söz
hakkı olacak mıdır?
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• Yoksa alanın kullanım kararları Ankara’dan “ben
yaptım oldu!” şeklinde mi verilmiştir?

ranta odaklı düşünenlere ait değil, kentin kullanıcıları
olarak kentlilerin kendine aittir.

• Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kamuoyuna
yansıdığı şekilde “merak etmeyin”, “çok şaşıracaksınız”
şeklinde söylemlerinin arkasındaki amaç nedir? Bu
alan hakkındaki niyetlerinizi kamuoyu ile paylaşacak
mısınız?

Ve bugünkü mücadele de, yapılaşma hakkının ötesinde
böyle bir kent hakkı mücadelesi, kısaca bir demokrasi
mücadelesidir.

• “Yunuseli Havaalanı’nı Bursalılara emanet edeceğim”
sözü uygulamaya nasıl yansıyacak, yol haritası
belirlendi mi?
• Kentin tüm dinamikleriyle, yaşayan her canlının
toplumsal empatisi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak
bilimin gerçekleri ışığında atılması gereken somut
adımlarınız nedir?
Son Sözümüz;
İnsan haklarına dayalı demokratik bir kentin inşası
ancak sakinlerinin karar mekanizmalarında katılımcı
oldukları bir anlayış ile başarılır, bu sadece var olan
kentsel mekânı kapsamaz, üretilecek mekânı da içerir.
Kentsel mekânın üretimi ve yeniden düzenlenmesiyle
ilgili söz sahipliği, küresel sermaye, devlet plancıları ve

Bursa şehrinin merkezinde yer alan Yunuseli
Havaalanı’nın 1400 dönümlük bölümünün ağaçsız,
yeşil alansız yoğun bir kentsel dokuya dönüştürüleceği
endişesini taşıyoruz. Bu alanla ilgili planlamanın
sürdürülebilirliğe odaklı, afet yönetimi, enerji
verimliliği, iklim eylemi, akıllı büyüme, yenilenebilir
enerji, su verimliliği, atık ve ulaşım yönetimi, eğitim,
eğlence, araştırma ve geliştirme olanaklı, ekolojik, turizm
gibi çok katmanlı ve çok disiplinli yapılması gerektiğini
ve küresel çevre koruma türünün sergilenebileceği bir
yerleşim bölgesi haline getirilmesini önemsiyoruz.
Gelin birlikte tartışalım, geleceği birlikte planlayalım ve
Bursamız’ı layık olduğu yere taşıyalım.
TMMOB ‘ye bağlı meslek odaları ile akademik meslek
odalarının, STK’ların, halkın görüş ve talepleri göz
ardı edilmemeli, yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntılar ve
endişelerin daha derinleşip içerisinden çıkılmaz bir hal
almasına izin verilmemelidir.”

TMMOB BURSA İKK: AKPINAR 1050 KONUT ALANI
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NELER OLUYOR
yakın çevresi alanının yeni yapılanması, dönüşümü
nasıl olmalı, Kentin geleceği ile ilgili görüşlerimizi,
endişelerimizi kamuoyu ile paylaşma gereği duyulmuş
ve bu gerekliliklerle bu basın açıklaması yapılması gereği
doğmuştur.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Akpınar 1050
Konutlar ve Yakın Çevresi Kentsel Dönüşümü ile ilgili
10 Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şube
Başkanı Alp Kaya tarafından yapıldı. Kaya tarafından
yapılan açıklama şöyle:
“Öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB yaşadığımız
kentler ile ilgili sorunları tespit eden, hazırladığı raporlar
ile çözüm önerilerini sunan, “kentin sakini değil, sahibi
olma” anlaşıyla hareket eden kamu kurumu niteliğinde
bir meslek kuruluşudur.
Bursa kentinin stratejik öneme sahip bir bölgesinde
bulunan Osmangazi İlçesi Mudanya Bursa yol aksı
üzerinde Akpınar Mahallesi 1050 Konut alanı ve

1050 Konutlar olarak adlandırılan bölge; Bursa İli,
Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi sınırları dahilinde
yer almaktadır. 1050 Konutların bulunduğu alan Bursa
2 nolu Yalakçayır Gecekondu Bölgesidir. Bölgenin
gelişimi 24 Ağustos 1958 günü binlerce işyerinin yok
olduğu Kapalıçarşı yangını ile yakından ilişkilidir.
Bu yangın, Bursa’nın kentleşmesi, ticari yaşamı ve
bayındırlık hizmetlerini büyük ölçüde etkilemiştir.
Yangının hemen sonrasında Belediye Başkanı Reşat
Oyal’ın girişimleri, İller Bankası ve Emlak Bankası’nın
desteği ile Mimar Emin Canbolat’ın yönetiminde İmar
Planlama Bürosu kurulmuş, bu büroda İtalyan şehircilik
uzmanı Piccinato’nun danışmanlığında 1/4000 ölçekli
Bursa Nazım Planı hazırlanmıştır. Bu planda kentin
Ankara – Bursa – Mudanya doğrultusunda gelişmesi
önerilmektedir. Piccinato Planı’nda Bursa - Mudanya
Yolu üzerindeki tarım arazisi (Yalakçayır), Organize
Sanayi Bölgesi olarak belirlenmiştir.
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Bölgenin gelişimini hızlandıran bir diğer etmen
de Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından
1961 yılında yapılan 5 yıllık kalkınma planına göre
Türkiye’nin ilk Organize Sanayi Bölgesi’nin Bursa’da
kurulmasına karar verilmesi olmuştur. 1960’lardaki
“sanayi hamlesi” neticesinde tüm Türkiye’de uygun bir
sanayi alanı bulmak adına bir araştırma yapılmış ve bu
araştırma özellikle Bursa, İstanbul, Adapazarı, Adana,
Mersin ve Zonguldak şehirlerinde yoğunlaştırılmıştır.
Bu araştırmanın sonucunda konum olarak bu amaca
hizmet edecek en uygun şehrin Bursa olduğuna karar
verilmiş ve 1962 yılında Yalakçayır’da Bursa Organize
Sanayi Bölgesi inşaatına başlanmıştır.
Sanayi sektöründe meydana gelen hızlı büyüme
beraberinde göç ve çarpık kentleşmeyi de getirmiştir.
Organize Sanayi Bölgesi’nin oluşumu yoğun bir işgücü
talebini doğurmuştur. Bölgede potansiyel olarak oluşan
yaklaşık 18000 nüfusun taleplerini ve istenmeyen
gecekondu yapılaşmasını önlemek amacıyla Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı’nca az yoğunluklu konut alanlarını
hedefleyen bir plan üretilerek, yürürlüğe girmesi
sağlanmıştır. Sonraki yıllarda planda toplu konut alanı
olarak ayrılan kısım, Bakanlıkça 21.11.1972 tarihinde
tasdik edilen O.S.B. Karşısı Konut Alanları Uygulama
İmar Planı dahilindeyken, 09.11.1979 tarihinde
Bursa Yalakçayır Gecekondu Önleme Bölgesi (GÖB)
imar planı olarak, 01.08.1985 tarihinde Bursa 2 nolu
Yalakçayır G.Ö.B. 2985 sayılı toplu konut imar planı
olarak onaylanmıştır.
Bu planla 1050 Konutlar adı ile bilinen konut alanları
planlamasında tekli ve ikiz olmak üzere toplam 236
blokta, 2290 adet bağımsız birimin bulunduğu 117.256
m2 konut alanı ve 9.567 m2 inşaat alanı planlanmıştır.
Bölgedeki yapılar tekli ve ikiz olmak üzere toplam 236
bloktan oluşmaktadır. Ön bahçe mesafesi 5 m., yan
bahçe mesafesi 3 m. şartı konmuştur. Bloklar konumu
itibarıyla iç bahçelere baktırılarak, ortalarında çocuk
parkları oluşturulmuştur.
Oluşturulan bloklar 10 m x 20 m ebatlarına sahip olup
bodrum + zemin + 4 normal kat olmak üzere 6 katlıdır.
Bodrum katlarda sığınak ve kömürlükler yer almakta
olup bağımsız bölüm bulunmamaktadır. Zemin ve
normal katlarda her katta 2 daire yer almaktadır.
Bölgenin özetle oluşumu bu şekildedir. 80’ li yıllardan
günümüze ulaşan bölgenin yıpranan ve eskiyen yapı
stoğunu yenileyebilmek amacıyla 8 yıl önce Bursa
Büyükşehir Belediyesi tarafından “Akpınar Mahallesi
Kentsel Dönüşüm Projesi” adı ile deprem riski taşıyan
yapıların dönüşüm projesi çalışmaları başlatılmıştır.
Bu kapsamda 20.09.2012 tarih ve 860 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Meclis Kararı ile 5393 sayılı Belediye
Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm
ve Gelişim Alanı ilan edilmiştir.

Alanda kamu mülkiyetinde bulunan alanlar olması
nedeniyle, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan
edilmesi ve uygulama yapılabilmesi için 17.12.2012 tarih
ve 2012/4087 sayılı Bakanlar Kurulu kararı alınmıştır.
Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından
projeler hazırlatılmış ve mal sahipleri tarafından kurulan
Akpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Dayanışma
Derneği birçok firma ile görüşerek seçim yaptığı firma
ile proje çalışmalarına başlamıştır. Ardından bazı
zamanlarda hızlanan proje süreci bazı zamanlarda
yavaşlayarak devam etmiş, Bursa Büyükşehir Belediyesi
yetkilileri, dernek yetkilileri Çevre ve Şehircilik Bakanı
ile görüşme yapmışlardır. Basından takip ettiğimiz üzere
Çevre ve Şehircilik Bakanı ile yapılan görüşmelerde
maliklerden katkı payı istenmesi bu süreci tıkamıştır.
Devam eden süreçte Akpınar Mahallesi Kentsel
Dönüşüm ve Dayanışma Derneği, İMSİAD ile protokol
yaparak Taslak Proje ve Proje Görselleri hazırlanmıştır.
Akpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Dayanışma
Derneği, İMSİAD ile protokol yaparak hazırlatılan
Taslak Proje ve Proje Görselleri şubemiz tarafından
basından takip edilmiş, süreçle ilgili İMSİAD’ın daveti
ile düzenlenen bazı toplantılara akademik odalar olarak
katılım sağlanmıştır. Toplantılarda, söz konusu alana
ilişkin tasarlanan mimar proje taslağının ilgili kanun
ve yönetmeliklerine, planlama ilke ve esaslarına ilişkin
aykırılıklar ve çekinceler dile getirilmiştir.
Akpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Dayanışma
Derneği tarafından İzmir Depremi sonrasında yapılan
basın açıklamasında ve daha sonraki dönemde İMSİAD
tarafından yapılan söylemlerde “…Akademik Odalardan
tam destek alarak, plan iptal davalarının açılmayacağı…”
şeklinde ifadeye yer verilmiştir.
Belirtmek isteriz ki akademik odalar olarak bizler
davet edildiğimiz her ortamda meslek disiplinimiz
çerçevesinde görüşlerimizi dile getirir, katkı koymaya
gayret ederiz. Bu bağlamda, tarafımıza iletilen tüm
davetlere katıldığımızı ve konu hakkında görüşlerimizi
ilettiğimizi bildirmek isteriz. Ancak konuyla ilgili olarak
akademik odalar olarak da herhangi bir destek veya dava
açılıp açılmayacağı konusunda fikir belirtmediğimizi de
görüşlerimize eklemek isteriz. Gelinen aşamada, Bursa
Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını yürütmekte olup,
yine biz akademik odalardan görüş talep edeceğini
bildirmektedir. Biz de bu sürecin tamamlanmasını,
sadece 1050 konutlar özelinde değil, tüm Bursa
için kentsel dönüşüm sürecinin belirli dinamikler
doğrultusunda bir çerçeveye oturtulmasını talep etmekte
ve beklemekteyiz. Yine bu doğrultuda, konu ile ilgili her
zaman desteğe hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz.
Ekte tarafınıza iletilen raporda kapsamlı belirtildiği
üzere bölgenin dönüşümü için yapılan çalışmalara
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ilişkin çekincelerimiz bulunmaktadır. Bunlardan birkaç
başlığı burada belirtmek isteriz.
Deprem Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan
Türkiye Deprem Haritası’na göre, Marmara çevresinde
aktif fayların bulunması nedeniyle, Bursa 1. Derece
deprem kuşağı içinde yer almaktadır. Defalarca dile
getirdiğimiz gibi kentimiz aradan geçen onca yıla
rağmen depreme hazır hale getirilememiş, kentimiz
olası depreme hazırlanamamıştır. Sanayileşmeyle
birlikte hızla göç alan Bursa bugün %60’ı plansız olarak
gelişmiş yapılaşma alanlarına sahiptir. Kentimizde kaçak
yapı sorunu kaçak mahalle sorununa dönüşmüştür.
Bu alanların plansız-kaçak gelişmesi afet riskini de
önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu kapsamda sadece
1050 Konutlar değil, kentimizin %60’ını oluşturan
herhangi bir fenni mühendislik hizmeti almamış yapılar
da deprem riski taşımaktadır. Konunun yalnızca 1050
Konutlar özelinde değil, genel bir yaklaşımla kent
bütününde değerlendirilmesi gereklidir.
Sağlıklı ve yaşanabilir kentler oluşturmak ve ‘6306
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun’ kapsamında yürütülen planlama
çalışmalarını yönlendirmek ve Türkiye genelinde
yürütülen çalışmaların bütüncül bir yaklaşımı belli
ilkeler ve esaslar üzerinden yürütülmesini sağlamak
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik
Üniversitesi tarafından Türkiye genelinde Bursa ili
de dahil olmak üzere çeşitli yerel yönetimlerin ve
paydaşlarında katılım sağladığı ortak çalışmalarla
‘Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlke ve
Kriterlerinin Geliştirilmesi Projesi’ geçtiğimiz yıllarda
hazırlanmış bulunmaktadır. Bu çalışma ülke genelinde
yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için yapılan
en önemli araştırmalardan birini teşkil etmektedir.
Bu araştırma sonucu oluşturulan planlama ilke ve
kriterlerinin, Bursa ilindeki çalışmalar kapsamında
değerlendirilmesi ve kent genelinde yürütülecek kentsel
dönüşüm çalışmalarında bu ilke ve esaslar dikkate
alınması gerekmektedir. Bahsedilen araştırma sonucu
16 bileşen, 50 planlama ilkesi ve 197 planlama kriteri
geliştirilmiştir.
Araştırma sonucu ortaya çıkan bileşen, ilke ve kriterlerin
iyice anlaşılması için araştırmada kentsel dönüşüme
nasıl bir yaklaşımın geliştirildiği, kentsel dönüşüm
çalışmalarının bütün boyutlarıyla nasıl ele alındığının
anlaşılmasında fayda bulunmaktadır. Araştırmada
kentsel dönüşüm üzerindeki kavram karmaşasını
ortadan kaldıran ve hem ulusal hem de uluslarası
literatürü dikkate alan bir yaklaşımla kentsel dönüşüm
çok boyutlu olarak ele alınmıştır. Bursa’da yürütülecek

kentsel dönüşüm çalışmalarında bu boyutlar ve planlama
ilkeleri bir bütün olarak ele alınıp 1050 konutlar kentsel
dönüşüm projesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Bursa ili genelinde bir değerlendirme yapıldığında
yürütülmesi planlanan kentsel dönüşüme konu
olan alanlarda bütüncül bir yaklaşım geliştirmek,
dönüşümün belli ilkeler ve esaslar üzerinden ilerlemesini
temin etmek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının
başarısını arttırmak üzere tasarım ilkelerinin ve
planlama kriterlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda
yasal mevzuatın çizdiği çerçeveden çıkılmaması
gerekmektedir. Bursa’da yürütülecek kentsel dönüşüm
çalışmalarında bu boyutlar ve planlama ilkeleri bir
bütün olarak ele alınıp 1050 konutlar kentsel dönüşüm
projesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Alanda özel mülk sahiplerinin parselleri dışında Maliye
Hazinesine ait parseller ve jandarma alanı mevcut
bulunmaktadır. Bahsi geçen bu kurumlardan gerekli
görüşler alınmalı, yapılacak tüm çalışmalarda bu
görüşler yasal dayanak olarak da kabul edilebilmelidir.
Konuya ilişkin bilgi sahibi olduğuna tereddüt
duyduğumuz ve herhangi bir yazışmaya konu edilmeyen
MİLLİ EMLAK’a (MALİYE HAZINESİ) ait parsellere
ilişkin getirilecek kullanım kararları için de görüşleri
alınmalıdır. ANCAK ALANDA YÜRÜTÜLEN TÜM
ÇALIŞMALARDAN MİLLİ EMLAK’IN HABERİ VAR
MIDIR?
1050 Konutların dönüşümü sadece fiziksel dönüşüm
olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım tarzı
değildir. Yasal mevzuat çerçevesinde fiziksel, ekonomik,
sosyal dönüşüm verileri göz önüne alınarak dönüşüm
modellemesi yapılmalıdır. Unutulmaması gereken
bu bölgede yapılacak dönüşüm bundan sonra benzer
bölgelerde de yapılacak dönüşümler için rol model
olacaktır. Yani burada uygulanacak daireye daire verme,
üzerine katkı payı istenmesi, maliye hazinesine ait
parsellerin ticaret alanına çevrilerek proje finansmanının
sağlanması gibi konular bunlar sonra yapılacak tüm
projelerdeki hak sahipleri tarafından da isteneceği
unutulmamalıdır.
Görüleceği üzere, konunun ne kadar geniş bir kapsamlı
bir konu olduğu ortadadır. EK’ teki raporda bahsedilen
geniş kapsam elden geldiğince anlatılmaya çalışılmıştır.
Hal böyle, konu çok geniş kapsamlı, çok aktörlü, çok
sektörlü ve çok boyutlu iken konuyu “BEN YAPTIM
OLDU” mantığıyla değil tüm paydaşların bir araya
gelerek çözüm arayışına girilmesi ve ÇEVRECİ
EKOLOJİK TASARIMLARLA İLGİLİ KANUN
VE YÖNETMELİKLERE, PLANLAMA İLKE VE
ESASLARINA ilişkin çerçevesinde doğrunun bulunması
en doğru yaklaşım, olması gereken modelleme olarak
görülmektedir.”
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TMMOB KOCAELİ İKK: “HALKÇI, GÜVENLİ,
KONFORLU VE UCUZ ULAŞIM İÇİN YENİ OLMAYAN
BİR ADIM: ADAPAZARI EKSPRESİ FAALİYETLERİNE
YENİDEN BAŞLASIN!”
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, pandemi gerekçesiyle 30.03.2020 tarihinden itibaren hizmeti durdurulan Adapazarı Ekspresi Bölgesel Trenlerinin pandemi koşullarına uygun şekilde yeniden başlatılmasına,
kapalı durakların yeniden kullanıma açılmasına ilişkin olarak dilekçe kampanyası başlatarak 11 Şubat 2021
tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Bilindiği üzere Adapazarı-Kocaeli-İstanbul arasında
Adapazarı Treni’ni kullanan binlerce kişi hala bu
imkândan faydalanamamaktadır. Yaklaşık 8 yıl
öncesinde Adapazarı-Haydarpaşa arasında Adapazarı
Treni günde 7 vagonlu tenler ile 24 sefer yapmakta ve
31 tren istasyonunda hizmet vermekteydi. Kayıtlardan
toplamda, 2010 yılında %120 kapasiteyle 5.111.923
yolcu, 2011 yılında %116 kapasiteyle 5.128.026 yolcu
taşındığı bilinmektedir. En son hizmet verdiği dönemde
ise tren vagon sayısı 7’den 4’e, sefer sayısı 24’ten 10’
a ve hizmet verdiği tren istasyonu sayısı 31’den 10’a
düşürülmüştür (Derbent, Köseköy, Kırkikievler,
Tavşancıl, Diliskelesi ve en önemlisi Haydarpaşa
tren istasyonları halen faaliyette değildir). Pandemi
gerekçesiyle 30.03.2020 tarihinden itibaren hizmeti
durdurulan Adapazarı Ekspresi trenlerinin günlük
yolcu taşıma kapasitesinin (tek yönlü)168 vagondan
40 vagona (%76) düşürülmesiyle nüfus ve hareketlilik
artmasına rağmen yolcu sayısında çok büyük düşüşler
yaşanmıştır.
Otobüs seferleri de devam etmesine rağmen daha
ekonomik ve gerek sağlık, gerekse ulaşım açısından
güvenli yolculuk yapma imkânı sağlayan Adapazarı
Ekspresi seferlerine hala başlamamıştır.
TMMOB’nin yerel birimleri ile Sakarya ve Kocaeli
halkının defalarca dile getirdiği Adapazarı
Ekspreslerinin faaliyet dışı olmasına yönelik yetkililer
sessizliklerini korumaktadırlar.
Bu kez, TMMOB Yerel birimlerimiz ile vatandaşlar
olarak, Adapazarı Ekspresi Bölgesel Trenlerinin
pandemi koşullarına uygun şekilde yeniden
başlatılmasına, kapalı durakların yeniden kullanıma
açılmasına dair “TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yolcu Taşımacılığı Dairesi
Başkanlığı”na TCDD Kurumsal linkinden, elektronik
posta, faks veya posta yoluyla dilekçelerimizi ileteceğiz.
Daha halkçı, güvenilir, konforlu ve ucuz maliyetli olan

bu talebimizin sonuna kadar arkasında duracağımızı
kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu’un yaptığı duyuru
ise şöyle:
Ekteki “TCDD TAŞIMACILIK AŞ Yolcu Taşımacılığı
Dairesi Başkanlığı”na muhatap dilekçe metnini aşağıda
belirtilen 5 alternatif iletişim yönteminden birini tercih
ederek iletebilirsiniz. Dilekçenizin kayıt tarih ve sayısını
saklayarak, sonrasında dilekçeye TCDD tarafından
verilecek cevabı takip edebilirsiniz.
1-https://w w w.tcddtasimacilik.gov.tr/iletisim
linkinden Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi tıklanarak
2- yolcudairesi@tcddtasimacilik.gov.tr elektronik posta
adresinden
3- 0312 311 13 06 numaraya Faks yoluyla
4- TCDD TAŞIMACILIK AŞ Yolcu Taşımacılığı Dairesi
Başkanlığı TCDD Ek Hizmet Binası TCDD 2. Bölge
Behiçbey Tesisleri DATEM Binaları A Blok Anadolu
Bulvarı Behiçbey - Yenimahalle/ANKARA adresine
posta yolu
5- Bölge Müdürlüklerine ise elden bildirebilirsiniz.
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TMMOB KOCAELİ İKK: BALDUR SÜSPANSİYON
VE MİGROS DEPO İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA İÇİN
BİRARAYA GELDİK
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 12 Şubat
2021 tarihinde Gebze Şekerpınar da işleri ve hakları
için direnen Baldur Süspansiyon ve Migros Depo
işçileri ile dayanışma için bir araya geldi.
Kocaeli Şekerpınar’da bulunan Migros Depo işçileri
Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nda
(DGD-Sen) örgütlenmeye başladıkları için işten atılmış
ve hakları için direnişe geçmişti.
Çayırova Şekerpınar’da bulunan İspanya sermayeli
Baldur Süspansiyon fabrikasında Birleşik Metal-İş
sendikasına üye olduğu için işten atılan işçilernin
sendikalı olarak işe geri dönmek amacıyla başlattıkları
grev de devam ediyor.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Bileşenleri
dayanışma amacıyla 12 Şubat 2021 tarihinde direnişteki
işçileri ziyaret ederek destek verdi.

TMMOB MERSİN İKK: DAVULTEPE BÖLGESİ KSS
VE OTB BÖLGELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU
YAYIMLANDI

TMMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu
tarafından hazırlanan Davultepe Bölgesi Küçük
Sanayi Sitesi ve Organize Tarım Bölgeleri
Değerlendirme Raporu 11 Şubat 2021 tarihinde
yayınlandı.
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TMMOB VAN İKK: ‘DEPREMLER AFETE DÖNÜŞMESİN’
TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu Başkale’yi etkileyen depreminin yıl dönümü dolayısıyla 23 Şubat 2021
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
kullanılmaktadır. Güvendik, Gelenler ve Kaşkol
Mahallelerinde toplu konteynerler kurulmamış, her
evin önünde konteyner ve çadırlar bulunmaktadır.
Konteynerlerde yaşayan halk, çadırlarda ise
hayvanlarını barındırmaktadır.
-Yerleşim yerlerinin tamamında hasar tespit
çalışmaları tamamlanmış, ağır hasarlı olarak tespit
edilen ya da yıkılan ev, ahırların birçoğunun enkazı
kaldırılmıştır. Deprem Kalıcı Konutları için yer tespiti
ve ihalesi yapılmış olmasına rağmen aradan geçen 1
yıl içerisinde inşaatına başlanmamıştır. Depremden
zarar gören yerleşim alanlarından 103 haneli Özpınar
Mahallesi’nde 35 aile zorunlu olarak göç etmiş, kalan
68 hane ise maddi imkansızlıklardan dolayı konteyner
kentte ya da evlerinde yaşamlarını sürdürmektedir.
Güvendik, Gelenler ve Kaşkol Mahallerinde de zorunlu
göçler oluşmuş, bu yerleşim alanlarında yaşayan halk
yaşam mücadelesini zorluklarla sürdürmektedir.
-Deprem tarihi itibariyle 1 ay düzenli olarak yemek
dağıtımı olmuş, gıda ve ihtiyaçlar karşılanmış, 3 ay
boyunca ekmek dağıtımı yapılmıştır. Bu sürelerden
sonra herhangi bir yardım yapılmamış, ekmek dağıtımı
kesilmiş, gıda ve yemek yardımı durdurulmuştur.
Bölgede yaşayan halk bir nevi kendi kaderlerine terk
edilmiştir.
23.02.2020 tarihinde İran’ın Hoy İli merkezli
meydana gelen depremler Saray, Özalp ve Başkale
lçelerimizde hissedilmiş, Başkale İlçemizin sınıra yakın
4 mahallesinde yıkıma neden olmuştur. Meydana
gelen depremler sonucunda 10 vatandaşımız hayatını
kaybetmiş, 64 vatandaşımız yaralanmıştır. TMMOB
Van İl Koordinasyon Kurulu’na bağlı odalardan
oluşan komisyonumuz 24.02.2020 tarihinde yıkımın
gerçekleştiği yerleşim alanlarında incelemelerde
bulunmuş, 03.03.2020 tarihinde TMMOB Van İl
Koordinasyon Kurulu olarak gözlemlerimiz ve
önerilerimizden oluşan Başkale Depremi Teknik
İnceleme Raporu basına ve kamuoyuna sunulmuştu.
18.02.2021 tarihinde TMMOB Van İl Koordinasyon
Kurulu olarak bölgeye tekrar gidilmiş, incelemelerde
bulunulmuştur. Yapılan incelemeler ve gözlemler
sonucunda;
-Özpınar Mahallesinde konteyner kent kurulmuş,
137 adet konteynerden sadece 50 tanesi aktif olarak

-Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından depremde
telef olan hayvanlar tespit edilmiş, kayıtları tespit edilen
hayvanlar için çiftçilere ödemeler yapılmıştır. Kaydı
bulunmayan hayvanlar için çiftçiler talep etmelerine
rağmen, talepleri kabul edilmeyip, telef olan kayıtsız
hayvanlar için herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
Deprem gerçeği planlamada ve uygulamada yok
sayılmakta, bu gerçek ancak yeni bir deprem meydana
geldiğinde sadece kamuoyunda görünür olmakta,
ülke kamuoyu telafisi mümkün olmayan sonuçları
tartışmaktan öteye geçmemektedir.
Öncelikle belirtmek isteriz ki “Sağlıklı, Güvenilir bir
Çevrede Yaşama Hakkı” toplumsal bir talep haline
gelmedikçe, ülkemizde deprem ve doğa olaylarının yol
açtığı yıkımlar ve felaketler kaçınılmaz olacaktır.
Yaşanan depremler sonrasında hep birlikte tanık
olduğumuz süreç; bugüne değin eleştirdiğimiz
sadece deprem sonrası hazırlığı öngören yara sarma
politikalarımızın bile iflas ettiğini göstermektedir.
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Kar ve Rant odaklı piyasa mekanizmasına teslim
edilen planlama ve imar anlayışını pekiştirerek
uygulamaya devam edilmektedir. Israrla sürdürülen
bu plansız ve kendiliğinden kentleşme politikaları
nedeniyle, ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan her yeni
deprem acıları yeniden yaşatsa da, hatalı yapılaşma
politikalarının yanlışlarını açıkça gösterse de başta
deprem olmak üzere doğal olayların afete dönüşmesi
önlenememiştir. Bu kapsamda;
-Bölgede bir an önce depremde yıkılan ve ağır hasarlı
olarak tespit edilen yapılar için yapı sahiplerine teslim
edilmek üzere Kalıcı Konut İnşaatı’na başlanmalı,
konteyner kent ve çadırlarda yaşamlarını zorluklarla
sürdüren halkımızın barınma ihtiyacı kalıcı olarak
çözüme kavuşmalıdır.
-Deprem zararlarını en aza indirmek için; Mühendislik
biliminin gerekleri dikkate alınmalı, zemin ve temel
etüt raporları standartlara uygun yapılmalı, Riskli
Alanlar İmar’a açılmamalı, bilimsel normlara dayalı
yer seçimi yapılmalı, İmar Planı’na altlık teşkil eden
Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik etütler yapılmalı, ada ve
parsel bazlı tüm yapılaşmalarda Mühendislik hizmeti
almayan hiçbir uygulamaya ruhsat verilmemelidir.
-Kamu ve toplum yararını esas alan bütüncül planlama
yaklaşımı benimsenmelidir.

-Kısa vadeli rant ve siyasal çıkarlar uğruna kentlerimizi
bir rant alanı olarak gören parçacıl ve projeci planlama
yaklaşımları sona erdirilmelidir.
-Geçmişte birçok yıkıcı deprem yaşayan kentimiz
için Deprem Master Planı hazırlıklarının ivedi olarak
yapılması ve uygulamaya sokulması gerekmektedir.
-Kentimizde 2011 yılı öncesi inşa edilen binaların
deprem dayanıklılık durumlarının kontrol edilmesi
gerekmektedir. 2011 Van Depremi’nde ağır ya da orta
hasarlı olarak tespit edilmiş ve henüz güçlendirme
işlemleriyle birlikte yıkımı gerçekleşmemiş binaların
elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin sonlandırılarak,
binaların aktif olarak kullanımları engellenmelidir.
TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu olarak insan
kayıplarına yol açmasının temelinde yer alan, Mimarlık
ve Şehircilik ilkelerine aykırı gerçekleştirilen planlama
ve yapılaşma gerçeği karşısında mücadelemizi
sürdüreceğimizi; bu konudaki deneyim, birikim
ve bilgilerimizi kentlerimiz için toplum yararına
kullanacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.
Bir daha yaşanmaması temennisiyle, Başkale
Depremi’nin yıldönümünde hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

TMMOB KOCAELİ İKK: KOCAELİ KENT KONSEYİ
GENEL KURULUNA TMMOB KOCAELİ İL
KOORDİNASYON KURULU BİLEŞENLERİNİN
ÇOĞUNLUĞU OLARAK KATILMAYACAĞIZ
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 24
Şubat 2021 tarihinde “Kocaeli Kent Konseyi Genel
Kuruluna TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu
bileşenlerinin çoğunluğu olarak katılmayacağız.”
başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
24 Şubat 2021 günü (bugün) yapılacak olan Kocaeli
Kent Konseyi Genel Kuruluna TMMOB Kocaeli İl
Koordinasyon Kurulu bileşenlerinin çoğunluğu olarak
katılmayacağız:
Barolara, Meslek Kuruluşlarına Genel Kurul yapma
engeli getirilen bir dönemde siyasi partilerin ve Kent
Konseyi gibi yapıların genel kurullarını yapabilmesi
anlaşılmaz ve kabul edilemezdir.
Yapılacak Kocaeli Kent Konseyi Genel Kurulu öncesi
TMMOB Kocaeli İKK Sekretaryası ile TMMOB’ye bağlı
Oda birimlerinden biri dışında diğer hiçbir birimle

görüşme yapılmamış olmasına karşın tüm birimlerimiz
genel kurula davet niteliğindeki SMS iletisinde “oy
kullanmaya” davet edilmiştir. Katılımcılığın sadece
oy kullanmaya indirgendiği bir genel kurul TMMOB
anlayışını yansıtmadığı gibi, genel kurullardan
başlaması gereken “birlikte yönetme” anlayışının Genel
Kurulun bileşenleri olan diğer kurum-kuruluşlarla
hangi seviyede ve ilkelerle kurulduğu da bilinmezdir.
Genel Kurul yapılmadan seçilecek listenin belirlendiği
bir genel kurulda ve demokrasi ile bağdaşmayan bu
işleyişte yer almayı doğru bulmuyoruz.
Bu temel gerekçelerle Kocaeli Kent Konseyi Genel
Kuruluna TMMOB Kocaeli İKK bileşenlerinin
çoğunluğunun katılmayacağını kamuoyuna bildiririz.
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu

birlik haberleri
OCAK-ŞUBAT 2021 SAYI: 196

45

46

açıklamalar

TMMOB TEKİRDAĞ BİLEŞENLERİNDEN
PLASTİKÇİLER OSB YATIRIM PROJESİ ÇED SÜRECİNE
İTİRAZ
Tekirdağ İli Ergene İlçesi Karamehmet Mahallesi SS.PAKOP Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi
tarafından yapılması planlanan “Plastikçiler OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Yatırım Projesi ile ilgili ÇED
sürecine TMMOB Bileşenleri, TTB, Eğitim SEN, Trakya Platformu, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, Veteriner
Hekimler Odası, CHP ve İYİ Parti Süleymanpaşa İlçe Örgütü Temsilcileri ve yurttaşların katılımıyla 25 Şubat
2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü il binası önünde bir basın açıklaması ile itirazlarını dile
getirdiler.
Oysa ki Ergene Çevre Düzeni Planında;
BÖLÜM 1. PLAN KARARLARI
1.1. VİZYON VE YÖNLENDİRİCİLER
....Tüm anlatılanlar ve katılım toplantıları çerçevesinde,
bölgenin
potansiyellerini
maksimum
ölçüde
değerlendirerek ulusal ve uluslararası anlamda
gelişmesinin sağlanması amacı ile, planın vizyonu;
“Yerel
potansiyellerin
ve
doğal
varlıkların
değerlendirilerek; çevresel, toplumsal ve ekonomik
sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda; özgün,
kültürel ve doğal kimliğini koruyarak gelişen; küresel
ekonomide rekabetçi bir odak noktası yaratmak.”
olarak belirlenmiştir.
1.2. PLANLAMA YAKLAŞIMI VE HEDEFLERİ
ÇED sürecine itiraz şöyle ifade edildi:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
TEKİRDAĞ
Konu: Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Marmaracık Mevkii
148/1, 149/1 ve 150/1 parsellerde “SS. PAKOP Plastik
Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi” tarafından
yapılması planlanan “Plastikçiler OSB Yatırım Projesi”
ile ilgili olarak 16.02.2021 tarihinde askıya çıkarılan
ÇED sürecine itirazımız,
“1/25.000 ölçekli Tekirdağ İli Çevre Düzen Plan
Hükümleri 2.46 maddesinde planlama alanı sınırı
dahilinde “ çevresel kirleticiliği yüksek olan ve/
veya çevresel tahribe neden olan sanayi türleri ve
kullanımları yer almayacaktır.”
Danıştay 6. Dairesi 2010/3829 Esas nolu kararlarında
belirtildiği üzere “ Mutlak Tarım Alanlarında” yer
alması ve “aşırı yer altı suyu çekim alanında” kalıyor
olması nedeni ile yürütmeyi durdurma kararına
aykırılık,

....Bu saptamalar çerçevesinde, bölgede mevcut
zenginlikler ve potansiyeller değerlendirilerek,
yerleşimlerin kimlikleri belirlenmiş, bölgedeki tarım
potansiyeli ve sanayi gelişiminin bu potansiyele olan
olumsuz baskıları tespit edilmiştir. Bu doğrultuda,
planın 4 temel ilkesi;
•
sürdürülebilirlik,
•
kırsal kalkınma ve nüfus kaybının önlenmesi,
•
sanayi gelişiminin planlarla sınırlandırılması,
•
entegre ulaşım sistemleri ile desteklenen işlevsel
bağlantıların kurulması
olarak belirlenmiş iken ve bu planın gereğince;
- “2.10 Genel Hükümler kısmı madde 2.10.29 Sanayi
gelişimi üst ölçek plan kararlarına uygun olan mevcut
planlı sanayi alanları ile sınırlandırılacak ve yeni sanayi
yatırım taleplerinin planlı boş sanayi alanlarında yer
seçimleri teşvik edilecektir.” Hükmünce planlı sanayi
dışında yeni sanayi alanlarının yapılamayacağı gayet
açıktır.
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- Tekirdağ Valiiğinin talebi ile 1/25.000 lik Plan
hükümlerine “Mevcut planlı sanayi alanlarındaki
yapılaşma doluluk oranı %75 i aşmadıkça yeni sanayi
alanı açılamayacağı ve bu alanların dışında yapı ruhsatı
düzenlenemeyeceğine” dair hüküm eklenmiştir.
- Planlı sanayi alanları yaklaşık 9000 ha (doluluk oranı
%42) olup, ayrıca 8 adet ıslah OSB alanı ile 3627 ha
lık (doluluk oranı % 30) ilave sanayi alanı yaratılmış
iken; yeni bir plan kararı ile 300 ha lık alan yaratılmaya
çalışılmaktadır.
Bu plan kararına karşı TMMOB Ziraat Mühendisleri ve
Mimarlar Odalarının ayrı ayrı Danıştay 6. Dairesinde
açmış olduğu davada; bilirkişilerin görüşleri
doğrultusunda TOB ve TAB alanlarının “tarım
topraklarını olumsuz etkileyecek olması nedeniyle”
yürütmenin durdurulması kararı bu konuyu gayet açık
ve net bir şekilde ifade etmektedir.
- “2.7 Planlama Hedefleri ve stratejileri hükmünde
belirtilen “ bölgede çevresel- toplumsal ve ekonomik
sürdürülebilir gelişmesi “ ‘ne aykırı olarak “kontrolsüz
sanayiden doğan nüfus yığılması (kamu yararı
kararında 50.000 kişiye istihdam edileceği) planda
önerilen nüfus projeksiyonlarına aykırılık oluşturması
(planın 2.10.26) .(aynı şekilde Danıştay 6. Dairesi Esas
No.2018/2156 kararlarına aykırılık )”
- “2.10.31.1 maddesinde belirtilen planlı alan sınırları
içinde çevresel kirleticiliği ve kullanımı yüksek olan
sanayiler kesinlikle yer almayacaktır.” ‘de belirtildiği
üzere plan sınırları içinde yapılması, mümkün olmayıp
planlı saha dışında zaten yapılması mümkün değildir.
Bu hükme tamamen aykırı olması, söz konusu sanayi
yüksek su kullanımı nedeni ile “ koruma – kullanma
“dengesini bozucu etkisi olacaktır.
- “ Plan 2.11.3.4 Teknik Altyapı Alanları” bölümünde
b, c, bentlerine aykırılık söz konusu alanı Ergenenin
yer altı su besleme alanı olup yer altı sularının
kullanılamayacağı gayet açıktır.
2021 yılında ÇED süreci ile verimli tarım arazilerinin
tarım dışı kullanımına yönelik yeniden gündeme gelen
konunun öncelikle geçmişi irdelenmelidir.
Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı 06.12.2011 günlü
başvuru ile, mülkiyetlerinde bulunan Tekirdağ İli
Çorlu İlçesi, Karamehmet Köyü, 148/,149/1 ve 150/1
sayılı 2.743,60595 m2 yüz ölçümlü tarımsal niteliği
korunacak alanın, sanayi kullanımına açılmasına
yönelik sürecin başlatılması için kamu yararı kararı

verilmesi istediği, 08.06.2012 gün ve 1210 sayılı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü kararıyla, söz konusu parsellerin
amaç dışı kullanımı için Tekirdağ Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne yaptığı 07.11.2012 günlü
başvuru ile, söz konusu parsellerde İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi kurmak amacıyla tarım dışı kullanım
izni verilmesi istediği, Valilik bünyesinde 3083 sayılı
Yasa kapsamındaki Tarım Arazisinin Korunması ve
Değerlendirmesi Teknik Talimatı 5. maddesi uyarınca
oluşturulan Arazi Değerlendirme Komisyonu’nca
mahallinde yapılan tetkik sonucu hazırlanan etüt
raporuna, arazinin sulu arazi olduğu, üzerinde
tarımsal faaliyet yapıldığı, II. Sınıf arazi kullanım
kabiliyeti olduğu, uygulama alanı olarak ilan edildiği,
tesisin çevre tarım arazisine zarar vereceği ve çevre
tarım arazilerinin bütünlüğünü bozacağı tarım dışı
amaçla kullanım izni verilmesine uygun görülmediği
belirtilmiştir.
Tarım ve Orman Bakanlığı, daha sonra görevini inkâr
eder ve görevini kötüye kullanır şekilde bu görüşünde
değişikliğe gitmiş, tarım arazilerine OSB kurulmasının
önünü açmıştır.
Büyük ova koruma alanı içerisinde yer alan, kamu
tarafından arazi toplulaştırma projesi uygulanmış,
daha önceki izin girişimlerine karşı yargı kararlarıyla
da korunması gerektiği belirtilmiş verimli tarım
arazilerinin, yeni tarım dışı amaçlı kullanım
kararı eşliğinde “Plastikçiler OSB Yatırım Projesi”
kurulmasına yönelik ÇED Sürecine tabi tutulmasına
ilişkin itirazlarımız ana başlıklarıyla aşağıdadır:
1. Planlanan “Plastikçiler OSB Yatırım Projesi” alanı,
arazi parçalanması/bölünmesini önleyerek daha
az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı ile üretim
faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal
üretimi ve tarımsal işletmelerin verimini artırarak kırsal
kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmek
üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce kamu
yatırım bütçesiyle arazi toplulaştırma çalışması yapılmış
verimli tarım arazisidir. Kamu tarafından tarımsal
amaçlı arazi toplulaştırması yatırımı yapılan bir alanın,
yine kamu tarafından tarım dışına çıkarılması kararı
kendi içinde çelişkili olup, mevzuata ve hukuka aykırı
kabul edilemez bir tercihtir.
2. Planlanan “Plastikçiler OSB Yatırım Projesi” alanı,
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu gereği mutlak korunması gereken I. Sınıf tarım
arazisidir. Yasa gereği “Büyük Ova Koruma Alanı”
ilan edilerek “tarımsal sit alanı” niteliği kazandırılan
bu arazilerde, civarda yapılan ve yapılması planlanan
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göletlerde sulu tarım yapılması olanaklıdır. Kamu
yönetimi tarafından mutlaka korunması gerekirken
bu alana tarım dışına çıkarılması kararı verilmesi
mevzuata ve hukuka aykırı kabul edilemez bir idari
işlemdir.
3. Planlanan alana yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce verilen “kamu
yararı” kararı hukuka aykırıdır. Öncelikle toprakları ve
tarımsal üretimi korumakla görevli Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın bu gerekçeye sığınması da hukuka
aykırıdır. Yargının Anayasanın 44., 45, ve 166. maddesi
gereği verdiği “üstün kamu yararı” kararları da dikkate
alınarak, gündemdeki bu kamu yararı kararı hükümsüz
sayılmalıdır.
4. Ergene Çevre Düzeni Planı’nda yer alan Plan
Kararları’nda; “Madde 2.10.29. Sanayi gelişimi üst
ölçek plan kararlarına uygun olan mevcut planlı sanayi
alanları ile sınırlandırılacak ve yeni sanayi yatırım
taleplerinin planlı boş sanayi alanlarında yerseçimleri
teşvik edilecektir.” hükmü yer almaktadır. Hüküm
gereğince planlı sanayi dışında yeni sanayi alanlarının
kurulamayacağı gayet açıktır. Plan hiyerarşisinde üst
ölçekli planlara uygun alt ölçekli planların hazırlanması
bir zorunluluktur, aksi durum ise hukuka aykırıdır.
5. Söz konusu OSB girişimi, “Ergene Havzası’nda
kontrolsüz ve düzensiz, planlı olan dışında yeni
sanayileşmeye karşı hassasiyet odaklıdır.” tespiti
yer alan, 13 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan
28676 sayılı “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı”
adlı Başbakanlık Genelgesi’nin 5. , 7. , 8. , 9. , ve 10.
maddelerine de aykırıdır.
6. 22.08.2011 onaylı 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İli Çevre
Düzen Plan Hükümleri’nin 2.46 maddesi’nde planlama
alanı sınırı dahilinde “çevresel kirleticiliği yüksek olan
ve/veya çevresel tahribe neden olan sanayi türleri ve
kullanımları yer almayacaktır.” hükmü yer almaktadır.
OSB girişimi bu hükme de aykırıdır.
7. Anılan plandaki yanlış kararlara karşı TMMOB
Ziraat Mühendisleri ve Mimarlar Odası’nın ayrı
ayrı Danıştay 6. Daire’sinde açmış olduğu davalarda;
bilirkişilerin görüşleri doğrultusunda TOB ve TAB
alanlarının “tarım topraklarını olumsuz etkileyecek
olması nedeniyle” yürütmenin durdurulması kararı
verilmiştir. Danıştay 6. Daire’sinin 2010/3829 esas

nolu kararında belirtildiği üzere, gündemdeki OSB
girişime konu alanın “mutlak tarım alanlarında” yer
alması ve “aşırı yer altı suyu çekim alanında” kalıyor
olması nedeni ile verilen yürütmeyi durdurma kararına
aykırılık şeklindeki idari işlem, hukuka aykırı olup, yargı
kararı bu konudaki yanlış işlemleri gayet açık ve net
bir şekilde ifade etmektedir. Mevcut yargı kararlarına
uyulması Anayasal gereği bir zorunluluktur.
8. ÇED dosyasında söz konusu tesisin işletme
aşamasında kullanacağı su miktarının belirtilmediği
OSB girişimi, 1/25.000 ölçekli Tekirdağ Çevre Düzen
Planı’nın “Yer altı Suyu Besleme Alanını” düzenleyen
3.2.1 Plan hükümlerine de aykırıdır.
9. Tekirdağ Valiliği’nin talebi ile 1/25.000’lik Plan
hükümlerine “Mevcut planlı sanayi alanlarındaki
yapılaşma doluluk oranı %75 i aşmadıkça yeni sanayi
alanı açılamayacağı ve bu alanların dışında yapı ruhsatı
düzenlenemeyeceğine” dair hüküm eklenmiştir.
Planlı sanayi alanları yaklaşık 9.000 ha (doluluk oranı
%42) olup, ayrıca 8 adet ıslah OSB alanı ile 3.627 ha
lık (doluluk oranı % 30) ilave sanayi alanı yaratılmış
iken; yeni bir plan kararı ile yeni bir tarım dışı alan
yaratılmaya çalışılmaktadır.
Sonuç olarak;
Uygulanan yanlış politika tercihleri nedeniyle ülkemizde
ulusal, bölgesel, havza ve yerel ölçekte arazi kullanımı
politikalarının yetersizliği ile tarım arazilerimizin
korunamaması sorunu ön plana çıkmaktadır. Arazi
kullanımı ile ilgili kurumlar arasındaki eşgüdüm
eksikliği sorunu artarak sürmektedir. Oysa, kırsal ve
kentsel arazi kaynaklarının kullanımındaki antigonistik
(görevdeşlik-birlikte çalışma) ve sinerginistik (tezatlıkkarşıtlık) etkileşiminin paydaşları uyum içerisinde
olmak zorundadır. Nitelikli tarım toprakları geri
dönüşümü olmayan doğal kaynaklar olup, bu alanların
Tekirdağ özelindeki bu konuda olduğu gibi daha uygun
alanlar varken ısrarla sanayiye açılması doğru değildir.
Tüm bu gerekçeler ışığında, yargıya başvurma
hakkımız saklı kalmak üzere, anılan ÇED raporunun
mevcut mevzuata ve yargı kararlarına, yürürlükteki
planlara aykırı olduğu ve kamu yararı ile hiçbir şekilde
bağdaşmaması nedeniyle iptali hususunda itirazımızı
sunarız.
Saygılarımızla.
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TMMOB BÜYÜK MENDERES HAVZASINDA
GERÇEĞİ RAPORU YAYIMLANDI

JES

TMMOB tarafından, Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun ve yöre halkının talebi üzerine Birliğimizce konunun
uzmanlarından oluşturulan Teknik Heyet’in Aydın’a intikal ederek yerinde gerçekleştirdiği incelemeler ve
araştırmalar sonucu hazırladığı “TMMOB Büyük Menderes Havzasında Jeotermal Enerji Santralları Gerçeği ve
Aydın İlinde Kurulu JES’lerin Çevresel Etkileri” başlıklı rapor 4 Mart 2021 tarihinde yayınlandı.
Konunun uzmanlarından oluşturulan TMMOB Teknik Heyeti bu raporda; yoğun olarak Aydın’da ve Büyük
Menderes Havzası’nda kurulan JES’lerin çevresel etkilerini sağlık, tarım, planlama, enerji ve ekonomik boyutlarda
ele almakta ve etraflıca tartışmaya açmaktadır.
İşletmeye alınmış jeotermal elektrik santrallarının üçte ikisini; yatırım, ön lisans ve planlama aşamasındaki
santralların proje stokunun dörtte birini sınırları içinde bulunduran Aydın ilinde yaşanan çevresel tahribata
yükselen itirazın haklılığı, rapor tarafından bir kez daha tespit edilerek kamuoyuna sunulmaktadır.
Santralların plansızlığı, işletme sorunları, santral atıklarının tasfiyesi konuları, bunların çevresel etkileri tüm
açıklığı ile raporda yer almaktadır. Tüm bunlar ve Büyük Menderes Havzası’nda büyük bir hızla ilerleyen JES
çalışmaları göz önüne alındığında raporda sunulan çözüm ve öneriler; ülkemizin ortak zenginliği olan jeotermal
enerjiye yaklaşımın yeniden ele alınması gerekliliğini gözler önüne sermektedir.
Dileriz ki bu rapor; jeotermal enerji kaynaklarının en doğru, sürdürülebilir ve çevreye en uygun düzeyde kullanımı
için tüm ilgili resmi kurumlara bir yol haritası olarak katkı sunar.

birlik haberleri
OCAK-ŞUBAT 2021 SAYI: 196

49

50

açıklamalar

TMMOB SALDA GÖLÜ RAPORU İNGİLİZCE OLARAK
YAYIMLANDI
TMMOB Salda Gölü Raporu Komisyonu tarafından
hazırlanarak 24 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan
“TMMOB Salda Gölü Raporu” İngilizce çevirisiyle, 25
Şubat 2021 tarihinde yayımlandı.
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 kamuoyu ile
paylaşmış; Rapor, Salda Gölü’nün bütünlüğüne zarar
verecek tüm projelerin önlenmesinde önemli bir
dayanak oluşurmuştu.
TMMOB’nin yürüttüğü teknik çalışmalarının ön ayak
olması ile de Salda Gölü’nün UNESCO Dünya Miras
Listesi’ne girmesi girişimlerinin başlatılmıştır.
Ayrıca gölün, mikrobiyal ve jeolojik oluşumunun,
Mars’ta bulunan Jezero Krateri ile gösterdiği
benzerlik üzerine yürütülen çalışmalar ile Mars’ın
erken dönemine ışık tutabileceğine yönelik bulgular,
bilim insanları ve araştırmacıların dikkatini üzerine
toplamıştır
Yürütülen tüm çalışmalara katkı sunabilmek; dünyanın
ve ülkemizin ortak zenginliği olan Salda Gölü’ne dair
kamuoyu dikkatini artırmak amacıyla TMMOB Salda
Gölü Raporu, İngilizce olarak 25 Şubat 2021 tarihinde
yayımlanmıştır.
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TMMOB MASKE, DEZENFEKSİYON VE AŞI GERÇEĞİ
PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
geneline etkilerini ve aşı çalışmalarını
değerlendirdiği bir konuşma yaptı.

TMMOB’nin düzenlediği çevrimiçi paneller kapsamında 6 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00’te “Maske, Dezenfeksiyon ve Aşı Gerçeği Paneli” gerçekleştirildi.
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Besleme’nin
moderatörlüğünü üstlendiği panele TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz da katıldı. Koramaz
açılışta ülke genelinde yaşananları, Covid-19’un dünya

Sonrasında Tekstil Mühendisi Cem
Naya “Maske Özellikleri ve Maske
Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar” başlıklı sunumunu; Kimya
Mühendisi F. Mehlika Koç “Doğrusu
ve Yanlışı ile Dezenfektanlar” başlıklı sunumunu; MMO İklimlendirme
Teknik Kurulu Üyesi Aytekin Çakır
“Pandemi Döneminde Havalandırma
ve İklimlendirme” başlıklı sunumunu;
Fizik Mühendisi Prof. Dr. Afif Sıddıki “Bakteri ve Virüslerin Ultraviyole
Işınlarıyla Dezenfeksiyonu” başlıklı sunumunu ve son
olarak Fizik Mühendisi Prof. Dr. Afif Sıddıki “Bakteri
ve Virüslerin Ultraviyole Işınlarıyla Dezenfeksiyonu”
başlıklı sunumunu gerçekleştirdiler.
Sunumlar sonrası konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtladılar.

TMMOB ÇEVRİMİÇİ NÜKLEER SANTRAL MACERASI
VE MÜCADELE PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB’nin düzenlediği çevrimiçi paneller
kapsamında 31 Ocak 2021 tarihinde “Nükleer
Santral Macerası ve Mücadele” Paneli
gerçekleştirildi.
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül’ün
moderatörlüğünü üstlendiği, TMMOB NGS
İzleme Komisyonu Üyesi Oğuz Türkyılmaz
ve Sinop NKP Sözcüsü Kayhan Konukçu’nun
konuşmacı olduğu Panel 45 dakika sürdü.
Panelde Sinop ve Mersin Akkuyu Nükleer
Santrallerine ilişkin çeşitli süreç ve mücadele
alanlarına değinildi.
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