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İÇİNDEKİLER

Ekonomik kriz derinleşiyor. Derinleşen ekonomik
krizin toplumsal sonuçları daha da ağırlaşıyor. Yurtlarda
yer bulamayan, evlere kira yetiştiremeyen üniversite
öğrencileri “barınamıyoruz” diyerek sokaklarda yatıyor.
Borçluluk ve yoksulluk toplumun her katmanında yayılıp,
derinleşiyor.
İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik,
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde
çalışan tüm kesimlerin olduğu gibi mühendis, mimar
ve şehir plancılarının öncelikli sorunlarıdır. İçinde
bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın
olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir
plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır.
Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının
bugün karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik
sıkıntılar değildir. Kontrolsüz yetkilerle donatılmış
tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken,
özlük haklarımız da giderek budanmaktadır. Gerek
kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik,
mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama,
projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten
tüm meslektaşlarımız giderek daha zor koşullarda
çalışmaktadır.
Eylül-Ekim aylarında birbiri ardına kutladığımız “19
Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma
Günü” ve “Mühendislik-Mimarlık Haftası” kapsamında
yaptığımız açıklama ve etkinliklerde meslektaşlarımızın
içinde bulunduğu zor koşullara dikkat çekmeye çalıştık.
Bu sayımızda, ülkemizin içinden geçtiği zor günlerde
mesleki ve toplumsal sorunlara ilişkin açıklamalarımıza,
yaptığımız etkinliklere yer veriyoruz. İyi okumalar,
sağlıklı günler…
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12 EYLÜL KARANLIĞI TEK ADAM REJİMİYLE
HÜKMÜNÜ SÜRDÜRÜYOR!
Ülkemizin en karanlık dönemlerinden birisi olan 12 Eylül 1980 Darbesi’nin 41. yılında, TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.
Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizin
temelinde, 12 Eylül Darbesi sonrası uygulanan
neoliberal politikaları yatmaktadır. 41 yıldan bu
yana iktidarda bulunan siyasi partilerin birbiriyle
yarışırcasına
gerçekleştirdiği
özelleştirme
ve
piyasalaştırma uygulamaları, ülkemizi bitmek bilmeyen
bir kriz döngüsüne sokmuştur.
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12 Eylül Darbesi’yle birlikte bir devlet politikası
haline getirilen Türk-İslam Sentezi anlayışının sonucu
uygulanan gerici, mezhepçi, laiklik karşıtı ve şovenist
politikalar, toplumumuzu derin bir ayrışma ve çatışma
ile yüz yüze bırakmıştır.
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RANT ESASLI POLİTİKALARIN AFETLER SONUCU YARATTIĞI
MAĞDURİYET YENİ RANT ALANLARI YARATMA GEREKÇESİ OLARAK
SUNULAMAZ!
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10 EKİM’DE KATLEDİLENLER ANKARA’DA ANILDI

Toplumsal muhalefeti sindirmeye çalışan, özgür basını
yok eden, akademisyenleri susturan, emek-meslek
örgütlerini etkisizleştiren baskı ve şiddet politikalarının
her geçen gün artarak sürmesi, 12 Eylül geleneğinin ne
denli canlı olduğunu göstermektedir.
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Ülke tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri
olan ve toplumsal-siyasal yaşantımızda büyük bir
yıkıma neden olan 12 Eylül Darbesi’nin 41. yılındayız.
Parlamenter demokrasiyi askıya alan, toplumsal
muhalefeti şiddetle bastıran, en temel demokratik hak
ve özgürlükleri ortadan kaldıran, ülkemizin üzerine bir
karabasan gibi çöken 12 Eylül Darbesi’ni ve darbecileri
bir kez daha kınıyoruz.
Ne yazık ki, 12 Eylül Darbesi, geride bırakılmış ve
sorumlularıyla hesaplaşılmış bir geçmiş tarih değildir.
12 Eylül Darbesi, ideolojisi ve uygulamalarıyla
hayatlarımızdaki etkisini devam ettiren bir gerçeklik
olarak varlığını hissettirmeye devam etmektedir.
Bugün yaşadığımız tek adam rejimi, yönetim
anlayışından
ekonomi
politikalarına,
dünya
görüşünden baskıcı uygulamalarına kadar her alanda
12 Eylül Darbesi’nin mirasçısıdır.

Bir kez daha altını çizmek isteriz ki: Güçler ayrılığının
ortadan kaldırıldığı, parlamentonun etkisizleştirildiği,
hukukun yok sayıldığı, laikliğin ayaklar altına alındığı
bugünün tek adam rejimi, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin
ürünü ve en yüksek aşamasıdır!
12 Eylül’de temelleri atılan ekonomide neoliberal,
toplumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette otoriter
yönetim anlayışı tek adam rejimi altında kurumsal ve
anayasal bir nitelik kazanmıştır.
12 Eylül Darbesi’nin yarattığı acıların ve toplumsal
sonuçların ortadan kalkması, 12 Eylül uygulamalarının
tümüyle ortadan kaldırılmasıyla, tek adam rejiminin
sona ermesiyle mümkündür. Ülkemizin üzerine derin
bir kâbus gibi çöken 12 Eylül karanlığıyla ve onun
en yüksek aşaması olan tek adam rejimiyle mücadele
etmeye devam edeceğiz!
Gelecek nesillerimizi 12 Eylül Darbesi’nin gölgesinde
değil, eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşatacağız!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB KIRKLARELİ İKK MÜHENDİSLİK MİMARLIK HAFTASI
ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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BOYUTUYLA GIDA HAKKI” PANELİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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AKP’NİN YÜKSEK ÖĞRETİM POLİTİKASI’NIN
SONUCU: TERCİH EDİLMEYEN BÖLÜMLER VE İŞSİZ
MİLYONLAR
Geçtiğimiz ay sonunda açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre tercih edilmeyen ve
kontenjanları dolmayan bölümlere ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 16
Eylül 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
31 Ağustos 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından kamuoyuyla
paylaşılmıştır. YKS’nin en net sonucu AKP’nin
eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi Yüksek Öğretim
alanında da iflas ve yıkım yarattığıdır. Açıklanan
sonuçlara göre birçok mühendislik, mimarlık ve şehir
ve bölge planlama bölümü kontenjanlarının çok altında
öğrenci sayısına ulaşırken; birçok bölüm ise hiç tercih
edilmemiştir. Bu açık şekilde plansız ve programsız
yürütülen yüksek öğretim politikalarının sonucudur.
“Her İle Bir Üniversite” gibi ucuz, müsrif bir popülizmle
kurulan üniversitelerin birçoğu bugün yetersiz eğitim
ve öğretim koşulları sebebiyle haklı olarak öğrenciler
tarafından tercih edilmemişlerdir. İnşaata dayalı
ekonomik gelişme paradigmasını temel alan AKP
tarafından kurulan üniversiteler de sürdürülebilirliği
olmayan ekonomik gelişme senaryosunu destekleyecek
birer alan olarak görülmüşlerdir. Bu yolla üniversiteler,
ilçelere kadar dağıtılan bölümleri ile öğrenciler
üzerinden, kentlerin ekonomisini ayakta tutmakla
görevli ticarethaneler olarak kurgulanmıştır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi; Ülkemizin bir
türlü kurtulamadığı ekonomik krizin altında yatan
sorunların başında, eğitimde yaşanan sorunların
teknoloji ve sanayi alanlarındaki yansımaları yer
almaktadır. Dünya bilim ve teknoloji alanında çok hızlı
bir gelişim ve değişim süreci yaşamaktadır. Üretilen
bilginin her 2-3 yılda ikiye katlandığı belirtilmektedir.
Bilime ve teknolojiye hakim olan güçler dünyayı da
egemenlikleri altına almaktadırlar. Bu nedenle gelişmiş
ülkeler bütçelerinden eğitim alt yapısına ayırdıkları
payı gün geçtikçe artırmaktadırlar. Ülkemizde ise 2018
yılı verilerine göre ülkemizde AR-GE harcamalarının
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisindeki payı yüzde 1,03
iken OECD üyesi ülkelerin ortalaması yüzde 2,4’tür.
Ülkemizde ise, Yüksek Öğretime yaklaşım plansızlığa
dayalı bir popülizm ve AKP’nin kendi yandaş kadroları
için istihdam alanı olmasının ötesine geçmemektedir.
Cemaat ve tarikatların yükseköğretim sistemindeki
kadrolaşması, çalınan-servis edilen sorular, yandaşlar
için özel tahsis edilen kadrolar gibi nedenlerle

akademik kadroların niteliği düşmüştür. ODTÜ
bünyesinde oluşturulan URAP’ın dünya çapında
mühendislik eğitimi veren üniversitelerin akademik
performanslarına göre yaptığı sıralamada ilk 300 içinde
hiçbir üniversitemiz yer almamaktadır. İlk 500 içinde
sadece 2, ilk 1000 içerisinde ise sadece 16 Üniversitemiz
bulunmaktadır. 2 vakıf üniversitesi dışında bu
üniversitelerin tamamı da 1990 yılı öncesinde kurulan
üniversitelerdir.
Öte yandan, son 18 yılda ülkemizdeki üniversite sayısı
iki kattan fazla artırılmıştır. Mimarlık, Mühendislik ve
Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören
öğrenci sayısında da benzer artışlar söz konusudur.
Ancak eğitime ayrılan ödenekler, öğretim görevlisi
sayısı ve üniversite koşulları gibi göstergelerde eşdeğer
bir artış olmadığı gibi, Fethullahçı Çete bahane edilerek
çıkartılan KHK’ler üzerinden, yetişmiş binlerce ilerici,
aydın, demokrat kadro yok edilmiştir.
Bu dönemde özelleştirmeler yoluyla eğitimin kamusal
niteliği ortadan kaldırılıp ticarileştirilmiştir. Devlet
tarafından desteklenen özel üniversiteler nedeniyle
yükseköğretim ticari bir faaliyet alanına dönüşmüştür.
Bugün artık ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının
%40’ı özel üniversitelerden oluşmaktadır. Eğitimin
kamusal niteliğinin aşındırılması farklı gelir grupları
arasındaki fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığı gibi,
cemaat ve tarikatların eğitim ve sosyal hizmetler
alanındaki etkinliklerinin artmasına neden olmuştur.
Özünde plansız ve politikasız biçimde sürdürülen
Yüksek Öğretim politikaları günümüzde açık şekilde
iflas etmiştir. Ekonomik krizin geniş halk kesimlerini
sürekli yoksulluğa ittiği ülkemizde, yoksul halk
çocukları bugün çoğunda yeterli akademik kadro ve
olanakların bile bulunmadığı, istihdam edilen çoğu
akademik kadronun ise liyakate dayalı bir biçimde
gelmediği üniversitelerde okumak istememektedirler.
Ülkemizin gelişimi için oldukça önemli olan Şehir ve
Bölge Planlama, Mimarlık, Mühendislik bölümleri
artık ülkemizin geniş işsizler ordusuna eleman
sağlayan alanlar olarak görülmektedir. “İmar Barışı” adı
altında bilimi, tekniği yok eden AKP döneminde artık
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mühendis, mimar ve şehir plancısı sıfatlarının ağırlığı,
saygınlığı ortadan kaldırılmıştır. Oysaki ülkemizin
gelişmiş bir ekonomiye, sağlıklı kentlere, nitelikli
insan gücüne sahip olabilmesi için bu mesleklerin
saygınlığının arttırılması ve eğitim düzeylerinin
yükseltilmesi oldukça önemlidir.
Bu sebeple çok sayıda niteliksiz mühendis, mimar
ve şehir plancısı yetiştirecek, çok sayıda donanımsız
üniversite ve bölüm açmak yerine, ülke ihtiyaçlarını

gözeten yeterli eğitim kadrosu ve kütüphane, derslik,
laboratuvar, yurt vb. alt yapısı tamamlanmış kuruluşlar
oluşturmak gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda da
ülke ekonomisini ve sosyal yaşamını ayakta tutacak,
bu alanların kalitesini artıracak nitelikli insanları
yetiştirmek için yüksek öğretime ilişkin politika ve
planların baştan aşağıya değişmesi gerekmektedir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB HEYETİ ORMAN YANGINLARININ YAŞANDIĞI
MUĞLA’DA

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Başkan Emin
Koramaz, Yönetim Kurulu üyelerimiz, bağlı Oda
Başkanlarımız ve İl Koordinasyon Kurulu üyelerimizin
de bulunduğu TMMOB Heyeti, yaz aylarında yaşanan
yangınlar nedeniyle orman alanlarında büyük kayıplar
yaşayan bölgelerde incelemelerde bulundu.
İlk olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı
ziyaret eden TMMOB Heyeti, yaşanan kayıplar
nedeniyle başsağlığı dileyerek, bölgedeki duruma
ilişkin fikir alışverişinde bulundu. TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ziyarette, yangınlarla ve
diğer afetlerle mücadele için risk yönetiminin önemine
vurgu yaparak, bu alanda TMMOB ve Bağlı odalarının
Yerel yönetimlerle ortak çalışmaya hazır olduğunu
ifade etti.
Bölgedeki çalışmalarını 2 gün boyunca sürdürdü.
TMMOB Heyeti Bodrum Belediye Başkanlığının
ardından Milas Belediye Başkanını ve Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanını da ziyaret ederek bölgedeki güncel
durum ve ortak yürütülecek faaliyetler hakkında görüş
alışverişinde bulundu.
Milas’a bağlı İkizköy’de Temmuz ayından bu yana
devam eden Akbelen Ormanı Çadır Nöbeti’ni de ziyaret

edecek. Gün içinde ayrıca Bodrum, Milas ve Muğla İl
Koordinasyon Kurulları ve bu kentlerde buluna şube
yönetimleri ile toplantılar gerçekleştirildi.
Bodrum Belediye Başkanlığını ziyaret eden TMMOB
Heyetinde şu isimler bulunuyor: Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, Selçuk Uluata
TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı, Dersim Gül
TMMOB Genel Sekreteri, Hüsnü Meydan TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi, Orhan Sarıaltun TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi, Ülkü Karaalioğlu TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi, Ayşegül Akıncı Yüksel TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi, Özden Güngör TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi, Ufuk Ataç TMMOB Yönetim
Kurulu Üyesi, Halil Gezer TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi, Ali Uğurlu Kimya Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı, Faruk İlgün Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu 2. Başkanı, Arife Kurtoğlu Makine
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Levent
Darı İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi,
Oğuz Develi Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Yedek
Üyesi, Görkem Acar (Muğla İKK sekreteri), Tolga Ay
(Milas İKK Sekreterleri), Levent Kalyon (Bodrum İKK
Sekreteri) ile Bodrum ve Milas birim temsilcileri.
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TMMOB HEYETİ, BODRUM VE MİLAS İKK ÜYELERİ
İLE BİR ARAYA GELDİ

TMMOB HEYETİ AKBELEN ORMANI’NDA:
“ORMANLARIMIZA, YAŞAM ALANLARIMIZA SAHİP
ÇIKACAĞIZ!”
TMMOB Heyeti, Milas Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen linyit ocağına karşı direnen İkizköy’de basın
açıklaması gerçekleştirerek, direnişe yerinde destek verdi.

Geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan orman yangınlarının
hayatı ve doğal yaşamı etkilediği Bodrum ve Milas’ta
ziyaretlerde bulunan TMMOB Heyeti, Bodrum ve
Milas İl Koordinasyon Kurulları ile ortak toplantı
düzelneyerek bölgedeki durumu görüştü.
16 Eylül 2021 tarihinden Bodrum Belediyesi toplantı
salonunda gerçekleştirilen toplantıda TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ilk olarak yangın
felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek afet
sürecinde İKK’larımızın yürüttüğü çalışmalar dolayısı
ile TMMOB kadrolarına teşekkür etti.
Emin Koramaz toplantıda, TMMOB çalışmaları, ülke
gündemine ilişkin bilgilendirme ve değerlendirme
yaptı. Afet öncesi ve sonrası yürütülmesi gereken
çalışmalar, görevlerimiz ve TMMOB Afet Sempozyumu
hazırlıkları konusunda bilgi verdi. Bodrum özelinde
Muğla geneline yönelik olarak yoğunlaşan rant ve
yağma projelerine, plan değişikliklerine ve özelleştirme
uygulamalarına karşı TMMOB tarafından yürütülen
merkezi ve yerel mücadelelerin ve hukuksal süreçlerin
güncel durumu üzerine değerlendirmede bulundu.
Toplantıda söz alan Bodrum ve Milas birimleri görüş
ve önerilerini aktardı.
Toplantıya; Emin Koramaz TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı, Selçuk Uluata TMMOB Yönetim Kurulu
2. Başkanı, Dersim Gül TMMOB Genel Sekreteri,
Hüsnü Meydan TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi,

Orhan Sarıaltun TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi,
Ülkü Karaalioğlu TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi,
Ayşegül Akıncı Yüksel TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi, Özden Güngör TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi,
Ufuk Ataç TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, Halil Gezer
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, Ali Uğurlu Kimya
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Faruk
İlgün Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
2. Başkanı, Arife Kurtoğlu Makine Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Levent Darı İnşaat
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Oğuz
Develi Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Yedek Üyesi,
Görkem Acar Muğla İKK Sekreteri, Levent Kalyon
Bodrum İKK Sekreteri, Tolga AY Milas İKK Sekreteri,
İlhan Özyiğit İMO Bodrum Temsilciliği, Gamze Türk
Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği, Cihangir Aygın
İMO Muğla, Alif Aytaş Bodrum İKK, Azmi Peker JMO
Milas Temsilciliği, Mustafa Erdoğan JMO Bodrum
Temsilciliği, Serap Türker MMO Milas Temsilciliği,
Mustafa Erdoğan MMO Milas Temsilciliği, Figen
Uyanık Peyzaj Mimarları Odası Muğla Temsilciliği,
Ege Durgun Milas Mimarlar Odası Temsilciliği, Ali
Avcı İMO Milas Temsilciliği, Şehabettin Doğan İMO
Bodrum Temsilciliği, Hilmi Geçim MMO Bodrum,
Arif Gürkan Türker İMO Bodrum, Banu Özberk
ŞPOS Bodrum, Metin Soylu İMO Bodrum, Veli Önder
MMO Milas, Taner Uslu Jeofizik MO Bodrum, Fikret
Engin ÇMO Muğla Temsilciliği, Ahmet Acar ÇMO
Muğla Temsilciliği ve Cfer Onur Çandar İMO Bodrum
Temsilciği katıldı.
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ORMANLARIMIZA, YAŞAM ALANLARIMIZA
SAHİP ÇIKACAĞIZ!
(16 EYLÜL 2021, MİLAS)
Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim
Kurulu adına hepinize saygı ve selamlarımızı
sunuyorum. Ormanlarımızı, yaşam alanlarımızı
koruyabilmek için verdiğiniz mücadeleden dolayı tüm
İkizköy halkına teşekkür ediyorum.
Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz ay içerisinde Muğla’nın
tamamında büyük orman yangınları yaşadık. Yangın
buradaki köylerin yakınlarına kadar geldi. Yangından
etkilenen tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi
iletiyorum.
Daha bir ay önce Alanya’dan Aydın’a kadar büyük bir
alana yayılan yangınlar, ormanların bizler için ne kadar
önemli olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Başta
bölge halkı olmak üzere çok sayıda yurttaşımız bu
yangınların söndürülmesi için seferber oldu.

Ne yazık ki her yıl on binlerce dönüm ormanımız yok
oluyor. Muğla’da bu yıl içinde 65 bin hektarın üzerinde
ormanlık alan yangınlarla yok oldu. Ülkemizde
ormanlarımızı yok eden tek neden yangınlar değil.
Ormanlarımız bizatihi devlet eliyle, şirketler eliyle de
yok ediliyor.
Sadece bu bölgede yer alan 3 farklı termik santral
için bugüne kadar binlerce dönüm ormanlık alan yok
edildi. Termik santraller için açılan kömür madenleri
nedeniyle bu bölgede 12 yerleşim alanımız ortadan
kaldırdı. Maden alanlarında artık ürün ekilemiyor, ağaç
dikilemiyor, arıcılık yapılamıyor, hayvan güdülemiyor,
bir tutam ot bile yetiştirilemiyor.
Maden şirketleri ormanlarımızı, topraklarımızı,
zeytinliklerimizi, köylerimizi avuç avuç söküp alıyor
elimizden. Bahçelerimizin yanında kadar maden alanı
oldu. Şimdi ise bahçelerimizi, evlerimizi, köyümüzü
elimizden almaya çalışıyorlar.
Buradaki ormanlık alanlar on binlerce yıldır bu
topraklar üzerinde varlığını sürdürüyorlar. Burada
yaşayan insanlar, burayı yaşanabilir bir yer haline
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getirmek için ömürlerini vermişler. Madenci şirketin
gasp etmek istediği şey sadece buranın arazisi değil,
burada yaşayan halkın hayatıdır, hatıralarıdır, tarihidir.
Kömüre vereceğimiz, madencilere vereceğimiz tek bir
dönüm arazimiz, tek bir çakıl taşımız bile yok!
Bizler madenlerin, aç gözlü şirketlerin ormanlarımızı,
tarlalarımızı, köylerimizi, insanlarımızı yuttuğu,
tükettiği bir ülke istemiyoruz. Ne yazık ki ülkemizde
egemen olan madencilik anlayışı, madenin bulunduğu
tüm arazinin harap edildiği, geride ise tümüyle
verimsizleştirilmiş ve kirletilmiş bir toprağın bırakıldığı
bir anlayışla sürdürülmektedir. Bu anlayış nedeniyle
Cerrattepe’den Fatsa’ya, Kaz Dağlarından Akbelen’e
kadar her yerde verimli ormanlık alanlarımız, tabiat
zenginliklerimiz yok edilmektedir. Bu anlayış, sadece
madenciliği değil, yaşamı da sürdürülemez hale
getirmektedir. Bu madencilik anlayışı, bir üretim
faaliyeti değil, bir sömürü faaliyetidir. Madenleri
olduğu gibi, doğayı ve halkı da sömürmektedir.

Köylünün muhtaçlığından, yoksulluğunda medet
umup, köylüye ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye
çalışan kan emici sömürgenlere yazıklar olsun! Burada
sürdürülen onurlu direnişi bastırabilmek için türlü
oyunlara, türlü hilelere, türlü zorbalığa başvuranlara
yazıklar olsun!
İkizköy halkının burada vermiş olduğu direniş, tüm
ülkemize örnek olmaktadır. Ormanlarımıza, tarım
alanlarımıza, doğal hayata sahip çıkan İkizköz halkının
direnişi hepimizin direnişidir. Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği olarak tüm İkizköylülere
bir kez daha teşekkür ediyorum. Verdikleri onurlu
mücadelenin her anında onlarla birlikte olduklarımızı
bilmelerini istiyorum
Yaşasın örgütlü
mücadelemiz!

mücadelemiz,

yaşasın

yaşam

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB HEYETİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

TMMOB HEYETİ MİLAS BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
TMMOB Heyeti 17 Eylül 2021 tarihinde Milas Belediye
Başkanlığını ziyaret ederek bölgedeki duruma ilşkin
görüş alışverişinde bulundu.
Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Başkan Emin
Koramaz’ın da bulunduğu TMMOB Heyeti, Milas
Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile görüştü.
Görüşmede termik santraller için açılan kömür
madenleri ve İkizköy’de Temmuz ayından bu yana
devam eden Akbelen Ormanı Çadır Nöbeti’ne de ilişkin
bilgiler alındı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, Akbelen Ormanının kömür madeni için bir
enerji şirketine tahsis edilmiş olmasının kabul edilemez
olduğunu belirterek, TMMOB’nin enerji politikalarına
dair raporlarında belirtilen yenilenebilir enerjiye
geçişin şart olduğunun altının çizildiğini hatırlattı.
Görüşmeye; Emin Koramaz TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı, Selçuk Uluata TMMOB Yönetim Kurulu
2. Başkanı, Dersim Gül TMMOB Genel Sekreteri,
Hüsnü Meydan TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi,
Orhan Sarıaltun TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi,
Ülkü Karaalioğlu TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi,

Ayşegül Akıncı Yüksel TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi,
Özden Güngör TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, Ufuk Ataç
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, Halil Gezer TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi, Ali Uğurlu Kimya Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Faruk İlgün Jeoloji
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı, Arife
Kurtoğlu Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Üyesi, Levent Darı İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Üyesi, Oğuz Develi Mimarlar Odası Yönetim Kurulu
Yedek Üyesi, Görkem Acar (Muğla İKK sekreteri), Tolga
Ay (Milas İKK Sekreterleri), Levent Kalyon (Bodrum İKK
Sekreteri) ile Bodrum ve Milas birim temsilcileri katıldı.

TMMOB HEYETİ MENTEŞE BELEDİYESİNİ ZİYARET
ETTİ

Orman yangınlarının yaşandığı
bölgedeki
ziyaretlerine
devam eden Emin Koramaz
başkanlığındaki TMMOB Heyeti,
16 Eylül 2021 tarihinde Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Gürün’ü ziyaret etti.

Yaz aylarında yaşanan yangınlar nedeniyle orman
alanlarında büyük kayıplar yaşayan bölgeleri ziyaret
eden TMMOB Heyeti 17 Eylül 2021 tarihinde Menteşe
Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile de görüştü.

Orman yangınları sonrasında
Muğla ve İlçelerindeki son
durumun görüşüldüğü ziyarette
TMMOB
Başkanı
Emin
Koramaz başsağlığı ve dayanışma
dileklerini iletip, bundan sonraki
afetlerin
engellenmesi
için
ortak kurumsal çalışmaların yürütülmesi önerisinde
bulundu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Gürün’de bölgedeki duruma ilişkin bilgilendirmesinin
ardından bundan sonra yapılabileceklere ilişkin görüş
alışverisinde bulunuldu.

TMMOB Heyeti daha sonra Menteşe Belediye Başkanı
Bahattin Gümüş’ü ziyaret ederek, ilçedeki duruma
ilişkin görüşmelerde bulundu. Heyet daha sonra
Muğla İl Koordinasyon Kurulu ve burada örgütlü
odalarımızın birim temsilcileri ile toplantı yaparak ilk
gün çalışmalarını tamamladı.

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2021 SAYI: 200

Menteşe Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından ilçe
genelinde, kırsal ve kentsel alanda yapılan çalışmalar
hakkında bilgi alan TMMOB Heyeti, çalışmaları
yerinde inceleyerek TMMOB’nin dayanışma dileklerini
iletip, afetlerin engellenmesi için ortak kurumsal
çalışmaların yürütülmesi konusuna ilişkin görüş
alışverisinde bulunuldu.
Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Başkan Emin
Koramaz, Yönetim Kurulu üyelerimiz, bağlı Oda
Başkanlarımız ve İl Koordinasyon Kurulu üyelerimizin
de bulunduğu TMMOB Heyetinde; Selçuk Uluata
TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı, Dersim Gül
TMMOB Genel Sekreteri, Hüsnü Meydan TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi, Orhan Sarıaltun TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi, Ülkü Karaalioğlu TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi, Ayşegül Akıncı Yüksel TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi, Özden Güngör TMMOB

Yönetim Kurulu Üyesi, Ufuk Ataç TMMOB Yönetim
Kurulu Üyesi, Halil Gezer TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi, Ali Uğurlu Kimya Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı, Faruk İlgün Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu 2. Başkanı, Arife Kurtoğlu Makine
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Levent
Darı İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi,
Oğuz Develi Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Yedek
Üyesi, Görkem Acar (Muğla İKK sekreteri), Tolga Ay
(Milas İKK Sekreterleri), Levent Kalyon (Bodrum İKK
Sekreteri) yer alıyor.
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TMMOB HEYETİ MANAVGAT BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
TMMOB Heyeti 17 Eylül 2021 tarihinde Manavgat
Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkan
Yardımcıları Hakime Yılmaz, Mustafa Ceylan ve Halis
Akkaya ile görüştü.
Görüşmeye, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Saymanı Ülkü
Karaalioğlu, TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri Özden
Güngör, Hüsnü Meydan, Orhan Sarıaltun, TMMOB
Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Yener, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Uğurlu, Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün, TMMOB
Antalya İKK Sekreteri Derya Ünver, GıdaMO Antalya
Şube Başkanı Ali Munusoğlu, MMO Antalya Şube
Başkanı İbrahim Atmaca, ZMO YK Üyesi Taylan
Çeliker, ŞPO Antalya Şube Başkanı Ebru Manavoğlu,
İMO Manavgat Temsilcisi Koray Kaplan ve TMMOB
Antalya İKK birim temsilcileri katıldı.
Toplantıda, büyük yangın felaketi sonrasında
TMMOB Antalya Birimlerinin çalışmaları konusunda

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi’nin 42. yıldönümü olan
“Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

paylaşımlarda bulunuldu. Manavgat Belediyesi’nin
çalışmaları konusunda bilgi alındı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
yangınlarda hayatını yitiren yurttaşlarımız için
başsağlığı, evlerini, tarım arazilerini, seralarını,
hayvanlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza da
dayanışma duygularımızı iletiyoruz diye konuştu.
Ayrıca Koramaz, TMMOB olarak yeniden ağaçlandırma
çalışmalarına elimizden gelen her türlü desteği vermeye
hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz dedi.

TMMOB HEYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
Orman yangınlarının yaşandığı bölgedeki ziyaretlerine
devam eden Emin Koramaz başkanlığındaki TMMOB
Heyeti, 17 Eylül 2021 tarihinde Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti.

Ziyarette, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Saymanı Ülkü
Karaalioğlu, TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri Özden
Güngör, Hüsnü Meydan, Orhan Sarıaltun, TMMOB
Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Yener, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Uğurlu, Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün, TMMOB

Mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkma irademizin en
görkemli dışavurumu olan 19 Eylül 1979 İş Bırakma
Eylemimizi kırk ikinci yıldönümünde bir kez daha
selamlıyor, 19 Eylül’ün mirasını yaşatmak için ilan
ettiğimiz “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancıları Dayanışma Günü”nü kutluyoruz.
Kırk iki yıl önce tüm ülkede etkisini gösteren ekonomik
kriz karşısında mühendis, mimar ve şehir plancılarının
yaşadığı hak kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini
protesto etmek için gerçekleştirilen iş bırakma eylemi,
teknik elemanların üretimden gelen gücünü en açık
biçimiyle ortaya sermiştir.
TMMOB’nin çağrısıyla gerçekleştirilen eylem, maden
ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan
şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara kadar pek
çok iş yerinde üretimin durmasını sağlamış, teknik
elemanların yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi
sağlanmıştır.
Bizler için 19 Eylül İş Bırakma Eylemi, ülkesi için
düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir
plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir.
Bu yüzden bu anlamlı gün, “TMMOB Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak
kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır.

Ziyarette Akdeniz Bölgesi’nde orman yangınlarının
etkilediği alanlara ilişkin bilgi alındı. TMMOB Başkanı
Emin Koramaz başsağlığı ve dayanışma dileklerini
iletip, afetlerin engellenmesi için sürecin takipçisi
olacağımızı, tüm kurullarımızla yanan alanların
izlenmesinin sürdürüleceğini dile getirdi.
Koramaz; TMMOB olarak yeniden ağaçlandırma
çalışmalarına elimizden gelen her türlü desteği vermeye
hazırız diye konuştu.

42. YILINDA 19 EYLÜL 1979 İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ
SELAMLIYOR TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ!

DEĞİŞMEYEN SORUNLAR

Antalya İKK Sekreteri Derya Ünver, GıdaMO Antalya
Şube Başkanı Ali Munusoğlu, MMO Antalya Şube
Başkanı İbrahim Atmaca, ZMO YK Üyesi Taylan
Çeliker, ŞPO Antalya Şube Başkanı Ebru Manavoğlu,
İMO Manavgat Temsilcisi Koray Kaplan, Bayram Ali
Çeltik JMO Antalya Şube Başkanı, Engin Eraslan JFMO
Antalya Şube Başkanı, Reyhan Erdoğan PeyzajMO
Antalya Şube 2. Başkanı, Şaban Tat EMO Antalya
Şube Başkanı, Serter Kocababa HKMO Antalya Şube
2. Başkanı, Umut Turan İMO Antalya Şube Saymanı,
Zafer Ergen Antalya Şub YK üyesi, Sacit Tayfun KMO
Antalya Şube YK üyesi, Halit Namlar MeteorolojiMO
Antalya Temsilcisi ve TMMOB Antalya İKK birim
temsilcileri katıldı.
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Ülkemizde son dönemlerde birbiri ardına yaşanan
büyük felaketler, mühendislik, mimarlık ve şehir
plancılığı hizmetlerinin ve bu alanda emek veren
meslektaşlarımızın toplumsal önemini bir kez daha
göstermiştir. Buna rağmen, siyasi iktidarın mesleğimizi
önemsizleştirme, emeğimizi değersizleştirme çabaları
sistematik olarak devam etmektedir. Bu sistematik
çabalar nedeniyle mühendis, mimar ve şehir plancıları
gerek kamuda gerekse özel sektörde kötü çalışma
koşulları altında, yetersiz ücretlerle çalışmaya devam
etmektedir.
İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik,
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde
çalışan tüm kesimlerin olduğu gibi mühendis, mimar
ve şehir plancılarının öncelikli sorunlarıdır. İçinde

bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın
olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve
şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır.
Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının
bugün karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik
sıkıntılar değildir. Kontrolsüz yetkilerle donatılmış
tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken,
özlük haklarımız da giderek budanmaktadır. Gerek
kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik,
mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama,
projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten
tüm meslektaşlarımız giderek daha zor koşullarda
çalışmaktadır.
“Parti
Devleti”
anlayışıyla
yönetilen
kamu
kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı
ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu,
özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler
gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesizsözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda
liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi
ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş
yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir. Yandaş
konfederasyonla imzalanan toplu sözleşmeler, şaibeli
enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu emekçilerinin
her geçen gün daha da yoksullaşmasına neden
olmaktadır.
MESLEĞİMİZİ VE TOPLUMU KORUYACAĞIZ
Diğer tüm idari alanlarda olduğu gibi meslek
alanımızla ilgili de bir gecede yapılan, bilime aykırı,
keyfi düzenlemeler, halkın iyi ve güvenli mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı hizmeti almasını
engellemektedir. Bu durumun toplumumuza maliyeti
daha büyük felaketler, daha güvensiz yapılar, daha fazla
yıkım ve daha çarpık bir kentleşme olmaktadır.
Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik olarak
değersizleştiren bu politikalar ülkemizin geleceğini
tehdit etmektedir. Mühendis, mimar ve şehir
plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında
tüm toplumun geleceğini korumak demektir. TMMOB
olarak salgın koşullarında derinleşen ekonomik kriz ve
siyasi iktidarın artan baskıları karşısında mesleğimizi,

birlik haberleri
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meslektaşlarımızın çıkarlarını ve meslek örgütlerimizi
korumak için mücadele ediyoruz. Mühendis, mimar ve
şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak
aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir.
Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak
yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır.
Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza
sahip çıkarken ülkemizin ve toplumumuzun ortak
geleceğine de sahip çıkıyoruz.
TEMEL TALEPLERİMİZ
Ülkemizdeki
her
projenin,
her
çalışmanın
planlanmasından yaşama geçirilmesine kadar
sorumluluklar üstlenen denetleyen, ülke sanayisinin,
tarımının,
madenciliğinin,
ormancılığının
ve
üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel
temelde
yürüttükleri
çalışmalarla,
ülkemizin
kalkınması açısından vazgeçilmez bir yere sahip olan
mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının
aşılması için:
İktidarın dayattığı gerici dalga karşısında eğitim
kurumları güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkemizin en
büyük ihtiyacı olan tasarım, üretim, planlı kalkınma
süreçlerinde doğudan görev üstlenecek genç
meslektaşlarımızdır. Meslektaşlarımızın üniversitede
aldıkları eğitimin niteliğini yükseltilmelidir.

personel ihtiyacının giderilmesi için kamuda atama
bekleyen binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının
istihdamı sağlanmalıdır.
Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel
Hizmet Tazminatının tavan oranı arttırılarak en az
%260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de
yansıtılmalıdır.
Fabrikada, ofiste, sahada ve şantiyede cinsiyet
ayrımcılığı ve mobbing engellenmelidir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüm çalışanların ve tüm
meslektaşlarımızın hakkıdır, iş cinayetlerinin ve iş
kazalarının önüne geçilmelidir.
Mesleklerimizin temellerinin aşındırılması, toplumla
arasındaki bağın kesilmesi, mesleklerimizin kamusal
özelliklerinin ortadan kaldırılması kabul edilemez.
Ülke sanayisi ve tarımını bitiren, meslek alanlarını yok
eden ranta dayalı ekonomi politikaları terkedilmeli;
üretime, sanayileşmeye, kalkınmaya dayalı ekonomi
politikaları benimsenmelidir.

19 EYLÜL MMŞP DAYANIŞMA GÜNÜNÜN 42. YILI
YURT GENELİNDE KUTLANDI
TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde TMMOB’nin örgütlü olduğu İl
Koordinasyon Kurulları aracılığıyla çeşitli etkinliklerle ülke ve meslek sorunlarına dikkat çekilerek 19 Eylül
1979’un 42. yılını kutladı.
ADANA

BURSA

Adana’da 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü’nde TMMOB Adana İKK Sekreteri
tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı.
AYDIN
Aydın’da 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü’nde TMMOB Aydın İKK Sekreteri
tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı.
BALIKESİR

Hem toplum kesimlerinin hem de meslektaşlar
arasındaki gelir adaletsizliği ortadan kaldırılmalı,
herkese insanca yaşayabileceği temel ücret hakkı
tanınmalıdır.

Bursa’da 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 12.30’da
BAOB Özgürlük ve Demokrasi Meydanında19 Eylül
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü
dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Mesleğimizin itibarının düşürülmesine üniversitede
başlanmaktadır.
ÖSYM
tarafından
açıklanan
yerleştirme verilerine göre mühendislik, mimarlık
ve planlama bölümlerinin doluluk oranları %80
bandında kalmıştır. Eğitim; üretim, yatırım ve istihdam
planlamasından kopmadan yeniden örgütlenmelidir.

Meslek alanları geliştirilerek, istihdam üretime dayalı
olarak artırılmalı ve işsizlik azaltılmalıdır.

DENİZLİ

Tüm çalışanlara sendikalaşma, güvenceli çalışma,
güvenceli iş, toplu sözleşme hakları sağlanmalıdır.

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

Her alanda olduğu gibi planlamadan yoksun bir şekilde
uygulanan istihdam politikaları, ülkemizin ihtiyaçlarını
karşılamakta yetersiz, yetişmiş nitelikli genç teknik
elemanların istihdam edilmesinde başarısızdır. Altyapı
eksiklikleri, öğretim kadrosu yetersizlikleri, öğrenci
niteliklerinde meydana gelen düşüşler, müfredatın
niteliği ve işlevselliği, üniversiteler arası birliktelik,
akreditasyon, denklik, yeterlilik, eğitimin kalitesi gibi
sorunlar bir an evvel giderilmelidir.
Kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız
4800-6400 arasında yükseltilmelidir.
Kamuda sözleşmeli personel uygulaması ve kapsam
dışı personel statüsü kaldırılmalı, kamudaki teknik

Ülke düzeyinde insani yaşam koşullarına uygun
asgari ücret, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı tüm
çalışanlara, ayrım gözetmeksizin tanınmalıdır.

20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 12.30’da Mimarlar
Odası Balıkesir Şubesinde gerçekleştirilen basın
açıklaması TMMOB Balıkesir İKK Sekreteri Betül
Gemalmaz Dikici tarafından okundu.

Yaşasın Mücadelemiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

birlik haberleri
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ESKİŞEHİR

BOLU

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

Denizli’de 20 Eylül 2021 Pazartesi günü yazılı bir basın
açıklaması gerçekleştirildi.

Bolu’da 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14.00’da
MMO Bolu İl Temsilciliğinde gerçekleştirilen basın
açıklaması TMMOB Bolu İKK Sekreteri Erol Perçin
tarafından okundu.

Eskişehir’de 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 12.30’da
MMO Eskişehir Şubesinde kitlesel bir basın açıklaması
yapıldı.
GAZİANTEP
Gaziantep’te 18 Eylül 2021 Pazartesi günü yazılı bir
basın açıklaması gerçekleştirildi.

birlik haberleri
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KOCAELİ

İSKENDERUN

TEKİRDAĞ
Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu “Hasan Ali Yücel”
meydanında saat 12.30 da bir basın açıklaması
gerçekleştirdi.
ZONGULDAK
Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu 20 Eylül 2021
Pazartesi günü saat 17.30’da Maden Mühendisleri
Odası’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
ZONGULDAK

TMMOB İskenderun İlçe Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Murat DURUKAN, Mimar Ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Kocaeli’nde 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 18.30’da
İzmit İnsan Hakları (Sabri Yalım) parkında bir basın
açıklaması gerçekleştirildi.

İZMİR

MERSİN

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB: YEMEKSEPETİ
İŞVERENİNİN İŞÇİ VE SENDİKA DÜŞMANLIĞINA
ORTAK OLMAYALIM!
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu,
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri
Birliği 23 Eylül 2021 tarihinde “Yemeksepeti İşvereninin
İşçi ve Sendika Düşmanlığına Ortak Olmayalım”
başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Halkımızı Yemeksepeti işçileri ve DİSK/Nakliyat-İş’le
dayanışmaya çağırıyoruz:

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü ile ilgili olarak TMMOB İzmir
İl Koordinasyon Kurulu tarafından 20 Eylül 2021
tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Birlik
Parkı’nda gerçekleştirilen basın açıklaması metnini
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Aykut Akdemir okudu.

Mersin’de 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat
12.30’da Mimarlar Odası’nda bir basın açıklaması
gerçekleştirildi. Açıklama TMMOB Mersin İKK
Sekreteri Seyfettin Atar tarafından okundu.
SAMSUN

YEMEKSEPETİ İŞVERENİNİN İŞÇİ VE SENDİKA
DÜŞMANLIĞINA ORTAK OLMAYALIM!
Yemeksepeti işçileri, insanca yaşayabilecek bir ücret ve
insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için anayasal
haklarını kullanarak Konfederasyonumuza üye
Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütlenmeye ve üye olmaya
başladılar.
Yemeksepeti’nde Türkiye genelinde 2021 Ocak ayı
itibari ile çalışan 6 bin 200 işçinin büyük çoğunluğu
moto kurye olarak çalışmaktadır.

KIRKLARELİ

Kırklareli İKK 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat
18.00’de Kırklareli Öğretmenevi önünde kitlesel bir
basın açıklaması gerçekleştirildi.

20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 17.30’da Ziraat
Mühendisleri Odası’nda bir basın açıklaması
gerçekleştirildi.

birlik haberleri
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Nakliyat-İş Sendikamızın Yemeksepeti örgütlenmesi
2021 Ocak ayında hız kazanmış ve başta İstanbul olmak
üzere Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Bolu,
Trabzon, Adana, Eskişehir ve diğer illerde bulunan üye
sayısı 2 bin 200 kişiye ulaşmıştır. Sendikamızın 6356
Sayılı Yasa’ya göre toplu iş sözleşmesi yetki alabilmesi
için işletmede %40 çoğunluk olan 2 bin 480 üyeye
ulaşması gerekmektedir.
Bazı bölgelerde işveren temsilcileri, depo müdürleri
ve şefler aracılığı ile sendikal örgütlenmeye yönelik

baskı yapmışlar, üye işçiler istifaya zorlamışlardır.
DİSK/Nakliyat-İş, baskılarla ilgili İstanbul’da bazı
Yemeksepeti/BanaBi depolarında basın açıklamaları
yapmış, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda
bulunmuştur.
Sendikamızın toplu iş sözleşmesi yetki aşamasına
geleceği aşamada, örneği görülmemiş bir şekilde hile
ve muvazaaya başvurarak, yasalara, yargı kararlarına
aykırı bir şekilde resmi evrakta sahtecilik yapmış
ve Yemeksepeti’nin Taşımacılık İşkolunu, “10 nolu
Ticaret, Eğitim, Büro İşkolu” olarak değiştirmiştir.
Bunun sonucu olarak da 2 bin DİSK/Nakliyat- İş
Sendikası üyesi işçinin üyeliği düşürülmüştür. Bu
sürece müdahale etmesi gereken Çalışma ve sosyal
Güvenlik Bakanlığı şu ana kadar müdahale etmemiştir.
Sendikamızın başvurusu üzerine yapılan müfettiş
incelemesinin sonucu da 8 ay geçmesine rağmen henüz
sendikaya gönderilmemiştir.
Yemeksepeti işvereninin, işçilerin örgütlenmesine
yönelik baskıları, işçi ve sendika düşmanlığı devam
etmiştir. Yemeksepeti ve BanaBi depoları özel kişilere
devredilmeye başlanmış, işçilere yönelik istifa baskıları
ve mobbinge dönüşen uygulamalar artmıştır.
Büyük çoğunluğu moto kurye olarak çalışan
Yemeksepeti çalışanları, esnaf kurye olarak çalışmaya
zorlanmaktadır. Çalışanların birlikte örgütlenme
ortamı ortadan kaldırılmak istenmektedir.
Bu süreçte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerde
istifa edip ayrılanların sayısı artmıştır.

birlik haberleri
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İstanbul’da
DİSK/Nakliyat-İş
Sendikası’nın
örgütlenmesine öncülük yapan 3 işçi 2021 Temmuz
ayının başında işten çıkarılmıştır.

ücret, reel olarak düşmüş işçiler yoksullaşmış, sipariş ve
prim baskısı boyun, bel fıtığı ile diğer sağlık sorunları
altında çalışmak durumunda bırakılmıştır.

2001 yılında çevrimiçi yemek siparişi hizmeti vererek
faaliyete başlayan Yemeksepeti, daha sonra BanaBi
depoları ile market alışveriş hizmeti de vermeye
başlamış ve 2015 yılında dünya tekeli olan Alman
Delivery Hero’ya 589 milyon dolara satılmış ve pandemi
döneminde de katlanarak büyümeye devam etmiştir.

Yemeksepeti işvereninin işçi ve sendika düşmanlığını
protesto etmek, işçilerin insanca yaşayabilecek bir
ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için
mücadelesi ile dayanışmada bulunmak amacıyla
Yemeksepeti’nden yemek ve market siparişi
vermeyelim, BOYKOT edelim.

Yemeksepeti’ni bugünlere getiren Yemeksepeti işçileri
ve halkımızdır.

Yemeksepeti işvereninin işçi ve sendika düşmanlığına
ortak olmayalım!

Ancak geçen süreçte Yemeksepeti işçilerinin aldıkları

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

TMMOB HEYETİ OVACIK BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
Görüşmede Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesinin
Gözeleri uğrattığı tahribat, projenin Munzur Vadisine
etkileri, Munzur Vadisi Milli Parkı üzerindeki tahribat
tehditleri ve kent gündemi hakkında bilgi alışverişi ve
değerlendirmeler gerçekleştirildi.

TMMOB HEYETİ MUNZUR GÖZELERİNDE
İNCELEMELERİNİ TAMAMLADI
TMMOB Munzur Gözeleri Raporu Komisyonu ve
Tunceli İl Koordinasyon Kurulu bileşenlerinden oluşan
Heyet 29 Eylül 2021 tarihinde Ovacık Belediyesini
ziyaret ederek Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile
görüştü.

Heyette TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül,
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük,
Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Baki Remzi Suiçmez, Şehir Plancıları Odası Genel
Sekreteri Ayhan Erdoğan, TMMOB Teknik Görevlisi
Eren Şahiner; Tunceli İKK Sekreteri Uğur Bayrak,
Tunceli İKK Bileşenlerinden Yılmaz Gök (Elektrik
MO), Şahin Demir (Harita ve Kadastro MO), Zelal
Arslan (İnşaat MO), Anıl Murat Nas (Jeoloji MO),
Muhammet Yurtdaş (Maden MO), Özcan Karadağ
(Mimarlar O), İbrahim Demir (Mimarlar O), Samet
Beycan (Peyzaj MO), Zeynep Canpolat (Şehir
Plancıları O), Senem Aydın (Şehir Plancıları O), Duygu
Taş (Şehir Plancıları O), Emut Kork (Şehir Plancıları
O), Haydar Evcin (Ziraat MO) ve Sinem Kaplan (İKK
Görevlisi) yer aldı.

TMMOB HEYETİ TUNCELİ BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

TMMOB Munzur Gözeleri Raporu Komisyonu 2930 Eylül 2021 tarihinde Tunceli Ovacık ilçesinde
yer alan Munzur Gözeleri’nde teknik inceleme ve
değerlendirmelerde bulundu.
Munzur Gözeleri Rekreasyon Alanı Projesinin,
Gözeleri
uğrattığı
tahribatı
ve
Munzur
Vadisine etkilerini incelemek ve raporlaştırmak
üzere çalışmalarına başlayan komisyon saha
incelemeleriyle birlikte Tunceli İl Koordinasyon
bileşenleriyle değerlendirmelerde bulundu.
Heyette TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül,
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük,
Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Baki Remzi Suiçmez, Şehir Plancıları Odası Genel

Sekreteri Ayhan Erdoğan, TMMOB Teknik Görevlisi
Eren Şahiner; Tunceli İKK Sekreteri Uğur Bayrak,
Tunceli İKK Bileşenlerinden Yılmaz Gök (Elektrik
MO), Şahin Demir (Harita ve Kadarstro MO), Zelal
Arslan (İnşaat MO), Anıl Murat Nas (Jeoloji MO),
Muhammet Yurtdaş (Maden MO), Özcan Karadağ
(Mimarlar O), İbrahim Demir (Mimarlar O), Samet
Beycan (Peyzaj MO), Zeynep Canpolat (Şehir
Plancıları O), Senem Aydın (Şehir Plancıları O),
Duygu Taş (Şehir Plancıları O), Emut Kork (Şehir
Plancıları O), Haydar Evcin (Ziraat MO) ve Sinem
Kaplan (İKK Görevlisi) yer aldı.
Yapılan incelemeler üzerine gerçekleştirilen teknik
tartışmaların ardından rapor çalışmalarına başlandı
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TMMOB
Munzur
Gözeleri
Raporu
Komisyonu ve Tunceli İl Koordinasyon
Kurulu bileşenlerinden oluşan heyet 30 Eylül
2021 tarihinde Tunceli Belediyesini ziyaret
ederek Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu
ve Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan ile
görüştü.
Görüşmede Munzur Gözeleri Rekreasyon
Projesinin Gözeleri uğrattığı tahribat,
projenin Munzur Vadisine etkileri, Munzur
Vadisi Milli Parkı üzerindeki tahribat
tehditleri, orman yangınları süreçleri, Kent
Sempozyumu ve Tunceli kent gündemi
hakkında bilgi alışverişi ve değerlendirmeler
gerçekleştirildi.
Heyette TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül,
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük,
Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Baki Remzi Suiçmez, Şehir Plancıları Odası Genel
Sekreteri Ayhan Erdoğan, TMMOB Teknik Görevlisi
Eren Şahiner; Tunceli İKK Sekreteri Uğur Bayrak,
Tunceli İKK Bileşenlerinden Yılmaz Gök (Elektrik

MO), Şahin Demir (Harita ve Kadastro MO), Zelal
Arslan (İnşaat MO), Anıl Murat Nas (Jeoloji MO),
Muhammet Yurtdaş (Maden MO), Özcan Karadağ
(Mimarlar O), İbrahim Demir (Mimarlar O), Samet
Beycan (Peyzaj MO), Zeynep Canpolat (Şehir Plancıları
O), Senem Aydın (Şehir Plancıları O), Duygu Taş (Şehir
Plancıları O), Emut Kork (Şehir Plancıları O), Haydar
Evcin (Ziraat MO) ve Sinem Kaplan (İKK Görevlisi)
yer aldı.
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KENTSEL POLİTİKA VE UYGULAMALARDA
TOPLUMSAL YARAR İLKESİ Ve BİLİMSEL
GEREKLİLİLİKLER ESAS ALINMALIDIR! RANT ESASLI
POLİTİKALARIN AFETLER SONUCU YARATTIĞI
MAĞDURİYET YENİ RANT ALANLARI YARATMA
GEREKÇESİ OLARAK SUNULAMAZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 8 Ekim 2021 tarihinde “Kentsel Politika Ve Uygulamalarda
Toplumsal Yarar İlkesi Ve Bilimsel Gereklililikler Esas Alınmalıdır! Rant Esaslı Politikaların Afetler Sonucu
Yarattığı Mağduriyet Yeni Rant Alanları Yaratma Gerekçesi Olarak Sunulamaz!” başlıklı bir basın açıklaması
yaptı.
İçerisinde bulunduğu coğrafi koşullar sonucu ortaya
çıkan doğa olayları, sıkça değişen iklim olaylarına
karşı hazırlıksızlık ve rantın bireysel çıkarlara
emanet edilmesi olmak üzere ihmaller nedeniyle
afete dönüşmektedir. Ancak, ülkemiz coğrafyasının
barındırdığı bu risklere rağmen merkezi ve yerel kamu
otoritelerinin bilimden uzak, piyasa koşullarına teslim
olmuş ucuz popülist yaklaşımları neticesinde afetler,
her seferinde tüm ülkeyi derin üzüntüye boğan can,
mal ve doğal alan kayıplarına sebep olmaktadır.
Yakın zamanda yaşanan Bingöl, Van, Elazığ ve İzmir
Depremleri,
Doğu Karadeniz’de İstanbul’da ve Ankara’da neredeyse
her yıl, yakın zamanda ise Kastamonu, Sinop ve Bartın
illerinde oluşan ve can kayıplarına da neden olan seller,
Geçmiştekilerden daha büyük olarak Ege ve Akdeniz
bölgelerinde hektarlarca alanı kapsayan orman
yangınları.
Her defasında merkezi ve yerel idarelerin izlediği
ihmaller ve yanlış politikaların sonucu veya fırsatçı
anlayışla afete dönüşmüş doğa olaylarıdır.
Afetler rant yaratma gerekçesi olamaz, bilimden kopuk,
topluma yeni ekonomik yük getiren çözüm kabul
edilemez.
Her afet sonrasında yaraların sarılmasından
bahsedilirken, afetlere karşı kayıpları önleyici tedbirler
hiçbir şekilde gündeme gelmemektedir. Afetler
yaşandıktan sonra bu afetlerin can ve mal kaybına
sebep olmasında en önemli etken olan bilimsel verilere
dayanmayan, arazi rantını, siyasi ikbali önceleyen
piyasacı ve popülist eylemler birer birer hayata

geçirilmektedir. Ayrıca yaşanan afetlerde doğrudan
sorumluluğu bulunan kurum ve siyasi aktörler,
topluma hesap vermek yerine sorumluluklarını
gizlemek için bilimsel dayanaktan yoksun söylemlere
sığınmaktadırlar. Özellikle de son yıllarda değişen her
yasal düzenlemede, doğa ve toplumsal yararı koruma
konusunda sürekli geri gidilmekte, sermaye çıkarlarını
odaklayan uygulamalara fütursuzca devam edilerek
yeni felaketlere çanak tutulmaktadır.
Aslında gelişen iletişim teknolojileri etkisiyle
hafızalarımızdan silinmeyen ve silinmemesi için, başta
TMMOB ve bağlı Odalar olmak üzere, kamu kurumu
niteliğinde ve kamusal yararı önceleyen kuruluşlarca
sürekli hatırlatılan en önemli afetler 17 Ağustos 1999’da
yaşadığımız Marmara Depremi ve hemen sonrasındaki
Düzce Depremleridir. Bu depremlerde öylesine büyük
kayıplar söz konusu olmuştur ki, depreme dayanıklı
kentler oluşturmak için yasal düzenlemeler uzunca
bir süre TBMM gündeminden düşmemiştir. Ancak,
eski alışkanlıklarından vazgeçemeyen idareciler,
depreme dayanıklı yeni kentler yaratmak adına işlevsiz
bölgelerde yandaş müteahhitlere hizmet eden projeleri
hızla hayata geçirip, bir kez daha sorunun odağını
kaybetmişlerdir. Üstelik bununla da yetinmeyerek,
dönemin hastalığını kamu görevlerine de sirayet
ettirerek, 29.06.2001 tarihli “Yapı Denetim Hakkında
Kanun” ile yapılaşmada denetimi özelleştirmişlerdir.
Özelleşen her kamu görevinde olduğu gibi yapı
denetimi de sermaye ile ilişkilenerek hızla yozlaşmış ve
işlevsizleşmiştir.
Bir deprem ülkesi olma gerçeğinden hareketle, Devletin
anayasal görevlerinden birisi olan sağlıklı, güvenli ve
yaşanabilir kentler kurabilmek ve yaşanabilir çevre
oluşturabilmek için sağlıklı yapı üretiminin zorunluluğu
herkesin üzerinde ortaklaştığı bir konudur.
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Kentlerde afet riskini azaltmak amaçlı geliştirilen
yasaları, lüks yaşam ortamları yaratan projeler için
kullanmak, büyük kent dokularında yaşayan yoksul
çoğunluğu depremde ölüme terk etmektir.
İktidarda bulundukları onca yılda Türkiye‘de çarpık
yapılaşmaya, plansız kentleşmeye karşı hiçbir somut
adım atmayan AKP Hükümetleri, Van depremi
sonrasında , afet ve risk maskesiyle tüm ülke topraklarını
hiçbir kurala ve koşula bağlı olmaksızın ranta açan “Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun”u çıkartmış, kentsel dönüşüm uygulamalarına,
Kanunun gerekçesi olarak gösterilen riskin büyük
olduğu bilinen kısımlarda değil, rantın yüksek olduğu
yerlerde ya da kamuya ait alanlarda gerçekleştirmiştir.
“İmar Barışı” bilimi ve tekniği yok sayan bir ihanet
uygulamasıdır.
Kaldı ki son olarak, iktidarın 2018 yılında bütçe
açıklarını kapatmak için yürürlüğe koyduğu “İmar
Barışı” adı altındaki imar affı ile bilim ortadan
kaldırılmış, birçok meslek yok farz edilerek yarattığı
belirsizliklerle önümüzdeki dönemde yaşanabilecek
doğa olaylarının afete dönüşmesinin önü açılmıştır.
Denetim olmaksızın üretilen 20 / 50 / 100 yılda bir
dahi olsa taşkın riski bulunan dere yataklarına yapılan
yapıları, deprem riskinin yüksek olduğu alanlarda
üretilmiş yapıları yasallaştıran düzenlemeler toplum
yararına olmayıp, kişisel yararlar uğruna doğa olaylarını
afete dönüştürecek girişimlerdir
Devlet, İzmir Depremi sonrasında da bir kez daha
depremzedelerin sorununa ranttan, krediden uzak
bilimsel ve güvenceli çözüm üretemeyerek çaresiz
bıraktı.
30 Ekim 2020’de yaşanan İzmir depremi bir kez daha
topluma doğa olaylarının nasıl afete dönüştüğünün
yakın zamandaki örneğidir. 116 kişinin hayatını
kaybettiği, binin üzerinde yaralının olduğu ve ciddi
sayıda yapı kaybının yaşandığı deprem sonrası başta
hükümet yetkilileri olmak üzere, ilgili siyasi aktörler
mağdurlara çok şey vaat etmiş, ancak somut hiçbir şey
üretilememiştir. Bu iş için “Deprem Vergisi” adı altında,
bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanının açıkladığı rakamla,
147 Milyar TL toplanmış ancak bu paranın hükümet
tarafından nereye harcandığı tespit edilememiştir.
Bugüne kadar hep zengin kesimlerden yana bütçe
tercihini kullanan yerel ve merkezi iktidarlardan
beklentimiz hiç olmazsa halkın dar gelirinden devlete
ödediği vergilerin bu amaçla kullanılmasıdır. Ancak
bugüne kadarki gelişmeler bu yönde bir yaklaşımın

ne merkezi ne de yerel idarecilerde var olduğunu
göstermektedir.
Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal ve
çevresel bağlamda niteliksiz yapılaşmasının; sağlıksız
büyümesinin;
barınma, altyapı, ulaşım, enerji,
sağlık, eğitim, kültür ve çevre, konularında sorunlar
yaşamasının; deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlere
hazırlıklı olmamasının; ardında piyasa güçlerini kent
politikalarının belirlenmesinde tek hakim güç olarak
gören siyasal yaklaşımlar yatmaktadır.
Son olarak İzmir Depremi neticesinde konutlarını
kaybeden ve oturulamaz duruma geldiği için barınma
sorunu yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak konut
sorununun emsal artışıyla çözülebileceğinin ifade
edilip, bu hususa karşı görüşlerini bildirecek olanların
üstü kapalı suçlanması da benzer bir yaklaşımın
ürünü olup endişe vericidir. Bu açıklamalara iktidar
çevrelerinden, emlakçılardan ve müteahhitlerden gelen
sınırsız destek endişelerimizi daha da artırmaktadır.
Böylesi bir uygulamanın bugün dahi had safhada
yaşanan teknik hizmetlerin ve sosyal-kültürel
olanakların yetersizliği,
yoğun trafik, çevrese
problemler gibi sorunları daha da büyüteceği açıktır
Kentsel yaşam kurgulanırken, kent planlamanın
yararlandığı mühendislik bilimleri üzerinden üretilen
verilerden uzak düşerek ve yeni sorunlar yaratarak
barınma sorunu çözülemez!
Barınma anayasal bir haktır ve gerekirse kamu
kaynakları kullanılarak, bilim ve teknikten kopmadan
çözüm üretilmelidir!
Bugüne kadar uygulanan yanlış politikalarla
yaşam standartları düşen kentlerimizin, artık artan
yoğunlukları kaldıracak durumu kalmamıştır!
Bu noktada vatandaşlarımızın yaşadığı barınma
mağduriyetlerini gidermek adına, merkezi ve yerel
otoriteleri mevcut kaynaklarını seferber etmeye
çağırıyoruz!
Ülkemiz bütçesinden kamusal yararı tartışmalı büyük
projelere, lüks konut projelerine, doğayı tahrip eden
projelere hem yerel hem de merkezi yönetimlerce
milyarlarca lira para aktarılırken, bu mali kaynakların
afet bölgelerinde aylardır barınma sorunu yaşayan
vatandaşlarımız için neden devreye sokulmadığını
kamuoyunun takdirine sunuyoruz!
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Bu vesileyle kamuoyunu doğrudan ilgilendiren,
mekânsal dönüşümle birlikte toplumsal dönüşümüne
de yol açan “kentsel dönüşüm” konusunda, mühendis,
mimar ve şehir plancılarının örgütü Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği olarak “Kentsel dönüşüm olmalı,
ama nasıl olmalı?” sorusuna verdiğimiz yanıtları tekrar
kamuoyuyla paylaşma gereği duyuyoruz.
TMMOB KENTSEL
İLKELERİ

DÖNÜŞÜMÜN

TEMEL

Sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel çevre oluşturulabilmesi
için, kent planlama disiplini içinde geliştirilmiş olan
tüm planlama ilkeleri ve kuralları ile mühendislik ve
mimarlığın bilimsel ve teknik gereklilikleri planlama
disiplininin bir parçası olan kentsel dönüşüm
uygulamaları açısından da vazgeçilmezdir. Bu nedenle,
geliştirilen tüm projelerde, kamu yararı ilkesine ve
mühendislik, mimarlık ve planlama ilkelerine ayrımsız
biçimde uyulmalıdır.
Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve sağlıklaştırma
çalışmaları için, mühendislik, mimarlık ve şehir
planlama disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal
gereklilikleri ile teknik ilkelerini esas alan, genel
ilkeler belirlenmelidir. “Kentsel dönüşüm alanı”
ilan edilmeden önce, “kentsel yenileme”, “kentsel
sağlıklaştırma” gibi hangi müdahale biçiminin
uygulanacağının belirlenebilmesi için; öncelikle,
deprem, yapı niteliği, taşkın, heyelan vb risk altındaki
alanlar; yapı güvensizliği olan ve eskimiş (kentsel
mekânın niteliksizliği) kent bölgeleri; doğal, tarihi,
arkeolojik, kültürel niteliğe sahip alanlar; kent kimliği
açısından önemli alanlar belirlenmelidir.
Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla fiziksel, sosyal
ve ekonomik açıdan sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre
oluşturulabilmesi amaçlarının bütünsel olarak
gerçekleştirilebilmesi için öncelikle sürece katılacak tüm
aktörlerin yer aldığı örgütlenme biçimi oluşturulmalı
ve finans kaynakları tarif edilmelidir.
Geliştirilen projelerde toplumsal, fiziksel, doğal,
çevresel ve ekonomik koşullar birlikte ele alınmalı, proje
alanlarına yönelik planlama kararları kent bütününe
yönelik kararlardan koparılmamalı, ayrıştırılmamalı,
üst ölçekli plan kararlarına aykırı uygulamalardan
kaçınılmalı, projeler başta ulaşım kararları olmak
üzere, olası çevresel etkileri analiz edilerek, kent planı
ile bütünleşik olarak ele alınmalıdır.
Dönüşüm, sağlıklaştırma ve/veya yenileme öngörülen
alanlar, kentin gelecekteki niteliğini belirleyen

planlarıyla uyumlu, plan ana kararlarını gözeten
bütüncül bir bakış açısına sahip olmalı ve planlama,
programlama, projelendirme ve parasal konulara dair
süreç, çözüm ve uygulama araçları ile bir bütün olarak
ele alınmalıdır.
Sağlıklı ve güvenilir bir çevre oluşturulmasında kritik
öneme sahip yapı denetim sisteminde kamu denetimini
etkinleştirmek için, kentsel dönüşüm alanlarının
belirlenmesinde ve uygulamanın her aşamasında
TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının görüşü ve önerileri
alınmalı ve meslek odaları denetim sürecinde etkin
olarak yer almalıdır.
Projeler temelde rant artışının değil, can güvenliğinin
sağlanmasını ve yaşam düzeyinin yükseltilmesini
amaçlamalı, kentsel dönüşüm projeleri ayrıcalıklı
imar hakkı sağlama aracı olarak kullanılmamalıdır. Bu
kapsamda tüm yapılaşmalara yönelik güçlü, kamusal
yapı denetim sistemi yaşama geçirilmeli, uygulama
sonucu oluşan rant artışları doğrudan kamuya
kazandırılmalıdır.
Dönüşüm projesine konu olan alanların yeniden
yapılanmasında; konut alanlarının sağlıklı bir yaşam
alanı niteliğine kavuşması için, sosyal ve teknik
altyapı tesisleri ile çalışma alanlarına yönelik kararlar
birlikte ele alınmalı, kentsel sosyal donatılar insanca
yaşama şartlarını sağlayacak standartlara uygun
olarak geliştirilmeli, teknik altyapının ve sosyal donatı
tesislerinin konutlarla eş zamanlı biçimde kullanıma
geçmesi sağlanmalıdır.
Afet tehlikesi karşısında alınabilecek tek önlemin
“yapı düzeyinde” güçlendirme ve yenileme olduğu
düşüncesinden vazgeçilmelidir. Yapılar, kentsel ve/
veya bölgesel düzeyde ele alınarak, afete duyarlı
planlanma yaklaşımı esas alınmalıdır. İmar planları
risk azaltma önlemlerini kapsayacak şekilde yeniden
yapılandırılmalıdır. Kentsel dönüşüm projelerinde
kent bütününe ilişkin risk faktörleri belirlenmeli ve bu
verilere göre risk azaltma planları hazırlanmalıdır.
Kentsel dönüşüme konu edilen alanlar ve yapılar
açısından, tüm tarihsel birikimi ve kültürel zenginliği
ortadan kaldıracak yıkım ve yeniden yapma dışındaki
seçeneklerin;
koruma,
yenileme,
iyileştirme,
güçlendirme ve canlandırma seçeneklerinin öncelikle
araştırılması ve tartışılması sağlanmalıdır.

kimliği ortadan kaldıran tek tip mekân üretiminden
vazgeçilmeli, kentsel mekânı parçalayan ve ayrıştıran
uygulamalara son verilmeli, gerek yerleşim bütününde
gerekse tek yapı ölçeğinde yerelin özellikleri, kırsal
dokusu, tarihi ve kültürel birikimi ve özgünlükleri
mutlaka korunmalı, özgün niteliğini devam ettirecek
toplumsal yaşam ve kültürel değerleri dikkate alan
yaklaşım benimsenmelidir.
Dönüşüm projeleri hiçbir koşulda tarihi ve kültürel
değerlere zarar vermemeli, bu niteliğe sahip alanlarda
gerçekleştirilecek dönüşüm projeleri tarihi ve kültürel
mirasın korunması ve geliştirilmesi çabasının bir
parçası olarak ele alınmalıdır.
Dönüşüm projelerinde; yaşamın gerçek sigortası olan
ormanlar, meralar, sulak alanlar, kıyılar, gibi doğal
varlıklar ile ulusal veya uluslararası özgün nitelikleri
nedeniyle doğal sit, ÖÇK (Özel Çevre Koruma Bölgesi),
milli park, tabiat parkı, sulak alan gibi doğa koruma
statüsü verilmiş alanlar, toplumun gıda kaynakları
olan verimli tarım alanları, zeytinlikler gibi özel ürün
alanları hiçbir koşulda yapılaşmaya açılmamalı ve
mutlak biçimde korunmalıdır.

Projelerin uygulanması hiçbir koşulda yaşayanlar
açısından sosyal ayrışmaya/toplumsal kırılmaya/
sosyal bir yıkıma neden olmamalı; kent hakkı, konut
dokunulmazlığı ve barınma hakkı ilkeleri, kiracıları
da kapsayacak biçimde kamusal güvence altına
alınmalıdır.
İdari dava açma hakkı, hak arama hürriyeti temelinde
düzenlenmelidir. Mülkiyet hakkı güvencesi anayasa
temelinde korunmalıdır.
Barınma hakkı sahipliği; mülkiyet belgesinden
bağımsız, sağlıklı bir yaşam çevresi içinde, çağdaş,
yaşanabilir konut hakkı olarak kabul edilmelidir.
Dönüşüm projelerinden etkilenen tüm kesimlere
ayrımsız
biçimde,
projenin
başlangıcından
sonuçlanmasına dek, güvenli ve sağlıklı yaşam
olanaklarına sahip geçici iskân olanakları yaratılmalı ya
da günün koşullarına uygun kira yardımı yapılmalıdır.
Projelere doğrudan kamusal kaynak aktarımı da
yapılarak, konut edinme koşulları proje alanında
yaşayanların ödeme gücü oranında düzenlenmeli,
uygulamaların tüm kesimler açısından dışlama ve
tasfiyeye neden olması önlenmeli, olası geri ödemeler
iskân sonrası başlatılmalıdır.

Zemin yapısı nedeniyle risk taşımayan, yalnızca yapı
güvensizliği ve kentsel mekânın niteliksizliği nedeniyle
dönüşüm projesine konu olan yerlerde, proje alanında
yaşayanların uygulama sonrası yine aynı bölgede
yaşaması sağlanmalıdır.

Proje alanında yaşayan ve projeden etkilenenlere
mevcut konutundan daha küçük, daha niteliksiz, daha
düşük sınıfta konut verilmemeli, diğer yandan bu
amaçla yapılacak düzenlemeler haksız borçlandırma
gerekçesi olarak da yansıtılmamalıdır.

Zemin yapısı nedeniyle risk taşıyan ve yapılaşmaya
kapatılması gereken bölgelerde yaşayanların, iş
olanakları ve ulaşım koşulları dikkate alınarak,
gerek geçici iskân aşamasında ve gerekse uygulama
sonrasında yakın çevrede iskan edilmesi sağlanmalıdır.

Mevcut kullanıcıların, gerçekleşecek dönüşüm
sonucunda aynı alanda yaşamlarını sürdürebilmesini
olanaklı kılacak, ortak giderleri karşılamaya yönelik,
sürdürülebilir, gelir yaratıcı olanaklar yaratılmalıdır.

Yenileme, sağlıklaştırma ve dönüşüm süreçleri şeffaf
olmalı, karar süreçleri ilgili toplum kesimleriyle
paylaşılmalı; sürecin tamamında projeden etkilenen
toplum kesimlerinin bilgiye kolayca erişebilme
olanağı yaratılmalı; bu kapsamda dönüşüme konu
olan sakinlerinin sosyal açıdan zarara uğramaması ve
yerinde dönüşüm ilkesi en önemli hedeflerden birisi
olmalıdır.

Kent kültürünü, kimliğini geri dönülmez biçimde
yok eden, halen yaşanan/yaşanacak olan tahribatın
durdurulması ve mağduriyetlerin önlenmesi için
“Kentsel dönüşüm” adı altında hali hazırda sürmekte
olan ve bilimsel esaslardan ziyade rant temelinde
hazırlanmış projeler derhal durdurulmalı, yukarıdaki
ilkeler bütününe göre yeniden düzenlenmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Dönüşüm projelerinde, kentleri ve kırsal alanları
estetikten yoksun kimliksiz hale getiren, yerel
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10 EKİM’DE KATLEDİLENLER ANKARA’DA ANILDI
10 Ekim Ankara katliamında hayatını
kaybeden 103 can 10 Ekim 2021
tarihinde anıldı. Anmaya müdahale
eden polis 22 kişiyi gözaltına aldı.
Gar önünde yapılan anmada konuşan
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Koramaz, “İnsanlığa karşı suç işleyen
siyasiler yargı önüne çıkarılmalı” dedi.
IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde
Ankara’da düzenlenen Emek, Barış
ve Demokrasi mitingine yönelik iki
canlı bombayla düzenlediği saldırının
üzerinden 6 yıl geçti. Ankara’da anmaya
gelenlere gar çevresinde polis müdahale
etti. Pandemiyi gerekçe göstererek yakınlarını
kaybedenler dışında kimseyi gar önüne sokmayacağını
açıklayan valilik, Ankara Büyükşehir Belediyesinin
anıt meydan için bir gün önce alana getirdiği
mabet ağaçlarını da gece yarısı kaldırdı. Gar önüne
gidemedikleri için çevrede saygı duruşunda bulununlar
polisin biber gazıyla dağıtıldı. Polisin 22 kişiyi gözaltına
aldığı anmadaki “sıkı önlemler”, katliamda alınmayan
önlemleri hatırlattı.
Polis biber gazı ve plastik mermiyle kitleyi dağıttı.
Tandoğan Meydanı girişinde toplananlar yüzlerce
metre uzaklaştırılırken, gözaltına alınanların bazıları
yerlerde sürüklendi. Gözaltına alınanlar bir süre sonra
serbest bırakıldı.
10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler, Ankara’da
Karşıyaka Mezarlığında da anıldı, yaşamını yitirenlere
mücadele sözü verildi.
Anmada yapılan ortak açıklama şöyle:
Değerli Basın Emekçileri, Değerli Aileler ile Sevgili
Dostlar;
7 Haziran 2015 Seçimleri sonrasında ülkeye egemen
hale getirilmeye çalışılan şiddet ve korku iklimine karşı
barışı, demokrasiyi ve emeğin haklarını savunmak
için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak tüm
yurttaşlarımızı “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne
katılmak üzere Ankara’ya davet etmiştik.
Yaptığımız çağrıya kulak veren on binlerce yurttaşımız
emek, barış ve demokrasi özlemiyle Türkiye’nin dört
bir yanından yola çıkmış ve Ankara Garı önünde
buluşmuştu.

olarak addedildiğine, “adalet” isteyenlerin mahkeme
salonlarından çıkarılmak istendiğine tanıklık ettik.
Mahkeme salonlarında denk gelmediğimiz adalet,
kamuoyu vicdanında da tecelli etmiş değil!
Ceza dosyası kapsamında dosyaya katılanlar olarak
bizlerin talepleri ile damla damla kazandırılan deliller
ile artık hepimiz biliyoruz ki; bugün 6. Yıl anmasını
yaptığımız, devasa acılara karşılık gelen bu katliam
önlenebilirdi. İki seçim arasında, 2015 yılının karanlık
bir dönemine tekabül eden 10 Ekim Ankara Katliamı
siyasi bir cinayettir.

10 Ekim 2015 sabahında bu alanda yüreklerinde sevgi,
gözlerinde gülümseme, dillerinde barış türküleri olan
on binlerce kişi kardeşçe yan yana bulunuyordu. O
karanlık dönemde hepimize umut veren bu coşkulu
birliktelik saat 10’u 4 geçe birbiri ardına patlayan iki
bomba ile kana bulandı.
IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen
kanlı saldırı sonucunda 104 arkadaşımız hayatını
yitirdi. 500’e yakın arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı.
Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında
kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle
anıyoruz. Arkadaşlarımıza olan hasretimiz, her geçen
gün daha da büyüyor.
Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda, tutuklu sanıklar
yönünden 10 Ekim Davası karara bağlandı ve 9 kişi
hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Ayrıca, Ana dosyadan tefrik edilen firari sanıkların
yargılandığı dosya, Türkiye’de ilk defa İnsanlığa Karşı
Suç kavramının yargıya konu edilmiş dosyası oldu. Bu
yönüyle 10 Ekim Katliamı, Türkiye siyasi tarihi ve yargı
tarihi bakımından da kamuoyunu ilklerle buluşturan
bir konumdadır.
Halihazırda ceza dosyası kapsamında 16’sı firari, biri
tutuklu 17 sanık yönünden yargılama devam etmekte
olup davanın duruşması; 24 Kasım’da Ankara 4. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülecektir.
Nitekim, 5 yıldır katıldığımız her duruşmada, katliamda
ihmali olan kamu görevlilerinin ve sorumlulukları
bulunan siyasetçilerin de yargılanması gerektiğini
dile getirdik. Ne yazık ki, geçen bu süreçte mahkeme
heyetinin değiştiğine, katılan ve mağdur olanların sanık
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Yakın tarihimizin en karanlık döneminin aydınlığa
kavuşması için siyasetçileri de ellerine vicdanlarına
koymaya, gerçekleri açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz:
Türkiye’nin barış umuduna darbe vuran, insanları
sokağa çıkamaz hale getiren 7 Haziran ile 1 Kasım
2015 seçimleri arasında yaşanan olayların sorumlusu
kimdir? Bizim çocuklarımız neden öldürüldü?
Bilinmelidir ki, insanlığa karşı işlenen bu suçların
faillerini gizleyenler, bu suçların ortağıdır. İktidarını
korumak için toplumu kaos ve şiddet sarmalına
sürükleyenleri asla unutmayacağız. Kardeşlerimizin
hayatlarından, bizlerin acılarından oy devşirenleri asla
affetmeyeceğiz.
Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi, 10 Ekim katliamı, kendinden önce
aydınlatılmamış 5 Haziran 2015 Diyarbakır ve 20
Temmuz 2015 Suruç katliamları gerçek anlamda
araştırılsa ve failleri bulunsaydı hiç yaşanmayacaktı.
Kamusal sorumluluğun katliamlardaki yerinin ortaya
koyulabilmesi, “devletin hizmet kusuru” olduğunun
bir mahkeme kararında geçebilmesi adına açmış
olduğumuz tam yargı davalarının pek çoğunda artık
Danıştay aşamasına gelinmiş bulunmaktadır. 2021 yılı
Temmuz ayında Danıştay tarafından verilen, devletin
bu katliamlardan dolayı “kusursuz” olduğu ve ölenlerin,
yaralananların kusurlu ve borçlu çıkarıldığına dair
kararı, katliamın 6. Yılında vicdanları yaralamaktadır.
İlk derece mahkemelerde açık ve bariz kamusal kusura
işaret edilirken üst mahkeme süreçlerinde devletin
sosyal risk sorumluluğundan dahi bahsedilmemesi
büyük bir çelişki ve sorundur. Elbette ki, verilen her
yanlış ve hatalı karara karşı bu ülkenin iç hukuk yollarını
tüketmek amacıyla her türlü hukuki başvuruyu yapmış
bulunmaktayız.

önündeki alana, “Demokrasi Meydanı” adı verilmişti.
Alanın ortasında bulunan, üç ayrı yüzünde katliamda
kaybettiğimiz arkadaşlarımızın fotoğraflarının ve EmekBarış-Demokrasi ifadelerinin olduğu sembolik anıt,
artık görevini tamamlamak üzeredir. Çünkü katliamın
gerçekleştiği alanın kalıcı bir anıt meydan ve anma
yeri olarak düzenlenmesi süreci başlamış durumdadır.
TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış Derneği
olarak verdiğimiz sözü tutup 2020 yılında; Katliamda
hayatını kaybedenleri anmak, yaşanan insanlık suçunu
hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla bu toplumsal
kaybın yaşandığı meydanın bütüncül bir yaklaşımla
ve bir tür ‘anıt meydan’ olarak yeniden ele alınması
amacıyla “Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı
ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi
Yarışması” düzenlemiştik. Ankara Garı ve meydanının
kuşaklar boyunca ortak değerlerimiz olan emek, barış
ve demokrasiye adanarak yurttaşların bir araya geleceği
bir kamusal mekan olarak yeniden üretimini hedefleyen
ve uluslararası katılımla gerçekleşen yarışmada kazanan
projeler; TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış
Derneği tarafından düzenlenen ve Ankara Büyükşehir
Belediyesi temsilcisinin de katıldığı basın toplantısı
ile açıklanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi
temsilcisi basın toplantısında birinciliğe değer görülen
projenin hayata geçirilmesi noktasında gerekli süreci
başlatacaklarını kamuoyuna açıklamıştı. Bugün alana
yerleştirilen Matem Ağaçları ile anıt meydan ve anma
yeri projesinin yapım sürecinin başlamış olması emek,
barış ve demokrasi adına atılan önemli bir adımdır. Bir
yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen projenin yapım
süreci boyunca üzerine düşen sorumluluğu yerine
getiren ve getirmeye devam edeceğine inandığımız
Ankara Büyükşehir Belediyesine ve sürece katkı koyan
herkese teşekkürü borç biliyoruz.
Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar
Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi
yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir.
Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu
doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam
edeceğiz.
Katliamın 6.yılında, bombaların patladığı bu acı dolu
meydandan bir kez daha sesleniyoruz:
Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız!
Sorumlularını unutmayacağız, affetmeyeceğiz!

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar,

Yaşasın Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelemiz.

10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisinde alınan kararla, Ankara Garı

DİSK – KESK – TMMOB – TTB – 10 Ekim Barış
Derneği
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10 EKİM ANKARA KATLİAMI PEK ÇOK KENTTE
LANETLENDİ
10 Ekim 2015 tarihinde Ankara tren garı önünde IŞİD’in bombalı saldırısı sonucu gerçekleşen katliam yurdun
pek çok noktasında lanetlendi.
Yurdun birçok noktasında gerçekleştirilen etkinliklerde saldırıyı gerçekleştirenlerin ve katliamı önlemeyip sorumluluğunu yerine getirmeyerek katliama ortak olan yöneticilerin yargılanması istendi, hayatını kaybedenler
anıldı.

Katliamın 6. yıl dönümünde Emek ve Demokrasi
Bileşenleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda basın
açıklaması yapıldı. Açıklamada, Ülkeyi katliamlarla,
faili meçhul cinayetlerle anılmaktan çıkararak barışı,
adaleti ve tam bağımsızlığı sağlayana dek mücadeleye
devam edeceklerini ifade ettiler.
BURSA

usta” belgesel gösterimi düzenlerken 10 Ekim saat
10:04’de Attalos heykeli önünde bir araya geldi. Akşam
saatlerinde de basın açıklaması gerçekleştirildi.

Tutuklu sanıklar yönünden 10 Ekim Davasının karara
bağlandığını hatırlatan Yurdakul, “Ana dosyadan tefrik
edilen firari sanıkların yargılandığı dosya, Türkiye’de
ilk defa İnsanlığa Karşı Suç kavramının yargıya konu
edilmiş dosyası oldu. Bu yönüyle 10 Ekim Katliamı,
Türkiye siyasi tarihi ve yargı tarihi bakımından da
kamuoyunu ilklerle buluşturan bir konumdadır.
Halihazırda ceza dosyası kapsamında 16’sı firari, biri
tutuklu 17 sanık yönünden yargılama devam etmekte
olup davanın duruşması; 24 Kasım’da Ankara 4. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülecektir” dedi.
DİYARBAKIR

AYDIN

ADANA
Katliamda hayatını kaybedenler Adana’da Seyhan
Belediyesi önünde, 10 Ekim’de hayatını kaybedenler
anısına yapılan Barış Anıtı önünde anıldı. TMMOB,
DİSK, KESK, Adana Barosu, Adana Tabip Odası ve 10
Ekim Barış Derneği’nin yanı sıra pek çok siyasi parti
de anmaya katıldı. Anma etkinliğinde 5 yıldır Adana’da
barışın sembolü olarak Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal
Kültür Merkezi önünde duran barış anıtına karanfiller
bırakıldı. 10 Ekim aileleri barışın sembolü olarak
gökyüzüne beyaz güvercinler bıraktı.
ANTALYA

Aydın Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla
Kent Meydanında yapılan anmada platform adına
Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık basın
açıklamasını okudu. Çıbık, “Eşitlik, özgürlük,
demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiğimiz
arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda
kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz”
dedi. Basın açıklaması sonrası katliama tanık olanlar
yaşadıkları ve duygularını paylaştı.

Bursa’da Fomara Meydanı’nda bir araya gelen emek ve
demokrasi güçleri katliamda hayatını kaybedenlerin
fotoğraflarını taşıyarak meydana karanfil bıraktı.
Yapılan ortak açıklamada “10 Ekim Ankara Katliamı
siyasi bir cinayettir. İnsanlığa karşı işlenen bu suçların
faillerini gizleyenlerin, bu suçların ortağı olduğunu,
iktidarını korumak için toplumu kaos ve şiddet
sarmalına sürükleyenleri asla unutmayacağız” dendi.
DENİZLİ

Diyarbakır Emek ve Demokrasi Güçleri 10 Ekim
Ankara Katliamının 6. yılında ortak bir basın açıklaması
yaptılar.
ESKİŞEHİR

BALIKESİR

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri 9 Ekim’de
Konyaaltı Cemevi’nde panel ve “Ölüm ne yana düşer
birlik haberleri
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Denizli’de DİSK, KESK, TMMOB çağrısı ile Çınar
Meydanı’nda 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını
yitirenler için basın açıklaması yapıldı. Katliamla ilgili
fotoğraf sergisinin de yer aldığı açıklamayı KESK
Denizli Şubeler Platformu Sözcüsü Yusuf Yurdakul
okudu. Yurdakul, “Türkiye tarihinin en büyük kitle
katliamında kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygı
ve özlemle anıyoruz. Arkadaşlarımıza olan hasretimiz,
her geçen gün daha da büyüyor” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de DİSK, KESK, TMMOB ve EBTO’nun
çağrısı ile Ulus Anıtı önünde bir araya gelen emek ve
demokrasi güçleri, gerçekleştirdikleri basın açıklaması
ile yaşamını yitirenleri andı. Açıklamada, “10 Ekim
katliamında rolü olan, görevini ihmal eden, katliama
yol veren ve emir veren tüm sorumlular yargılanana
ve hak ettikleri cezayı alana kadar da öfkemizi diri
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tutacağız” dendi. Polis, açıklama öncesinde yoğun
güvenlik önlemi aldı. Alana getirilen polis köpekleri
dikkat çekti. Basın açıklamasına katılanlar siyah maske
takarken, kitle Ankara Gar Katliamı’nda hayatını
kaybendenlerin fotoğraflarını taşıdı.

İSTANBUL

Mardin Valiliğinin keyfi uygulamaları sebebiyle 10 Ekim
Anmasına izin verilmedi, DİSK, KESK, TMMOB, TTB
Mardin bileşenleri KESK binasının önünde ortak basın
açılması ,ardında da anma programı gerçekleştirdi.
MERSİN

HAKKARİ

10 Ekim Ankara Katliamının 6. yılında İstanbul’da
Kadıköy İskele Meydanı’nda 15.00’de Basın açıklaması
ve Anma gerçekleştirildi.
Hakkari’de düzenlenen 10 Ekim Ankara Gar Katliamı
etkinliğinde gerginlik yaşandı. Sendika binası önünde
bir araya gelen, açıklama yapan grup yetkilileri ile polis
şefleri arasında açıklamanın yapılacağı yer ile ilgili
tartışma yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından basın
açıklaması yapıldı.
HATAY

KAYSERİ
10 Ekim Ankara katliamı anması Kayseri Gar’ında
Emek Ve Demokrasi güçlerinin katılımıyla gerçekleşti.
Katliamın lanetlendiği anmada “10 Ekim’i unutma,
unutturma”, “Katiller halka hesap verecek” sloganları
atıldı. Anma sonrası alana kurum temsilcileri karanfil
bıraktı.

koymaya,
gerçekleri
açıklığa
kavuşturmaya
çağırıyoruz. Türkiye’nin barış umuduna darbe vuran,
insanları sokağa çıkamaz hale getiren olayların
sorumlusu kimdir? Bizim çocuklarımız neden
öldürüldü? İktidarını korumak için toplumu kaos ve
şiddet sarmalına sürükleyenleri asla unutmayacağız.
Kardeşlerimizin hayatlarından, bizlerin acılarından oy
devşirenleri asla affetmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

MUĞLA

MALATYA

KIRKLARELİ

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla
Özalper Sağlık Ocağı önünde toplanıldı ve 10 Ekim
Anıtı’nın olduğu Barış Parkın’a kadar yürüyüş
düzenlendi. Katliamın gerçekleştiği saat olan 10.04’te
yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapılmasının
ardından siyah ve beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.
10 Ekim Ankara Katliamının 6. yılında Kırklareli
Öğretmenevi önünde 13.00’te basın açıklaması ve
anma gerçekleştirildi.

Muğla’da KESK, DİSK, TMMOB ve Muğla Tabip
Odası, Sınırsızlık Meydanı’nda, 10 Ekim Katliamı’nda
yaşamını yitirenleri andı. Kurumlar adına basın
açıklamasını Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal
Savran okurken, açıklama sonrası katliamda yaşamını
yitirenler için alana karanfil bırakıldı.
SURUÇ

MARDİN

KOCAELİ

Hatay Emek ve Demokrasi Güçleri olarak 10 Ekim
şehidi Necla Duran’ ı mezarı başında andı.

Kocaeli Emek Ve Demokrasi Güçleri İzmit İnsan
Hakları Parkı’nda gerçekleştirdikleri açıklamayla
10 Ekim Ankara katliamını lanetledi. Açıklamada,
“Yakın tarihimizin en karanlık döneminin aydınlığa
kavuşması için siyasetçileri de ellerine vicdanlarına
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10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybedenler
Suruç’ta da anıldı. Suruç’ta yaşamını yitirenlerin
birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2021 SAYI: 200

27

28

açıklamalar

açıklamalar

mezarları başında yapılmak istenen anmaya polisin engel
olması üzerine mezarlık girişinde bir araya gelen emek
ve demokrasi güçleri, katliamda yaşamını yitirenlerin
fotoğrafları ve “Katilleri tanıyoruz, unutturmayacağız”
yazılı pankart açtı, karanfiller taşıdı.

bedenleri yerden kaldırılmadan sağ kalanlara gaz
bombası ile müdahale edildi. Aradan geçen yıllara
rağmen sorumlular açığa çıkarılmadı, yargılanmadı.
Ama biz bu katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız”
dendi.

ŞANLIURFA

ZONGULDAK

Urfa Emek ve Demokrasi Güçleri, Ahmet Bahçivan İş
Merkezi önünde bir anma gerçekleştirdi. Anmaya çok
sayıda yurttaş katıldı. Burada yapılan ortak açıklamada,
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Türkiye tarihinin en
büyük katliamı olduğuna vurgu yaparak, “10 Ekim
Ankara Katliamı siyasi bir cinayettir” denildi. 10 Ekim
Ankara katliamının ülkede barış, demokrasi ve özgürlük
isteyenlere karşı yapıldığına dikkat çekilen açıklamada,
“10 Ekim günü 103 canımız, dünyanın en barbar terör
örgütü tarafından katledildi. Arkadaşlarımızın daha

Zonguldak Demokrasi Platformu, Madenci Anıtı’nda
basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklama yapan
Tüm Bel-Sen Şube Başkanı İsmail Sefertaş şunları
kaydetti: “Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi
yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda
kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız!
Sorumlularını unutmayacağız, affetmeyeceğiz! Yaşasın
emek, barış ve demokrasi mücadelemiz.”

ANKARA VALİSİ AĞAÇLARDAN KORKTU!

Ülkemizin en büyük kitle kıyımlarından birinin
yaşandığı 10 Ekim Katliamı’nda hayatını kaybeden 103
kişinin anılarını yaşatmak amacıyla TMMOB, DİSK,
KESK, TTB ve 10 Ekim Derneği tarafından düzenlenen
yarışmada birinci gelen projenin hayata geçirilmesi için
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Demokrasi
Meydanı’na yerleştirilen ağaçlar, Ankara Valiliği
tarafından kaldırıldı.
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve
Dayanışma Derneği 2020 yılında “Emek, Barış ve
Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası
Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” düzenlemişti.
Uluslararası katılımlı düzenlenen yarışmaya 38
proje katılmaya hak kazanmıştı. Yarışma sonucunda
birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri
verilmiş, yarışma kazanan projeler 3 Mart 2020 tarihinde
düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklanmıştı.
Basın toplantısına Ankara Büyükşehir Belediyesi
temsilcisi de katılmış ve projenin hayata geçmesi
konusunda gerekeni yapacaklarını ifade etmiş ve
hazırlıklara başlanmıştı.
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Katliamın 6. Yılında 9 Ekim 2021 tarihinde Ankara
Büyükşehir Belediyesi, yarışmayı kazanan projede
yer alan Mabet Ağaçlarını (Gingko Bloba) Ankara
Garı önüne yerleştirmeye başlamıştı. Saksılarda yer
alan fidanlar, 9 Ekim gece saatlerinde Ankara Valiliği
tarafından kaldırıldı.
Haberi alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, Gar önüne giderek yetkililerle görüştü.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin de görüşmeleri
sonuçsuz kaldı ve fidanlar emniyet görevlileri
tarafından alandan kaldırıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
10 Ekim’in 6. Yılı anması öncesinde yaşanan bu keyfi
davranışa tepki göstererek, proje kapsamında meydana
yerleştirilen ağaçların Ankara Valiliği tarafından keyfi
biçimde kaldırılmasını kınadı. Koramaz 10 Ekim
Anmasında yaptığı konuşmasında duruma dikkat
çekerek, katliamın yaşandığı meydanı demokrasi
meydanı olarak düzenleme, 103 kişinin anılarını
yaşatma ve 10binlerce kişiyle yeniden meydanı
doldurma kararlılığını dile getirdi.
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KURULUŞUMUZUN 67. YILINDA AYNI KARARLILIKLA
MÜCADELEYE, MESLEĞİMİZİ, MESLEKTAŞLARIMIZI
VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ SAVUNMAYA DEVAM
EDİYORUZ!
18-21 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen TMMOB’nin Birinci Genel Kurulu’nun 67. yıldönümünü ve MühendislikMimarlık Haftasını kutlamak amacıyla TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Ekim
2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da toplanan
genel kurulumuzla faaliyetlerine başlayan Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bugün tam
67 yaşında! Meslektaşlarımızın sorunlarını çözme
ve faaliyetlerini kolaylaştırma, mesleğimizin kamu
çıkarları doğrultusunda gelişimini sağlama ve mesleki
dayanışmamızı büyütme çabasıyla geçen 67 yılımızı
ve tüm meslektaşlarımızın “Mühendislik ve Mimarlık
Haftası”nı kutluyoruz.
1954 yılında kabul edilen 6235 Sayılı Kanun uyarınca
farklı mühendislik ve mimarlık disiplinlerinden
temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel
kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve
birlik bünyesinde 10 meslek odası kurulmuştu. Bugün
108 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı
disiplininden 600 binin üzerinde meslektaşımızın üye
olduğu TMMOB, 24 Odası, bu Odalara bağlı 226 Şube
ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile ülkemizin en
büyük mesleki demokratik kitle örgütlerinden birisidir.
Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 67 yıldır, sanayiden
planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden
ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi
sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar
insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve
birikimimizi emekten, halktan, ülkemizden, meslekmeslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır.
Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve
çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup
geliştirirken, mesleki birikimlerimizin toplum yararına
kullanılmasının zeminini yaratmak TMMOB’nin
mücadele diyalektiğidir.
Yıllar içerisinde ülkemizdeki emek ve hak arayışı
mücadelesinin en önemli dinamiklerinden birisi
haline gelen birliğimiz, ülkemizin kalkınma ve
sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının
önemine vurgu yapan, kamu yararı ve hakça
paylaşımdan yana, yurtsever, devrimci, ilerici ve
toplumcu bir çizgide çalışmalarına devam etmektedir.
Uzun yıllardır devam eden ve giderek derinleşen
ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle

geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının
yaşamlarını da olumsuz etkilemektedir. Uygulanan
neoliberal politikalar yüzünden yıllar içerisinde
kamusal yatırımların ortadan kalkması, sosyal
devlet uygulamalarının sınırlandırılması, kamusal
hizmetlerin ticarileştirilmesi ve sınırsız bir sömürü
düzeninin yaratılması nedeniyle, ekonomik krizin
toplumsal sonuçları her geçen gün ağırlaşmaktadır.
Giderek güçleşen yaşam koşulları altında işsizlik, hayat
pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları
ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya
devam etmektedir.
Kamuda çalışan meslektaşlarımız düşük ve eşitsiz
ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve
teknik personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla
yüz yüzedir. Kriz tüm meslektaşlarımızın emeğinin
değersizleşmesine,
gelirlerinin
düşmesine
ve
borçlarının artmasına neden olmaktadır.
Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına
yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi,
reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir.
İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız
çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar
tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Birliğimiz
ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün
SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi,
meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde
sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.
Siyasal
iktidarın
karar
ve
uygulamaları,
meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve
mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da
olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak
çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri
nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık,
şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir.
Birliğimiz, meslektaşlarımızın bu sorunlarının derhal
çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla
aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye’nin
yaratılması için mücadele etmektedir.

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2021 SAYI: 200

Birliğimiz, halkın iyi ve güvenli mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması için mücadele
etmektedir.
Birliğimiz, yaratıcı fikirlerin, aklın ve teknolojinin
gelişmesi, öne çıkması ve toplumsal yaşamı
kolaylaştırması için mücadele etmektedir.
Birliğimiz, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın
korunması
için
mücadele
etmektedir.
Bu
mücadelemizden asla geri adım atmayacağız!
TMMOB kuruluşunun 67. yılında da karanlığa karşı
aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı
laikliği, faşizme karşı özgürlükleri, ırkçılığa karşı
eşitliği, linç kültürüne karşı bir arada yaşamı, rant
ve sömürüye karşı emeği, yağma düzenine karşı

kamusallığı, emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmaya
devam etmektedir.
Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği
gibi, dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki insan
sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme
yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde;
bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin
değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”
Bu inanç ve kararlılıkla Odalarımızı ve TMMOB’yi
savunmaya, büyütmeye ve güçlendirmeye devam
edeceğiz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB çatısı altında Gıda,
Kimya ve Ziraat Mühendisleri
Odaları öncülüğünde 16 Ekim
2021 tarihinde yapılan TMMOB
Dünya Gıda Günü Sempozyumu
başarıyla gerçekleştirildi.
Sunuculuğunu Gıda Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Gülten Kolcuoğlu‘nun üstlendiği,
“Gıda ve Tarımın Ekonomi
Politiği Üzerine Eylemlerimiz
Geleceğimizdir” ana teması ile 16
Ekim 2021 Cumartesi günü, 14:00–
16:30 saatleri arasında, TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası YouTube
kanalı üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilen Dünya
Gıda Günü Sempozyumu‘nda; açılış konuşmalarını üç
Oda adına GIDAMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar
Üzümcü, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz ve FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr.
Ayşegül Selışık gerçekleştirdi.
Ardından TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez‘in
kolaylaştırıcı olduğu “Gıda ve Tarımda Üretim,
Pahalılık ve Gelecek” başlıklı panelinde, Prof. Dr. Aziz
Ekşi “Tarımsal Üretimin Geleceği”, Gıda Mühendisi
İbrahim Kaya “Gıda Üretimi ve Gıda Sanayinin
Geleceği” ve İktisatçı/ Yazar Mustafa Sönmez “Gıda
Fiyatlarındaki Artış ve Pahalılık” konu başlıklarında
sunumlarını gerçekleştirdiler.

16 Ekim 2021 Cumartesi günü 14:00–16:30 saatleri
arasında canlı yayınlanan Dünya Gıda Günü 2021 yılı
Sempozyumu`nu GIDAMO YouTube kanalından
izleyebilirsiniz:
TMMOB Dünya Gıda Günü Sempozyumu 2021 YouTube
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
açılışta şöyle konuştu:
“Sevgili Arkadaşlar, Değerli Meslektaşlarım
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetim
kurulu adına hepinizi dostlukla selamlıyorum.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün kuruluş
günü vesilesiyle kutlanan Dünya Gıda Günü kapsamında
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Birliğimiz adına Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri
Odalarımız tarafından ortaklaşa düzenlenen TMMOB
Dünya Gıda Günü Sempozyumu’na hepiniz hoş
geldiniz. Oda başkanlarımız başta olmak üzere,
etkinliğimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum
Bildiğiniz gibi Dünya Gıda Günü, dünya çapındaki
yoksulluk ve açlığın arkasında yer alan konular
hakkında farkındalık yaratma amacıyla kutlanıyor. Bu
etkinliği uzun yıllardır sürdüren Gıda, Kimya ve Ziraat
Mühendisleri Odalarımız ise yoksulluk ve açlığın
arkasında yatan temel nedenin kapitalist sömürü
ilişkileri ve neoliberal politikalar olduğu bilinciyle bu
etkinlikleri düzenliyor.
Bu doğrultuda insan ve emek odaklı üretim ve tüketim
biçimleri için öneriler geliştirmeye çalışıyoruz. Uzun
yıllara dayanan örnek mesleki dayanışmaları ve
halkımıza doğruları söylemekten vazgeçmedikleri için
her üç odamızı da kutluyorum.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü bu yılın
temasını “Eylemlerimiz Geleceğimizdir” olarak
belirlemiş. Bizler de bu ana temadan hareketle “Gıda ve
Tarımın Ekonomi Politiği” üzerine konuşacağız.
Değerli Arkadaşlar,
“Gıda” ve “Gıda’ya erişim” konuları günümüzde artık
en önemli küresel sorunların başında geliyor.
Kapitalist üretim ve bölüşüm ilişkilerinin zorunlu
sonucu olarak ülkeler arasında ve ülkelerin yurttaşları
arasında giderek derinleşen eşitsizlikler kendini en
fazla bu konuda gösteriyor.
Öyle ki, 7.5 milyarlık dünya nufusunun 1 milyara
yakını açlıkla boğuşurken,. 1 Milyarın üzerinde insan
da aşırı beslenmeden kaynaklı obezite gerçeği ile yüz
yüze ve bununla mücadele ediyor.
Bu gerçeklikten hareketle esasen, dünya ölçeğinde gıda
konusunda bir kıtlık olmadığını, tarımsal üretimin
toplam talebin üzerinde olduğunu , gıdaya erişimin
sağlanamamasında temel sorunun adil olmayan gelir
ve ürün dağılımı olduğunu her ortamda vurgulamamız
gerekiyor.

alanların tahribatı gibi nedenlerle tarım ürünlerine
ve gıdaya erişim zorlaşmaktadır. Bu durum açlık ve
yetersiz beslenme sorunlarını daha da büyütmektedir.

olarak Kooperatifçilik Çalıştayı düzenleyeceğiz.
Şimdiden tüm üyelerimizi ve tarım emekçilerini
buradan davet ediyorum.

bütünlüklü politikalar üretmemiz gerekiyor. Bu
noktada TMMOB olarak yıllardır dile getirdiğimiz bazı
önerileri bir kez daha tekrarlamak istiyorum:

Değerli Arkadaşlar,

Bugün egemen olan kapitalist/endüstriyel gıda sistemi,
üretimden tüketime, üretim alanından tüketim
alanına, üretim ilişkilerinden tüketim ilişkilerine
gıda sistemini bir rant, sömürü ve tüketim ilişkisi
olarak örgütlemektedir. Ülkelerin gıda bağımsızlığı ve
egemenliğini şirket egemenliği olarak uygulamakta,
sağlıklı gıda üretiminin adil koşullarını ortadan
kaldırmakta, gıdayı bir meta olarak görmektedir.

Gıda egemenliği, insanin en temel gereksinimi olan
beslenmeyle ilişkilidir. Gıda egemenliğini kaybeden
uluslar benliklerini de yitirirler. Dolayısıyla dışa bağımlı
politikalardan vaz geçilmelidir. Yerli üreticiyi koruyan
ve destekleyen, istihdam geliştiren, kırsal refahın
artırılmasını hedefleyen politikalar ve uygulamalar
ivedilikle devreye sokulmalıdır.

Odalarımızın yapığı araştırmalara göre; ülkemizde
tarımsal üretim sektörü ulusal gelire %6,5, istihdama
%19,5 katkı sağlayan, kırsal alanın hemen tek ekonomik
getiri kaynağı olan vazgeçilmez bir sektördür.
Özellikle dünya gıda fiyatlarının 2008’den bu
yana yükselişe geçmesinin ve pek çok ülkede
halk ayaklanmalarına neden olmasının ardından,
tarım sektörünün önemi her geçen gün daha iyi
anlaşılmaktadır.
Pandemi süreci içerisinde tarımın önemi daha belirgin
olmuştur. Sokağa çıkma yasağı veya kısıtlamalar
uygulandığıı dönemlerde, insanlar televizyon veya
buzdolabı almak için değil gıda tedariği için seferber
olmuştur.
Artık sadece üretmek değil, gelişen teknoloji ile birlikte
toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun şekilde, sağlıklı
ve kaliteli bir üretim yapılması da gerekmektedir.
Böylesi bir üretimi kontrollü ve izlenebilir bir üretim
sistemi ile gerçekleştirebiliriz. Bu noktada başta ziraat
mühendislerimiz olmak üzere, pek çok mühendislik
disiplininin bu konuda daha fazla söz sahibi olması da
gerekmektedir.
Değerli Arkadaşlar,
Ülkemizde son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan önemli
bir olgunun yarattığı sorunun altını özellikle çizmek
istiyorum. Siyasi iktidarın toplum ve doğa yararını
göz ardı eden politik yaklaşımları nedeniyle son
zamanlarda sürekli olarak maden ocağı yapmak için,
sanayi kuruluşu yapmak için, yol geçirmek için, kanal
açmak için, imar düzenlemesi için tarım arazilerinin
yok edildiğine tanık oluyoruz.
TMMOB ve bağlı odalarımız bu yıkım politikasına
karşı hukuki ve toplumsal mücadele yürütse de
ülkemizin tarım alanları hızla daraltılıyor.

Günümüz dünyasında, tarımsal politikaların tekelleşmiş
ulusötesi dev şirketler tarafından yönlendirilir duruma
gelmesi ve dünyaya egemen olan neoliberal politikalar
yaşanan sıkıntının ana kaynağıdır.

Tarım alanlarının imar ve sanayileşmeye açılması
ile gıda hakkı, yani gıdaya erişim zorlaşmaktadır.
Tarımsal faaliyet dışına çıkarılan her toprak parçasıyla,
tarımda yeterliliğiniz azalmakta bu da o ülkenin gıda
egemenliğinin kaybolduğu anlamına gelmektedir.

Gelişmiş ülkelerin tarımsal ürün ticaretindeki korumacı
politikaları, tarımda girdi fiyatlarının yükselmesi,
tarıma yeterli yatırımın yapılmaması, tarım ürünlerinin
biyoyakıt üretiminde kullanılması, tarım tekellerinin tek
ürüne dayalı tarımsal üretimi özendirmesi ve tarımsal

Gıda egemenliği esasında bir toplumsal bağımsızlığı
ifade eder. Bu açıdan gıda üzerindeki egemenlik, bir
örgütlenme mücadelesidir ve bir örgütlenme kavramı
olarak görülmektedir. Bu etkinliğimizden sonra Kasım
ayı içerisinde TMMOB olarak bir örgütlenme modeli
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Ülkemizde 1960 ve 70’lerde tarım politikamız iç ve
dış pazarlarda kendi toprağımıza ait tohumlarımızın
ürünlerinin satılması üzerine iken; 1980 ve sonrasında
benimsenen liberalleşme politikaları durumu
değiştirmeye başlamıştır.
Bu tip politikalar çok uluslu şirketlerin talep ettiği
katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimine
destek vermiş, seçeneksiz kalan küçük çiftçiler de bu
şirketlerle sözleşme yapmak zorunda kalmıştır.
Böylece geleneksel ürünlerimizin yetiştiği topraklar
sözleşmeli ekim adı altında radikal bir dönüşüm
geçirmeye başlamış, 2006 yılında çıkarılan 5553 sayılı
tohum yasası ile de patentlenmemiş tohumla üretim
yapılması, patentsiz tohum, fide ya da ürünlerinin
ticarete sokulması yasaklanmıştır.
AKP uyguladığı politikalarla ve çıkarttığı yasalarla
köylülerin yüzyıllardır ortak mülkiyet olarak
kullandıkları otlaklarına, meralarına, yaylaklarına yasa
zoruyla el koymuş, şirketlere satışının önünü açmış,
köylülerin kullanımına kapatmıştır.

Su ve toprak gibi hayati öneme sahip doğal
kaynakların korunması için gerekli önlemler alınarak
sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
Tarım üreticileri doğru yöntemlerle desteklenip,
üretim süreçlerinde tutulmaya çalışılmalı, tarımsal
AR-GE’ ye daha fazla yatırım yapılmalı, tarımsal ürün
planlaması yapılarak israf önlenmeli, toprağı işlemede
aile işletmelerine öncelik verilmelidir.
Özellikle kadın çiftçilerin tarımsal üretimin içinde
tutulması önemlidir. Kadının topraktan kopmasıyla
aileler de topraktan kopup uzaklaşmaktadır.
Sürdürülebilir aile çiftçiliği ve bunun temel direği olan
kadın çiftçiler özendirilmeli ve teşvik edilmelidir.
Tohumlara bedelsiz erişim garantisi sağlanmalı, yerel
üretim ve temel gıdalara öncelik verilmeli, köylerin mal
varlıklarına el koyan Büyük Şehir Yasası lağvedilmelidir.
Köylü ve çiftçi düzeyinde sendikalaşmanın önü açılmalı,
üreticiden tüketiciye aracısız mal sağlayan ekolojik
üretim-tüketim kooperatifleri desteklenmelidir.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile köylüyü
zorla toprağından ederek, bitkisel üretim ile hayvan
yetiştiriciliğini birbirinden ayırarak küçük üreticilerin
ölüm fermanını yazmıştır.

Şirketlerin tek tek üreticilerle sözleşme yapmasını
değil, üreticilerin ister sendika, ister kooperatif, isterse
köy derneği adıyla sözleşme yapmasını teşvik eden
düzenlemeler getirilmelidir.

Bütünşehir/Büyükşehir yasasıyla köyleri mahalle yapıp
ortak mülkiyetlerine el koymuş, ülkenin neredeyse
tamamını maden arama sahasına dönüştürmüştür.

Değerli Arkadaşlar,

Uygulanan neo-liberal politikaların tamamı köylüleri/
çiftçileri tarımsal üretimi bırakmaya zorlamaktan
öte bir şey değildir. Üretiminden hızla uzaklaştırılan
milyonlarca çiftçi, şehirlerde olmayan bir geleceğin
peşine sürüklenmektedir. Bu da zaten olmayan
ekonomik ve siyasi bağımlılığı daha da artırmakta ve
ekonomiyi kırılgan hale getirmektedir.

Yaşadığımız sorunları çözebilmek için yeni ve
sürdürülebilir bir gıda ve tarım yönetimine ivedilikle
ihtiyaç duyduğumuz açıkça ortadadır. Burada
yürütülecek tartışmaların bu doğrultuda politikaların
geliştirilmesine hizmet edeceğine inanıyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Açlığın, yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu,
sağlıklı, savaşsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir
dünya özlemiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sempozyumumuzun başarılı geçmesini diliyor
um.

Tarım ve Gıda alanında yaşanan bu tahribatın ortadan
kaldırılabilmesi için bu alana ilişkin toplumcu ve

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK SOSYAL TESİSİ 20212022 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ AÇILIŞ TÖRENİ
YAPILDI
TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi’nde 23 Ekim
2021 tarihinde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi
açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanının yanı sıra Büyükşehir ve Yenimahalle
Belediye Başkanları da katıldı.

Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına
saygıyla selamlıyorum.

Birliğimizin simge ismi, toplumcu geleneğimizin
mimarlarından Teoman ÖZTÜRK’ün adını verdiğimiz
bu öğrenci evinde sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan
büyük mutluluk duyuyorum.
Öğrenci evimizin yapıldığı arsayı TMMOB’ye tahsis
ederek, bize bu önemli mekanı ortaya çıkarma imkanı
sağlayan sayın Fethi Yaşar’a çok teşekkür ediyorum.

Açılışta TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TMMOB
Yönetim Kurulu önceki dönem Başkanı Mehmet
Soğancı ile öğrenci temsilcileri Bükre Tütüncü ve Yaren
Güzel birer konuşma yaptılar.
Koramaz açılışta şöyle konuştu:
“Değerli Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanım,
Değerli Yenimahalle Belediyesi Başkanım,
Değerli Geçmiş Dönem Birlik Başkanlarımız,
Birliğimizin Değerli Yönetim, Onur ve Yüksek
Denetleme Kurulu Üyeleri,
Odalarımız ve Odalarımızın Ankara Şubelerinin
Değerli Başkan ve Yöneticileri,
Ankara İl Koordinasyon Kurulumuzun Değerli
Sekreteri,
Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının hepinize başarı ve
mutluluk getirmesini diliyorum.

Seçildiği günden bu yana Öğrenci Evimize her konuda
desteğini ve iş birliğini esirmeyen, bu eğitim-öğretim
yılında da Öğrenci Evimizin tadilat ve onarımlarına
katkı sunan Sayın Mansur Yavaş’a hepinizin huzurunda
bir kez daha teşekkür ediyorum.

Değerli Belediye Başkanlarım, Sevgili Arkadaşlar

Öğrencilik dönemlerinin en büyük zorluklarından biri
de barınmadır.
Özellikle ekonomik sebeplerle pek çok öğrenci iyi ve
sağlıklı koşullarda barınma imkanı bulamıyor.
İçinden geçtiğimiz Ekonomik kriz döneminde
üniversitelilerin yüz yüze kaldığı barınma sorunu,
önceki yıllarla karşılaştırılamaz boyutlara ulaştı.
Devlet yurtlarının kapasitelerinin yetersizliğinin yanı
sıra, özel yurtların pahalılığı ve ev kiralarındaki büyük
artış öğrencileri ve ailelerini büyük bir çaresizliğe itti.
Kriz, özellikle yoksul ailelerin yaşamlarını her geçen
gün daha da zorlaştırıyor.
Bu durum, ailesinin bulunduğu il dışında okumak
zorunda kalan üniversite öğrencilerinin de yaşamlarını
çekilmez kılıyor.
Bugün ülkemizde 8 buçuk milyona yakın üniversite
öğrencisi varken, bu öğrencilerin barınabileceği
yurtların kapasitesi sadece 700 bin civarında.
Bu yetersizlik, üniversite öğrencilerini, çoğunluğuna
cemaat ve tarikatların sahip olduğu özel yurtlara ve
kötü koşullardaki evlere yönlendiriyor.
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Öğrencilerin parklarda sabahlamasına neden olan şey,
eğitim-öğretim hakkına sahip çıkma mücadelesidir.
Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Büyükşehir
Belediye Başkanlarının yoğun çabaları sorunu bir nebze
hafifletse de yurtlardaki olumsuz koşullar öğrencilerin
eğitimlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hepimiz öğrencilik dönemlerinden geçtik ve
öğrenciliğin kendine has zorlukları olduğunu biliyoruz.
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Öğrencilerin “Barınamıyoruz!” diyerek parklarda
sabahlamasına neden olan şeyin, bu acı gerçeğe dikkat
çekme çabası ve sorunların çözülmesi talebi olduğunu
görmemiz gerekiyor.

Öğrenci evimizin inşa edildiği dönemin TMMOB
başkanı sevgili arkadaşım Mehmet Soğancı’nın
şahsında bu mekanın yapımına emek ve katkı sunan
tüm yönetici ve üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Değerli Belediye Başkanlarım, Sevgili Arkadaşlar

Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’ın
destekleri ve ülkemizin dört bir yanındaki üyelerimizin
katkılarıyla 2014 yılında hizmete açtığımız Öğrenci
Evimizin bu yılki konuklarına hoş geldiniz diyorum.

Barınma ve geçim sıkıntısı kaygıları, özellikle yoksul
ailelerin çocuklarının eğitimlerine devam edememesine
neden olacak boyutlara vardı.

12 Eylül sonrasında uygulanmaya başlanan neoliberal
politikalarla sosyal politikalara harcanan kaynakların
azaltılması, yükseköğretim öğrencilerinin barınma
ihtiyaçlarının karşılanmasını daha da güçleştirdi.
Sosyal devlet anlayışının sona ermesi bu alanların
özellikle cemaat ve tarikatların kontrolüne geçmesine
neden oldu.
80’li yıllardan itibaren hemen hemen her cemaat ve
tarikat kendi yurtlarını, evlerini oluşturarak özellikle
yoksul yükseköğretim öğrencilerini kendilerine adeta
bağımlı kıldılar.
Bugün de öğrencilerin barınma sorununu çözmek için
yeni yurtlar yaptırmak, mevcut öğrenci yurtlarının
koşullarını iyileştirmek için kaynak ayırmayan iktidarın
kendi aile vakıfları ve cemaat yurtları için kaynakları
nasıl seferber ettiğini çok yakından görüyoruz.
Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, bu
cemaatlerin toplum için ne denli büyük bir tehdit
oluşturabildiğini artık hepimiz biliyoruz.
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi de geleceğimizin
teminatı olan siz gençlerimizin cemaatlere, tarikatlara
muhtaç olmadan, iyi sağlıklı, çağdaş ve demokratik
ortamlarda
barınabilmesi,
öğretim
hayatının
kolaylaşması için kuruldu.
2014 yılından bu yana binlerce öğrenciye barınma
imkanı yaratabildiğimiz için mutluyuz gururluyuz.
“Gençlik geleceğimizdir” şiarıyla hareket eden
TMMOB kadroları için, dayanışmanın ve aydınlık bir
geleceği yaratmanın adımıdır öğrenci evimiz.
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Türkiye’de yaşanan gericileşmeye inat bir “meydan
okuma” projesidir.
Başka bir Türkiye, başka bir Dünya mücadelemizin en
güzel hamlesidir.
Bir arada, kardeşçe, tüm renklerin özgürce barınabildiği
bir yaşam ütopyasıdır.
Elbette eksiklerimiz vardır ama bu eksiklikleri de hep
beraber dayanışarak düzelteceğiz. Olanaklarımız el
verirse öğrenci evimizin benzerlerini farklı şehirlerde
de açarak dayanışmamızı büyüteceğiz.
Değerli Genç Arkadaşlarım,
Öğrencilik hayatının zorluklarını hepimizin yaşadığını
söylemiştim ama sizler gerici ve baskıcı politikaların
yükseköğretim üzerinde geçmişle kıyaslanamayacak
ölçüde uygulamaya konulduğu bir dönemde
öğreniminizi sürdürüyorsunuz.
12 Eylül Darbesi sonrasında darbecilerin üniversiteleri
zapturapt altına alabilmek için kurduğu YÖK,
günümüzde tümüyle siyasallaşmış bir kurum haline
dönüştü.
Ülkede egemen olan baskıcı, antidemokratik ve gerici
ortam YÖK ve Rektörleri eliyle üniversitelere de
egemen oldu. Evrensel olarak demokrasinin beşiği
olarak adlandırılan Üniversitelerde Rektörler dahi
atamayla göreve getiriliyor.
Bizim gençlik yıllarımızda üniversite gençliğinden
bahsedilirken toplumun en aydın kesimi olarak
adlandırılırdı.
Bugün bu aydınlığı disiplin soruşturmalarıyla, polis
baskısıyla, gerici uygulamalarla karartmaya çalışıyorlar.
Yükseköğretimde yaşanan tüm bu yozlaşmaya rağmen
sizler bizim umudumuzsunuz, geleceğimizsiniz.
Üniversite eğitimi bir meslek edinmenin yanı sıra belki
ondan da önce yaşadığımız toplumu anlama, bilimsel
düşünme ve sorgulama yeteneğini geliştirme, insan
haklarına saygılı çağdaş bir birey olma yolunda atılmış
önemli bir adımdır.
Öğrenci evini kurarken en büyük amacımız, evrensel
değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve

hukukun üstünlüğüne inanan, çok kültürlü bir
toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve
kamu yararını gözeten nesillerin yetiştirilmesine katkı
sunmaktı.
7 yıldır burada konuk ettiğimiz, şimdi bir kısmı mezun
ve meslek sahibi olmuş kardeşlerimizin hayatlarına
bir nebze olsun katkımız olduysa, bunun mutluluğu
hepimize ömür boyu yetecektir.
Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,
Öğrenci Evimize ismini veren değerli başkanımız
Teoman Öztürk’ün “Yüreğimizdeki insan sevgisini
ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp
atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği;
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi
halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız”
sözleri bizim yol göstericimiz olmuştur. Sizlerin de
olsun.
Okullarınızdan mezun olup, buradan ayrıldıktan sonra
mesleklerinizi icra ederken sizler de yüreğinizde insan
sevgisiyle, emekçi halklar için çalışın.
Bu ülkenin geleceğini karartmak isteyenlere inat,
aydınlıklardan ve güzelliklerden yana olun.
Son sözlerim Birhan Keskin’in dizeleriyle olsun
Buraya umutlu günler koydum.
Şimdilik uzak gibi görünüyor,
ama kimbilir,
birazdan uzanıp dokunursun.
Umutlu günlere dokunacağımıza, umutlu günlere
sarılacağımıza olan inancımla hepinizi dostlukla
kucaklıyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, umutla
kalın…”
Açılış konuşmalarından sonra TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’a, Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar’a ve TMMOB Yönetim Kurulu önceki
dönem Başkanı Mehmet Soğancı’ya birer plaket takdim
etti. TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal
Tesisi 2021-2022 açılış töreni müzik dinletisiyle sona
erdi.

TMMOB’YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA:
ARDARDA GELEN ENERJİ ZAMLARI YURTTAŞLARI
BEZDİRDİ
Bilgisayar, Çevre, Elektrik, Fizik, Gemi Makinaları İşletme, Gemi, Gıda, Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odaları ile İçmimarlar Odası; İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Maden, Makina, Metalurji ve Malzeme,
Meteoroloji Mühendisleri Odaları ile Mimarlar Odası; Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Tekstil
ve Ziraat Mühendisleri Odaları 26 Ekim 2021 tarihinde ortak bir açıklama ile enerji zamlarına değindiler.
ARDARDA GELEN ENERJİ ZAMLARI
YURTTAŞLARI BEZDİRDİ…
ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI!
Son aylarda; elektriğe, doğalgaza ve en son da akaryakıt
ürünlerine art arda zamlar yapıldı. Kışa gireceğimiz
önümüzdeki günlerde, bu zamları yeni elektrik ve
doğalgaz zamlarının takip edeceği kesin. Ülkemiz
uzun yıllardan bu yana kamusal planlama temelli,
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı,
ekolojiye duyarlı, toplum yararını gözeten doğru ve
bağımsız bir enerji politikası uygulanmamasının ağır
sonuçlarını yaşıyor. Fosil yakıtlarda büyük orandaki
dışa bağımlılık, enerji politika ve uygulamalarındaki
tutarsızlık ve yanlışlıklar, spekülatörler ve fosil yakıt
şirketlerin körüklediği dünya ölçeğindeki fiyat
artışlarına ekleniyor ve tüm bunlar, zamlara gerekçe
olarak sunuluyor.
İklim kredilerinden yararlanmak için yıllarca
ötelendikten sonra aniden onaylanan Paris İklim
Anlaşması ardından da enerji politika ve uygulamalarında
olumlu bir değişikliğe yönelme işaretleri görülmedi.
Bugün; yalnız yüzde üçü değerlendirilen yaklaşık
400 milyar kilovat-saat güneşe dayalı elektrik üretim
potansiyelinin, yüzde yirmi beşi değerlendirilen 40
bin MW karasal rüzgar potansiyelinin ve bütünü ile atıl
vaziyette olan 500 bin MWh elektrik üretebilecek güçte
olduğu hesap edilen deniz üstü rüzgar potansiyelinin,
verimli kaynaklara sahip olmasına karşın kontrolsüz
izinlendirilen jeotermal enerji potansiyelinin doğru
değerlendirilmediği bir ortamda dışa bağımlı enerji
politikalarında ısrar edilmesi, hızla yerli makineekipman, teknoloji ve yerli işgücü ile mevcut
potansiyelimizi toplum/kamu çıkarları doğrultusunda
değerlendirmeye yönelik gerekli adımların atılmaması
sonucunda ülkemizin karbon salınımları yüksek,
pahalı fosil yakıtlara mahkum edilmesi kabul edilemez.
Enerjide uygulanan yüksek orandaki ÖTV, KDV ve
diğer vergiler, deyim yerindeyse Maliye Hazinesini
doldurmak için bir gelir kapısı olarak görülmektedir.
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Oysa devletin görevlerinden birisi de yurttaşlara
ulaşılabilir ve ucuz enerji temin etmektir. Özellikle
AKP döneminde yaşanan özelleştirmeler ve piyasacılık,
ülkemizde bir enerji yoksunluğu ve yoksulluğunun
yaşanmasına neden olmuştur. AKP hükümetlerinin
enerjideki dışa bağımlılık sevdası nedeniyle enerji
politikalarındaki tutarsızlıkların ve beceriksizliklerin
faturası her zaman olduğu gibi bir kez daha halka
kesilmiştir. Özellikle doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında
meydana gelen artışlar, başta elektrik olmak üzere
tepeden tırnağa her şeye zam gelmesine yol açmaktadır.
Sanayinin ve günlük hayatın önemli bir girdisi olan enerji
fiyatlarına gelen bu zamlar yaşamayı güçleştirmekte;
tüm sanayi ve gıda ürünlerine yansımakta ve halkı
canından bezdirmektedir. Enerji zamları sonucunda
yurttaşlarımız önümüzdeki kış daha çok üşüyecek,
elektrik kullanmayacak ve temel ihtiyaçlarını giderme
konusunda sıkıntılar yaşayacaktır. Fahiş enerji zamları
temel girdilerde yüzde 70 oranlarında dışarıya bağımlı
tarım sektörünü ve gıda sektörünü de olumsuz
etkileyecek, tarımda girdilerin pahalılaşması sonucu
çiftçiyi üretemez duruma getirecektir ve halka zamlı
fiyat olarak yansıyacaktır.
Küresel “enerji krizi”nin ülkemizde yaşanan
yansımalarını önlemek ve bu olumsuz gidişi
durdurabilmek için başlıca önerilerimiz şunlardır:
- Dışa bağımlılığı artıran, ithalat faturasını yükselten
enerji tercihlerinden uzak durulmalı,
- Petrolün üçte ikisini tüketen ulaşım sektöründe toplu
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taşıma ve ulaşıma ağırlık verilmeli,
-Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı
yüzde 1’e çekilmeli ve ÖTV oranları düşürülmeli,
-Elektrik üretiminde öncelik ve ağırlık, dışa bağımlılığı
artıran ve ithalat faturasını yükselten ithal kömür,
petrol ve doğalgaza değil başta güneş ve rüzgâr olmak
üzere yenilenebilir kaynaklara verilmeli,
- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme
Mekanizması (YEKDEM) kapsamında devam eden
mevcut döviz endeksli uygulamalara derhal son
verilmeli,
- Sanayide, ulaşımda, binalarda ve tarımda enerji
verimliliğini sağlamaya dönük teşvik ve adımlar hızla
atılmalı,
- Dışa bağımlı mazot, gübre dahil tarımsal girdilerde
KDV/ÖTV oranları yüzde 1’e çekilmeli ve sulamada
kullanılan elektrik fiyatlarının indirilmesi ile üretim
maliyetleri düşürülmeli,
- Düşük gelir grupları için hane başına ayda 230 kwH
elektrik ile bulunulan bölge ve ısınma biçimine göre
belirlenecek miktarda doğalgaz halka ücretsiz verilmeli,
-Zamlar, kamu ve bütçe açıklarını gideren bir can
simidi olarak görülmemelidir.

Biz TMMOB çatısı bünyesindeki Oda Başkanları olarak
diyoruz ki; dünyada ve ülkemizde BAŞKA BİR ENERJİ
POLİTİKASI MÜMKÜN!..
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

REVİZE EDİLEN KANAL İSTANBUL HAZIRLANAN REZERV
YAPI ALANI, 1.ETAP, 2.ETAP VE 3.ETAP 1/5.000
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANLARI İLE 1/1.000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANLARI’NA DAVA AÇILDI
TMMOB, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi,
Jeofizik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi, Ziraat
Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları
Odası İstanbul Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından
ilgili planların yürütmesinin durdurulması ve planların
iptali için 3 dava daha açıldı.
Böylece TMMOB ve bağlı odalarının Kanal İstanbul’a
karşı yürütmüş olduğu hukuk mücadelesinde dava
sayısı 15’e yükseldi.

25.03.2021 tasdik tarihli İstanbul İli, Yenişehir Rezerv
Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1.2. ve 3. Etabına
İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve
1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilanaskı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi
neticesinde itirazların bir kısmı uygun bulunmak
suretiyle 15.07.2021 tarihinde onaylanan NİP34685023 ve UİP-34139779 plan işlem numaralı
İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 1.2. ve 3.
Etap 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1.2. ve 3. Etap
1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava
açıldı.
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İSİG KONGRESİNE GİDERKEN PANDEMİ SÜRECİNİN
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi
tarafından birincisi 2001’de düzenlenen İSİG Kongresine
Giderken Pandemi Sürecinin İşçi Sağlığı Ve Güvenliğine
Etkileri Sempozyumu 22-23 Ekim 2021 tarihinde
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılışında MMO Adana Şube Başkanı
Ümit Galip UNCU, MMO Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus YENER, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
KORAMAZ birer konuşma yaptı.
Koramaz şöyle konuştu:
Sevgili meslektaşlarım, sayın konuklar, ILO ve Dünya
Sağlık Örgütü’nün değerli temsilcileri, bakanlık ve
kurumlarımızın değerli yetkilileri ve emek-meslek
örgütlerinden gelen sevgili dostlarımız
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim
Kurulu adına hepinizi dostlukla selamlıyorum. İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi hazırlıkları kapsamında
gerçekleştirilen bu önemli etkinliği düzenleyen Makine
Mühendisleri Odamızın Adana Şubesine teşekkür
ediyorum. Sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum.
Konuşmama başlamadan önce tüm meslektaşlarımın
mühendislik ve mimarlık haftasını kutluyorum. Bildiğiniz
gibi TMMOB’nin ilk genel kurulu 18-21 Ekim 1954
tarihlerin yapılarak Birliğimiz kurulmuş ve bu günleri
içinde alan hafta Mühendislik-Mimarlık haftası olarak
kutlanıyor.
67 yıl önce birliğimize bağlı 10 odanın kurulmasıyla
kurumsallaşmaya başlayan Birliğimiz bugün geldiğimiz
noktada bağlı 24 odamız ve bu odalara kayıtlı 108 farklı
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden
600 binin üzerinde meslektaşımızla ülkemizin en büyük
mesleki demokratik kurumlarından birisi durumundadır.
Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 67 yıldır, sanayiden
planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden
ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi
sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar
insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve
birikimimizi emekten, halktan, ülkemizden, meslekmeslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır.
TMMOB olarak bizler, mesleki alanlarımıza ilişkin
sahip olduğumuz bilimsel ve teknik bilgiyi ülkemizin ve
halkımızın ortak yararı için kullanmayı şiar edinmiş bir
mesleki demokratik kitle örgütüyüz.
Üretim-bölüşüm-tüketim ilişiklerinin, çalışma ve yaşam
alanlarının insan haklarına ve onuruna yakışır biçimlerde
düzenlenmesi gerektiğini savunuyor ve bu eksende
mücadele eiyoruz.

İşçi sağlığı ve güvenliği konusun da aynı bakış aşısıyla
yaklaşıyoruz.
Hepimizin bildiği gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu,
ülkemizin en can yakıcı sorunlarından biri. Her yıl
binlerce kişi işyerlerinde hayatını kaybediyor, on binlerce
kişi ise iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle
yaralanıyor ya da sakat kalıyor.
Avrupa Birliği verilerine göre Türkiye ölümle sonuçlanan
kazalar bakımından Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Yeterli
önlemler alınmadığı için kazalar ve ölümler her yıl artıyor.
Mevcut yasal düzenlemeler, iş kazalarını ve ölümlerini
önlemekte yetersiz kalıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği
konusunda köklü ve yapısal sorunlar yaşıyoruz. Bu
sorunların temelinde, sermayenin azami kar hırsı ve
emek aleyhine politikaları yatmaktadır.
Bu hırsın ve politikaların ürünü olan taşeronlaştırma,
özelleştirme,
sendikasızlaştırma,
denetimsizlik,
esnek-kayıt dışı istihdam , ağır çalışma koşulları gibi
uygulamalarla iş kazaları ve meslek hastalıkları giderek
artıyor.
Değerli arkadaşlar,
Bütün bunlara ilave olark 2020 yılı Mart ayından bu yana,
20 aydır ülkemizde etkili olan Covid-19 salgını hepimizin
sağlığında ve yaşam tarzında olumsuzluklar yaratmaya
devam ediyor.
Sürecin en başından bu yana vaka sayıları konusunda
güvenilir veri sunmayan Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarına
göre bile ülkemiz toplam vaka sayısında Dünyada yedinci,
Avrupa’da ise ikinci sırada yer alıyor.
Halen dünyada aktif vakanın ve günlük ölüm sayısının en
fazla olduğu ilk 4 ülke arasındayız.
Salgının 20 ayını yaşadığımız bu dönemde her gün 30
bin yurttaşımız bu hastalığa yakalanıyor ve yine her gün
en az 300 yurttaşımız bu hastalık nedeniyle hayatını
kaybediyor.
Salgınla mücadele konusunda bilimsel temelden,
insani önceliklerden ve şeffaflıktan uzak politikalar
ve tedbirsizlikler pandemi sürecinin toplumsal
maliyetlerinin artmasına neden oldu.
Pandeminin daha ilk günlerinde Cumhurbaşkanı’nın
dile getirdiği “Yaşanan bu durum Türkiye ekonomisinin
öne çıkması için fırsattır” yaklaşımı, iktidarın salgın
dönemindeki tüm kararlarının belirleyicisi oldu.
Hatırlayacaksınız bilim insanlarının yaygın test çağrısına
rağmen uzun süre test yapılamadı, sağlık çalışanlarına
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koruyucu ekipman sağlanamadı, halkın kullanımı için
maske-dezenfektan-kolonya bulunamadı, maske dağıtımı
yapılamadı, vaka ve ölüm sayıları gizlendi ve hepinizin
bildiği gibi uzun süre boyunca yeterli aşı sağlanamadı.
Siyasi iktidarın pandemi boyunca temel önceliği, salgın
nedeniyle üretimini durduran ülkelere karşı avantaj elde
etmek olduğu için, işyerleri ve çalışma yaşamı adeta
salgınla mücadele programı dışında tutuldu.
Bu süreçte çalışanlar kapanma tedbirlerinden muaf
tutuldu, işçiler fabrikalara hapsedildi, şantiyelerde ortaya
çıkan vakalar gizlendi, üretim tesisleri filyasyon-izolasyon
tedbirleri dışında tutuldu, hasta işçiler zorla çalıştırıldı.
Salgın koşulları altında sağlıkçılar başta olmak üzere
emekçiler için gerekli tedbirler alınmadı, “ekonominin
çarkları dönsün” denilerek emekçiler adeta salgına kurban
verildi. Bu süreçte on binlerce emekçi hayatını kaybetti.
Pandemi koşullarında çalışma zorunda kalan pek çok
kişi de gerekli tedbirler alınmadığı için işini, ekmeğini,
gelirini kaybetti.
Hükümetin salgın boyunca ekonomide ve çalışma
yaşamında yaptığı düzenlemeler, ne işçilerin sağlığını
korumakta etkili oldu, ne de emekçilerin iş ve gelir
kaybını engelleyebildi.
Ülkemizde siyasi iktidarın tüm iş bilmezliğine ve
işgüzarlığına rağmen, daha büyük kayıplar yaşanmamışsa
eğer, bunu sağlık çalışanlarının özverisine ve yıllardır
sağlığın ve sosyal güvenliğin özelleştirilmemesi için
mücadele eden toplumsal muhalefet güçlerinin gayretine
borçluyuz.
Şirketlerin doymak bilmez kâr hırsına karşı, herkes için
parasız, nitelikli, erişilebilir sağlık hakkını savunanların
kararlı duruşuna borçluyuz.
Hepimiz biliyoruz ki, salgınla mücadelenin çok daha
insani ve emek yanlısı yöntemleri vardı ve siyasi iktidar
bu yöntemi tercih etmedi.
İktidarın bu tercihi ile iş cinayetlerinin engellenemiyor
olması aynı nedene, daha fazla kar hırsıyla şekillenen
sömürü içgüdüsüne dayanmaktadır.

ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine
karşı korumak, çalışanların güvenlik, sağlık ve refahını
sağlamak ve geliştirmektir.
Tüm yasal çerçeve bu ana eksene oturtulmak zorundadır.
İşçi sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunları
çözebilmek için ülkemizin ILO kabul edilen sözleşmelerin
tamamına taraf olması ve mevzuatın köklü düzenlemelerle
yeniden yapılması gerekmektedir.
Ülkemiz ILO’ya 1932 yılında üye olmuş olmasına karşın,
ILO tarafından kabul edilmiş sözleşmelerin neredeyse
üçte ikisine henüz taraf değildir.
Türkiye’nin temel bir insan hakkı olan işçi sağlığı ve
iş güvenliği hakkı kapsamında, ILO’nun geri kalan
sözleşmelerini de bir an önce onaylaması gerekmektedir.
Devletin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu
çarpık konumlanışı nedeniyle, devletin ve işverenin
sorumluluğunda olması gereken pek çok şey İş Güvenliği
Uzmanlarının omuzlarına yüklenmektedir.
Danışmanlık hizmeti olarak verilmesi gereken işçi sağlığı
ve iş güvenliği, ülkemizde yasaların da yol vermesi ile bir
suçlu yaratma olayına dönüşmüştür.
İş güvenliği uzmanın verdiği danışmanlığı uygulamaya
geçirmeyen, engelleyici ve önleyici çalışmaları yapmayan
işverenler önünde meslektaşlarımıza birer yasal kalkan
vazifesi gördürülmektedir.
İş güvenliği uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen
işverenlerin almadığı önlemler sonucu yaşanan ölüm,
kaza gibi durumlarda dahi meslektaşlarımız günah keçisi
ilan edilmekte, kazaların asli suçlusu olarak yargı önüne
çıkartılmakta, hatta hapis cezaları verilebilmektedir.
Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzeltilerek, işçi
sağlığı ve iş güvenliğine kaynak ayırmayan, tedbirleri
almaktan imtina eden, bu tedbirlere işgücü ve maliyet
hesabıyla yaklaşan işverenlerin de yaşanan kazalardan ve
meslek hastalıklarından sorumlu tutulacağı bir işleyişe
geçilmesidir.
Değerli Arkadaşlar,

İşçileri ölüm ve zulüm arasına sıkıştıran bu sömürü
cenderesinin kırılması gerekiyor.

Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük
çoğunluğunun önlenebilir olduğu bilinmektedir.

Değerli Arkadaşlar,

Bilimsel ve teknik ölçütler doğrultusunda atılacak adımlar
ile göz göre göre “geliyorum” demekte olan facialara son
vermek mümkündür.

Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında halen
yapısal ve köklü sorunlar bulunmaktadır. 2012 tarihli
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere,
iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi
çalışmaları temel yanlışlarla doludur.
Mevcut yasal çerçeve, işçiyi korumak, iş güvenliğini
sağlamak ve meslek hastalıklarını önlemekten çok
sermaye çıkarları ve neoliberal politikaları gözeten
konumda bulunmaktadır.
Oysa, sosyal hukuk devletinin temel işlevi, güvenli
bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışanları çalışma

Bunun için önce insan hayatına ve emeğe değer veren bir
yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.
Burada yürüteceğimiz tartışmaların, bu alanda yaşanan
sorunların çözümüne katkı vereceğine inanıyorum.
İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, işyerlerinde
hayatlarını yitirmedikleri, eşit adil bir ülke ve dünya
özlemi ile TMMOB Yönetim kurulu adına hepinizi saygı
ve sevgiyle selamlıyor, sempozyumumuzun başarıyla
sonuçlanmasını diliyorum.

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2021 SAYI: 200

TMMOB DENİZLİ İKK: 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ
KUTLU OLSUN
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.
Dünyanın en kanlı savaşı olarak nitelendirilen İkinci
Dünya savaşı Nazilerin Polonya’yı işgal etmesiyle 1 Eylül
1939’da başladı. Ardında 52 milyon ölü, milyonlarca
yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile
acı ve gözyaşı bıraktı. Mayıs 1945‘te son buldu. İnsanlık
tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının
başladığı gün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak
kabul edildi.
82. Yılında, aynı acılar bir daha yaşanmasın diye,
savaşlar dursun diye, silahlar sussun diye bir kez daha 1
Eylül Dünya Barış Gününü kutluyoruz.
Barış her şeyden önce bir yaşam hakkıdır. Her türlü
ayrımcılığın, şiddetin, savaşın ve baskının olmadığı bir
dünya demektir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde
yer alan yaşam hakkının korunması demektir.
Dünyanın birçok yerinde mazlum halklara karşı zor
kullanımı, yaşanmakta olan çatışmalar ve savaşlar
insanlığın geleceğini tehdit etmektedir ve insanın en
temel evrensel hakkı olan “yaşama hakkı”nı elinden
almaktadır. Küresel eşitsizliğin yarattığı yoksulluk,
yoksulluğun getirdiği açlık, açlığa eklenen savaş ve
çatışmalar, bugünün dünyasında olağan bir durum
olarak görülmektedir. Kapitalist küreselleşmenin
geldiği boyut budur.
Dünyanın neresinde bir savaş yaşanıyorsa, orada daima
emperyalistlerin ve onların işbirlikçilerinin izlerine
rastlıyoruz. Emperyalist güçlerin tüm dünya halklarına
ve doğaya karşı yürüttükleri bu savaş dünyayı
tahakküm altına alma hırsı ve enerji kaynaklarını
kontrol etme arzusu yaşadığımız savaşların, şiddetin ve
yıkımın en büyük nedenidir. Yaşanan bu savaşlara ve
şiddete dur diyebilmenin ilk adımı, emperyalizme dur
diyebilmekten geçmektedir. Günümüzde dünya barışını

yok eden en önemli tehdit emperyalistlerin ve onların
işbirlikçilerinin diktatörlük hevesleri yağmacılık ve
talan politikalarıdır.
Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle
her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor.
Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek
zorunda kalıyor. Savaşın yarattığı açlık, yoksulluk,
şiddet ve düşmanlık, dünyanın her yerini savaş alanı,
özellikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere herkesi
savaşın hedefi haline getiriyor.
Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları
olarak bizler, yayılmacı ve teslimiyetçi bir dış politika
izlemeyen, savaşa, işgale ve talana ortak olmayan,
demokratik, sosyal hukuk devleti niteliğine sahip,
kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne
olursa olsun, eşit haklara sahip yurttaşlar olarak
yaşayabileceğimiz, ülkemizin ve toplumumuzun
bir daha savaş ve şiddeti yaşamaması için öncelikle
demokratikleşmeye yönelik çözümlerin benimsendiği,
bağımsız, demokratik ve barış içinde bir Türkiye
istiyoruz.
Yüreği dostluk, kardeşlik ve barıştan yana atan tüm
insanların; eşit, özgür, insanca ve kardeşçe yaşayacağı
bir dünyayı inşa etmenin yolundaki engelleri aşmak,
yaşamak ve yaşatmak için; tüm insanlığın ‘BARIŞ’
diye haykıracağı zaman diliminin hemen bu gün
olması, savaşsız, sömürüsüz bir dünyanın kurulması
için, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘YURTTA SULH,
CİHANDA SULH.’ söyleminin acil hayata geçmesi için;
YAŞASIN BARIŞ diyoruz…
Mehmet AKKÖSE
TMMOB Denizli İKK

TMMOB ZONGULDAK İKK YARDIM KAMPANYASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kastamonu ili Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felâketi mağdurları için TMMOB
Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu öncülüğünde gerçekleştirilen yardım kampanyası sonucu tedarik edilen
malzemeler; 3 Eylül 2021 tarihinde Zonguldak TMMOB İKK Sekreteri Çağlar ÖZTÜRK ve TMMOB Maden
Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi II. Başkanı Levent YAĞCIOĞLU tarafından Kastamonu Bozkurt İlçesine
ulaştırılarak; TMMOB Maden Mühendisleri Odası Kastamonu İl Temsilcisi Kenan ACAR ile Makina Mühendisi
Efrain TEKİN’ in öncülüğünde dağıtılmıştır.
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BOLU İKK: “DOĞASI, MERASI, YAŞAM HAKKI
İÇİN DİRENEN AYMAN YAYLASI KÖYLÜLERİNİN
YANINDAYIZ!”
Bolu ili Seben ilçesi sınırları içerisinde yer alan Ayman Yaylası mevkiinde yapılmak istenilen taş ocağına
ilişkin mahkeme süreci devam etmesine rağmen bölgede ağaç kesimine başlanması üzerine TMMOB Bolu İl
Koordinasyon Kurulumuz tarafından 16 Eylül 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

eleme, öğütme, sınıflandırma ve bu işlemlerden
geçmiş ürünlerin elleçlenmesi sırasında canlı
sağlığını tehdit edecek boyutlarda toz oluşmaktadır.
Açığa çıkacak tozun bölgedeki ağaçların ve doğal
bitki örtüsünün üzerine yerleşmesi sonucu bitkisel
solunumu engelleyerek, doğal bitki örtüsü ve ağaçların
kurumasına kadar olumsuz sonuçlar doğurması
kaçınılmazdır. Ayrıca tozun tane boyu küçüldükçe
havada asılı kalma süresi uzadığından, civar yerleşim
bölgelerine meteorolojik olarak taşınımıyla birlikte
insan sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturacaktır.
Yine taş ocağı faaliyetlerinde açığa çıkacak olan toz,
geçimini hayvancılık faaliyetleriyle sürdüren yöre
halkının su kaynağı olan ve bugünlerde ciddi anlamda
kuraklık tehditi altında olan Akçakilise Deresinde de
telafisi mümkün olmayan kirlenmelere yol açacaktır.
Ocak çalışmalarında başta patlatma olmak üzere, tüm
operasyonlarda açığa çıkacak olan çevresel gürültü,
hayvancılık da veriminin azalmasına sebebiyet
verecek, yakın yerleşim alanlarında yaşam konforunun

düşmesine neden olacaktır. Ocak alanının açılması için
kesilmesi muhtemel yüzlerce ağacın doğada yaratacağı
tahribatsa cabasıdır.
Ocak alanına 60 metre mesafede yer alan Yüksek
Gerilim Elektrik İlettim Hattı ise ayrı bir tehlike
barındırmaktadır. Olası kontrolsüz patlamalarda
iletim hattının zarar görmesi durumunda, çevre
yerleşim alanlarında enerji kesintisinin yaşanmasının
yanı sıra, geniş ölçekli orman yangınlarına davetiye
çıkarabilecektir.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl
Koordinasyon Kurulu olarak, yetkilileri bilimsel ve
teknik saiklerden uzak bu projeden derhal vazgeçmeye
davet ediyor, doğası, merası ve yaşam hakkı için direnen
Ayman Yaylası köylülerinin yanında olduğumuzu bir
kez daha vurguluyoruz.
TMMOB BOLU İL KOORDİNASYON KURULU
SEKRETERİ
EROL PERÇİN

TMMOB HEYETİ İLE MUĞLA İKK BİLEŞENLERİ ORTAK
TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Heyeti ile Muğla İl Koordinasyon Kurulu 17
Eylül 2021 tarihinde ortak toplantı gerçekleştirdi.

İlimiz Seben ilçesi Ayman Yaylası mevkiinde, DSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 5. Bölge Müdürlüğü
tarafından yapılması planlanan Bolu Seben Taşlıyayla
Göleti ve Sulaması Projesinde kullanılacak Taş Ocakları
projesi ile ilgili olarak Bolu Valiliği’ne sunulan ÇED
Proje Tanıtım Dosyası hakkında, 09.07.2021 tarihinde
“ÇED gerekli değildir” kararı verilmiştir. Tesisin
kurulması için kamu yönetimince mevzuatı zorlayarak
izinlendirme süreci devam ederken, Ayman köylüleri
yasal ve toplumsal mücadelesine devam etmektedir.
Kamuoyuna yansıdığı üzere, Ağustos ayı sonunda
iş makinalarının bölgeye intikal etmesi sonucu söz
konusu proje hakkında ancak bilgi sahibi olan yöre
halkı, demokratik tepkilerini dile getirerek bölgede
taş ocağı kurulmasını istemediklerini yüksek sesle
dile getirmişti. Aynı zamanda yürütmeyi durdurma
talebiyle idari dava sürecini de geçtiğimiz günlerde
başlatmışlardır. Bugün geldiğimiz noktada tüm

demokratik ve yasal girişimlere karşı bölge içerisinde
yer alan ormanlık alanın kıyımına başlanmıştır.
Projeye esas kaya malzeme ocağına en yakın
yerleşim yeri; ocağın 550 m güneybatısında yer alan
ve hayvancılık faaliyeti için yararlanılan Ayman
Yaylasında yer almaktadır. Kaya malzeme ocağının
460 m güneyinde, hayvan sürüleri ile yaban hayatının
su ihtiyacını karşıladığı Akçakilise Deresi geçmektedir.
Ayrıca hayvancılık faaliyetini sürdüren Ayman yaylası
mera alanı ve hayvan ağılları ocağın kurulmak istendiği
alan ile Ayman Yaylası arasında kalmaktadır. Ayman
yaylası ve civar yerleşim yerlerinin elektrik ihtiyacının
karşılandığı Yüksek Gerilim Elektrik İletim Hattı ocak
alanına yaklaşık 60 metre mesafede bulunmaktadır.
Taş ocağı faaliyetlerinde delik delme işleminde başlayan
toz oluşumu, onu izleyen patlatma ve yüklemede de
devem eder. Daha sonra kuru olarak yapılan kırma,
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Yaz aylarında yaşanan yangınlar nedeniyle orman
alanlarında kayıplar yaşayan bölgeleri ziyaret eden
TMMOB Heyeti, Muğla İl Koordinasyon Kurulu ile
söndürülemeyen orman yangınları ve termik santral
için ormanlık alanın yok edildmesi konusunda
bölgedeki çalışmalara ilişkin görüş alışverinde bulundu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
toplantıda, yangından etkilenen orman arazileri hiçbir
biçimde imara ve yapılaşmaya açılmadan hızla ıslah
edilmeli, yetişme muhiti koşullarına uygun orijinde
yeterli miktarda tohum ve fidan sağlanarak yeniden
ağaçlandırılmadır dedi.
Koramaz, TMMOB olarak yeniden ağaçlandırma
çalışmalarına elimizden gelen her türlü desteği
vereceğiz diye konuştu. Ayrıca iklim değişikliğinden
ziyade, insan kaynaklı doğa tahribatlarının, yerel
yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim
etmesinin kabul edilemez olduğu ve TMMOB’nin
böylesi yanlış politikalarla mücadele etmeye devam
edeceğini vurguladı.
Toplantıya, Selçuk Uluata TMMOB Yönetim Kurulu
2. Başkanı, Dersim Gül TMMOB Genel Sekreteri,

Hüsnü Meydan TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi,
Orhan Sarıaltun TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, Ülkü
Karaalioğlu TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, Ayşegül
Akıncı Yüksel TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, Özden
Güngör TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, Ufuk Ataç
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, Halil Gezer TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi, Ali Uğurlu Kimya Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Faruk İlgün Jeoloji
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı,
Arife Kurtoğlu Makine Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Üyesi, Levent Darı İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi, Oğuz Develi Mimarlar Odası
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Görkem Acar Muğla
İKK sekreteri, Tolga Ay Milas İKK Sekreterleri, Levent
Kalyon Bodrum İKK Sekreteri ile Muğla, Bodrum ve
Milas birim temsilcileri katıldı.
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TMMOB HEYETİ İLE ANTALYA İKK BİLEŞENLERİ
ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

Kırk iki yıl önce tüm ülkede
etkisini gösteren ekonomik kriz
karşısında mühendis, mimar ve şehir
plancılarının yaşadığı hak kayıplarını
ve ücret adaletsizliklerini protesto
etmek için gerçekleştirilen iş bırakma
eylemi, teknik elemanların üretimden
gelen gücünü en açık biçimiyle ortaya
sermiştir.
TMMOB`nin çağrısıyla gerçekleştirilen
eylem, maden ocaklarından enerji
santrallerine, fabrikalardan şantiyelere,
kamu kurumlarından limanlara kadar
pek çok iş yerinde üretimin durmasını
sağlamış,
teknik
elemanların
yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi
sağlanmıştır.

TMMOB Heyeti ile Antalya İl Koordinasyon Kurulu 17
Eylül 2021 tarihinde ortak toplantı gerçekleştirdi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
önderliğindeki TMMOB Heyeti ile TMMOB Antalya
İKK ortak toplantısında Akdeniz Bölgesi’nde
orman yangınlarının etkilediği alanlara ilişkin bilgi
alışverişi yapılırken Koramaz büyük bir özveri ile
yangınla mücadelede rol almış TMMOB Birimlerine
teşekkür etti. Koramaz; yangınların engellenmesi ve
ormanlarımızın korunması, başta kamu otoritesi olmak
üzere yurttaşlar olarak ortak sorumluluğumuzdur dedi.
Toplantıya, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Saymanı Ülkü
Karaalioğlu, TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri Özden
Güngör, Hüsnü Meydan, Orhan Sarıaltun, TMMOB
Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Makina

Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Yener, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Uğurlu, Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün, TMMOB
Antalya İKK Sekreteri Derya Ünver, GıdaMO Antalya
Şube Başkanı Ali Munusoğlu, MMO Antalya Şube
Başkanı İbrahim Atmaca, ZMO YK Üyesi Taylan Çeliker,
ŞPO Antalya Şube Başkanı Ebru Manavoğlu, İMO
Manavgat Temsilcisi Koray Kaplan, Bayram Ali Çeltik
JMO Antalya Şube Başkanı, Engin Eraslan JFMO Antalya
Şube Başkanı, Reyhan Erdoğan PeyzajMO Antalya Şube
2. Başkanı, Şaban Tat EMO Antalya Şube Başkanı, Serter
Kocababa HKMO Antalya Şube 2. Başkanı, Umut Turan
İMO Antalya Şube Saymanı, Zafer Ergen Antalya Şub YK
üyesi, Sacit Tayfun KMO Antalya Şube YK üyesi, Halit
Namlar MeteorolojiMO Antalya Temsilcisi ve TMMOB
Antalya İKK birim temsilcileri katıldı.

TMMOB ANKARA İKK: 42. YILINDA 19 EYLÜL 1979
İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ SELAMLIYOR, TMMOB
MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI
DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu yüz bin mühendis, mimar ve şehir plancısının `iş bırakma eylemi`
yaptığı 19 Eylül 1979’un yıldönümünde 20 Eylül 2021 tarihinde TMMOB binası önünde bir basın açıklaması
yaptı.
Mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkma irademizin en
görkemli dışavurumu olan 19 Eylül 1979 İş Bırakma
Eylemimizi kırk ikinci yıldönümünde bir kez daha

selamlıyor, 19 Eylül`ün mirasını yaşatmak için ilan
ettiğimiz “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancıları Dayanışma Günü”nü kutluyoruz.
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Bizler için 19 Eylül İş Bırakma Eylemi, ülkesi için
düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir
plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir.
Bu yüzden bu anlamlı gün, “TMMOB Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak
kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır.
DEĞİŞMEYEN SORUNLAR
Ülkemizde son dönemlerde birbiri ardına yaşanan
büyük felaketler, mühendislik, mimarlık ve şehir
plancılığı hizmetlerinin ve bu alanda emek veren
meslektaşlarımızın toplumsal önemini bir kez daha
göstermiştir. Buna rağmen, siyasi iktidarın mesleğimizi
önemsizleştirme, emeğimizi değersizleştirme çabaları
sistematik olarak devam etmektedir. Bu sistematik
çabalar nedeniyle mühendis, mimar ve şehir plancıları
gerek kamuda gerekse özel sektörde kötü çalışma
koşulları altında, yetersiz ücretlerle çalışmaya devam
etmektedir.
İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik,
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde
çalışan tüm kesimlerin olduğu gibi mühendis, mimar
ve şehir plancılarının öncelikli sorunlarıdır. İçinde
bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın
olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve
şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır.
Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının
bugün karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik
sıkıntılar değildir. Kontrolsüz yetkilerle donatılmış
tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken,
özlük haklarımız da giderek budanmaktadır. Gerek
kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik,
mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama,

projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten
tüm meslektaşlarımız giderek daha zor koşullarda
çalışmaktadır.
“Parti
Devleti”
anlayışıyla
yönetilen
kamu
kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı
ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu,
özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler
gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesizsözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda
liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi
ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin
iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir.
Yandaş konfederasyonla imzalanan toplu sözleşmeler,
şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu
emekçilerinin her geçen gün daha da yoksullaşmasına
neden olmaktadır.
MESLEĞİMİZİ VE TOPLUMU KORUYACAĞIZ
Diğer tüm idari alanlarda olduğu gibi meslek
alanımızla ilgili de bir gecede yapılan, bilime aykırı,
keyfi düzenlemeler, halkın iyi ve güvenli mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı hizmeti almasını
engellemektedir. Bu durumun toplumumuza maliyeti
daha büyük felaketler, daha güvensiz yapılar, daha fazla
yıkım ve daha çarpık bir kentleşme olmaktadır.
Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik olarak
değersizleştiren bu politikalar ülkemizin geleceğini
tehdit etmektedir. Mühendis, mimar ve şehir
plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak
aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir.
Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak
yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır.
Bizler bu anlayışlar, mesleğimize ve meslektaşlarımıza
sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak
geleceğine de sahip çıkıyoruz.
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TMMOB olarak salgın koşullarında derinleşen
ekonomik kriz ve siyasi iktidarın artan baskıları
karşısında mesleğimizi, meslektaşlarımızın çıkarlarını
ve meslek örgütlerimizi korumak için mücadele
ediyoruz. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının
mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm
toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim
meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini
ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla
mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken
ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip
çıkıyoruz.
TEMEL TALEPLERİMİZ
Ülkemizdeki
her
projenin,
her
çalışmanın
planlanmasından yaşama geçirilmesine kadar
sorumluluklar üstlenen denetleyen, ülke sanayisinin,
tarımının,
madenciliğinin,
ormancılığının
ve
üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel
temelde
yürüttükleri
çalışmalarla,
ülkemizin
kalkınması açısından vazgeçilmez bir yere sahip olan
mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının
aşılması için:
· İktidarın dayattığı gerici dalga karşısında eğitim
kurumları güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkemizin en
büyük ihtiyacı olan tasarım, üretim, planlı kalkınma
süreçlerinde doğudan görev üstlenecek genç
meslektaşlarımızdır. Meslektaşlarımızın üniversitede
aldıkları eğitimin niteliğini yükseltilmelidir.
· Mesleğimizin itibarının düşürülmesine üniversitede
başlanmaktadır.
ÖSYM
tarafından
açıklanan
yerleştirme verilerine göre mühendislik, mimarlık
ve planlama bölümlerinin doluluk oranları %80
bandında kalmıştır. Eğitim; üretim, yatırım ve istihdam
planlamasından kopmadan yeniden örgütlenmelidir.
· Tüm çalışanlara sendikalaşma, güvenceli çalışma,
güvenceli iş, toplu sözleşme hakları sağlanmalıdır.
· Her alanda olduğu gibi planlamadan yoksun bir şekilde
uygulanan istihdam politikaları, ülkemizin ihtiyaçlarını
karşılamakta yetersiz, yetişmiş nitelikli genç teknik
elemanların istihdam edilmesinde başarısızdır. Altyapı
eksiklikleri, öğretim kadrosu yetersizlikleri, öğrenci
niteliklerinde meydana gelen düşüşler, müfredatın
niteliği ve işlevselliği, üniversiteler arası birliktelik,
akreditasyon, denklik, yeterlilik, eğitimin kalitesi gibi
sorunlar bir an evvel giderilmelidir.
· Kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız
4800-6400 arasında yükseltilmelidir.

· Kamuda sözleşmeli personel uygulaması ve kapsam
dışı personel statüsü kaldırılmalı, kamudaki teknik
personel ihtiyacının giderilmesi için kamuda atama
bekleyen binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının
istihdamı sağlanmalıdır.

TMMOB KOCAELİ İKK: GENÇLERİMİZ SOKATAYSA,
BİZE DE UYKU YOK. ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİN
BARINMA SORUNU ÇÖZÜLSÜN…

· Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel
Hizmet Tazminatının tavan oranı arttırılarak en az
%260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de
yansıtılmalıdır.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu üniversite gençliğinin en büyük sorunlarından biri olan barınma
üzerine 23 Eylül 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

· Fabrikada, ofiste, sahada ve şantiyede cinsiyet
ayrımcılığı ve mobbing engellenmelidir.
· İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüm çalışanların ve tüm
meslektaşlarımızın hakkıdır, iş cinayetlerinin ve iş
kazalarının önüne geçilmelidir.
· Mesleklerimizin temellerinin aşındırılması, toplumla
arasındaki bağın kesilmesi, mesleklerimizin kamusal
özelliklerinin ortadan kaldırılması kabul edilemez.
· Ülke sanayisi ve tarımını bitiren, meslek alanlarını yok
eden ranta dayalı ekonomi politikaları terkedilmeli;
üretime, sanayileşmeye, kalkınmaya dayalı ekonomi
politikaları benimsenmelidir.
· Hem toplum kesimlerinin hem de meslektaşlar
arasındaki gelir adaletsizliği ortadan kaldırılmalı,
herkese insanca yaşayabileceği temel ücret hakkı
tanınmalıdır.
· Meslek alanları geliştirilerek, istihdam üretime dayalı
olarak artırılmalı ve işsizlik azaltılmalıdır.
· Ülke düzeyinde insani yaşam koşullarına uygun
asgari ücret, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı tüm
çalışanlara, ayrım gözetmeksizin tanınmalıdır.
Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin
geleceğini tehdit eden uygulamalar karşısında sessiz
kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden
ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin
sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB`nin bilim
ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik,
özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya
devam edeceğiz.
Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik
içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde 19
Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma
Günü`nü kutluyoruz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yaşasın Mücadelemiz!
TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2021 SAYI: 200

Yurt kapasitelerinin yetersizliği, özel yurt fiyatları
ve ev kiralarının yüksek oluşu üniversite gençliğinin
en büyük sorunlarından birini oluşturmaktadır.
Ülkemizde, Covid-19 salgını sonrası okulların tekrar
açılması ile birlikte gerçek enflasyonun açıklanan resmi
rakamlardan çok daha yüksek olması sebebiyle her
alanda olan artışlara ek olarak yurt ve kira fiyatlarında
da akıl almaz artışlar yaşanmıştır. Her alanı rant
aracı olarak gören iktidar ve yandaşları temel hak
ve özgürlüklerin engellenmesinin birincil derecede
sorumlusudur.
Halkın işsizlikle boğuştuğu, çalışanların çoğunluğunun
asgari ücrete mahkum bırakıldığı, esnek ve güvencesiz
çalışmanın tümden meşrulaştırıldığı bir dönemden
vatandaşlarımız diğer temel ihtiyaçlarının yanında
artık barınma hakkına da ulaşamamaktadır.
Yoksulluğu, geniş sınıf ve sosyal katmanların en büyük
sorununu görmezden gelenler bugün üniversiteye
giden çocuklarımızın başlarını sokacakları bir yer dahi
bulamamalarının sorumluları, ülkeyi geçmişten bugüne
yöneten tüm iktidarlardır. Okullar 1,5 yıldır kapalıyken
ve açılacağı tarih belliyken, okulların ihtiyaçlarını tespit
etmeyen, ihtiyaçları gidermeyen ve planlama yapmayan
tüm kurumlar bugün sokakta yatmak zorunda bırakılan
gençlerimizin yaşadıklarından sorumludur.
Kredi Yurtlar Kurumu tarafından, az öğrenciye
sağlanabilen
“burs
imkanı”
dışında
kalan
öğrenciler geçinebilmek için “kredi” adı altında
borçlandırılmaktadır. İş insanlarının, yandaş firmaların
silinen milyonlarca lira vergisinin karşısında gençlerimiz
üniversitelerden borçlarla mezun olmaktadır. 650 TL
olan kredi/burs bedelinin, günün yaşam şartlarında
ne yol masrafının ne barınma ihtiyacının ne de gıda
ihtiyacının çözümü olamayacağı ortadadır. Saraylardan
tasarruf çağrısında bulunan, hiçbir şeye yetmeyen
burs/kredi miktarları ile övünenler halkın, gençlerin
yaşadıkları sorunlardan bihaber olduklarını ortaya
koymuştur. Yurt ücretlerinin aylık yaklaşık 1.5004.000 TL, 1+0 odaların 1.200 TL’nin altında olmadığı
bir ekonomik dönemde KYK’nın az sayıda öğrenciye
verdiği 650 TL burs hiçbir derde deva olamaz. Olsa olsa
bu sadece bir kandırmaca, göz boyama olabilir.

Yıllardır çözül(e)meyen barınma sorunu, milyonlarca
dolara yapılan ABD’deki Türk Evi, saraylar, yazlıklar
iktidarın siyasal tercihlerini ortaya koymaktadır.
Devlet yurtlarının yetersizliği ve ev kiralarındaki
artış öğrencileri “daha ucuz” olan tarikat ve cemaat
yurtlarına mahkum etmektedir. Maalesef elimizde
belediyeler ya da Merkezi kamu kurumları tarafından
Özellikle de Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yeni bir
yurt yapılmamışken ya da mevcut yurtların kapasiteleri
arttırılmamışken tarikat cemaat ya da çeşitli derneklere
ait olan yurtlara dair Belediyelerde çeşitli imar durumu
değişiklikleri ile kapasite artırımlarına gittikleri
kamuoyunca bilinmektedir. Bu durum iktidarın
üniversite öğrencilerinin barınma hakkını nasıl
yaklaştığının açık bir göstergesisdir. Bir taraftan ticari
alana dönüşen barınma ihtiyacı, tarikat ve cemaat
yurtları ile aynı zamanda siyasal İslamın örgütlenme
aracına dönüştürülmüştür. Devlet yurdu açmak
yerine devletin imkanları ile açılan yurtları tarikat
ve cemaatlere peşkeş çeken iktidar ve belediyeleri ise
yaşananların baş sorumlusu halindedir.
Öğrencilerin barınma sorunlarının çözümü kamusal
yaklaşımlarla yapılacak yurt ve konut planlamalarıdır.
Yurt kapasiteleri arttırılmalı,
standartları yükseltilmelidir.

yurtların

yaşam

Özel yurtlar ile tarikat ve cemaatlere ait yurtlar devlete
devredilerek, öğrencilerin barınma haklarının ticari
bir yarış ve siyasal İslam örgütlenme aracı olmaktan
kurtarılmalıdır.
Yurtlar ücretsiz olmalıdır.
Ulaşım ücretlerindeki zamlar geri çekilmeli, öğrenciler
ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanmalıdır.
Kira düzenlemeleri ile yüksek kira bedelleri
düzenlenmeli ve kira artış bedelleri kontrol edilmelidir.
Dün Demokratik, Özerk Ve Bilimsel Eğitim mücadelesi
veren, bugün “Barınamıyoruz!” diyerek barınma
hakları için sokaklarda, parklarda sabahlamak zorunda
bırakılan, taleplerini dile getiren tüm gençlerimizin
yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz!

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2021 SAYI: 200

47

48

açıklamalar

açıklamalar

BOLU İKK: HALKIN VE DOĞANIN SESİNE KULAK
VERİN!
TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu 25 Eylül 2021 tarihinde “Halkın ve Doğanın Sesine Kulak Verin” başlıklı
bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB HEYETİ İLE TUNCELİ İKK BİLEŞENLERİ
ORTAK TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Heyeti ile Tunceli İl Koordinasyon
Kurulu 30 Eylül 2021 tarihinde ortak toplantı
gerçekleştirdi.
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül’ün
TMMOB ve İKK çalışmaları ile ülke gündemine dair gerçekleştirdiği sunum ile başlayan
toplantıda Tunceli İl Koordinasyon Kurulu’nun mevcut durumu, çalışmaları ve çalışma programı değerlendirildi.
Tunceli Merkez ve İlçelerinin gündemleri,
İKK çalışmaları ve kent sempozyumu hazırlıkları hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Ülkemizin birçok yerinde değişik zamanlarda yaşanan
sel, taşkın ve yangın gibi felaketlerde birçok insanımız
hayatını kaybetmiş, birçok insanımız evinden olmuş,
yurttaşlarımızın geçim kaynağı olan hayvanları ve
tarım arazileri yok olmuştur.
Son yıllarda yaşanan bu felaketlerin temel nedenleri,
iklim değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı doğa
tahribatları, yanlış su politikaları, merkezi ve yerel
yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim
etmesidir.
Kaz Dağları’nda, Gölcük’te, Abant’ta, Salda Gölü’nde,
İkizdere’de olduğu gibi Ayman Yaylasında da halka
danışılmadan, bilimsel ve teknik gerçekler göz ardı
edilerek tahribatın temeli atılmak istenmiştir. Ne
var ki Ayman Yaylası köylüleri yaşamına, doğasına
sahip çıkarak demokratik tepkilerini dile getirmiş,
konuyu mahkemeye taşıyarak gerekli girişimlerde
bulunmuşlardır.
Proje muhatabı kurum tarafından geçtiğimiz günlerde
ifade edildiği gibi, Ayman yaylası köylülerinin
mücadelesi, Bolu Seben Taşlıyayla Göleti ve Sulaması
Projesine karşı değil, bu projede kullanılacak ve
merasının bitişiğinde planlanan taş ocağına karşıdır.
Ayman yaylası köylülerinin mücadelesi, halihazırda
farklı bir kamu kurumuna ait, herhangi bir ilave
çalışma ve yatırım gerektirmeksizin mevcut alana 900

metre uzaklıktaki taş ocağının bu projede kullanılması
içindir. Ayman yaylası köylülerinin mücadelesi
yüzlerce yıllık geleneklerine, merasına ve geleceğine
sahip çıkma mücadelesidir.
Uyardık, uyarmaya devam ediyoruz. Bu alanda
yapılacak taş ocağı telafisi mümkün olmayan tahribata
yol açacaktır. Taş ocağı çalışmalarında açığa çıkacak,
toz, gürültü ve titreşim ciddi çevresel kirlenmelere,
hayvancılık veriminin azalmasına ve köylülerin
yaşam konforunun bozulmasına neden olacaktır. Yine
açılması planlanan taş ocağının 60 metre yakınında yer
alan yüksek gerilim elektrik iletim hattının taş ocağı
faaliyetlerinde zarar görmesi durumunda geniş ölçekli
orman yangınlarıyla karşılaşılabilecektir. Taş ocağı
için yüzlerce ağacın katledilecek olması bile ormanlık
alanda yaşanacak tahribatın boyutunu göstermektedir.
Unutulmamalıdır ki kamu kurumu faaliyetleri, halkın
ihtiyaç ve çıkarları gözetilerek yürütülmelidir. Halkın
yaşam hakkını ve sağlığını görmezden gelen, doğal
yaşamı tehdit eden, çevreye telafisi imkansız zararlar
veren bir anlayış kabul edilemez.
Bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları
olarak yaşamı, doğası, merası ve geleceği için mücadele
eden Ayman Yaylası Köylülerinin yanında olduğumuzu
bir kez daha ifade ediyor, yetkilileri yöre halkının
ve doğanın sesine kulak vermeye, bu yanlıştan geri
dönmeye davet ediyoruz. Yaşasın Ayman Yaylası
Köylülerinin Mücadelesi! Yaşasın Mücadelemiz!

birlik haberleri
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Toplantıya TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki
Remzi Suiçmez, Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan, TMMOB Teknik Görevlisi Eren
Şahiner; Tunceli İKK Sekreteri Uğur Bayrak, Tunceli
İKK Bileşenlerinden Yılmaz Gök (Elektrik MO), Oktay
Yılmaz (Elektrik MO), Ali BIçak (Elektrik MO), Muhammet Ağıs (Elektrik MO), Şahin Demir (Harita ve
Kadastro MO), Zelal Arslan (İnşaat MO), Onur Can
Kılıç (İnşaat MO), Haydar Ertaş (İnşaat MO), Ali Oğan

(İnşaat MO), Düzgün Oral (İnşaat MO), Ferit Yavuz
(İnşaat MO), Esma Yeşilağaç (İnşaat MO), Anıl Murat Nas (Jeoloji MO), Onur Şahinol (Jeoloji MO), Muhammet Yurtdaş (Maden MO), Nursemin Karabulut
(Makina MO), Özcan Karadağ (Mimarlar O), İbrahim
Demir (Mimarlar O), İlker Söylemez (Mimarlar O),
Burhan Kılınç (Mimarlar O), Erdal Süer (Mimarlar O),
Samet Beycan (Peyzaj MO), Zeynep Canpolat (Şehir
Plancıları O), Senem Aydın (Şehir Plancıları O), Duygu Taş (Şehir Plancıları O), Emut Kork (Şehir Plancıları
O), Haydar Evcin (Ziraat MO) ve Sinem Kaplan (İKK
Görevlisi) katıldı.

TMMOB MERSİN İKK: “BİR LİMAN BİN PLAN” MERSİN LİMANI GÜNCEL BİLGİLENDİRME
TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Mersin limanının genişletilmesine yönelik hazırlatılan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları
üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan plan iptal ve yürütmeyi durdurma davalarına müdahil
olduğunu 4 Ekim 2021 tarihinde konuya ilişkin yaptığı açıklamayla kamuoyu ile paylaştı.
TMMOB Mersin İl koordinasyon
kurulu olarak Mersin limanının
genişletilmesine yönelik hazırlatılan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları
onay ve askı süreçlerinin tamamlanması
ile ilgili yapılan tüm itirazların
reddedilmesinden
sonra
Mersin
Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan
plan iptal ve yürütmeyi durdurma
birlik haberleri
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davalarına TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu
olarak müdahil olunmuştur.
Ayrıca dava aşamasında TMMOB Mersin İl
Koordinasyon Kurulu olarak söz konusu projeye
ait değerlendirme raporu hazırlanmış, mahkemeye
müdahillik dilekçesi ile birlikte teslim edilmiştir.
Söz konusu raporlar ve itirazlar neticesinde Mersin
2. İdare Mahkemesi bilirkişi heyeti tahsis edilmiş ve
bilirkişi raporu doğrultusunda 29.04.2021 tarih ve
2020/564 sayılı karar ile Mersin Limanının kapasite
artışını öngören söz konusu işlemin gelecekte telafisi
güç zararlar doğurabileceğinden ötürü söz konusu
işlem için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve 7
gün içerisinde bölge mahkemelerine itiraz yolunun
açık olduğunu beyan etmiştir.
Akabinde Limanın mülkiyet sahibi TCDD Genel
Müdürlüğü ve kiracısı konumdaki Mersin Uluslararası
Liman İşletmeciliği A.Ş söz konusu yürütmeyi
durdurma kararını Adana Bölge İdare Mahkemesi 2.
İdari Dava dairesine itirazda bulunulmuş ancak Bölge
İdare Mahkemesi söz konusu yürütmeyi durdurma
kararını uygun bularak 06.10.2021 tarih ve 2021/209Y
kararı ile onamıştır.

İmar davalarında yürütmeyi durdurma kararı alınıp
daha sonra bu karar bölge idare mahkemesinden de
onaylandığı takdirde kesin karar verilmesi gerekirken
söz konusu davalı durumda yer alan; Mersin
Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş İstanbul Teknik
Üniversitesi Konut Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü döner sermaye adına ücret yatırmak
suretiyle Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü öğretim üyelerinden oluşan heyetten söz
konusu kapasite artışının sorun teşkil etmediğini içeren
bir rapor almış ve bu rapor doğrultusunda Mersin 2.
İdare Mahkemesi 15.09.2021 tarihinde yeniden 5 kişilik
bir bilirkişi heyeti oluşturulması ve naip üye atanması
yönünde ara karar verilmiştir.

Davalı firma tarafından söz konusu üniversitenin döner
sermaye birimine maddi bedeli ödenerek alınan rapor
doğrultusunda; Mersin Limanının tarihsel süreçleri,
kent merkezi ile ilişkisi, limanın genişlemesinin
çevresel anlamda etkileri göz ardı edilerek sadece imar
mevzuatlarına atıfta bulunarak hazırlatılan bu rapor
emsal teşkil edilerek söz konusu davanın ara kararında
yeniden bilirkişi talep edilmesi ve bilirkişi listesi için
belirli tarifler yapılması söz konusu süreç için kaygılar
oluşturulmuştur.
Maddi bedel karşılığında alınan ve mahkemeye
sunulan bu rapor detaylı olarak incelenip söz konusu
rapora karşı hazırlayacağımız teknik rapor mahkeme
heyetine teslim edilecektir.
Ayrıca söz konusu raporda imzası bulunan kişilerin
bağlı bulundukları TMMOB bağlı meslek odalarının
genel merkezlerine raporun incelenmesi ve meslek etik
ve kararlarına aykırı bir durum olması durumunda
gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için girişimler
başlatılmıştır. Nihayetinde; TMMOB Mersin İl
Koordinasyon Kurulu olarak sürecin sonuna kadar
takipçisi olduğumuzu ve komisyon çalışmalarımızın
da bu yönde devam ettiğini belirtmek isterim.
MERSİN
TEKFEN
BİLGİLENDİRME

POLİPROPİLEN

TMMOB bağlı Çevre Mühendisleri Odası ve Ziraat
Mühendisleri Odasının müdahil olduğu dava
sonucunda söz konusu alanda yapılması düşünülen
polipropilen tesisinin çevresel etki değerlendirme
raporu mahkeme kararıyla iptali ilan edilmiştir.
Ayrıca TMMOB bağlı Şehir plancıları Odası Adana
Şubesinin Özel Endüstri Bölgesi ilanı ve yer seçimine
karşı açmış olduğu Danıştay Mahkemelerinde dava
sürecinde olup önümüzdeki aylarda duruşmalı olarak
devam edecektir.
Sadece TMMOB olarak değil yerel yönetimler ve Sivil
toplum kuruluşlarının da yasal anlamda dava süreçleri
devam etmektedir.
Tüm bu süreçler devam ederken söz konusu bölge
15.09.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında;
Askeri yasak ve güvenlik Bölgesi(Özel Güvenlik
Bölgesi) ilan edilmiş olup planın askı süreci devam
etmektedir.

Söz konusu Özel Endüstri Bölgesinin onaylanan
planlarına ve yer seçimine karşı açılan davalar devam
ederken yapılan bu değişikliklerin amacının ne
olduğunu anlamakta zorluk çekmekteyiz. 2565 sayılı
“askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu” ve
bu kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri incelendiğinde
üzerinde herhangi bir tesis bulunmayan ve ya proje
aşamasında dahil olmayan bu alanın söz konusu plan
değişikliği ile sadece devlet tasarrufunda kalması
amaçlanmaktadır.
Ana konteyner limanı fiziksel anlamda yer seçimi
2017 yılında revize edilen Adana-Mersin çevre düzeni
planında belirlenmiştir. Akabinde şu anda Özel
endüstri bölgesi ilan edilen alan ise Ana konteyner
limana hizmet verecek depolama alanları ve serbest
bölge gelişim alanı olarak planlanmıştır. Maalesef
üst ölçek planlarda alınan bu kararlar 1 yıl geçmeden
değiştirilmiş kentimizin çeyrek asırlık ana konteyner
limanının önü kapatılmıştır.
Mersin’in gelişmesine ve sağlıklı kentler yapılanmasına
set vuracak tutum ve davranışlar içerisinde olan
girişimlere/yatırımlara kentimizin önemli aktörleri
arasında yer alan tüm kamu kurum, kuruluşların,
akademik ve meslek odalarının ve ekonomi tabanlı sivil
toplum yapılanmalarının geçmişten günümüze kadar
ve dava aşamasına kadar olan süreçlerin içerisinde yer
alıp müdahil olmaları ve ana aktör olarak yer almaları
son derece önemlidir. Aksi taktirde kent çevre ve
ekonomi alanlarında geri dönüşü olmayan sonuçlar ile
karşı karşıya olacağımızı ifade edebiliriz.

TESİSİ

TMMOB Mersin İl koordinasyon kurulu olarak;
Mersin İli Akdeniz İlçesi Karaduvar Mahallesi sınırları
içerisinde mevcut durumda Toros gübre fabrikasının
bulunduğu araziyi de kapsayan alan daha önce Özel
Endüstri Bölgesi ilan edilmiş, akabinde 1/100000
ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği yapılmış ve daha
sonra polipropilen üretim tesisi için Çevresel Etki
Değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

onama sınırı içerisinde kalan alanın) “Askeri Yasak
ve Güvenlik Bölgesi (Özel Güvenlik Bölgesi amaçlı)”
olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu plan değişikliği incelendiğinde plan
açıklama raporunda; Mersin-Adana Planlama
Bölgesi 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP’de “Endüstri
Bölgesi”nde yer aldığı anlaşılan ve 21/05/2021 tarih
ve 4002 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2565
sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
Kanunu’nun 3. ve 4. Maddeleri gereğince “Özel
Güvenlik Bölgesi” olarak ilan edilen alanın MersinAdana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Revizyon
Çevre Düzeni Planı O33 nolu plan paftasında
(Gösterim başlığı altında yer alan plan değişikliği

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak
kentimizin kaderini tayin edecek olan bu tip hegonomik
yatırımlar özelinde gerçekleştirilmeye çalışılan bu
ihanete dur denilmesi birinci görevimizdir. Kentimizi
yakından ilgilendiren ve Mersinin kaderini belirleyecek
olan söz konusu yatırımlar hakkında başta Mersin
Valiliği olmak üzere kentimizde ki tüm Oda, STK ve
kent paydaşlarının bir arada yer almasını talep ediyor
ve gerçeklerin açıklanmasında her zaman Mersin’den
yana olacağımızı saygı ile kamuoyuna sunarız.
TMMOB MERSİN İL KOORDİNASYON KURULU

TMMOB Mersin İl Koordinasyon kurumuna bağlı
odalar olarak söz konusu işlemlere itiraz dilekçeleri
hazırlanmış ve akabinde söz konusu dilekçelerin red
olmasından sonra ise idari işlemler başlatılmıştır.

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2021 SAYI: 200

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2021 SAYI: 200

51

52

açıklamalar

açıklamalar

KOCAELİ İKK: GÖZDEN ÇIKARTTIKLARI KANDIRA’YA
SAHİP ÇIKIYORUZ! DOĞAYI VE YAŞAMI
SAVUNUYORUZ! SUNGURLU BARAJI’NA VE RANTA
HAYIR DİYORUZ!
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu ve Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Kandıra İlçesinde yapilmasi
planlanan Sungurlu Barajına dair 11 Ekim 2021 tarihinde bir basın aciklaması yaptı.
22.07.2015 tarihinde SUNGURLU
BARAJI ÇED Raporu kapsamında
Halkın Katılımı Toplantısı ile başlayan
süreç, 13.10.2021 tarihinde İstanbul
12. İdare Mahkemesinde yapılacak
olan duruşma ile devam edecektir.

alanda kesilecek ağaç sayısı 160.000 ile 200.000 arasında
olacağı tarafımızdan tahmin edilmektedir.

ve sayıda yapılmış ve çalışma yaptık” denmiştir. Bu
raporda bölgenin ekosistemini yansıtmamaktadır.

Tarım arazileri ve tarımsal üretim açısından
bakıldığında, proje kapsamında mansabta Ağva
bölgesinde yaklaşık 1250 ha tarım arazisinin sulanması
gündeme alınmış ancak yeterli çalışma yapılmamıştır.
Oysa ki KANDIRA bölgesinde baraj rezervuar alanında
yaklaşık 8000 ha alan halen aktif bir şekilde tarımsal
üretimde kullanılmaktadır.
Barajın yapılmasıyla
birlikte, tarımsal üretim açısından rezervuar alanında
üretim tamamen bitecektir.

En önemli noktalardan birisi de ; süreç içinde İSKİ
Genel Müdürü ile de görüşmeler gerçekleştirilmiş
ve Sayın Genel Müdür 2001 yılında başlanan 2003
yılında devreye sokulan Sungurlu yada Yeşilçay
Regülatöründen İstanbul’a aktarılan su miktarından
memnun olduğunu belirtmiştir. Baraj yapıldığında
alınacak su miktarı ort. 115 hm3 tür. Hali hazırda
ort. 85.7 hm3 su zaten İstanbul’a verilmektedir.
İSKİ kayıtlarına baktığımızda ; regülatörün devreye
sokulmasından bu yana yıllık 104, 112, 114, 106 ve
2020 yılında ise 127 hm3 /yıl su İstanbul’a verilmiştir.
Regülatörün yıllık su verme kapasitesi 142 hm3/yıldır.
Şayet İsaköy Aktarma İstasyonu’ndaki pompalar yeterli
sayıda çalıştırılır ise baraj yapılmadan da İstanbul’un
daha fazla su alması olasılığı mevcuttur. Bu durumda
barajın yapılmasının ne anlamı vardır?

Yerleşim birimleri açısından bakıldığında ; 285 km2
alanda 18 mahalle muhtarlığı bulunmakta olup ,
rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı içerisinde
bulunan Akçaova merkez ve Mahalleleri Tokaşlar ve
Yorgalar ,Teksen merkez mahallesi ,Selametli merkez
ve mahallesi Kabaklar, Çalca ve karşı Çalca mahalleleri
ile Kubuzcu mahallesinin Aptipaşa
mahalleleri
haritadan tamamen silinecek ve diğer 13 mahalle ve
mahallelere bağlı yerleşim birimleri ise içme suyu havza
yönetmeliklerinden dolayı yaşamsal ve tarımsal üretim
açısından olumsuz etkileneceği gibi, baraj yapıldığında
oluşacak mikro klimadan ve kuzeyli rüzgarların
bölgede hakim olması ve bağıl nemin artmasından
dolayı havza dışında dahi özellikle bölgede yapılan
fındık üretimi de ciddi oranda etkilenecektir. Burada
asıl olan, projenin bir bütün olarak ele alınmasıdır. Bu
noktada su kaynaklarının bir kısmı izmit Çubuklu’dan,
bir kısmı da Umuttepe’nin arkasından başlamaktadır.
Proje Kandıra’nın yaklaşık 1/3 ünü etkilediği gibi İzmit
sınırları içinde de sosyo-ekonomik sorunlara yol
açacaktır.

Bilindiği üzere SUNGURLU BARAJI
ÇED Raporu, ilk olarak ANKA
CED tarafından hazırlanmış ve
ERZİNCAN’ın Kemaliye ilçesindeki
bir barajın ÇED Raporundan
neredeyse copy-past yöntemiyle
alınarak Sungurlu Barajı Projesi’ne
adapte edilmeye çalışılmıştır. Birinci
ÇED Raporu bölgenin ekosistemini,
yaşamını, sosyal yapısını tariflemediği
gerekçeleriyle, gerek İstanbul 11.
İdare Mahkemesi, gerekse Danıştay
tarafından Davacı Bölge Halkı lehine
kararlar verilmiştir.
SUNGURLU BARAJI CED RAPORU,
ÇINAR MÜHENDİSLİK firmasına
Ekim 2019 tarihinde yeniden
hazırlatılmış, 03.04 2020 de “ÇED
Olumlu” kararı verilmiştir. Bunun
üzerine HAZİRAN 2020 de Bölge
Halkı
tarafından
SUNGURLU
BARAJI 2. “ÇED Olumlu” kararına
yönelik iptal davası bölge halkından
76 davacı ile açılmış olup, halen
devam etmektedir.

Ekosistem yönünden bakıldığında ; flora –fauna
açısından
6 taxonun
endemik olduğu, baraj
yapıldığında bunlar ile ilgili ne tür çalışmalar yapılacağı
belirtilmemiştir. Yine ne gariptir ki bu konuda ağırlıklı
olarak literatür bilgilerinden faydalanılmış, “bölgede
çalışma yapılmıştır denilse de

Sungurlu Barajı ÇED Raporu İncelendiğinde; Sungurlu
Barajının YAĞIŞ ALANININ 185 km2 olduğu, Baraj
rezervuar alanının 11.76 km2 olduğu ve mutlak
koruma alanının ise 25 km2 olduğu görülmektedir.
İçme Suyu Havzaları Yönetmelikleri incelendiğinde ise
36.76 km2 lik alanda hiçbir faaliyette bulunulamayacağı
anlaşılmaktadır. Yine Bakanlık verilerine bakıldığında

rezervuar alanının 1. Sınıf tarım arazisi olduğu, ancak
bundan raporda bahsedilmediği görülmektedir. Öte
yandan tüm proje alanı içerisinde yaklaşık 1.691.595
m2 orman sayılan alan olduğu ve 34.500 ağaç kesileceği
öngörülmektedir. Bu rakam yanıltıcıdır. Orman
Mühendisi uzmanlarla yapılan görüşmelerde, uzman
değerlendirmelerine göre hesaplama yapılırken 10 m2
ye bir ağaç hesap edilmektedir. Üstelik bu rakamlara,
akarsu yatağında bulunan ve orman envanterinde
olmayan küçük ormancıklar dahil değildir. Mevcut
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Hukuken proje hazırlama aşamasında 1 yıl 4 mevsim
yapılması gereken çalışmalar maalesef Ağustos 2019
da sucul canlılar açısından aks bölgesinde kısıtlı gün

Bölge insanı, ekosistemi ve doğası açısından yüzbinlerce
yılda oluşan bir yaşam alanının yok olması, telafisi
mümkün olmayan zararlara yol açacaktır. Bu noktada
suyu alın ama yaşam alanlarımıza, tarım alanlarımıza
ve doğamıza dokunmayın, diyoruz.
Anayasamızın 56. ve 19 . maddeleri açık ne nettir.
56. Madde; “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkına sahiptir” derken, 19 madde ise
“devlet vatandaşın maddi manevi kültürel ve çevresel
değerlerini korumakla yükümlüdür der”. Oysa bu
proje, belirtilen faydalar yerine EKOSİSTEMİ, SOSYAL
YAŞAMI, KÜLTÜREL YAŞAMI VE 1. SINIF TARIM
ALANLARINI YOK EDEN; dahası gerek bölgede
yatırım amaçlı arazi satın alıp, kamulaştırma kanalıyla
devleti zarara uğratacak, inşaat yapacak 5’li müteahhit
grubuna yeni bir rant alanı daha açılacaktır.
13 Ekim 2021 günü saat 14:10’da İstanbul 12. İdare
Mahkemesi’nde görülecek dava duruşmasında adaletin
ekosistemden, yaşamdan, tarımdan, hayvancılıktan,
üretimden, tarihten ve kültürden yana olmasını diliyor,
bu doğrultuda mücadelemize devam edeceğimizin
bilinmesini tekrarlıyoruz.
Saygılarımızla
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TMMOB KIRKLARELİ İKK MÜHENDİSLİK MİMARLIK
HAFTASI ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB ADANA İKK “EKONOMİK, EKOLOJİK VE
MÜHENDİSLİK BOYUTUYLA GIDA HAKKI” PANELİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİ
TMMOB Mühendislik-Mimarlık Haftası etkinlikleri
kapsamında TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu
“Ekonomik, Ekolojik, Mühendislik Boyutlarıyla Gıda
Hakkı” Paneli düzenledi.
Prof. Dr. Haydar Şengül’ün moderatörlüğünü yaptığı
panele Prof. Dr. İbrahim Ortaş ve Doç Dr. Zafer Erbay
konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını
yapan TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Ahmet Uncu, “küresel sermayenin tarımsal üretimin
tüm aşamalarında; yani tohum üretiminden, zirai
mücadeleye, gıda üretiminden bu gıdaların tüketimine
kadar tüm süreçleri kontrol etmektedir” dedi.
İKK sekreterinin açış konuşmasının ardından
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun
bu yıl dünya gıda günü için belirlediği “Eylemlerimiz
Geleceğimizdir” teması çerçevesinde “Ekonomik,
Ekolojik ve Mühendislik Boyutuyla Gıda Hakkı” başlıklı
sempozyuma geçildi.

TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu,
TMMOB’nin Birinci Genel Kurulu’nun 67. yıldönümü
ve Mühendislik ve Mimarlık Haftası dolayısıyla 19
Ekim 2021 tarihinde kitlesel bir basın açıklaması
gerçekleştirdi.
Kırklareli Özgürlük Parkı’nda düzenlenen basın
açıklamasını TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon
Kurulu adına İKK Sekreteri Erol Özkan okudu.
İKK Yönetim Kurulu üyeleri, TMMOB ve bağlı
odaların temsilcileri ile Demokratik Kitle Örgütleri
Temsilcilerinin
katıldığı
açıklamada
Özkan;
“Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve
çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup
geliştirirken, mesleki birikimlerimizin toplum yararına
kullanılmasının zeminini yaratmak TMMOB’nin
mücadele diyalektiğidir. Yıllar içerisinde ülkemizdeki
emek ve hak arayışı mücadelesinin en önemli
dinamiklerinden birisi haline gelen birliğimiz,
ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve

teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan,
kamu yararı ve hakça paylaşımdan yana, yurtsever ve
toplumcu bir çizgide çalışmalarına devam etmektedir.”
dedi.
Özkan “Birliğimiz, halkın iyi ve güvenli mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması için mücadele
etmektedir. Birliğimiz, yaratıcı fikirlerin, aklın ve
teknolojinin gelişmesi, öne çıkması ve toplumsal yaşamı
kolaylaştırması için mücadele etmektedir. Birliğimiz,
mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın korunması
için mücadele etmektedir. Bu mücadelemizden asla
geri adım atmayacağız! TMMOB kuruluşunun 67.
yılında da karanlığa karşı aydınlığı, rant ve sömürüye
karşı emeği, yağma düzenine karşı kamusallığı,
emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmaya devam
etmektedir.” diyerek devam etti.
Açıklama sonrası TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon
Kurulu adına çelenk bırakıldı.

Ekolojik krizle birlikte ekonomik krizin etkisinde
giderek ağırlaşan, kronik hal alan, gıda ve tarım ürünleri
fiyatlarındaki artışa değinen Prof. Dr. Haydar Şengül,
açlık ve yetersiz beslenen milyonlarla ifade edilen bir
nüfusun yanında yine milyonları bulan obez nüfusun
varlığıyla ifade edilebilecek bir gıda krizinin yaşandığını,
bu krizin giderek ağırlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu
ifade ederek şöyle konuştu:
“Gıda krizi gıda arzının yetersizliğinden değil, gıda ve
tarım sistemlerinin neoliberal iktisadi politikaların
sonucunda piyasacı köklü değişiminden ve gelir
dağılımındaki eşitsizlikten kaynaklanıyor. Krizin yükü
dar ve sabit gelirli toplumların üzerinde olduğu, işsizlik,
reel ücretlerin düşmesi, göç ve ciddi refah kayıpları gıda
krizinin kaçınılmaz sonuçları olacağı, krize karşı krizden
en fazla etkilenecek düşük ve sabit gelirli kesimlerin
dayanışması, örgütlü mücadelesi, üretici ve tüketicilerin
gıda hakkı ile gıda egemenliği için yükseltecekleri etkin
bir muhalefet ile hafifletilebileceğini düşünüyorum.”
İnsanın Tarihi Yolculuğunun bir Gıda güvencesi Arayışı
olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Ortaş, gıda
üretim kaynağı ortadan kalkarsa canlının varlığını
devam ettirmesinin mümkün olmayacağını söyledi.
Ortaş konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Tüm insanların sağlıklı ve aktif yaşamlarını sağlıklı
olarak sürdürebilmeleri için, her zaman yeterli, güvenli,
besin değeri olan gıdalara ulaşabilmeleri gıda güvenliği
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olarak tanımlanır. Sağlıklı sürdürülebilirlik ancak
gıdaların geldiği kaynağın korunmasına bağlıdır.
Gıda Hakkı Evrensel Haktır. Gıdaya Erişim Bir İnsan
Hakkıdır. Bu bağlamda gıda hakkı yaklaşımı gıda
güvencesi anlamına uygun olarak “gıdanın var olması,
ulaşılabilir, istikrarlı ve sağlık açısından faydalanılabilir
olması” yanında insanlığa yakışır ve kültürel olarak
kabul edilebilir olması gerekir. Gıda hakkı sağlanırken
kişinin kimliği ve kültürel dini, dili gibi farklılıkları
dikkate alınarak ayrımcılığa yol açmaması gerekir.”
Panelde son olarak söz alan Doç. Dr. Zafer Erbay,
Türkiye’nin gıda güvencesi alanında, Küresel Gıda
Güvencesi İndeksi 2021 yılı sonuçlarına göre dünyada
48. sırada yer aldığına dikkat çekerek, ülkemizde istikrar,
yetersiz beslenme ve gıda fiyatları, gıda güvencesinin
önüne geçen temel sorunlar olduğunu söyledi. Erbay
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yoksullukla, toplam bütçedeki gıdanın payı artar.
Bundan dolayı, gıda fiyatlarının yakından izlenmesi
ve spekülatif hareketlerin önlenmesi, yoksullukla
mücadelede önemlidir. Ülkemiz doğal kaynakları
ile gıda üretimi açısından ciddi olanaklara sahip bir
ülkedir. Ancak, makro düzeyde bakıldığında bile
üretim anlamında sorunları vardır. Özellikle hayvan
kaynaklı besin açısından dünya ortalamasının üzerine
çıkılamamaktadır. Ülkemizdeki günlük kişi başına
hayvan kaynaklı protein arzı, son 20 yılda çok az artmış
ve ancak 38 g’a ulaşmıştır. Bu alanda dünya ortalaması da
32 g’dır ve gelişmiş ülkelerde bu değer 60 g’ı geçmektedir.
Dünyamızda yaşanmaya devam eden açlığı ve önemi
hiç azalmayan gıda güvencesizliği sorununu iklim,
doğal afetler, hızlı nüfus artışı, pandemi gibi olgularla
açıklamaya çalışmak gerçekçi değildir; çünkü bu sorun
“teknik” bir sorun değildir. Teknik bir sorun olmadığı
için, çözümü de “teknik” önlemlerle mümkün değildir.”
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