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Bu Sayıda

Yeni yıla zamlarla girdik. Yılın ilk saatlerinden itibaren 
başta elektrik, doğalgaz ve vergiler olmak üzere iğne-
den ipliğe her ürüne birbiri ardına zam yapıldı. Halkın 
dayanacak, nefes alacak gücü kalmadı.

Asgari ücrete, memur maaşlarına ve emeklilere yapı-
lan göstermelik artışlar daha emekçilerin cebine bile 
girmeden eriyip gitti. Toplumun geniş kesimlerinin 
temel harcama kalemleri olan kira, ulaşım, doğalgaz, 
elektrik ve gıda ürünlerinde yapılan fahiş zamlar ge-
çinmemizi, ay sonunu getirmemizi imkansız hale ge-
tirdi.

Yıllardır devam eden kriz ve salgın döneminde yaşa-
nan kısıtlamalar nedeniyle tüm birikimlerini tüketen, 
gündelik ihtiyaçlarını bile kredi ve borçlarla karşıla-
maya çalışan halk büyük bir tükenmeyle karşı karşı-
ya durumda. Bu ülke halkı, tarihin hiçbir döneminde 
geleceğinden bu denli umutsuz olmadı. Artık halkın 
geleceğe dair tek umudu ve beklentisi, bu iktidardan 
kurtulmak haline geldi.

Bu sayımızda, yaşanan hayat pahalılığı karşısında gi-
derek yükselen hak arayışı mücadelelerine ve birliği-
miz tarafından gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere 
yer veriyoruz. İyi okumalar, sağlıklı günler…
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“Yarın farklıdır bugünden,
adı değişir hiç olmazsa.

Kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde
basarak yosunlu taşlara.

Sen bugünden yarına
birazcık umut sakla”

(Metin Altıok)

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Arkadaşlar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı 
odalarımızın genel kurul süreçleri başladı. 600 bini 
aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının üyesi 
oldukları odaların geride kalan çalışma dönemlerini 
değerlendirdiği, önümüzdeki dönemde yürütülecek 
faaliyetleri tartıştığı ve oda kurullarını belirlediği 
dönemin içindeyiz.

TMMOB’ye bağlı 24 odamızın illerde bulunan 
şube ve temsilciliklerinde başlayan bu süreç, Oda 
genel kurullarımızın ardından Mayıs ayı sonunda 
gerçekleştireceğimiz TMMOB 47. Genel Kurulu ile 
tamamlanacak.

İçinden geçtiğimiz genel kurul süreçleri TMMOB 
örgütlülüğünün demokratik geleneğinin olduğu kadar, 
örgütsel ve fikri yenilenmesinin de güvencesidir. 
Birliğimizin mesleki-politik yönelimlerinin 
belirleneceği genel kurullarımızın TMMOB’nin 
tarihsel birikimine ve demokratik değerlerine yakışır 
biçimde tamamlanacağına inanıyorum.

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Arkadaşlar

Hepinizin bildiği gibi küresel boyuttaki koronavirüs 
salgını, çalışma dönemimiz boyunca oda faaliyetlerimizi 
ve günlük hayatlarımızı köklü biçimde değiştirdi. 
Alınan tüm tedbirlere rağmen, salgının etkili olduğu 
geçtiğimiz 2 yılda dünya çapında 5 buçuk milyon kişi 
hayatını kaybetti. Ülkemizde ise resmi rakamlara göre 
85 bine yakın, bilimsel tahminlere göre ise 250 bine 
yakın kişi salgın ve bağlantılı hastalıklar nedeniyle 
yaşamını yitirdi.

TMMOB ve Oda faaliyetlerinde aktif görev alan 
çok sayıda arkadaşımızın ve üyemizin de aralarında 
bulunduğu kayıplarımızın üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın hayatlarımıza ve 
örgütümüze kattığı değerleri ve güzellikleri asla 
unutmayacağız. Hepsini bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Virüse karşı geliştirilen aşılar ve sağlık emekçilerinin 
özverili çalışmaları umudumuzu ayakta tutsa da 
ne yazık ki küresel salgın etkinliğini sürdürmeye, 
hayatlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 
Genel kurul süreçlerimizin gerekli korunma tedbirleri 
alınarak, sağlıklı koşullar altında yapılabilmesi 
hepimizin ortak sorumluluğundadır.

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Arkadaşlar

Geçtiğimiz çalışma dönemine damgasını vuran sadece 
salgın değildi. İki yıl boyunca her geçen gün daha da 
derinleşen ekonomik kriz de hayatımıza en az salgın 
kadar büyük bir darbe vurdu.

Yıllardır uygulanan neoliberal politikalar nedeniyle 
üretimden uzaklaştırılarak tümüyle dış kaynaklı 
sıcak para akışlarına bağımlı hale getirilen, 
özelleştirmeler yoluyla kamusal kaynakları tüketilerek 
kırılganlaştırılan, yandaş sermaye kesimlerine dağıtılan 
rant odaklı projeler nedeniyle büyük bir kaynak israfı 
yaşayan ekonomimiz birbiri ardına derin çöküşler 
yaşadı.

Kamu ve özel sektördeki dış borçların 
sürdürülebilirliğinin kalmamasıyla ortaya çıkan kur 
krizi, her alanda dışa bağımlı olan ekonomimizi bir 
girdabın içine doğru sürükledi. Döviz kurlarında 
yaşanan büyük sıçrama nedeniyle üretim maliyetlerinin 
artmasının ekonomimizin çarklarını durma noktasına 
getirdi. Siyasi iktidar, sorunun kaynağını ortadan 
kaldıracak çözümler bulmak yerine, tüketimi kışkırtıcı 
para politikalar izleyerek ateşe adeta benzin dökmüş ve 
krizin her alana sıçramasına neden oldu.

Başta gıda ürünleri, akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi 
temel tüketim maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe 
tüm ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışları gündelik 
hayatlarımızı tehdit eder boyutlara ulaştı. Krizin 
yarattığı belirsizlik ortamı nedeniyle ticaret ve üretim 
durma noktasına geldi.

GENEL KURULLAR SÜRECİNDE TMMOB 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB’ye bağlı odalara üye 600 bini aşkın mühendis, 
mimar ve şehir plancısının katılımcısı olduğu genel kurullar sürecine ilişkin 10 Ocak 2022 tarihinde tüm TMMOB 
örgütlülüğüne bir mesaj yayınladı.
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TÜİK’in iktidar güdümünde açıkladığı enflasyon 
rakamları nedeniyle mal ve hizmetlerde yaşanan 
zamların çok gerisinde yapılan ücret artışları nedeniyle 
ülkede emeğiyle geçinen toplum kesimleri topyekûn 
bir yoksullaşma yaşadı. Başta ithal mallar olmak 
üzere pek çok ihtiyaç maddesi, adeta birer lüks haline 
dönüştü. Hepimiz eskisinden çok daha zor koşullarda 
yaşıyoruz. Artık sadece kendi hayatımızdan değil, 
gelecek kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek 
yaşıyoruz.

Yıllardır devam eden kriz ve salgın döneminde 
yaşanan kısıtlamalar nedeniyle tüm birikimlerini 
tüketen, gündelik ihtiyaçlarını bile kredi ve borçlarla 
karşılamaya çalışan halk büyük bir tükenmeyle 
karşı karşıya durumda. Bu ülke halkı, tarihin hiçbir 
döneminde geleceğinden bu denli umutsuz olmadı. 
Artık halkın geleceğe dair tek umudu ve beklentisi, bu 
iktidardan kurtulmaktır.

Bu durumun tek sorumlusu tek adam rejimi ve onun 
emek düşmanı politikalarıdır. Siyasi iktidar kendi 
yandaşlarının kasaları dolsun, kendi çıkar çevrelerinin 
çarkları dönsün diye halkı büyük bir sefalete 
sürüklemiştir. Devlet ihaleleriyle, çılgın projelerle 
hazine garantili gelir elde eden şirketlerin ödemeleri 
yapılabilsin tüm kamu kaynakları seferber edilmiş 
halkın üzerindeki vergi yükü katlanmıştır. Halkın alın 
teri, bir avuç yandaşın kasasına akmaktadır.

Tek adam rejimi, uyguladığı ekonomi politikaları 
ve verdiği kararlarla bu ülkenin ve bu ülke halkının 
geleceğine ilişkin bir düzlüğe çıkış programı olmadığını 
göstermiştir. Tek adam rejiminin bu ülkeye verebildiği, 
üretimden hazine varlıklarına kadar her alanda 
harabeye dönmüş bir ekonomi ve hukuktan bürokrasiye 
kadar her alanda çürümüş bir devlet yapısından başka 
bir şey olmadı.

Tek adam rejimi bu başarısızlığını halkı tehdit ederek, 
en temel demokratik hak ve özgürlükleri yok sayarak, 
toplumsal muhalefeti şiddetle sindirerek örtbas etmek 
istemektedir. Geldiğimiz noktada tek adam rejimi 
halkın desteğiyle değil, halka yönelik baskı ve zorbalıkla 
ayakta durmaktadır.

Anayasayı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, 
parlamentoyu askıya alarak, yargı organlarını kendine 
bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik yaşamı 
kriminalize ederek, toplumu saflaştırarak, ülkenin 
tüm zenginlikleri kendi ihtiyaçları için kullanarak 
yarattıkları bu ortam ülkenin huzurunu ve geleceğini 
tehdit etmektedir.

Geçtiğimiz çalışma dönemimiz, tek adam rejimine 
karşı mücadeleyle ve yıkım politikalarına karşı 
ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmakla 
geçti. Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, 
özgürlüklere, bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa 
olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. Ülkemizi 
kasıp kavuran salgın ve kriz koşullarında üyelerimizin 
ekonomik, demokratik ve mesleki çıkarlarının 
geliştirilmesi için mücadele verdik.

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Arkadaşlar

Çalışma dönemimiz boyunca üyelerimize mesleki, 
ekonomik ve sosyal alanlarda sahip çıkma mücadelesi 
verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar 
için kullanılması doğrultusunda da büyük gayret 
gösterdik.

Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon 
Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı 
sıra Genişletilmiş Yönetim Kurulumuz tarafından 
hazırlanan çalışma programı doğrultusunda çok 
sayıda çalıştay, sempozyum ve kongre düzenledik. Bu 
etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi 
toplumun tüm kesimleriyle paylaşılırken, meslek 
alanlarımızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarıldı.

Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve 
yürüttüğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimizin, 
kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, 
kültürel mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli 
davalar kazandık. Üyelerimizin haklarını koruma ve 
teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu 
noktasında önemli kazanımlar elde ettik.

Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel 
hayatlarından feragat ederek TMMOB Örgütlülüğünü 
büyütmek için gecesini gündüzüne katan oda 
yönetim, onur ve denetleme kurullarında görev 
yapan arkadaşlarıma; şube yönetim kurullarında 
ve temsilciliklerde görev alan arkadaşlarıma; İKK 
sekreterlerimize; işyeri temsilcilerimize; omuz 
omuza emek harcadığımız odalarımızın örgütlü 
üyelerine; çalışma gruplarında, kongre, sempozyum ve 
kurultaylarımızın düzenleme ve yürütme kurullarında 
görev alan arkadaşlarıma; Birlik ve oda çalışanı 
arkadaşlarıma, TMMOB çalışmalarında bize destek 
olan bilim insanlarına ve uzmanlara; büyük bir inanç 
ve özveri ile örgütümüze verdikleri katkılardan dolayı 
Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, 
laiklikten ve barıştan yana toplumcu mücadele çizgisini 
yarınlara taşıyabilmek için, kişisel ihtiraslarını ve dar 
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grup çıkarlarını TMMOB’nin ihtiyaçlarının önüne 
koymadan mücadele edecek tüm ilerici, çağdaş, 
yurtsever mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak 
aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine ihtiyacımız var. 
Genel kurullar sürecinde TMMOB örgütlülüğünün ve 
üyelerinin bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım 
tamdır.

Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği 
bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleğimize ve 

değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir 
tereddüt yaşamadan mücadele eden tüm TMMOB 
örgütlülüğüne genel kurullar sürecinde başarılar ve 
kolaylıklar diliyorum.

YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN ÜYE SAYISI 618 BİN 
OLDU

TMMOB’ye bağlı 24 Odanın üye sayıları 2021 yılı sonu itibariyle 618 bin 796 oldu. Buna göre 2021 yılında bir 
önceki yıla göre odalarımızın üye sayısı 20 bin 359 kişi arttı. 

Üye sayılarının odalarımıza göre dağılımı şöyle:

TMMOB ODALAR ÜYE SAYILARI  (31 Aralık 2021 İtibariyle)

ODALAR    KADIN  ERKEK  TOPLAM
Bilgisayar Mühendisleri Odası  1.804  5.219  7.023
Çevre Mühendisleri Odası   6.259  6.843  13.102
Elektrik Mühendisleri Odası  8.676 57.219 65.895
Fizik Mühendisleri Odası 554 1.431 1.985
Gemi Mühendisleri Odası 207 3.791 3.998
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası 54 1.520 1.574
Gıda Mühendisleri Odası 15.228 7.913 23.141
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 3.543 15.277 18.820
İçmimarlar Odası 4.010 3.061 7.071
İnşaat Mühendisleri Odası 16.693 120.672 137.365
Jeofizik Mühendisleri Odası 1.401 3.913 5.314
Jeoloji Mühendisleri Odası 4.606 13.790 18.396
Kimya Mühendisleri Odası 9.460 13.440 22.900
Maden Mühendisleri Odası 2.526 16.832 19.358
Makina Mühendisleri Odası 12.488 109.188 121.676
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 665 4.238 4.903
Meteoroloji Mühendisleri Odası 244 478 722
Mimarlar Odası 32.013 36.465 68.478
Orman Mühendisleri Odası 3.964 13.971 17.935
Petrol Mühendisleri Odası 163 1.271 1.434
Peyzaj Mimarları Odası 4.429 2.163 6.592
Şehir Plancıları Odası 3.838 2.809 6.647
Tekstil Mühendisleri Odası 906 1.358 2.264
Ziraat Mühendisleri Odası 13.702 28.501 42.203



6

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2021 SAYI: 201

açıklamalar

Geçtiğimiz yılı, yıllardır devam eden kriz ve salgın 
döneminin ardından; tüm birikimlerin bir avuç azınlık 
için tüketildiği, bütçe görüşmelerinin gençlerin, 
çalışanların, emeklilerin, tüm yurttaşların dışarıda 
bırakılarak tamamlandığı bir dönem ile kapattık.

Yıllar boyunca süregelen özelleştirme politikaları 
ülkemizi üretimden uzaklaştırarak, sıcak paraya dayalı 
bir büyüme modeline sürükledi. Üretken sektörler 
yerine ranta dayalı sektörlerin tercih edildiği, halkın 
borçlanma ve kredi kullanımına yönlendirdiği bir 
model yaygınlaştırıldı. Çılgın projeler, gösteriş ve 
bir avuç azınlığın lüks ve şatafat içindeki yaşamı için 
devasa harcamalar yapıldı. Gençler, işsizler, çalışanlar 
ve emekliler hayat pahalılığı, temel ihtiyaçları 
karşılayamama ve derin bir umutsuzluğun içine 
bırakıldı. Hayat pahalılığı, temel beslenme ihtiyaçlarının 
dahi karşılanmasını engelleyecek boyutlara ulaştı.

Bütçede Halk Yok, Emekliler Yok!

Bütçe görüşmelerinin sonucunda; bütçede yük olarak 
görülen başta emekliler olmak üzere tüm kesimlerin 
dışarıda bırakıldığını hep birlikte gördük.  Devletin 
harcamalarının ve hesap verilebilirliğinin belgesi 
olan bütçede emeklilere bir satır yer verilmedi. 
Oysa bugünün koşullarında emekli statüsünde olan 
65 yaş üzeri vatandaşlar, tüm toplumun %10’unu 
oluşturmakta.

Buna karşın 2022 Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin 
%85’inin doğrudan emeklilerden, kamu çalışanlarından, 
asgari ücretliden, küçük esnaf, küçük üretici, köylüden, 
dar gelirli ve yoksullardan alınmasının planlandığını 
görüyoruz.

Bütçenin Gerekçesi Bütçede Yer Almıyor!

2022 Bütçe Kanununun gerekçelerinde “Sosyal refah 
devleti anlayışının en önemli göstergelerinden biri olan 
sosyal güvenlik, herhangi bir sosyal risk yüzünden geliri 
veya kazancı azalmış kişilerin, başkalarının yardımına 
gerek kalmaksızın yaşama ve geçinme ihtiyaçlarını 
karşılayan; kişilere, belirli sosyal risklerin gerçekleşmesi 

sonucunda ortaya çıkan muhtelif zararların, ilave 
maliyetlerin veya gelir kayıplarının kısmi veya 
bütünüyle telafisine yönelik ekonomik güvenceler 
sağlayan sistemler bütünüdür. “ denilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2022 Bütçesi 
83 milyar 851 milyon 907 bin lira olarak belirlendi. 
Bunun 72 milyar 977 milyon 510 bin lirası Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığına ayrılmış. SGK’nın 
finansman açığı 38 milyar 956 milyon 291 bin lira 
öngörülürken; işveren prim indirimi için 34 milyar 
11 milyon 291 bin lira ayrılmış. Rakamlar, SGK’nın 
çalışanlar ve emeklilerin sosyal güvenliği için değil 
sermaye sahipleri için, işverenler için kaynak olarak 
kullanıldığını gösteriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçesi 66 milyar 
131 milyon 543 bin lirayken; bunun %85,37’si cari 
transferler, %10,1 personel gideri, %5 ise sermaye 
transferi ve giderleri olarak tanımlanmış. Sağlık, bakım 
ve sosyal hizmetlerin Sosyal Güvenlik Reformuyla 
özelleştirilmesi, ticarileştirilmesi sonucu ortaya 
çıkan sorunlara çözüm yok! Demografik yapıdaki 
değişiklikler yok sayılmış. Bakım hizmetlerinin 
kamulaştırılmasından söz edilmiyor ve yaşlılara aileleri 
baksın demeye devam ediliyor.

Emeklilik statüsü ise güvencesiz, kuralsız ve esnek 
hale getirilerek yerine; cari açık kapatma ve sermaye 
biriktirme aracı olarak kullanılan bireysel emeklilik 
modeli ikame edilirken; emekli primleri fona 
devredilerek uluslararası sermayenin kullanımına 
sunuldu. 10 milyona yaklaşan sayısıyla EYT’lilerin 
sorunları ise çözümsüz bırakılarak basit bir oy isteme 
aracı olarak kullanılıyor.

Emeklilik, yıllarca süren çalışma hayatı boyunca sosyal 
güvenlik sistemine aktarılan birikimlerimizin çalışma 
yaşamı sonrasında bizlere ekonomik, sosyal ve sağlık 
alanlarında sağladığı güvencedir. Bireysel Emeklilik 
Sistemi adı verilen fonun, emeklilik yerine ikame 
edilmeye çalışılması, sosyal devlet anlayışına ve sosyal 
güvenlik ilkesine aykırıdır.

EMEKLİLİK HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ! 
İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR MAAŞ VE 

SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 14 Ocak 2022 tarihinde, “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza 
Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyamız kapsamında emekli meslektaşlarımızın 
sorunlarını gündeme getiren “Emeklilik Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! İnsanca Yaşayabileceğimiz Bir Maaş Ve 
Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.



7

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2021 SAYI: 201

açıklamalar

Yoksulluk Emeklinin Kaderi 

Emekliler halkın en yoksul kesimlerini arasında yer 
alıyor.  7 milyon 578 bin 123 emekli, aylık 1500 lirayla 
yaşamaya çalışırken, TÜİK enflasyon rakamını %36,08 
olarak açıkladı. Emekli aylıklarına yapılacak zam açlığa 
ve yoksulluğa çare olmak zorundadır.

TÜİK’in açıkladığı 2021 yılı enflasyon % 36,08 iken, 
bağımsız araştırma kuruluşları enflasyonu %82,81 
olarak tespit ediyor. Resmi enflasyon verileri, yaşamın 
gerçekleri ile uyuşmadığı sürece toplumda güven ve 
adalet arayışları giderek artıyor. 2021 aralık ayı açlık 
sınırı 4013 lira, yoksulluk sınırı ise 13073 lira olarak 
açıklandı. Emeklilere yapılan %25,47 zamla; en düşük 
SSK emeklisi 3293 lira (2000 yılı öncesi), 2500 lira 
(2000 yılı sonrası), BAĞ-KUR 2500 lira SSK ve BAĞ-
KUR en düşük emekli aylığı 2500 lira; kamu çalışanı 
ve emeklilerinin aylıklarına yapılan %30,05 oranında 
zamla en düşük kamu çalışanı emekli aylığı 4272 lira 
oldu. İndirilmiş enflasyon oranındaki zamlar günü 
bile kurtarmaya yetmedi. Emekliler yine açlık sınırının 
altında yaşamaya mahkûm edildi. Altı ayda bir yapılan 
“şaibeli enflasyon” oranında zamlar ekonomik güvence 
sağlamamaktadır.

Emekli aylığının bağlanma oranı ve hesaplama 
yönteminin değiştirilmesi, Devlet desteğinin çekilmesi, 
Milli Gelirden ve ülkenin büyüme hızından pay 
verilmemesi, aylıklara enflasyon oranında altı ayda 
bir zam yapılması yönteminin uygulanması; 2000 
yılından bu yana emeklilerin alım gücünü düşürdü. 
Kamu Emekliliğinin esnek kuralsız güvencesiz hale 
getirilmesi ekonomik güvenceyi de yok etti.

Bir Avuç Zengin için Yaşam Hiç Zor Değil!

Bunca yoksulluğun arasında yaşam bir avuç zengin için 
oldukça kolay ve sorunsuz! Yoksul ile zengin arasındaki 

uçurum ve yoksul sayısı her geçen gün büyümektedir. 
AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana en zengin 
%10’luk kesim, toplam servetteki payını %67,7’den 
%81,2’ye çıkarmıştır. Buna karşın geriye kalan %90’lık 
nüfusun payı %32,3’ten %18,8’e düşmüştür. Nüfusun en 
yoksul %10’luk kesimiyle, en zengin %10’luk kesiminin 
geliri arasındaki fark son yirmi yılda 15 kat artmıştır. 
Emekliler bu uçurumda hep en derine düşen kesim 
olmuştur.

Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!

Emekli mühendis, mimar ve şehir plancıları toplumun 
yoksul kesimleri arasında yer almaktadır. Tüm 
emekliler gibi meslektaşlarımızın da sosyal hakları, 
çalışma yaşamından sonraki yaşam güvenceleri ortadan 
kaldırılmak istenmektedir. Emeklilerin sorunlarının 
çözümü için:

Sosyal güvenlik sistemi sosyal risklere karşı emekliyi 
korumalı ve yaşlılığın güvencesi olarak devlet 
tarafından eksiksiz karşılamalıdır.

İnsanca, onurlu bir yaşam sürdürecek ekonomik 
güvence için emekli aylıkları yeniden hesaplanmalıdır! 

Emeklilerin temel hakları için sendikalaşması önündeki 
engeller kaldırılmalıdır.

Emeklilerin devletin sırtında bir yük olduğu algısından 
bir an önce vazgeçilmeli; emeklilerin toplumsal yaşama 
katılmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Emeğimize, emeklilik haklarımıza, mesleğimize sahip 
çıkıyor, sorunlarımıza çözüm istiyoruz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB, SGK BAŞKAN VEKİLİNİ ZİYARET ETTİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
ile Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Besleme 3 Ocak 
2022 tarihinde SGK’yı ziyaret ederek Başkan vekili 
Cevdet Ceylan ile görüştü.

Görüşmede; mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
kayıt dışı istihdamının ve SGK’ya eksik prim 
bildiriminin engellenmesi konusunda girişimde 
bulunulması ve SGK ile TMMOB arasında asgari 
ücret protokolünün yeniden imzalanarak yürürlüğe 
girmesi talebi iletildi.
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18 Ocak 2022 Ülke tarihimizin en derin siyasal 
ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Gıda 
ürünlerinden doğalgaza, akaryakıttan elektriğe kadar 
tüm ürünlere birbiri ardına gelen zamlar, emeğiyle 
geçinen geniş toplum kesimlerinin hayatlarını 
sürdürülemez hale getirdi. İktidar, muhalif kurum 
ve yapıları susturmak, sindirmek, korkutmak, 
işlevsizleştirmek ve sonuç olarak etkisizleştirmek için 
devletin tüm olanaklarını, kurumlarını kullanmaktan 
geri kalmıyor. OHAL KHK’leri ile yaratılan 
Anayasasızlık hali fiilen devam ettiriliyor.

Güvenilirliğini tümüyle yitirmiş TÜİK’in açıkladığı 
enflasyon oranlarına dayanılarak yapılan ücret artışları, 
halkın her geçen gün daha fazla yoksullaşmasına neden 
oluyor. Daha yılın ilk günlerinde gelen zamlar ve vergi 
oranlarındaki artışlar nedeniyle asgari ücrete, memur 
maaşlarına ve emeklilere yapılan göstermelik artışlar 
daha emekçilerin cebine bile girmeden eriyip gitti.

Emekçi ve dar gelirli kesimler her gün daha fazla 
borçlanarak, daha fazla kredi kullanarak ay sonunu 
getirmeye çalışıyor. Emekçiler sorumlusu olmadıkları 
bir krizin bedelini ödemek zorunda kalıyorlar.

Krizin sorumlusu kapitalizmin iştahlı uygulayıcısı olan 
siyasi iktidarın ise emeğin daha fazla değersizleştirilmesi, 
toplumun daha fazla yoksullaştırılmasından başka 
bir vaadi bulunmuyor. Pandemi dönemi boyunca 
sermayenin çarkları dönsün diye emekçilerin 
hayatlarını yok sayanlar, yine sermayenin çıkarları için 
emekçilerin taleplerini yok sayıyor. İktidarın ekonomik 
öncelikleri nedeniyle ülkenin tüm kaynakları belirli 
bir kesimin cebine, özellikle de güvenlikçi politikalara 
akıyor. Ülkedeki gelir adaletsizliği tarihin hiçbir 
döneminde görülmemiş boyutlara ulaştı. Eşitsizliğin 
en altına itilen kadın yoksulluğu daha da artarken, işini 
ilk kaybedenler kadın emekçiler oluyor.

Geçtiğimiz aylar boyunca kamu emekçilerinden işçilere, 
hekimlerden mühendis, mimar ve şehir plancılarına, 
öğrencilerden emeklilere, işsizlerden esnaflara kadar 
toplumun her kesimi artan hayat pahalılığı ve ekonomik 
istikrarsızlık nedeniyle yaşadıkları geçim zorluklarını 

dile getirdi. Milyonlarca emekçinin daha iyi koşullarda 
çalışma ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret düzeyi 
talepleri ülkemizin dört bir yanındaki meydanlarda ve 
işyerlerinde yankılandı.

Tek adam rejimi bu taleplere sadece kulak tıkamakla 
kalmadı, bu talepleri dile getirenleri açık biçimde 
tehdit etti. Anayasal hak ve özgürlükleri şiddet yoluyla 
önlemeye çalışmanın demokrasi ve hukuk devletiyle 
bağdaşır tarafı bulunmamaktadır. Siyasi iktidarın 
üzerine düşen, yaşadıkları sorunları dile getiren ve 
haklarını arayan emekçileri şiddet yoluyla sindirmeye 
çalışmak değil, halkın, emekçilerin taleplerine çözüm 
bulmaktır. Tek adam rejimi bu tehditkâr tavrından ve 
tarzından vazgeçmelidir.

Ekonomik krizle mücadelenin yolu onu yok saymak 
değildir. Krizden çıkışın yolu emek eksenli politikalar 
geliştirilmesi, kamusal anlayışın yaygınlaştırılması ve 
üretime dayalı bir ekonomik yapının kurulmasıdır. 
Krizden çıkışın yolu emeğin sesine kulak verilmesidir.

Bu ülke halkının, bu ülke emekçilerinin artık nefes 
almaya ihtiyacı var. Biz emek ve meslek örgütleri DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB olarak, üyelerimize ve halka 
karşı görevimizin bilinciyle, iktidara bir kez daha 
sesleniyoruz: Geniş halk kesimlerinin krizden daha 
fazla etkilenmemesi için;

• Başta gıda ürünleri olmak üzere elektrik, doğalgaz, 
akaryakıt, ulaşım gibi temel ihtiyaç kalemlerine yapılan 
zamlar geri alınmalı, vergiler düşürülmelidir.

• Krizde işini kaybeden, geliri azalan tüm kesimlere 
doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır.

• İşten çıkarmalar yasaklanmalı, istihdamı korumak 
için gerekli önlemler alınmalıdır. Çalışma koşulları 
düzeltilmeli, emekçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda, 
güvenceli olarak çalışması için önlemler alınmalıdır.

• Yoksulluk sınırının altında yaşayan kesimlerin temel 
gereksinimleri karşılanmalıdır.

• Vergi adaletsizliğine son verilmeli, dolaylı vergilerinin 
payı azaltılmalı, az kazanandan az çok kazanandan çok 
vergi alınan bir sistem kurulmalıdır.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: “KRİZDEN ÇIKIŞ 
EMEKTEN YANA POLİTİKALARLA MÜMKÜNDÜR! 

SİYASİ İKTİDARI HALKIN İNSANCA YAŞAM 
TALEPLERİNE KULAK VERMEYE DAVET EDİYORUZ!”

Ekonomik kriz koşullarında insanca yaşamaya yetecek bir ücret, insanca yaşayabileceğimiz koşullar ve 
demokratik bir Türkiye için Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
tarafından 18 Ocak 2022 tarihinde ortak mücadele çağrısı yapıldı.



9

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2021 SAYI: 201

açıklamalar

• Hayat tarzına müdahale aracına dönüşen özel tüketim 
vergileri kaldırılmalıdır.

• Yandaş şirketlere yapılan dövize endeksli garantili 
ödemeler iptal edilmelidir.

• En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine 
yükseltilmeli, Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik 
hakları verilmelidir.

• Dövize Endeksli Mevduat gibi, geçim sorunu yaşayan 
milyonlardan alıp, faiz geliri elde edebilen bir avuç 
zengine kaynak aktaran bu politikalara derhal son 
verilmelidir. İktidar başta örgütlenme, düşünce ve ifade 
özgürlüğü hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükler 
önüne koyduğu engelleri, baskı politikalarını, ceza ve 
soruşturmaları durdurmalıdır.

• Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine 
ve özelleştirme soygununa son verilmelidir.

• Kamuda sözleşmeli, taşeron gibi güvencesiz istihdam 
biçimine son verilmeli, kadrolu güvenceli istihdam esas 
alınmalı, tüm kamu emekçilerinin emekliliğe esas ek 
göstergesi 3600 taban gösterge baz alınarak tüm meslek 
grupları için yeniden düzenlenmelidir.
• ILO 190 sayılı sözleşme uygulanmalı, İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme kararı geri alınmalıdır!
• Evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu, 
grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu pazarlık 
sistemine geçilmelidir.
Emeğiyle geçinen milyonlarca yurttaşımızın temsilcisi 
ve sesi olarak bizler halkın yoksullaştırılmasına, sefalete 
sürüklenmesine, ülke kaynaklarının tüketilmesine izin 
vermeyeceğiz. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret, 
insanca yaşayabileceğimiz koşullar ve demokratik bir 
Türkiye için taleplerimizin takipçisi olmaya ve birlikte 
mücadele etmeye devam edeceğiz.

Siyasi iktidarın eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış 
yanlısı kesimleri susturmaya yönelik uygulamaları 
hayatın her alanında devam ediyor. Bunun son 
örneklerinden birisi TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve KESK Yapı-Yol Sen 
Üyesi Ali Atakan’ın yıllardır çalıştığı İller Bankası’ndaki 
görevinden atılmasıdır.

İller Bankası’nın Macunköy’de bulunan tesislerinin 
alelacele boşaltılması sonucu, burada görev yapan 
çalışanların gönderildikleri Merkez Ankara binasının 
henüz iskanı bile olmayan, güvenliksiz koşullarını 
belgeleyen Ali Atakan, önce Diyarbakır’a sürgüne 
gönderilmiş, ardından da kamu görevinden atılmıştır.

Çalışma ortamının ve koşullarının çalışanlarının 
sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde 
hazırlanması yasal bir zorunluluktur. İşveren, 
çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla 
yükümlüdür. Hiçbir çalışan gerekli güvenlik 
tedbirlerinin alınmadığı, sağlıklı ve güvenli koşullarının 
yaratılmadığı bir işyerinde çalışmaya zorlanamaz.

Mimarlar Odası üyemiz Ali Atakan, kamusal 
sorumluluğu gereği, İller Bankası’nın Merkez Ankara 
ofisinin çalışanlar açısından sağlıklı ve güvenli 
olmadığını tespit etmiş ve Mimarlar Odası Ankara 

Şubemiz de bu durumu kamuoyuyla paylaşmıştır. 
Yüzlerce kişinin çalışacağı bir işyeri ortamının 
güvenliğinin kontrolü ve tespiti bizler açısından hem 
kamusal hem de insani bir sorumluluktur.

Bu sorumlulukla hareket eden Ali Atakan’ın karşı karşıya 
kaldığı şey ise önce sürgün, sonra işten atılma olmuştur. 
Hatasını kabul edip, çalışma koşullarını düzeltmekle 
sorumlu olan İller Bankası Yönetim Kurulu, suçunu 
örtbas edebilmek için Ali Atakan’ı işinden atmıştır. 
Mimarlar Odamızın Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
üyesi Ali Atakan’ın uğradığı haksızlığın, kabul edilir 
hiçbir yanı bulunmamaktadır.

Buradan bir kez daha altını çizmek isteriz ki bu ülkenin 
kamu çalışanları, iktidarın kapıkulu değil, halka hizmet 
veren emekçilerdir. Kamuya karşı sorumlulukları ve 
yasalara bağlılıkları, iktidarın ve amirlerinin keyfi 
tutumlarının önünde gelmektedir. Siyasi iktidar 
ve onun atadığı kamu idarecileri onuruyla çalışan 
kamu emekçilerini işi ve ekmeğiyle tehdit etmekten 
vazgeçmelidir. Ali Atakan derhal işine geri dönmelidir.

TMMOB olarak bizler Ali Atakan’ın yanında olmaya, 
görevine dönünceye kadar her türlü hukuki ve 
toplumsal mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM 
KURULU ÜYEMİZ ALİ ATAKAN’IN YANINDAYIZ!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Atakan’ın işyerindeki elverişsiz çalışma koşullarını 
belgelediği gerekçesiyle önce sürgüne gönderilip sonra kamu görevinden atılmasına ilişkin TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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Ülkenin farklı yerlerinde devam eden işçi direnişlerine 
ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz tarafından 7 Şubat 2022 tarihinde basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

Hopa’daki liman işçisinden Tekirdağ’daki kağıt işçisine, 
Antep’teki tekstil işçilerinden İstanbul’daki Digiturk 
çalışanlarına, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı 
işçilerinden Kocaeli’deki Farplas Otomotiv işçilerine, 
Migros Depo işçilerinden Türkiye’nin dört bir 
yanındaki Yemek Sepeti kuryelerine kadar yüzbinlerce 
emekçi haklarına sahip çıkmak için ayakta!

Alınterinin karşılığını alabilmek için ülkenin her 
yanında mücadele eden emekçilerin direnişlerini 
selamlıyoruz! Emeği için, sendikal hakları için, insanca 
yaşayabilecek bir maaş alabilmek için yürütülen bu 
mücadele hepimize umut veriyor.

Ülke tarihinin en büyük zam dalgalarından ve en 
kitlesel yoksullaşma dönemlerinden birisini yaşıyoruz. 
Başta gıda ürünleri olmak üzere elektrik ve doğalgaz 

gibi temel ihtiyaç maddelerine gelen fahiş zamlar, dar 
gelirlilerin ay sonunu getirmesini imkansız hale getirdi.

Servetlerini artırmak isteyen sermaye kesimlerinin 
işçilere enflasyonun çok altında maaş zammı teklif 
etmesi, bunu reddeden emekçileri işiyle tehdit etmesi 
hiçbir biçimde kabul edilemez.

Krizin tüm yükünün emekçilerin sırtına bindirilmek 
istenmesine izin vermeyeceğiz. İşçilerin açlık ve sefalete 
mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz. Sendikal 
haklarını kullanan emekçilerin işlerinden atılmasına 
izin vermeyeceğiz. İşyerlerinin emekçiler için çalışma 
kamplarına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.

Tarafımız direnen emekçilerin tarafıdır. Tarafımız 
emeğin onurlu mücadelesinin tarafıdır.

Yaşasın sınıf dayanışması!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ISPARTA’DA ÇÖKEN YALNIZ ELEKTRİK 
ŞEBEKESİ DEĞİL, İKTİDARIN ENERJİ BAŞTA 

OLMAK ÜZERE KAMUSAL HİZMETLERİ 
ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASIDIR!

GÜNLERCE SOĞUK VE KARANLIKTA 
KALMAYA MAHKUM EDİLEN YURTTAŞLARIN 

MADDİ MANEVİ ZARARLARI TAZMİN 
EDİLMELİDİR!

Geçtiğimiz günlerde Isparta’da elektrik şebekesinde 
yaşanan, il genelinde etkili olan ve giderilmesi günler 
alan elektrik şebeke arızası, onbinlerce yurttaşı saatler, 
günler boyu karanlık ve soğuğa mahkum ederek 
mağdur etmiş, maddi, manevi zarara uğratmıştır.

Isınmadan hijyene, beslenmeden iletişime kadar 
akla gelebilecek tüm insani ihtiyaçların temel 
gereksinimlerinden olan elektrik, günümüzde özel 
sermayenin eline teslim edilmiş durumdadır.

Kurulu güç ve üretimdeki payı, %20’nin altına düşen 
kamunun ne fiyatları kontrol altına alacak, ne elektrik 
arzında sürekliliği sağlayacak, ne de toplumsal 
faydayı gözetecek bir gücü ve kontrol mekanizması 
kalmamıştır.

Kamu varlıklarını bir mirasyedi havasında yok pahasına 
elden çıkaran, kamusal hizmetleri özelleştiren, kamu 
elektrik üretim santrallerini ve dağıtım şirketlerini, 
ayrıcalıklı özel şirketlere devreden iktidar, yılbaşında 
yaptığı yüksek oranlı zamlarla özel elektrik üretim ve 
dağıtım şirketlerinin kazançlarını katlamalarına da 
imkan vermiştir.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: “ISPARTA’DA ÇÖKEN 
YALNIZ ELEKTRİK ŞEBEKESİ DEĞİL, İKTİDARIN 

ENERJİ BAŞTA OLMAK ÜZERE KAMUSAL 
HİZMETLERİ ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASIDIR!”

Geçtiğimiz günlerde Isparta’da yaşanan kar yağışları sonrasında Isparta’ya 3 günü aşkın süre boyunca elektrik 
verilmeyerek tüm halkın hayatını ve sağlığını tehdit edilmesine ilişkin DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 
8 Şubat 2022 tarihinde ortak basın açıklaması yapıldı.

DİRENEN EMEKÇİLERİN YANINDAYIZ!
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ELEKTRİK KESİNTİLERİ KÖTÜ HAVA 
ŞARTLARI GEREKÇESİ İLE MAZUR 

GÖSTERİLEMEZ, DAĞITIM ŞİRKETİNİN 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI GÖZ ARDI 

EDİLMEMELİDİR!

24 Ocak 2022 günü başlayan haftada, ülkemizin 
soğuk hava dalgasının etkisine gireceği, birçok 
bölgede yoğun kar yağışı ve fırtınanın etkili olacağı ve 
yaşamı etkileyeceği; Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 
Valilikler tarafından günler öncesinde duyurulmuştu. 
Nitekim beklenen hava dalgası etkisini göstermiş ve 
ülke genelinde bazı bölgelerde şehir içi ve şehirlerarası 
karayolu ulaşımı başta olmak üzere, deniz ve hava yolu 
trafiğinde de saatler süren kesintiler yaşanmıştır.

Isparta’da binlerce yurttaşın mağduriyeti halen 
devam etmektedir. Yoğun kar, buzlanma ve 
elektrik kesintisinden dolayı, COVID-19 ile ilgili 
hizmetler başta olmak üzere; sağlık hizmetlerindeki 
aksamaların etkisini maalesef önümüzdeki dönemde 
de hissedebileceğiz. Isparta’daki elektrik kesintileriyle 
ilgili basında çıkan bir diğer haber ise, Yalvaç ilçesinde 
evinde donarak ölen bir yurttaşımızın olduğudur. 
Günümüzde azami kamusal şartlar sağlandığında, bir 
insanın evinde donarak ölmesi pek mümkün değildir. 
Eğer yurttaşımızın ölümü hipotermi nedeniyle veya 
hipotermi dışında, sağlık hizmetlerine ulaşamama 
gibi bir nedenle ise, her iki durumda tamamen 
kamunun sorumluluğundadır. Yurttaşların olağandışı 
durumlardan etkilenmelerini en aza indirecek 
düzenlemeler, devletin yurttaşlara karşı en önemli 
yükümlülüklerinden biridir.

Bugüne kadar, hiçbir ilimizde Isparta ili genelinde 
yaşanan boyutta ve kentsel alanlarda 48 saati aşan, 
bazı bölgeleri ile köylerinde halen devam eden elektrik 
kesintileri yaşanmamıştır.

Özellikle kentsel alanlarda yaşanan kesintileri yoğun 
kar yağışı ve fırtına gibi mevsimsel olaylar ile açıklamak 
mümkün değildir. Bölgesel tekel olan elektrik dağıtım 
şirketi, işletme sorumluluğunu üstlendiği dağıtım 
şebekesi bölgesinde olabilecek meteorolojik oluşum 
ve gelişmeleri önceden tahmin etmek, olağan dışı 
doğa koşullarında uygulanacak Acil Eylem Planlarını 
hazırlamak ve bu planlarda belirtilen önlemleri 
uygulamakla yükümlüdür. Isparta’da yaşanan süreç, 
dağıtım şirketinin böyle bir hazırlığı olmadığını 
göstermiştir.

Bundan da öte, işletme hakkının devri yöntemiyle 
28.05.2013 tarihinde Akdeniz EDAŞ’ı devralan özel 
şirketin, devrin gerçekleştiği tarihten günümüze kadar 
geçen sürede, gerekli yeni, yenileme, bakım onarın vb. 

tüm alt yapı yatırımlarını yaparak ve işin yürütüm için 
gerekli deneyimli personel istihdamını sağlayarak, bu 
tür olumsuz koşullara karşı tedbirlerini almış olması 
gerekirdi.

Bu sorumluluk zincirinin ikinci halkası, özelleştirilen 
elektrik dağıtım şirketlerinin çalışmalarının bilim 
ve tekniğe uygun olarak yapılıp-yapılmadığı, gerekli 
yatırımların yapılıp yapılmadığını tahkik ve takiple 
yükümlü TEDAŞ’tır. Bu konuda TEDAŞ’ın da görevini 
tam olarak yerine getirmediği anlaşılmaktadır.

Sorumluluk zincirinin en üst kademesi ise kamu 
yönetiminin il düzeyindeki birimleri, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ve siyasi iktidardır.

Isparta Valiliği ve ildeki elektrik dağıtımını sağlayan 
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ’nin kamuoyuna 
açıklamalarında, perşembe günü başlayan yoğun kar 
yağışı ve buzlanmanın etkisiyle elektrik hatlarının 
zarar gördüğü ve şehrin büyük bölümüne elektrik 
verilmesinde sorunların yaşandığı belirtilmektedir. 
Ayrıca resmi kaynaklardan; kar ve buzlanma dolayısıyla 
ulaşımın aksadığı, bugün itibarıyla Isparta’da üç günden 
uzun süredir elektrik verilemeyen bölgelerin olduğu, 
hastanelerde jeneratörlerin devreye girdiği, evde 
solunum cihazına bağlı olarak hayatını sürdürebilen 
hastaların hastanelere getirilerek tedavilerine devam 
edildiği belirtilmiştir. Aynı zamanda, rektörlüğün 
sınavları ertelememesinin neticesinde öğrencilerin 
büyük sorunlar yaşadığı kuruluşlarımıza gelen bilgiler 
arasındadır. Yoğun kar yağışının olacağı günler 
öncesinden belli iken, yerel yöneticiler tarafından bu 
konuda da herhangi bir önlem alınmaması kabul edilir 
değildir.

SORUN “KADERCİ HAKKINIZI HELAL EDİN” 
ANLAYIŞIYLA ÇÖZÜMLENEMEZ

Kesinti süresince çektikleri sıkıntılardan ötürü 
yurttaşlar, maddi ve manevi olarak yıprandıkları gibi, 
şebekeye kesintili olarak verilen elektriğin neden 
olduğu gerilim voltajındaki ani ve beklenmedik 
değişimler, elektrikli ve elektronik cihazlarda arızalara, 
evlerinde, işyerlerinde gıda maddelerinde bozulmalara 
neden olmuştur.

 Isparta’da yaşanan elektrik kesintilerinde, tedarik 
sürekliliğini öngören “Elektrik Piyasasında Dağıtım 
ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite 
Yönetmeliği” nde yer alan kesinti süreleri ve sıklığına 
dair eşik değerler aşılmıştır. Yaşanan kesintilerden 
yurttaşlar zarar görmüş ve yaşamları olumsuz 
olarak etkilenmiştir. Yönetmelik hükümlerine 
göre vatandaşlarımızın zararlarının dağıtım şirketi 
tarafından tazmin edilmesi gerekmektedir.
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Elektrik dağıtım sistemi işletmesi, bölgesel olarak 
tekel konumunda ve merkezi planlama anlayışı içinde 
kamusal hizmeti zorunlu kılmaktadır. Bu nedenledir 
ki:

Özelleştirme uygulamalarına derhal son verilmeli,

Özelleştirilen bölgesel dağıtım şebekeleri ve şirketleri 
tekrar kamuya dönmeli,

Özelleştirilen verimli kamu santralları kamuya geri 
dönmeli,

TEİAŞ özelleştirme kararları iptal edilmeli,

Enerjinin kamusal bir hizmet olduğu, üretimi, iletimi 
ve dağıtımın özel şirketlerin kar hırsına ve insafına 
bırakılmaksızın, kamu kuruluşları eliyle, toplum 
çıkarları doğrultusunda verilmesi gereği algısı tüm 
topluma mal edilmelidir.

En kısa zamanda:

Isparta’da yaşanan sorunlar hakkında şeffaf ve doğru 
bilgi akışının düzenli aralıklarla sağlanması,

Hızlı ihtiyaç değerlendirmesi yapılarak ilgili kurumların 
harekete geçirilmesi,

İl dışından yardım gerektiren başlıklarda gerekli 
yardım ekiplerinin Isparta’ya yönlendirilmesi,

Temel gıda, içme suyu ve ısınma ihtiyaçları konusunda 
kamu imkanları kullanılarak ihtiyaç duyan kesimlere 
destek sağlanması,

Sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan kesimlerin 
belirlenerek sağlık ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik 
çalışmaların başlatılması,

Acil hizmetlere erişimin önündeki engellerin en hızlı 
şekilde giderilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde gerekli altyapısal hazırlıkların yapılmaması 
ve plansızlıklar, 2022 yılında bize bu dramı yaşatmıştır. 
Geldiğimiz noktada; artık kamunun tüm imkanları 
kullanılarak Isparta’da yaşanan tüm sorunlar karşısında 
hesap verebilirlik mekanizmaları işletilmeli ve yasal 
işlemler başlatılmalıdır.

Meydana gelen olaylarda sorumluluğu bulunan 
yetkililer ise gereğini yaparak istifa etmelidir!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında 
düzenlenen ek gösterge komisyonunun ilk toplantısı 
gerçekleştirilmiş ama ne yazık ki geniş kapsamlı bir 
çözüm sunulmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’nın komisyon konuşmasında geçen “Sosyal 
tarafların talepleri ele alınacak. Kamu kuruluşlarının 
imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun 
çözümünü önerileri değerlendirilecek.” sözlerini 
kendisine hatırlatıyor ve tekrar sesleniyoruz.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda 
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özel 
bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, 
projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde 
görev ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin; 
sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati 
öneme sahip meslekleri icra etmektedir.

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının hakları, sorumlulukları ve ücretleri 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanmıştır. 
Ancak, özellikle son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde 
çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve 
şehir plancıları, ekonomik ve sosyal hakları açısından 
oldukça ciddi bir satın alma gücü kaybına uğramıştır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretlerin 
erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden hakları da 
diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.

Devlet Memurları Kanunu’nun 43. Maddesinde 
tanımlanan ek göstergeler derecelere göre farklılık 
göstermektedir. Kanunun eki niteliğindeki (l) Sayılı 
Cetvelin II- Teknik Hizmetler sınıfı kapsamında 
bulunan söz konusu kamu görevlileri, 850-3600 
arasında “ek gösterge” almaktadır. Mühendis, mimar ve 

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE 
ŞEHİR PLANCILARININ “EK GÖSTERGELERİ”NİN 

YÜKSELTİLMESİ ŞART!
Kamu çalışanlarının ek göstergelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında düzenlenen Ek 
Gösterge Komisyonunun ilk toplantısı üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 
kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının talepleri hakkında basın açıklaması yapıldı.
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şehir plancılarının aldıkları ek gösterge, diğer meslek 
sınıflarına göre oldukça düşük kaldığı gibi emeklilik 
aylıklarını da etkilemesi nedeniyle maaşlarının ve 
emekli aylıklarının düşük belirlenmesine neden 
olmaktadır.

Yine bu nedenle teknik hizmetler sınıfına dâhil kamu 
personeli meslektaşlarımız mali açıdan kamuda çalışan 
diğer meslek gruplarının gerisinde kalmıştır. Ayrıca 
teknik hizmetler sınıfına dâhil kamu çalışanları kendi 
içlerinde de ayrıştırılmış, büyük yatırım projelerinde 
çalışanlar ile açık alanlarda fiilen çalışanlara yönelik 
ayrımcı tavır sergilenmiş ve bunlara farklı özel hizmet 
tazminatı oranları belirlenmiştir.

Hedeflenen enflasyon rakamları tutmamış, yıllardır 
hedeflenen resmi enflasyon verilerinin temel alındığı 
maaş artışları ile daha fazla yoksullaşılmış, reel 
gelir düzeyleri gerilemiştir. Bu sebeple kamudaki 
meslektaşlarımız da üstlendikleri sorumluluk ve 
ürettikleri hizmetle karşılaştırılamayacak kadar kötü 
ekonomik ve sosyal koşullarla mücadele etmek zorunda 
kalmışlardır.

Teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla 
vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan 

mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları 
ve ekonomik sorunlarının çözümü hedefiyle bazı 
düzenlemeler yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

Kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına 
dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının “ek 
göstergeleri”’nin yükseltilmesi şarttır.

Bu sebeplerle; ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları 
gözetilerek kamu emekçisi mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının maaşları insanca yaşayacakları bir düzeye 
yükseltilmeli ve ek göstergeleri 4800-6400 arasında 
yükseltilmelidir.

16 Mart’ta yapılması planlanan “ek gösterge 
komisyonu”’nun ikinci toplantısında yukarıda 
belirttiğimiz değerlendirmeleri ve görüşleri görmezden 
geldiği bir toplantı ülke gerçeklerini ve mühendis, 
mimar, şehir plancısı emeğini yok saymak demektir.

Unutulmamalıdır ki emek ve insan odaklı, güvenceli bir 
çalışma yaşamı ve güvenceli bir gelecek tüm mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının en temel hakkıdır. 
Sorunlarımıza çözüm istiyoruz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB tarafından ormanlık alanların içerisinde 
kurulabilecek yapıların türünü genişleten 30.11.2021 
tarih 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman 
Kanununun 17. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 
Uygulanması Hakkında Yönetmelik” ile “Orman 
Kanununun 18. Maddesinin Uygulanması Hakkında 
Yönetmelik” maddelerinin iptali istemiyle dava açıldı.

Dava dilekçelerinde özetle, Anayasa uyarınca mutlak 
koruma altında olan orman alanlarının yapılaşmaya 
açılarak orman niteliğinin yok olmasına; Anayasa ve 
uluslararası anlaşmalar uyarınca özel koruma altındaki 
ormanların ve yaban hayatı, doğal yaşam, ekolojik 
denge ve iklim değişikliğine etkileri karşısında çok 
geniş bir coğrafyanın tahribata uğramasına yol açacak 
düzenlemeler getirildiğine değinilerek, yönetmeliklerin 
orman alanlarında yapılaşmanın önünü açan 
düzenlemelerinin iptali istendi.

Dilekçelerde ormanların insan yaşamı ve yerkürenin 
geleceği açısından yaşamsal öneme sahip, çevresel-
ekolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik işlevleri bulunan; 
yaşamın temeli oksijen kaynağı ve karbon yutak alanı 
olan alanlar olduğundan bahsedilerek, bu nitelikleri 
ve barındırdığı canlı ve cansız ekosistem unsurları ile 
sürdürülebilir ekolojik dengenin sağlanabilmesinin temel 
unsurları olduğu vurgulandı.

Yine ormanların bu özelliklerine vurgu yapılan devam 
açıklamaların ardından Orman Kanunu’nun 17. 
maddesinin 3. fıkrasının ve 18. maddesinin uygulanmaları 
hakkında çıkan iki ayrı yönetmeliğin ormanları 
yapılaşmaya açan hükümlerinin uluslararası koruma 
getiren anlaşmalara, Anayasaya aykırılık içermekte 
olduğu, yönetmeliklerin dayanağı olan 6831 sayılı Kanunu 
da aşan hükümler getirmekte olduğundan, kamu yararına, 
koruma ilke ve esaslarına aykırılık taşıdığından ve hukuka 
uyarlık bulunmadığından hareketle yönetmeliklerin ilgili 
maddelerinin iptali istendi.

ORMANLIK ALANLARI YAPILAŞMAYA AÇAN TARIM 
VE ORMAN BAKANLIĞI YÖNETMELİKLERİNİN İPTALİ 

İSTEMİYLE DAVA AÇTIK
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TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak 
Toplantısı 9 Şubat 2021 tarihinde “Ülke gündeminde 
yaşanan gelişmeler, durum değerlendirmesi ve Genel 
Kurullar süreci” gündemleri ile çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi.

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk 
Uluata, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Yürütme 
Kurulu Üyeleri Özden Güngör, Mehmet Besleme, 
Hüsnü Meydan, Orhan Sarıaltun, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Utkan Güneş, Erdal Ünver, Yusuf Songül, 
Esen Leyla İmren, Ersin Gırbalar, Murat Fırat, Halil 
Gezer, Ata Can Kale, Barış Ekmekçi, Mustafa Zorlu, 

TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI 
ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

29/11/2019 tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği”nin 6. 
maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan 
“herhangi birinden” ibaresine, 10. maddesinin 
4. fıkrasının ilk cümlesinin ve 11. maddesinin 2. 
fıkrasının iptali istemiyle TMMOB tarafında dava 
açıldı. Mahkeme, mühendislik-müşavirlik belgesi/büro 
tescil belgesi uygulamasının, mühendislik ve mimarlık 
hizmeti veren kişi veya kuruluşların kayıt ve sicillerinin 
tutulması amacıyla kamu yararına yürütülen bir 
uygulama olduğuna değinen mahkeme, bu yetkinin 
Bakanlığa değil TMMOB’ye ait olduğuna hükmederek 
iptali istenen Tebliğ ibaresinin iptaline karar verdi.

Dava dilekçesinde ilgili Tebliğ’in 5. maddesinde 
yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlarda 
birden çok mühendislik/mimarlık alanında meslek 
mensubunun görev yapabilmesine imkan verildiği, 
buna rağmen ilgili odalardan herhangi birinden 
alınacak mühendislik-müşavirlik veya büro tescil 
belgesinin yeterli bulunduğu, böylece uzmanlığının ve 
üyeliğinin bulunmadığı bir odadan alınacak belgeyle 
mesleki faaliyet yürütülmesinin olanaklı hale geldiği, 
ancak 6235 sayılı TMMOB Kanunu kapsamında ihtisas 
alanlarına göre odaların kurulduğu, odaların yalnızca 
kendi mesleki alanlarına ilişkin hususlarla ilgili görevli 
ve yetkili olduğu, başka bir odanın görev alanına girecek 

faaliyette bulunmalarının Kanuna aykırılık teşkil edeceği 
belirtildi. Dolayısıyla Tebliğin ÇED yeterlik belgesi 
başvurusunda sunulacak belgeler başlıklı 6. maddenin 
1.fıkrasının (c) bendinde yer alan “Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliğine bağlı ve ilgili meslek odalarından 
herhangi birinden alınan mühendislik-müşavirlik belgesi 
veya büro tescil belgesi” ifadesinin iptali istendi.

Mahkeme kararında mühendislik-müşavirlik hizmeti 
verebilmek için TMMOB Kanununa ve buna bağlı 
Yönetmeliklere göre, her meslek grubunun ilgili odaya 
kaydolmasının zorunlu olduğuna dikkat çekerken, 
yeterlik belgesi başvurusunda herhangi bir odadan 
alınan mühendislik-müşavirlik belgesi veya büro tescil 
belgesinin yeterli bulunması ile kurum/kuruluşlarda 
çalışanlardan birine ait geçerli bir mühendislik-müşavirlik 
belgesi veya büro tescil belgesinin yeterli bulunması ile 
odaya herhangi bir sebeple kaydını yaptırmayan veya 
kaydı silinen, geçici olarak meslekten uzaklaştırılan 
kişilerin dolaylı olarak görevlerini icra edebilecekleri 
değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan mühendislik-
müşavirlik belgesi/büro tescil belgesi uygulamasının, 
mühendislik ve mimarlık hizmeti veren kişi veya 
kuruluşların kayıt ve sicillerinin tutulması amacıyla kamu 
kamu yararına yürütülen bir uygulama olduğuna değinen 
mahkeme, bu yetkinin Bakanlığa değil TMMOB’ye ait 
olduğuna hükmederek iptali istenen Tebliğ ibaresinin 
iptaline karar verdi.

TMMOB’UN “ÇED YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ”NİN 
BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADA 6. 

MADDENİN 1. FIKRASI İPTAL EDİLDİ

Oda Başkanları Ahmet Kahraman (Çevre MO), Ali 
Rıza Atasoy (Bilgisayar MO), Abdullah Zararsız (Fizik 
MO), Bülent Pala (Elektrik MO)Feramuz Aşkın (Gemi 
Makineleri İşletme MO), Yaşar Üzümcü (Gıda MO), 
Ali İpek (HKMO), Emrah Kaymak (İçmimarlar O), 
Serap Dedeoğlu (İnşaat MO Genel Sekreteri), Şevket 
Demirbaş (Jeofizik MO), Hüseyin Alan (Jeoloji MO), 
Erkin Etike (Kimya MO II. Başkanı), Ayhan Yüksel 
(Maden MO), Yunus Yener (Makina MO), İrfan Akyol 
(Metalurji ve Malzeme MO YK Üyesi), Deniz İncedayı 
(Mimarlar O), Barış Işık (Peyzaj MO II. Başkanı), 
Gencay Serter (Şehir Plancıları O), Gökhan Onur 
(Tekstil MO II. Başkanı), Baki Remzi Suiçmez (Ziraat 
MO) katıldı.
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BASIN AÇIKLAMASI METNİ

Sayın Basın Mensupları,

Özel elektrik şirketlerinin kazançlarını artırmak için 
yapılan fahiş zamlara, yükselen doğalgaz fiyatlarına, 
benzin, motorin, otogaz fiyatlarındaki sürekli artışlara, 
bütün mal ve hizmet fiyatlarının daha da artacak 
olmasına, hayat pahalılığının çekilmez hale gelmesine, 
ödenemeyecek faturalar nedeniyle elektriği, gazı, 
suyu kesilecek milyonlarca yurttaşı soğuk ve karanlık 
günlere mahkum edecek politikalara itiraz ettiğimiz 
için bu açıklamayı yapıyoruz.

Öncelikle ortak raporumuzun tam metnini ekte ayrıca 
sunduğumuzu, şimdi okunacak metnin basın özeti 
olduğunu, açıkladığımız verilerle ilgili tablo, grafik ve 
önerilerimizin gerekçelerinin tam metinde ayrıntılı 
olarak yer aldığını belirtmek isteriz.

Önce elektrik fiyatlarına değineceğiz. Bilindiği üzere 
siyasi iktidar, 2021’in son günü gece yarısına doğru 
elektrik ve doğalgaz satış fiyatlarında çok yüksek oranlı 
zamlar yaptı. 1 Temmuz 2021’den bu yana değişmeyen 
elektrik fiyatlarına, değişik tüketim gruplarına göre 
yüzde 50-125 oranında yapılan bu zamlarla, 1 Ocak 
2021 ile 1 Ocak 2022 arasındaki bir yıllık dönemde, 
elektrik fiyatları konutlarda yüzde 72,5-158,7, 
ticarethanelerde yüzde 158,8, tarımsal sulamada yüzde 
120,8, sanayide yüzde 158,78 oranında arttı.

2021 içinde TÜİK TÜFE oranı yüzde 36.08 oranında 
artmışken, elektrik fiyatları TÜFE’nin çok üzerinde, 
yüzde 75-158,8 oranında artmıştır. 2019 Ocak-2022 
Ocak döneminde de TÜFE artış oranı yüzde 72,5 
olarak gerçekleşmişken, aynı dönemde elektrik fiyatları 
yüzde 155,5-334,8 oranında artmıştır. Bu artış oranları 
TÜFE’nin 2 ila 4,6 katına ulaşmıştır.

Elektrik zamları ile özel elektrik şirketleri 
kollanıyor. Halen sürdürülen Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarını Destekleme Mekanizması-YEKDEM 
ile kamu kaynaklarından milyarlarca liranın özel 
elektrik şirketlerine aktarıldığını daha önce değişik 
vesilelerle belirtmiştik. EPDK’nın şimdi yürürlüğe 

koyduğu fahiş zamlar, özel elektrik şirketlerinin tüm 
tüketiciler üzerinden elde ettiği kazançlarını katlayan 
boyutlardadır. EPİAŞ Ocak ayında teklif edilebilecek 
en yüksek fiyatın 134,5 kuruş/kWh olduğunu 
açıklamışken, EPDK’nın elektrik fiyat tarifelerinde 
yer alan enerji bedellerini, bu rakamlardan çok daha 
yüksekte tutması, özel elektrik şirketlerinin açık seçik 
biçimde kollanması anlamına gelmektedir. EPDK 
kararına göre tedarik şirketleri EÜAŞ’dan kWh’ı 31.56 
kuruşa elektrik satın alabilecekler ama aylık tüketimi 
150 kWh’ı geçen konut aboneleri, aşan kısım için 135 
kuruş/kWh; ticarethaneler ise tükettikleri her kWh için 
189 kuruş/kWh ödeyeceklerdir. Yani EPDK, EÜAŞ’ın 
tedarik şirketlerine düşük fiyatla elektrik satışını ve bu 
şirketlerin elektriği tüketicilere 4-6 kat çok daha yüksek 
fiyatlarla satmasını uygun bulmaktadır.

Konut abonelerine yeni kazık, kademeli faturalandırma 
uygulaması. EPDK tarafından onaylanarak uygulamaya 
giren elektrik tarifelerinde meskenler için kademeli 
tarife belirlenmiştir. Mesken tarifeleri, tüketimin 
gerçekleştiği zaman dilimi içindeki gün sayısı dikkate 
alınmak üzere günlük 5 kWh`lik tüketim baz alınarak 
iki kademe olarak fiyatlandırılmıştır. Buna göre, 
meskenlerde alçak gerilim(AG) tek zamanlı abone 
grubu tarife faturaya esas günlük ortalama 5 kWh 
(150 kWh/ay) tüketim miktarı altındaki elektrik 
birim fiyatlarına yüzde 50; günlük ortalama 5 kWh 
tüketim miktarı üstündeki elektrik birim fiyatlarına 
da yüzde 125 zam yapılmıştır. Fiyatlar sanayi(AG) ve 
ticarethane(AG) abonelerinde yüzde 125, tarımsal 
sulamada yüzde 91,98 zamlanmıştır. Fahiş oranlardaki 
bu zamlar iktidarın tasarruf, verimlilik, dar gelirli 
vatandaşlara yönelik iyileştirme iddialarının tamamen 
göstermelik olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye’de 
4 kişilik bir hanenin aylık asgari elektrik tüketimi 230 
kWh’dir ve Aralık 2021’de bir ailenin buna göre ödediği 
fatura toplamı aylık en az 210,58 TL iken, Ocak 2022 
itibarıyla aylık faturası yüzde 76 artarak 370,80 TL`ye 
çıkacaktır.

2021 yılı içinde her ay doğalgaz fiyatlarına zam yapan 
BOTAŞ’ın gaz satış fiyatları; Ocak 2022’de yapılan 
yüksek oranlı zamla birlikte, Ocak-2021 Ocak 1922 

TMMOB VE BAĞLI ODALARININ ELEKTRİK, 
DOĞALGAZ VE PETROL ÜRÜNLERİNE YAPILAN 

YÜKSEK ORANLI ZAMLARLA İLGİLİ ORTAK RAPORU
TMMOB ve Bağlı Odaları, Elektrik, Doğalgaz ve Petrol Ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlarla ilgili olarak 6 
Ocak 2022 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yaparak hazırlanan ortak raporu kamuoyu ile paylaştı.
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döneminde konut aboneleri için yüzde 47,1, ticari 
işletmeler ve küçük sanayi işletmeleri için yüzde 76,6, 
büyük sanayi işletmeleri için yüzde 345,5, elektrik 
santralları için yüzde 290,4 artmıştır. Diğer yandan 
konut ve küçük işyerlerinin doğalgaz faturaları, 
BOTAŞ’ın yaptığı zamların yanı sıra özel doğalgaz 
dağıtım şirketlerinin BOTAŞ’tan aldıkları gazın 
fiyatına ekledikleri ve sürekli artan Sistem Kullanım 
Bedelleri ile artmaktadır. Fiyat artışlarının sürekli 
olarak yansıtıldığı Sistem Kullanım Bedeli ve vergiler, 
tüketicinin ödediği tutarın üçte birine ulaşmaktadır.

Zamların zamanlaması da bilinçli ve manidardır. 
Çünkü EPDK, mevzuat gereği elektrik fiyatlarını, üçer 
aylık periyodlarla yılda dört kez düzenlemektedir. 
Ancak bu yetki 1 Ekim 2021’de kullanılmamış, zamlar 
yılın son günü açıklanmıştır. Eğer elektrik fiyatlarına 
yapılan zamlar örneğin Kasım ayı içinde veya Aralık 
başında açıklanmış olsaydı, kamu çalışanlarının ve 
emeklilerin maaşlarına Aralık ayı enflasyon verileriyle 
ve diğer aylarla birlikte yansıyacaktı. Zammın yürürlük 
tarihi 1 Ocak 2022 olunca bu yüksek artışlar enflasyon 
hesabının dışında kaldılar. Aynı değerlendirme 
doğalgaz fiyatları için de geçerlidir. Böylece yapılan 
maaş-ücret zamlarının önemli bir bölümü, yapılan 
zamlarla geri alınmış durumdadır.

Yüzde 90’ın üzerinde dışa bağımlı olan ve ithal edilen 
petrolden üretilen akaryakıt fiyatları, resmi enflasyon 
rakamı olan yüzde 36,08’dan çok daha yüksek oranlarda 
arttı. Son bir yıl içinde bayi satış fiyatları kurşunsuz 
benzinde yüzde 79, motorinde yüzde 92,8, otogazda 
yüzde 124,9 oranlarına varan artışlar gösterdi. Bu denli 
yüksek artışların başlıca nedenleri, dünya genelinde 
petrol fiyatlarındaki yukarı doğru hareketlilik, TL’nin 
hızlı değer kaybı ve petrol ürünlerine uygulanan yüksek 
vergilerdir.

Enerji girdileri fiyatlarında son bir yıl içindeki 
olağanüstü artışlar nedeniyle, faturalarını 
ödeyemedikleri için elektrik ve gazı kesilen milyonlarca 
konut abonesine, aynı sorunları yaşayacak onbinlerce 
küçük işyeri sahipleri de eklenecektir. Doğalgazın 
üretimlerinde sınai girdi olduğu sanayi tesisleri, 
yüzde 345 oranındaki fiyat artışlarını maliyetlerine ve 
ürün satış fiyatlarına yansıtacaklardır. Bütün bunlar 
geneldeki fiyat artışlarını daha da hızla yükseltecek, 
hayat pahalılığını katlanarak artıracaktır.

Ayrıca belirtmek gerekir, EPDK fahiş zamları dünyadaki 
gelişmeleri çarpıtarak gerekçelendirmektedir. EPDK’nın 
31.12.2021 tarihli basın açıklamasında; “pandemi 
koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında yaşanan 
artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde çok büyük 

artışlar meydana geldiği” ifade edilmekte, “Dünya 
spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan 
kömür fiyatlarında 5 kat, doğalgaz fiyatlarında ise 10 
katlık artışlar olduğu”, yani zamların küresel düzeyde 
ortaya çıkan maliyet artışları nedeniyle olduğu iddia 
edilmektedir. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. 
Dünya spot piyasalarında 2021 yılı içerisinde yüksek 
fiyat dalgalanmaları olmakla birlikte, örneğin elektrik 
üretiminde kullanılan buhar kömürünün ton fiyatı 
2021 yılı başında 70-80 dolar düzeyindeyken yaklaşık 
3 kat artarak Ekim ayında 240 dolar seviyesine kadar 
yükselmiş, ancak daha sonra tekrar gerileyerek yılı 
150-170 dolar seviyesinde kapatmıştır. Dolayısıyla 
spot piyasadaki kömür fiyatlarında 2021 yılında iddia 
edildiği gibi 5 kat değil, yaklaşık 2 katlık bir artış söz 
konusudur. Benzer şekilde, spot piyasalardaki doğalgaz 
fiyatlarında, 2021 yılı Eylül-Ekim aylarında yılbaşına 
göre yaklaşık 2,5 kat artışlar olmuş fakat Kasım ayıyla 
birlikte tekrar gerilemiş ve 2021 yılında, iddia edildiği 
gibi 10 kat değil,  yaklaşık 1,4 kat artış olmuştur. 2021 
yılında doğalgaz ve kömürde dünyadaki yüksek fiyat 
artışları genellikle lokal ve geçicidir. Bu davranışı 
ile EPDK bir kez daha, esas görevinin piyasalara ve 
şirketlere hizmet etmek olduğunu göstermiştir.

Bu gerçeklerden hareketle acil taleplerimiz şunlardır:

1. Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul 
edilemez. Zamlar geri alınmalıdır.

2. Elektrikte konutlar için düşük tarife sınırı aylık 230 
kWh’a yükseltilmelidir.

3. 150 kWh elektrik yardımı uygulaması şeffaflaşmalı, 
ölçütleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Yoksul 
ailelere elektrik yardım sınırı da aylık 230 kWh’a 
yükseltilmelidir.

4. Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı 
yüzde 1’e düşürülmelidir.

5. Maddi imkansızlık nedeni ile faturalarını 
ödeyemeyenlerin elektrik, gaz ve suyu kesilmemeli, 
kamu kaynaklarından sağlanacak desteklerle, 
yurttaşların karanlıkta, soğukta ve susuz kalmaları 
önlenmelidir.

6. Hızla artan fiyatlar karşısında düşük ücretleri de 
hızla gerileyen çalışan ve emeklilerin gelirleri insanca 
yaşamalarına imkan verecek düzeye yükseltilmelidir.

Köklü çözüm, kamusal hizmetlerin kamu eliyle 
verilmesinde.

Ülkemizin yıllardır boğuştuğu sorunları aşmak ve 
ekonomik krizden mümkün olan en çabuk şekilde 
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çıkabilmek ve toplumun vazgeçilmez gereksinimlerinin 
karşılanması için; kamu mülkiyeti, kamusal hizmet, 
toplumsal yarar esaslarını temel alan demokratik bir 
planlama ve toplumsal kalkınma perspektifi ile kamucu, 
toplumcu bir programın uygulanması gereklidir.

Arz güvenliğinde kamusal ağırlığın oluşması ve 
elektrik enerjisi fiyatlarında manipülasyonları 
önlemek için, gerek kurulu güç dengesi gerek üretim 
miktarı açılarından, üretim altyapısında kamunun 
ağırlık kazanması şarttır. Kamu elindeki santralların 
özelleştirilmesi derhal durdurulmalı, verimli özel 
santrallar kamulaştırılmalıdır.

Neden oldukları salımları ve çevre kirliliğini köklü 
ve kalıcı bir şekilde azaltmayan santrallarla, kömür 
rezervleri tükenen veya dışsal maliyetleri yüksek 
olduğu için kömürün çıkarılmasından vazgeçilecek 
sahalarda bulunan santralların faaliyetlerine son 
verilmelidir. Büyük rüzgâr çiftlikleri, çok büyük güneş 
enerjisi üretim sahaları, planlaması yapılmış, doğal 
ve toplumsal çevreye zararları asgari düzeyde olacak, 
yöre halkının kabul ettiği ve devreye alındığında yöre 
halkına doğrudan ve dolaylı katkılar sağlayacak HES 
vb. yenilenebilir enerjiye dayalı büyük elektrik üretim 
tesisleri, kamu eliyle yapılmalıdır.

Enerji sektöründe yeni bir yapılanma ve yeni kurumlar 
gereklidir.

Adı üzerinde piyasa kurumu olan ve bugüne değin 
işlevini, yurttaşların değil, enerji şirketlerinin hak 
ve çıkarlarını kollamak olarak görmüş olan EPDK 
kapatılmalıdır.

Toplum yararına büyümeyi, istihdamı, adil bölüşümü, 
bölgeler arasındaki ve toplumdaki gelir dağılımı 
eşitsizliklerini gidermeyi, temel bilimleri, yüksek 
teknolojili üretimi temel alan bir sanayi geliştirmeyi; 
eğitim, sağlık, enerji, ulaşım, konut vb. hizmetlerin 
kamu eli ile verilmesini, yani toplumsal kalkınmayı 
planlayacak Türkiye Planlama Kurumu(TPK) 
kurulmalıdır. Bu kurum ve ETKB’nin ortak 
çalışmalarıyla ve konunun tüm taraflarının içinde 
yer alacağı Ulusal Enerji Platformu oluşturulmalıdır. 
Bu platform ve TPK ile eşgüdüm içinde birlikte 
çalışmak üzere ETKB bünyesinde Ulusal Enerji Strateji 
Merkezi kurulmalıdır. Bunlarla birlikte bir üst kurum 
olarak; Türkiye Elektrik Kurumu(TEK) kurulmalıdır. 
Önerdiğimiz bu yapı içinde iletim faaliyetleri, üst 
kuruluş TEK bünyesinde, kamu iletim işletmesi Türkiye 
Elektrik İletim AŞ(TEİAŞ) tarafından yürütülecektir.

Dağıtım hizmetlerinde de kamu tekeli olması gereklidir, 
bu çerçevede dağıtım şirketleri kamulaştırılmalı; 

üretim altyapısında da kamunun ağırlık kazanması 
için kamu elindeki santralların özelleştirilmesi 
derhal durdurulmalı, verimli özel santrallar da 
kamulaştırılmalı, kamu eliyle büyük RES ve GES 
yatırımları yapılmalıdır.

Önerdiğimiz yeni kurumsallaşmada petrol ve 
doğalgazın arama ve üretimden, iletim ve tüketiciye 
ulaşmada değer zincirindeki halkalarının ayrılmaz 
bütünlüğü için arama, üretim, rafinaj, iletim faaliyetleri 
dikey bütünleşmiş bir yapıda sürdürülecek, ihtiyaç 
halinde bu yapı dağıtım ve satış faaliyetlerinde de 
bulunabilecektir. Bu amaçla, TPAO ve BOTAŞ’ı da 
bünyesine alacak Türkiye Petrol ve Doğalgaz Kurumu 
(TPDK) kurulmalıdır.

Ülkemiz, sanayimiz, halkımız ve geleceğimiz 
için yukarıda sıraladığımız önlemler ve oluşması 
gereken kamu kurumları mutlak gerekliliklerdir. 
Ülkemizin serbestleştirmelerin, özelleştirmelerin 
acı sonuçlarından ve özel şirketlere sunulan hukuk 
dışı ayrıcalıklardan başka türlü kurtulması mümkün 
değildir.

TMMOB  
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası        
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası    
TMMOB Fizik Mühendisleri Odası
TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası         
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası          
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası         
TMMOB İç Mimarlar Odası         
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası        
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası     
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası       
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası       
TMMOB Maden Mühendisleri Odası      
TMMOB Makina Mühendisleri Odası     
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası     
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası           
TMMOB Mimarlar Odası  
TMMOB Petrol Mühendisleri Odası                    
TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası 
TMMOB Şehir Plancıları Odası    
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası                   
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası                   
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Türkiye’de tarım öğreniminin 176. Yıl Dönümü 
nedeniyle Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 
düzenlenen “TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Tarımsal Öğrenimin 176. Yıl Dönümü” etkinliği 
15 Ocak 2022 Cumartesi günü çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi.

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazman 
Üyesi Mehtap ERCAN BİLGEN’in sunuculuğuyla 
düzenlenen etkinliğin açılış konuşmaları, ZMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi SUİÇMEZ, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Hüseyin ATAR tarafından yapıldı.

Etkinlikte TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz tarafından yapılan açılış konuşması metni 
şöyle:

Sayın Konuklar, Değerli Arkadaşlar

Ülkemizdeki 600 bini aşkın mühendis, mimar ve 
şehir plancısının mesleki demokratik kitle örgütü olan 
TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi dostlukla 
selamlıyorum.

Tarım Haftası etkinlikleri kapsamında ülkemizde 
tarımsal öğrenimin başlangıcının 176. Yıldönümü 
vesilesiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte aranızda 
olmaktan mutluluk duyuyorum.

1846 yılında eğitime başlayan Mekteb-i Zirai Şahane’den 
bu yana ülkemizde tarımsal eğitim ve öğretime katkı 
veren kurum, kuruluş ve kişileri saygı ve minnetle 
anıyorum.

Değerli arkadaşlar,

Biliyorsunuz tarımsal üretimin başlangıcı ve 
yoğunlaşması aynı zamanda uygarlaşma sürecinin de 
başlangıcıdır.

Tarımsal üretimin çok uzun yıllara dayanan geçmişine 
rağmen, yaşanan tüm teknolojik ilerlemelere ve üretim 
tekniklerindeki gelişmelere rağmen açlık ve beslenme 
sorunu insanlığın en önemli sorunlarından biri olarak 
çağımızda da güncelliğini korumaktadır.

Tarımsal üretime duyulan sürekli ve büyüyen bu ihtiyaç, 
bu alanda eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin, akademik 

çalışmaların, araştırma geliştirme faaliyetlerinin 
önemini de katbekat artırıyor.

Bugünkü etkinlik Türkiye’deki tarımsal öğrenimin 
köklü bir geçmişe dayandığının altını çiziyor.

Bir eğitim geleneği yaratabilmenin, bu geleneği koruyup 
sürdürebilmenin önemini vurguluyor.

Fakat, ne yazık ki ülkemiz köklü kurumları koruyup 
sürdürebilmek konusunda pek başarılı değil.

Kurumlarımızı köklerinden koparmak, gelenekleri 
ortadan kaldırmak, kurumsal hafızayı yok etmek 
sistematik bir devlet politikası haline geldi.

Eğitim kurumları da bu yok edici politikadan payını 
alıyor.

Üniversiteler uzun zamandan bu yana kendi kurumsal 
geleneklerine değil, iktidarın önceliklerine göre işliyor.

Üniversitelerimiz, senatolar, fakülte kurulları, bölüm 
kurulları aracılığıyla değil, yukarıdan aşağıya atamayla 
belirlenen kişiler aracılığıyla yönetiliyor.

Bu durum sadece üniversitelerimizin akademik 
zenginliklerinin törpülenmesine değil, aynı zamanda 
kurumsal olarak yozlaşmalarına da neden oluyor.

Bugünkü etkinliğimiz bu yozlaşmaya, çürümeye 
dikkat çekilmesi, tarımsal yüksek öğrenimin bilimsel 
demokratik zeminlerde ilerleyebilmesi açısından da 
önem taşımaktadır.

Değerli Arkadaşlar,

Bugün her ne kadar tarımsal öğretimin 176. Yılını 
kutluyor olsak da ne yazık ki ülkemizdeki ziraat 
fakültelerinde verilen eğitim ve öğretim, 176 yıllık bilgi 
birikimini ve teknik gelişmeyi yansıtmamaktadır.

Bunun en büyük nedeni, plansız ve kontrolsüz biçimde 
artan fakülte, program ve öğrenci sayısıdır.

Türkiye’nin yükseköğretim altyapısı, toplumsal 
örgütlenmesi, sınai ve zirai yapısı bu kontrolsüz 
genişlemeyi nitelikli ve üretken bir güce dönüştürmekten 
çok uzaktır.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIMSAL 
ÖĞRENİMİN 176. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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AKP hükümetleri döneminde çoğunlukla seçim 
yatırımı olarak hayata geçirilen “Her İle Bir Üniversite” 
projesi ile ülkemizdeki yükseköğretimin en önemli 
problemlerinden biri olan “eğitim kalitesi ve standardı” 
sorununu daha da yaygınlaştırılmış, üniversiteler arası 
uçurumlar giderek derinleşmiştir.

Üniversitelerin ve öğrencilerin sayısı arttıkça, özellikle 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı gibi teknik 
bölümler için gerekli alt yapı, laboratuvar ve uygulama 
sistemleri açığı daha da büyümüştür.

Sevgili Arkadaşlar,

Hepimizin bildiği gibi, ülkemizde , ülke ihtiyaçlarıyla, 
tarım ve sanayi politikalarıyla bağdaşmayan 
yükseköğretim planlaması nedeniyle üniversite 
mezunları işsizliğe mahkum edilmiş durumdadır.

Aralarında çok sayıda ziraat mühendisin de bulunduğu 
yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı, mezun 
olduğu alan dışında çalışmak zorunda kalmakta, 
yüzbinlerce mezun ise hiç iş bulamamaktadır.

Genç işsizliği, özellikle de eğitimli genç işsizliği 
ülkemizin en önemli sorunların birisi haline geldi. 
Bugün 1 milyonun üzerinde üniversite mezunu işsiz 
gencimiz bulunuyor.

İş bulabilenler ise vasıflarının çok altında, kendi eğitim 
aldıkları alanın dışında iş bulabiliyor.

Ziraat Fakültesi mezunları söz konusu olduğunda bu 
tablo çok daha ağırlaşıyor.

2021 yılı ÖSYM broşüründe yer alan bilgilere göre 
ülkemizde bulunan 38 ayrı Üniversite bünyesindeki 
Ziraat Fakülteleri altında toplam 222 program yer 
almaktadır.

Doluluk oranları giderek düşen bu programlara 
geçtiğimiz yıl 4 binin üzerinde öğrenci yerleşmiş 
görünüyor.

YÖK verilerine göre şu anda 32 bin civarında Ziraat 
Fakültesi öğrencisi bulunuyor ve her yıl yaklaşık 5 bin 
öğrencimiz bu bölümlerden mezun oluyor.

Bu konuda yapılması gereken gayet açıktır.

Yükseköğretimin problemleri ile mezunların 
problemleri bir arada düşünülmelidir.

Tarım ve sanayi politikaları ile uyumlu bir 
yükseköğretim politikası geliştirilmelidir.

Değerli Arkadaşlar,

Söz konusu tarım olduğunda yüz yüze olduğumuz tek 
sorun yükseköğretimle sınırlı değil elbette.

Uzun süredir tarımsal üretim konusunda yaşanan 
sorunlar hepimizin hayatını yakından ilgilendiriyor.

Sonda söyleyeceğimi baştan söyleyecek olursam, 
günümüz dünyasında, tarımsal politikaların tekelleşmiş 
ulus ötesi dev şirketler tarafından yönlendirilir duruma 
gelmesi ve dünyaya egemen olan neoliberal politikalar 
yaşanan sıkıntının ana kaynağıdır.

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 alanların tahribatı gibi nedenlerle tarım 
ürünlerine ve gıdaya erişim zorlaşmaktadır.

Bu durum açlık ve yetersiz beslenme sorunlarını daha 
da büyütmektedir.

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 uygulandığı 
dönemlerde, insanlar televizyon veya buzdolabı almak 
için değil gıda tedariki 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.

TMMOB olarak biz, yıllardan beri sanayiden eğitime, 
üretimden planlamaya, beslenmeden sağlığa, enerjiden 
tarıma kadar her alanda tam bağımsızlık şiarıyla 
politika üretiyoruz.
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 Özellikle tarımsal anlamda dışa bağımlılığın ortadan 
kaldırılması, açlık ve yoksulluğun önüne geçilmesinde 
en önemli unsurlardan biridir.

Bunun için:

IMF ve Dünya Bankası ile Dünya Ticaret Örgütü’nün 
ülkemiz tarımı ve kırsal yaşam üzerindeki, genel 
düzenleyici işlem yapma yetkisi kaldırılmalı, her türlü 
dayatmalar reddedilmelidir.

Avrupa Birliği kapsamında önerilen “Ortak Tarım 
ve Gıda Politikası” gibi Türkiye`nin gıda ve tarım 
sektörünü piyasalaştıran neoliberal yasalar kaldırılmalı. 
Köylü ve tüketiciden yana olan yasalar yürürlüğe 
sokulmalıdır.

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.

Değerli Arkadaşlar,

Yaşadığımız sorunları çözebilmek için yeni ve 
sürdürülebilir bir tarım yönetimine ivedilikle ihtiyaç 
duyduğumuz açıkça ortadadır.

Burada yürütülecek tartışmaların bu doğrultuda 
politikaların geliştirilmesine hizmet edeceğine 
inanıyorum.

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

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından üçüncü kez 
düzenlenen Bilgisayar Mühendisliği Kurultayı 15-16 
Ocak 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Bilgisayar Mühendisleri Kurulu Düzenleme Kurulu 
Başkanı İlhami Türkdoğan, BMO YK Başkanı Ali Rıza 
Atasoy ve TMMOB YK Başkanı Emin Koramaz’ın açılış 
konuşmalarıyla başlayan etkinlikte 2 gün boyunca 
Bilgisayar Mühendisliğinin farklı sorunları tartışıldı.

TMMOB YÖnetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
açılış konuşmasının tam hali:

Sayın Konuklar, Değerli Meslektaşlarım

Ülkemizdeki 600 bini aşkın mühendis, mimar ve 
şehir plancısının mesleki demokratik kitle örgütü olan 
TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi dostlukla 
selamlıyorum.

Birliğimizin en genç üyesi olan Bilgisayar Mühendisleri 
Odamız tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 

kurultayımızda online da olsa sizlerle birlikte olmaktan 
kıvanç duyuyorum.

Pandemi döneminde çalışma ilişkilerinde yaşanan 
gelişmeler, sosyal faaliyetlere getirilen kısıtlamalar 
hepimizi uzaktan çalışmaya, uzaktan eğitime, bilgisayar 
ve internet teknolojileriyle daha fazla iç içe olmaya 
zorladı.

Bugünkü kurultayımızda olduğu gibi son iki yılda pek 
çok etkinliği uzaktan erişimle, çevirim içi olarak yaptık.

Hal böyle olunca bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin 
hayatımızdaki yeri çok daha arttı.

Bilgisayar Mühendisleri Odamızın, daha önceki yıllarda 
“iletişim hak ve özgürlükleri”, “internet güvenliği” ve 
“kişisel verilerin korunması” gibi alanlarda yaptığı 
çalışmaların önemi daha da belirgin hale geldi.

Bu alanların toplumcu bir bakış açısıyla, toplumun 
ortak çıkarını merkeze alacak biçimde düzenlenmesi 
ihtiyacı öne çıktı.

3. BİLGİSAYAR MÜHENDİLİĞİ KURULTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Teknolojinin, bilişimin, internetin ve iletişimin temel 
yurttaş hakkı olduğu gerçeği bir kez daha görüldü.

Yaşadığımız süreç, bu ihtiyacın giderek daha da 
büyüyeceğini gösteriyor.

Bunun anlamı, bu alanda daha fazla çalışma yapmamız, 
daha fazla fikir üretmemiz gerektiğidir.

Bilgisayar Mühendisleri Odamızın genç, dinamik 
ve üretken üye ve yöneticilerinin bu konudaki 
çalışkanlığına ve yaratıcılığına olan güvenimiz tam.

Dün olduğu gibi yarın da gerek meslektaşlarımızın, 
gerekse toplumun çıkarlarını koruyup geliştirecek 
mesleki politikalar üreteceğine eminim.

Bu kurultayın mesleki politikaların geliştirilmesine ve 
bilgisayar mühendisi meslektaşlarımızın sorunlarının 
çözümüne katkıda bulunacağına inanıyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi TMMOB ülkemizdeki mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarını 
halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, 
mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve 
mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının 
zeminini yaratmakla görevlidir.

Bu doğrultuda mesleki alanlarımızla ilgili gelişmelerin 
ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel 
boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak 
ve toplumu bilgilendirmek için bir dizi etkinlik 
düzenliyoruz.

İki yıllık çalışma dönemimizde Odalarımızla birlikte 
düzenlediğimiz 200’ü aşkın etkinlikte paylaştığımız 
bilgi ve birikimlerin toplum yararına hayata geçirilmesi 
için mücadele ediyoruz.

Yayınladığımız raporlarla, açtığımız kamu davalarıyla, 
düzenlediğimiz kongre-sempozyumlarla, yaptığımız 
açıklamalarla bilimin ve tekniğin halktan ve doğadan 
yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün 
olabileceğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugünkü 
etkinliğimiz de böylesi bir bakış açısının ürünüdür.

Bizler bilimin ve tekniğin halk için kullanılmasını 
benimsemiş bir örgütüz.

Binlerce yıllık medeniyet birikimimizin ortak ürünü 
olan bilginin, tekniğin ve teknolojinin kamusal 
niteliğinin göz önünde bulundurularak halkın ortak 
çıkarı için kullanılması gerektiğini her fırsatta dile 
getiriyoruz.

Bilgi ve teknolojinin belirli kesimlere ait bir ayrıcalık 
olmaktan çıkartılarak kamusal bir nitelik kazandırılması 
aynı zamanda bilgi ve teknolojinin de sınırlarından 
kurtarılarak özgürleştirilmesi anlamına gelir.

Özgür bilim, yeni teknolojik gelişmelerin ve bilimsel 
buluşların en önemli şartıdır.

Modern bilim nasıl ki ortaçağın skolastik düşüncesinin 
dar kalıplarının yıkılmasıyla geliştiyse, günümüzün 
teknolojisi de sermayenin kâr odaklı kalıplarından 
kurtulduğunda yepyeni bir boyut kazanacaktır.

Zira hepinizin bildiği gibi bilgisayar ve özellikle yazılım 
teknolojisi özgür düşünceyle ortaya çıkan pek çok 
yeniliğin ve keşfin örnekleriyle doludur.

Değerli Arkadaşlar,

Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz.

Yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikaları 
nedeniyle tümüyle dışa bağımlı ve kırılgan hale 
getirilen ekonomimiz, uzun bir süredir bir girdabın 
içine doğru sürükleniyor.

Döviz kurunda yaşanan artışlar ve iktidarın uyguladığı 
vergi politikaları, hayat pahalılığının kontrol edilemez 
boyutlara ulaşmasına neden oldu.

Başta gıda ürünleri, akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi 
temel tüketim maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe 
tüm ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışları gündelik 
hayatlarımızı tehdit eder boyutlara ulaştı.

Krizin yarattığı belirsizlik ortamı nedeniyle ticaret ve 
üretim durma noktasına geldi.

TÜİK’in iktidar güdümünde açıkladığı enflasyon 
rakamları nedeniyle mal ve hizmetlerde yaşanan 
zamların çok gerisinde yapılan ücret artışları nedeniyle 
ülkede emeğiyle geçinen toplum kesimleri topyekûn 
bir yoksullaşma yaşadı.

Başta ithal mallar olmak üzere pek çok ihtiyaç maddesi, 
adeta birer lüks haline dönüştü.

Hepimiz eskisinden çok daha zor koşullarda yaşıyoruz.

Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek 
kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek 
yaşıyoruz.

Yıllardır devam eden kriz ve salgın döneminde 
yaşanan kısıtlamalar nedeniyle tüm birikimlerini 
tüketen, gündelik ihtiyaçlarını bile kredi ve borçlarla 
karşılamaya çalışan halk büyük bir tükenmeyle karşı 
karşıya durumda.
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Bu ülke halkı, tarihin hiçbir döneminde geleceğinden 
bu denli umutsuz olmadı.

Artık halkın geleceğe dair tek umudu ve beklentisi, bu 
iktidardan kurtulmaktır.

Bu durumun tek sorumlusu tek adam rejimi ve onun 
emek düşmanı politikalarıdır.

Siyasi iktidar kendi yandaşlarının kasaları dolsun, 
kendi çıkar çevrelerinin çarkları dönsün diye halkı 
büyük bir sefalete sürüklemiştir.

Devlet ihaleleriyle, çılgın projelerle hazine garantili 
gelir elde eden şirketlerin ödemeleri yapılabilsin tüm 
kamu kaynakları seferber edilmiş halkın üzerindeki 
vergi yükü katlanmıştır. Halkın alın teri, bir avuç 
yandaşın kasasına akmaktadır.

Değerli Arkadaşlar,

Krizden çıkışın yolu ne kemer sıkma politikaları, ne 
İMF politikaları ne de emeğin değerini düşürmeye 
dayalı politikalardır.

Bugün ihtiyacımız olan şey üretime ve teknolojik 
yatırımlara dayalı toplumsal kalkınma programıdır.

Bunun için stratejik ön görüyle tüm alanlarda ve tüm 
sektörlerde uzun erimli ulusal-toplumsal çıkarları esas 
alan politikalar geliştirilmelidir.

Ülkemiz bilim ve teknolojide yetkinleşmeli; bunu ülke 
ölçeğinde refah sağlayıcı toplumsal ekonomik faydaya 
dönüştürmeli ve bu amaçla kapsamlı bir ulusal strateji 
belirlenmelidir.

80’li yıllardan bu yana özelleştirme, serbestleştirme, 
kuralsızlaştırma, finans ve rant uygulamalarıyla tahrip 

edilen ekonomik ve sosyal yapı, kamusal bir anlayışla 
yeniden ayağa kaldırılmalıdır.

Doğaya ve insan yaşamına saygı gösteren bir yaklaşımla 
üretim, sanayileşme, kalkınma tam istihdam ve 
toplumsal refah perspektifi benimsenmelidir.

Topraklarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, 
mühendislerimiz ve emekçilerimiz az sayıdaki türedi 
için değil, ülkemizin, toplumumuzun gelişmesi için 
seferber edilmelidir.

Bizler TMMOB olarak 70’li yıllardan beri sahip 
olduğumuz bilimsel-teknik aklı, sömürgenlerin değil 
halkın çıkarları için kullanmanın mücadelesini verdik, 
veriyoruz.

Bugün burada bizi bir araya getiren de, bilimsel-teknik 
alandaki gelişmeler ile birikimlerimizi paylaşmak ve 
toplum yararına kullanabilmektir.

Ülkemizin ve dünyamızın geleceğinin biricik güvencesi 
olan bu kamucu anlayışı büyütmeye, yaygınlaştırmaya 
mecburuz.

Sevgili Arkadaşlar,

Sözlerime son verirken başta Bilgisayar Mühendisleri 
Odamızın değerli yöneticileri olmak üzere, bu önemli 
etkinliğe emek veren tüm arkadaşlarımıza ve değerli 
bilgilerini bizimle paylaşacak bilim insanlarımıza 
teşekkür ediyorum.

Bilimin ışığıyla aydınlanmış eşit-adil bir ülkede ve 
barışın egemen olduğu özgür bir dünyada yaşamak 
dileğiyle TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgi ve 
selamlarımı sunuyorum.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN TTB’NİN 
BEYAZ NÖBET EYLEMİNE DESTEK

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
yönetim kurulu üyelerimiz ve birliğimize bağlı 
odaların başkanları, Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık 
sisteminin sorunlarının çözümü, sağlık çalışanlarının 
ekonomik ve özlük haklarının korunması talebiyle 
başlattıkları Beyaz Nöbet eylemini 3 Şubat 2022 
tarihinde ziyaret ederek eyleme destek verdi.
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Basına ve Kamuoyuna

28.12.2021 tarihinde Diyarbakır Adliyesinin önünde 
Kayyımlar Suç İşlemeye Devam Ediyor! diyerek bir 
basın açıklaması yapmış ve yetkililer hakkında suç 
duyurusunda bulunmuştuk. Söylemimizi tekrar 
ediyoruz, suç işlendiğini belgeleriyle açıklıyoruz. 
Toplum nezdinde kurumumuzu itibarsızlaştırmaya 
çalışanlara karşı da belirtmek isteriz ki TMMOB’nin 
halk nezdindeki güvenilirliği ortadadır. Açıklamalar 
ve baskılarla, halkı ve kurumları manipüle ederek 
hakikatlerin üzerinin örtülemeyeceği aşikardır.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, 
kurulduğu günden bu yana bu kentin, doğasına, 
insanına, kültürüne zarar veren bir taş bile yerinden 
oynatıldığında hiçbir kesim, kurum ya da kişiye 
tereddüt etmeden tepkisini ve duyarlılığını göstermiştir.

Bu duruşumuzu en iyi bilen Diyarbakır halkıdır. Kentine 
zarar veren kaçak yapılara karşı ilgili kurumlarla 
görüşmelerimizin çözümsüz kalması sonucunda, 
demokratik bir hak olarak basın açıklaması ve hukuki 
bir hak olarak da suç duyurusunda bulunduk. Fakat 
görevi hizmet olan idarecilerin tepki ve söylemleri ne 
demokrasiyle ne de hukukla açıklanamaz. Diyarbakır 
valisi ve Büyükşehir Belediyesi Kayyımı; tehdit, iftira ve 
söylemleriyle suç duyurusunda bulunduğumuz kaçak 
yapı sahibi kişileri ve bunlara izin veren tüm yetkilileri 
sahiplenmiştir. Dolayısıyla suça bilerek ortak olmuştur.

Bu tehditkâr açıklamalarla, uymak zorunda oldukları 
kanun ve kuralları da yok saydıklarını göstermiş, bunun 
sonucunda da kentte daha çok rant ve yolsuzluğun 
önünün açılacağı kaygısını güçlendirmiştir. Dolayısıyla 
meslek odaları ve sivil toplum örgütleri olarak, 
yaşadığımız, havasından suyundan beslendiğimiz bu 
kentin sağlıklı, insani şartlarda bir yaşam alanı olması 
için zarar veren her türlü kaçak yapı ve ranta da karşı 
çıkacağız.

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan sivil toplum 
örgütlerinin kentimiz başta olmak üzere ülkemizdeki 
hangi talanlara karşı çıktığı herkesin malumudur. Kamu 
yararına çalışan bir meslek örgütü olarak TMMOB 
bileşenlerine karşı devlet gücünü arkasına alarak tehdit 
ve iftiralarla basın açıklamamızı ve kaçak yapılara 

karşı suç duyurumuzu gölgelemeye çalışanların halk 
nezdinde bir karşılığı olmadığı görülmektedir.

Bu kent, binlerce yıllık, onlarca medeniyetin izlerini 
taşıyan surları ‘hava almıyor’ diye top atışlarıyla 
yıkmaya çalışan valileri de gördü, oturduğu kayyımlık 
koltuğunun imkanlarını kullanarak makam odasında 
kendisine şatafatlı banyolar kuranları da, halkın 
parasını ihale ve rantlarla yandaşlarına peşkeş çekenleri 
de..

İktidar partisi temsilcisi gibi davranan mülki amirleri, 
iktidar yöneticileri ve kayyımların sürekli arkasına 
sığındıkları Kırklar dağındaki yapılaşmaya dair ise 
tüm karşı çıkışlarımız ortadadır. Bizlere yönelik haksız 
itham ve suçlamalara karşı; kurumların arşivlerinde 
belgeler ve yazışma kayıtları bulunmaktadır. Bunların 
kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz!

Sur Belediyesinin ruhsat arşivlerinde Mimarlar 
Odasının Kırklar Dağı’ndaki projeye dair şerhi 
görülecektir!

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesinin tüm girişimleri 
ve açıklamaları sonuçsuz kalmış, sonrasında 
08.05.2014 tarih ve 14/187 sayılı Valilik Makamına 
Toprak Koruma Kurulu Kararları hakkında yazışma 
yapmıştır. Bu yazısında kentin tanıtımında önemli rol 
oynayan, efsanelere konu olmuş ve aynı zamanda tarım 
alanı olarak ta kullanılan Kırklardağı’nda devam eden 
yapılaşmaya ilişkin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu kapsamında;

Kırklardağı’nda devam eden yapılaşmayla ilgili Toprak 
Koruma Kurulundan, izin almayla ilgili bir başvuru 
yapılmış mıdır?

Başvuru neticesinde konuyla ilgili bir karar alınmış 
mıdır?

İzinle ilgili bir başvuru yoksa bu konuda Toprak 
Koruma Kurulunun yapmış olduğu bir işlem veya 
almış olduğu bir karar var mıdır? Varsa nasıl bir işlemin 
yapıldığı ve alınan kararın akibeti sorulmuştur.

Ne yazık ki bu yazışmalara herhangi bir cevap 
verilmemiştir. O halde soruyoruz; bu yazışmaya hangi 

TMMOB DİYARBAKIR İKK: KAYYIMLAR HALA SUÇ 
İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR!

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 3 Ocak 2022 tarihinde “Kayyımlar Hala Suç İşlemeye Devam 
Ediyor!” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
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amaçların üzerini kapatmak için cevap verilmedi? Bu 
yazışmaya dair neden herhangi bir işlem yapılmadı?

Ayrıca o dönemin Toprak Koruma Kurulu 
toplantılarında, TMMOB adına Ziraat Mühendisleri 
Odası’nın Kırklar Dağının yapılaşmaya açılmasına 
dair soruşturma açılması önerisi olmuş, neticesinde 
Ankara’dan gelen mülki müfettişler bir soruşturma 
yürütmüştür. Sonrasında gerçekleşen tüm Toprak 
Koruma Kurulu Toplantılarında soruşturma sonucu 
sorulmasına rağmen toplantıya katılan ilgili vali 
yardımcıları herhangi bir cevap vermemiştir. Dönemin 
arşivleri kayıtlarınızda mevcuttur TMMOB’nin tüm 
çabalarına rağmen sessiz kaldığını ifade ediyorsanız, o 
dönemin raporları ve devlet yetkililerinin hangi görüşü 
savunduğu şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır! 
Bunun sonucunda bu fiiliyatın sorumlularının kim 
olduğu görülecektir.

Hukuk ve demokrasinin hayat bulduğu yönetimlerde 
kamu kurumlarına atanmış ya da seçilmiş hiç kimse 
bulunduğu kentin sahibi değildir ve sahibiymiş 
gibi de yönetemez. Bizler, bu kentte yaşayan her bir 
canlıyı, Dicle Kaplumbağasını, Hevsel’de Dicle Güzeli 
Kelebeğini, Sur sokaklarında oynayan çocukları, 
kadınları, sokak hayvanlarını ve bu kentte yaşayan her 
bir bireyi bu kentin sahibi görüyoruz.

İta amirlerinin görevi halkın vergileriyle halka hizmet 
etmektir ve bu hizmetin şeffaf, adaletli olmasını 
sağlamak zorundadır. Ayrıca kamu adına gönüllü 
çalışan hiçbir sivil toplum örgütünü ve meslek odasını 
da yok sayma hakkına sahip değildir.

Bu kentte yapılmış ve yapılacak tüm hukuksuz ve haksız 
kazançlara, kaçak yapılaşmaya, rantlara ve yolsuzluklara 
dair dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla karşı 
durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB Ankara İKK ve 
Enerji, Sanayi ve Maden 
Kamu Emekçileri 
Sendikası tarafından 
6 Ocak 2022 tarihinde 
Enerji Bakanlığı önünde 
elektrik, doğalgaz 
ve petrol ürünlerine 
yapılan yüksek oranlı 
zamlarla ilgili `Elektrik 
ve Doğalgaz Zamları 
Geri Çekilsin!` başlıklı 
bir basın açıklaması 
yapıldı.

Açıklamayı Makina 
Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener okudu.

Açıklamada, “Ülkemizin 
yıllardır boğuştuğu 
sorunları aşmak ve ekonomik krizden mümkün olan 
en çabuk şekilde çıkabilmek ve toplumun vazgeçilmez 
gereksinimlerinin karşılanması için; kamu mülkiyeti, 
kamusal hizmet, toplumsal yarar esaslarını temel 
alan demokratik bir planlama ve toplumsal kalkınma 
perspektifi ile kamucu, toplumcu bir programın 
uygulanması gereklidir,” denildi.

Açıklamanın tamamı:

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARI GERİ 
ÇEKİLSİN!

Sayın Basın Mensupları, 

Özel elektrik şirketlerinin kazançlarını artırmak için 
yapılan fahiş zamlara, yükselen doğalgaz fiyatlarına, 

TMMOB ANKARA İKK VE ESM: ELEKTRİK VE 
DOĞALGAZ ZAMLARI GERİ ÇEKİLSİN!
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benzin, motorin, otogaz fiyatlarındaki sürekli artışlara, 
bütün mal ve hizmet fiyatlarının daha da artacak 
olmasına, hayat pahalılığının çekilmez hale gelmesine, 
ödenemeyecek faturalar nedeniyle elektriği, gazı, 
suyu kesilecek milyonlarca yurttaşı soğuk ve karanlık 
günlere mahkum edecek politikalara itiraz ettiğimiz 
için bu açıklamayı yapıyoruz. 

Öncelikle ortak raporumuzun tam metnini ekte ayrıca 
sunduğumuzu, şimdi okunacak metnin basın özeti 
olduğunu, taleplerimiz olduğunu, ilgili veri tablo, 
grafik ve önerilerimizin gerekçelerinin tam metinde 
ayrıntılı olarak yer aldığını belirtmek isteriz. 

Elektrik zamları ile özel elektrik şirketleri kollanıyor. 

Elektrik Aboneleri için başlatılan, doğalgaz için 
yasa önerisi sunulan Konut abonelerine kademeli 
faturalandırma uygulaması yeni bir kazıktır. Şirketlerin 
çıkarına halkın zararınadır..

Fahiş enerji zamları, yurttaşlarımızın gündelik yaşamı 
ve sanayi üretimi kadar, tarım ve gıda sektörünü de 
olumsuz etkilemektedir. Mazot, gübre, ilaç, yem, 
tohum gibi temel girdilerde yüzde 70 oranlarında 
dışarıya bağımlı tarım sektöründe dövizdeki artışa da 
bağlı olarak, doğalgaza bağlı gübre sektöründe yaşanan 
fahiş artışlar, traktörün mazota bağımlı olması, 
sulamada kullanılan elektrik maliyetlerindeki artış, 
gıda üretiminde azalış ve tüketiciye zamlı fiyat olarak 
yansıyacaktır. 

Zamların zamanlaması da bilinçli ve manidardır. 
Zammın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 yapılarak  bu 
yüksek artışlar enflasyon hesabının dışında bırakıldı. 
Böylece yapılan maaş-ücret zamlarının önemli bir 
bölümü, yapılan zamlarla geri alınmış durumdadır. 

Yüzde 90`ın üzerinde dışa bağımlı olan ve ithal edilen 
petrolden üretilen akaryakıt fiyatları, resmi enflasyon 
rakamı olan yüzde 36,08`dan çok daha yüksek oranlarda 
artmasının başlıca nedenleri, dünya genelinde petrol 
fiyatlarındaki yukarı doğru hareketlilik, TL`nin hızlı 
değer kaybı ve petrol ürünlerine uygulanan yüksek 
vergilerdir. 

Enerji girdileri fiyatlarında son bir yıl içindeki 
olağanüstü artışlar nedeniyle, faturalarını 
ödeyemedikleri için elektrik ve gazı kesilen milyonlarca 
konut abonesine, aynı sorunları yaşayacak onbinlerce 
küçük işyeri sahipleri de eklenecektir. Doğalgazın 
üretimlerinde sınai girdi olduğu sanayi tesisleri, 
yüzde 345 oranındaki fiyat artışlarını maliyetlerine ve 
ürün satış fiyatlarına yansıtacaklardır. Bütün bunlar 
geneldeki fiyat artışlarını daha da hızla yükseltecek, 
hayat pahalılığını katlanarak artıracaktır. 

Ayrıca belirtmek gerekir, EPDK fahiş zamları dünyadaki 
gelişmeleri çarpıtarak gerekçelendirmektedir. 
EPDK`nın 31.12.2021 tarihli basın açıklamasında; 
“pandemi koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında 
yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde çok 
büyük artışlar meydana geldiği” ifade edilmekte, “Dünya 
spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan 
kömür fiyatlarında 5 kat, doğalgaz fiyatlarında ise 10 
katlık artışlar olduğu”, yani zamların küresel düzeyde 
ortaya çıkan maliyet artışları nedeniyle olduğu iddia 
edilmektedir. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu 
artışlar  ile EPDK bir kez daha, esas görevinin piyasalara 
ve şirketlere hizmet etmek olduğunu göstermiştir.

Bu gerçeklerden hareketle acil taleplerimiz şunlardır:

1. Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul 
edilemez. Zamlar geri alınmalıdır. 

2. Elektrikte konutlar için düşük tarife sınırı aylık 230 
kWh`a yükseltilmelidir.

3. 150 kWh elektrik yardımı uygulaması şeffaflaşmalı, 
ölçütleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Yoksul 
ailelere elektrik yardım sınırı da aylık 230 kWh`a 
yükseltilmelidir.

4. Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı 
yüzde 1`e düşürülmelidir.

5. Maddi imkansızlık nedeni ile faturalarını 
ödeyemeyenlerin elektrik, gaz ve suyu kesilmemeli, 
kamu kaynaklarından sağlanacak desteklerle, 
yurttaşların karanlıkta, soğukta ve susuz kalmaları 
önlenmelidir. 

6. Hızla artan fiyatlar karşısında düşük ücretleri de 
hızla gerileyen çalışan ve emeklilerin gelirleri insanca 
yaşamalarına imkan verecek düzeye yükseltilmelidir. 

Köklü çözüm, kamusal hizmetlerin kamu eliyle 
verilmesinde.

Ülkemizin yıllardır boğuştuğu sorunları aşmak ve 
ekonomik krizden mümkün olan en çabuk şekilde 
çıkabilmek ve toplumun vazgeçilmez gereksinimlerinin 
karşılanması için; kamu mülkiyeti, kamusal hizmet, 
toplumsal yarar esaslarını temel alan demokratik bir 
planlama ve toplumsal kalkınma perspektifi ile kamucu, 
toplumcu bir programın uygulanması gereklidir. 

Arz güvenliğinde kamusal ağırlığın oluşması ve 
elektrik enerjisi fiyatlarında manipülasyonları 
önlemek için, gerek kurulu güç dengesi gerek üretim 
miktarı açılarından, üretim altyapısında kamunun 
ağırlık kazanması şarttır. Kamu elindeki santralların 
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özelleştirilmesi derhal durdurulmalı, verimli özel 
santrallar kamulaştırılmalıdır. 

Neden oldukları salımları ve çevre kirliliğini köklü 
ve kalıcı bir şekilde azaltmayan santrallarla, kömür 
rezervleri tükenen veya dışsal maliyetleri yüksek 
olduğu için kömürün çıkarılmasından vazgeçilecek 
sahalarda bulunan santralların faaliyetlerine son 
verilmelidir. Büyük rüzgâr çiftlikleri, çok büyük güneş 
enerjisi üretim sahaları, planlaması yapılmış, doğal 
ve toplumsal çevreye zararları asgari düzeyde olacak, 
yöre halkının kabul ettiği ve devreye alındığında yöre 
halkına doğrudan ve dolaylı katkılar sağlayacak HES 
vb. yenilenebilir enerjiye dayalı büyük elektrik üretim 
tesisleri, kamu eliyle yapılmalıdır. 

Enerji sektöründe yeni bir yapılanma ve yeni kurumlar 
gereklidir. 

Adı üzerinde piyasa kurumu olan ve bugüne değin 
işlevini, yurttaşların değil, enerji şirketlerinin hak 
ve çıkarlarını kollamak olarak görmüş olan EPDK 
kapatılmalıdır. 

Toplum yararına büyümeyi, istihdamı, adil bölüşümü, 
bölgeler arasındaki ve toplumdaki gelir dağılımı 
eşitsizliklerini gidermeyi, temel bilimleri, yüksek 
teknolojili üretimi temel alan bir sanayi geliştirmeyi; 
eğitim, sağlık, enerji, ulaşım, konut vb. hizmetlerin 
kamu eli ile verilmesini, yani toplumsal kalkınmayı 
planlayacak Türkiye Planlama Kurumu(TPK) 
kurulmalıdır. Bu kurum ve ETKB`nin ortak 
çalışmalarıyla ve konunun tüm taraflarının içinde 
yer alacağı Ulusal Enerji Platformu oluşturulmalıdır. 
Bu platform ve TPK ile eşgüdüm içinde birlikte 

çalışmak üzere ETKB bünyesinde Ulusal Enerji Strateji 
Merkezi kurulmalıdır. Bunlarla birlikte bir üst kurum 
olarak; Türkiye Elektrik Kurumu(TEK) kurulmalıdır. 
Önerdiğimiz bu yapı içinde iletim faaliyetleri, üst 
kuruluş TEK bünyesinde, kamu iletim işletmesi Türkiye 
Elektrik İletim AŞ(TEİAŞ) tarafından yürütülecektir. 

Dağıtım hizmetlerinde de kamu tekeli olması gereklidir, 
bu çerçevede dağıtım şirketleri kamulaştırılmalı; 
üretim altyapısında da kamunun ağırlık kazanması 
için kamu elindeki santralların özelleştirilmesi 
derhal durdurulmalı, verimli özel santrallar da 
kamulaştırılmalı, kamu eliyle büyük RES ve GES 
yatırımları yapılmalıdır. 

Önerdiğimiz yeni kurumsallaşmada petrol ve 
doğalgazın arama ve üretimden, iletim ve tüketiciye 
ulaşmada değer zincirindeki halkalarının ayrılmaz 
bütünlüğü için arama, üretim, rafinaj, iletim faaliyetleri 
dikey bütünleşmiş bir yapıda sürdürülecek, ihtiyaç 
halinde bu yapı dağıtım ve satış faaliyetlerinde de 
bulunabilecektir. Bu amaçla, TPAO ve BOTAŞ`ı da 
bünyesine alacak Türkiye Petrol ve Doğalgaz Kurumu 
(TPDK) kurulmalıdır. 

Ülkemiz, sanayimiz, halkımız ve geleceğimiz 
için yukarıda sıraladığımız önlemler ve oluşması 
gereken kamu kurumları mutlak gerekliliklerdir. 
Ülkemizin serbestleştirmelerin, özelleştirmelerin 
acı sonuçlarından ve özel şirketlere sunulan hukuk 
dışı ayrıcalıklardan başka türlü kurtulması mümkün 
değildir. 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası

Denizli ili Tavas ilçesi Ovacık ve Nikfer mahallesinde 
yapılması planlanan mermer ocaklarına karşı mücadele 
büyüyor. Tavas ilçesinde yapımı planlanan iki farklı 
mermer ocağı projesinin halkın katılımı toplantısı 
12 Ocak 2022 tarihinde toplanmaya çalıştı. TMMOB 
Denizli İl Koordinasyon Kurulunun da katıldığı halkın 
tepkileri nedeniyle toplantılar yapılamadı ve bu durum 
tutanak altına alındı.

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Mehmet Akköse yaptığı açıklamada “Yanlış projelerin 
Denizli genelinde doğal, kültürel ve tarihsel mirasımızı 
yok etmesine izin vermeyeceğiz. Bilimi ve tekniği yok 
sayan, doğal varlıklarımızı sömüren yanlış uygulamalar 

karşısında halkımız ile birlikte mücadele etmeye devam 
edeceğiz.” dedi.

DENİZLİ TAVAS İLÇESİNDE DOĞA KATLİAMINA YOL 
AÇACAK PROJE TOPLANTISINA İZİN VERİLMEDİ
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Karayolları arazisinin ranta 
açılmak istenmesine ilişkin yaptığı 
için hakkında dava açılan TMMOB 
Diyarbakır İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Doğan Hatun 26 
Ocak 2022 tarihinde Diyarbakır’da 
hakim karşısına çıktı. 

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nün 
Diyarbakır kent merkezinde 
bulunan yerleşkesi içerisindeki 28 
dönüm büyüklüğündeki alanın 
Merkez Cami ve Külliyesi yapılmak 
üzere 2013 yılında Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na tahsis edilmesinden 
sonra geri kalan arazilerin de 
yapılaşmaya açılmak istenmesine 
karşı TMMOB tarafından 14 Temmuz 2020 tarihinde 
kurum binası önünde açıklama yapılmıştı.

Açıklamada öncesinde, “Buradan başta müdür ve 
devlet yetkililerine sesleniyoruz. Biz sizin gibi kumpasçı 
değiliz. Biz bu halkın yararını düşünerek bu halk için 
yapılacak her şeyin içerisinde varız ve var olmaya 
devam edeceğiz. Kendi kumpaslarınız, çeteleşmeleriniz 
sizleri ilgilendirir, bizi değil. Bizi kendinizle 
karıştırmayın” şeklinde sözler sarf ettiği gerekçesiyle 

TMMOB DİYARBAKIR İKK SEKRETERİ DOĞAN 
HATUN’A 301’DEN DAVA AÇILDI

Doğan Hatun hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 
301. Maddesi’ni oluşturan “Türk milletini, Türkiye 
Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı 
organlarını alenen aşağılama” suçlamasıyla açılan 
davanın ilk duruşması Diyarbakır’da görüldü.

TMMOB’a bağlı tüm odaların başkan ve yöneticileri ile 
birlikte KESK’e bağlı bazı sendikaların yöneticileri de 
destek için adliye önüne geldiler. Davanın bir sonraki 
duruşması 25 Nisan2022 tarihine ertelendi.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu 26 Ocak 2021 tarihinde 
“Bilimle Ve Doğa İle İnatlaşmanın 
Sonucu Olan Politikalar Nedeniyle 
Ülkemizdeki Doğa Olayları Afetlere 
Dönüşmeye Devam Ediyor!” başlıklı 
bir basın açıklaması yaptı.

Son günlerde başta İstanbul olmak 
üzere birçok kentimizde yaşanan 
yoğun kar yağışı hayatı olumsuz 
etkilemiş, özellikle İstanbul gibi bir 
mega kente bütün ulaşım imkanları 
neredeyse durma noktasına gelmiştir.

TMMOB İSTANBUL İKK: BİLİMLE VE DOĞA İLE 
İNATLAŞMANIN SONUCU OLAN POLİTİKALAR 

NEDENİYLE ÜLKEMİZDEKİ DOĞA OLAYLARI 
AFETLERE DÖNÜŞMEYE DEVAM EDİYOR!
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Özellikle, bilim ve doğayla inatlaşarak son derece 
hatalı yer seçimiyle başlayıp, sağlıksız, güvencesiz 
ve denetimsiz bir yapım süreciyle ortaya çıkan 3. 
Havalimanı ve çevre yollarında daha önce yapılan 
meteorolojik bütün uyarılara karşın mevsimsel yoğun 
kar yağışı üzerine yaşanan mağduriyetler neredeyse 
uluslararası bir trajediye dönüşmüştür.

Her zamanki gibi hem merkezi idare hem de yerel 
idareler yaşanan olumsuzluklar karşısında yaşadığımız 
doğa olayının şiddeti açısından ender rastlanan 
bir seviyede olduğuna dair söylemlerle, yaşanan 
olumsuzluklar karşısında iklim değişikliğinden medet 
umma çabalarına girişmişlerdir.

Bugün sadece İstanbul’u değil bütün bir Marmara, 
Trakya ve Karadeniz coğrafyasını ekolojik yıkıma 
sürükleyen, ülke ekonomisinde büyük bir borç 
yükü yaratan, üçlü bir paket olarak ilan edilip bilime 
karşı inatla gerçekleştirilen Üçüncü Köprü ve çevre 
yolları, Üçüncü Havalimanı ve Kanal İstanbul 
projeleri bugün merkezi ve yerel iktidarlar tarafından 
şimdilik bir bahane olarak sığınılan olası ciddi iklim 
değişikliklerinin gerçek nedenlerinden olacaktır.

Oysaki, kamusal gereksinimler, bilim, teknik gerçekler 
doğrultusunda planlanan uygulanan proje ve 
yatırımlar; yer seçiminden başlanarak bütün doğal, 
ekolojik, sosyolojik ve ekonomik kriter ve olasılıklar 
hesaplanarak ve önlemler alınarak planlanır ve 
gerçekleştirilir.

Ancak bugün dünyanın en büyük kent ve doğa 
katliamlarından birini oluşturan Üçüncü Hava 
Limanı 4 üniversitemiz tarafından hazırlanan ve 
İstanbul’un anayasası sayılan 1/100.000 Ölçekli Çevre 
Düzeni Planının yerleşme ilkesi olan İstanbul’un 
kuzeyinin mutlaka korunmasına dair karar ve planlar 
yürürlükteyken hiçbir kamusal öncelik ve ihtiyaç plan 
kararı olmadan ihalesi yapılmış, 07 Haziran 2014’te 
kaçak bina olarak temel atma töreni gerçekleştirilmiştir.

Bu süreç içinde başından beri üçüncü bir hava limanına 
ihtiyaç olduğunu iddia eden iktidar tarafından, 
yatırımcılara verilen devlet garantilerinin ödenebilmesi 
ve bütün yurttaşların Üçüncü havalimanına müşteri 
olabilmesini sağlamak üzere dünyanın en iyi hava 

limanlarından olan Atatürk Havalimanı kapatılmış 
ve tekrar kullanımını engellemek üzere dünyada eşi 
görülmemiş bir biçimde pistlerin üzerine sözde bir 
pandemi hastanesi inşa edilmiştir.

Proje ilanından itibaren afeti önleme bahanesiyle 
hukuksuz olarak rezerv alan ilan edilen İstanbul’un 
jeolojik, meteorolojik ve ekolojik olarak en hassas 
durumda bulunan orman, tarım ve su kaynaklarının 
bulunduğu korunması şart olan bölgesinde, havaalanı 
yapılamayacağına dair başta TMMOB’ ye bağlı olan 
meslek odaları olmak üzere, duyarlı bilim insanlarının 
ve kurumların uyarı ve raporlarını ciddiye almayan 
iktidar ve kamu yetkilileri bu gün yaşanan ve yaşanacak 
olan mağduriyet ve trajedilerin en büyük sorumlusudur.

Proje ilanından bugüne kadar her aşaması ile bir kent, 
doğa ve hukuk suçu oluşturan Üçüncü havalimanının 
bugün içine düştüğü durumun bir kez daha ortaya 
çıkardığı gerçek ise; bilim, teknik ve doğayla barışık 
olmayan, kamu, toplum çevre ve kent yararı yerine 
sermaye çevrelerinin ekonomik çıkarlarını önceleyen 
ekonomik sosyal ve kentsel politikaların en basit doğa 
olaylarının dahi afete dönüşmesindeki en büyük etken 
olduğudur.

Son yıllarda ülkemizin değişik bölgelerinde can ve mal 
kaybına yol açarak afete dönüşen meteorolojik olaylar, 
Sinop, Kastamonu ve Bartın illerimizde yaşadığımız sel 
felaketi, yazın Antalya ve Muğla illerinde yaşadığımız 
yangın felaketleri de bu durumun can yakıcı 
örneklerindendir.

Bütün merkezi ve yerel yetkili ve sorumluları bir kez 
daha uyarıyor ve önemle tekrar ediyoruz;

Çok geç olmadan:

Bilimle ve doğa ile inatlaşmayı bırakın!

Başta Kanal İstanbul olmak üzere bilim, teknik ve 
doğayla barışık olmayan, kamu, toplum çevre ve kent 
yararı içermeyen bütün projelerinizi iptal edin!

Atatürk Havalimanını derhal kullanıma açın! 

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
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TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu sanayi 
kuruluşlarına verilen gazın kesilmesi ve elektrik 
kesintileri ile ilgili 26 Ocak 2022 tarihinde basın 
açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Ferudun Tetik yaptı. Tetik tarafından yapılan 
açıklama şöyle:

“BOTAŞ tarafından 20.01.2022 tarihinde yapılan 
bir açıklamada; “Gürbulak-Ağrı Giriş Noktasından 
sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim 
hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 
tarihinden itibaren 10 gün süre ile sağlanamayacağı” 
ve “Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması 
amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve 
elektrik santrallerin doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar 
yapılacağı” belirtilmişti.

Bu durum doğalgaz depolamasının yetersizliğini ortaya 
koyması yanı sıra dışa bağımlılığın ve yanlış enerji 
politikalarının açık bir sonucudur. Sanayide gaz ve 
elektrik kesintilerinin üretimi durduracağı, maliyetleri 
artıracağı ve zaten çekilmez olan hayat pahalılığını 
artıracağı da açıktır.

Doğalgazın Türkiye’nin birincil enerji arzında payı 
yüzde 27,1’dir. 2021’in ilk onbir ayında tüketilen 
elektriğin üçte biri, doğalgaz yakıtlı santrallarda 
üretilmiştir. Yaşamımızda bu kadar önemli yeri olan 
doğalgazda, yüzde 99 oranında dışa bağımlıyız. 2020’de 
doğalgaz ithalatının üçte biri Rusya Federasyonu’ndan, 
dörtte biri Azerbaycan’dan yapılmış, İran’ın payı ise 
yüzde 11 olmuştur.

BOTAŞ verilerine göre, ülkemizin günlük kuramsal 
gaz giriş kapasitesi; boru hatlarından 199 milyon, 

LNG tesislerinden 77 milyon, FSRU tesislerinden 56 
milyon, depolama tesislerinden 48 milyon m3 olmak 
üzere toplam 360 milyon m3’dür. Bu durumda, İran’dan 
gelen 28,5 milyon m3 gazın kesilmesi, kapasitede yalnız 
yüzde 8 azalması sonucunu verecektir.

Oysa uygulamada durum daha farklıdır. BOTAŞ’ın 
günlük 360 milyon m3 rakamının gerçekleşmesi için, 
bütün boru hatlarının dolu olması, gazın sözleşme 
değerlerine uygun olarak eksiksiz gelmesi, bütün 
FSRU ve LNG limanlarında LNG tankerlerinin tam 
kapasitede sorunsuz boşaltıyor olması ve doğalgaz 
depolarının tam olarak dolu olması gerekir. Ayrıca, bu 
rakama dahil olan ancak halen boşta bekleyen ve yıllık 
kapasitesi 6,5 milyar m3 olan Azerbaycan-Erzurum 
hattına Azerbaycan’dan gazın gelmesi ve BOTAŞ 
şebekesine gaz verebilmesi de lazımdır. Enerji yönetimi 
bu hattan temin edilen gazın daha yüksek fiyatlarla 
ve ilave taşıma bedelleri ile Eskişehir’den alınmasına 
yönelik hatalı karar ve uygulamadan derhal dönmelidir.

İran’dan gaz arzının ileride de herhangi bir nedenle 
aksaması olasılığına karşın, Güney, Güneydoğu ve 
Doğu illerinin gazsız kalmaması için:

• Azerbaycan’ın Türkgözü giriş noktasından Erzurum’a 
gelen boru hattından uygun koşullarda gaz temininin 
sağlanması,

• Mevcut kompresör istasyonları ve boru hattı 
şebekesinin çift yönlü çalışmasına imkan verecek 
yatırımların hızla sonuçlandırılması, şebekelerdeki 
eksik yatırımların tamamlanması,

•  Bölgede doğalgaz deposu olarak kullanmaya uygun 
formasyonların araştırılması gerekmektedir.

Kesintilerde Türkiye’nin gazsız kalmaması için mevcut 
depolama tesis projeleri bir an önce bitirilmelidir.

Tüm bu olumsuzluklar ile birlikte organize sanayi bölge 
müdürlüklerine yazılı olmayan, “sözlü bildirimler” 
yapılarak, fabrikalara verilen elektriklerde de 72’şer 
saatlik kesintilere gidileceği bildirilmiştir. Her ne 
nedenle olursa olsun, faaliyetleri süreklilik arz eden 
sanayi kuruluşlarına gaz ve elektrik arzının üç dört 
günlük sürelerle kesilmesi sanayiye darbedir, kabul 
edilemez. Enerji kesintisi bildirimleri son anda yapılmış 
bu sebeple fabrikaların üretim veya bakım planı 

BURSA İKK SANAYİ KURULUŞLARINA VERİLEN 
GAZIN KESİLMESİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI 

YAPTI
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yapması imkânsız hale gelmiştir. Bu ciddi plansızlık 
üreticileri zor durumda bırakmıştır.

İçinde bulunduğumuz bu durum maalesef plansızlık 
ve dışa bağımlılığın bir sonucudur. Ülkemiz, elektrik 
enerjisinin yaklaşık %35’ini doğalgaz çevrim 
santrallerinden sağlamaktadır. Diğer ithal kaynakları 
da göz önüne aldığımızda ihtiyacımız olan elektrik 
enerjisinin %55’inden fazlası ithal kaynaklardan 
karşılanmaktadır.

Doğalgaz temininde güçlük çeken kamu elektrik 
üretim tesislerinin alternatif yakıtlarla üretimini 
sürdürmeleri sağlanmalıdır. Kapasite mekanizması 
yöntemi ile çalışmadıkları aylar-yıllar için kamudan 
adeta haraç olarak milyonlar tahsil eden santrallar da 
derhal devreye girmelidir.

Bu vesile ile belirtmek isteriz; ülkemizin enerji 
ihtiyacının karşılanmasının köklü çözümü, toplum 
çıkarlarını gözeten kamusal planlama ve kamu hizmeti 
yaklaşımı ile enerjinin azami ölçüde yenilenebilir 

kaynaklara dayalı etkin ve verimli temini, iletimi ve 
dağıtımından geçmektedir.

Dışa bağımlılığımızı arttıran, satın alma garantili 
ithal fosil kaynak ile enerji üretme sevdasından 
vazgeçilmelidir. Yine ithal kaynak ile üretim yapacak olan, 
döviz bazlı olarak piyasanın 3 katı satın alma garantisi 
verilmiş Nükleer Santral projeleri durdurulmalıdır. 
Enerji üretim santralleri çeşitlendirilmedir.

Enerji ihtiyacımız, bu çerçevedeki toplumsal, kamusal, 
ulusal çıkarlar temelindeki bir planlama sistematiği 
ve uzun vadeli öngörülerle, düşük maliyetle üretim 
ve dağıtım yoluyla geniş kesimlerin sürekli ve en 
ucuz şekilde yararlanmasına imkân verecek biçimde 
karşılanmalıdır. Kâr odaklı üretim, iletim, dağıtım ve 
satış politikasının reddedilmesi gerekir.

Toplumun enerji ihtiyacını güvenli ve en ucuz biçimde 
karşılama amacını gözeten kamucu, toplumcu enerji 
politikalarına yönelmek gerekmektedir. Başka türlü dışa 
bağımlılıktan, kesintilerden, fahiş fiyat artışlarından ve 
zincirleme hayat pahalılığından kurtulmak mümkün 
değildir.”

2 Şubat 2022 gecesi Milli Mücadelenin simgesi, Samsun 
halkının gururu “Onur Anıtı” na yapılan çirkin saldırı 
,bizleri son derece üzmüştür.

19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadelenin başladığı 
ve adeta Kurtuluş savaşının simgesi olan Samsun’un 
göz bebeği “Onur Anıtı” na yapılan bu çirkin saldırı 
,son zamanlarda Atatürk , ilke ve devrimlerine yapılan 
saldırıların devamı niteliğindedir.

Onur Anıtı’na izin almadan çelenk koymaya kalksak 
,anıtın çevresindeki mobese kameralarından görüp, 
yaka paça bizleri götürürler. Onur Anıtı’na yapılan bu 
çirkin saldırıyı nasıl görememişlerdir.

Olay basit bir meczup olayıdır, diyerek geçiştirilemez. 
Bu oyunun arkasında kim yada kimler vardır? Nasıl bir 
oyun oynanmak istenmektedir?

1919 yılının 19 Mayısında bu şehirde yakılan 
bağımsızlık mücadelesi asla sönmeyecek, Atatürk , ilke 
ve devrimlerinden asla vazgeçilmeyecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak, 
“Onur Anıtı”na yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor, 
bu provokasyonun arkasında kimler var öğrenmek 
istiyoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Samsun İl 
Koordinasyon Kurulu

SAMSUN İKK: “ONUR ANITIMIZA YAPILAN 
ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYOR, BU PROVAKASYONUN 
ARKASINDA KİMLER VAR ÖĞRENMEK İSTİYORUZ”

Samsun’da bulunan Onur Anıtı’nı yıkmaya yönelik saldırı girişimine karşı TMMOB Samsun İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından 3 Şubat 2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
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Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak adlandırılan alan, kamuoyunun 
bildiği üzere toplam 51450 hektarlık alanı kapsayacak 
şekilde 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ilan 
edilmişti. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
tarafından bahse konu alanın iptaline yönelik açılan 
dava neticesinde bilirkişi raporlarında belirtilen 
olumsuzluklar dikkate alınmadan sadece doğu 
sınırının bir bölümü ile Karacasu Beldesi çevresinin 
bir bölümü proje harici bırakılmış ve yeni alan 38848 
hektara yani yaklaşık olarak Abant Gölü’nün 310 katına 
kadar düşürülmüştü.

Yakın zamanda kamuoyunu yanıltan ve ilgili projeyi 
herhangi bir bilimsel mesnet olmadan olumlayan 
kimi açıklamalar nedeniyle halkımızı bilgilendirmek 
adına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl 
Koordinasyon Kurulu olarak açıklama yapmak gereği 
duymaktayız.

38 bin hektara düşürülen sözde “Koruma” bölgesinde 
son şekliyle; Bolu Karacasu, Dörtdivan, Seben, Kıbrısçık 
ilçelerine ait alanlar ile Aladağ göleti, Taşlıyayla göletini 
içine alan bu planda 8 adet köy, 20’si tescilli 60 dan fazla 
mera ve yayla bulunmaktadır.

Yine plana konu belirlenen son alan tayini nesnel bir 
referans gözetilmeden; nehir, akarsu, vadi yatakları, 
tarımsal alan kullanımı, eğim ve yükselti durumları 
değerlendirilmeden yapılmıştır. Tüm bölgenin sadece 
turizm kullanımı için planlanması düşünülmüş; 
bölgenin ekolojik değerlerinin, önemli doğa alanlarının, 
habitatların sürdürülebilirliği araştırılmamıştır. 
Bilirkişi heyeti incelemelerinde bölgenin biyoçeşitliliği 
ve ekolojik değerlerinin dikkate alınmamasını eksiklik 
olarak değerlendirmiştir.

Bilirkişi raporunda projenin bu şekilde devam etmesi 
bölgede bulunan alpin çayırlar, yaşlı orman, Peygamber 
çiçeği, mercanköşk, Bolu Civanperçemi gibi birçok 
endemik bitkinin ve Boz ayı, Vaşak, Karaca, Kızıl Geyik 

gibi birçok yabani canlı yaşamının yok olmasına neden 
olacağı ifade edilmiştir.

Sembolik olarak daraltılmış söz konusu alan planı; 
ulusal ve uluslararası nitelikte hizmet verebilecek doğa 
ve kış sporları turizm merkezinin oluşturulması, başta 
kış turizmi olmak üzere turizmin 12 aya yayılmasını 
sağlamaya yönelik kongre turizmi, gastronomi turizmi, 
doğa ve yayla turizmi vb. amaçla yakın zamanda ihaleye 
açılmış, kimi kurumlarca yapılan açıklamalarda çeşitli 
güzellemelere Bolu halkı nezdinde makul ve makbul 
kılınmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan neredeyse sır gibi 
tutulan plana ait ihale teknik şartnamesi incelendiğinde 
bilimsel gerçeklikten uzak, “sözde” amacına riayet 
eden hiçbir somut verinin yer almadığı sınırsız rant 
koşullarının resmedildiği yeni bir tablo karşımıza 
çıkmaktadır.

Bugün halkımız elektrik faturalarını nasıl ödeyeceğim 
diye düşünürken, en temel gıda ihtiyaçlarını temin 
etmek derdindeyken, iki-üç asgari ücret karşılığı 
bedelle bir ailenin sadece akşam yemeğini fatura edecek 
bir avuç azınlığın kar hırsı ne bilimle ne teknikle ne de 
vicdanla alakalı değildir. Kaldı ki bu hırsın temeli yaşam 
alanlarımızı yani ciğerlerimizi yok etmekle denktir.

Anayasa’nın 169. Maddesine aykırı olarak, Devlet 
ormanı sayılan söz konusu alanın yapılaşmaya açılması 
acilen durdurulmalı, tanımında geçen ve “Koruma” ile 
ilgisi olmayan bu çalışmanın derhal sonlandırılması 
gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki böylesi bir 
ormanlık alanı barındırmamakla birlikte, tüm bilimsel 
saiklerin karşısında ifade edilen Kanal İstanbul 
projesinin etki alanı bile 28 bin hektardır.

Bizler bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir 
plancıları olarak; tarımsal sürdürülebilirlik, doğal 
yaşam alanlarımızın korunması, geleceğimizin yok 
edilmemesi için kentin tüm paydaşlarıyla, halkımızla 
birlikte süreci takip edeceğimizi kamuoyuna sunar, bir 
avuç azınlığın kentimizin geleceğini yok etmemesi için 
mücadeleci olacağımızı bir kez daha hatırlatırız.

BOLU İKK: “ORMANLARIMIZI, YAYLALARIMIZI, 
MERALARIMIZI, MEMLEKETİMİZİN GELECEĞİNİ BİR 
AVUÇ AZINLIĞIN ÇIKARINA TERK ETMEYECEĞİZ!”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bolu İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bolu Köroğlu 
Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi proje alanının 38 bin 848 hektara düşürülmesine ilişkin 21 
Şubat 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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