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İÇİNDEKİLER

Temmuz ve Ağustos aylarının en öne çıkan
gündemleri ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan
çevre katliamları oldu. ODTÜ’de yapılmak istenen
KHK Yurdu nedeniyle kesilen ağaçlar, Aydın’da
Jeotermal Elektrik Santrallerinin bölgeye verdiği
zarar, Çanakkale’de kurulan Altın Madeni İşletmesi
nedeniyle kesilen ağaçlar ve İzmir’de çıkan
yangınlar nedeniyle yok olan ormanlar tüm ülkenin
ortak tepkisiyle karşılandı. Doğayı ve insan hayatını
hiçe sayan sömürgeci ve yağmacı anlayışın ürünü
olan bu çevre felaketlerine karşı geniş çaplı eylemler
yapıldı.
Yaz aylarının bir diğer önemli gündemi ise
seçimlerin üzerinden daha 5 ay bile geçmeden,
yüksek oy oranlarıyla seçilen Diyarbakır, Mardin
ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının
görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasıydı.
AKP’nin demokrasi anlayışının ve halk iradesine
saygısızlığının göstergesi olan bu atamalar,
toplumun geniş kesimlerinin tepkisiyle karşılandı.
Bizler TMMOB olarak doğaya ve insan hayatına
sahip çıktığımız gibi, demokrasiye ve hukukun
üstünlüğüne de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu
sayımızda, doğamızı ve insan yaşamını korumak,
ülkemizdeki demokrasi mücadelesini geliştirmek
için yaptığımız eylem, etkinlik ve açıklamalara yer
veriyoruz.
İyi okumalar...

AÇIKLAMALAR
AYDINLIK BİR TÜRKİYE İÇİN GEÇMİŞİN KARANLIĞIYLA
HESAPLAŞALIM,
SİVAS’TA
YAŞANAN
KATLİAMI
UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM!
3
ŞAİBELİ ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE ZAM DEĞİL,
İNSANCA YAŞAYACAK BİR ÜCRET İSTİYORUZ!
4
ÇORLU
TREN
KAZASININ
BİRİNCİ
YILINDA
KAYBETTİKLERİMİZİ ANIYOR, SORUMLULARIN HAK
ETTİKLERİ BİÇİMDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ! 5
ODTÜ’DEKİ HUKUKSUZ YURT PROJESİ DURDURULSUN,
ODTÜ’NÜN AKADEMİK VE İDARİ ÖZERKLİĞİNİ İLERİCİ,
DEVRİMCİ, YURTSEVER KİMLİĞİNİ HEDEF ALAN
SALDIRILARA SON VERİLSİN
6
HİÇBİR MADEN, DOĞADAN VE İNSAN HAYATINDAN
DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR!
8
TMMOB HEYETİ AYDIN’DA JEOTERMAL SANTRALLERİN
ÇEVRESEL ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE
TEKNİK İNCELEMELERDE BULUNDU
14
EMİN KORAMAZ’DAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCISI ADAYI ÖĞRENCİLERE TEBRİK
VE BAŞARI MESAJI
18
DAHA BÜYÜK ACILAR YAŞAMAMAK İÇİN DEPREMİ
UNUTMA, UNUTTURMA!
20
SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN
ALINMASI SADECE HALK İRADESİNE DEĞİL, HALKIN
DEMOKRASİYE VE SEÇİMLERE OLAN İNANCINA DA
DARBE VURMAKTADIR!
21
TEOMAN ÖZTÜRK ÖLÜMÜNÜN 25. YILINDA ANILDI

birlik haberleri
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİRLİK HABERLERİ BÜLTENİ

İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR • YEREL SÜRELİ YAYIN
1.500 adet basılmıştır. Üyelere ücretsiz dağıtılır.
YÖNETİM YERİ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Selanik Cad. No:19/1 Yenişehir 06650 ANKARA
Tel: (312) 418 12 75 ∙ Faks: (312) 417 48 24
www.tmmob.org.tr ∙ tmmob@tmmob.org.tr
facebook.com/tmmob1954
twitter.com/TMMOB1954
TMMOB Adına Sahibi ve
Sorumlu Yazıişleri Müdürü
Emin KORAMAZ
BASKI
Ankamat Matbaacılık San. Ltd. Şti.
1333 Cadde 1344 Sokak No:60
İvedik Organize Sanayi-ANKARA
Tel: (312) 394 54 94 ∙ Sertifika No: 13256
BASKI TARİHİ
15 Eylül 2019

AYDINLIK BİR TÜRKİYE İÇİN GEÇMİŞİN
KARANLIĞIYLA HESAPLAŞALIM, SİVAS’TA YAŞANAN
KATLİAMI UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM!
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yaşanan katliamın 26. yıldönümü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz tarafından 2 Temmuz 2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Bundan 26 yıl önce, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta
yaşadığımız katliamda kaybettiklerimizin acısı
içimizi yakmaya devam ediyor. Sivas’ta katledilen
yurttaşlarımızı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.
O gün Madımak Oteli’nde sadece 35 güzel insanımızı
değil, sanatımızla, edebiyatımızla ve kültürümüzle
olan değerli bağlarımızı yitirdik. O gün Madımak
Otelini saran ateşin ve dumanın içinde, insanlığımız ve
vicdanımız onarılmaz yaralar aldı.
Şunu bilelim ki, tarihimizle yüzleşmeden, geçmişimizle
hesaplaşmadan ortak bir gelecek inşa edemeyiz.
Türkiye’deki toplumsal kutuplaşmanın bu denli büyük
olmasının ardında, yaşadığımız toplumsal travmalar
karşısında ortak duygular geliştiremememiz, ortak
tavır alamamamız yatmaktadır. Üzerinden geçen 26
yıla rağmen bizler Sivas Katliamı ile yüzleşemedik.
Düşünceleri, inançları, yaşam tarzları farklı olduğu için
insanları katleden karanlıkla hesaplaşamadık.
Yüzleşilmeyen travmalar, hesaplaşılamayan suçlar
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TMMOB olarak, 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşadığımız
katliamı lanetliyoruz. Kimsenin düşünceleri, inançları
ve yaşam tarzları nedeniyle katledilmediği aydınlık bir
Türkiye için mücadele kararlılığımızı bir kez daha dile
getiriyoruz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sivas’ta toplanan binlerce kişi, 33 kişinin yanarak
can verdiği Madımak Oteli’ne yürüdü. Otel önünde
toplanan binler, otelin ‘utanç müzesi’ne çevrilmesini
isteyerek, adalet talep etti.

İKK HABERLERİ
34

nasıl ki kendilerini büyütmeye devam ederse, Sivas’ta
sokaklara taşan karanlık da yıllar içinde kendini
büyütüp, geliştirdi. Aradan geçen 26 yıl içinde dinci
gericilik adeta devletin resmi ideolojisi oldu, sokaktaki
şiddet yaygınlaştı, farklı olana duyulan nefret sınır
tanımaz hale geldi. Toplumumuzu içten içe çürüten,
birbirimizle olan derin bağlarımızı sürekli kemiren
bu yozlaşmayı durdurmamız gerekiyor. Bunun için
de tarihimizle hesaplaşmamız, sorumlulardan hesap
sormamız gerekiyor. Dinci gericiliğin, faşizmiz ve
ırkçılığın bizi sürüklediği bataklık karşısında, eşitlik,
özgürlük, demokrasi ve barış üzerine inşa edilmiş ortak
bir gelecek umudunu yeşertmemiz gerekiyor.

SİVAS KATLİAMININ 26. YILINDA, KATLEDİLENLER ANILDI

29
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Madımak oteli önünde toplanan kalabalık, semah
gösterisini izledi. Katliamda hayatlarını kaybedenlerin
yakınları bina önüne çiçek bırakarak, basın açıklaması
yaptı.
Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür
Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak
Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu yaşamını yitiren 33
aydın 2 Temmuz 2019’da Türkiye genelinde anıldı.
Birçok ilden ve yurt dışından gelen binlerce kişi Sivas
girişinde kimlik kontrolünden geçirildi. Yürüyüş
güzergahı polis ablukasına alındı.
Binlerce kişi Alibaba Mahallesi’nde toplanarak,
katliamın yapıldığı, bugün Bilim ve Kültür Merkezi
olarak kullanılan Madımak Oteli’ne yürüdü.

2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde
katledilenler Ankara’da düzenlenen yürüyüşle de anıldı.
Atatürk Kültür Merkezi’nde toplanan kortej, “Madımak
Oteli Utanç Müzesi Olacak”, “Sivas’ın Işığı Sönmeyecek”
pankartı eşliğinde Anadolu Meydanı’na yürüdü.
Ankara’da yapılan anmaya TMMOB Ankara İl
Koordinasyon Kurulu, KESK Ankara Bileşenleri, DİSK
Ankara Bileşenleri, Ankara Tabip Odası (ATO), Pir
Sultan Abdal Derneği, AKA-DER, Ankara Dersimliler
Derneği, Halkevleri, CHP, HDP, HAZİRAN gibi çok
sayıda siyasi parti, meslek örgütü, sendika ve sivil
toplum örgütü katıldı.
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ŞAİBELİ ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE
ZAM DEĞİL, İNSANCA YAŞAYACAK BİR ÜCRET
İSTİYORUZ!
Kamu çalışanlarına yapılan %6.1’lik maaş zammı ve kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarının
yaşadıkları ücret adaletsizliklerine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 5
Temmuz 2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
TÜİK tarafından açıklanan ilk altı aylık enflasyon
verileri sonrasında kamu emekçilerinin alacağı maaş
zamları belli oldu. Buna göre 2019 yılının ikinci
yarısında kamu emekçileri % 1.01 enflasyon farkı ve
% 5 artış olmak üzere % 6.01 oranında maaş zammı
alacaklar.
Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, TÜİK tarafından
açıklanan enflasyon rakamları hayatın gerçekleri ile
örtüşmemektedir. Geçtiğimiz 6 ay içerisinde başta
gıda maddeleri olmak üzere halkın gündelik hayatında
yoğun olarak tükettiği tüm mal ve hizmetlerde büyük
fiyat artışları yaşanmıştır. Halkın gündelik yaşamını
neredeyse sürdürülemez hale getiren bu artışlar ne
yazık ki TÜİK’in masa başı işlemleri ve enflasyon sepeti
değişiklikleri nedeniyle görünmez hale getirilmiştir.
Yandaş konfederasyonla imzalanan enflasyona
endeksli toplu sözleşmeler, şaibeli enflasyon
rakamlarıyla birleşince kamu emekçilerinin her geçen
gün daha da yoksullaşmasına neden olmaktadır. Bizler
şaibeli enflasyon rakamlarına göre zam değil, insanca
yaşayacak bir ücret istiyoruz!

Kamu emekçilerinin emeklerinin değersizleşmesine,
reel gelirlerinin düşmesine ve giderek yoksullaşmasına
neden olan bu düzenden en çok etkilenenlerin başında
kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları
gelmektedir. Kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı
ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının
ekonomik ve sosyal koşulları, üstlendikleri
sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan
bir düzeye geriletilmiştir. BU gerilemeyle paralel olarak
kamuda çalışan meslektaşlarımızın maaşları ile diğer
meslek gruplarının maaşları arasında fark da giderek
büyümektedir.
AKP’nin iktidardaki ilk yılı olan 2003’te kamuda
çalışan en yüksek kademedeki Mühendisler (1/4)
833 TL, Hakim-Savcılar 1.113 TL maaş alırken, 2019
yılı itibariyle en yüksek kademedeki Mühendis maaşı
6.274 TL, Hakim-Savcı maaşı ise 14.957 TL olmuştur.
Giderek büyüyen bu uçurum, meslek emeğimizin
giderek değersizleştiğini gösterdiği gibi, toplumsal
eşitsizliği de derinleştirmektedir.
Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin ölçüsü, bir kamu
hizmeti olan mühendislik hizmet alanlarındaki
gelişmişlik düzeyi ve bu meslek mensuplarından o
ülkenin hak ettiği hizmetleri alması ile doğru orantılı
olduğu aşikardır. Mühendislik hizmetlerinin nitelikli
biçimde sağlanabilmesi içinse meslektaşlarımızın
insanca yaşayabilecekleri bir ücret düzeyine ve özlük
haklarına sahip olması gerekmektedir.
Kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları ve
kamu emekçilerinin hak ettikleri özlük hakları verilmeli
ve ücret dengesizliği derhal ortadan kaldırılmalıdır.
Yüzdelik maaş zamları yerine, tüm kamu çalışanları için
insanca yaşanabilecek bir ücret düzenine geçilmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ÇORLU TREN KAZASININ BİRİNCİ YILINDA
KAYBETTİKLERİMİZİ ANIYOR, SORUMLULARIN
HAK ETTİKLERİ BİÇİMDE CEZALANDIRILMASINI
İSTİYORUZ!
8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Kazasının 1. yıldönümü nedeniyle
TMMOB Yönetim Kurulu Emin Koramaz tarafından 7 Temmuz 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de
yaralandığı Çorlu Tren Kazasının üzerinden tam 1 yıl
geçti. Kaybettiklerimizin acısı yüreğimizdeki tazeliğini
koruyor. Hepsini özlemle anıyor, ailelerine sabır
diliyoruz.
Aradan geçen bir yılda yaşanan gelişmeler, ne yazık ki,
kazanın nedenlerinin aydınlatılması ve sorumlularının
yargılanması konusundaki beklenti ve umutlarımızı
kırmıştır. Kazanın ardından yürütülen soruşturmada,
üst düzey yetkili ve bürokratlar dosya dışında
bırakılmış, kazayı araştırmak için oluşturulan bilirkişi
heyetindeki bazı isimlerin kazadan sorumlu şirketle
bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştır.
Kazanın örtbas edilmesine karşı mücadele veren acılı
ailelerin talepleri siyasal iktidar ve adli makamlar
tarafından göz ardı edilmiştir. Ailelerin geçtiğimiz
ay içerisinde Anayasa Mahkemesi önünde yapmak
istediği basın açıklaması polis şiddetiyle bastırılmıştır.
Geçtiğimiz hafta içinde Çorlu’da görülen ilk duruşmada
ise önce emniyet güçleri kayıp yakınlarını duruşma
salonuna almak istememiş, ardından da davayı gören
mahkeme heyeti davadan çekilerek yargılamanın
başlamasına engel olmuştur.
Yaşanan tüm bu gelişmeler ailelerin acısını büyüttüğü
gibi, toplumsal vicdanımızda da büyük yaralar
açmıştır. Bu sürecin travmatik bir boyuta ulaşmaması
için derhal adil ve hızlı bir yargılama süreci işletilerek,
zedelenen adalet duygusu tesis edilmelidir. TMMOB
olarak yargılama sürecinin her aşamasında ailelerin
yanında olmaya devam edeceğiz.
8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu’da yaşanan tren kazası
sonrasında TMMOB ve bağlı odalarımız tarafından
yapılan incelemelerde, tren yolu alt yapısının bakımonarım ve yenileme çalışmalarının teknik gerekliliklere
uygun olarak gerçekleştirilmediği ve hattın gerektiği
gibi denetlenmediği tespit edilmiştir. Bu tespit ve

eksikliklerin Çorlu’da yaşanan kazaya özgü olmadığı da
bilinen bir gerçektir.
Son yıllarda alelacele yapılarak hizmete açılan
projelerde yaşanan kazaların sıklığı dikkat çekicidir.
Bunun nedeni bu projelerin toplumun ihtiyaçları
ve bilimin gereklilikleri yerine siyasal iktidarın
ihtiyaçları ve sermayenin dayatmaları doğrultusunda
yapılıyor olmasıdır. Yandaşlara rant sağlamak, üretim
maliyetini düşürmek ve kamusal hizmetleri birer seçim
propagandasına dönüştürmek adına yapılan her proje,
insan hayatını tehlikeye atmaktadır. Özelleştirme
ve ticarileştirme politikalarına paralel olarak kamu
istihdamının azaltılması ve harcamalarında yapılan
kesintiler, kamusal hizmetlerin güvenliği konusunda
soru işaretleri yaratmaktadır.
Kamu eliyle yapılan tüm projelerin, verilen tüm
hizmetlerin birinci önceliği kamu yararı ve güvenliği
olmalıdır. Bunun için de kamusal projelerin ve
hizmetlerin her aşamasında bilimin gereklerine uygun
davranılmalı ve mühendislik hizmeti eksiksiz biçimde
alınmalıdır.
Çorlu Tren Kazasından 5 ay sonra yaşanan ve 9 kişinin
hayatını kaybettiği Ankara Yüksek Hızlı Tren Kazası,
yaşadığımız felaketlerden ve yaptığımız uyarılardan
ders alınmadığının en açık göstergesidir. Yeni acılar
yaşanmaması için bu kazalarda kusuru bulunan tüm
sorumlular hak ettikleri biçimde cezalandırılmalıdır.
Demiryolu ağımızın güvenli hale getirilmesi için
bilimsel ilkeler ışığında bakım, onarım ve denetim
için gerekli tüm teçhizat ve personel eksiksiz biçimde
sağlanmalıdır.
TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da kamusal sorumlulukla bu konunun takipçisi
olmaya devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna
duyuruyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ODTÜ’DEKİ HUKUKSUZ YURT PROJESİ
DURDURULSUN, ODTÜ’NÜN AKADEMİK VE İDARİ
ÖZERKLİĞİNİ İLERİCİ, DEVRİMCİ, YURTSEVER
KİMLİĞİNİ HEDEF ALAN SALDIRILARA SON VERİLSİN

Bu açıklamalara ve ODTÜ bileşenlerinin tüm itirazlarına
rağmen Rektörlük ve Bakanlık tarafından dayatılan
KYK yurdu, ODTÜ öğrencilerinin ihtiyaçlarını
karşılama amacına değil, siyasi iktidarın ODTÜ`nün
demokratik, ilerici, devrimci, aydınlanmacı, özgürlükçü
kimliğine müdahale etme amacını taşımaktadır. 1970`li
yıllardan beri siyasi iktidarlar ODTÜ`yü faşist ve gerici
zihniyetlerin tahakkümü altına sokmak ve ODTÜ`yü
kriminalize edebilmek için bu yöntemi her fırsatta
denemektedir.

ODTÜ’de yapılması planlanan KYK Yurdu inşaatı gerekçesiyle kampüse yapılan polis saldırısı ve yurt projesinin amaçlarına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 8 Temmuz 2019 tarihinde
basın açıklaması yapıldı.
Siyasi iktidarın köklü yükseköğretim kurumlarımızı
hedef alan saldırılarının son ayağı, öğrencisiyle,
öğretim elemanlarıyla çalışanlarıyla, mezunlarıyla tüm
ODTÜ bileşenlerinin yoğun itirazlarına karşın ODTÜ
kampüsü içerisine Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı bir
yurt yapma projesi oldu.
Bu amaçla 8 Temmuz sabahı kampüse giren polis,
Kavaklık mevkisinde bulunan öğrencilere saldırmış
ve kampüs alanı içinde ağaç kesimine başlanmıştır.
ODTÜ öğrencilerini ve ODTÜ yerleşkesini hedef alan
bu saldırganlığı kınıyoruz.
Her şeyden önce bilinmelidir ki, ODTÜ bileşenlerinin
tüm itirazlarına rağmen Rektörlük ve Bakanlık
tarafından dayatılan bu yurt, ODTÜ öğrencilerinin
ihtiyaçlarını karşılama amacına değil, siyasi
iktidarın ODTÜ’nün demokratik, ilerici, devrimci,
aydınlanmacı, özgürlükçü kimliğine müdahale etme
amacını taşımaktadır. 1970’li yıllardan beri siyasi
iktidarlar ODTÜ’yü faşist ve gerici zihniyetlerin
tahakkümü altına sokmak ve ODTÜ’yü kriminalize
edebilmek için bu yöntemi her fırsatta denemektedir.
ODTÜ Kampüsü içerisindeki diğer yurtlar, ODTÜ
İdaresi tarafından işletilirken, ODTÜ arazisinin 49
yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesiyle
kurulmak istenen bu yurt, Kredi ve Yurtlar Kurumu
tarafından işletilecektir. Her ne kadar Rektörlükle,
Kredi Yurtlar Kurumu arasında yapılan protokolde söz
konusu yurtta ODTÜ öğrencisi dışında başkalarının
barınamayacağı kayıt altına alınsa da öğrenci seçim
kriterlerinin belirlenmesi, konaklayacak öğrencilerin
seçilmesi ve yurdun yönetimi bütünüyle KYK’nın

inisiyatifinde olacaktır. Bu durum her türlü siyasal
müdahaleye açıktır.
ODTÜ Mezunlar Konseyi’nin de belirttiği üzere,
bünyesinde çok sayıda öğrenci yurdu bulunduran
ODTÜ’nün kurumsal olanakları ve ODTÜ’lülerin
destekleri, öğrencilerin ihtiyacı olan her türden
yurdu yapmaya yetecek kapasitededir. Buna
rağmen, Cumhurbaşkanı tarafından atanan Rektör,
ODTÜ’lülerin sürece katılımını engelleyerek, ODTÜ
bileşenlerinin talep ve itirazlarını görmezden gelmiş,
üniversitenin demokratik kültürünü ve özerkliğini
ayaklar altına almıştır.
Yaşanan bu süreç sadece ODTÜ’nün akademik ve
idari özerkliğini zedelemekle kalmamış, tümüyle imar
mevzuatına aykırı biçimde ilerlemiştir. Yurt yapılmak
istenen yerin kazı ve inşaat ruhsatı olmadığı bölgedeki
yapı faaliyetlerinde sorumlu olan Çankaya Belediyesi
tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Ruhsatı olmayan
bir alanda şantiye kurulması ve inşaat faaliyetlerinin
başlatılması İmar Kanunu’na aykırıdır. Bu hukuk
dışılığın durdurulması için yaptığımız girişimler
ne yazık ki Ankara Valiliği tarafından göz ardı
edilmektedir.
ODTÜ’yü hedef alan bu hukuk dışı faaliyet derhal
durdurulmalıdır.
Üniversitenin
akademik
ve
idari özerkliğini hedef alan, ODTÜ’nün kampüs
bütünlüğünü ortadan kaldıran Yurt Projesi’nden
vazgeçilmelidir. Üniversitenin ihtiyaçları, üniversite
bileşenlerinin tümünün dahil olduğu demokratik
süreçler ve yapılarla çözülmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ODTÜ’DE HUKUKSUZ YURT PROJESİ
DURDURULSUN, POLİS ABLUKASI KALDIRILSIN!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara
Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu,
Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası ODTÜ’de yaşanan polis saldırısı ve

yapılmak istenen yurdun amaçlarına ilişkin 9 Temmuz
2019 tarihinde Mülkiyeliler Birliği tarihi binasında bir
basın toplantısı yaptılar.
ODTÜ`de hukuksuz bir biçimde başlatılan KYK Yurdu
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inşaatına karşı yoğun itirazlar sürerken 8 Temmuz 2019
tarihinde kampüse düzenlenen polis saldırısında birçok
kişi yaralandı. ODTÜ öğrencilerinin 55 gündür sürdüğü
mücadele şiddetle bastırılmaya çalışıldı. Konuya ilişkin
yapılan basın toplantısında açıklamayı TMMOB Ankara
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu okudu.
Açıklamanın tam metni şöyle:
ODTÜ`DE
HUKUKSUZ
YURT
PROJESİ
DURDURULSUN, POLİS ABLUKASI KALDIRILSIN!
Siyasi iktidarın köklü yükseköğretim kurumlarımızı
hedef alan saldırılarının son ayağı, öğrencisiyle, öğretim
elemanlarıyla çalışanlarıyla, mezunlarıyla tüm ODTÜ
bileşenlerinin yoğun itirazlarına karşın ODTÜ kampüsü
içerisine Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı bir yurt yapma
projesi oldu.
ODTÜ'de yapılması planlanan KYK yurduna karşı
ODTÜ öğrencilerinin 55 gündür sürdürdüğü mücadele
8 Temmuz Pazartesi günü sabaha karşı polis şiddetiyle
bastırılmaya çalışılmıştır. ODTÜ öğrencilerine,
mezunlarına, öğretim elemanlarına ve meslek odalarının
görüşlerine gözünü kulağını kapatan ODTÜ yönetimi,
parselasyon planı olmadan, ruhsat olmadan, hukuksuz
bir biçimde KYK yurdu inşaatını başlatabilmek adına,
öğrencilerini polis ile karşı karşıya getirmiştir. Alelacele
yüzlerce ağaç polis ablukası altında kesilmiştir. ODTÜ
öğrencilerini ve ODTÜ yerleşkesini hedef alan bu
saldırganlığı kınıyoruz.
ODTÜ'nün kendi bünyesinde işleyen bir yurt müdürlüğü
olmasına rağmen KYK aracılığıyla yurt yapmaya
kalkışmak, üstelik o yurdun idaresini söz konusu kuruma
bırakmak üniversite özerkliğine tamamen aykırıdır. Öte
yandan ODTÜ Mezunlar Konseyi daha iki gün önce yurt
sorununun öğrenci, öğretim üyesi, çalışan ve mezunları
ile ODTÜ`lüler tarafından çözüleceğini, öğrencilerin
ihtiyacı olan yurdun da kendileri tarafından yapılacağını
açıklamıştır. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi ve
Çankaya Belediyesi de yurt inşaatını üstlenip, yapılacak
yurdu ODTÜ`ye bağışlayabileceğini kamuoyu ile
paylaşmıştır.

ODTÜ Kampüsü içerisindeki diğer yurtlar, ODTÜ
İdaresi tarafından işletilirken, ODTÜ arazisinin 49
yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesiyle
kurulmak istenen bu yurt, Kredi ve Yurtlar Kurumu
tarafından işletilecektir. Her ne kadar Rektörlükle,
Kredi Yurtlar Kurumu arasında yapılan protokolde söz
konusu yurtta ODTÜ öğrencisi dışında başkalarının
barınamayacağı kayıt altına alınsa da, öğrenci seçim
kriterlerinin belirlenmesi, konaklayacak öğrencilerin
seçilmesi ve yurdun yönetimi bütünüyle KYK`nın
inisiyatifinde olması her türlü siyasal müdahaleye açık
olduğunu göstermekle birlikte protokolde bulunan
diğer maddelerin daha şimdiden ihlal edilmiş olması
protokolün bağlayıcılığının olmadığını kanıtlamakta ve
protokole güvenilemeyeceğini bir kez daha gözler önüne
sermektedir.
ODTÜ Mezunlar Konseyi'nin de belirttiği üzere,
bünyesinde çok sayıda öğrenci yurdu bulunduran
ODTÜ`nün kurumsal olanakları ve ODTÜ`lülerin
destekleri, öğrencilerin ihtiyacı olan her türden
yurdu yapmaya yetecek kapasitededir. Buna rağmen,
Cumhurbaşkanı tarafından atanan Rektör, ODTÜ`lülerin
sürece katılımını engelleyerek, ODTÜ bileşenlerinin
talep ve itirazlarını görmezden gelmiş, üniversitenin
demokratik kültürünü ve özerkliğini ayaklar altına
almıştır.
Yaşanan bu süreç sadece ODTÜ`nün akademik ve
idari özerkliğini zedelemekle kalmamış, tümüyle imar
mevzuatına aykırı biçimde ilerlemiştir. Yurt yapılmak
istenen yerin kazı ve inşaat ruhsatı olmadığı bölgedeki
yapı faaliyetlerinde sorumlu olan Çankaya Belediyesi
tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Ruhsatı olmayan
bir alanda şantiye kurulması ve inşaat faaliyetlerinin
başlatılması İmar Kanunu`na aykırıdır. Bu hukuk dışılığın
durdurulması için Ankara Valiliği`ne yapılan başvurular
ne yazık ki göz ardı edilmektedir.
ODTÜ`yü hedef alan bu hukuk dışı faaliyet derhal
durdurulmalıdır. Üniversitenin akademik ve idari
özerkliğini hedef alan, ODTÜ`nün kampüs bütünlüğünü
ortadan kaldıran Yurt Projesi'nden vazgeçilmelidir.
Üniversitenin ihtiyaçları, üniversite bileşenlerinin
tümünün dahil olduğu demokratik süreçler ve yapılarla
çözülmelidir.
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BARIŞ AKADEMİSYENLERİNE VERİLEN TÜM
CEZALAR KALDIRILMALI, İHRAÇ EDİLENLER
AKADEMİSYENLER DERHAL ÜNİVERSİTELERİNE
GERİ DÖNDÜRÜLMELİDİR!
Anayasa Mahkemesi’nin Barış İçin Akademisyenler bildirisinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesine ilişkin kararı üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 29 Temmuz 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
İnsan hak ve özgürlüklerine ilişkin davalarda en
üst yargı makamı olan Anayasa Mahkemesi, 26
Temmuz 2019 tarihinde verdiği kararla, “Bu Suça
Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attıkları için
haklarında hapis cezası verilen akademisyenlerin ifade
özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. Anayasa
Mahkemesinin verdiği bu karar, hem barış istedikleri
için büyük mağduriyetler yaşayan akademisyenler,
hem de ülkemiz hukuku ve demokrasisi açısından son
derece sevindiricidir.
Siyasi iktidar, en başından itibaren “Bu Suça
Ortak Olmayacağız” bildirisini, eleştirel düşünceyi
akademiden dışlayarak, üniversiteleri tek adam
rejimine uygun yapılar haline getirmenin bir bahanesi
olarak kullanmıştır. Çatışmaların sona erdirilmesi ve
barışın sağlanması talebiyle imzaladıkları ortak bildiri
nedeniyle bugüne kadar çok sayıda akademisyen
KHK’larla ihraç edilmiş, bir kısmının sözleşmesi
yenilenmemiş, birçoğu hakkında da hapis cezası
hükmü verilmişti.
Barış istediği için büyük bedeller ödeyen
akademisyenlerin yaşadıkları mağduriyetler derhal
giderilmelidir. Anayasa Mahkemesinin kararı, sadece
ceza davalarıyla sınırlı yorumlanmamalıdır. Mahkeme

bu bildiriye imza atmanın bir terör eylemi değil, ifade
özgürlüğünün gereği olduğunu açık biçimde dile
getirmiştir. Dolayısıyla bildiriye imza attıkları için
terör örgütüyle iltisaklı kabul edilerek kamudan ihraç
edilen akademisyenler de Anayasa Mahkemesi’nin
bu kararıyla vakit geçirilmeksizin işlerine iade
edilmelidir. Akademisyenlerin yaşadıkları tüm hak
kayıpları eksiksiz biçimde tanzim edilmelidir. Değerli
akademisyenlerimizin isimlerini terörle ilişkilendiren,
onların toplumsal saygınlığını hedef alan, yıllardır
emek verdikleri üniversitelerinden uzaklaştırılmasına
neden olan tüm sorumlular cezalandırılmalıdır.

TMMOB örgütlülüğü olarak, yöre halkı ve çevre
örgütlerinin birlikte yürüttüğü “Su ve Vicdan
Nöbeti”nin yanındayız. Doğamızın katledilmesine,
madenlerimizin yağmalanmasına, doğal hayatın
ve insan yaşamının hiçe sayılmasına asla izin
vermeyeceğiz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
TMMOB
Yönetim
Kurulu
Başkanı Emin Koramaz, TMMOB
yöneticileri ve TMMOB İstanbul İl
Koordinasyon Kurulu bileşenleri
19 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nu ziyaret ederek başarı
dileklerini ilettiler ve İstanbul’un
sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde
bulundular.
Ziyarette
Ekrem
İmamoğlu
“İstanbul’un bütün sorunlarını
uzmanların
ve
vatandaşların
katılımıyla çözeceğiz. TMMOB
heyetiyle bu konuda fikir alış verisinde
bulunduk. Ortak masalarımız hayata
geçecek.” diye konuştu.

Bu süreçte bilimi, eleştirel düşünceyi, barışı
ve özgürlükleri onurlu biçimde savunan tüm
akademisyenlerimiz önünde saygıyla eğiliyor, onların
üniversitelerine dönecekleri günü sabırsızlıkla
bekliyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından doğa katliamının yapıldığı Çanakkale’de çevre gönüllüleri ve yöre halkı tarafından sürdürülen “Su ve Vicdan Nöbeti”ne ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kaz dağlarının da içerisinde yer aldığı ekosistemin
parçası olan Kirazlı Balaban Tepesinde bulunan altın
madeni tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Önceki yıllarda, yoğun yağmurlar nedeniyle farklı
madenlere ait siyanür havuzlarında yaşanan çökme ve
taşkınların yarattığı çevre felaketleri hafızalarımızdaki
tazeliğini korumaktadır. Hiçbir maden, doğadan ve

insan hayatından daha değerli değildir.

Bizler TMMOB olarak en başından itibaren
barışın ve ifade özgürlüklerinin yanında olduk,
akademisyenlerimizle hayatın her alanında dayanışma
içinde olduk. Bundan sonra da mahkeme ve komisyon
süreçlerini takip etmeye devam edeceğiz.

HİÇBİR MADEN, DOĞADAN VE İNSAN HAYATINDAN
DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR!

Çanakkale’de doğaya ve su havzalarına sahip çıkmak
için sürdürülen “Su ve Vicdan Nöbeti”ni selamlıyoruz.

ve su kaynakları açısından risk durumundadır.
Madenin bulunduğu tepe, Çanakkale’nin tek su
kaynağı durumundaki Atikhisar Barajı havzasında
yer almaktadır. Bu baraja herhangi biçimde siyanür
bulaşması, insan sağlığı açısından öngörülemez
sonuçlar doğurabilir.

Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından işletilen
maden havzası için ÇED raporunda öngörülenden
çok daha fazla ağaç kesilmiş ve geniş bir orman arazisi
ortadan kaldırılmıştır.

TMMOB CANAN KAFTANCIOĞLU’NA DAYANIŞMA
ZİYARETİNDE BULUNDU
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, TMMOB Yönetim
Kurulu üyeleri, Odaların İstanbul
Şube Başkanları ve TMMOB İstanbul
İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri 19
Temmuz 2019 tarihinde, sosyal medya
paylaşımları nedeniyle 17 yıla kadar
hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu’na dayanışma
ziyaretinde bulundu.

Madenden çıkartılan altının ayrıştırılmasında
kullanılacak siyanür bölgenin doğası, canlı varlığı
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AYDIN İLİNDEKİ YENİ JES İHALELERİ İPTAL EDİLMELİ,
MEVCUT TESİSLERDE KAMUSAL DENETİM ETKİN
BİR ŞEKİLDE YAPILMALI, JEOTERMAL ENERJİ
SANTRALLERİNİN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ
İVEDİLİKLE GİDERİLMELİDİR

JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİNİN BÜYÜK
MENDERES HAVZASINA ÇEVRESEL ETKİLERİ
TMMOB RAPORU ÖN DEĞERLENDİRMESİ

Aydın ilinde bulunan 7 adet Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası, 64 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası ile 39 adet Doğal Mineralli Su Ruhsat Sahasının ihalesine ilişkin Resmi Gazete duyurusuyla ilgili
TMMOB tarafından hukuki işlem başlatılmış ve bir heyet oluşturularak bölgede incelemelerde bulunulmuştur.
Konunun ivediliğine binaen heyetimiz tarafından hazırlanan raporun ön değerlendirmesini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Jeotermal akışkanın sıcaklık değerlerine göre jeotermal
kaynakların kullanım alanları; elektrik üretimi dışında,
kent ve sera ısıtmacılığı ile tarım ve sanayideki çeşitli
kullanımlar şeklinde sıralanabilir.

ilindeki jeotermal enerji
santrallerinin
çevresel
etkilerinin tespiti amacıyla
bir heyet oluşturulmuş; 9-10
Temmuz 2019 tarihinde
Aydın
iline
gidilerek
yerinde keşif ve gözlemlerde
bulunulmuş;
bölgedeki
kurum ve kuruluşlar ziyaret
edilmiştir.

23 Temmuz 2019 tarihli ve 30840 sayılı Resmi Gazetede,
Aydın ilinde bulunan 7 adet Jeotermal Kaynak İşletme
Ruhsat Sahası, 64 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat
Sahası ile 39 adet Doğal Mineralli Su Ruhsat Sahasının
ihalesinin gerçekleştirileceği duyurulmuştur.
TMMOB, söz konusu ihalenin dayanağı olan Aydın
Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
kararı hakkında hukuksal işlem başlatmıştır. 5-8
Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan
ihale, kamu yararına açıkça aykırı olduğu için iptal
edilmelidir.
TMMOB tarafından, Büyük Menderes havzasında,
özellikle en yoğun kullanımın olduğu Aydın

Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
teknik uzmanlarımız ve
Aydın İKK Bileşenlerimiz
tarafından gerçekleştirilen
keşif
ve
gözlemlerde;
mevcut jeotermal santral
kuyu ve iletim hatlarının,
gerek işletme gerekse de yer
seçimi aşamalarında bilimsel
ve
teknik
gereklilikler
ile mevzuata aykırılıklar
içerdiği; denetim aşamasında
sorunlar olduğu ve ölçüm
sonuçları konusunda kamuoyunu bilgilendirme ve
şeffaflık ilkelerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Bu
durumun Aydın’daki incir ve zeytin başta olmak
üzere tarımsal faaliyetlere, çevre ve halk sağlığına
yönelik olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu bağlamda
“Jeotermal Enerji Santrallerinin Çevresel Etkileri”
konulu kapsamlı bir TMMOB Raporu hazırlanıp kısa
sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Ancak, yeni sahaların ihale edileceği duyurusu üzerine
ilgili karara karşı başlattığımız hukuksal işlem dolayısı
ile heyetimizin hazırladığı ön değerlendirmenin
kamuoyu ile paylaşması zorunluluğu doğmuştur.
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Jeotermal kaynak, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde
birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren, sıcak
su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji ise, jeotermal
kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü
faydalanmayı kapsamaktadır.

Dünyada Jeotermal enerji üretiminin olmazsa olmaz
üç kuralı; Santrallerin yaşam alanlarından uzağa
kurulması, yeraltından çekilen akışkanla birlikte gelen
ve yoğunlaşmayan gazların atmosfere salınmaması
ile akışkanın bir damlasının dahi yerüstüne deşarj
edilmemesidir.
Jeotermal enerji yenilenebilir ve doğru kullanıldığında
çevreye en az zarar veren enerji kaynaklarından
biri olmasına karşın, yanlış kullanımlarda çevreye
zarar veren bir enerji türüdür. Jeotermal enerji
uygulamalarında oluşan çevresel etkiler; hava, su,
toprak, termal ve gürültü kirliliği basamaklarına
ayrılabilirler. Kuyular (yüzey ekipmanları yoluyla),
separatörler, buhar boruları, silencerler, kondenserler
(yoğuşmuş buhar atımı yoluyla), soğutma kuleleri,
reenjeksiyon sistemleri başlıca kirletici kaynaklardır.
Elektrik enerjisi üretiminden dolayı oluşan çevresel
etkiler ise; Sondaj süresinde ekosistemin bozulması,
Kuyu sondajları boyunca jeotermal sıvı ile su ve toprağın
kirlenme riski, Tesisin işletilmesi süresince CO2 ve H2S
emisyonları, Jeotermal sıvının ekstraksiyonu nedeniyle
arazinin çökme riski, Doğrudan akarsulara deşarj
yoluyla yoğun su kirliği, Asit yağmurları nedeniyle
toprağın, ağaçların, tarımsal ürünlerin, göller ve
akarsuların etkilenmesi şeklinde, yaşam döngüsü ve
küresel ısınmaya etkiler sıralanabilir.
Ülkemiz jeotermal enerji kaynakları açısından zengin
bir ülkedir. Bununla birlikte işletmede olan jeotermal
esaslı elektrik santrallerinin (JES) üçte ikisine yakın
bir bölümü Aydın’da kurulmuş olup; halen yatırım
sürecinde olan, ön lisans ve planlama aşamasındaki
yeni JES proje stokunun da dörtte biri Aydın il sınırları
içindedir.
Jeotermal konusu ülkemizde en başından beri
TMMOB gündeminde olup, TMMOB Aydın İKK

tarafından 30 Kasım-2 Aralık 2006 tarihlerinde
Jeotermal Enerji ve Aydın’daki Geleceği Sempozyumu
düzenlenmiştir. Sempozyum kapsamında; “Jeotermal
enerji konusunda halkımızın bilinçlendirmesi ve
seferber edilmesi; Türkiye’nin toplam jeotermal ısı
potansiyelinin değerlendirilmesi için gereken yasal
çerçevenin bir an önce tamamlanması; Yasalaşan
‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kanun’un yanında Meclis gündeminde
yer alan ve bizlerinde üzerinde önerileri olan ‘Enerji
Verimliliği Kanun Tasarısı’ ve ‘Jeotermal Kaynaklar Ve
Mineralli Sular Kanun Tasarısı’nın bir an önce kabul
edilmesi ve hayata geçirilmesi” önerilmiştir. TMMOB
ve bağlı Odaları, yıllar içerisinde Jeotermal kaynaklara
ve uygulamalara yönelik görüş ve önerilerini bilimsel
etkinlikler ve basın açıklamaları ile kamuoyu ile
paylaşmış, yanlış uygulamalara karşı yöre halklarının
yanında mücadele etmiştir.
Yaşanan süreçte, Jeotermal enerji kaynaklarının
yoğunluklu olduğu Ege bölgesinde ve özellikle de
Aydın’da; daha fazla kar odaklı, çevresel tahribatların
görmezden gelindiği ve buna ilişkin önlemlerin
alınmadığı, kuyu ve nakil hatlarının ovayı bir örümcek
ağı misali örttüğü, vahşi deşarj yöntemlerinin
uygulandığı ve bölgenin geri dönülemez tahribatlara
uğradığı bir uygulama söz konusudur. Açık sistemlerde
havaya salınan gazların etkisiyle tüm bölgede hissedilen
çürük yumurta kokusunun yöre halkını rahatsız etmesi
yanında, akışkan deşarjlarındaki yanlış uygulamalardan
en fazla zararı Büyük Menderes Havzası’nda incir,
zeytin ağaçları ve pamuk tarlaları ile Gediz Havzası’nda
ise üzüm bağları görmüştür.
Bölge halkı, yıllardır sırf daha fazla para kazanma
hırsıyla jeotermal enerji yatırımlarının hoyratça
kullanmalarının ekosistemdeki ve yaşam alanlardaki
olumsuz değişimlerine ve insan sağlığına yönelik
tehditlerine karşı, hukuk mücadelesi yanı sıra, çeşitli
etkinliklerle tepkilerini ortaya koymaktadır.
Bu süreçte; Aydın ilinin toplam 17 ilçesinin 16’sını
kapsayacak şekilde 7 adet Jeotermal Kaynak İşletme
Ruhsat Sahası, 64 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat
Sahası ile 39 adet Doğal Mineralli Su Ruhsat Sahasının
ihale edilmesine yönelik yeni bir karar verilmiştir.
TMMOB, bu ihalenin iptali için hukuk mücadelesi
başlatmıştır.
Yeni santral ihalelerine çıkıldığı günümüzde
öncelikle kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi ve
yetkili kişi ve kurumların gecikmeden uyarılması
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amacıyla aşağıdaki tespit ve önerilerin paylaşılması
önem arz etmektedir.
1. Mevcut jeotermal santral, kuyu ve iletim hatlarının
yer seçimi sorunludur.
JES’lerin, arama kuyuları ve nakil hatlarının
çoğunluğunun, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu’nun 13. ve 14. maddesine aykırı
şekilde, yasal düzenlemelerle koruma altına alınmış
büyük ova koruma alanlarına, koruma alanları dışında
ise mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili
tarım arazileri ile sulu tarım arazileri yapılması yanlış ve
hukuka aykırı işlemlerdir. 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı
Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda
öngörülen yaklaşma mesafelerine ve kısıtlamalara da
aykırı uygulamalar söz konusu olup, Yasa ile öngörülen
mesafe sınırlamalarına uymak bir yana, alandaki zeytin
ağaçları sökülerek zeytinlik vasıfları yok edilmeye
çalışılmaktadır. Gerek dikili alanların yoğunluğu
gerekse tarımsal bütünlük dolayısıyla parsel bazında
sondaj kuyusu açılması, tarımsal bütünlüğü bozmakta,
mutlak korunması gereken verimli tarım araziler tarım
dışına çıkarılmaktadır. Tarımsal üretim ve tarımsal
alan bütünlüğü ilkeleri, santral ya da kuyu yerleri için
parsel bazında değerlendirilememeli, havza bazında
değerlendirmelidir.
Yürürlükteki yasalara aykırı şekilde nitelikli tarım
arazilerinin kütlesel kaybına yol açan izinlendirme
ya da kaçak/mevzuata aykırı fiili uygulamalara karşı,
başta Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı olmak üzere, Valilikleri ve Kaymakamlıkları
göreve davet ediyoruz.
2. Mevcut jeotermal santral, kuyu ve iletim hatlarının
çevresel etkileri önemsenmeden, akışkanlar ve
gazlar yeterince ölçülmeden ve denetimlerle
yanlışlar önlenmeden doğaya salınmasına yönelik
uygulamalar, toprak, su ve bitkisel ürün kirliliği
açısından sorunludur.
Jeotermal atık sular yüksek miktarda tuz, bor, tarımsal
üretim için zararlı madde, arsenik gibi fiziksel zehirli
maddeler ve su kirliliği yapan maddeler içerdiği için,
jeotermal akışkanların kontrolsüz olarak yüzey üstü
su kaynaklarına boşaltılması durumunda yüzey ve
yeraltı suları kirlenmektedir. Ayrıca yüksek derişimler,
hem kullanılan yüzey ve yeraltı suları, hem de
toprak için tehdit oluşturmaktadır. Uygulanan vahşi
deşarj yöntemleri ile jeotermal akışkanların bilimsel
gerekliliklere ve ilgili mevzuata aykırı biçimde Büyük
Menderes nehrine deşarj edilmesi sonucu zararlı ve

yüksek oranda kimyasallarla nehrin kirletilmesi halk
sağlığı yanı sıra, başta incir, zeytin, üzüm ve pamuk
olmak üzere tarımsal üretimin sağlıklı sürdürülebilirliği
açısından çok ciddi tehdit oluşturmaktadır.
Tarımsal üretimdeki ve su kaynaklarındaki kirlilik
sorununu önlemek için başta Tarım ve Orman
Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere,
Valilikleri ve Kaymakamlıkları göreve davet ediyoruz.
3. JES’lerin izinlendirilmesi aşamasında uygulanan
ÇED süreçleri sorunludur.
Yargı kararlarında da ortaya konduğu üzere çevresel
etkileri olan projelerin bu etkilerinin kümülâtif
olarak incelenmesi; çevredeki diğer projelerin
etkileri ile birlikte değerlendirme yapılarak yörenin
kaldırabileceği etkilerin buna göre belirlenmesi
gerekmektedir. Mevcut ve de yeni ihalelere konu
ruhsat sahalarına ilişkin değerlendirme yapılırken;
Büyük Menderes havzasındaki tüm diğer jeotermal
enerji tesislerinin, diğer çevresel etkileri bulunan
projelerin ve bölgedeki mevcut kirliliğin birlikte göz
önünde bulundurulması; çevreye ve insan sağlığına
olacak zararların kümülâtif biçimde değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu yalnızca bilimsel bir gerçek değil
aynı zamanda Yüksek Mahkeme kararları ile de ortaya
konmuş bir zorunluluktur. Bu bağlamda; ÇED süreçleri
etkin işletilmeli, “ÇED Gerekli Değildir” kararları
vermeden tüm süreç bütünleşik çevresel etkileriyle
birlikte değerlendirilmelidir. “ÇED Gerekli Değildir”
ya da “ÇED Olumlu” işlemlerine karşı Yargının verdiği
iptal kararları kesinlikle ve ivedilikle uygulanmalıdır.
ÇED sürecinin etkin işletilmesi ve yargı kararlarına
uyulması konusunda başta Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı olmak üzere, Valilikleri
ve Kaymakamlıkları göreve davet ediyoruz.
4. Yeraltından çekilen akışkanla birlikte gelen ve
yoğunlaşmayan gazların atmosfere salınmaması
ile Akışkanın bir damlasının dahi yerüstüne deşarj
edilmemesi ilkelerine uyulmamaktadır.
Yüzeye çıkan akışkanlar, doğaya bırakılan deşarjlar
ve havaya salınan gazlar konusunda mevcut yasalar
çerçevesinde gerekli ölçüm, inceleme ve denetimler
yeterince yapılmamakta, yapıldığı söylenen ölçüm ve
analiz sonuçları ise kamuoyuyla paylaşılmamaktadır.
JES firmaları lehine yasaların uygulanmaması anlamına
gelen bu tür uygulamalardan vazgeçilmeli, hava,
toprak ve su kirliliğinin periyodik ölçümü ve denetim
faaliyetleri etkin bir şekilde yapılmalı, gerekirse yerel
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yönetimlere, bağımsız denetim kuruluşları veya
üniversitelere izin verilmeli, kısa aralıklarla sonuçlar
kamuoyuna açıklanmalıdır.
Bu konuda başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak
üzere, Valilikleri, Kaymakamlıklar ile görev ve yetkileri
çerçevesinde ilgili Yerel Yönetimleri göreve davet
ediyoruz.
5. Aydın ilinde JES’lerin yaşam alanlarından uzağa
kurulması ilkesine uyulmamakta, Jeotermal atıkların
insan ve canlı sağlığına etkileri önemsememekte ve
yeterince araştırılmamaktadır.
Bazı JES’ler ve arama kuyuları yerleşim yerlerinin hemen
bitişiğine yapılmakta, nakil hatları ise bazı yerleşim
yerlerinin içerisinden geçmektedir. Havada hissedilen
yoğun kükürt kokusu yanında, önemli gürültü
kirliliği de yaşanmaktadır. Tesislerden havaya salınan
su buharları bağıl nemin artmasına neden olmakta,
havaya salınan gazlar bölgenin hava kalitesine de ciddi
oranlarda zarar vermekte; iklimsel değişikliklere neden
olmaktadır. Jeotermal atıkların insan ve tüm canlıların
sağlığına etkileri ivedilikle incelenmeli, son yıllarda
arttığı gündeme getirilen kanser vakaları araştırılmalı
ve kamuoyu bilgilendirilmelidir. İzinlendirme
sürecinde ÇED Raporuna ek olarak mutlaka “Sağlık
Etki Değerlendirmesi” raporu da istenmelidir.
Halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu izinlendirmelere
karşı, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı olmak üzere, Üniversiteleri, Valilikleri ve
Kaymakamlıkları göreve davet ediyoruz.
6. Jeotermal tesislere arama ve işletme ruhsatı ve
lisans verme konusu sorunludur.
Jeotermal, plansız kullanıldığında tükenen bir
kaynaktır. Sahaların kapasitesini aşan tesis ve kuyu
izinleri nedeniyle kullanıma alınan tüm sahalarda
rezervuar basınçları düşmekte, suyun soğuması
hızlanmakta ve kaynaklar tükenmektedir. Halen izin
verilmiş olanlarla birlikte ihale edilecek yeni ruhsat
sahaları, jeotermal kaynakların daha çabuk tüketimine
neden olacağından, kamu yararına ve sürdürülebilir
çevre ilkelerine, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve
Doğal Mineralli Sular Kanununun 14. maddesinde
öngörülen kaynak rezervuarın korunması ilkesine
de açık aykırılık taşımaktadır. Bununla birlikte
kapasitesinden fazla çekim yapılması arazide çökmeler
yaşanması riskini ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda
jeotermal kaynakların fazlaca kullanıldığı arazilerde
yapılan reenjeksiyon sismik aktiviteyi tetiklemekte ve

depreme sebep olmaktadır. Bu bağlamda jeotermal
elektrik üretim alanlarında mutlaka doğal depremsellik
ve tetiklenmiş depremsellik kayıt ve değerlendirme
uygulamalarının yapılması gerekmektedir.
Gerek ruhsat ve lisans, gerekse tetiklenmiş depremsellik
olgusu konusunda başta Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığını ve Valilikleri göreve davet ediyoruz.
7. Jeotermal kaynakların kullanımına yönelik yasal
ve kurumsal mevzuat karışık ve sorunludur.
Jeotermal kaynakların kullanımına yönelik iş ve
işlemler başlıca 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun ile 5686 sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanun kapsamında
yürütülmektedir. 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir
Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun, kapsama giren ve girmeyen
illerde farklı uygulamalara neden olmaktadır. 6360
sayılı yasa ile İl Özel İdareleri kapatılan olan illerimizde
jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların araması,
araştırması, geliştirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesinin
hangi idari birimler tarafından yürütüleceği belirsizliği
halen giderilememiştir.
Jeotermal kaynaklarla ilgili olarak iş ve işlem yürüten
başlıca kamu kurum ve kuruluşları; İçişleri Bakanlığı
(İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme Koordinasyon
Başkanlığı), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden
İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü,
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü), Sağlık
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve
Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, EPDK’dır.
Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde
EPDK’nın Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi
ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte yapacağı
değişiklikler gündemdedir.
Yaşanan çevresel sorunların giderilmesi, mevzuat
karmaşasının giderilmesi, Bakanlıklar ve ilgili
idarelerin arasındaki etkili eşgüdümün sağlanması
konusunda, yeni yasal düzenleme yapması için Türkiye
Büyük Millet Meclisi(TBMM)’ni göreve davet ediyoruz.
Özetle;
TMMOB, Anayasanın “Herkes sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkına sahiptir” ilkesi gereği, temel
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insan haklarından olan sağlıklı bir çevrede yaşama
hakkının ihlal edilmemesi adına, yöre halkının haklı
muhalefetinin yanındadır. Kurulması planlanan ve
halen hukuk mücadelesi süren yeni JES’lere karşı başta
Kızılcaköy, Kıyıköy ve diğer yöre halklarının sergilediği
haklı tepki ve mücadelesinin destekçisi ve takipçisidir.
Aydın ili özelinde önerilerimiz; “Enerji mi, Tarım mı,
daha önemlidir?” gibi gereksiz tartışmalara girmeden,
koruma-kullanma dengesi içerisinde mevcut JES
tesislerinin etkin bir şekilde denetlenmesi, yanlış
yerde yanlış projelendirilen ya da yanlış uygulamalarla
işletilen JES’lerin kapatılması, kapasite aşımı nedeniyle
Aydın ilinde yeni JES yatırımlarına izin verilmemesidir.
JES sorunu, sadece Aydın ilinin sorunu değildir. Manisa,
Denizli, İzmir, Çanakkale, Afyon, Van, Elazığ, Bolu
dâhil birçok ilimiz kontrolsüz ve denetimsiz jeotermal
enerji yatırımları tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle
konuya bütüncül yaklaşmalı, ülke düzeyinde gerekli
bilimsel ve teknik çalışmalar yürütülmeli, mevzuat
yeniden değerlendirilmeli, kamu denetimi etkin bir
şekilde sağlanmalıdır.
Jeotermal kaynakların aranması,
işletilmesine ilişkin mevzuattaki

kullanımı ve
yetersizliklerin

giderilmesi, mevzuatın bilimsel ve teknik gereklere
uygun olarak Dünya ölçeğine çekilmesi; arama ve
işletme aşamasındaki mevzuata aykırı uygulamaların
denetlenmesi ve engellenmesi ile aykırılıklara devam
eden mevcut işletmelerin ruhsatlarının iptal edilmesi;
santrallerin çevresel etkilerinin bütüncül biçimde tespit
edilerek değerlendirilmesi ve en aza indirilmesi için
gerekli işlemlerin yapılması; tüm bu aşamalarda eksik
olan kamu denetiminin tam anlamıyla sağlanması
gerekirken; dava konusu ihale ile yeni ruhsat
sahalarının devreye alınması yukarıda özetlenen tüm
zararlı sonuçların katlanarak artmasına, Aydın ilindeki
Dünyaca ünlü incir ve zeytin başta olmak üzere tarımsal
faaliyetlerin yok olmasına, Aydın ilinin insan sağlığı
açısından yaşanmaz hale gelmesine neden olacaktır.

Yapılan toplantının ardından Büyük Menderes
İnisiyatifi tarafından hazırlanan “Büyük Menderes
Yok Olmasın” başlıklı resim sergisi gezilerek fikir
alışverişinde bulunuldu.

Aydın ili sınırları içerisinde bulunan bazı sahaların
ihalesinin gerçekleştirileceği duyurusu üzerine
paylaştığımız bu ön değerlendirmeyi kamuoyunun
dikkatine sunarak, gerek hukuksal düzeyde gerek
bilimsel ve teknik düzeyde konunun takipçisi
olacağımızı ifade ediyoruz.

Daha sonra MMO Aydın Temsilciliğinde TMMOB
Heyeti ile Aydın İKK ve demokratik kitle örgütlerinin
katılımıyla durum analizi toplantısı gerçekleştirildi.

TMMOB YÖNETİM KURULU

TMMOB HEYETİ AYDIN’DA JEOTERMAL
SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİ
DEĞERLENDİRMEK ÜZERE
TEKNİK İNCELEMELERDE BULUNDU

Görüşmede santrallerin yarattığı tahribata karşı
yapılabilecek ortak çalışmalar, denetim ve ilgili
kurumlara gerekli suç duyurularının gerçekleştirilmesi
de değerlendirildi.
TMMOB Heyeti, teknik incelemelerine Germencik
civarı ve Hıdırbeyli Göleti çevresinde devam etti.
Bölgede tahribatın boyutlarını tespit edilebilmesi
için yapılan saha gözlemlerinde yerleşim yerlerinin,
içme ve sulama sularının, bitkilerin ve toprağın
durumu incelendi. Heyet daha sonra jeotermal enerji
santrallerinin yapım ve işletme süreçlerine yönelik
bilgi almak için bölgede faaliyet gösteren Güriş İnşaat
ve Mühendislik AŞ’nin işlettiği santrali gezdi. Yapılan
teknik gezide santral ve kuyuların işletme süreçlerinde
karşılaşılan sorunlar da değerlendirildi.

TMMOB Aydın İKK ile yapılan değerlendirme
toplantısının ardından Aydın Büyükşehir Belediye
Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı
Fatih Atay'ı ziyaret etti. Görüşmelerde Jeotermal
Enerji Santrallerinin çevreye etkileri, Ovadaki tarım
faaliyetlerinin durumu, etkilenen bölgelerdeki
tahribatın düzeyi, bilim ve tekniğe aykırı şekilde
inşa edilen ve işletilen jeotermal kuyu ve santrallerin
durumu değerlendirildi.

TMMOB heyeti, jeotermal santrallerin
çevresel etkilerini değerlendirmek
amacıyla 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde
Aydın’da incelemelerde bulundu.

birlik haberleri
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TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı
Selçuk Uluata, Yürütme Kurulu Üyesi
Baki Remzi Suiçmez, Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Burak Yener, TMMOB Genel
Sekreteri Dersim Gül, TMMOB YK
eski başkanı Mehmet Soğancı, Teknik
Görevli Eren Şahiner’den oluşan heyet
yaptıkları incelemeler sonucunda bir
rapor hazırlayacak.

Aydın Valiliği ile jeotermal santrallerin çevresel etkileri
üzerine görüşmek isteyen heyetimize Valilik tarafından
randevu verilmedi.

Heyet, Aydın İl Koordinasyon Kurulu
ile konu üzerine ortak bir toplantı
gerçekleştirdi.

TMMOB Heyeti iki günlük teknik incelemenin
ardından rapor çalışmalarını tamamlamak için
Ankara’ya döndü.
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KAMUDAKİ TOPLU SÖZLEŞMELER YANDAŞ
SENDİKALARLA DEĞİL, EMEKÇİLERİN GERÇEK
TEMSİLCİLERİYLE YAPILMALIDIR!
Kamu emekçilerinin 2020-2021 yıllarındaki ekonomik ve özlük haklarını kapsayan toplu sözleşme dönemine
ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 2 Ağustos 2019 tarihinde basın açıklaması
yapıldı.
Üç milyonu aşkın kamu emekçisinin 2020-2021 yıllarına
ilişkin maaş ve özlük haklarının belirleneceği Toplu
Sözleşme süreci 1 Ağustos itibariyle başladı. Kamuda
çalışan 100 binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir
plancısı üyemizle TMMOB, toplu sözleşme sürecinin
doğal parçasıdır.
4688 sayılı yasa uyarınca toplu sözleşme süreçleri kamu
idaresi adına Kamu İşveren Heyeti ve kamu görevlileri
adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında
yürütülmek zorundadır. Üye sayısı itibariyle Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kamu
Görevlileri Sendikaları Heyetinin bileşenlerinden biridir.
Yasayla sabit olan bu duruma rağmen, KHK ile ihraç
edildikleri gerekçesiyle KESK Eş Başkanları iki dönemdir
Toplu Sözleşme masasına alınmamaktadır. Dahası,
işyerlerinden derledikleri talepleri ilgili Bakanlığa
ulaştırmak için Türkiye’nin dört bir yanında gelen KESK
üyeleri polis şiddetine maruz bırakılmaktadır. Bu hukuk
dışı, keyfi ve baskıcı tutumu kınıyoruz.
Toplu Sözleşme, tarafların eşit şartlarda masada oldukları
ve özgür biçimde tartışarak karar vardıkları bir süreçtir.
3 Milyonu aşkın kamu emekçisinin sesi olan KESK’i
Toplu Sözleşme masası dışında tutmak ve süreci yandaş
sendika ile danışıklı biçimde sürdürmek, Toplu Sözleşme
hukuku ve anlayışıyla bağdaşmamaktadır.
Kamu Emekçilerine İnsanca Yaşayacak Bir Ücret
Verilsin!
Grev hakkını içermeyen, tarafların eşit biçimde masada
bulunmadığı mevcut toplu sözleşme düzeninde, hükümet
ve yandaş sendika arasında imzalanan Toplu Sözleşmeler
kamu emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının her
geçen yıl daha fazla erimesine neden olmaktadır.

sağlandıktan sonra kamu emekçilerinin ücretlerinin
enflasyon karşısında erimesi engellenmeli ve her yıl
ülkenin büyümesinden payına düşen oran kadar da
maaş artışı yapılmalıdır.

imza koyan, ülke imarının, sanayisinin, tarımının,
madenciliğinin, ormancılığının ve üretiminin temel
unsuru olan, teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri
çalışmalarla,
ülkemizin
kalkınması
açısından
vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan
mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının
aşılması için:

%260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de
yansıtılmalıdır.

• Kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız
4800-6400 arasında yükseltilmelidir.

İktidara yakınlıklarıyla üye sayılarını artıran yandaş
sarı sendikaların kamu emekçileri ve toplum açısından
hiçbir meşruiyeti bulunmamaktadır. Haklar yasalardan
önce gelir şiarıyla kamu emekçileri mücadelesinin
meşru temsilcisi olmuş, grevli toplu sözleşme hakkı
mücadelesini kararlılıkla sürdüren KESK’in taleplerinin
arkasındayız.

• Aynı hizmeti üretirken farklı statülerde çalıştırılma ve
arazi tazminatı gibi farklı ücret alma uygulamalarına
son verilerek eşit işe eşit ücret verilmelidir.

Kamu Emekçilerinin Öncelikli Sorunları İvedilikle
Çözülsün!

• Kamuda sözleşmeli personel uygulaması ve kapsam
dışı personel statüsü kaldırılmalıdır.

Toplu sözleme süreçleri sadece maaş artışı pazarlığı
yapılan değil, emekçilerin çalışma yaşamına ilişkin
ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarına çözüm aranan
süreçlerdir. Bu toplu sözleşme döneminde ivedilikle:

• Kamudaki teknik personel ihtiyacının giderilmesi için
kamuda atama bekleyen binlerce mühendis, mimar ve
şehir plancısının istihdamı sağlanmalıdır.

• Haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen kamu
emekçileri tüm haklarıyla birlikte görevlerine iade
edilmelidir
• Kamuda sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi
yöntemlerle yapılan istihdam biçimlerine son verilerek
kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmalıdır

• Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel
Hizmet Tazminatının tavan oranı arttırılarak en az

Ülkemizdeki
her
projenin,
her
çalışmanın
planlanmasından yaşama geçirilmesine kadar
sorumluluklar üstlenen denetleyen, hak edişlere
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Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

• Kadın ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan oluşan
öğrenci evinde 161 adet çift kişilik banyolu, kişiye ait
çalışma masası olan yatak odası bulunmaktadır.
• Her katta iki adet 50 m2 etüt odası ve tüm odalarında
sınırsız internet vardır.

• Kamudaki partizan atamalara ve keyfi güvenlik
soruşturmalarına son verilerek liyakate dayalı atama ve
yükselme kriterleri hayata geçirilmelidir.

Yapılması gereken ilk şey, ülkemizdeki açlık ve yoksulluk
sınırları gözetilerek kamu emekçilerinin maaşlarının
insanca yaşanacak bir düzeye yükseltilmesidir. Bu

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

• 14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, zemin katla
beraber 6 yatakhane katı ve çatı katı olmak üzere
toplam 8 katlıdır.

• Yıllardır süren artan oranlı vergi dilimi uygulamasıyla
yıl içinde büyük gelir kaybına uğrayan kamu emekçileri
için vergi oranı düşürülmeli ve sabitlenmelidir

Uzun yıllardır sistematik olarak uygulanan neoliberal
politikalar sonucunda, kamuda çeşitli statülerde
çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının ekonomik ve sosyal koşulları, üstlendikleri
sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir
düzeye geriletilmiştir. Kamudaki mühendis, mimar ve
şehir plancılarının mesleki iş alanları daraltılmıştır.

Bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadele birlikteliğini
daha da büyüterek, emek ve demokrasi mücadelesinde
yan yana olmaya devam edeceğiz.

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri;

• Kadınların kamudaki istihdamını artırabilmek ve
çalışma yaşamlarını kolaylaştırabilmek için tedbir
alınmalı ve tüm kamu kurumlarında kreş açılmalıdır

Öncelikle bilinmelidir ki, kamu emekçileri yoksulluk
sınırının altında bir maaşla yaşamlarını sürdürmektedir.
Mevcut düşük ücretlerde telafi edici bir düzeltme
yapılmaksızın enflasyon oranında yapılan maaş artışları,
kamu emekçilerinin yaşadığı yoksulluğun devamı
anlamına gelmektedir.

KESK’in Talepleri Bizim de Taleplerimizdir!

TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ 20192020 DÖNEMİ KAYIT BAŞVURULARI BAŞLADI

• Eşit işe eşit ücret esas alınarak her türden ücret
adaletsizliği ortadan kaldırılmalıdır

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancılarının Özlük Hakları İyileştirilsin!

• Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aylık ücretleri
ve sosyal hakları eşdeğer meslek disiplinleri düzeyine
yükseltilmelidir.

• Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kafeterya,
yemekhane, çamaşırhane, kütüphane, bilgisayar odası,
idari bölümlerle çağdaş hizmet sunulmaktadır.
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi
2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için başvuru ve
kayıtları başladı.
TMMOB Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mühendislik,
mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans
ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile
TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının
yükseköğrenim gören çocukları konaklayabilir. 2
kişilik odalarda kahvaltı dahil kişi başı 1 aylık oda
katkı payı 750 TL’dir.

• TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde ayrıca
500 kişilik konferans salonu, 250 m2 çok amaçlı
salon, 575 m2 fuaye alanı, 1600 m2 forum alanı da yer
almaktadır.
• 24 saat kamera ve görevliler ile güvenlik sağlanmakta
görevlilerce odaların temizliği yapılmaktadır.
İletişim:
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6
Yenimahalle/AnkaraTel : 0312 386 10 38
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EMİN KORAMAZ’DAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCISI ADAYI ÖĞRENCİLERE TEBRİK
VE BAŞARI MESAJI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde yükseköğretime
başlayacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı adayı öğrencilere 7 Ağustos 2019 tarihinde tebrik ve başarı
mesajı yayınladı.
uygulamalarla, azaltılan bütçelerle,
kontenjan sayılarında oynamalarla
çemberi daraltıyor.
Bölümlerin boş kaldığı, kimi
programların
öğrenci
almayı
durdurduğu bir dönemin ardından
gelen bu yeni dönemde; eğitimin
parasız, bilimsel, demokratik, laik
ve nitelikli olması için; yarınlarını
birlikte paylaşacağımız aydınlık
gelecek için omuz omuza vermemizin
önemi de her saniye artıyor.
Gelecekteki Genç Meslektaşlarım,

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,
Yıllar süren bir hazırlık sürecini geride bırakarak
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavını başarıyla
tamamladınız. Önünüzde üniversite kayıtları ile birlikte
başlayacak yeni bir hayat, keşfedilmeyi bekleyen büyük
bir dünya uzanıyor. Harcadığı emeğin karşılığını
bir nebze alan ve heyecanla yeni yaşamını bekleyen
herkesi yürekten kutluyor, başarılı bir öğrencilik hayatı
diliyorum.
Başta, gelecekte meslektaşım olacak mühendislik,
mimarlık ve planlama bölümlerini kazanan
arkadaşlarımız olmak üzere; TMMOB’nin üniversite
hayatınız boyunca yanınızda olduğunu bilmenizi
istiyorum.
Öğrenciliğin ticari faaliyet, üniversitelerin ticarethane
olarak görüldüğü ülkemizde, iyi bir eğitim almanın
ne kadar zorlaştığını hepimiz biliyoruz. Çünkü
üniversitelerimiz etrafında örülen gerici dalga; yeni

Öğrenciliğiniz
süresince;
Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği,
Birliğimize bağlı 24 meslek odamız,
odalarımıza bağlı tüm şube ve
temsilciliklerimizin kapısı dayanışma
için sizlere açıktır. Şunu bilmenizi
isterim, mesleklerimiz yalnızca bilim ve teknoloji ile
değil, dayanışma ve insan sevgisi ile gelişmektedir.
Örgütümüzün yüzü dayanışmaya, emeğe ve doğaya
dönüktür. Ülkemizin, halkımızın çıkarlarını korumak
için her alanda yürüttüğümüz dayanışma ve
mücadelede sizler ülkemizin ve meslek odalarımızın
geleceğisiniz.

DOĞANIN TALAN EDİLMESİNE, MADENLERİMİZİN
GASP EDİLMESİNE HAYIR!
Kaz Dağlarında ve ülkenin farklı bölgelerinde devam eden altın madenciliği faaliyetlerine ilişkin TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Ağustos 2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
Ülkemizde son dönemde eşi görülmemiş bir maden
sömürüsü ve doğa katliamı yaşanmaktadır. Ekosistemi
tahrip eden, ormanlarımızı yok eden, çevreye
onarılamaz zararlar veren ve halkımızın ortak yer altı
ve yer üstü zenginliklerini yerli ve yabancı sermaye
şirketlerinin yağmasına açan bu anlayışı kınıyoruz.
Bugün en çarpıcı haliyle Kaz Dağlarında gördüğümüz
bu anlayış, yarın Murat Dağı’nda, Ağı Dağı’nda ve
Munzurlardan benzer manzaralar yaratacaktır.
Her şeyden önce bilinmelidir ki, yaşadığımız ülke
topraklarının parçası olan madenlerimiz üzerinde bu
ülkede yaşayan herkesin hakkı bulunmaktadır. Dahası,
üretildikleri anda tükendikleri ve yenilenemedikleri
için, gelecek nesillerimiz de bu madenler üzerinde
hak sahibidir. Dolayısıyla sadece altın değil tüm
madenlerimizin üretim süreçleri, halkın ortak çıkarı
esas alınarak ve gelecek nesillerin ihtiyaçları da
gözetilerek kamusal bir anlayışla planlanmalıdır.
Maden üretimini gündelik ekonomik çıkarlar
doğrultusunda, sermaye kesimlerine kaynak yaratmak
için gerçekleştirenler, ülkemizin geleceğine ve
halkımızın ortak çıkarına ihanet içindedir!
Bugün Eşme’de, Fatsa’da, Cerattepe’de, Kaz Dağlarında
yürütülmekte olan altın madenciliğinin hiçbir kamu
yararı bulunmamaktadır. Madenlerden elde edilen
gelirin tümüyle şirketlere aktarıldığı, risk ve zararın
ise doğaya ve halka bırakıldığı bir işletme anlayışının
kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. Bu

çarpık anlayış nedeniyle, altın şirketleri daha zengin
olsun diye ormanlar kesilmekte, tarım arazileri yok
edilmekte, doğal hayata zarar verilmekte, insan sağlığı
tehdit edilmektedir. Bu madencilik anlayışı, bir üretim
faaliyeti değil, bir sömürü faaliyetidir. Madenleri
olduğu gibi, doğayı ve halkı da sömürmektedir.
TMMOB, tarihi boyunca üretimden, sanayileşmeden,
büyümeden ve kalkınmadan yana tavır almıştır.
TMMOB aynı zamanda ülkedeki üretimin toplumun
genel çıkarı için kullanılmasından ve ülkenin ortak
zenginliklerinin hakça paylaşılmasından yana da tavır
almıştır. Sanayi, enerji, tarım gibi üretici sektörlerin
temel ihtiyaçlarını sağlayan madenciliğe bakışımız da
bu toplumcu-kamucu anlayışımızın yansımasıdır.
TMMOB olarak bizler ülkemizdeki tüm madencilik
faaliyetlerinin kamu yararını ve ülke geleceğini
gözetecek biçimde planlanmasını; tüm madenlerimizin
kamu eliyle işletilmesini; maden işletmelerinde kamu
denetiminin sağlanmasını; madencilik faaliyetlerinin
doğaya ve doğal yaşama uygun biçimde yürütülmesini
savunuyoruz.
Bilinmelidir ki,
TMMOB, doğayı katledenlerin değil, doğayla uyum
içinde yaşayanların yanındadır.
TMMOB, yerli ve yabancı sermaye gruplarının değil,
kamu yararının ve halkın ortak geleceğinin yanındadır.
TMMOB, sömürgenlerin değil,
Cerattepe’de, Kazdağları’nda, Murat
Dağı’nda direnen yöre halkının
yanındadır.

Odalarımızda çalışmalarını sürdüren Öğrenci Üye
Komisyonlarımızda, etkinliklerimizde, eğitimlerimizde
ve bu günden sonra tüm meslek hayatınızla sizlerle
birlikte olmaktan gurur duyacağız. Mesleki ve teknik
olarak gelişmek, dayanışma faaliyetlerinde yan yana
olmak için sizleri Öğrenci Üye Komisyonlarımıza
bekliyoruz.

Yaşasın Üreten, Sanayileşen ve
Kalkınan Türkiye Mücadelemiz!
Yaşasın
Doğayla,
Doğal Yaşamla Barışık
Mücadelemiz!

Gözlerinizden öpüyorum!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Tarihle,
Türkiye

Emin KORAMAZ
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DAHA BÜYÜK ACILAR YAŞAMAMAK İÇİN DEPREMİ
UNUTMA, UNUTTURMA!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ülkemizin başına gelen en büyük felaket olan 17 Ağustos 1999
depreminin 20. yılına ilişkin olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Ülkemizin yaşadığı en büyük doğal felaketlerden
biri olan Büyük Marmara Depremi’nin üzerinden
tam 20 yıl geçti. Başta İzmit, Yalova ve Adapazarı
olmak üzere Doğu Marmara’nın tamamını etkileyen
7.4 büyüklüğündeki depremin yaşattığı korku ve
kaybettiklerimizin acısı tazeliğini koruyor.

kentsel rantların iktidar yandaşlarında toplanmasının
bir aracı haline getirildi.

Resmi rakamlara göre 18 binin üzerinde yurttaşımız
hayatını kaybettiği, 50 binden fazla kişinin yaralandığı,
300 bine yakın konut ve işyeri hasar gördüğü 17
Ağustos Depremi, gerekli tedbirler alınmadığında
doğal afetlerin ne büyük toplumsal felaketlere
dönüşebildiğinin en acı örneği olarak tarihe geçti.

Son 20 yıldır ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan farklı
büyüklüklerdeki her deprem, 17 Ağustos 1999’da
yaşadığımız büyük felaketi çağrıştırmakta, depremin
ülkemiz için ne kadar yakın bir tehlike olduğunu
hatırlatmaktadır. Bilinmelidir ki, depreme hazırlık
konusunda 20 yıl öncesinden daha iyi durumda
değiliz. Yaşanacak benzer bir felaketin sonuçları
çok daha ağır olacaktır. Bütün bunların biliniyor
olmasına rağmen depreme hazırlık konusunda gerekli
adımların atılmamasının sorumluluğu siyasi iktidarın
üzerindedir.

Depremin yarattığı yıkımın ve yaşadığımız toplumsal
travmanın büyüklüğüne rağmen, aradan geçen 20 yıl
boyunca deprem gerçeği ile gerçekten yüzleştiğimiz,
yeni depremlere hazırlanma konusunda mesafe
kaydettiğimiz söylenemez.
17 Ağustos Depremi’nden almamız gereken en
büyük ders, coğrafi riskler göz ardı edilerek kurulan
şehirlerin, plansız-çarpık kentleşmenin ve mühendislik
hizmeti almayan yapıların insanlar için büyük tehdit
oluşturduğuydu. Geride bıraktığımız 20 yıl boyunca
ne yazık ki bu acı dersin gereklerini yerine getirme
noktasında adımlar atılmadı. Afet riski olan yerleşim
yerleri taşınmadı, binalarımız depreme dayanıklı hale
getirilmedi, kent merkezlerinde deprem toplanma
alanları oluşturulmadı, afet sonrası kriz yönetim
senaryoları hazırlanmadı.
Bütün bunlar yapılmazken, kamusal bir anlayışla
yürütülmesi gereken “yapı denetim” sistemi tümüyle
ticarileştirildi. Odalarımızın mesleki yeterlilik, eğitim,
belgelendirme ve denetleme gereklilikleri yapı denetim
süreçlerinden dışlandı.
“İmar Barışı” adı altında projesi olmayan, hiçbir
mühendislik hizmeti almamış kaçak yapılar
ruhsatlandırıldı. 10 milyonun üzerinde kaçak
yapının ruhsatlandırıldığı bu imar affıyla birlikte yapı
stokumuzun proje uygunluğu ve deprem dayanıklılığı
konusunda denetlenme ihtimali ortadan kaldırıldı.
Kentlerin yeniden yapılandırılması ve depreme
dayanıksız binaların yenilenmesi için gerekli olan
“Kentsel Dönüşüm” uygulamaları amacından
saptırılarak inşaat firmalarına kaynak aktarılmasının,

Kent merkezlerinde bulunan afet toplanma alanı
statüsünde park, bahçe ve meydanlar yapılaşmaya
açılarak afet sonrasında yaşamı sürdürmeye olanak
verecek güvenli alanlar ortadan kaldırıldı.

Benzer felaketleri bir daha yaşamamak için derhal adım
atılmalıdır. Yapı denetimi sistemi TMMOB ve bağlı
Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla
kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Ülke
genelindeki yapılar incelenerek riskli yapılar tespit
edilip güvenli hale getirilmelidir. Uygun olmayan
zemin ve arazilerdeki yapılar derhal boşaltılmalıdır.
Tüm yaşam alanlarımız bilimin ve teknolojinin
rehberliğinde, insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve
doğayla barışık biçimde yapılandırılmalıdır.
Geçtiğimiz yıllar içinde “İmar Barışı” adı altında
ruhsatlandırılan yapılar derhal denetlenmeli, kaçak
yapılar hiçbir biçimde affedilmemelidir. Çıkarılan
deprem yönetmelikleri geliştirilmeli ve harfiyen
uygulamaya konmalı, yönetmeliklere aykırı tüm
işlemlerin tesis edilmesi engellenmeli; Odalarımızın
kamusal görevi olan mesleki denetim yetkilerini
sınırlandırmaya yönelik düzenlemeler kaldırılmalıdır.
20 yıl önceki acıları yeniden yaşamamamız için ülke
olarak depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Depreme
hazırlıklı olmak için de bilimin, tekniğin ve doğanın
sesine kulak vermemiz gerekiyor.
Daha büyük acılar yaşamamak için depremi unutma,
unutturma!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN
ALINMASI SADECE HALK İRADESİNE DEĞİL, HALKIN
DEMOKRASİYE VE SEÇİMLERE OLAN İNANCINA DA
DARBE VURMAKTADIR!
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına
ilişkin 19 Ağustos 2019 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması
yapıldı.
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye
Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum
atanmasını kınıyoruz. Belediye başkanları hakkında
yürütülen adli-idari soruşturmalar bahane edilerek
yapılan bu görevden almaların demokrasiyle ve
hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşır hiçbir yanı
bulunmamaktadır.
31 Mart seçimlerinde halkın büyük desteğiyle seçilen
Belediye Başkanlarının, Cumhurbaşkanı tarafından
atanmış İçişleri Bakanının kararıyla görevden alınarak
yerlerine yine Cumhurbaşkanı tarafından atanmış
Valilerin getirilmesi, AKP’nin demokrasiye ve halk
iradesine bakışının özetidir. Cumhurbaşkanının
kararının, halkın iradesinden üstün görüldüğü bu
anlayış, benzerlerini darbe dönemlerinde gördüğümüz
faşizan bir yönetim zihniyetinin ürünüdür.
Belediyelerin seçilmişler tarafından değil, kayyumlar
tarafından yönetilmek istenmesine karşı en büyük
tepki, 31 Mart 2019 seçimlerinde bizzat halk tarafından
verilmiştir. Yerel seçimlerde yaşadığı büyük yenilgiye
rağmen AKP’nin, seçilmiş belediye başkanlarını
görevden alarak kayyum rejiminde ısrar etmesi sadece

halk iradesine değil, halkın demokrasiye ve seçimlere
olan inancına da darbe vurmaktadır. Sandıkta
kaybedileni demokrasi dışı yollarla gasp etmeye
çalışmak, bunu alışkanlık haline getirmek, tek adam
rejiminin siyasal ahlak düzeyinin de göstergesidir.
Geçtiğimiz dönemde yine antidemokratik biçimde
atanan kayyumların yerel yönetimleri uğrattıkları
zararın bilançosu ortadadır. Halkla hiçbir bağı olmayan,
halka karşı hiçbir sorumluluk duygusu taşımayan
kayyumlar sadece demokrasiye değil, atandıkları yerel
yönetimlere de büyük ve kalıcı zararlar vermektedir.
Yaşanan bu demokrasi ayıbından, halk iradesine
vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı
yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muhalif siyasetçileri
etkisizleştirme anlayışı terk edilmelidir. Görevden
alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan
Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia
Özgökçe Ertan derhal görevlerine iade edilmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB DİYARBAKIR İKK:
KAYYUM UYGULAMALARI KABUL EDİLEMEZ!
Aralarında TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu Diyarbakır Emek ve Demokrasi
Platformu 20 Ağustos 2019 tarihinde bir araya gelerek Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptılar.
BASINA VE KAMUOYUNA
Seçimler, demokratik yaşamın güvencesidir. Halk
iradesine saygı esastır. Kayyum uygulamaları kabul
edilemez! Belediye Eş başkanları görevlerine iade
edilsin!
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) yönetiminde
bulunan Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir
belediyesinin eş başkanları 19 Ağustos 2019

tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden
uzaklaştırılmıştır. Ardından da kent valileri, görevden
uzaklaştırılan belediye eş başkanlarının yerine kayyum
olarak atanmıştır.
Görevden uzaklaştırma ve kayyum kararının
ardından, aynı gece eşzamanlı olarak, belediye hizmet
binalarına, belediye ve HDP yöneticilerinin evlerine
kapılar kırılarak baskınlar düzenlenmiştir. İçişleri
Bakanlığı açıklamasına göre, 29 ilde gerçekleşen
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bir yanı bulunmayıp, halk iradesinin gasp
edilmesidir.

polis operasyonlarında 418 kişinin gözaltına alındığı
belirtilmiştir. Sadece Diyarbakır’da aralarında belediye
yöneticilerinin, meclis üyelerinin, sivil toplum
temsilcilerinin de bulunduğu 100’ü aşkın kişinin
gözaltına alındığı bilgisi edinilmiştir. Operasyonların
sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği yönünde
bilgiler edinilmiştir.
Seçmenlerin-yurttaşların belediye binası önünde bir
araya gelerek, demokratik tepki göstermek amacıyla
düzenlemek istedikleri basın açıklamasına, kolluk
kuvvetleri tarafından izin verilmemiş, tazyikli su, cop
ve biber gazı ile sert bir müdahalede bulunulmuştur.
Anayasanın 34. Maddesi ile güvence altına alınan
toplumsal gösteri hakkı ve ifade hürriyeti ihlal
edilmiştir.
Bilindiği üzere; OHAL döneminde HDP’li 94 belediye
başkanı görevden alınmış ve bu belediyelere el
konulmuştu. Başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Eş-Başkanı Gültan Kışanak olmak üzere 66 belediye eşbaşkanı ile yüzlerce belediye ve il genel meclis üyeleri
tutuklanmıştı. Yine 31 Mart 2019 tarihindeki yerel
seçimlerinin ardından belediyeleri kazanan 6 HDP’li
belediye başkanı adaylarına mazbataları verilmemiştir.
Mazbataları verilmeyen HDP’li başkanlar yerine
onlardan sonra en çok oyu alan AKP’li adayları belediye
başkanı yapılmıştır.
İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış bu karar, halkın
seçme ve seçilme hakkının doğrudan yok sayılmasıdır.
Açıklamada yer alan ve ileri sürülen gerekçelere
bakıldığında; karar hukuki dayanaktan yoksun;
toplumsal adalet ve vicdanı derinden yaralayıcıdır.
Yine bu karara dayanak olarak, Anayasa’nın 127.
maddesi ile 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 674
sayılı OHAL KHK’sı ile değiştirilen 45. maddesi ile
47. maddesi gösterilmiştir. Seçimle elde edilemeyeni
zor kullanarak elde etme mantığının bir tezahürü olan
bu kararın, hukuk ve demokratik değerlerle bağdaşır

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek
Protokol 1’in 3. maddesindeki tanımlama
uyarınca Yüksek Sözleşmeci Taraflar,
yasama organının seçilmesinde halkın
kanaatlerinin
özgürce
açıklanmasını
sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla,
gizli oyla serbest şeçimler yapmayı taahhüt
ederler. Bu taahhüt karşısında belediyelerin
başkan ve meclis üyelerine yönelik
kayyum atamaları; demokrasinin ve hukuk
devletinin temeli olan serbest seçim ile
seçme ve seçilme hakkına açık bir müdahale
olup devletin tüm organlarının uyması gereken bir ilke
olan temel hak ve özgürlüklere saygı ilkesine aykırılık
teşkil etmektedir.
Halkın/seçmenin iradesine bu kadar fütursuzca
müdahale edilmesiyle barış ve demokratikleşme
çabalarına çok ağır bir darbe vurulmuştur.
Demokrasinin temel şartı seçmen iradesini tanımaktır.
Ülkedeki siyasal, sosyal, ekonomik sorunların çözümü
için öncelikle insan haklarına saygıyı bir devlet kültürü
haline getirmek, barış ve demokrasiyi tesis etmek
gerekir.
Bizler kentin sivil toplum ve meslek örgütleri olarak,
Siyasi iktidarı halkın iradesine yapılan bu müdahaleden
vazgeçmeye ve seçilmiş belediye başkanlarını bir an
önce göreve iade etmeye, tüm demokrasi güçlerini
siyasi iktidarın bu müdahalesine karşı çıkmaya
davet ediyoruz. Siyasi iktidarın bu tarz hukuksuz ve
antidemokratik uygulamalarına artık son verilmesini
talep ediyoruz.
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu
İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır
Temsilciliği
Diyarbakır Barosu
Diyarbakır Tabip Odası
Diş Hekimleri Odası
Hak İnisiyatifi Diyarbakır Temsilciliği
KESK Diyarbakır Şubeleri
DİSK Diyarbakır Bölge Temsilciliği
Rosa Kadın Derneği
Kadının Dayanışma Hali Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHU-DER)
Diyarbakır Şubesi
Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi
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TMMOB MARDİN İKK: BELEDİYE BAŞKANLARI
GÖREVLERİNE İADE EDİLSİN!
TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının
görevden alınarak yerlerine kayyum atanması üzerine 20 Ağustos 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
BASINA VE KAMUOYUNA
Seçimler, demokratik yaşamın
güvencesidir. Halk iradesine
saygı
esastır.
Kayyum
uygulamaları kabul edilemez!
Belediye
Eşbaşkanları
görevlerine iade edilsin!
Halkların
Demokratik
Partisi’nin (HDP) yönetiminde
bulunan Diyarbakır, Van
ve
Mardin
büyükşehir
belediyesinin eş başkanları 19
Ağustos 2019 tarihinde İçişleri
Bakanlığı tarafından görevden
uzaklaştırılmıştır. Ardından
da kent valileri, görevden
uzaklaştırılan belediye eş başkanlarının yerine kayyum
olarak atanmıştır.
Görevden uzaklaştırma ve kayyum kararının
ardından, aynı gece eşzamanlı olarak, belediye hizmet
binalarına, belediye ve HDP yöneticilerinin evlerine
kapılar kırılarak baskınlar düzenlenmiştir. İçişleri
Bakanlığı açıklamasına göre, 29 ilde gerçekleşen
polis operasyonlarında 418 kişinin gözaltına alındığı
belirtilmiştir. Sadece Diyarbakır’da aralarında belediye
yöneticilerinin, meclis üyelerinin, sivil toplum
temsilcilerinin de bulunduğu 100’ü aşkın kişinin
gözaltına alındığı bilgisi edinilmiştir. Operasyonların
sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği yönünde
bilgiler edinilmiştir.
Seçmenlerin-yurttaşların belediye binası önünde bir
araya gelerek, demokratik tepki göstermek amacıyla
düzenlemek istedikleri basın açıklamasına, kolluk
kuvvetleri tarafından izin verilmemiş, tazyikli su, cop
ve biber gazı ile sert bir müdahalede bulunulmuştur.
Anayasanın 34. Maddesi ile güvence altına alınan
toplumsal gösteri hakkı ve ifade hürriyeti ihlal
edilmiştir.
Bilindiği üzere; OHAL döneminde HDP’li 94 belediye
başkanı görevden alınmış ve bu belediyelere el
konulmuştu. Başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Eş-Başkanı Gültan Kışanak olmak üzere 66 belediye eş-

başkanı ile yüzlerce belediye ve il genel meclis üyeleri
tutuklanmıştı. Yine 31 Mart 2019 tarihindeki yerel
seçimlerinin ardından belediyeleri kazanan 6 HDP’li
belediye başkanı adaylarına mazbataları verilmemiştir.
Mazbataları verilmeyen HDP’li başkanlar yerine
onlardan sonra en çok oyu alan AKP’li adayları belediye
başkanı yapılmıştır.
31 Mart seçimlerinde halkın büyük desteğiyle seçilen
Belediye Başkanlarının, Cumhurbaşkanı tarafından
atanmış İçişleri Bakanının kararıyla görevden alınarak
yerlerine yine Cumhurbaşkanı tarafından atanmış
Valilerin getirilmesi, AKP’nin demokrasiye ve halk
iradesine bakışının özetidir. Cumhurbaşkanının
kararının, halkın iradesinden üstün görüldüğü bu
anlayış, benzerlerini darbe dönemlerinde gördüğümüz
faşizan bir yönetim zihniyetinin ürünüdür.
İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış bu karar, halkın
seçme ve seçilme hakkının doğrudan yok sayılmasıdır.
Açıklamada yer alan ve ileri sürülen gerekçelere
bakıldığında; karar hukuki dayanaktan yoksun;
toplumsal adalet ve vicdanı derinden yaralayıcıdır.
Yine bu karara dayanak olarak, Anayasa’nın 127.
maddesi ile 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 674
sayılı OHAL KHK’sı ile değiştirilen 45. maddesi ile 47.
maddesi gösterilmiştir. Seçimle elde edilemeyeni zor
kullanarak elde etme mantığının bir tezahürü olan bu
kararın, hukuk ve demokratik değerlerle bağdaşır bir
yanı bulunmayıp, halk iradesinin gasp edilmesidir.

birlik haberleri
T EMM
MAR
UZT- NİSAN
AĞ USTO
20
S 12
90SAY
1 9 SAY
I: 1 8I:51 8 7

23

24

açıklamalar

açıklamalar

Belediyelerin seçilmişler tarafından değil, kayyumlar
tarafından yönetilmek istenmesine karşı en büyük tepki
yine 31 Mart 2019 seçimlerinde bizzat halk tarafından
verilmiştir. Yerel seçimlerde yaşadığı büyük yenilgiye
rağmen AKP’nin, seçilmiş belediye başkanlarını
görevden alarak kayyum rejiminde ısrar etmesi sadece
halk iradesine değil, halkın demokrasiye ve seçimlere
olan inancına da darbe vurmaktadır. Sandıkta
kaybedileni demokrasi dışı yollarla gasp etmeye
çalışmak, bunu alışkanlık haline getirmek, tek adam
rejiminin siyasal ahlak düzeyinin de göstergesidir.

müdahale edilmesiyle barış ve demokratikleşme
çabalarına çok ağır bir darbe vurulmuştur.
Demokrasinin temel şartı seçmen iradesini tanımaktır.
Ülkedeki siyasal, sosyal ve ekonomik sorunların
çözümü için öncelikle insan haklarına saygıyı bir devlet
kültürü haline getirmek, barış ve demokrasiyi tesis
etmek gerekir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokol 1’in 3.
maddesindeki tanımlama uyarınca Yüksek Sözleşmeci
Taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın
kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar
içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler
yapmayı taahhüt ederler. Bu taahhüt karşısında
belediyelerin başkan ve meclis üyelerine yönelik
kayyum atamaları; demokrasinin ve hukuk devletinin
temeli olan serbest seçim ile seçme ve seçilme hakkına
açık bir müdahale olup devletin tüm organlarının
uyması gereken bir ilke olan temel hak ve özgürlüklere
saygı ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Bizler kentin meslek örgütleri olarak, Siyasi iktidarı
halkın iradesine yapılan bu müdahaleden vazgeçmeye ve
seçilmiş belediye başkanları ile HDP Milletvekillerinin
SİNE-Î MİLLET seçeneğini tartışmalarının önüne
geçilmesi ve daha kötüsü halkları birbirine kırdırtma
politikaları sonucunda ülkemizin giderek bir iç savaşa
sürüklenmesinin önüne geçilmesi için, bir an önce
görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş
Başkanı Adnan Selçuk MIZRAKLI, Mardin Büyükşehir
Belediye Eş Başkanı Ahmet TÜRK ve Van Büyükşehir
Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe ERTAN derhal
görevlerine iade edilmeleri tüm demokrasi güçlerini
siyasi iktidarın bu müdahalesine karşı çıkmaya
davet ediyoruz. Siyasi iktidarın bu tarz hukuksuz ve
antidemokratik uygulamalarına artık son verilmesini
talep ediyoruz.

Halkın/seçmenin iradesine bu kadar fütursuzca

TMMOB Mardin İKK

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB HDP’Yİ ZİYARET ETTİ

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: KAYYUMUN OLDUĞU BİR
ÜLKEDE DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLEMEZ!
Devrimci
İşçi
Sendikaları
Konfederasyonu,
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk
Tabipleri Birliği Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye
Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum
atanmasına ilişkin olarak 24 Ağustos 2019 tarihinde
ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.
Kayyumun Olduğu Bir Ülkede Demokrasiden Söz
Edilemez!
Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanlarının
görevden alınarak yerlerine kayyum (kayyım)
atanması Cumhurbaşkanı ve mevcut Hükümet’in
ihtiyaçlarının hukuk, anayasa ve yargı kararlarının
üzerinde görüldüğü bir rejimde yaşadığımızın en
çıplak göstergesidir.
Demokrasinin değer ve kurumlarının hiçe sayıldığı,
devletin tüm olanaklarının iktidar partisinin
hizmetine sunulduğu OHAL uygulamalarının
bu son örneğinde; yüzlerce Belediye Meclis üyesi
gözaltına alınmış, aralarında çok sayıda sendika
üyesinin de olduğu belediye çalışanı ya açığa alınmış
ya da görevden uzaklaştırılarak yerlerine jet hızıyla
atamalar yapılmıştır. Diğer vahim bir uygulama ise
ancak Danıştay kararı ile fesih edilebilecek Belediye
Meclislerinin, kayyum olarak atanan Valiler tarafından
tümden feshedilmesidir!
DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak bu uygulamayı
şiddetle kınıyor, bir an önce sivil darbe uygulamasından
vazgeçilmesini ve görevden alınan Diyarbakır, Van ve
Mardin Büyükşehir Belediye Eş Genel Başkanlarının ve
Belediye Meclis üyelerinin görevlerine iade edilmesini
istiyoruz.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği; Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye
Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin 28 Ağustos 2019 tarihinde
Halkların Demokratik Partisi’ne dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyarette TMMOB Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Selçuk Uluata, TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan
Adıyaman, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, KESK Eş Genel
Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik yer aldı.
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Evrensel hukuk normlarına, AHİM içtihatlarına aykırı,
hukuksal olmaktan çok bir partinin ya da ittifakın
ihtiyaçları ve anti demokratik anlayışının ürünü
olan bu uygulamaların halkın büyük çoğunluğunun
vicdanında da onay almadığını görüyoruz
Örneğine ancak Ortadoğu monarşi ve totaliter
rejimlerinde rastlanabilecek bu uygulamalarda ısrar
edilmesi ülkemizin geleceği açısından kaygı vericidir.
Cumhurbaşkanı ve partisinin kararlarının, halkın
iradesinden üstün görüldüğü bu anlayış, benzerlerini
darbe dönemlerinde gördüğümüz faşizan bir yönetim
zihniyetinin ürünüdür.

Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişini
yok etmeye, halkın demokratik iradesine ipotek
koymaya, yurttaşların demokrasiye ve seçimlere olan
inancına darbe vurmaya hakkı yoktur.
Diyarbakır, Van ve Mardin’de yaşayan milyonlarca
insanın oyları ile işbaşına gelen Belediye Başkanlarının,
atanmış bir İçişleri Bakanı tarafından görevden alınarak
yerlerine, “partili cumhurbaşkanlığı sisteminin partili
valilerini” kayyum olarak atamak demokrasi cinayetidir.
İçişleri Bakanı’nın “Mahkeme kararını bekleyemezdik”
söyleminin asgari demokrasi ilkelerinde dahi karşılığı
olmadığı gibi, bu söylem ortada hukuki bir sürecin
değil siyasi bir darbenin olduğunun itirafıdır.
Emek ve meslek örgütleri olarak; baskıcı, dayatmacı,
otoriter, halk ve emek karşıtı bu “kayyumcu anlayışı”
sadece belediyelerde değil, mücadele ettiğimiz her
alanda karşımıza çıktığı için çok iyi tanıyoruz.
Yüzbinlerce kamu işçisini yoksulluğa sürükleyen,
taşeron işçilerini sözleşmeye bile dahil etmeyen
sözleşme masalarında “açık kalan mikrofonlarda”,
milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisinin emeğini
hükümet tekliflerini meşrulaştırmakla görevli hakem
kuruluna teslim eden “samimiyetsiz söylemlerde”,
Kaz dağları başta olmak üzere ülkenin yer altını ve
yer üstünü yağmalamakta beis görmeyen talancı
zihniyette aynı “kayyumcu” anlayışın farklı yüzlerini
görebiliyoruz.
Van, Diyarbakır ve Mardin’deki halkın seçim iradesini
gasp eden anlayış; Kocaeli’ndeki işçinin, Ankara’daki
kamu emekçisinin emeğini gasp eden anlayışın
bizzatihi kendisidir.
İktidara 31 Mart ve 23 Haziran 2019 yerel seçimlerinde
halklarımızın ve emekçilerin;
– Tek Adam rejimini,
– Baskı politikalarını,
– İnançlarına ve etnik kökenlerine göre insanları ayırıp
birbirine kırdıracak her türlü uygulamayı, tüm şoven
yaklaşımları
– Ekonomik krize yol açan neo liberal politikaları,
– Kayyum uygulamalarıyla sandığa yansıyan iradesinin
gasp edilmesini,
ret ettiğini, onaylamadığını hatırlatmak istiyoruz.
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Bu açık iradeye ve mesaja rağmen hukuksuzluğu
ve baskı politikalarını derinleştirme çabası, sonucu
beğenilmeyen seçimleri tekrarlamanın ya da seçilenlerin
yerine kayyum atamanın olağan hale getirildiği bir
rejim inşa edilmek istendiğini düşündürtmektedir.
Sandıkta kaybedileni demokrasi dışı yollarla gasp
etmeye çalışmak, bunu alışkanlık haline getirmek,
rejimin siyasal ahlak düzeyinin de göstergesidir.
Kaldı ki, geçtiğimiz dönemde aynı belediyelere atanan
kayyumların yerel yönetimleri uğrattıkları zararın,
yolsuzlukların ve şatafatın bilançosu ortadadır.
Kayyumlar sadece demokrasiye değil, atandıkları yerel
yönetimlere de büyük ve kalıcı zararlar vermektedir.
Biliyoruz ki, kayyum politikası ülkede demokrasiden,
barıştan, emekten yana olan herkese verilmiş bir

gözdağıdır. Geçen dönem atanmış olan belediye
kayyumları “görevden alma, mobbing, görev değişikliği,
imzalanan toplu sözleşmelerin iptal edilmesi, sendikal
ayrımcılık” gibi birçok baskıcı ve keyfi uygulaması ile
hafızalardaki yerlerini korumaktadır.
Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; halk iradesine
vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk
dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muhalif
siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk edilmelidir.
Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye
Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir
Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir
Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan derhal
görevlerine iade edilmelidir.

TMMOB, DİSK, KESK VE TTB KAYYUMLARA KARŞI
DİYARBAKIR VE MARDİN’İ ZİYARET ETTİ

omuz omuza” sloganlarıyla yürüyen kurum temsilcileri,
kitle tarafından alkışlarla karşılandı.
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB adına DİSK Genel
Başkanı Arzu Çerkezoğlu şöyle konuştu: “Bir ülkede
demokrasinin olmazsa olmaz kuralı, seçme ve seçilme
hakkına ve halkın iradesine saygı duymaktır. Halk
iradesinin bu kadar açık bir şekilde gasp edildiği bir
ülkede, hiçbir hakkın güvencesi yoktur. Bu darbenin
hedefi Türkiye’nin dört bir yanında, faşizme ve
baskıya teslim olmayan milyonların varlığıdır. Türkiye
halklarının ortaya koyduğu bu irade 31 Mart ve 23
Haziran seçimlerinde kendisini ortaya koymuştur”.
AKP’nin iktidarını sürdürebilmek için kayyum
politikalarını
devreye
koyduğunu
kaydeden
Çerkezoğlu, “Diyarbakır, Van ve Mardin’e sahip çıkmak
Türkiye’ye, memlekete sahip çıkmaktır. Diyarbakır

halkıyla dayanışma duygularımızı ifade etmek için
buradayız. Kayyum sürecini daha önce de yaşadık.
Kürt iradesinin gasp edilmesinin sonucu işsizliktir.
Belediyelerden arkadaşlarımız çıkarılmaya başlandı.
Halk iradesinin gasp edilmesinin sonucu talandır,
hırsızlıktır. İktidar tüm Türkiye’nin vicdanında
mahkum edilmiş durumdadır” şeklinde konuştu.
Açıklamaların ardından oturma eylemi gerçekleştirildi.
Eylem ardından kitle sloganlar eşliğinde bugünkü
oturma eylemlerini sonlandırdı.
TMMOB, DİSK, KESK, TTB Heyeti daha sonra
Mardin’e giderek Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir
Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine
kayyum atanmasına karşı dayanışmada bulunmak
amacıyla HDP Mardin İl Örgütünü ziyaret ederek
görüş alışverişinde bulundu.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB CHP’Yİ ZİYARET ETTİ
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği; Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarının görevden
alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin 28 Ağustos 2019 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret
ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Ziyarette TMMOB Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Selçuk Uluata, TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, KESK Eş Genel Başkanları Aysun
Gezen ve Mehmet Bozgeyik’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya yer aldı.

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB yöneticileri Diyarbakır,
Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının
görevden alınarak yerlerine kayyum atanması üzerine
Halkların Demokratik Partisi’nin 18 Ağustos’ta
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlattığı
protesto eylemlerine 27 Ağustos 2019 tarihinde
katılarak destek verdiler.
Diyarbakır’da halk iradesine atanan kayyuma yönelik
tepkiler 9’uncu gününde de devam ederken yurttaşlar
Lise Caddesinde polis ablukası altında toplandı.
Oturma eylemine kent halkının yanı sıra TMMOB
2. Başkanı Selçuk Uluata, DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu, KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik,
TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman,

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu,
HDP İstanbul milletvekili Zeynel Özen, HDP Şırnak
Milletvekili Hasan Özgüneş, PSK Genel Başkanı Mesut
Tek katılarak dayanışmada bulundu. Görevden alınan
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk
Mızraklı da eyleme katıldı.
Kitlenin oturma eylemi türküler eşliğinde devam
ederken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK
Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez
Konseyi Başkanı Raşit Tükel, TMMOB 2’nci Başkanı
Selçuk Uluata ile sendika üye ve yöneticileri, Lise
Caddesi’nde bir araya gelerek, “İrademe dokunma”
pankartıyla oturma eyleminin yapıldığı noktaya
yürüdü. “Kayyum halka hesap verecek”, “Faşizme karşı

birlik haberleri
T EMM
MAUZ
RT- NİSA
AĞU STOS
N 2 012
901
SAYI
9 SAYI
: 1 85
: 1 87

birlik haberleri
T EMM
MAR
UZT- NİSAN
AĞ USTO
20
S 12
90SAY
1 9 SAY
I: 1 8I:51 8 7

açıklamalar

YENİ ACILAR YAŞANMAMASI İÇİN ÇORLU TREN
KAZASINDA KUSURU BULUNAN TÜM SORUMLULAR
CEZALANDIRILMALIDIR!

TEOMAN ÖZTÜRK ÖLÜMÜNÜN 25. YILINDA ANILDI

8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Kazasının 1. yıl dönümü
nedeniyle TMMOB Çorlu, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ İl/İlçe Koordinasyon Kurulları tarafından 8
Temmuz 2019 tarihinde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Çorlu tren kazasının üzerinden tam bir yıl geçti. 340
kişinin yaralandığı faciada, hayatını kaybeden 25
yurttaşımızı özlemle anıyor, acılı ailelerine bir kez daha
sabırlar diliyoruz.
Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürecinde
yaşanan gelişmeler, ne yazık ki; sorumluların ortaya
çıkarılarak bir daha böyle bir olay yaşanmamasına
dair adımlar atılmasının hedeflenmediğini ortaya
koymuştur. Üst düzey yetkili ve bürokratların
soruşturmaya dahil edilmemesi ve kazadan sorumlu
şirketle bilirkişi heyetinde yer alan bazı isimlerin
bağlantılarının ortaya çıkması, adaletin yerini
bulacağına ilişkin kaygılarımızı daha da arttırmıştır.
Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin, yaşanan
ihmallerin örtbas edilmesine karşı verdikleri mücadele,
iktidar
tarafından
bastırılmak
istenmektedir.
Anayasa Mahkemesi önünde yapılmak istenen basın
açıklamasında polis şiddetiyle karşı karşıya kalınmış,
geçtiğimiz hafta Çorlu’da görülen ilk duruşmada
ise önce emniyet güçleri kayıp yakınlarını duruşma
salonuna almak istememiş, ardından da davayı gören
mahkeme heyeti davadan çekilerek yargılamanın
başlamasına engel olmuştur. Yargı sürecinin henüz
başındayken
yaşananlar,
sorumluların
ortaya
çıkarılmasına karşı direncin ve kararlılığın boyutunu
ortaya koymaktadır. Bir an önce bu yanlıştan dönülerek,
kamu vicdanının tahsisi konusunda gerekli adımlar
atılmalı, adil bir yargılama sürecinin önü açılmalıdır.
Aksi takdirde geçmişimizde yer alan örnekleri gibi, bu
kaza da aydınlatılmamış bir vaka olarak tarihe geçecek,
başka facialara zemin hazırlanmış olacaktır.
Bir kez daha hatırlatıyoruz; kazanın asıl nedeni kamu
yararı ve güvenliğini ikinci planda gören politika
ve uygulamalardır. Ülkemizde yıllardır izlenen
demiryollarının özelleştirilmesi ve kamusal bir hizmet

olan demiryolu taşımacılığının ticarileştirilmesi
politikaları
ile
TCDD’nin
kurumsal
yapısı
parçalanmıştır. Bu yaklaşım çerçevesinde personel
azaltılmasına gidilmiş ve nitelikli personel kurumdan
uzaklaştırılmıştır. Yine bu yaklaşım çerçevesinde
kuruma yönelik yatırımlar azaltılmış, lokomotif
bakım ve yol bakım atölyeleri de işlevsizleştirilerek
küçültülmüştür. Yaşanan facianın yalnızca yağışlara
bağlanması bu nedenle sorunludur ve yanlıştır.
Çorlu Tren Kazasından 5 ay sonra yaşanan ve 9 kişinin
hayatını kaybettiği Ankara Yüksek Hızlı Tren Kazası,
yaşadığımız felaketlerden ve yaptığımız uyarılardan
ders alınmadığının en açık göstergesidir. Yeni acılar
yaşanmaması için bu kazalarda kusuru bulunan tüm
sorumlular hak ettikleri biçimde cezalandırılmalıdır.
Demiryolu ağımızın güvenli hale getirilmesi için
bilimsel ilkeler ışığında bakım, onarım ve denetim
için gerekli tüm teçhizat ve personel eksiksiz biçimde
sağlanmalıdır.
Çorlu, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ İlçe/
İl Koordinasyon Kurulları olarak, bu elim kazada
hayatını kaybedenleri bir kez daha saygıyla anıyor,
tüm sorumluların hak ettikleri cezaları alana
kadar ailelerimizin adalet arayışlarında yanlarında
olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.
TMMOB ÇORLU İLÇE KOORDİNASYON KURULU
TMMOB EDİRNE İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB
KURULU

İSTANBUL

İL

KOORDİNASYON

TMMOB KIRKLARELİ
KURULU

İL

KOORDİNASYON

TMMOB
KURULU

İL

KOORDİNASYON
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TEKİRDAĞ

TMMOB’nin unutulmaz Başkanı Teoman ÖZTÜRK
ölümünün 25. yılında anıt mezarı başında yol
arkadaşlarının katılımıyla anıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
konuşmasıyla başlayan anmada önce bir dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu. Sonrasında Koramaz
şöyle konuştu:
Arkadaşlar Teoman Abi 1973-1980 yılları arasında
TMMOB’nin başkanlığını yaptı. TMMOB’nin 197380 seneleri içerisindeki devrimci demokrat duruşuna
verdiği mücadeleye o dönemin Türkiye mücadelesine
ve dünyasına dair çok şey söylemek mümkün. Ama
Teoman Öztürk ve yol arkadaşlarının bir ayırt edici
özelliği vardı. O ayırt edici özellik TMMOB’nin
mücadelesini,
mühendislerinmimarların
mücadelesini düzene, sermaye kesimlerine hizmet
eden bir anlayıştan çıkartıp halkla buluşturmaktı,
emekçi sınıflarla buluşturmaktı. Mühendislik –
mimarlık hizmetinin dönüştürücü gücünü bu halkın
daha çağdaş yaşaması, ülkemizin, emperyalizmin ve
sermaye kesimlerinin boyunduruğundan kurtarmak
için verilen mücadeleyi yönlendirmesiydi. Teoman
abiyi TMMOB’nin hazırlamış olduğu “bir döneme
tanıklık Teoman Öztürk belgeselinden” tanırsınız.

Teoman abi döneminde yapmış olduğu tüm genel
kurul konuşmalarında mühendislerin- mimarların
görevlerinin altını çok net bir şekilde çiziyor. İçerisinde
bulunduğumuz dünyanın ve ülkenin koşullarını
çok net bir şekilde çiziyor. Aradan çok zaman geçti
belki kırk yılı aşkın bir süre… Ancak ne Türkiye’nin
koşulları değişti ne de dünyanın koşulları. O dönemki
tespitler hala geçerliliğini korumaktadır. Ülkemizin
içerisinde bulunduğu halkımızın yoksulluğunun sebebi
ülkemizdeki talanın vurgunun nedeni tüm dünyayı
ve ülkemizi kuşatan emperyalist kapitalist sömürü
düzenidir. Teoman abi ve arkadaşları şöyle diyordu:
“eğer biz bu sömürü düzenini yok etmezsek, onun
yerine emekten yana, bilimden yana, halktan yana bir
düzen inşa etmezsek ne bu ülkenin mühendislerininmimarlarının-şehir plancılarının emekleri ne de bu
ülke emekçilerinin emekleri bu ülkenin kurtuluşuna
yetmeyecektir. Sermaye kesimlerinin karına kar katması,
karlarını maksimize etmesinden başka bir anlam ifade
etmeyecektir. Onun için TMMOB’nin yol haritasını
Teoman abi toplumdan yana çevirmişti, sosyalizmden
yana çevirmişti. TMMOB devrimci bir bakış açısına
sahipti. Onun sözünü hepimiz hatırlarız. O veciz söz
aslında bizlerin insanlığa karşı, topluma, halkımıza
karşı olan görev ve sorumlulukları çok net bir şekilde
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çiziyor. Yüreğimizdeki insan sevgisi ve yurtseverliği
baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının
bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve
sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine
sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürmek
yolunda inançlı ve kararlıyız. İşte bu söz bugün
hala geçerliliğini sürdürmektedir. TMMOB’nin
yolu Teoman Öztürklerin yoludur. TMMOB’nin
yolu bilimi ve tekniği bu halkın hizmetine sunma
yoludur. TMMOB’nin yolu bu ülkeyi kuşatan gerici,
sömürgen yapının yok edilmesinden; yerine emekçi
halkların iktidarının kurulmasından geçmektedir.
Bizler bu yolu TMMOB’de Teoman Öztürklerin ve
dönem arkadaşlarının bizlere açtığı bu mücadele
çizgisine kıskançlıkla sahip çıkacağız. Bizlere düşen
görev Teoman Öztürklerden bize bırakılan bu mirasa
kıskançlıkla sahip çıkmaktır. TMMOB’nin devrimci
demokrat halktan yana bilimden yana mücadele
çizgisini geliştirerek sürdürmektir. Sözlerime son
veriyorum, Teoman abiyi ve bu ülkenin bağımsızlığı
kurtuluşu, bu halkın özgür ve mutlu yaşaması için
bedeller ödeyen tüm yoldaşlarımızı bir kez daha
özlemle ve hasretle anıyorum.
Aramızda Teoman abinin dönem arkadaşları var.
İlk sözü Yavuz abiye veriyorum.
Yavuz Önen (TMMOB eski Yönetim Kurulu
Başkanı):

bir zamana geldik, artık siz de şöyle yapın diyorlar.
Bunu bize zorla anlatmaya çalıştılar. Askeri darbelerle
anlatmaya çalıştılar ama bu düşünce varlığını
sürdürecek. Zaman ve dönem faktörü yok yani. İkinci
bir şey daha söylemek istiyorum Teoman’ın kimliğiyle
ilgili; Teoman Öztürk fetişlerle, lider kültür ile alay eden
bir arkadaşımızdı. O halkın içinde kalmayı, halkın bir
ferdi olmayı, onun mücadelecisi, onun isyancısı olmayı
seçti. Yani Teoman Öztürk kimliği halk var oldukça
sürekli var olacak. Ve yine döneme bağlı olmadan
Teoman Öztürkler her hal şartta, her koşulda ve her
dönemde var olacaklar. Tıpkı şimdi var oldukları gibi.
Ben güncel bir olaya gireceğim. Ona bir giriş olmak
üzere Teoman’ın bir başka özelliğine değinmek
istiyorum. Teoman Öztürk 68 kuşağının ağabeysidir.
Onları çok sevdi, onları kucakladı ama 68 kuşağı
da Teoman’ı çok sevdi, onu kucakladı onlarda ve
destekledi. Hem abileri oldu hem yoldaşları oldu. Bu
çok önemli bir özelliktir. Bunu şunun için söylüyorum;
bu 68 kuşağının önemli bir kalesi bugün bir tehdit
altında. ODTÜ öğrencilerinin 68 hareketi içindeki
yerini anlatmama gerek yok. Ben günümüz Teoman
Öztürklerine bizi yöneten şu anda TMMOB’nin yükünü
taşıyan arkadaşlarıma bir çağrıda bulunmak istiyorum:
ODTÜ’ye bir bina yapma olayı değildir bu. ODTÜ’yü
işgal edemeyenlerin, düşünceden fethedemeyenlerin
fiili olarak Truva atı gibi oraya kendi düşüncesindeki
insanları taşımak için hazırladığı bir projeden ibarettir.
Bu bilinçle biz bütün odalarımızla ve bütün devrimci
ruhumuzla ve isyan ruhuyla bu olaya sahip çıkacağız.
Kavaklar kesilmesin diye sarılan gençlere sahip
çıkacağız. Yüksek sesle sahip çıkacağız. Bunu Gezi’ye
benzetmek istemiyorum, bu başka bir şey. Çünkü
Teoman’ın savunduğu düşüncede ağaç da var, ve tabi
ki devrim var. Yaşasın Teoman’ın savunduğu devrimci
düşünce! Bitirirken, Teoman’ın varlığı hepimiz için
bir şanstı, şimdi de böyle bir arkadaşa bir dosta yakın
olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim.

Zor günlerden geçtik,geçiyoruz,geçeceğiz.
On yedi yıldır iktidarda olan ,kendilerini yenilmez
sanan kibirli mağrurlara geri adım attırdık.
Şimdi yönetime gelenleri , kendilerinden öncekilerin
sorumlu olduğu talanı,soygunu ortaya çıkarmaya
deşifre etmeye,kamuoyuna açıklamaya, yargı önüne
koymaya zorlamalıyız.
Yerel yönetimlerin bütün çalışmalarını yakından
takip etmeli, yanlışlarına anında karşı çıkmalı, toplum
yararına yapılması gerekenleri anlatmalıyız.

yıldır arıyoruz Teoman’ı. Ama her geldiğimizde
biraz daha azalıyor o kuşak. O kuşağın kıymetini
iyi bilmemiz gerek. Yani Teomanlar kolay gelmiyor.
Birer birer gidiyorlar aramızdan fakat bu gerici, ırkçı,
dinci faşistler saldırıya devam ediyor. Bu saldırıyı
da göğüsleyebilecek Türkiye’de tek grup Teoman’ın
bıraktığı yoldan giden devrimci demokrat sosyalistler
olacaktır. Bunların dışında kimse bu azgın saldırıyı
göğüsleyemez. Onun için bir taraftan bu arkadaşlar
giderken yeni gelen arkadaşlar da lütfen güçlerini
birleştirsinler, birlik olsunlar. Teoman’ın en büyük
özelliği herkesi birleştirmesiydi. Ben Teoman’la
yıllarca çalıştım. O zamanlar çok fraksiyon vardı
bilen arkadaşlar bilir, emin olun ben Teoman’ın hangi
çizgide olduğunu bilmiyordum yani öldüğü zaman
da bilmiyordum. Yani DevYolcu muydu, Kurtuluşçu
muydu, Halkın Kurtuluşu muydu, Halkın yolu muydu
bilmiyordum ama bir şeyi biliyordum: Teoman sapına
kadar sosyalistti ve sapına kadar devrimciydi ve bütün
bu saydığım grupların hepsini de birleştirmişti. O
birlik maalesef daha sonra yaşadığımız yıllarda sanki
bir zafiyete uğrar gibi oldu ama tekrar zaman Yavuz
abinin de dediği gibi, Oğuz’un da dediği gibi gerçekten
arkadaşlar birleşme zamanıdır. Teoman’ın çizgisinde
birleşmek lazım. Onun için diyorum ki, bulun bir
Teoman lütfen birleşin, güçlerinizi birleştirin. Sağ olun.
Anmada Murat Gümüşçüoğlu (KMO eski YK
Başkanı)söz olarak şöyle konuştu:

Mücadelemiz yıllardır sürüyor.
Bilinçle ,inançla, kararlılıkla.
Ben, kendi adıma elli bir yıldır içinde yer aldığım bu
mücadelede gücüm yettiğince varım.
Sizlerle, gençlerle,hep birlikte!
Ardından Ali Açan (İMO Yöneticisi ve TMMOB eski
Yöneticisi) söz alarak şöyle konuştu:

Sonrasında Teoman Öztürk dönemi TMMOB Genel
sekreter Yardımcısı Oğuz Türkyılmaz söz aldı:
Merhaba Arkadaşlar !
Arkadaşlar ben 25. Yıl üzerinden başlamak istiyorum
konuşmama. Rakamların hiç önemi yok. Çünkü
Teoman Öztürk’ün sahip olduğu toplumsal sosyalist
düşünce güneş var oldukça, toprak var oldukça, su
ve hava var oldukça, canlılar bu unsurlar tarafından
yaratıldıkça sürekli var olacak. Zamanla ve dönemle
sınırlı olmayan bir olay için biz buradayız. Teoman
Öztürk’ün düşüncesi böyledir. Bize artık sosyalist
düşünce dönemseldir, o iş bitti arkadaş, şimdi şöyle

Bugün yine hep bir aradayız.
Başkanımızı ve geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz
Murat
Gökdemir’i,
Tayfun
Cinemre’yi,İhsan
Karababa’yı, Serdar Kaynak’ı, Vehbi Yılmaz’ı, Hilmi
Yüncü’yü ve şu anda hepsinin adlarını sayamadığım
devrimci,demokrat, toplumcu mühendis mimar ve
TMMOB mücadelesinin yiğit bileşenlerini sevgi ve
saygı ile anıyorum.
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Şimdi Emin’i dinledim, Yavuz abiyi dinledim, Oğuz’u
dinledim, söylediklerinin hepsine katılıyorum. 25

Merhabalar. Ali’nin söylediği gibi baya azalmışız.
O dönemde odalarda aktif olarak çalışan insanlar
olarak… Teoman Öztürk’ün tabi mühendis- mimar
hareketine kattıkları çoğumuzun malumu. Ben
orada bir şeyin altını çizmek istiyorum, o da şu: Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin tarihini 73’den
önceki ve sonraki diye ikiye ayırmak son derece
açıklayıcı geliyor bana. Bunun çoğumuz farkındayızdır
belki biliyoruzdur. 73’den öncekilerin gerici, faşist filan
olduğunu ima etmiyorum, öyle değil. Ama Teoman
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Öztürk’ün bu olaya kattığı çok önemli bir şey var o da
şu: Mühendislik ve mimarlık gibi bir faaliyetin, epeyce
elit görülmüş bir faaliyetin -daha önceki mühendis,
mimar kitlesi kendisini böyle görmüştür, yönetimler de
böyle görmüştür- 73’den sonra çok eleştirildiği biçimde
siyasal eylemlilik içerisinde olabileceğini ve bunun
meşruiyetini Teoman bize açtığı yoldan göstermiştir.
Türkiye’de aydınlar devlet kurulduğundan itibaren
epeyce bir devlet yanlısı olmuşlardır. Devletten tokat
yedikleri zaman bile aslında bir aydın sorumluluğu
gibi bakılan perspektif, devletine sahip çıkmak gibi
bir şeydir. Ancak 60’lı yıllardan itibaren bunun
böyle olmadığı, aslında başımıza gelen birçok şeyin
devletimizdir diye sineye çekilmemesi gerektiğini
biz daha sonra öğrendik. Biraz Marksist terbiyeyle
oldu belki bu. Ama 73’ten sonra TMMOB’ye hakim
olan siyasal çizgi Teoman’ın önderlik ettiği çizgi,
aslında ne devletin ne özel sektörün, sermayenin
yanında olmadan ona muhalefet yapılması gerektiği
doğrultusunda olmuştur. Ayırt edici yanı 73’le 73’den
sonrası böyledir. Ben kendimi 73’den sonraki TMMOB
içerisinde aktif çalışma şansına ulaştığım için mutlu
hissediyorum. 60’lı yıllarda 68’de öğrenci olduğum için
mutlu hissediyorum çünkü bunlar bugün bize hala bir
çok doğruyu gösteren hatları ortaya çıkarmıştır. Benim
söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olun.

önemliydi. Teoman’ın kişiliği ve tutumuyla çıkardı o
kararlar. Ordan hani oturup ah vah yerine ben de Ali
(Açan) gibi günümüze gelmek istiyorum. Böyle bir
anlayışa çok büyük ihtiyaç var günümüzde. Teomanın
o çizdiği anlayışa ki diğer arkadaşlar zaten altını çizerek
konuştular. İnsanların bir araya gelmeyle ve böyle bir
lider düşünceyle –illa da insan olması da gerekli değilçok büyük bir yarar var. İnşallah bu bize günümüzde
Teoman ışık tutar. Teşekkürler.

arkadaşlarımız geliyor arkadan. Çok da iyi çalışıyorlar,
çok da sıkı çalışıyorlar. Mezun oluyorlar, yönetimlere
girecekler. Alıp götürecekler. Bu kavga bitmez yani.
Hepinize teşekkür ediyorum.
Ardından Mehmet Soğancı (TMMOB eski Yönetim
Kurulu Başkanı) söz aldı:

Teoman Öztürk’ün kızı Elif Öztürk (MMO Yöneticisi)
söz alarak şöyle devam etti:

İki şey. Bir geçmişte yapılanlar –önceki dönemde
yapılanlar- bir de emsal olan diğer meslek örgütleri.
Bugün Türkiye’de her şeyin üstünden bir silindir gibi
geçti, gerici İslamcı faşizm teslim almak için uğraştı
ama TMMOB kadrolarıyla, o geçmişin iyi atılan mayası
nedeniyle ayakta kaldı, dik kaldı ve yürüyüşüne devam
ediyor. Ben bu 25 yıllık etkinlikte iki ya da üç tanesinde
bulunamadım. Bir tanesi Gezi davası için buraya
gelirken İstanbul’a gittim. Bir tanesinde hastanedeydim.
Haydar Abi (İlker) rahatsız. Hastanede tedavi görüyor.
Ciddi bir tedavi, kemoterapi alıyor. Geçen hafta
birkaç gün birlikteydik; O’nun selamları var. Buranın
resimlerini yarın götüreceğiz. Tabi hep konuşan
abilerimiz, her zaman da Haydar abi konuşurdu.. Onu
da burada belirtmek istedim.
Son olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz şöyle konuştu:

Ardından söz alan Ömer Yenel (Maden MO eski
yöneticisi) şöyle konuştu:

Haydar İlker rahatsızlığından ötürü aramızda değil,
oysa her yıl bu anmalarda söz alırdı. Sizlere onun
selamını getirdim.

Teoman’la ben 72’de beraber olduk. O bakımdan çok
büyük anılarımız var. Herkes Teoman’ı benim kadar
tanıyor en az. Ben Ali’nin bıraktığı yerden başlamak
istiyorum. Teoman’ın çok önemli bir özelliği vardı.
TMMOB pratiği dışında o dönemdeki bütün sosyalist
diyen kendine, devrimci, ilerici örgütlerin bir araya
gelmesini sağlar, demokrasi platformuna başkanlık
yapardı ve oradan karar çıkartırdı. Bütün siyasetler vardı
orada, hem de programlı ve kararlı biçimde varlardı. O
kararlara herkes de uyardı. Oradan karar çıkarmak çok

Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum bugün bizi
yalnız bırakmadığınız için her sene olduğu gibi. Bize
ailecek burada konuşmak zor geliyor çünkü 25 yıl gibi
gelmiyor bu zaman bize. Özellikle bizim aileye, dar
aileye. Biz her gün birlikte yaşıyor gibiyiz hala. Babamı
da TMMOB’la birlikte anlatmak güzel oluyor, onun
için de o konuşmalar yapıldı. Bütün kişisel özelliklerini
zaten oradaki çalışmalara uyarlamış durumda babam.
Yani birliğe inancı, mücadeleye inancı, kararlılığı,
insanları sevmesi, insanları yalnız bırakmaması, bütün
bu kişisel özelliklerini TMMOB’de yaptığı çalışmalara
uygulamış durumda. Biz hala özlüyoruz onu. Öyle
Nazım’ın dediği gibi olmuyor bu işler: Ayrılıkların acısı
en fazla bir yıl sürmüyor yirminci asırda. Ve biz aynı
kararlılıkla devam ediyoruz. O mücadele de asla bitmez
çünkü bizim çocuklarımız geliyor arkadan, bizim genç
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Şimdi geçmiş 68 kuşağı, 70-80 arası Türkiye’deki
devrimci demokrat mücadele, aradan geçen kırk yıl
boyunca da hem siyasetler açısından hem meslek
odacılığı açısından her zaman yol gösterici bir tavır
oldu. Onlarca insan kaybedildi o dönem, Mahirler,
Denizler, İbrahimler, farklı insanlar… Bir de 70’li
yıllarda o esen rüzgarla, genç arkadaşlara söylüyorum
o esen rüzgarla bir başka hava yaratıldı ve o hava 70-80
arasında o maya çok iyi atıldı. 80-90 arasında Türkiye
sıkıntıya gelse de 90’lı yıllardan sonra geçmişten kalan
onlarca arkadaşımız bizlere yol gösterdi, bayrak aldı.
Elif ’in dediği gibi de onlarca arkadaşımız var o bayrağı
devam ettiren. TMMOB bu ülkenin bir vicdanı, eskiden
vicdanın sesi filan diyorduk, doğrudan vicdanı. Mayası
iyi atılmış bir örgüt. Kimle kıyaslayacağız biz bu örgütü?

TMMOB’yi geçmişten bu günlere taşıyanlara çok şey
borçluyuz. Konferans salonlarına isimlerini vermemiz,
onlar adına öğrenci evleri yapmamız yetmiyor. Daha
fazla bir şekilde onların ruhuyla, onların inancıyla,
onların kararlılığıyla, TMMOB’nin mesleki demokratik
dik duruşunu, TMMOB’nin ve mesleğimizin
gerekliliklerini
hakkıyla
yapmamız,
ülkemizi
kuşatan kapitalist emperyalist sömürgeye, gericiliğe
karşı durmamız, bu ülkenin doğal kaynaklarına,
zenginliklerine, madenlerine, tarım alanlarına,
sanayisine daha doğrusu bu ülke halkına en az onlar
kadar sahip çıkmamız çok daha önemli. Biz bu duruşu
sürdüreceğiz. İnanıyorum ki buradaki genç kuşaklar bu
mücadeleyi daha ileri taşıyacaklar. Ben katıldığınız için
tekrar teşekkür ediyorum. Karanfillerimizle Teoman
Abiyi ve bu ülkenin devrimcilerini, demokratlarını,
halkı için bedel ödeyenleri selamlıyorum.
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KARTON TEKNELER 11. KEZ YARIŞTI

TMMOB ANKARA İKK’DAN VALİLİĞE BAŞVURU
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından Ankara Valiliği’ne yazı gönderilerek inşaat ruhsatı
olmadığı halde yapımına başlanan ODTÜ Kredi Yurtlar Kurumu yurdunun durdurulması istendi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 1
Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda geleneksel
olarak düzenlenen Karton Tekneler Yarışı’nın on
birincisi gerçekleşti.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 1
Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla
düzenlenen 11. Karton Tekneler Yarışı büyük ilgi
gördü. 14 takımın katıldığı yarış öncesinde tekneler,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB)
bağlı odaların İzmir şubelerinin üyeleri tarafından
Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Yaklaşık
3 saatlik çalışma ile sadece karton ve koli bantı
kullanılarak yapılan teknelerin tamamlanmasının
ardından yarışmacılar teknelerini kortej oluşturarak
yarışmanın gerçekleşeceği Konak Pier yanına taşıdılar.
Burada gerçekleşen yarışmanın başlangıç işaretini
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi.

Yarışmada yarış parkurunu ilk sırada tamamlayan ise
Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından
yapılan “Süper At” isimli tekne oldu.
Yarışın ardından Cumhuriyet Meydanı’nda ödül
töreni gerçekleşirken, ilk batan tekneyi yapan Orman
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Titanik ödülünü
kazandı.
Prof. Dr. Yücel Odabaşı En İyi Tasarım Ödülü’nü İç
Mimarlar Odası, en temiz çalışan ekip olarak Çevre
Mühendisleri Odası Kaptan Engin Tansel Mavi Bayrak
Ödülü’nü, en sportmen ekip olarak Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası Tahsin Vergin Centilmenlik
Ödülü’nü aldı. En İyi Kostüm Ödülü’nü ise Maden
Mühendisleri Odası İzmir Şubeleri aldı. Yarışmada,
Maden Mühendisleri Odası ikinciliği, Ziraat
Mühendisleri Odası ise üçüncülüğü kazandı.

T.C. ANKARA VALİLİĞİ’NE

Yasalara aykırı bir şekilde başlatılan inşaatın ve ağaçların
kesilmesi işleminin durdurulması gerekmektedir.

ODTÜ arazileri içerisinde yapılmak istenen “KYK
Öğrenci Yurdun”a ilişkin inşaat ruhsatı ile ilgili tüm
ilgili kurumlar (ilgili belediyesi başta olmak üzere)
araştırılmış ve inşaat / kazı / şantiye kurulması vb. ile
ilgili herhangi bir ruhsata rastlanamamış olmasına ve
ODTÜ Rektörlüğü, KYK arasında yapılan protokolde
ağaçların taşınacağı ilke kararı olmasına rağmen
08.07.2019 (bu gün) tarihi ve saat 09:00’dan itibaren
polis ODTÜ arazilerine barikat çekerek ağaçların
yasalara ve protokole aykırı olarak kesilmesine izin
vermektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüs Alanı
içerisinde yer alan 29193 ada 2 parsel ve ODTÜ Batı
Spor Merkezi komşuluğunda, 156-158-159-160161 parselasyonunda bulunan iki kavaklık alanın
kadastral parsel durumundadır. Kadastral parsellerde
parselasyon planları olmadan ruhsat verilmeyeceği
yasal hükme bağlanmıştır. Ruhsat olmadan bir yapının
inşasının başlaması yasal olarak mümkün değildir.

İnşaat ruhsatı olmayan bir alanda şantiye binasının
yapılması imar yönetmeliğine göre yasal değildir.

Özgür TOPÇU
TMMOB Ankara İKK Sekreteri

TMMOB ADANA İKK: HALKIN YARARINA OLMAYAN
YATIRIMLARDAN VAZGEÇİLMELİDİR
TMMOB Adana İKK, bunun sağlanması da başta
meslek kuruluşları olmak üzere, kentleşme, planlama
ve yapılaşma alanında ilgili bütün kesimlerin görüş ve
önerilerinin önemsendiği, katılımcı bir yerel yönetim
anlayışı ile mümkün olacağına işaret etti.
TMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman, Türkiye’de
inşaat odaklı, insanı, doğayı, çevreyi korumayan
uygulamalar sonucu, kentlerin daha da betonlaştığını;
ulaşım, enerji, su, çöp, atık su gibi teknik altyapı
hizmetlerinde yetersiz, kültür, eğitim, sağlık
konularında gerileyen bir konuma gelindiğini kaydetti.
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 25 Temmuz
2019 tarihinde Yavuzlar Köprüsü inşaatı önünde,
Adana’daki yerel yönetim projeleri ile ilgili bir basın
açıklaması gerçekleştirdi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Adana İl
Koordinasyon Kurulu, Adana’da sağlıklı, planlı, güvenli
bir kentleşme, ‘önce insan’ diyen, ekolojik dengeyi
gözeten, altyapı, trafik sorunlarının çözümü yolunda
kararlı, bilimsel adımların atıldığı, yaşam kalitesi
yüksek kentsel yaşam anlayışının hakim olmasını
istedi.
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Başvurumuzun ivedilikle değerlendirilmesi ve ODTÜ
arazilerinde gerçekleştirilen hukuksuz işlemin acilen
sona erdirilmesi için gereğini bilgilerinize sunarız.

Salman, “Bu anlayışın Adana yerelindeki uygulayıcıları,
kentimizin de bu durumdan payını almasına sebebiyet
vermişlerdir. Maalesef ki, Adana’da, belediyeyi borç
yükü altına sokan, “ben yaptım oldubitti” mantığı
ile telafisi zor, büyük yatırımlar kamuoyunda
tartışılmadan, yeterli teknik analizleri yapılmadan,
sağlıklı bir kentleşme planına dayandırılmadan
uygulanmaya konulmuştur” dedi.
Salman, sağlıklı bir kentleşme planına dayandırılmayan
en çarpıcı örnek olarak Yavuzlar Köprüsü ve üstgeçit
projelerini gösterdi. Kamu zararı oluştuğu konusunda
güçlü bir kanıya neden olan, seçim öncesi alelacele
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yapılan bir ihalenin içine dahil edilerek bu projelerin
yapımına başlandığını ve sorun olarak yeni yerel
yönetime devrolduğunu kaydeden Salman, şunları
söyledi:
“Devlet
Bahçeli
Köprüsü,
ödeneksizlikten
durdurulmuşken, yeni bir köprü inşaatına başlamak
kamuoyu nezdinde soru işaretlerine neden olmuştur.
Cevat Yurdakul Bulvarı’ndan Seyhan Nehri rekreasyon
alanından geçerek Orhan Kemal Bulvarı’na uzanan
Yavuzlar Köprüsünün, kentimizdeki ulaşıma ne derece
katkı sağlayacağı, trafik akışını ne kadar rahatlatacağı,
şehrin siluetine etkisi, yıllardır yıkık virane binaların
yer aldığı karşı kıyıya doğru uzanmasının sorunlu
olduğu açıktır.
Bu köprünün Cevat Yurdakul Bulvarı’ndan gelen
trafiği Orhan Kemal Bulvarı’na yönlendirmek üzere
hizmet edeceği öngörülmüştür. Ancak önemli olan
Cevat Yurdakul Bulvarı’ndan Yüreğir’e yönelen araç
yoğunluğuna ilişkin istatistiki çalışmaların yapılıp
sonuçlarının alınmasıdır. Ayrıca 300 metre ileride Gazi
Mustafa Kemal (GMK) köprüsü bulunmaktadır. Tüm
bu nedenlerle, yeni yerel yönetimden beklentimiz, bu
değerlendirmelerimizi de dikkate alarak, kapsamlı
bir incelemeyle Yavuzlar köprü inşaatına devam edip
etmeme konusunda nihai karara varmasıdır.
Turgut Özal Bulvarında iki adet üstgeçit yapımına
başlanmıştır. Üstgeçitlerin trafiğin yoğun olduğu ana
arterlerde yaya güvenliğini sağlayan, trafik akışının
nispeten hızlı olduğu sürekli akışın sağlanması gereken
yerlerde yapılması uygundur. Bu tür ana arterlerde,

üstgeçit yapıldığında yol fiziki olarak yaya geçişine
kapatılıp, yayalar üstgeçide yönlendirilir.
Turgut Özal Bulvarında, Ramazanoğlu Camii
ve Gökkuşağı Kavşağı’nda yapımına başlanan
üstgeçitlerin, şehir siluetine olumsuz etkisi, üstgeçide
uygun olamayan yerde yapılıyor olmaları, halkın
gereksinimlerinin göz önünde bulundurulmaması,
maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle yapılmasının yeni
sorunlar yaratacağı düşüncesindeyiz. Yüksek maliyetli
bu üstgeçitlerin yapımından gecikmeden vazgeçmek
kamu zararı oluşmasını engelleyecektir.
Önemli olan kent yaşamına katkı sağlayacak projelerin
devam etmesidir. Örneğin ana arter üzerinde bulunan
Girne Köprüsü genişletme çalışmaları ulaşımı
rahatlatacaktır. Bu proje bir an önce tamamlanmalıdır.
Adana’da hayata geçirilecek her bir projenin kent
yaşamına katkısı gözetilerek, bilimsel araştırmalarla,
bütüncül planlar çerçevesinde yapılması, kent
yaşamının gelişmesine katkı sunacak ve kamu zararı
oluşmasını engelleyecektir. Halkın yararına olmayan
yatırımlardan vazgeçilmeli; kamu yararı önceliği
gözetilen, yaya, engelli, hasta, yaşlı, yoksul kesimler için
ulaşılabilir bir kent yaşamı sağlayacak projeler ön plana
alınmalıdır.
TMMOB’ye bağlı Odaların Adana Şubeleri olarak bu
dönem için göreve başlayan yeni yerel yönetimlere
bu doğrultuda yürütülecek olan çalışmalarında
desteklerimizi vermeye hazır olduğumuzu vurgularız.”

birçok unsurun birlikte ve karşılıklı etkileşim içinde
olduğu yaşam alanları olduğunu belirterek, bu doğal
ve kültürel kaynakların kentlerde çevre sorunlarının
giderilmesini ve önlenmesini sağladığını söyledi. İmar
planlarında yeşil alan olan Kent Ormanı kavramının
kentlerde zamanla oluştuğunu hatırlatan Hatun, “Kent
ormanları sürdürülebilir kent yaşamını güvence altına
almak ve kent toplumunun fizyolojik, psikolojik,
toplumsal, moral düzeyine önemli katkılar sağlamak
üzere orman ekosistemlerinden oluşturulan alanlardır”
dedi.

Günümüzde çevre sorunlarının çeşitlenerek arttığına
dikkat çeken Hatun, Kent Ormanı’nın yapılaşmaya
açılmasıyla oluşacak hava kirliliğinin, felç, kalp, akciğer
kanseri, kronik ve akut solunum yolu ve astım gibi
hastalıkların artmasını sağlayacağının altını çizdi.
Diyarbakır kentin hızla sanayileşmesi ve nüfus artışı
değerlendirildiğinde ortalama günlük hava temizleme
kapasitesi için insan başına 20-25 ağaç ihtiyacı olduğunu
vurgulayan Hatun, bu ihtiyacın tam karşılanmadan var
olan böylesi bir yeşil alanın yapılaşmaya açılmasının
akıl alır bir şey olmadığını belirtti.

Hatun, Mahabad Bulvarı ve Talaytepe, Mastfıroş
Tepeleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
tarafından planlanan Kent Ormanı’nın Diyarbakır
için çok büyük doğal bir değer olduğu vurguladı. Kent
Ormanı’nın kentin en büyük yeşil alanı olduğuna
dikkat çeken Hatun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Kent Ormanı alanının yaklaşık 3 bin dönümünü yapı
rezerv alanı olarak değiştirdiğini hatırlattı. Böylesi bir
değişim kararında yerel yönetimler, meslek örgütleri
ve kentlinin de söz hakkı olduğunu ifade eden Hatun,
“Ancak son yıllarda uygulanan yereli dikkate almama
pratiği, bu kararda da kendini göstermiştir. Yani direkt
Ankara merkezli bir karar alınmış ve uygulanmaya
çalışılmaktadır” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kent Ormanı’nı
Yapı rezerv alanına dönüştürmesine karşılık TMMOB
Diyarbakır İKK ve Diyarbakır Barosu’nun hukuki
süreci başlattığını ve toplumsal duyarlılık için
çalışmalar yaptığını ifade eden Hatun, şunları söyledi:
“Böylesi önemli bir konuda kentin diğer dinamiklerinin
sessizliğini bozması da gerekmektedir. Büyükşehir
Belediyesi öncülüğünde kentin diğer tüm belediyeleri
bu kararın iptali için gerekli sonuç alıcı girişimlerde
bulunmalıdır. Tüm bu veriler çerçevesinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Yapı Rezerv Alanı’
olarak ilan edilen Kent Ormanı’na yönelik bu kararın
bir an evvel durdurulup proje alanının yeşil alan olarak
koruma altına alınması çağrısını tekrarlıyoruz.”

AYDIN’DA 110 SANTRALİN İHALESİNE İPTAL DAVASI
AÇILDI

TMMOB DİYARBAKIR İKK: KENT ORMANI KARARI
DURDURULSUN
dinamiklerinin sessizliklerini bozarak kararın iptali için
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeleriyle
girişimlerde bulunması gerektiğini söyledi.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu,
Bakanlığın Kent Ormanı’na yönelik aldığı “Yapı
Rezerv Alanı” kararının durdurulmasını talep ederek
25 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı açıklamayla kent

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, İmar
Planında yeşil alan olan Kent Ormanı’nın 2 bin 946
dönümlük bölümünün “Rezerv Yapı Alanı” olarak
ilan edilmesine ilişkin Kayapınar Belediyesi Fen İşleri
Şantiyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya
TMMOB’a bağlı odaların yönetici ve üyeleri, Devrimci
İşçi Sendikası Konfederasyonu Bölge Temsilcisi
Mehmet Şirin Gürbüz ve CHP İl Başkanı Mehmet Sayın
katıldı. “Kent Ormanı’ma dokunma” yazılı pankartın
açıldığı açıklamada konuşan TMMOB Diyarbakır İKK
Sekreteri Doğan Hatun, kentlerin, doğal ve kültürel
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Aydın’da 6 Ağustos’ta ihalesi gerçekleştirilecek
110 jeotermal tesisin ihalesinin iptali için Aydın 2.
İdare Mahkemesinde dava açıldı. TMMOB Aydın
İl Koordinasyon Kurulu’nun da aralarında olduğu
demokratik kitle örgütleri Aydın Barosu Staj Eğitim
Merkezi Seminer Salonu’nda 110 yeni JES ihalesine
karşı açılan dava ile ilgili olarak 26 Temmuz 2019
tarihinde bir basın toplantısı yaptı.
Germencik Çevre ve Doğa Derneği avukatı Akın Yakan,
110 tesisin Aydın’ın sonu olacağını savundu. Yakan, “Bu

ihaleyle Aydın’ın yüzde 50’si ihaleye çıkıyor. İhaleye
çıkan alanların yüzde 90’i sulanabilir tarım alanı.
Tarım alanlarına tesis yapılabilmesi yasal olarak
mümkün değil. İhalenin iptali için Aydın 2. İdare
Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması davası
açtık. JES’lerin tarıma zararlarıyla ilgili bakanlık
tarafından İzmir Valiliğine rapor gönderildi. Ama
bu rapor açıklanmıyor. Aydın hava kalitesi en
kötü iller sıralamasında 8’inci sırada bulunuyor.
Germencik’te 10 yıldır iş yeri açma ve çalıştırma
ruhsatı olmadan çalışan tesisler var. Bunların
denetlenmesi noktasında Aydın Valiliği görevini
yapmıyor. 35 santral ve bin kuyu Aydın’ı felakete
sürüklüyor. Şimdi 110 tesis daha açılmak isteniyor.
145 tesis ve 5 bine yakın kuyu olacak. Ortada bu kadar
ağır tablo varken yenileri açıldığında Aydın’ın ne kadar
kirleneceğini tahmin bile edemiyoruz. Aydın daha
fazla kirliliği kaldıramayacak durumda. 140 sayfalık
dilekçe ile bunu ifade ettik. 6 Ağustos’a kadar az zaman
kaldı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını
acilen vermelerini bekliyoruz” diyerek ihalenin iptalini
istediklerini dile getirdi.
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ANKARA İKK: “TARİHİMİZİN VE GELECEĞİMİZİN YOK
EDİLMESİNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

karşıya kaldığımızı, bina yüksekliklerinin 35,5 metre
olacağı tespitleri tarafımızdan yapılmıştır.
Bu tespitler ışığında başlatılan hukuki süreçler halen
devam etmektedir.
Plan değişikliği sonrasında Kamuoyunca; alanın, plan
değişikliği ile özel üniversite alanı olarak ilan edilmesi
nedeniyle; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu
olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilip
edilmediği? Sorusu siyasi iktidara sorulmuş, ancak
bu soru yanıtsız bırakılmış ve yapılan işlemler
kamuoyundan gizlenmiştir.
Ancak, 2018 yılında kamuoyundan gizlenen bu
gerçeklik, devredilen binaların üzerine asılan Ankara
Medipol Üniversitesi pankartlarıyla gün yüzüne
çıkmıştır. Konu basın ve sosyal medyada kendisine
geniş yer bulmuş, yapılan işlemlere karşı tepkiler çığ
gibi büyümüştür.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler
Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu,
Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası’nın çağrısıyla TCDD’nin tarihi
binalarının ve AOÇ arazisinin Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne
verilmesi protesto edildi.
TCDD Ankara Tren Garı yerleşkesinde gerçekleşen
basın açıklamasına CHP Ankara Milletvekilleri Gamze
Taşcıer ve Servet Ünsal’da katıldı.
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS)
Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir tarafından
okunan basın açıklaması şöyle:
TARİHİMİZİN VE GELECEĞİMİZİN YOK
EDİLMESİNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ
Bilindiği üzere; TCDD Ankara Yerleşkesi içerisinde
13’ü tescilli bina olan aralarında TCDD Sanat Galerisi
ve Müzesi ve Mimar Kemalettin Bey tarafından
Ankara’nın başkent olmasıyla birlikte, TCDD Genel
Müdürlük binası olarak inşa edilmiş “Birinci Ulusal
Mimarlık Dönemi’nin anıtsal örneklerinden biri olan
ve ileriki yıllarda, sırasıyla TCDD Genel Müdürlüğü,
Demiryolu Meslek Lisesi, TCDD Genel Müdürlük 2.

Bölge Binası ve TCDD Taşımacılık A.Ş. olarak kullanılan
bina ile misafirhane, kreş, işyerleri ve lojmanların da
bulunduğu alanın Hazine’ye devredilmesine ilişkin
protokol, Maliye Bakanlığı, TOKİ ve TCDD İşletmesi
arasında 13 Mart 2018’de imzalanmıştır.
Bu protokolün, demiryolu ihtiyaçları gözetilerek
yapılmadığı, bu anlamda toplum yararını gözardı eden
bir protokol olduğu ve kişisel ve grupsal çıkarları
gözeten rantın paylaşımına yönelik bir adım olduğu
kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Protokolü takiben, TCDD Ankara Yerleşkesi’ne dair
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkan Eti
Mahallesi 29216 ada 2.,19. parseller ve Çankaya İlçesi
Eti Mahallesi 29216 ada 10., 11., 12. ve 16. parsellere
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’
ile bu alanda emsal 1,5’tan 116 bin metrekarelik bir
inşaat öngörüldüğü, bodrum katların tamamının
emsal dışı olarak gösterildiği, emsal dışı yapılaşmalarla
birlikte 2’yi aşacak bir emsal artışı görüldüğü, Gar
yerleşkesinin daha önce 49 bin metrekarelik alanının
hazineye devredildiği, planda küçük parsellerle birlikte
alanın yaklaşık 78 bin metrekare olacağı, yapılan plan
değişikliğinde ise 116 bin metrekarelik inşaat alanı
verilirken 300 bin metrekarelik bir inşaat alanıyla karşı
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Bunun üzerine, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil imzasıyla 28 Temmuz
2019 tarihinde yapılan basın açıklamasında “Eğitime
uygun bina ve arsaların üniversitelere tahsisi yasal bir
uygulamadır.” Yaklaşık iki yıl önce gerçekleştirilmiş bir
işlemdir denilerek yapılan işlemin savunma çabasına
girişilmiş ve yapılan iş ve işlemlere karşı gerçekleştirilen
hareketler de “kirli hesap” olarak nitelendirilmiştir.
Öncelikle, demiryolu endüstriyel mirasına sahip çıkma,
boşaltılan işyerlerindeki demiryolu çalışanlarının
mevcut çalışma koşullarını ve hali hazırda
yerleştirildikleri işyerlerinin kaybettikleri işlevlerini
gündeme getirme çabalarımızı Medipol Üniversitesi
Rektör’ünün, “kirli hesap” olarak nitelendirmesini
kınadığımızı belirtmek isteriz.
Medipol Üniversitesi Rektör’üne hatırlatmak isteriz ki
Ankara Garı 1892 yılından beri faaliyet göstermektedir.
Gar binasının içerisinde bulunduğu yerleşke
Cumhuriyetin ilk yapılarını içinde barındırmaktadır.
Bir dönem çağdaş uygarlığın taşıyıcısı ve simgesi olan
demiryollarının bu tarihsel, kültürel ve endüstriyel
mirasına ve demiryolu işletmeciliğinin ülkemiz için
taşıdığı önemi göz önüne alarak gelişiminde ihtiyaç
duyulan alanlara sahip çıkmak ve onlara özen göstermek
gerekirken, bunları amaç dışı rantsal kullanıma açmak
akıl ve bilim dışıdır.
Ayrıca, Rektör Beyin açıklamasında yer alan ve
kamuoyundan gizlenen “gerçekleştirilen işlemler”

tanımlaması Türkiye’de halen yürürlükte olan
kapalı kapılar ardında iş yapma anlayışının itirafı
niteliğindedir. Protokol öncesinde ve sonrasında
gerçekleştirilen iş ve işlemler nelerdir? Şehir hastaneleri
yapılması, kamu hastanelerinin boşaltılarak şehir
hastanelerine taşınması, şehir içinde özel hastane
alanları yaratılması, bu iş ve işlemlerin birer parçası
mıdır?
Bu nedenledir ki sayın Rektöre düşen ilk görev;
imzaladıkları kira sözleşmesini kamuoyu ile
paylaşmaktır.
Tekrar hatırlatmak gerekir ki Medipol Üniversitesine
sadece
Ankara’nın
merkezinde
bir
alan
devredilmemektedir.
Bu alan, demiryolu işletmeciliği için ihtiyaç duyulan ve
TCDD’nin işyeri olarak kullandığı binaların yanı sıra,
personelin sosyal gereksinimlerini karşıladığı TCDD
Sanat Galerisi ve Müzesi, çay bahçesi, misafirhane,
kreş, lojman vb. binaların bulunduğu ve gelişen ve
değişen şartlara göre yine demiryolu ihtiyaçlarına göre
şekillenmesi gereken rezerv alanlara da sahip bir alandır.
Yani bu alan ve binalar demiryolu işletmeciliğinin
gelişiminde TCDD’nin ihtiyaç duyduğu mekânlardır.
Kamusal hizmetin sürdürülmesinde TCDD’nin
kurumsal olarak zaten ihtiyacı olan bina ve arazilerin
kullanım amacı değiştirilerek bir vakıf üniversitesine
tahsisi, sermaye lehine bilinçli bir tercihi göstermesinin
yanı sıra toplum yararını yok saymak ve oluşmuş olan
rantı kişisel ve grupsal çıkarlarla dağıtmak anlamına da
gelmektedir.
Bu olayın mevcut tahsisle sınırlı kalmadığı AOÇ arazisi
içerisinde kampüs alanı tahsis edileceği, mevcut TCDD
Genel Müdürlük binasının ve/veya Şehir Hastanesine
taşınarak boşaltılan Numune Hastanesine ait binanın
anılan üniversiteye hastane kullanımı için verileceği,
sıranın Ankara Garı’nın devrine geldiği vb. söylentiler
giderek yaygınlaşmaktadır.
Bizler, iktidarın rant ve talan politikalarıyla
kentlerimize, doğamıza, tarihi ve kültürel değerlerimize
yönelik saldırılarına karşı yürütülen mücadelenin
en ön saflarında yer alan DİSK, KESK, TMMOB,
ATO ve ASMMMO olarak bu yağmaya da sessiz
kalmayacağımızı ve bu süreç toplum yararına
çözülünceye dek konuyu gündemde tutacak her türlü
çabayı göstererek kamuoyunu aydınlatmaya devam
edeceğimizi saygılarımızla duyururuz.
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TMMOB SAMSUN İKK SALIPAZARI VE TERMEDE
İNCELEMELERDE BULUNDU
TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Samsun İli Salıpazarı ve Terme İlçelerinde 23-24 Ağustos 2019 tarihlerinde meydana gelen sel taşkını üzerine 24 Ağustos tarihinde yerinde incelemelerde bulunarak ve 26 Ağustos
2019’da konuya ilişkin raporunu yayımladı.
TMMOB
doğal akışın önünde engel oluşturduğu bilinmesine
rağmen, çok yakın aralıklarla bu köprülerin yapılmış
SAMSUN İL KOORDİNASYON KURULU
olması önemli hatalardan biri olarak göze çarpmaktadır.
SAMSUN İLİ SALIPAZARI VE TERME İLÇELERİNDE
Ayrıca, Salıpazarı Belediye binası ve yanındaki yapının
23-24 AĞUSTOS 2019 TARİHLERİNDE MEYDANA
adeta ırmak kesitini daraltırcasına, ırmak taşkın sahasına
GELEN SEL TAŞKINI İNCELEME RAPORU
yapılmış olmaları ve belediye binası yanındaki yukarıda
sözü edilen eski köprü ayakları doğal akışın önünde
İnceleme Tarihi: 24 Ağustos 2019
önemli bir engel oluşturmuştur. Dere yataklarının
İncelemeyi Yapanlar: Cevat ÖNCÜ (İMO Samsun
temizliğinin de zamanında ve yeterince yapılmamış
Şube Başkanı), İshak MEMİŞOĞLU (Mimarlar Odası
olduğu kanaatindeyiz. Kent merkezinde, Terme Çayı
Samsun Şb. Başkanı- TMMOB Samsun İKK Sekreteri),
ana kolu üzerinde, sağlı sollu koruma yapıları yapılmış
Zeki BAYRAK ( İMO Samsun Şube Sayman Üye),
ancak, bu koruma yapıları İlçe Merkezinin yaklaşık 1,5
Tahsin ASAN ( İMO Samsun Şube Sekreteri)
km menbasında (Güneyinde) yapılacak olan Salıpazarı
Barajı da dikkate alınarak projelendirilmiştir. Buna
Samsun İli, Salıpazarı ilçesinde 23-24 Ağustos 2019
karşın, taşkın koruma amacına da hizmet etmek üzere
tarihlerinde kuvvetli sağanak şeklinde yağan yağmur,
projelendirilen ve ihalesi yapılan Salıpazarı Barajının
ilçe merkezinde taşkına neden olmuş, ne yazık ki
(kamulaştırma sorunları ve ödenek yetersizliği gibi
2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız
nedenlerle) yapılamamış olması da taşkının önemli
da kayıptır. Ölenlere Allahtan rahmet ailelerine de
sebepleri arasında sayılabilir.
başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Salıpazarı Barajı yaklaşık 60 m yüksekliğinde, Taşkın
Salıpazarı ilçesi, Çarşamba İlçemizin yaklaşık 20
Koruma, İçme suyu Temini ve Sulama amaçlı olarak
km güneyinde, Canik Sıradağlarının eteklerinde yer
planlanmış ve projelendirilmiş olup, 2017 yılında
almaktadır. Kent Merkezine kadar iki ayrı koldan
ihalesi yapılmış (Yapım süresi 2017-2020), ancak
gelen Terme Çayı Salıpazarı ilçe merkezinde birleşerek
ödenek yetersizliğinden henüz istenilen seviyeye
devam etmekte, Terme İlçesinin de içinden geçtikten
getirilememiştir. Yine şehir Merkezinde “Salıpazarı
sonra Karadeniz’e dökülmektedir.
İlçe Merkezinin Terme Çayı ve Yeşildere Islahı 2.Kısım”
inşaatı devam etmektedir.
Terme Çayının iki kolunun birleştiği Salıpazarı İlçe
Merkezinde, önceki yıllarda orta ayakları kargir
kompozit tabliyeli olarak yapılmış ve 4 açıklıklı köprü
mevcuttur. Üstteki fotoğrafta da görüleceği üzere,
köprü ayaklarının büyük bölümü, suyun akışına göre
özellikle sağ koldan gelen heyelan artıkları ile tıkanmış,
su sol taraftaki koruma duvarını da aşarak şehre
girmiş, dere kenarındaki park, bahçe, sosyal tesisler ve
yaklaşık 500 m mesafede ve daha düşük kotta bulunan
İlçe Devlet Hastanesini ve özel sektöre ait bir tekstil
atölyesini de basarak maddi ve manevi zarara yol
açmıştır.
Terme çayının ana kolu üzerinde, Salıpazarı İlçe
Merkezinde, yaklaşık 300-500 m aralıklarla, 4 adet
köprünün mevcudiyeti görülmüştür. Bu köprülerin
bir kısmının DSİ’nin onay ve oluru olmadan, vatandaş
talebi veya yerel idari kararlarla inşa edilmiş olduğunu
tahmin etmekteyiz. Her köprü ayağının rusubat tutarak

küresel iklim değişiklikleri, yok edilen ormanlar,
çarpık ve kaçak yapılaşmalar v.b. sayılabilmektedir. Bu
durumlarda aşırı yağış nedeni ile oluşan heyelan ve sel
artıklarının köprü ayaklarında tıkanıklığa yol açması
ve taşkınların oluşması kaçınılmaz hale gelmektedir.
Terme çayını besleyen iki kol Salıpazarı merkezde
90 derecelik bir açı ile birleşerek kavşak noktası
oluşturmaktadır. Bu kavşak birleşim noktasında
bulunan eski taş ayaklı köprünün tasarım hataları,
aynı kavşak noktasında adeta kanalın içine inşa
edilmiş binalar, (ki bu binaların birkısmının kamuya
ait olması veya kamu tarafından kullanıyor olması
düşündürücüdür), oluşan aşırı yağışta taşkının en
önemli sebebi haline gelmiştir. Anılan noktanın yüksek
debi ile akan suyun seyrinde yarattığı direnç, köprünün
devamında suyu yatağının dışına çıkararak yerleşim
alanlarına yönlendirmiştir.

Yaşanan felaketi, aslında selden ziyade su yatağına
yapılan müdahalelerin, oluşturulan köprülerin ve su
yatağında mevcut yapılaşmaların yarattığı taşkın olarak
adlandırmak gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.
Salıpazarı’nda oluşan aşırı yağışın Terme ilçesinde
oluşturduğu su baskınlarının gerekçesi olarak, daha
önce yaşanan benzer hadiselerde olduğu gibi, suyun
denize ulaşmasında karşılaştığı engeller karşımıza
çıkmaktadır.
Köprü alt kotlarının yetersizliği, sık planlanmış
köprü ayakları, Karadeniz Bölünmüş Otoyolunun
suyun önünde yarattığı set etkisi gibi nedenler, suyun
denize akışını zorlaştırıcı unsurlar haline gelerek su
baskınlarına yol açmıştır.

Taşkınlardan, bir önceki taşkında olduğu gibi
Terme’nin doğusunda yer alan araziler, yerleşim yerleri,
Karadeniz otoyolu ve Terme Sanayi Sitesi etkilenmiş,
Terme merkezde iki adet yaya köprüsü yıkılmıştır.

Dere yataklarına çok yakın yerleşimler ve hatta taşkın
sahası ve dere yatakları içerisindeki yapıların varlığı,
uygulanacak olan her türlü taşkın koruma planını
yetersiz hale getirebilecektir.
Sorunun kentleşme açısında kaynağı; yukarıda da
belirttiğimiz üzere, plansız, çarpık ve kaçak yapılaşma,
çıkartılan imar afları ile bu gibi olumsuzlukların
özendirilmesi ve ödüllendirilmesi v.b. gibi popülist
yaklaşımlardır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre;
23.08.2019 saat 09.00 ile 24.08.2019 saat 09.00 arası ( 24
saatte ) bölgeye 201 kg/m2 yağış düşmüştür. Salıpazarı
İlçesinin son 5-10 yıllık yağış ortalamasının 800 kg/
m2/yıl düzeyinde olduğu göz önüne alındığında, kısa
sürede yağan bu yağış miktarının büyüklüğü açıkça
görülmektedir. Aşırı yağışların nedenleri arasında,
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Sonuç olarak;
• Ülkemizde ve özellikle yöremizde son yıllarda sıkça
tekrarlanan, can ve mal kaybına neden olan taşkınların
önlenebilmesi için;
• Dünyada yaşanmakta olan iklim değişiklikleri de
dikkate alınarak, dere yatakları üzerinde yapılacak
taşkın koruma yapılarının ve mevcut köprülerin
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hidrolik hesap kriterleri ve buna bağlı olarak kesit
hesapları bilimsel yollarla yeniden değerlendirilmelidir.
Olumsuzluk yaratan ve birbirine çok yakın bulunan
köprülerden bazıları kaldırılmalıdır. Veya, yıkılıp
yeniden projelendirilerek yapılmalıdır.
• Salıpazarı özelinde, taşkın koruma amacına da
hizmet etmek üzere projelendirilerek ihalesi yapılmış
olan Salıpazarı Barajının, ödenek, kamulaştırma v.b.
problemleri çözülerek en kısa sürede tamamlanması
sağlanmalıdır.
• Terme Özelinde, taşkın koruma amaçlı sel kapanı
biran önce yapılmalıdır.
• Özellikle şehir merkezlerindeki yoğun betonlaşmabeton kaplama vb. nedenlerle oluşan ısı adacıkları
sonucu meydana gelen kısa süreli kuvvetli yağışlar
için Bölgesel Gözlem istasyonları tesis edilerek, yeni
iklim verilerinin elde edilmesi ve hidrolik hesaplarda
artabilecek maliyetlere de katlanılarak, bölgesel
yeni verilerin kullanılmasının daha uygun olacağını
düşünmekteyiz.

•Şehir merkezlerinde yağmur drenaj kesitleri
artırılmalı, betonlaşmadan vazgeçilip, daha fazla
toprak/yeşil alanlar bırakılmalıdır.
•Dere yataklarına uygunsuz müdahalelerin önüne
geçilmeli, engel oluşturan yapılar kaldırılmalı ve
olumsuzluklar giderilmelidir. Bu konuda, yöre halkının
eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi de sağlanmalıdır.
•Dere yataklarının, mevsimsel ve düzenli olarak
temizliklerinin yapılması gerekmektedir.
•Kentlerimizin, yağmur suyu alt yapılarının bir an
önce tamamlanması, mevcut alt yapıların mevsimsel
temizliklerinin de düzenli olarak yapılması
sağlanmalıdır.
•Can ve mal kaybına neden olan bu felaketin bölgemiz
ve ülkemiz için son olmasını diliyoruz. Bilim ve tekniğe
dayalı yaklaşımlarla, gerekli önlemlerin en kısa sürede
alınmasının ve hayata geçirilmesinin önemle altını
çizmekteyiz.

TMMOB ÇANAKKALE İKK “SU VE VİCDAN
NÖBETİ”Nİ ZİYARET ETTİ
TMMOB Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu, Kirazlı Balaban Tepesinde bulunan ve doğa için büyük tehdit
oluşturan altın madenine dur demek için Çanakkalelilerin başlattığı “Su ve Vicdan Nöbeti”ni 1 Ağustos 2019
tarihinde ziyaret etti.
TMMOB Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu üyeleri ziyaret öncesinde Kanadalı Alamos Gol şirketinin maden
ocağı işletmesinin yarattığı tahribatı yerinde tespit etmek için maden alanına gittiler. Yüz binin üzerinde ağacın
kesildiği ve arazinin tümüyle çoraklaştırıldığı bu alanda yapılan basın açıklamasının ardından çevre gönüllüleri
ve Çanakkalelilerin nöbet alanına geçildi. Burada Su ve Vicdan Nöbetini sürdüren gönüllülerle görüş alışverişi
yapıldı ve TMMOB’nin tüm olanaklarıyla bu mücadelenin yanında olduğu bildirildi.
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TMMOB MUĞLA İKK: DOĞAL ÇEVRENİN SİSTEMLİ
BİR ŞEKİLDE RANT ALANI HALİNE GETİRİLMESİ
KABUL EDİLEMEZ!
TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu 29 Ağustos
2019 tarihinde Muğla Karabağlar kentsel ve 3. derece
doğal sit alanını da kapsayan kömür arama ruhsat
sahası içinde MTA tarafından başlatılan ‘sözde kömür
arama’ sebepli sondaj çalışmalarına karşı bir basın
açıklaması yaptı.
TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Görkem Acar tarafından okunan basın metni şöyle:
Basına ve kamuoyuna duyurumuzdur;
TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu olarak,
Muğla Karabağlar kentsel ve 3. derece doğal sit alanını
da kapsayan kömür arama ruhsat sahası içinde MTA
tarafından başlatılan ‘sözde kömür arama’ sebepli
sondaj çalışmalarına karşı olduğumuzu; sondaj
sonucunda ortaya çıkacak durum ne olursa olsun; Bu
alanın eşsiz florası, yabani hayvanları, endemik bitki
türleri ve değerli yer altı sularının korunması gerektiği
konusunda ortak görüşümüzü, kararlılıkla bildiririz.
Muğla Karabağlar Yaylası kentsel ve 3. Derece doğal
sit alanı plan notlarının; 3.5 no’lu maddesinde açıkça

belirtilmiştir ki; ‘sit alanı içinde yol ve birimlerde,
özel ve kamu kuruluşları ve belediyesi tarafından, yol,
elektrik, v.b gibi her türlü alt yapı çalışmaları nedeni
ile ya da başka herhangi bir amaçla yapılacak her türlü
kazı, sondaj vb. işler için DSİ ve Bölge belediyesinden
onay alınacaktır. Mevcut doğa, kültürel ve peyzajla
ilgili dokulara müdahale edilmesi durumunda Muğla
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun izni
alınacaktır.’
İzin süreci tamamlanıp tamamlanmadığı bile belli
olmadan, yapılan bu izinsiz çalışmaları doğru
bulmuyoruz. Dün yapılan açıklama ile tekrar
değerlendirilmek üzere durdurulan bu çalışmanın
tekrar
başlatılmamak
üzere
sonlandırılması
gerektiğinin altını çiziyoruz. Asıl amacımızın ülkemizin
yer altı zenginliklerinden faydalanmayı engellemek
değil; ancak Muğla’mızın ülkemizde yürütülmekte
olan “doğa ve kültür değerlerini ranta dönüştürmeyi
hedefleyen” ekonomi politikalarına acımasız ve
kuralsız bir şekilde alet edilmesine izin vermemek
olduğunu ve bu amaçla üstümüze düşen tüm görevi,
gerek sivil toplum örgütleri, gerek memleketine sahip
çıkan özgür bireyler olarak;
hem bir sosyal dayanışma
içinde, hem de yasal yollarla;
bu süreci sonuna kadar takip
edeceğimizi bildiririz.
TMMOB
Muğla
İl
Koordinasyon Kurulu olarak;
çağdaş, bilimsel bir planlamaya
dayanmayan politikalar ve
yatırım kararları ile; doğal
çevrenin sistemli bir şekilde
rant alanı haline getirilerek, yok
edilmesine karşı mücadelemizi
sürdüreceğimizi; Muğla’mızın
eşsiz doğa güzelliklerinin
korunması için, her türlü
hukuki
ve
demokratik
girişimlerde bulunacağımızı;
önemle vurgularız.
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TMMOB MUĞLA İKK MTA’NIN SİT ALANINDA
KÖMÜR ARAMA ÇALIŞMALARINA SUÇ
DUYURUSUNDA BULUNDU
Açıklamada, Karabağlar Yaylası
Kentsel ve 3. Drece Doğal Sit
Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı
hükümlerinde yer alan Madde
3.5’e işaret edilerek, şu ifadelere yer
verildi:

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Arama
Genel Müdürlüğü ilgili ve yetkili kişileri ile diğer
ilgili kamu görevlileri hakkında, “2863 Sayılı Kültür
Ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet ve
görevi kötüye kullanma” suçundan Muğla Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Görkem Acar, suç duyurusunda, Muğla’nın Menteşe
İlçesindeki Karabağlar Yaylası’nın Kentsel ve 3. Derece
Sit alanı olduğuna dikkat çekerek bir açıklama yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MTA yetkilileri
tarafından kömür arama çalışmaları kapsamında
sondaj / kazı çalışmalarının yapıldığının Muğla
kamuoyu gündeminde yer aldığının hatırlatıldığı
açıklamada, söz konusu idari eyleme karşı, Muğla sivil
toplum örgütleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin
karşı çıktığı, toplumda bu idari eylem infial yarattığı
vurgulandı.
Açıklamada, “Söz konusu idari eylem, suça konu fiil,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik
Arama Genel Müdürlüğü, 2019-33-13-04 özel kodu
ile yürütülmekte olan ‘Ege Bölgesi Kömür Aramaları’
projesi kapsamında, Proje Başkanı Jeoloji Mühendisi
Mahir Sezgin olan proje kapsamında yapılmaktadır. Bu
işlem ivedilikle durdurulması gereken, kültür ve doğa
tahribatı yaratan, hukuka aykırı ve suç teşkil eden bir
fiildir.” denildi.

“Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen
suç duyurusunda, ‘Sit alanı içinde
yol ve irimlerde, özel ve kamu
kuruluşları ve belediyesi tarafından,
yol, elektrik vb. gibi her türlü alt
yapı çalışmaları nedeni ile ya da
başka herhangi bir amaçla yapılacak
her tülü alt yapı çalışmaları nedeni
ile ya da başka herhangi bir amaçla
yapılacak her türlü sondaj vb. işler
için DSİ ve belediyesinden onay alınacaktır. Mevcut
doğa, kültürel ve peyzajla ilgili dokulara müdahale
edilmesi durumunda Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Kurulu’nun izni alınacaktır’ denilmektedir.
Ancak yapılan sondaj çalışmaları için izin alınmamıştır.
Bu çalışmaların Çevre Etki Değerlendirmeleri
yapılmamıştır. Karabağlar Yaylası yüzyıllar içerisinde
Muğla’da yaşamış sayısız insanın sayısız kararları ile
oluşmuş, bir daha kesinlikle yeniden oluşamayacak,
insan- doğa etkileşiminin eşsiz bir örneğidir. Yapılan
sondaj çalışmalarında en küçük oluşumlar, irim,
tarla sınırı, taş duvar, peyzaj ögesi vb. unsurlar zarar
görmüştür. Bu hususlar yapılacak keşif, alınacak teknik
bilirkişi (Mimar ve mühendisler) raporu, ve ilgili
idareden gelecek bilgi ve belgelerle ortaya çıkacaktır.
Bu hususların Sayın Savcılık tarafından yerinde
araştırılmasını ve ilgili bilgi ve belgelerin dosyamıza
getirtilmesini talep ederiz.”
TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Görkem Acar, Muğla Adliye Sarayı önünde gazetecilere
yaptığı açıklamada, söz konusu suça konu fiil ile ilgili
olarak, savcılık tarafından gerekli soruşturmanın
yapılması ve ilgililerin cezalandırılmasını sağlamak için
ceza davası açılmasını talep ettiklerini dile getirdi.
Acar, “Açıklanan ve resen gözetilecek sebeplerle,
söz konusu suça konu fiillerle ile ilgili olarak, sayın
savcılık tarafından gerekli soruşturmanın yapılması ve
ilgililerin cezalandırılmasını sağlamak için Ceza Davası
açılmasını talep ederiz.” dedi.

birlik haberleri
T EMM
MAUZ
RT- NİSA
AĞU STOS
N 2 012
901
SAYI
9 SAYI
: 1 85
: 1 87

TMMOB 45. DÖNEM 5. DENETLEME KURULU
TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 45. Dönem 3. Denetleme Kurulu toplantısı 26 Temmuz 2019 tarihinde TMMOB`de gerçekleştirildi.
Toplantıya; Denetleme Kurulu Üyeleri Halil İbrahim Yiğit, İlter Çelik, Nadir Avşaroğlu, Mehmet Nuri Hatiçoğlu, Mehmet Zeki Barutcu, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Saymanı Tores Dinçöz ve Muhasebe
Görevlisi İhsan Aydın katıldı.
İhsan AYDIN’ın tekrar
atandığı,
d. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı
görülmüştür.
2- Kasa incelenmesi;

TMMOB 45. DÖNEM
V. DENETLEME KURULU RAPORU
Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Mehmet Nuri HATİÇOĞLU, Oturum Yazmanlığına Nadir AVŞAROĞLU seçmiştir. Denetleme
sırasında TMMOB Sayman Üyesi Tores DİNÇÖZ,
TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe
Görevlisi İhsan AYDIN’dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.
Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.
1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;
a. 11 Mayıs 2019 – 06 Temmuz 2019 (45.Dönem) tarihleri arasında 3 (üç) toplantı yaptığı ve 38 (otuzsekiz)
karar aldığı,
b. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 11 Mayıs 2019 tarih
ve 348 sayılı kararı ile Muhasebe Görevlisi kadrosunda çalışan İhsan AYDIN’ın emeklilik gerekçesi ile istifa
ettiği,
c. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 11 Mayıs 2019 tarih
ve 349 sayılı kararı ile Muhasebe Görevlisi kadrosuna

26 Temmuz 2019 tarihi
saat 14.00 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 4.471,67 (dörtbindörtyüzyetmişbir Türk Lirası
altmışyedi Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun
olduğu ve TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu
görülmüştür.
3- Demirbaş Defteri incelemesinde;
Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli şekilde
tutulduğu görülmüştür.
4-Banka Hesapları incelemesinde;
Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1
dedir.
5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;
Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.
6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;
Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun,
titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.
7- Birlik Hissesi payları ile Oda Denetleme Kurulu
raporlarını zamanında göndermeyen Odalarımız konusunda Yönetim Kurulu tarafından hassas ve ısrarcı
davranmasına karar verilmiştir.
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TMMOB ÜYE PROFİLİ ARAŞTIRMASI

MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR
PLANCILARININ GÜNCEL
SORUNLARI VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ KURULTAYI
25-26 NİSAN’DA
GERÇEKLEŞTİRİLECEK!

2019 TMMOB Sanayi Kongresi’nde sunulmak üzere “TMMOB Üye Profili Araştırması” gerçekleştirilecektir.
TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki, ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilişkin
bilgi sahibi olmak ve bu alandaki dönüşümlere ilişkin veri sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek ankete tüm
üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının
Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı
25-26 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilecek.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 45.
Dönem Genel Kurulu, meslektaşlarımızın güncel
sorunlarının tespit edilmesi, meslektaşlarımızın
çalışma ve sosyal yaşamlarında uğradığı kayıpların
gündeme getirilmesi amacıyla “TMMOB Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve
Çözüm Önerileri Kurultayı” düzenlenmesine karar
vermiştir.
Bu karar uyarınca gerçekleştirlecek Kurultay, İl
ve İlçe Koordinasyon Kurullarımız tarafından
düzenlenecek Yerel Kurultaylar ile meslektaşlarımızı
bir araya getirerek çalışmalarını sürdürecek. Yerel
Kurultaylardan gelen delegelerin katılımı ile
gerçekleşecek Kurultayda ise tespit edilen sorunlar,
sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılarak karara
bağlanacak. Kurultaydan çıkan sonuçlar kamuoyu
ile paylaşılırken, TMMOB’nin gelecek dönemlerdeki
çalışmalarına da ışık tutacak.
Yerel Kurultay tarih ve yerleri ise üyelerimize daha
sonra duyurulacak.

İMO TEOMAN ÖZTÜRK SALONU
Necatibey Caddesi No: 57 Kızılay/ANKARA

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR
SEMPOZYUMU 22-23
KASIM’DA ANKARA’DA
GERÇEKLEŞTİRİLECEK
TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu 2223 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da İMO Teoman
Öztürk Salonu’nda gerçekleştirilecek.
İki gün boyunca sürecek sempozyum kapsamında;
ülkemizdeki kamu kaynakları ve varlıkları yağmasını
durdurmak; kamusal üretim, hizmet ve denetimin
kamu tarafından yapılmasını sağlamak için tüm
kamusal alanlarda mücadele yöntemlerini tartışmak,
gelişrmek ve kamuyou ile paylaşmak için, önde gelen
akademisyenler, bilim insanları ve uzmanlar bir
araya gelecek.
Sempozyum iki gün, altı oturum ile gerçekleşirken,
“Kamuculuk; tanımı, evrimi ve tarihsel süreci”,
“Dünyada ve Türkiye’de kamucu kalkınma
örnekleri ve planlı kalkınma”, “Kamu yönetiminde
kamuculuk”, “İktisat politikaları ve özelleştirme
bilançosu” başlıkları tartışmaya açılırken son
oturumda “Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı”
başlığında TMMOB’nin kamucu politikalara bakışı
kamuyou ile paylaşılacak ve bu sorunlar yumağının
çözülmesinde atılacak adımlar katılımcılar tarafından
değerlendirilecek.
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Değerli TMMOB Üyesi
TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası
sekretaryalığında iki yılda bir düzenlenen TMMOB
Sanayi Kongresi 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde
Ankara’da düzenlenecektir.
İlki 1962 yılında gerçekleştirilen Sanayi Kongresi,
tam 57 yıldır Türkiye’nin sanayileşme serüveninin
takipçisi olmakta ve meslek disiplinlerimizin toplumsal
gereksinimler doğrultusunda gelişmesine olanak
tanımaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu sosyoekonomik duruma bağlı olarak bu yıl kongremizin ana
teması “Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” olacaktır.
Makina Mühendisleri Odası, 2015 yılından bu yana
mühendislerin yaşadığı sınıfsal ve mesleki dönüşümlere
ışık tutabilmek adına ankete dayalı alan araştırmaları
gerçekleştirmekte, bu araştırmaları raporlaştırarak
kamuoyu ile paylaşmakta ve sanayi kongrelerinde
sunmaktadır.
Bu kapsamda bugüne kadar raporlaştırılan çalışmalar
aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

1-Üretim Zincirlerinde Mühendislerin Yeri ve Yaşam
Koşulları / Gebze Havzası Örneği (2015 TMMOB
Sanayi Kongresi’nde sunulmuştur).
2-Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri
Araştırması/ Gaziantep, Ergene ilçesi ve Konya
Örnekleri (2017 TMMOB Sanayi Kongresi’nde
sunulmuştur).
Bu çalışmaların bir devamı niteliğinde 2019 TMMOB
Sanayi Kongresi’nde sunulmak üzere bu yıl da
“TMMOB Üye Profili Araştırması” gerçekleştirilecektir.
Bu çalışma, daha önce lokal olarak gerçekleştirilen
araştırmaları mühendis, mimar ve şehir plancılarını
da kapsayacak şekilde Türkiye geneline taşımayı
hedeflemektedir.
Aşağıda linkte paylaşılan anket, “TMMOB Üye Profili
Araştırması” çalışmasının temelini oluşturmaktadır.
Üyelerimiz başta olmak üzere tüm mühendis, mimar
ve şehir plancılarının yaşadığı mesleki, ekonomik ve
sosyal dönüşümlere ışık tutacak bu araştırmaya katılım
göstermeniz ve anket sorularını eksiksiz yanıtlamanız
büyük bir önem taşımaktadır.
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TMMOB CBS KONGRESİ 23-25 EKİM’DE
ANKARA’DA DÜZENLENECEK
Sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
tarafından yürütülen CBS kongreleri 2007 yılından
günümüze TMMOB tarafından CBS kavramının
politikalarını, uygulamalarını, teknolojilerini tartışmak
ve bu konularda farklı ve yeni düşünceler üretmek
amacıyla iki yılda bir düzenlenmektedir. TMMOB
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongrelerinin altıncısı
23-25 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara`da Türkiye
Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre
Merkezi`nde düzenlenecektir.
İçinde yaşadığımız çağ yeni bir yöne doğru evrilmekte,
birçok paradigma değişimi görülmekte ve bunun
sonucunda “akıllı” sistemler, dijital ekosistemler,
mekansal zeka, ağ toplumu gibi yeni yönelimler ortaya
çıkmaktadır. Veri çağı olarak da isimlendirilen 21.
yüzyılda Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kavramının önemi
her geçen gün daha çok anlaşılmakta ve birbirinden çok
farklı uygulama alanlarında gerek kamu gerekse özel
sektör tarafından; veri setlerinin oluşturulmasından
mekansal modellemeye, modelden mekansal analize,
analizden karar verme süreçlerine kadar geniş bir
yelpazede etkin olarak kullanılmaktadır.
Sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
(HKMO) tarafından yürütülen CBS kongreleri
2007 yılından günümüze Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği (TMMOB) tarafından CBS kavramının
politikalarını,
uygulamalarını,
teknolojilerini
tartışmak ve bu konularda farklı ve yeni düşünceler
üretmek amacıyla iki yılda bir düzenlenmektedir.
Globalden yerele farklı düzeylerde etkili olan karmaşık
problemlerin çözümü, toplumların çağdaş ve kaliteli
hizmet beklentilerinin karşılanması gibi konularda
temel bir araç olarak kullanılan CBS`nin ulusal
vizyonuna yön veren TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kongrelerinin altıncısı 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde
Ankara`da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok
Kültür ve Kongre Merkezi`nde düzenlenecektir.
TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi`nin
amaçları arasında CBS kavramının toplumla olan
etkileşimini yükseltmek, CBS ve benzeri mekansal
bilgi ve teknolojileri kullanarak toplumsal, sosyal
ve ekonomik değerleri arttırmak, mekansal bilgi/
bilişim endüstrisini dikeyde büyütmek ve yatayda
genişletmek bulunmaktadır. Sözü edilen amaçların
dayanışma kültürü içinde toplumun her kesimi ile
birlikte ortaklaşa gerçekleştirilebilmesi için kongrenin

teması birlikte işler yapıda çözümler gerektiren “Akıllı”
Şehirler ve “Akıllı” Kırsal olarak belirlenmiştir.
Mekansal
Bilişim
endüstrisinin,
mekansal
zeka topluluğunun ve farklı düzeylerden CBS
uygulayıcılarının ortak bir platformda küresel, ulusal
ve yerel ölçekteki sorunlara çözüm arayabilmesi ve
buna yönelik iş birliklerini kurabilmesi, mekansal
veri/bilgi üretiminde ve kullanımındaki yenilikleri
takip edebilmesi, farklı tematik alanlarda mekansal
bilgiye dayalı iş geliştirme fırsatlarına sahip olabilmesi
için CBS, “Akıllı” Şehir ve “Akıllı” Kırsal ile ilgili tüm
paydaşların kongreye katılımı ve desteği önem arz
etmektedir.
Bu kapsamda birbirinden farklı alanlarda çalışan ve
geniş bir yelpazede faaliyet gösteren kamu kurumlarının,
yerel yönetimlerin, firmaların, girişimlerin, meslek
odalarının, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin,
araştırma kurumlarının, vb. kuruluşlar ile ilgili meslek
disiplininde öğrenim gören öğrencilerin kongrenin
temasına ve odağına uygun olarak ortaya çıkan yeni
uygulama alanlarını, kavramları, teknolojik yönelimleri
ve yenileşimi (innovation) etkin biçimde sunacakları ve
sergileyecekleri bu etkinlik her kesimden katılımcının
katkısına açıktır. Sizin de düşüncelerinizi ifade etmek
istediğiniz konular ve fırsatlar, esinleneceğiniz farklı
kavramlar, etkileşime gireceğiniz yeni insanlar bu
etkinlikte mutlaka olacaktır. Kongre kapsamında
teknik oturumların yanı sıra kurumların ve firmaların
çözümlerini ve teknolojilerini sergileyecekleri fuar
alanı, girişimcilerin projelerini sunacakları bir girişim
yarışması ve daha fazlası bulunmaktadır. TMMOB
6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi`ne ilişkin daha
ayrıntılı bilgi kongre web sayfasında (http://www.
cbskongresi.org) yer almaktadır.
Sizleri farklı meslek gruplarıyla sektörel ve/veya
sektörler arası iletişim kurup farklı disiplinlerden
uzmanlarla fikir alışverişinde bulunabileceğiniz
Türkiye`nin tek CBS Kongresi etkinliğinde yaşanabilir
şehirlerin bugününü ve yarınını tartışmaya,
deneyimleriniz ve vizyonunuzla CBS uygulamalarına
ilişkin insan ve çevre odaklı politika geliştirme ve
strateji belirlemede bilişsel özgür olarak ortak aklı ve
kolektif zekayı oluşturmaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla.
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TMMOB AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ GÜNCEL
DURUM RAPORU YAYIMLANDI
TMMOB Akkuyu Nükleer Güç Santrali İzleme Komisyonu tarafından hazırlanan “TMMOB Akkuyu Nükleer
Güç Santrali Güncel Durum Raporu” yayımlandı. TMMOB; başından itibaren hukuksuz ve bilimdışı biçimde
izleyen süreci yakından takip ediyor ve Komisyonumuz santralin yapım süreçlerini raporlandırıp kamuoyuyla
paylaşmaya devam edecek.

SUNUŞ
Atomların taşıdığı yoğun ve yıkıcı güçle tanışmamız,
İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’ya atılan nükleer
bombalarla oldu. O tarihten itibaren bu gücü enerjiye
dönüştürme yolundaki girişimler, gelişmiş ülkelerden
başlayarak, dünyanın pek çok yerinde Nükleer
Santrallerin kurulmasıyla sonuçlandı.
Dönemin iki kutuplu dünya sistemi içerisinde bir
tür siyasal rekabet ve teknolojik üstünlük gösterisi
biçiminde ilerleyen bu yarış kısa zaman içerisinde
ülkemize de yansıdı. Türkiye’de nükleer santraller
konusundaki fizibilite çalışmaları ve proje hazırlıkları

1960’lı yılların sonlarında başladı. 70’li yıllarda dünya
çapında baş gösteren petrol şokları ve enerji ihtiyacıyla
iç içe yürütülen nükleer santral tartışmaları daha çok
ihtiyaç, maliyet ve verimlilik gibi ekonomik kavramlarla
tartışılıyordu.
1986 yılının Nisan ayında yaşanan Çernobil’de yaşanan
felaket, dünyanın her yanında Nükleer Santrallere
ilişkin tartışmaların dönüm noktası oldu. İnsan
sağlığının ve dünyamızın korunması gibi o döneme
kadar göz ardı edilen meseleler Çernobil Felaketinin
ardından nükleer enerji tartışmalarının merkezine
oturdu.
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Çernobil’de yaşanan kaza sonrasında atmosfere yayılan
radyasyona en çok maruz kalan ülkelerden birisi de
Türkiye olmasına rağmen, dönemin iktidarının konuyu
gereken ciddiyetle ele almamış olması, felaketin
ülkemize olan etkilerini çok daha büyütmüştür.
O dönemde bu etkileri tespit etmeye yönelik
çalışmalar bizzat iktidar tarafından engellenmiş,
yurttaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik hiçbir
tedbir uygulanmamıştır.
Nükleer enerji konusu Çernobil kazası sonrasında
TMMOB ve bağlı Odalarının önemli gündemlerinden
birisi olmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren nükleer
santrallerin yeniden ülke gündemimize girmesiyle
birlikte, TMMOB ve bağlı Odalarımız konuya ilişkin
çok önemli çalışmalar yürütmüştür. Bu yıllarda
yaptığımız konferanslar ve yayınladığımız raporlarda
dile getirdiğimiz görüşler ülkemizde nükleer karşıtı
bilincin ve hareketin gelişmesinde önemli bir dayanak
noktası oluşturdu. Büyük yaşamsal ve çevresel riskler
taşıyan nükleer santraller yerine, yenilenebilir enerji
kaynaklarına yatırım yapılması doğrultusundaki
görüşlerimizin haklılığı; bugün çok daha açık biçimde
görülmektedir.
TMMOB ve bağlı Odalarının, bilimi, tekniği ve doğayı
merkezine alan tüm uyarılarına rağmen; ülkemizi
yöneten siyasi iktidarlar hiçbir zaman nükleer enerji
sevdasından vazgeçmemiştir. Nükleer santral sahibi
olmayı enerji ihtiyacını karşılamaktan ziyade “nükleer
güç” sahibi olmak olarak gören bu anlayış, ülkemizi
ve dünyamızı adım adım felakete sürüklemektedir.
Bu felaketin en büyük adımı AKP iktidarı döneminde
Akkuyu’da yapımına başlanan Nükleer Enerji
Santraliyle atılmıştır.
Siyasi iktidarın kamuoyunu nükleer santral projesine
ikna edebilmek için öne sürdüğü iddiaların hiçbiri
gerçeklikle örtüşmemektedir. Nükleer santralin
yapılmasıyla “Türkiye’nin enerji açığının kapatılacağı”,

“enerjide dışa bağımlılığın biteceği”, “enerji
maliyetlerinin düşeceği”, “ülkemizde teknolojik sıçrama
yaşanacağı” gibi iddiaların doğru olmadığı TMMOB
ve bağlı Odalarımız tarafından hazırlanan raporlarla
ortaya koyulmuştur.

ŞEHİR PLANCILARI ODASI
8. YAZ EĞİTİM KAMPI YAPILDI

Halkın ve uzmanların görüşleri dikkate alınmadan
hazırlanan proje, usulsüz biçimde alınan ÇED
raporu ve mahkeme kararı beklenmeden başlanan
santral inşaatı, AKP’nin iktidar pratiğinin de özeti
niteliğindedir. TMMOB olarak; başından itibaren
hukuksuz ve bilimdışı biçimde izleyen süreci yakından
takip ediyoruz. Elinizdeki bu rapor Birliğimiz
tarafından oluşturulan AKKUYU Nükleer Güç Santrali
İzleme Komisyonu’muz tarafından hazırlanmıştır.
Komisyonumuz
santralin
yapım
süreçlerini
raporlandırıp kamuoyuyla paylaşmaya devam
edecektir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temel
betonunda çatlakların oluştuğu yolundaki haberlerin
basına yansıdığı bir dönemde yayınladığımız bu rapor,
inşaat sürecini takip etmenin ne denli önemli olduğunu
bizlere bir kez daha göstermiştir.
Raporu hazırlayan TMMOB, AKKUYU Nükleer
Güç Santrali İzleme Komisyonu üyelerimize teşekkür
ediyoruz.
Bu kitabı, 2005 yılında kanser nedeniyle kaybettiğimiz
Karadeniz’in asi çocuğu Kazım Koyuncu’nun; 2006
yılında Sinop’ta düzenlenen Nükleersiz Yaşam
Şenliği’ne destek vermek için yaptığımız gençlik
kampında hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz Öner
Balta, Soner Balta, Güneş Korkmaz’ın ve yaşadığı
coğrafyanın taşını, toprağını, doğasını korumak
isterken 2011 yılında hayatını kaybeden öğretmen
Metin Lokumcu’nun değerli anılarına adıyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Şehir Plancıları Odası 8. Yaz Eğitim Kampı 20-27
Temmuz 2019 tarihleri arasında İzmir Pamucak’ta
gerçekleştirildi.
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören
Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin katılımıyla
gerçekleştirilen Yaz Eğitim Kampı kapsamında
paneller, söyleşiler, atölye çalışmaları ve teknik gezilr
gerçekleştirildi.
Kampın ilk gününde TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz’ın katılıyla, “TMMOB Meslek
Odaları ve Örgütlenme” başlıklı panel gerçekleştirildi.
Koramaz konuşmasında Türkiye’de mühendis, mimar
ve şehir plancılarının örgütlenme mücadelesi ve
TMMOB’nin yapısı ve işleyişi üzerine bilgilendirmede
bulundu.
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İnsan Hakları ve Demokrasi oturumuyla başlayan ikinci
gün, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Oturumu ile devam
etti. Öğleden sonra Drama Atölyesi “Göç-Mekan” ile
devam eden program Çağdaş Dans Atölyesi ile son
buldu. ampın 3. Gününde Toplumsal Mücadele ve
Kent Hakkı Atölyesi yapıldı. Akşam ise Selçuk Belediye
Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer’le söyleşi gerçekleştirildi.
Kampımızın 4. Gününde Efes Antik Kenti, Selçuk Kent
Merkezi ve Şirince ziyaret edildi. Kampın 5. Günü Yerel
Yönetimler ve Üretim Tüketimin Örgütlenmesi paneli
ve Kentsel Tasarım Atölyesi düzenlendi. Kampın 6.
Günü Ekoloji ve Mücadele Deneyimleri Oturumu ile
başladı. Öğleden sonra 5. Gün başlayan Kentsel Tasarım
Atölyesinin devamı gerçekleşti. Kampın 7. günü ilk
olarak Bellek, Kimlik ve Koruma Politikaları oturumu
gerçekleşti. Öğleden sonra ise kampın son atölyesi
Planlama ve Meslek Etiği atölyesi gerçekleştirildi.
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