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Mehmet Ali ELMA
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Değerl� Meslektaşlarım,
Yaz tat�l� dönem�n� ger�de bıraktık. Dünyada yaşanan enerj� 
kr�z� �le yakın bölgem�zde yaşanan savaşlar, ülkem�zdek� 
yönet� lememekten k aynak l ı  ekonom�de yaşanan 
bel�rs�zl�kler ve enflasyon net�ces�nde temel �ht�yaçlarımızın 
başında gelen gıda ve barınma �le �lg�l� b�rçok sorunla 
k a r ş ı k a r ş ı y a y k e n  m a a l e s e f  y a z  t a t � l �  o l a r a k 
değerlend�rd�ğ�m�z, geçm�ş dönemlerde güzel anılar 
b�r�kt�rd�ğ�m�z temmuz ve ağustos ayları ne yazıkk� tatsız ve 
buruk geçt�. 

Döv�z karşısında değer kaybeden Türk L�rası ve yaşadığımız 
adı konmayan devalüasyon, yüksek banka fa�zler�, olağan 
hale gelm�ş olan akaryakıt, doğalgaz, elektr�k zamları, alım 
gücümüzün korkunç sev�yelere düşmes� ve hat safhada olan 
�şs�zl�k. 

Tablo hergeçen gün dahada kötüye g�derken sonuçlar ne 
kadar karamsar olsada; mesleğ�ne, meslektaşlarına, kent�ne, 
ülkes�ne, halkına karşı sorumluluk duyan, emek koyan b�z 
mühend�sler dayanışma �le yılmadan çabalamaya ve 
umudun ateş� olmaya devam edeceğ�z.   

Sevg�l� Meslektaşlarım,
Son hadede ülkem�z�n gelm�ş olduğu durumda la�kl�k, 
eş�tl�k, demokras� ve adalet mücadeles� herzamank�nden 
çok daha fazla önem taşımaktadır. Sağlık emekç�ler� ve 
avukatlara yönel�k ş�ddetler�de özell�kle kınıyoruz. Ayrıca 
aydınların güpegündüz yakıldığı 2 Temmuz 1993 tar�h� bu 
ülken�n karanlık günler�ndend�r. Kaybett�kler�m�z� saygıyla 
anıyoruz. 

Değerl� Meslektaşlarım,
17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Deprem�n�n üzer�nden 
tam 23 yıl geçt�. 23 yıl geçm�ş olmasına rağmen h�çb�r ders 
alınmamıştır. Yaşanan depremden almamız gereken en 
büyük ders, Coğraf� r�skler göz ardı ed�lerek kurulan 
şeh�rler�n, plansız-çarpık kentleşmen�n ve mühend�sl�k 
h�zmet� almayan yapıların, �nsanlar �ç�n büyük tehd�t 
oluşturduğu gerçeğ� tüm çıplaklığıyla görülmekted�r.

Bu süre zarfında, Afet r�sk� olan yerleş�m yerler� taşınmadı; 
b�nalarımız depreme dayanıklı hale get�r�lmed�; kent 

merkezler�nde deprem toplanma alanları oluşturulmadı; 
afet sonrası kr�z yönet�m senaryoları hazırlanmamış ya da 
uygulanmaları yapılmamıştır.

B�z TMMOB ye bağlı meslek odaları olarak mühend�sl�k 
�lkeler�ne aykırı gerçekleşt�r�len planlama, yapılaşma ve 
d e n e t l e m e  s ü r e ç l e r �  k a r ş ı s ı n d a  m ü c a d e l e m � z � 
sürdüreceğ�m�z�; bu konudak� deney�m, b�r�k�m ve 
b � l g � l e r � m � z �  k e n t l e r � m � z  � ç � n  t o p l u m  y a r a r ı n a 
kullanacağımızı b�r kez daha vurguluyoruz. 17 Ağustos 1999 
Büyük Marmara Deprem�nde hayat ını  k aybeden 
vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz. 

Sevg�l� Meslektaşlarım,
Kentler�m�zde ve etk�nl�k alanlarımızda halkın sağlığını 
tehd�t edecek ve çevresel felaketlere yol açacak yatırımların 
tamamen rant odaklı değerlend�r�lmes�, ÇED halkın katılım 
toplantılarının formal�teden yapılması, yapılan çalışmaların 
�lg�l� meslek odalarının, ün�vers�teler�n görüşler� alınmadan, 
Te k n � k / E k o n o m � k  Fa k t ö r l e r,  Çe v re s e l  Fa k t ö r l e r, 
Kamuoyunun Kabulü ve Sosyal Kabul Ed�leb�l�rl�k ana 
başlıklarında bel�rlenen kr�terler �le b�l�msel ver�lere ve 
yöntemlere dayalı b�r değerlend�rme çalışması yapılmadan 
tamamen b�r rant projes� olarak dayatıldığı  ortadadır. Bu 
kapsamda Kartepe İ lçem�zde yapılması planlanan 
haddehane projes� özell�kle tarım alanlarına sah�p, ormanlık 
alan ve tur�zm bölges� olan Kartepe bölges�n�n ölüme terk 
ed�lmes� demekt�r. Bu denl� büyük sağlık ve çevre k�rl�l�ğ� 
tehd�d�ne da�r ver� ve yanıt bulunmayan b�r raporun, halk 
sağlığından mı yoksa sermayeden yana mı olduğu 
sorgulanmalıdır.

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak B�l�m� ve 
tekn�ğ� halkımızın h�zmet�ne sunmak �ç�n her türlü çabayı 
güçlend�rerek sürdürme yolunda k arar l ıy ız !  Tüm 
b�leşenler�m�z �le b�rl�kte; halk sağlığını ve çevrey� tehd�t 
eden bu tar z  tes �s �n  yapı lamaması  �ç �n  s �z  tüm 
meslektaşlarımızı mücadelem�z� büyütmeye çağırıyoruz. 

Değerl� Meslektaşlarım,
Bülten �ç�nde faal�yetler�m�z�n b�r kısmına ulaşab�l�rs�n�z. 
Etk �nl�k ler�m�z �ç�n Web sayfamızı ,  mak�na mob�l 
uygulamamızı ve sosyal medya hesaplarımızı tak�p etmeye 
davet ed�yoruz. 

Sağlıkla, umutla ve mücedele �le  kalmanızı d�l�yorum.
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SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ! 

2 Temmuz 1993 tar�h�nde S�vas'ta yaşanan ve 35 k�ş�n�n hayatını kaybett�ğ� katl�amın 29. yıldönümünde 
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.
SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Ger�c�l �ğ�n ülkem�zde gerçekleşt�rd�ğ� en büyük 
katl�amlardan b�r�s� olan 2 Temmuz S�vas Katl�amı'nda 
katled�len, aralarında çok değerl� aydın ve sanatçının da 
bulunduğu yurttaşlarımızı sevg� ve saygı �le anıyoruz.

Bundan 29 yıl önce gerçekleşen katl�amda sadece 35 güzel 
�nsanımızı  değ�l,  sanatımızla,  edeb�yatımızla ve 
kültürümüzle olan değerl� bağlarımızı y�t�rd�k. O gün 
Madımak Otel�n� saran ateş�n ve dumanın �ç�nde, 
�nsanlığımız ve v�cdanımız onarılmaz yaralar aldı.

Tar�h�m�zle yüzleşmeden, geçm�ş�m�zle hesaplaşmadan 
ortak b�r gelecek �nşa edemey�z. Türk�ye'dek� toplumsal 
kutuplaşmanın bu denl� büyük olmasının ardında, 
yaşadığımız toplumsal travmalar karşısında ortak 
duygular gel�şt�rememem�z, ortak tavır alamamamız 
yatmaktadır. Üzer�nden geçen bunca yıla rağmen b�zler 
S�vas Katl�amı �le yüzleşemed�k. Düşünceler�, �nançları, 
yaşam tarzları farklı olduğu �ç�n �nsanları katleden 
karanlıkla hesaplaşamadık.

Hesaplaşamadığımız o karanlık, yıllar �ç�nde kend�n� 
büyütüp, gel�şt�rd�. Bugün ülkem�zde hâlâ farklı yaşam 

tarzları, farklı �nançlar, farklı kültürler s�stemat�k b�r ş�ddet 
ve dışlamayla yüz yüze kalıyor. Tek t�p yaşam tarzı, tek 
mezhebe �nd�rgenm�ş  b� r  �nanç s �stem� ,  erkek 
egemenl�ğ�ne dayalı toplumsal �l�şk�ler ve muhafazakâr 
kültürel değerler �kt�dar tarafından tüm topluma 
dayatılıyor.

Toplumumuzu �çten �çe çürüten, b�rb�r�m�zle olan der�n 
bağlarımızı sürekl� kem�ren bu yozlaşmayı durdurmamız 
gerek�yor. Bunun �ç�n de tar�h�m�zle hesaplaşmamız, 
sorumlulardan hesap sormamız gerek�yor. D�nc� 
ger�c�l�ğ�n, faş�zm�z ve ırkçılığın b�z� sürükled�ğ� bataklık 
karşısında, eş�tl�k, özgürlük, demokras� ve barış üzer�ne 
�nşa ed�lm�ş ortak b�r gelecek umudunu yeşertmem�z 
gerek�yor.

TMMOB olarak, 2 Temmuz 1993 tar�h�nde yaşadığımız 
katl�amı lanetl�yoruz. K�msen�n düşünceler�, �nançları ve 
yaşam tarzları neden�yle katled�lmed�ğ� aydınlık b�r Türk�ye 
�ç�n mücadele kararlılığımızı b�r kez daha d�le get�r�yoruz.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ! 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası 2 Temmuz 1993 
tar�h�nde ger�c� güruhların S�vas'ta Madımak Otel�nde d�r� 
d�r� yaktığı demokrat, toplumcu yazar ve ozanları anmak 
amacıyla 2 Temmuz 2022 tar�h�nde b�r basın açıklaması 
yaptı.

1993 yılındak� S�vas katl�amı, geçm�şten bu yanak� b�rçok 
ger�c� faş�st katl�am z�nc�r�n�n�n öneml� b�r halkasıdır. 
Ülkem�z�n aydınlık bey�nler�n� tekb�rler ve “Şer�at �ster�z” 
sloganları eşl�ğ�nde Madımak'ta d�r� d�r� yakan ger�c�l�ğ�n 
katl�am s�c�l�, 1930 yılındak� Menemen-Kub�lay olayından 
1969 yılında İstanbul'dak� Kanlı Pazar'a, 1978 yılındak� 
Maraş katl�amına, 2015 yılındak� Ankara Garı katl�amına, 
2017 yılı başındak� Re�na katl�amına dek uzanmaktadır. 
Ger�c� faş�st güçler, toplu katl�amlar yanı sıra b�rçok 
aydınımızı da öldürmüştür. 1950'lerden �t�baren ABD-CIA 
ve onların yerl� �şb�rl�kç�ler� olan ger�c� �kt�darların çok özel 
destekler�yle beslenen s�yasal İslamcı ger�c�l�k la�kl�ğ�n 
başlıca düşmanı olmuş, toplumun aydınlanma kanalları �le 
toplumsal muhalefet�n önünün terörle kes�lmes� �ç�n özel 
olarak kullanılmıştır.

Bugün la�kl�k büyük ölçüde tasf�ye ed�lm�ş, şer�atçı güçler 

açıkça boy göster�r olmuş, mezhepç�l�k ve tar�katçılık 
güçlenm�şt�r. Ancak toplumdak� la�kl�k savunucusu güçlü 
�ler�c� damarlar kurutulamamıştır. İler�c� güçler�n aydınlık 
Türk�ye mücadeles� kararlılıkla sürmekted�r.

B�l�yoruz k�, d�n-mezhep, �nanma �nanmama veya etn�k 
köken farklılıklarını körükleyerek halk arasında düşmanlık 
tohumları ekmek, sömürü ve baskı düzen�n�n sürekl�l�ğ�n� 
sağlamak �ç�n başvurulan da�m� b�r pol�t�kadır. Bu nedenle 
günümüz Türk�ye's�nde aydınlanma, la�kl�k, eş�tl�k, 
demokras� ve adalet mücadeles� her zamank�nden daha 
fazla önem taşımaktadır.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası olarak, S�vas 
katl�amını ve �ler�c� güçlere yönel�k tüm katl�am ve 
c�nayetler� lanetl�yoruz. Odamız demokrat�k, la�k, emeğ�n 
ve b�l�m�n  aydınlattığı başka b�r Türk�ye mücadeles�ne 
kararlılıkla devam edecekt�r.

YunusYENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI
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TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası uygulanmaya başlan otoyollarda hız l�m�t artışına �l�şk�n 1 Temmuz 
2022 tar�h�nde b�r basın açıklaması yaptı.
Otoyollarda  Hız L�m�t� Artışı Sonrası Mevcut Eks�kl�k ve Yanlışların G�der�lmes�ne Yönel�k Ac�l Düzenleme 
İht�yacı Devam Ed�yor

OTOYOLLARDA ACİL DÜZENLEME İHTİYACI DEVAM EDİYOR 

Otoyollarda hız l�m�t artışı, bugün (1 Temmuz 2022 tar�h�) 
�t�barıyla uygulanmaya başlanacaktır.

Bu yönde yapılan düzenleme �le;

• Ed�rne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara 
(Anadolu  Otoyolu), N�ğde-Mers�n-Şanlıurfa (N�ğde-Tarsus 
kes�m�, Tarsus-Şanlıurfa kes�m�)  �le  Çeşme-İzm�r-Aydın  
(Çeşme-İzm�r kes�m� �le İzm�r-Aydın kes�mler�) otoyollarının 
mevcut olan 120 km/saat olan hız sınırı 10 km/saat 
artırılarak 130 km/saate,  

• Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayer�-
K ı n a l ı  b ö l ü m ü ,  M a l k a r a - Ç a n a k k a l e ,  G e b z e -
İzm�r/Menemen-Çandarlı, Ankara-N�ğde otoyollarında �se 
120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 
km/saate çıkarılmaktadır. 

Bu düzenlemen�n eks�kl�kler� ve yaratacağı can ve mal 
kayıplarına d�kkat çekmek üzere daha önce yaptığımız 
basın açıklamamızdak� hususları kamuoyuyla paylaşmak 
�st�yoruz. B�l�nd�ğ� üzere traf�k kazaları öneml� can ve mal 
kayıplarına yol açmaktadır. Motorlu araçlar konusunda 
uzman faal�yetler yürüten, mevzuatlara göre tasarım ve 
üret�m�nde bulunan mak�na mühend�sler� ve onların 
meslek örgütü Mak�na Mühend�sler� Odası (MMO) olarak, 
yapılan  düzenleme �ç�n öner�ler�m�z�  tekrar bel�rtmey� 
kamusal b�r görev b�l�yoruz.

• Öncel�kle bel�rtmem�z gereken husus, �dar� yaptırım sınırı 
olarak adlandırılan, hız l�m�t� üzer�ne yüzde 10 tolerans 
eklenmes� uygulaması, oldukça esk�de kalan araç hızı tesp�t 
s�stemler�n�n yanılma payı olarak tanımlanmaktadır. 
Günümüz teknoloj�s�nde bu tolerans daha düşük 
tutulmalıdır. Günümüzde, gel�şm�ş ülkelerde bu tolerans 
yüzde 3–yüzde 5 oranında kullanılmaktadır.

• Öte yandan, hız sınırının 120 km/saat hızdan 140 km/saat 
hıza artılması yaklaşık yüzde 17 artış anlamına gelmekted�r. 
Ancak olası b�r kaza durumunda, b�r aracın çarpma anındak� 
k�net�k enerj�s�ndek� artış �se yüzde 36 oranında olacaktır. 
Bu, asla küçümsenmemes� gereken, çarpışmalardak� hasar 
ve zay�atı artıracak büyük b�r artış oranıdır.

• Ülkem�zde araç güvenl�ğ�n�n tesp�t� açısından sıkıntılarımız 
bulunmaktadır. Hemen her açıklamamızda bel�rtt�ğ�m�z 
üzere, merd�ven altı serv�slerde yapılan onaysız tad�lat ve 
tam�ratların yarattığı sorunlar, ancak yetk�l� serv�slerde 
ve/veya AB'de 2018'den �t�baren zorunlu olan ve 
2014/45/EC araç muayenes�nde kullanılan OBD d�yagnost�k 

c�hazlarıyla tesp�t ed�leb�l�r. Türk�ye'de 2004 yılında (AB'de 
1996 yılında) yayımlanan 96/96/EC sev�yes�ndek� araç 
muayene mevzuatımız, ac�len AB'dek� güncel sev�yeye 
(2014/45/EC) yükselt�lmel�d�r.

• Ayrıca ağır taşıtlar �ç�n Almanya'dak� SP g�b�, ek b�r tekn�k 
denet�m yapılmalıdır. Örneğ�n Almanya'da ve AB ülkeler�n�n 
çoğunda otobüsler yılda üç defa, kamyonlar yılda b�r defa 
olmak üzere, araç muayene per�yodunun dışında ve belgel� 
uzman mak�na mühend�sler� tarafından ara denet�me tab� 
tutulmaktadır. Ülkem�zde de benzer b�r düzenlemeye ac�l 
�ht�yaç bulunmaktadır.

• Ülkem�z otoyollarında elektron�k denetleme s�stem�ne 
geç�lmel�d�r. Araçların hızlarının ve tak�p mesafeler�n�n anlık 
olarak denetlenemed�ğ� b�r ortamda hız l�m�t� bel�rlemek 
kazaları önleyemez. Sıkı denetlenmes� gereken konulardan 
b�r�s� de şer�t d�s�pl�n� konusudur. Aks� kullanımların tesp�t 
ed�lerek cezalandırılmasını sağlayacak denet�m s�stemler� 
�ved� şek�lde kurulmalıdır.

• Ülkem�zde araçlarda kış last�ğ� zorunluluğuna �l�şk�n 
yönetmel�k sorunludur. Tüm araçların gerekl� dönemlerde 
kış last�ğ� kullanmasının zorunlu hale get�r�lmes�, kazaları 
önlemek açısından büyük önem taşımaktadır.

Halkımızın can ve mal güvenl�ğ�nden öneml� olmamakla 
b�rl�kte, daha hızlı g�decek b�r aracın daha çok yakıt 
tüketeceğ�, em�syon değerler�n�n artacağı, güvenl�k 
aksamlarının daha hızlı yıpranacağının göz önüne alınması 
gerek�r.

Bel�rtmek gerek�r k�, otoyollarımızda başlıca sorun sadece 
yeter�nce hızlı g�dememek değ�ld�r. Öncel�kl� görev�m�z, 
y u k a r ı d a  s a y d ı ğ ı m ı z  h u s u s l a r d a  � y � l e ş t � r m e l e r 
gerçekleşt�rerek, halkımızın can ve mal güvenl�ğ�n� 
sağlamak olmalıdır. Bu konuları  �çeren yen� b�r düzenleme 
�ht�yacı devam etmekted�r.

Ayrıca bel�rtmek �ster�z, Odamız araçlara yönel�k süreç ve 
denet�mler�n parçası olmaya hazırdır. Yen� b�r mevzuat 
düzenlemes� yapılarak; t�car� araçların per�yod�k bakım, 
enerj� tasarrufu, sürücü eğ�t�m�, güvenl� bakım ve parça 
kullanımı g�b� konularda MMO tarafından eğ�t�lerek sert�f�ka 
almış “Araç Tekn�k Denet�m Mühend�sler�”ne denet�m 
yetk�s� ver�lmel� ve t�car� araçlar �k� muayene arasında en az 
üç kez özel olarak kamusal denet�mden geç�r�lmel�d�r.

YUNUS YENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI
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TMMOB HEYETİ İLİÇ'TE: ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI YOK SAYAN 
SÖMÜRGE ALTIN MADENLERİ DERHAL KAPATILMALIDIR

Erz�ncan İl�ç İlçes�, Çöpler Köyü mevk��nde, Anagold 
Madenc�l�k tarafından �şlet�len altın maden�nde, 21 
Haz�ran 2022 tar�h�nde s�yanür �çer�kl� solüsyon taşıyan 
boru hattında oluşan yırtılma neden�yle meydana gelen 
ekoloj�k felaket üzer�ne, TMMOB tarafından oluşturulan b�r 
Heyet, 7 Temmuz 2022 tar�h�nde olayın gerçekleşt�ğ� 
maden sahasında b�r basın açıklaması yaptı.

Heyette TMMOB Yürütme Kurulu Üyes� Hüsnü Meydan, 
TMMOB Genel Sekreter� Ders�m Gül, Z�raat Mühend�sler 
Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Bak� Remz� Su�çmez, Tuncel� 
İ l  Koord�nasyon Kurulu Sekreter� Uğur Bayrak, İ l 
Koord�nasyon Kurulu Tems�lc�ler� Haydar Evc�n (Z�raat MO), 
Hüsey�n Aslan (K�mya MO) ve TMMOB Tekn�k Görevl� Eren 
Şah�ner Jeoloj� MO) yer aldı.

Heyet adına TMMOB Genel Sekreter� Ders�m Gül 
tarafından okunan açıklama şu şek�lde:

Erz�ncan'a bağlı İl�ç İlçes� Çöpler Köyü mevk��nde, Anagold 
Madenc�l�k Sanay� ve T�caret A.Ş tarafından �şlet�len altın 
maden� �şletmes�nde, 21 Haz�ran 2022 tar�h�nde s�yanür 
�çer�kl� solüsyon taşıyan boru hattında oluşan yırtılma 
neden�yle yaklaşık 20m3 s�yanürlü solüsyonun çevreye 
yayıldığı Erz�ncan Val�l�ğ� tarafından 3 gün sonra yapılan 
basın açıklaması �le kamuoyuna duyurulmuştur. Aynı 
açıklamada solüsyonla kontam�ne olan alanın h�poklor�t 
kullanılarak nötral�ze ed�ld�ğ�, kontam�ne toprağın �ş 
mak�naları vasıtasıyla tem�zlenerek l�ç sahasına taşındığı 
�fade ed�lm�şt�r.

Val�l�ğ�n açıklaması ardından yükselen kamuoyu tepk�s� 
karşısında harekete geçmek zorunda kalan Çevre, 
Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı, kazadan tam 4 gün 
sonra açıklama yaparak, denet�m ek�pler�n� bölgeye 
gönderd�ğ�n� ve f�rmaya en üst sınırdan ceza kest�ğ�n� 
açıklamıştır. Ancak �lg�l� maden�n faal�yetler�n� durdurma 
tebl�gatının 6 gün sonra yan� 27 Haz�ran tar�h�nde 
yollanması �se kend� �çer�s�nde b�r çel�şk� taşımaktadır. 
Yetk�l�ler�n sızıntı haber� �lk duyulduğunda olayı 
reddetmes� ve ardından geç de olsa göstermel�k cezaların 
ver�lmes� ülkem�zdek� denet�m ve hukuk s�stem�n�n ne 
denl� tükenm�ş olduğunu gözler önüne serm�şt�r. 
Yurttaşlarımızın çığlığı olmuş olmasaydı, yaşanan fac�anın 
üzer� örtülecek ve h�çb�r şey olmamış g�b� yen� fac�aların 
zem�n� hazırlanmaya devam ed�lecekt�. İl�ç s�yanür sızıntısı 
fac�ası ve ardından gel�şen kamuoyu tepk�s� gösterm�şt�r 
k�, ülkem�z�n her b�r karışına halktan başka sah�p çıkacak 
herhang� b�r güç, TMMOB ve çevreye duyarlı demokrat�k 
k�tle örgütler�nden başka toplum yararını ve kamu çıkarını 
gözeten b�r kurum kalmamıştır.

S�yanür sızıntısı yaşanan, Anagold Madenc�l�k Sanay� ve 
T�caret A.Ş tarafından �şlet�len ve 2008 yılından �t�baren 

faal�yetler�n� sürdüren aynı madende yıllar �çer�s�nde 
gerçekleşen kapas�te artışı ve yen� tes�slere ek olarak 2021 
yılında b�r kez daha kapas�te artışına g�d�lmes� planlanmış 
ve 2021 yılı Ek�m ayında Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m 
Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı tarafından kapas�te artışı ve ek 
tes�slere �l�şk�n projeye ÇED Olumlu kararı ver�lm�şt�r. 
TMMOB, Bakanlığın verm�ş olduğu “ÇED Olumlu Kararı”nın 
�ptal� �ç�n dava açmıştır.

Dava d�lekçem�zde; uluslararası anlaşmalar ve Anayasa �le 
güvence altına alınmış temel haklara, Anayasa'nın 17., 43., 
44., 45. 56., 63., 169. ve 170. maddeler�ne, 2872 sayılı Çevre 
Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve 
Tab�at Varlıklarını Koruma Kanunu, 4342 sayılı Mera 
Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Araz� Kullanımı 
Kanunu, 5488 sayılı Tarım Kanunu, �lg�l� yönetmel�kler, 
uluslararası sözleşmeler ve sa�r mevzuat �le öngörülen 
yükümlülüklere, b�l�msel gerekler ve tekn�k esaslar �le 
kamu yararına aykırılık taşıdığından söz konusu kararın 
�ptal� �stenm�şt�r.

Dava konusu projen�n bulunduğu alan, orman araz�s�, 
mera araz�s�, tarım araz�ler�n� kapsamaktadır. Kapas�te 
artışı ve ek tes�sler yapılması planlanan Çöpler Kompleks 
Maden� projes� faal�yette bulunduğu �lk günden bu yana 
orman alanlarının, mera alanlarının ve tarım topraklarının 
yok olmasına neden olmaktadır. Proje, yeraltı su 
kaynaklarının ve yeraltı sularının besleme alanını 
oluşturduğu Fırat Nehr�n�n, bu bakımdan nehr�n yayılım 
alanlarının, bölgedek� tarımsal üret�m�n ve hayvancılığın, 
net�ceten bölgedek� ekoloj�k dengen�n ve b�r bütün olarak 
canlı yaşamı �le çevresel değerler�n telaf�s� �mkansız 
zararlara, çok ağır tahr�bata uğramasına neden olmuştur. 
Projen�n etk�ler�n�n yalnızca proje alanındak� tarım araz�ler� 
�le sınırlı olmadığı, çok daha gen�ş alanlardak� tarım 
araz�ler�n�n zarar görmes�ne yol açacağı b�r gerçekt�r.

Madenc�l�k faal�yet�nde altın çıkarılırken, yer altında 
bulunan d�ğer ağır metaller de yerüstüne çıkarılır. Söz 
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konusu �şletmede, sülfür�k as�t (H2S) �le m�neraller 
çözüldükten sonra sadece altın ve gümüş alınıp, topraktak� 
toks�t ağır metaller� �çeren atıklar atık barajında 
depolanmaktadır. Atık havuzlarında yaşanan sızıntılarda 
ger� dönüşü olmayan çevre felaketler�n�n neden�, s�yanür 
�le b�rl�kte, kurşun, kadm�yum, ç�nko, bakır ve cıva g�b� 
toks�k ağır metaller�n de doğaya karışmasıdır. S�yanürlü 
maden �şletmec�l�ğ�ne dayanan madenc�l�k faal�yetler�n�n 
yarattığı en büyük tahr�bat alanlarından b�r� atık maden 
barajı kazalarıdır. Yapılan çalışmalar dünyada son 30 yılda 
100'e yakın c�dd� atık maden barajı kazası yaşandığını 
ortaya koymaktadır. Y�ne madenc�l�k faal�yetler�nde 
kullanılan s�yanür ve ortaya çıkan d�ğer ağır metallerden 
kaynaklanan çevresel tahr�bat; faal�yetlerde kullanılan 
tehl�kel� k�myasalların taşınması esnasında yaşanan 
kazalar; �şletme �ç� kaza ve sızıntılar; atık barajlarında 
yaşanan taşma yahut sızıntılarla ortaya çıkmaktadır. 
Örneğ�n y�ne İl�çte, 2018 yılında madene sülfür�k as�t 
taşıyan tanker�n �lçe merkez�nde devr�lmes� sonucu 
tehl�kel� k�myasalın c�varda ve sularda yarattığı tahr�bat bu 
durumun yarattığı tehl�key� açıkça ortaya koymaktadır.
Açtığımız davanın b�l�rk�ş� ve keş�f �ncelemes� 13 N�san 
2022 tar�h�nde gerçekleşm�şt�r ve dava sürec� devam 
etmekted�r. 21 Haz�ran tar�h�nde yaşanan s�yanür sızıntısı, 
�şletmen�n mevcut hal� �le taşıdığı r�sklerden yalnızca 
b�r�s�n� açığa çıkarmıştır. Daha büyük ölçekl�ler�n 
yaşanması an meseles�d�r. Buna rağmen �şletmen�n 
kapas�te artırımına g�tmes� ve Bakanlığın bu projeye ÇED 
Olumlu kararı vermes�n�n h�çb�r b�l�msel ve hukuksal yanı 
bulunmamaktadır.

Proje alanı ve gen�şleme sahası, ülkem�z�n en gen�ş 
havzasına sah�p Fırat Nehr�'n�n hemen yanı başındadır. 
Neh�r Erz�ncan, Tuncel�, Elazığ, Malatya, D�yarbakır, 
Adıyaman, Gaz�antep �ller�m�zden geçmekted�r. Ülkem�z�n 
en büyük barajları da Fırat Nehr� üzer�nde bulunmaktadır. 
Ayrıca saha, Munzur Dağları ekos�stem�n�n ve ülkem�zdek� 
öneml� b�yoçeş�tl�l�k koruma alanının b�r parçasıdır. Saha 
aynı zamanda büyük depremler üreten fayların da 
yakınında bulunmaktadır. Bu tablo, karşı karşıya 
olduğumuz tehd�d�n sınırlarının anlaşılması açısından 
yeter�nce açıklayıcıdır. Kapas�te artışı �ç�n hazırlanan ÇED 
raporunun b�r formal�te tamamlama �şlem� olarak 
hazırlandığı açıktır. TMMOB, s�yanür sızıntısı ve ardından 
yaşanan gel�şmeler�, tekn�k ve hukuksal değerlend�rmeler 
eşl�ğ�nde açtığımız ÇED olumlu kararı �ptal� davasında ek 
beyan olarak sunacaktır.

Orman alanlarının, ekoloj�k ve b�yoloj�k değerler�n, flora ve 
fauna b�leşenler�n�n, tarım ve mera alanlarının, su 
kaynakları ve havzalarının, kültürel ve tar�h� m�rasın, 
yerleşme alanlarının tahr�b�ne yol açan s�yanürlü maden 
�şletmec�l�ğ�ne �l�şk�n proje, çevre ve �nsan sağlığı üzer�nde 
ger� dönüşü olmayan tahr�batlara yol açmaktadır. Ortaya 
çıkan somut çevresel etk�ler ve r�skler göz önünde 
bulundurularak, b�l�msel ve hukuksal açıdan b�rçok sorun 
barındıran ÇED Olumlu kararının ve telaf�s� �mkânsız 
zararlara neden olacağı açık olan kapas�te artırımı 

�şlem�n�n ac�len �ptal ed�lmes�, durdurulması ve �şletmen�n 
kapatılması hayat� öneme sah�pt�r. 

Ayrıca TMMOB olarak, yaşanan çevre felaket� neden�yle 
başta Anagold Madenc�l�k San. ve T�c. A.Ş. yetk�l�ler� olmak 
üzere, sorumluluğu bulunan tüm yetk�l�ler hakkında suç 
duyurusunda bulunulmuştur.

İl�ç'te sürdürülen faal�yet b�r sömürge madenc�l�ğ�d�r. 
K�myasal �şlem üzer�ne kurulu bu madenc�l�k, doğayı ve 
� n s a n  ya ş a m ı n ı  h � çe  s ay m a k t a d ı r.  Ye ra l t ı n d a k � 
zeng�nl�ğ�m�z�n en kısa sürede ülke dışına çıkarılması, 
ger�ye �se ver�ms�zleşt�r�lm�ş ve zeh�rlenm�ş b�r toprağın 
bırakılmasına dayalı bu anlayış, yaşamı da sürdürülemez 
hale get�rmekted�r. Geçm�ş yıllarda, Artv�n Cerattepe'de, 
Uşak Eşme'de, İzm�r Efemçukuru'nda, Bergama Ovacık'ta, 
Ordu Fatsa'da ve Çanakkale Kazdağları'nda gördüğümüz 
bu madenc�l�k anlayışı Erz�ncan İl�ç'de de büyük b�r yıkıma 
neden olmaktadır. Ekos�stem� yok eden, ormanlarımızı, 
yeraltı sularımızı ve neh�rler�m�z� tehd�t eden, çevreye ger� 
dönüşü mümkün olmayan zararlar veren bu anlayış, 
ülkem�z�n geleceğ� açısından büyük b�r tehd�tt�r. Yürütülen 
madenc�l�k faal�yet�, üret�m faal�yet� değ�l b�r sömürü 
faal�yet�d�r; madenler�m�z� olduğu g�b�, doğamızı ve 
h a l k ı m ı z ı  d a  s ö m ü r m e k t e d � r.  S � y a n ü r l ü  a l t ı n 
�şletmec�l�ğ�nde h�çb�r kamu yararı bulunmamaktadır. Bu 
madenc�l�k anlayışının tek kazananı maden ş�rketler�d�r.

Maden Kanunu'nda 2004 yılında, Madenc�l�k Faal�yetler� 
İz�n Yönetmel�ğ�'nde 2005 yılında yapılan değ�ş�kl�k ve 
düzenlemelerle madenler�m�z sömürüye açılmıştır. Bu 
tar�hlerden �t�baren, m�ll� parklar, s�t alanları, ormanlar, 
ağaçlandırma sahaları, özel koruma bölgeler�, meralar, su 
havzaları, kıyı alanları ve tur�zm bölgeler� madenc�l�k 
faal�yet�ne açılmıştır. Sermayen�n sınırsız sömürüsünün 
önündek� yasal engeller b�rer b�rer ortadan kaldırılmış ve 
İl�ç'te yaşadığımız fac�aların zem�n� böylece hazırlanmıştır.
TMMOB, sömürge madenc�l�ğ�ne karşıdır ve bu anlayışa 
son verene kadar mücadele etmeye devam edecekt�r. 
TMMOB, İl�ç'te yaşanan fac�anın üzer�n�n örtülmes�ne ve 
unutturulmasına �z�n vermeyecekt�r.

Geçt�ğ�m�z yıl G�resun, Şeb�nkarah�sar'dak� ç�nko kurşun 
maden�n�n atık havuzunun çökmes�, bu yıl Erz�ncan, İl�ç 
altın maden�nde yaşanan sızıntı b�zlere b�r kez daha 
gösterm�şt�r k� çevre felaketler� yaşanmaya devam 
edecekt�r.

B�r kez daha İl�ç'ten seslen�yoruz; madenler�m�z ulusal ve 
uluslararası sermaye gruplarının yağma alanı olmaktan 
çıkarılmalı, İl�ç'te yaşanan felaket�n tüm sorumluları yargı 
karşısında hesap vermel�, kapas�te artırımı �ç�n ver�len ÇED 
Olumlu kararı �ptal ed�lmel� ve �şletme gec�kmeden 
kapatılmadır.

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�



tmmob’den

EMİN KORAMAZ YAZDI: "İLİÇ'TE ÇEVRE FELAKETİ"
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 8 Temmuz 
2022 tar�hl� B�rGün Gazetes�'ndek� köşes�nde, Erz�ncan'ın İl�ç 
�lçes�nde bulunan altın maden�nde yaşanan çevre felaket� 
ve hukuk� mücadele sürec� üzer�ne yazdı.

Ülkem�zde gündem çok hızlı değ�şt�ğ�, felaketler b�rb�r� 
ardına geld�ğ� �ç�n yüz yüze kaldığımız olaylara gereken 
önem� verem�yoruz.

Yoğun gündem �ç�nde hızlıca tükett�ğ�m�z gündemlerden 
b�r�s� de geçt�ğ�m�z haftalarda Erz�ncan'ın İl�ç �lçes�nde 
yaşanan çevre felaket�yd�. İl�ç'te Anagold Madenc�l�k 
tarafından �şlet�len b�r madene a�t boru hattında yaşanan 
yırtılma neden�yle büyük m�ktarda s�yanürlü solüsyon 
çevreye yayıldı.

Bölge halkının duyarlılığıyla gündeme yansıyan bu felaket 
önce g�zlenmeye ve �nkâr ed�lmeye çalışılsa da olaya �l�şk�n 
görüntüler basına düşünce Erz�ncan Val�l�ğ� tarafından da 
kabullen�lmek zorunda kalındı.

Yırtılma sonucunda 20 metreküp s�yanürlü solüsyonun 
çevreye yayıldığının kabul ed�ld�ğ� açıklamada, k�rlenen 
alanın nötral�ze ed�ld�ğ� ve end�şeye yer olmadığı �fade 
ed�ld�. Sonrasında Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� 
Bakanlığı da b�r açıklama yaparak adı geçen maden 
ş�rket�ne gereken cezanın kes�ld�ğ�n� bel�rtt�. Şurası gerçek 
k� kamuoyu duyarlılığı olmasaydı ne bu yaşananlardan 
haber�m�z olacaktı, ne de konuya �l�şk�n resm� g�r�ş�mler 
yapılacaktı.

S�yanür sızıntısı yaşanan maden sahası daha önce de benzer 
haberlerle gündeme gelm�şt�. Bölgede devam eden 
madenc�l�k faal�yet�n�n çevreye verd�ğ� zararlar ve 
oluşturduğu tehd�t konusunda zaten halen devam eden 
çok sayıda dava var. Son olarak 2021 yılında maden 
sahasının gen�şlet�lmes�ne �l�şk�n projen�n ÇED Olumlu 
Kararına karşı TMMOB tarafından dava açıldı. Dava devam 
ederken yaşanan bu felaket, mahkeme dosyasında d�le 
get�rd�ğ�m�z uyarıların önem� açısından acı b�r deney�m 
oldu.

SİYANÜRLÜ MADENCİLİK

B�l�nd�ğ� g�b� madenc�l�k faal�yet�nde altın çıkarılırken, yer 
altında bulunan d�ğer ağır metaller de yerüstüne çıkarılır. 
Yer üstüne çıkarılan m�neraller s�yanür ve d�ğer as�t 
çözelt�ler�yle çözüldükten sonra sadece altın ve gümüş 
alınıp, topraktak� toks�t ağır metaller� �çeren atıklar atık 
barajında depolanıyor.

Atık havuzlarında yaşanan sızıntılarda ger� dönüşü olmayan 
çevre felaketler�n�n neden�, s�yanür �le b�rl�kte, kurşun, 
kadm�yum, ç�nko, bakır ve cıva g�b� toks�k ağır metaller�n de 
doğaya karışmasıdır.

Yapılan çalışmalar dünyada son 30 yılda 100'e yakın c�dd� 

atık maden barajı kazası yaşandığını ortaya koyuyor. 
Madenc�l�k faal�yetler�nde kullanılan s�yanür ve ortaya çıkan 
d�ğer ağır metallerden kaynaklanan çevresel tahr�bat, 
faal�yetlerde kullanılan tehl�kel� k�myasalların taşınması 
esnasında yaşanan kazalar, �şletme �ç� kazalar ve atık 
barajlarında yaşanan taşma ve sızıntılar çevre açısından 
büyük r�sk oluşturuyor.

İl�ç'te, 2018 yılında madene sülfür�k as�t taşıyan tanker�n �lçe 
merkez�nde devr�lmes� sonucu tehl�kel� k�myasalın c�varda 
ve sularda yarattığı tahr�bat bu durumun yarattığı tehl�key� 
açıkça ortaya koyuyor.

İl�ç'te devam eden proje alanı ve gen�şleme sahası, 
ülkem�z�n en gen�ş havzasına sah�p Fırat Nehr�'n�n hemen 
yanı başındadır. Neh�r Erz�ncan, Tuncel�, Elazığ, Malatya, 
D�yarbakır, Adıyaman, Gaz�antep �ller�m�zden geçmekted�r. 
Ülkem�z�n en büyük barajları da Fırat Nehr� üzer�nde 
bulunuyor.

Ayrıca saha, Munzur Dağları ekos�stem�n�n ve ülkem�zdek� 
öneml� b�yoçeş�tl�l�k koruma alanının b�r parçası. Bu 
bölgen�n fay hatlar ına yak ınl ığı  da göz önünde 
bulundurulduğunda karşı karşıya olduğumuz tehl�ke daha 
da büyüyor.

DERHAL VAZGEÇİLMELİ

Orman alanlarının, ekoloj�k ve b�yoloj�k değerler�n, flora ve 
fauna b�leşenler�n�n, tarım ve mera alanlarının, su kaynakları 
ve havzalarının, kültürel ve tar�h� m�rasın, yerleşme 
alanlar ının tahr �b�ne yol  açan s �yanür lü maden 
�şletmec�l�ğ�ne �l�şk�n projeler çevre ve �nsan sağlığı 
üzer�nde ger� dönüşü olmayan tahr�batlara yol açıyor.

K�myasal �şlem üzer�ne kurulu madenc�l�k faal�yetler� doğayı 
ve �nsan yaşamını h�çe sayıyor. Yeraltındak� zeng�nl�ğ�m�z�n 
en kısa sürede ülke dışına çıkarılması,  ger�ye �se 
ver�ms�zleşt�r�lm�ş ve zeh�rlenm�ş b�r toprağın bırakılmasına 
dayalı bu anlayış, yaşamı da sürdürülemez hale get�r�yor.

Bu yıkıcı madenc�l�k anlayışından derhal vazgeç�lmes�, bu 
anlayışla sürdürülen madenc�l�k faal�yetler�n�n ve 
projeler�n�n durdurulması gerek�yor. Çok geç olmadan…
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TMMOB TARAFINDAN ANAGOLD FİRMASI HAKKINDA SUÇ 
DUYURUSUNDA BULUNULDU

TMMOB tarafından Erz�ncan İl� İl�ç İlçes� Çöpler köyü 
mevk��nde Anagold Madenc�l�k Sanay� ve T�caret A.Ş 
tarafından �şlet�len altın maden� �şletmes�nde, 21 
Haz�ran 2022 tar�h�nde s�yanür �çer�kl� solüsyon taşıyan 
boru hattında oluşan yırtılma neden�yle s�yanürlü 
solüsyonun çevreye yayılmasıyla oluşan doğa katl�amı 
hak k ında İ l �ç  Cumhur�yet  Başsavcı l ığına suç 
duyurusunda bulunuldu. 

21.06.2022 tar�h�nde gerçekleşen doğa katl�amıyla �lg�l� 
Anagold Madenc�l�k Sanay� ve T�caret A.Ş., Anagold 
Madenc�l�k Sanay� ve T�caret A.Ş. yönet�c�ler�, Maden 
sahasını denet�mle görevl� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m 
Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğü yetk�l�ler� ve çalışanları ve 
Projeye �l�şk�n ÇED Olumlu kararı, �z�n, ruhsat veren 
kurumlar �le yetk�l�ler� hakkında suç duyurusunda 
bulunan TMMOB, İ l �ç Cumhur�yet Başsavcıl ığı 
tarafından gerekl� soruşturmanın yapılıp sorumluların 
cezalandırılmasını talep ett�. 

Ş�kayet d�lekçes�nde Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m 
Değ�ş�kl�ğ�, Erz�ncan Val�l�ğ� ve Maden ş�rket� tarafından 
yapılan açıklamalara değ�n�ld�kten sonra, açıklamaların 
yeters�zl�ğ�, yaşanan çevre felaket�n�n boyutlarının 
gerçek anlamda göster�lmed�ğ�, Bakanlık tarafından 
ş�rket hakkında uygulanan �dar� para cezasının yeterl� 
olmayıp gerekl� güvenl�k tedb�rler�n�n alınmadığı 
bel�rt�ld�. 

Y�ne ş�kayet d�lekçes�nde �lg�l� maden sahasında 
kapas�te artışına yönel�k devam etmekte olan 
TMMOB'n�n açtığı davada değ�n�len hususların altı 

ç�z�lerek maden sahasında yaşanab�lecek kazaların ve 
sonrasında oluşab�lecek r�skler�n daha önce TMMOB, 
akadem�k k�ş� ve kurumlar, s�v�l toplum kuruluşları 
tarafından defalarca d�le get�r�ld�ğ� ancak �daren�n 
h�çb�r önlem almayarak �şletmen�n yanında yer aldığı 
bel�rt�ld�.

Yaşanan felaket�n boyutları, çevreye ve �nsan sağlığına 
olan zararları, kamusal araz�lere ve sulara olab�lecek 
etk�ler� açıklandıktan sonra ş�rket hakkında güvenl�k 
tedb�rler�ne hükmed�lmes�; ş�rket yetk�l�ler� hakkında 
Türk Ceza Kanunu'nun 152/1-a, 181/1-3-4-5., 185/1 
maddeler� uyarınca; maden sahasını denetlemekle 
görevl� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl 
Müdürlüğü yetk�l�ler� ve çalışanları hakkında �se 
gerekl� denet�mler� sağlamama ve felakete yol açan 
faal�yetlere �z�n verme eylemler� dolayısıyla, TCK 181 
ve 257. maddeler� uyarınca soruşturma başlatılarak 
eylemler�ne uyan suçlardan cezalandırılmasına karar 
ver�lmes� talep ed�ld�.

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 2022 YILI ASGARİ 
ÜCRETİ TEMMUZ AYI İTİBARI İLE 11200 TL OLARAK GÜNCELLENDİ

TMMOB Yönet�m Kurulu tarafından alınan karar 
uyarınca ücretl� çalışan Mühend�s, M�mar ve Şeh�r 
Plancıları Asgar� Ücret� 2022 yılı Temmuz ayı �t�barı �le 
brüt 11.200 TL olarak güncellend�.

6235 Sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� 
(TMMOB) Kanunu hükümler�ne dayanarak, TMMOB 
Ana Yönetmel�ğ�nde yer alan "B�rl�ğ�n ve Bağlı Odaların 
Amaçları" maddes� uyarınca her yıl TMMOB Yönet�m 
Kurulu tarafından açıklanan Mühend�s, M�mar ve Şeh�r 
Plancıları Asgar� Ücret� 2022 yılı Temmuz ayı �t�barı �le 
brüt 11.200 TL olarak güncellend�.

TMMOB Yönet�m Kurulu'nun 23 Temmuz 2022 tar�hl� 

toplantısında "Ücretl� çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancıları �ç�n 2022 yılı �lk �şe g�r�ş b�ld�rges�nde baz 
alınacak asgar�  brüt ücret�n 11.200 TL olarak 
bel�rlenmes�ne; Odalarınca belgel� çalışmanın koşul 
olduğu uzmanlık alanlarında, meslek� deney�m�n 
arandığı alanlarda, şant�ye şefl�ğ�, sorumlu müdürlük, �ş 
güvenl�ğ� uzmanlığı, yapı denet�m elemanı, da�m� 
nezaretç�, uzak yol kaptanlığı, çalıştırılması zorunlu 
p e r s o n e l  v b .  h � z m e t l e r d e  a s g a r �  ü c r e t 
uygulanmayacağını, bu durumda olan mühend�s, 
m�mar,  şeh�r plancılarının ücretler�n�n alınan 
sorumluluk gereğ� bel�rlenen asgar� ücret�n�n üzer�nde 
olmasına" karar ver�ld�.
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TEOMAN ÖZTÜRK, ÖLÜMÜNÜN 28. YILINDA ANIT MEZARI 
BAŞINDA ANILDI

TMMOB'n�n Unutulmaz Başkanı Teoman Öztürk, 11 
Temmuz 2022 tar�h�nde, ölümünün 28. yılında Karşıyaka 
Mezarlığındak� Anıt Mezarı başında a�les�, dostları ve yol 
arkadaşlarının katıldığı b�r törenle anıldı.
Anma tören�nde konuşan TMMOB Yönet�m Kurulu 
Başkanı Em�n Koramaz konuşmasında;

"Teoman Öztürk 1973-1980 yılları arasında TMMOB'n�n 
başkanlığını yürüttü. Teoman Ab�'n�n başkanlık yaptığı 
bu dönem�n dünya ve Türk�ye's� hakkında çok şey 
söylemek mümkün.

Onun ve arkadaşlarının yürüttüğü ve bugün b�z�m de 
sürdürdüğümüz meslek� demokrat�k mücadele ç�zg�m�z 
hakkında çok şey söylemek mümkün.

TMMOB'n�n 1973-80 seneler� �çer�s�ndek� devr�mc� 
demokrat duruşuna verd�ğ� mücadeleye o dönem�n 
Türk�ye mücadeles�ne ve dünyasına da�r çok şey 
söylemek mümkün. Ama Teoman Öztürk ve yol 
arkadaşlarının b�r ayırt ed�c� özell�ğ� vardı. TMMOB'n�n 
mücadeles�n�, mühend�sler�n- m�marların mücadeles�n� 
düzene, sermaye kes�mler�ne h�zmet eden, seçk�nc� b�r 
anlayıştan çıkartıp halkla buluşturmaktı, emekç� 
sınıflarla buluşturmaktı. Mühend�sl�k –m�marlık 
h�zmet�n�n dönüştürücü gücünü bu halkın daha çağdaş 
yaşaması, ülkem�z�n, emperyal�zm�n ve sermaye 
kes�mler�n�n boyunduruğundan kurtarmak �ç�n ver�len 
mücadeley� yönlend�rmes�yd�.

Ülkem�z�n ekonom�s�, s�yasal yapısı ve bütün üstyapı 
kurumları uluslararası sermayen�n, çıkarları bunlarla 
bütünleşm�ş yerl� sermaye kes�mler�n�n ve rant�yen�n 
hâk�m�yet�nded�r. Halkımızın yoksulluğunun sebeb� 
ülkem�zdek� talanın vurgunun neden� tüm dünyayı ve 
ülkem�z� kuşatan emperyal�st kap�tal�st sömürü 
düzen�d�r. Teoman ab� ve arkadaşları şöyle d�yordu: “eğer 
b�z bu sömürü düzen�n� yok etmezsek, onun yer�ne 
emekten yana, b�l�mden yana, halktan yana b�r düzen 
�nşa etmezsek ne bu ülken�n mühend�sler�n�n-
m�marlarının-şeh�r plancılarının emekler� ne de bu ülke 
emekç�ler�n�n emekler� bu ülken�n kurtuluşuna 
yetmeyecekt�r.

Bugün de onların açtığı yolda yürüyen yol arkadaşları 
mücadeleden ger� durmuyorlar. B�zler�n, ülkem�z ve 
arkadaşlarımız �ç�n adalet arayışı duraksamadan 
s ü r ü yo r.  B u n u n  s o n  h a l k a s ı  G e z �  D av a s ı n d a 
arkadaşlarımızın 18'er yıl ceza almasıdır. Ülkem�z, 
halkımız, yaşam alanlarımız ve mesleğ�m�z �ç�n 
verd�ğ�m�z mücadelede bedeller ödemeye devam 

ed�yoruz. Ama b�l�ns�n k� yılmayacağız, b�l�ns�n k� 
halkımız bolluk ve gönenç �ç�nde yaşayana kadar 
mücadelem�zden b�r an b�le vazgeçmeyeceğ�z.

Hep�m�z hatırlarız, Teoman Ab�'n�n o vec�z sözü b�zler�n 
�nsanlığa, topluma, halkımıza karşı olan görev ve 
sorumlulukları çok net b�r şek�lde ç�z�yor; 'Yüreğ�m�zdek� 
�nsan sevg�s�  ve yur tseverl �ğ�  baskı  ve zulüm 
yöntemler�n�n söküp atamayacağının b�l�nc� �ç�nde, 
b�l�m� ve tekn�ğ� emperyal�zm�n ve sömürgenler�n değ�l, 
emekç� halkımızın h�zmet�ne sunmak �ç�n her çabayı 
güçlend�rerek sürdürmek yolunda �nançlı ve kararlıyız.”

Teoman Öztürk'ün yol arkadaşı Oğuz Türkyılmaz �se 
şöyle konuştu:

"Teoman Öztürk'ün  eş�, çocukları, torunları, arkadaşları, 
onu şahsen  tanımamış  da  o lsa ,  savunduğu 
değerler�,uğruna mücadele verd�ğ� amaçları savunan  
yol arkadaşları !

Merhaba!
Bugün 28.kez Teoman Ağabey'�n yanınayız. Bu mezarlık, 
ne kadar çok sefer uğrağımız oldu.

 12 Mart faş�zm�n�n karanlığında Ulaş'la, Mah�r'le, 
Den�z'le, Yusuf'la, Hüsey�n'le başladı buraya gel�şler�m�z.

1976'da faş�stler�n katlett�ğ� SBF Öğrenc�ler� Hakan 
Yurdakuler, Burhan Barın, Eşar� Oran'ın tabutları 
omuzlarda, b�nlerce k�ş�yle, Maltepe Cam�nden buraya 
y ü r ü y ü ş ü m ü z .  S o n r a k �  y ı l l a r d a  b u r a d a n 
uğurladık lar ımız.  S�vas' ta Madımak k ır ımında 
y�t�rd�kler�m�z, Hal�t Çelenk ağabey�m�z, Şek�be Çelenk 
ablamız, Muzaffer Erdost, devr�mc� avukat arkadaşımız 
İbrah�m Tezan, orman mühend�s� Sümman� Can ve daha 
n�ce dostumuz, yoldaşımız, arkadaşımız.
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Bugün b�z� burada b�r araya get�ren, Teoman Öztürk'ün 
k�ş�l�ğ�ne, toplumcu mücadeles�ne, mücadelede 
kararlılığına, sosyal�zme olan �nancına saygımız. Onun 
bağımsız, demokrat�k, sosyal�zme doğru yürüyen b�r 
ülke, eş�t, özgür, ad�l b�r toplum �ç�n verd�ğ� mücadeleye 
olan �nancımız ve mücadeley� sürdürme kararlılığımız.

Teoman Öztürk'le TMMOB'de b�rl�kte çalıştığım 70'l� 
yılların �k�nc� yarısında da sermaye �kt�darları emekç� 
halka ve emek örgütler�ne saldırıyordu. TMMOB 
B � n a s ı n ı n  k u r ş u n l a n d ı ğ ı ,  b o m b a l a n d ı ğ ı , 
arkadaşlarımızın katled�ld�ğ� günler yaşadık. Ben b�r 
faş�st saldırıda, yaşamımı y�t�rmekten kıl payı kurtuldum.

Bütün ger�c� faş�st saldırılara d�rend�k, tesl�m olmadık, 
çünkü Teoman Öztürk ve arkadaşlarının, 1980 önces� 
TMMOB kadrolarının, b�zler�n sözlüğünde yılgınlık d�ye 
b�r sözcük yoktu.

Sermaye kes�mler�n�n egemen olduğu ülkem�zde, 
TMMOB ve Odalar; b�l�m ve tekn�ğ� sömürgenler�n değ�l 
emekç� halkın çıkarına değerlend�rmey� savundukları 
�ç�n,

Uzmanlık alanlarında toplum ve kamu yararına pol�t�ka 
ve uygulamalar önerd�kler� �ç�n,

Bağımsız ve demokrat�k b�r ülkeye ulaşmak �ç�n 
emperyal�zme karşı mücadele ett�kler� �ç�n,

Bugün de demokras� dışı, d�ktatöryel b�r gücün 
baskılarına hedef oluyor, ses� kısılmaya çalışılıyor, 
Mücella, Tayfun ve Can arkadaşlarımız z�ndanlara 
konuluyor.

Ancak, toprak bu ger�c� yönet�m�n ayaklarının altında 
hızla kayıyor.

Ş�md�, �zlenen özelleşt�rme, soygun, talan, yakınları 
kollama  uygulamalarının  gür b�r sesle  deş�fre etmek, 
d�le get�rmek, kamuoyu gündem�ne taşımak, emekç� 
halktan yana  kamucu pol�t�ka  ve uygulamaları  
topluma  mal etme zamanı.

Ne �sted�ğ�m�z� söylemekle yet�nmemel�, �sted�kler�m�z� 
nasıl yapacağımızı, hayaller�m�z� hang� araçlarla, hang� 
kurumlarla, nasıl b�r yapıyla, hang� kaynaklarla hayata 
geç�receğ�m�z� anlatmalıyız.

Karşıtlık temel�ndek� muhalefet ç�zg�s� artık çok ger�de 
kaldı. Kuşkusuz, nelere karşı olduğumuzu mutlaka 
söyleyeceğ�z.

Ama bununla b�rl�kte;
-Nasıl b�r dünya, nasıl b�r Türk�ye, nasıl b�r kent, nasıl b�r 

�şyer�, okul, sağlık, eğ�t�m, kültür, spor tes�s� �sted�ğ�m�z�,
-Öngördüğümüz enerj� ,  çevre,  ulaşım, sanay�, 
kentleşme, tarım pol�t�kalarını,

Hang� kurumlarla, hang� araçlarla ve kaynaklarla, ne tür 
b�r  kamusal  planlama kurgusu ve anlayışı  � le 
uygulayacağımızı somutlamak, katılımcı ve şeffaf b�r 
tarzda, bunları nasıl yapacağımızı anlatmakla da 
yükümlüyüz.

Üyeler�m�ze ve halkımıza duyuracağımız b�rçok görüş 
var.

Temel gıda ve �ht�yaç maddeler�n�n üret�m�, tem�n�, satışı 
ve dağıtımı kamu el�yle sağlanmalıdır. Sümerbank, Et ve 
Balık Kurumu, Süt Endüstr�s� Kurumu, Çay-Kur, Türk�ye 
Şeker Fabr�kaları, SEKA g�b� temel �ht�yaç maddeler�n� 
üreten kuruluşlar, Türk�ye Gübre Fabr�kaları, Türk�ye Yem 
Sanay� g�b� tarımsal sanay�n�n g�rd� kısmını örgütleyen, 
düzenleyen, gel�şt�ren kurumlar, PETKİM, TÜPRAŞ, 
Dem�r Çel�k Fabr�kaları (ERDEMİR ve İSDEMİR), 
Seyd�şeh�r Alüm�nyum g�b� sanay�n�n en fazla �ht�yaç 
duyduğu ara malı üreten �şletmeler, TELEKOM g�b� enerj� 
ve �let�ş�m kuruluşları �le kapatılan ya da �şlevs�zleşt�r�len 
özel �ht�sas bankaları (Et�bank, Sümerbank, Halk 
Bankası, Z�raat Bankası, Emlak Bankası) yanı sıra Devlet 
Yatırım Bankası, Türk�ye Kalkınma Bankası g�b� yatırımcı 
kamu kuruluşlarının yatırımcısının f�nansmanında yol 
göster�c�, bel�rley�c� olan f�nansman kuruluşları yen�den 
kurulmalı ve �şlevsel hale get�r�lmel�d�r.

Sosyal fayda yaratan tüm alanlarda da oluşturulacak 
güçlü kamusal kuruluşlar ve yapılar yoluyla, kamu tekrar 
hemen her alanda lokomot�f  olmalıdır.  Kamu 
�şletmeler�nde şeffaflık temel kural hal�ne gelmel�d�r. 
Ça l ı ş a n l a r ı n  ya n ı  s ı ra  ü re t � l e n  h � z m e t l e rd e n 
yararlananlar, ürünler� kullananlar ve özell�kle enerj�, 
madenc�l�k, altyapı ve sanay� yatırımlarında, tes�sler�n 
bulunduğu bölgede yaşayan halkın demokrat�k 
tems�lc�ler� karar alma süreçler�nde ve denet�mde etk�n, 
söz ve karar sah�b� olmalı, send�kal örgütlenme 
yaygınlaşmalı, üretenler yönetmel�d�r.

Teoman Başkanın yolundan bu tür çalışmalarla  yürürüz.

11 Temmuz 2023'de, y�ne burada   bu karanlık dönem�, 
baskıcı yönet�m�  ger�de bırakmış olarak b�r araya 
gelmek �ç�n çalışalım, uğraşalım, mücadele edel�m..

TMMOB ve Oda yönet�c�s�, Odaların akt�f üyes� 
arkadaşlar!

Yolumuz uzun, �ş�m�z zor, yolumuz açık olsun!"
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TMMOB YÖNETİM KURULU VE İKK 
SEKRETERLERİ ORTAK TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Yönet�m Kurulu Üyeler� ve İl/İlçe Koord�nasyon 
Kurulu Sekreterler� ortak toplantısı “47. Dönem Çalışma 
Programı” gündem� �le 20 Temmuz 2022 tar�h�nde 
çevr�m�ç� olarak gerçekleşt�r�ld�.

TMMOB 47. DÖNEM 1. DENETLEME 
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB 47. Dönem 1. Denetleme Kurulu toplantısı 23 
Temmuz 2022 tar�h�nde TMMOB'de gerçekleşt�r�ld�. 
Toplantıya; Denetleme Kurulu Üyeler� Özgür TOPÇU, 
Hal�l İbrah�m YİĞİT, Nad�r AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, 
Mehmet Zek� BARUTÇU katıldı. Toplantıda TMMOB 
Genel Sekreter� Ders�m GÜL ve Muhasebe Görevl�s� 
İhsan AYDIN da hazır bulundu.

EMİN KORAMAZ'DAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI 
ADAYI ÖĞRENCİLERE TEBRİK VE BAŞARI MESAJI

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 
Yükseköğret�m Kurumları Sınavı'nda başarılı olarak 
2 0 2 2 - 2 0 2 3  E ğ � t � m - Ö ğ r e t � m  d ö n e m � n d e 
yükseköğret�me başlayacak Mühend�s, M�mar ve Şeh�r 
Plancısı adayı öğrenc�lere tebr�k ve başarı mesajı 
yayınladı.

Sevg�l� Öğrenc� Arkadaşlarım,
Yıllar süren b�r hazırlık sürec�n� ger�de bırakarak 2022 
Yükseköğret �m Kurumlar ı  S ınavın ı  başar ıy la 
tamamladınız. Önünüzde ün�vers�te kayıtları �le b�rl�kte 
başlayacak yen� b�r hayat, keşfed�lmey� bekleyen büyük 
b�r dünya uzanıyor. Harcadığı emeğ�n karşılığını b�r 
nebze alan ve heyecanla yen� yaşamını bekleyen 
herkes� yürekten kutluyor, başarılı b�r öğrenc�l�k hayatı 
d�l�yorum.

Barınma ve geç�nme mal�yetler�n�n karşılanamaz 
boyutlara vardığı, yükseköğret�m�n b�r t�car� sektöre 
dönüştüğü ülkem�zde, �y� b�r eğ�t�m almanın ne kadar 
zorlaştığını hep�m�z b�l�yoruz. Bölümler�n boş kaldığı, 
k�m� programların öğrenc� almayı durdurduğu b�r 
dönem�n ardından gelen bu yen� dönemde; eğ�t�m�n 
parasız, b�l�msel, demokrat�k, la�k ve n�tel�kl� olması �ç�n; 
yarınlarını b�rl�kte paylaşacağımız aydınlık gelecek �ç�n 
omuz omuza vermem�z�n önem� de her san�ye artıyor.

Gelecektek� Genç Meslektaşlarım,
Öğrenc�l�ğ�n�z süres�nce; Türk Mühend�s ve M�mar 
Odaları B�rl�ğ�, B�rl�ğ�m�ze bağlı 24 meslek odamız, 
odalarımıza bağlı tüm şube ve tems�lc�l�kler�m�z�n 
kapısı dayanışma �ç�n s�zlere açıktır. Şunu b�lmen�z� 
�ster�m, meslekler�m�z yalnızca b�l�m ve teknoloj� �le 
değ�l, dayanışma ve �nsan sevg�s� �le gel�şmekted�r.

Örgütümüzün yüzü dayanışmaya, emeğe ve doğaya 
dönüktür. Ülkem�z�n, halkımızın çıkarlarını korumak �ç�n 
her alanda yürüttüğümüz dayanışma ve mücadelede 
s�zler ülkem�z�n ve meslek odalarımızın geleceğ�s�n�z.  
Odalarımızda çalışmalarını sürdüren Öğrenc� Üye 
Kom�syonlarımızda, etk�nl�kler�m�zde, eğ�t�mler�m�zde 
ve bu günden sonra tüm meslek hayatınızla s�zlerle 
b�rl�kte olmaktan gurur duyacağız. Meslek� ve tekn�k 
olarak gel�şmek, dayanışma faal�yetler�nde yan yana 
olmak �ç�n s�zler� Öğrenc� Üye Kom�syonlarımıza 
bekl�yoruz.

Gözler�n�zden öpüyorum!

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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ADALET NÖBETİNİN 100. GÜNÜ ANKARA'DA AHLATLIBEL'DE GENİŞ 
KATILIMLA GERÇEKŞTİRİLDİ

Gez� Davasında ver�len hukuksuz kararlar �le tutuklanan 
arkadaşlarımızın serbest bırakılması �ç�n başlatılan Adalet 
nöbet�n�n 100. Günü pol�s çember� altında Ahlatlıbel 
Parkı'nda 3 Ağustos 2022 tar�h�nde gen�ş k�tleler�n katılımıyla 
gerçekleşt�r�ld�.

Adalet Nöbet�n�n 100. Günü neden�yle TMMOB Ankara İl 
Koord�nasyon Kurulu Ahlatlıbel'de b�r forum düzenled�. İKK 
adına Forum Yönet�c�l�ğ�n� Ankara İKK Sekreter� Sey�t Al� 
Korkmaz üstlend�. Forumda b�rçok emek-meslek örgütü ve 
s�yas� part� tems�lc�ler�n�n konuşmaları yer aldı. Çok sayıda 
kurum tems�lc�s�n�n ve TMMOB Yönet�c�ler�n�n de konuştuğu 
forum TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz'ın 
kapanış konuşmasıyla tamamlandı.

Anayasa Mahkemes� önünde yapılmak �stenen basın 
açıklamasına pol�s tarafından �z�n ver�lmed�. Adalet Nöbet� 
�ç�n b�r araya gelen k�tle Ahlatlıbel Parkı'nda pol�s kordonuna 
alındı. Açıklama Ahlatlıbelde yapılmak zorunda bırakıldı. 
Yapılan açıklama şöyle: 

''ARKADAŞLARIMIZI DERHAL SERBEST BIRAKIN!
GEZİ'YE ÖZGÜRLÜK!

Bugün 3 Ağustos 2022…
Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, aralarında Mücella 
Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın da bulunduğu yed� 
arkadaşımızın da 18'er yıl ceza aldığı Gez� Davası Karar 
duruşmasının üzer�nden 100 gün geçt�.

Osman Kavala tam 1737 gündür, d�ğer arkadaşlarımız �se 100 
gündür gerekçes�z ve suçsuz yere cezaev�nde tutuluyor. 
Arkadaşlarımızın masum�yet�ne �nanıyor, bu hukuksuzluğu 
kınıyoruz.

Meslek alanlarımızın tar�hsel b�r�k�mle oluşmuş temel �lkeler� 
çerçeves�nde halka a�t olanı korumak, kamu yararını 
savunmak b�z mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının temel 
görev�d�r. Bu görev doğrultusunda, İstanbul kent�n�n en 
öneml� kamusal alanlarından b�r� olan Gez� Parkı'nı korumak, 
Gez� Parkı park olarak kalsın d�ye mücadele etmek meslek� et�k 
�lkeler�m�z�n b�r gereğ�yd�.

2013 Haz�ran'ında, korunması gereken yalnızca kamusal 
alanlar da değ�ld� üstel�k. İkt�darın baskı pol�t�kaları, temel hak 
ve hürr�yetler� günden güne askıya alması yurttaşların nefes 
alması daha da zorlaşıyor, ülken�n geleceğ� karanlığa 
gömülüyordu.

Aydınlık b�r geleceğ� savunma, düşünce ve �fade özgürlüğüne 
sah�p çıkma �rades� �le doğal alanlarımızı, meralarımızı, 
kıyılarımızı, ormanlarımızı, kamusal alanlarımızı koruma 
düşünceler�n�n kes�şt�ğ� s�mgesel b�r mekana dönüştü Gez�.

Farklı mücadele alanları kes�şt� ve ülkem�z�n toplumsal 
mücadele tar�h�ne kazınacak b�r halk hareket�ne dönüştü.

Toplumun ortak değerler�n� b�r b�r sermayeye altın teps�de 
sunan, bu gerçekl�ğ� örtmek üzere ger�c� b�r toplum �nşa 
etmey� deneyen, kadına, farklı c�nsel yönel�mlere, sanata, 
etn�k ve kültürel değerlere saldıran �kt�darın s�yasal tems�lc�s� 
AKP'n�n karşısına d�k�ld� m�lyonlar.

Yaşadığı yen�lg�n�n yarattığı öfkey� d�zg�nleyemeyen AKP 
defalarca yargılamaya, karalamaya çalıştı Gez�'y� ve hep 
başarısız oldu.

Uzun ve bar�z hukuksuzluklar �çeren b�r d�z� g�r�ş�m�n ardından 
son olarak kend� part�s�nden m�lletvek�l� aday adayı olan b�r 
yargı mensubu üzer�nden arkadaşlarımızın nezd�nde Gez�'y� 
tutsak etmeye, yalnızlaştırmayı amaçladılar.

Arkadaşlarımızın nezd�nde m�lyonların örgütlülüğünü, 
m�lyonların taleb�n� hapsetmek �st�yorlar.

B�l�yoruz k� bugün yaşanan der�n yoksulluktan, ülken�n 
çöküşünden çıkışın yolu Gez� D�ren�ş�'nde ayağa kalkan 
m�lyonların örgütlülüğünden geç�yor.

Hukuksuz tutuklama kararlarının ver�ld�ğ� günden �t�baren 
başlattığımız ve bugün 100. Gününe g�ren Adalet Nöbetler� 
ves�les�yle b�r kez daha kararlılıkla bel�rt�yoruz: TMMOB ve 
bağlı Odaları olarak, meslek� ve tekn�k b�lg�m�z� halkın 
yararına kullanmaya devam edeceğ�z, arkadaşlarımızı asla 
yalnız bırakmayacağız ve bu ülken�n en görkeml� halk hareket� 
olan Gez�'ye sah�p çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğ�z.

Adalet Nöbetler�m�z�n 100. gününde b�r kez daha 
seslen�yoruz: Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın! Bu 
hukuksuzluğa b�r an önce son ver�n! 

Gez�'den ve arkadaşlarımızdan el�n�z� çek�n!

Ve şunu b�l�n k�; 

B�z kazanacağız, Gez� kazanacak!'’

Basın açıklaması sonrası Grup Dalga şarkılar söyled� ve 
Mehmet Özer ş��r okudu.
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BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİN ÜZERİNDEN GEÇEN 23 YILDA GEREKLİ 
HİÇBİR TEDBİR ALINMADI YAŞANANACAK BENZER BİR DEPREM ÇOK DAHA 

BÜYÜK YIKIM VE KAYIPLA SONUÇLANACAKTIR!

17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Deprem�'n�n 23. yılında 
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 
basın açıklaması yapılarak, gerekl� önlemler�n alınmaması 
eleşt�r�ld�.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİN ÜZERİNDEN GEÇEN 23 
YILDA GEREKLİ HİÇBİR TEDBİR ALINMADI
YAŞANANACAK BENZER BİR DEPREM ÇOK DAHA BÜYÜK 
YIKIM VE KAYIPLA SONUÇLANACAKTIR!

20 b�nden fazla yurttaşımızın hayatını kaybett�ğ�, 50 b�nden 
fazla k�ş�n�n yaralandığı, yüzb�nlerce yapıyı yerle b�r eden 17 
Ağustos Deprem�'n�n 23. yılında kaybett�kler�m�z� b�r kez 
daha özlemle anıyoruz.

Başta İzm�t, Yalova ve Adapazarı olmak üzere Doğu 
Marmara'nın tamamını etk�leyen 7,4 büyüklüğündek� 
deprem, gerekl� tedb�rler alınmadığında doğal afetler�n ne 
büyük toplumsal felaketlere dönüşeb�ld�ğ�n�n en acı örneğ� 
olarak tar�he geçt�.

Deprem�n yarattığı yıkımın ve yaşadığımız toplumsal 
travmanın büyüklüğüne rağmen, aradan geçen 23 yıl 
boyunca deprem gerçeğ� �le gerçekten yüzleşt�ğ�m�z, yen� 
depremlere hazırlanma konusunda mesafe kaydett�ğ�m�z 
söylenemez.

23 yılda afet r�sk� olan yerleş�m yerler� taşınmadı, b�nalarımız 
depreme dayanıklı hale get�r�lmed�, kent merkezler�nde 
deprem toplanma alanları oluşturulmadı, afet sonrası kr�z 
yönet�m senaryoları hazırlanmadı. Bu süre �ç�nde �mar 
planları depreme hazırlıklı şeh�rler yaratmak �ç�n değ�l, 
kentsel rantın dağıtılması �ç�n b�r araç olarak kullanıldı. 
Parsel bazında yapılan �mar tad�latları �le ormanlık alanlar ve 
su havzaları dere yataklarıyla b�rl�kte yapılaşmaya açıldı.

Kamusal b�r anlayışla yürütülmes� gereken “yapı denet�m” 
s�stem� tümüyle t�car�leşt�r�ld�. Odalarımızın meslek� 
yeterl�l�k, eğ�t�m, belgelend�rme ve denetleme gerekl�l�kler� 
yapı denet�m süreçler�nden dışlandı.

“İmar Barışı” adı altında projes� olmayan, h�çb�r mühend�sl�k 
h�zmet� almamış kaçak yapılar ruhsatlandırıldı. 10 m�lyonun 
üzer�nde kaçak yapının ruhsatlandırıldığı bu �mar affıyla 
b�rl�kte yapı stokumuzun proje uygunluğu ve deprem 
dayanıklılığı konusunda denetlenme �ht�mal� ortadan 
kaldırıldı.

Kentler�n yen�den yapılandırılması ve depreme dayanıksız 
b�naların yen�lenmes� �ç�n gerekl� olan “Kentsel Dönüşüm” 
uygulamaları amacından saptırılarak �nşaat f�rmalarına 
k aynak aktar ı lmasının ,  kentsel  rant lar ın  �kt �dar 
yandaşlarında toplanmasının b�r aracı hal�ne get�r�ld�.

Kent merkezler�nde bulunan afet toplanma alanı 
statüsünde park, bahçe ve meydanlar yapılaşmaya açılarak 
afet sonrasında yaşamı sürdürmeye olanak verecek güvenl� 
alanlar ortadan kaldırıldı.

Son yıllarda sıklıkla yaşadığımız her deprem, 17 Ağustos 
1999'da yaşadığımız büyük felaket� çağrıştırmakta, 
deprem�n ülkem�z �ç�n ne kadar yakın b�r tehl�ke olduğunu 
hatırlatmaktadır. Mevcut durumda artan nüfus ve 
yapılaşma neden�yle yaşanacak benzer b�r felaket�n 
sonuçları çok daha ağır olacaktır. Bütün bunların b�l�n�yor 
olmasına rağmen depreme hazırlık konusunda gerekl� 
adımların atılmamasının sorumluluğu s�yas� �kt�darın 
üzer�nded�r.

Benzer felaketler� b�r daha yaşamamak �ç�n derhal adım 
atılmalıdır. Yapı denet�m� s�stem� TMMOB ve bağlı Odalar, 
ün�vers�teler ve �lg�l� kes�mler�n katılımıyla kamusal b�r 
anlayışla yen�den düzenlenmel�d�r.  Yapılaşmadan 
kaynaklanan r�skler�n bertaraf ed�lmes� �ç�n çağdaş b�r "r�sk 
yönet�m" s�stem� oluşturulmalıdır.

B ö l g e s e l  ve  k e n t s e l  ö l çe k t e  " s a k ı n ı m  p l a n l a r ı " 
hazırlanmalıdır. Ülke genel�ndek� yapılar �ncelenerek r�skl� 
yapılar tesp�t ed�l�p güvenl� hale get�r�lmel�d�r. Uygun 
olmayan zem�n ve araz�lerdek� yapılar derhal boşaltılmalıdır. 
Tüm yaşam a lanlar ımız  b � l �m�n  ve  tek noloj �n �n 
rehberl�ğ�nde, �nsanların �ht�yaçları doğrultusunda ve 
doğayla barışık b�ç�mde yapılandırılmalıdır.

Güvenl� yapılaşmanın sağlanması ve tüm bu süreçler�n 
sağlıklı �şlet�leb�lmes� �ç�n meslek odalarının sürece etk�n 
katılımını sağlayacak yen� b�r planlama, tasarım, üret�m ve 
denet�m sürec� model� ben�msenmel�d�r.

“İmar Barışı” adı altında ruhsatlandırılan yapılar derhal 
d e n e t l e n m e l � ,  k a ç a k  y a p ı l a r  h � ç b � r  b � ç � m d e 
affed�lmemel�d�r. Çıkarılan deprem yönetmel�kler� 
ge l � ş t � r � lmel �  ve  har f �yen uygulamaya konmal ı , 
yönetmel�klere aykırı tüm �şlemler�n tes�s ed�lmes� 
engellenmel�; Odalarımızın kamusal görev� olan meslek� 
denet�m yetk�ler�n� sınırlandırmaya yönel�k düzenlemeler 
kaldırılmalıdır.

23 yıl öncek� acıları yen�den yaşamamamız �ç�n ülke olarak 
depreme hazırlıklı olmamız gerek�yor. Depreme hazırlıklı 
olmak �ç�n de b�l�m�n, tekn�ğ�n ve doğanın ses�ne kulak 
vermem�z gerek�yor.

Daha büyük acılar yaşamamak �ç�n deprem� unutma, 
unutturma!

Em�n KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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ÖLÜM GEMİSİNİ DURDURACAĞIZ!
Aralarında TMMOB'n�n de bulunduğu Gem� Koord�nasyon Grubu; Sao Paulo Gem�s� �ç�n bakanlıkça şartlı 
�z�n ver�lmes� üzer�ne kararın �ptal� amacıyla  24 Ağustos 2022 tar�h�nde İzm�r Adl�yes� önünde TMMOB 
Başkanı Em�n Koramaz'ın katılımıyla b�r basın açıklaması yaptı.
Açıklamada TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz şöyle konuştu: 

Değerl� arkadaşlar,
Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Yönet�m Kurulu 
adına hep�n�z� dostlukla selamlıyorum.

TMMOB olarak b�zler yıllardan ber� b�l�msel ve tekn�k 
aklın, �nsan ve doğa yararına kullanılması �ç�n mücadele 
ver�yoruz.

İnsan hayatını ve ekoloj�y� tehd�t eden her projeye, her 
uygulamaya, her yönetmel�ğe karşı davalar açıyor, 
kampanyalar yürütüyoruz.

Bugün y�ne b�r çevre felaket�ne engel olmak, �nsan 
sağlığını ve doğayı tehl�keye atan b�r tehd�d� 
durdurmak �ç�n mahkeme kapısındayız.

Hakkında, “nükleer denemelerde kullanıldığı �ç�n 
yüksek m�ktarda radyoakt�v�te barındırdığı”, “600 tonu 
asbest olmak üzere 1500 ton tehl�kel� atık �çerd�ğ�” 
yönünde c�dd� �dd�alar ve belgeler bulunan Nae Sao 
Paulo savaş gem�s�n�n ülkem�ze get�r � lmes�n� 
engellemek �ç�n b�r aradayız.

Söz konusu tehl�kel� atıkların, havamızı, suyumuzu, 
doğamızı k�rletmemes�, �nsanlarımızın sağlığını yok 
etmemes� �ç�n b�r aradayız.

B�ld�ğ�n�z İzm�r halkı, odalarımız ve çevre örgütler� 
haftalardır bu gem�n�n taşıdığı tehl�kelere d�kkat 
çekmeye çalışıyor.

Çevre Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı f�rma 
b�lg�ler�ne dayanarak yapıtığı açıklamada, asbest 
m � k t a r ı n ı n  6 0 0  t o n  d e ğ � l  1 0  t o n  c � v a r ı n d a 
olduğunu,uluslararası ve ulusal mevzuata göre sürec�n 
t�t�zl�kle tak�p ed�ld�ğ�n�, gem�de asbest ve d�ğer atıklara 
�l�şk�n  �nceleme ve raporların bulunduğunu, ülkeye 
geld�ğ�nde de uzmanlar tarafından gem�de gerekl� 
�nceleme yapılacağını  ve ardından söküme �z�n 
ver�leceğ�n�, aks� takt�rde gem�n�n ger� gönder�leceğ�n� 
söylemekle yet�n�yor. 

Ş � r k e t � n  v e r d � ğ �  b � l g �  v e  b e l g e l e r  g e r ç e ğ � 
yansıtmamaktadır. 

Geçm�şte de böyle yanlış belgelere dayanarak söküm 
�şlemler� gerçekleşt�r�lm�ş, yapılan �ncelemeler 

sonucunda gerçek ortaya çıkmıştır.

Onlara güvenm�yoruz. Bu açıklamalar gerçeğ� 
yansıtmamaktadır.

Gerçek olan tek şey, Sau Paulo gem�s�n�n �çerd�ğ� 
tehl�kel� atıklar neden�yle b�r ölüm gem�s� olduğudur.

Sevg�l� Arkadaşlar, 
G e m � n � n  t a ş ı d ı ğ ı  t e h d � t  n e d e n � y l e  B r e z � l y a 
L�manlarından ayrılmasını engelleyen mahkeme 
kararına rağmen gem� şu anda uluslararası sularda 
ülkem�ze doğru gelmekted�r.

B�l�nmel�d�r k�, mahkeme kararları beklenmeden, f�rma 
beyanlarına dayanarak başlanacak söküm �şlem�, ger� 
döndürülemez zararlara yol açacak, mahkeme kararını 
kadük bırakacaktır.

Otopan Gem�s�n�n, 2015 yılında KUİTO adlı tanker�n ve 
2016 yılında ETHANE adlı tanker�n�n sökümü sürec�nde 
yaşananlar bunun en somut örneğ�d�r. 

Bu örneklerde açılan davalara ve alınan yürütmey� 
durdurma kararlarına rağmen söküm �şlemler� 
gerçekleşm�şt�r. 

Söküm sonrasında da bu gem�lerden çıkan atıkların 
türü ve m�ktarı, nasıl bertaraf ed�ld�ğ�, radyoakt�v�te 
�çer �p �çermed�ğ� ,  sökülen parçalar ın nereye 
gönder�ld�ğ� yönünde h�çb�r b�lg�, belge ve rapor 
kamuoyuyla paylaşılmamıştır.
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Yalnızca örnek verd�kler�m değ�l, Al�ağa Gem� Söküm 
Tes�sler�nde 1974 yılından ber� sökülen gem�lerden 
çıkarılan her türden tehl�kel� zararlı k�myasal sınıfından 
olan b�leşenler�n m�ktarı, nerede ve nasıl bertaraf 
ed�ld�ğ�ne da�r b�lg� ve belge bulunmamaktadır. 

Gem� söküm sektörüne a�t b�lg�ler adeta “merd�ven altı 
�şletmec�l�ğ�” g�b� kamuoyundan saklanmaktadır. 

Çevre ve halk sağlığı ve �ş sağlığı ve güvenl�g� 
konusunda sektorun karnes� kötüdür.

Yönet�m ve denet�m mekan�zmalarındak� eks�kl�kler 
neden�yle, �şç�ler�n güvenl�ğ� ve bölge halkının 
sağlığına yönel�k olumsuzluklar ger� dönülemez 
boyutlara ulaşmıştır.

Değerl� Arkadaşlar,
İnsan sağlığının bu kadar değers�z görülmes�nden 
bıktık.

Bu güzel coğrafyamızın dünyanın çöplüğü olarak 
görülmes�nden bıktık.

Türk�ye'n�n dünyanın çöplüğü, endüstr�yel atık merkez� 
hal�ne get�r�lmes�ne �z�n vermeyeceğ�z.

Gem� sah�pler� zeng�n olsun d�ye, söküm ş�rketler� 
zeng�n olsun d�ye doğamızın ve yaşam çevrem�z�n 
zeh�rlenmes�ne, tersane çalışanlarının ve yöre halkının 
kanser tehd�d�yle yüz yüze bırakılmasına �z�n 
vermeyeceğ�z

Bakanlık ş�rket�n hazırlattığı gerçek dışı raporlara değ�l, 
b�l�m �nsanlarının ses�ne kulak vermel�d�r. Bakanlık 
açgözlü ş�rketlere değ�l, İzm�r halkının sözüne kulak 
vermel�d�r.

Adl� makamlar göz göre göre yaklaşan bu çevre ve 
�nsanlık felaket�n� engellemel�d�r.

O gem� derhal durdurulmalı, �ç�ndek� tehl�kel� atıklar 
gerekl� b�l�msel ve çevresel önlemler alınarak, gem� 
nerede yapıldıysa orada bertaraf ed�lmel�d�r.

Tüm halkımızı bu öneml� mücadeleye destek olmaya, 
mahkemeler�m�z� �nsan sağlığı ve çevre konusunda 
sorumlu davranmaya çağırıyorum.''

TMMOB TTB'Yİ ZİYARET ETTİ

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 
TMMOB Yönet�m Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyes� Hülya Küçükaras ve 
TMMOB Genel Sekreter� Ders�m Gül 5 Ağustos 2022 
tar�h�nde TTB'n�n yen� yönet�m�ne tebr�k z�yaret�nde 
bulundu.

TTB Merkez Konsey� üyeler�n�n katıldığı görüşmede, 
emek ve sağlık alanında yaşanan sorunlar üzer�ne 
değerlend�rmeler yapılırken, önümüzdek� süreçte 
yürütülecek mücadelelerle �lg�l� f�k�r alışver�ş�nde 
bulunuldu.

DOSTLARI ANLATIYOR: TEOMAN 
ÖZTÜRK KİTABI ÇIKTI

TMMOB tarafından hazırlanan ''Dostları Anlatıyor: 
Teoman Öztürk'' k�tabı Ağustos 2022'de yayımlandı.

Bu k�tap, 11 Tem 2021 tar�h�nde TMMOB tarafından 
düzenlenen Dostları Anlatıyor "Teoman Öztürk" 
etk�nl�ğ�n�n k�tabı olarak hazırlanmıştır. Etk�nl�ğ� 
�zlemek �ç�n  sayfasını z�yaret TMMOB Youtube
edeb�l�rs�n�z.

https://www.youtube.com/c/TMMOB1954
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ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURUMUZU HAKLI BULDU: TMMOB'NİN 
REFERANDUM VE SEÇİMLERDE GÖRÜŞ BİLDİRMESİ YASAKLANAMAZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet S�stem�'ne �l�şk�n 16 N�san 
2017 tar�h�nde gerçekleşt�r�len Anayasa Referandumu 
sırasında yürüttüğümüz “Hayır Kampanyası” neden�yle 
B�rl�ğ�m�ze ver�len �dar� para cezasına karşı açtığımız 
davada Anayasa Mahkemes� TMMOB'y� haklı bularak, 
TMMOB'n�n referandum ve seç�mlerde görüş 
b�ld�rmes�n�n yasaklanamayacağına karar verd�.

B � l �nd�ğ�  g�b�  26-29 Mayıs  2016 tar �hler �nde 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z 44. Olağan Genel Kurulumuzda 
“ A K P ' n � n  Y e n �  A n a y a s a s ı ;  n e o l � b e r a l � z m � n 
kurumsallaşması, kamu üret�m�, kamu g�r�ş�mc�l�ğ�, 
kamusal denet�m ve h�zmet�n tasf�yes� yanı sıra yasama ve 
yargının öneml� ölçüde budanmış bağımsızlığını tümüyle 
ortadan kaldıracak ve parlamentoyu, yürütme erk�n� tek 
k�ş� otor�tes�n�n �n�s�yat�f�ne tab� kılacak, d�ktatörlüğü 
kurumsallaştıracak, yen� t�pte b�r sermaye egemenl�ğ�, 
yen� t�pte b�r faş�zm ve şer�at-h�lafet anayasası olacaktır” 
değerlend�rmes� yapılarak, “AKP'n�n Yen� Anayasasına 
ve Başkanlık S�stem�ne karşı �k�rc�ks�z olarak hayır deme 
ve bu sürece karşı emek ve meslek örgütler�yle b�rl�kte 
ortak mücadele hattının oluşturulması” kararı alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet S�stem� adı ver�len 
değ�ş�kl�ğ�n referanduma götürülmes� üzer�ne 11 Şubat 
2017 tar�h�nde toplanan 44. Dönem 2. Danışma 
Kurulumuzda “yurttaşlık sorumluluklarımızın ve 
kamusal, toplumsal sorumluluklarımızın b�r gereğ� 
o l a r a k ,  r e f e r a n d u m d a  ' H AY I R '  t u t u m u n u n 
ben�msenmes� tam b�r görüş ve oy b�rl�ğ�yle” karar altına 
alınmıştır.

Genel Kurul ve Danışma Kurulumuzda alınan bu 
kararlar uyarınca 16 N�san 2017 Anayasa Değ�ş�kl�ğ� 
Referandumu süres�nce B�rl�ğ�m�z tarafından etk�n b�r 
“Hayır” kampanyası düzenlenm�ş, görüşler�m�z �nternet 
s�tes�nde ve yayınlarımızda d�le get�r�lm�şt�r.

Söz konusu propaganda çalışmalarımız neden�yle 
Ankara Cumhur�yet Başsavcılığı İdar� Yaptırım Bürosu 
tarafından Yönet�m Kurulu Başkanımız Em�n Koramaz'a 
�dar� para cezası uygulanmış, cezaya karşı yaptığımız 
�t�raz �se Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemes� tarafından 
redded�lm�şt�.

Konuyla �lg�l� Anayasa Mahkemes�'ne yaptığımız 
B�reysel Başvuru, 29 Haz�ran 2022 tar�hl� Anayasa 
Mahkemes� toplantısında �ncelenm�ş ve uygulanan 
�dar� para cezası �le �fade özgürlüğünün �hlal ed�ld�ğ� 
tesp�t ed�lerek başvurumuz kabul ed�lm�şt�r.

26 Ağustos 2022 tar�hl� Resm� Gazete'de yayınlanan 
Anayasa Mahkemes�'n�n kararında özetle “seç�m 
dönemler�nde s�yas� part�ler dışındak� k �ş�  ve 
kurumların da propaganda yapab�leceğ�n�n” ve 
“seç�mler�n demokrat�k ortamda yürütülmes�n�n 
esasının, toplumun tüm kes�mler�n�n düşünce ve 
kanaatler�n�n açıklanması ve tartışılması olduğunun” 
altı ç�z�lm�şt�r. TMMOB'n�n seç�m dönemler�nde görüş 
açıklayıp propaganda yapması önünde herhang� b�r 
kanun� engel olmadığının altına ç�z�ld�ğ� kararda, söz 
konusu ceza �le Anayasanın 26. Maddes�nde güvence 
altına alınan �fade özgürlüğümüzün �hlal ed�ld�ğ� 
saptanmıştır.

Anayasa Mahkemes�'n�n bu kararı, �nsan hak ve 
hürr�yetler� �le demokras� mücadelem�z açısından 
olduğu kadar, B�rl�ğ�m�z�n toplumsal sorumluluklarını 
yer�ne get�rmektek� ısrarcı tutumunun haklılığını da 
göstermek bakımından da çok öneml�d�r. TMMOB 
halktan, demokras�den ve özgürlüklerden yana 
görüşler�n� açıklamakta bugüne kadar h�çb�r baskı ve 
cezaya boyun eğmem�şt�r, bundan sonra da bu 
doğrultuda mücadeles�ne devam edecekt�r.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 
KUTLU OLSUN!

Anadolu topraklarındak� �şgale son veren, bağımsızlık 
mücadelem�z�n en büyük zafer� olan Başkomutanlık 
Meydan Muharebes�'n�n 100. yılını ve 30 Ağustos Zafer 
Bayramı'nı coşkuyla kutluyor, bu zafer�n m�marı olan 
Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını 
saygıyla anıyoruz.
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ  ÇALIŞTAYI HAZIRLIK TOPLANTISI  YAPILDI

Türk Tab�pler� B�rl�ğ� (TTB), Türk D�ş Hek�mler� B�rl�ğ� (TDB), 
Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� (TMMOB), 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu 
Emekç�ler� Send�kaları Konfederasyonu (KESK) tems�lc�ler� 
22 Temmuz 2022 tar�h�nde Ankara'da TTB Merkez Konsey� 
b�nasında b�r araya geld�ler. TMMOB adına Oda Yönet�m 
Kurulu Saymanı Bedr� Tek�n'�n katıldığı toplantıda 30 
H a z � r a n  2 0 2 2  t a r � h � n d e  y a p ı l a n  e t k � n l � k l e r 
değerlend�r�lerek önümüzdek� süreçte yürütülecek olan 
çalışmalar hakkında tartışma yürütüldü.

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenl�ğ� Yasası'nın onuncu yılının 
değerlend�r�lmes�n� de kapsayan 2022 Kasım ayında İşç� 
Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� temalı b�r çalıştay düzenlenmes�ne 
karar ver�len toplantıda, hazırlıklar �ç�n görev bölüşümü 
yapıldı.

ADALET NÖBETİNİN 100. GÜNÜ ANKARA'DA AHLATLIBEL'DE GENİŞ 
KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gez� Davasında ver�len hukuksuz kararlar �le tutuklanan 
arkadaşlarımızın serbest bırakılması �ç�n başlatılan 
Adalet nöbet�n�n 100. Günü pol�s çember� altında 
Ahlatlınel Parkı'nda 3 Ağustos 2022 tar�h�nde gen�ş 
k�tleler�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

Adalet Nöbet�n�n 100. Günü neden�yle TMMOB Ankara 
İl Koord�nasyon Kurulu Ahlatlıbel'de b�r forum 
düzenled�. İKK adına Forum Yönet�c�l�ğ�n� Ankara İKK 
Sekreter� Sey�t Al� Korkmaz üstlend�. Forumda b�rçok 
emek-meslek örgütü ve s�yas� part� tems�lc�ler�n�n 
konuşmaları yer aldı. Oda Yönet�m Kurulu Başkanı 
Yunus Yener'�n de b�r konuşma yaptığı forum TMMOB 
Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz'ın kapanış 
konuşmasıyla tamamlandı.

Anayasa Mahkemes� önünde yapılmak �stenen basın 
açıklamasına pol�s tarafından �z�n ver�lmed�. Adalet 
Nöbet� �ç�n b�r araya gelen k�tle Ahlatlıbel Parkı'nda 
pol�s kordonuna alındı. Açıklama Ahlatlıbelde yapılmak 
zorunda bırakıldı.

TEOMAN ÖZTÜRK, ÖLÜMÜNÜN 28.  YILINDA ANIT MEZARI BAŞINDA 
ANILDI

TMMOB'n�n Unutulmaz Başkanı Teoman Öztürk, 11 
Temmuz 2022 tar�h�nde, ölümünün 28. yılında 
Karşıyaka Mezarlığındak� Anıt Mezarı başında a�les�, 
dostları ve yol arkadaşlarının katıldığı b�r törenle anıldı.
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TÜRKİYE'DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI HAZIRLIK TOPLANTISI 
YAPILDI

Türk Tab�pler� B�rl�ğ� (TTB), Devr�mc� İşç� Send�kaları 
Konfederasyonu (DİSK),  Kamu Emekç�ler� Send�kaları 
Konfederasyonu (KESK), Türk D�ş Hek�mler� B�rl�ğ� (TDB) 
ve Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� (TMMOB) 
tems�lc�ler�,  “6331 sayılı Yasa'nın 10. yılında Türk�ye'de 
İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Çalıştayı” hazırlıkları �ç�n 04  
Ağustos 2022 günü Ankara TTB Merkez Konsey� 
b�nasında toplandı.

Toplantıya  TMMOB adına Oda Yönet�m Kurulu Sayman 
üyes� Bedr� Tek�n �le TTB adına İşç� Sağlığı ve İşyer� 
Hek�ml�ğ� Kolu Başkanı Dr. Metehan Akbulut, Tevf�k 
Güneş (DİSK), Celalett�n Erten (KESK) ve çevr�m�ç�  Dt. 
Burak Saran (TDB) katıldı. TTB Merkez Konsey� Başkanı 
Dr. Şebnem Korur F�ncancı da toplantının açılışına 
katılarak yürütülen çalışmalarda başarılar d�led�. B�r 

öncek�  toplantıda yapılan görev bölüşümler� 
çerçeves�nde şu ana kadar yapılan hazırlıkların gözden 
geç�r�ld�ğ� toplantıda çalıştayın 11-12 Kasım 2022 
tar�hler�nde Ankara  İMO KKM Teoman Öztürk 
Salonu'nda düzenlenmes� kararlaştırıldı.

EİM MEDAK 49. DÖNEM 1.TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
49. Dönem Endüstr�-İşletme Mühend�sl�ğ� Meslek Dalı 
Ana Kom�syonu (EİM MEDAK) bel�rleme toplantısı 13 
Ağustos 2022 tar�h�nde 48. Dönem EİM MEDAK üyeler� 
ve 49. Dönem Şube EİM MDK tems�lc�ler�n�n katılımı �le 
onl�ne olarak gerçekleşt�r�ld�.

Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener' �n konuşması 

�le açılan toplantıda katılımcılar söz alarak kom�syonun 
48. Dönem çalışmalarına yönel�k değerlend�rmelerde 
bulunarak 49. Dönem �ç�n beklent�ler�n� �lett�ler. İs�m 
öner�ler�n�n alınmasının ardından bel�rlenen 14 aday 
üye �sm� EİM MEDAK'ı oluşturmak �ç�n ataması yapılmak 
üzere Oda Yönet�m Kuruluna �let�ld�.

ODA ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MMO Öğrenc� Üye Kampı 2022, 28 Ağustos-3 Eylül 
2022 tar�hler� arasında İzm�r Al�ağa Yen� Şakran 
Afacan Gençl�k Ev�'nde gerçekleşt�r�ld�.

Türk�ye'n�n çeş�tl� şeh�rler�nden 53 öğrenc� üyen�n 
katılımıyla İzm�r`�n Al�ağa �lçes�ne bağlı Yen� Şakran'da 
gerçekleşt�r�len kamp,  28 Ağustos Pazar günü öğle 
saatler�nde kayıtların yapılmasıyla başladı.

Oda Yönet�m Kurulu Sekreter Üyes� El�f Öztürk, Oda 
Yönet�m Kurulu Üyes� Den�z Alp Yılmaz, Oda Merkez� 
Tekn�k Görevl�ler� H. Cem Şavur, Meltem Özdem�r 
Çınarel, Ankara Şube Tekn�k Görevl�s� Alper Doğan, 
İstanbul Şube Tekn�k Görevl�ler� Serdar Aydın ve Yusuf 
Gölbaşı �le  Oda Merkez� Yayın Görevl�s� Yılmaz Eren 
kampın organ�zasyonunda çeş�tl� görevler üstlend�ler.

Kampın açılış konuşmasını Oda Yönet�m Kurulu Başkanı 
Yunus Yener yaptı. Yener, 1996 yılında başlayan öğrenc� 
üye çalışmalarının �k� yılda b�r düzenlenen öğrenc� üye 
kurultayları ve de bu yıl beş�nc�s� düzenlenen Öğrenc� 
Üye Kampı �le sürdüğünü bel�rtt� ve emeğ� geçen 

herkese teşekkür ett�. Oda Başkanı konuşmasında 
özetle, bu kampın, öğrenc� üyeler�n Oda kültür ve 
perspekt�fler�n� kavramaları, b�rb�rler�yle kaynaşmaları 
ve mühend�sl�k sorunları �le ülke ve dünya anal�z�n� 
b�rl�kte yapab�lmeye katkı sağlamasını, ver�ml�, 
eğlencel�, dostça b�r ortamda geçmes�n� d�led�.

Oda Başkanı Yunus Yener'�n ardından İzm�r Şube 
Yönet�m Kurulu Başkanı İlk�n Boz de öğrenc�ler�m�z� 
selamladı. 

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz da 
yaptığı konuşma �le TMMOB örgütlülüğü hakkında b�r 
konuşma yaptı



mmo’dan

6331 SAYILI YASANIN 10. YILINDA TÜRKİYE'DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
SEMPOZYUMU HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

11-12 Kasım 2022 tar�hler�nde Ankara'da düzenlenecek 
olan “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türk�ye'de İşç� 
Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sempozyumu” hazırlıkları devam 
ed�yor.

Türk Tab�pler� B�rl�ğ� (TTB), Devr�mc� İşç� Send�kaları 
Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekç�ler� Send�kaları 
Konfederasyonu (KESK), Türk Mühend�s ve M�mar 
Odaları B�rl�ğ� (TMMOB) ve Türk D�ş Hek�mler� B�rl�ğ� 
(TDB) tems�lc�ler�, “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında 
Türk�ye'de İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sempozyum ” 
hazırlıkları �ç�n 18 Ağustos 2022 günü Ankara'da 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Genel Merkez�nde  
b�r araya geld�.

Toplantıda TMMOB adına Oda Yönet�m Kurulu Sayman 
Üyes� Bedr� Tek�n yer alırken; TTB adına İşç� Sağlığı ve 
İşyer� Hek�ml�ğ� Kolu Başkanı Dr. Metehan Akbulut, 
Tevf�k Güneş (DİSK), Celalett�n Erten (KESK) ve Dt. Burak 
Saran (TDB) adına katıldılar.

11.08.2022 tar�h�nde çevr�m�ç� gerçekleşt�r�len b�r 
öncek�  toplantıda yapılan görev bölüşümler� 
çerçeves�nde şu ana kadar yapılan hazırlıkların gözden 
geç�r�ld�ğ� toplantıda, sempozyumun programı, 
konuşmacılar ve sempozyumun tekn�k ayrıntıları 
üzer�nde tartışmalar yürütüldü.

Toplantı sonrası Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
Türk�ye Of�s�  D�rektörü Numan Özcan   “6331 Sayılı 
Yasanın 10. Yılında Türk�ye'de İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
Sempozyumu” düzenleme kurulu üyeler� tarafından  
mak amında z �yaret  ed� ld � .  Z �yaret  s ı ras ında 
sempozyum düzenleme kurulu üyeler�nden Dr. 
Metehan Akbulut (TTB)  Bedr� Tek�n (TMMOB), Tevf�k 

Güneş (DİSK) ve Celalett�n Erten (KESK)  yaptıkları 
çalışmalar hakkında Numan Özcan'a b�lg� vererek  
sempozyuma davet ett�ler.

Numan Özcan z�yaretten  ve davetten duyduğu  
memnun�yet� d�le get�rerek; B�rleşm�ş M�lletler 
kuruluşları �çer�s�nde hükümet, �şveren ve �şç�den 
oluşan üçlü yapıya sah�p tek kuruluş olan ILO'nun; 
Sosyal adalet�n temel unsurları olan �nsan haklarına 
saygıyı, saygın yaşam standartlarını, �nsanca çalışma 
koşullarını, �st�hdam olanaklarını ve ekonom�k 
güvenceler� gel�şt�rmeye ve tüm çalışanlara ulaştırmaya 
çaba gösterd�ğ�n� söyled�.

Numan Özcan, çocuk �şç�l�ğ� �le mücadeley�, genç ve 
k adın �st �hdamını  ar t ı rmayı ,  sosyal  d�yaloğu 
güçlend�rmey� ve kayıt dışı �st�hdamı engellemey�, �ş 
sağlığı ve güvenl�ğ� öncel�kl� hedefler�n kend� alanlarına 
g�rd�ğ�n� ve bu konudak� çalışmalarını anlattı.

TEZ-KOOP-İŞ İLE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

Odamız �le Tez-Koop-İş arasında 2022 yılı �k�nc� 6 ayı �ç�n 
geçerl� olacak olan toplu sözleşme �mzalandı.

İmza tören�ne Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
Oda Yönet�m Kurulu Sekreter Üyes� El�f Öztürk, Oda 
Yönet�m Kurulu Sayman Üyes� Bedr� Tek�n �le Tez-Koop-
İş Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa K�rman, send�ka 
uzmanları ve İşyer� Send�ka Tems�lc�s� Mah�r D�lmen 
katıldı.



şube günlüğü 

ERDEMTAŞ A.Ş.’Yİ ZİYARET ETTİK

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ KONFEDERASYONU
ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİNİ ZİYARET ETTİKSİVAS’IN IŞIĞI SÖNMEYECEK!

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ!

UZER MAKİNA A.Ş.’Yİ ZİYARET ETTİK

2 Temmuz S�vas katl�amı anmasına katılım sağladık.

Oda Çalışmalarından bahsetmek �ç�n Erdemtaş A.Ş. 
Genel Müdürü Üyem�z Ömer Erdem'� z�yaret ett�k.

Alev� Kültür Dernekler� Konfederasyonu Genel Başkanı 
İsmet Kurt, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Feryat Bakan, Genel Sekreter Seher 
Şengünlü, Marmara Bölge Sorumlusu Ergün Kurt ve 
Alev� Kültür Dernekler� Kocael� Şubes� Başkanı B�rol 
Sağlam dayanışma d�lekler�n� sunmak �ç�n Şube 
Yönet�m Kurulumuzu z�yaret ett�.

16. Dönemde başarı d�lekler�m�z� �letmek �ç�n Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�k.

Yaşamak İç�n G(ö)revde olan Sağlık Emekç�ler�n�n 
Yanlarındayız!
Oluşan bu ş�ddet sarmalında ortak mücadelem�z �le 
çıkacağız!
Ş�ddete Hayır!

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
UZER Mak�na'da çalışan üyeler�m�z B�r�c�k Kahraman 
Yazar ve Serkan Akden�z'� z�yaret ett�k.
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şube günlüğü 

SURUÇ ÇİN ADALET TCDD BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

DSC OTOMOTİV FİRMASINI ZİYARET ETTİK

Suruç �ç�n Adalet İst�yoruz! Y�t�rd�kler�m�ze Umut, 
Barış ve Yaşam Sözümüz Var!
7 yıl önce Suruç Katl�amında yaşamını y�t�ren 33 Genç 
Düş Yolcusunu anmak ve mücadeleler�n� büyütmek �ç�n 
Uğur Mumcu Parkı'nda b�r araya geld�k.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında DSC 
Otomot�v f�rmasında üyem�z Gökhan Dağ'ı z�yaret ett�k.

OGÜN VİNÇ FİRMASINI ZİYARET ETTİK

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
Ogün V�nç f�rmasında çalışan üyem�z Osman Gündür'ü 
z�yaret ett�k.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
TCDD Bakım Müdürlüğünde çalışan üyem�z Ünal Nalcı 
ve meslektaşlarımızı z�yaret ett�k.

KÖRFEZ KİMYA FİRMASINI ZİYARET ETTİK

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
Körfez K�mya'da üyem�z Özcan Çapoğlu'nu z�yaret ett�k.

ANDROMEDA MÜH. FİRMASINI ZİYARET ETTİK

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
üyem�z Sal�h Dem�ral'ı Andromeda Mühend�sl�kte 
z�yaret ett�k.



şube günlüğü

GEZİ NÖBETİ 100. GÜNÜNDE

HADDEHANE PROJESİ GERİ ÇEKİLSİN!

KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ ŞANTİYESİNİ
ZİYARET ETTİK

ULAŞIM PARK  ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
A.Ş.’Yİ ZİYARET ETTİK

PIOT TEKNOLOJİ FİRMASINI ZİYARET ETTİK

ZBS MÜHENDİSLİK FİRMASINI ZİYARET ETTİK

Arkadaşlarımızdan ve Gez�'den el�n�z� çek�n!
Gez� Parkı İç�n Adalet Nöbet�'n�n 100. Gününde 
Tü r k � ye ' n � n  d ö r t  b � r  y a n ı n d a n  s e s l e n � yo r u z 
"Arkadaşlarımızı Derhal Serbest bırakın!"

Kar tepe Uzunçayıs Mahalles� 'ne yapılması 
planlanan Haddehane Tes�s� ÇED Halkın Katılımı 
Toplantısı  halk ın tepk �ler�  do ğrultusunda 
yaptırılmıştır!
B�r kez daha söylüyoruz "İnsan sağlığnı h�çe sayarak, 
çevresel etk�ler� göz ardı ed�lerek yapılması planlanan 
Haddehane Projes� Ger� Çek�ls�n!" Kocael� daha fazla 
zeh�rlenmes�n!

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
Kocael� Şeh�r Hastanes� Şant�yes�nde çalışan üyeler�m�z 
Serhat Aykutluğ ve Nurgül Erdeb�l'� z�yaret ett�k.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
Ulaşım Park Ulaştırma H�zmetler� A.Ş.'de çalışan üyem�z 
Serhat Taşer'� z�yaret ett�k.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında esk� 
çalışma arkadaşımız ve üyem�z Sal�h Kara ve 
meslektaşımız Murat Gencer'� PIOT Teknoloj� f�rmasında 
z�yaret ett�k.

Perşembe Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında SBZ 
Mühend�sl�kte çalışan üyem�z Sıraç Bozkurt'u z�yaret 
ett�k.
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şube günlüğü

POLİSAN KİMYA FİRMASINI ZİYARET ETTİK

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZI
GERÇEKLEŞTİRDİK

AEROFA AEROSOL FİRMASINI ZİYARET ETTİK

PİRELLİ A.Ş. FİRMASINI ZİYARET ETTİK

KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ FATİH DEMİR’İ
ZİYARET ETTİK

İSU EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ FAZIL DEMİR’İ
ZİYARET ETTİK

Pol�san K�mya f�rmasında üyem�z Kurtuluş Karadaş ve 
meslektaşlarımızı z�yaret ett�k. Görüşmem�zde Odamız 
tarafından ver�lmekte olan eğ�t�mlerden, Üye 
ç a l ı ş m a l a r ı m ı zd a n  ve  2 0 2 3  Aj a n d a s ı  re k l a m 
çalışmalarından bahsett�k.

Geleneksel olarak düzenled�ğ�m�z Üye Kahvaltımız 
07.08.2022 Pazar günü İzm�t Gülümse Kafe'de 
gerçekleşt�r�ld�.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
Aerofa Aerosol A.Ş f�rmsında çalışan meslektaşlarımız 
Ferhat Dursun ve Ekrem Pakyıldız'ı z�yaret ett�k.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
P�rell� A.Ş. İş Yer� Tems�lc�m�z Emre Meş�nc�'y� z�yaret 
ederek Odamızın verd�ğ�  Eğ�t �mler ve Tekn�k 
H�zmetlerden bahsett�k.

TMMOB Kocael� İKK olarak Kocael� Kültür ve Tur�zm İl 
Müdürü Fat�h Dem�r'� z�yaret ett�k. Z�yaret�m�zde 17 
Ağustos Büyük Marmara Deprem� Anma Etk�nl�kler� 
hakkında görüşme sağladık.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaret� kapsamında ISU 
Eğ�t�m Şube Müdürü Al� Fazıl Dem�r'� z�yaret ett�k. 
Görüşmede Oda Eğ�t�mler� ve Tekn�k H�zmetler�m�zden 
bahsett�k.



şube günlüğü

TMMOB KOCAELİ İL KOORDİNASYON KURULU
DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HSTR HWASEUNG FİRMASINI ZİYARET ETTİK

RASS PARTNER FİRMASINI ZİYARET ETTİK

FARBA A.Ş. FİRMASINI ZİYARET ETTİK

MARMARA DEPREMİ ANILDI

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu dev�r tesl�m 
tören� 11.08.2022 tar�h�nde TMMOB M�marlar Odası 
Tar�h� Taş B�na'da gerçekleşt�r�lm�şt�r. TMMOB Kocael� 
İKK Sekreteryası bu dönemde de (2 Yıl) Mak�na 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� tarafından 
yürütülecekt�r.
14-15. Dönem MMO Kocael� Şubes� Başkanı olan Murat 
Kürekc� aynı dönemlerde yürüttüğü TMMOB Kocael� İKK 
Sekreter� görev�n� 16. Dönem MMO Kocael� Şubes� 
Başkanı Mehmet Al� Elma'ya devretm�şt�r. Mehmet Al� 
Elma'ya bu görev Kocael� İKK b�r�mler�n�n oy b�rl�ğ� �le 
devred�lm�ş olup TMMOB Yönet�m Kurulu tarafından 
karar altına alınmıştır.

17 Ağustos Büyük Marmara Deprem�'n�n 23. yılında 
İ z m � t  D e p r e m  A n ı t ı n ' d a  B a s ı n  A ç ı k l a m a s ı 
gerçekleşt�r�ld�.

DAHA GÜÇLÜ BİR ODA İÇİN
ÜYE ÖDENTİLERİMİZİ ÖDEYELİM

Üye ödenti borçlarınızı maksimum, bonus, axess 
ve world özellikli kredi kartlarıyla Oda web 

sayfasından (www.mmo.org.tr/aidat) 
taksitlendirerek ödeyebilirsiniz.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
üyem�z Erg�n Polat'ı RASS PARTNER f�rmasında z�yaret 
ett�k.

Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında Farba A.Ş. f�rmasında 
üyeler�m�z İlker Pala, Hal�l Pulluk �le İnsan Kaynakları Şef� 
Hal�l B�rcan Keleş �le Şube Eğ�t�mler�m�z ve Tekn�k 
H�zmetler�m�z hakkında görüştük.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
HSTR HWASEUNG f�rmasında üyem�z Gönül Örel ve 
İnsan Kaynakları Uzmanı Zeynep Kotar �le Tekn�k 
H�zmetler�m�z ve Eğ�t�mler�m�z hakkında görüştük.
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ÜYE KAHVALTISI ETKİNLİĞİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAKIM SEMPOZYUMU HAZIRLIK TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜ
ZİYARET ETTİK

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILIM SAĞLADIK

şube günlüğü - sakarya

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ TEMSİLCİLERİ ODAMIZI
ZİYARET ETTİ



17 AĞUSTOS DEPREMİ BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BOLU KOSGEB İL MÜDÜRNE ZİYARET
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SAKARYA ÜNİV. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIK

30 AĞUTSO TÖRENLERİNE KATILDIK

17 AĞUSTOS DEPREMİ BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - sakarya şube günlüğü - bolu

ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİDİ
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şube günlüğü  - gebze

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) SEÇİMİ
VE KULLANIMI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“SİVAS MADIMAK KATLİAMINI
UNUTTURMAYACAĞIZ” BASIN AÇIKLAMASI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“CARİNA’NIN GÜNLÜĞÜ” FİLM GÖSTERİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ
TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İşç� Sağlığı ve İş Güvel�ğ� 
Kom�syonun katkıları �le 24 Haz�ran 2022 tar�h�nde 
Tems�lc�l�k Lokal�nde “KKD Seç�m� ve Kullanımı” 
sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Sayın Erkan Altun'nun 
sunumuyla gerçekleşt�r�len sem�nere İş Güvenl�ğ� 
Uzmanları ve üyeler�m�z katılım sağladı.

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ� Sosyal Etk�nl�kler Kom�syonu tarafından 01 
Temmuz 2022 Cuma günü Tems�lc�l�k Lokal�nde 
"Car�na'nın Günlüğü"  f�lm göster�m� gerçekleşt�r�ld�. 
Göster�m önces� açılış konuşması yapan Tems�lc�l�k 
Yürütme Kurulu Başkanı Barış İnce, 2 Temmuz 1993 de 
S�vas-Madımak otel�nde yakılarak katled�len 35 aydın, 
sanatçı ve otel çalışanlarını anarak, “S�vas'ın Işığı 
Sönmeyecek” ded�.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Gebze �lçe 
Tems�lc�l�k Yönet�m Kurulu Başkanı Barış İnce, S�vas 
Madımak Otel�'nde 29 yıl önce yakılarak katled�len 
aydınlarımız ve sanatçılarımız �ç�n basın açıklaması 
yaptı. İnce yaptığı açıklamada; “TMMOB Mak�na 
Mühend�sler� Odası olarak, S�vas katl�amı ve �ler�c� 
güçlere yönel�k tüm katl�am ve c�nayetlere karşı 
demokrat�k, la�k, emeğ�n ve b�l�m�n aydınlattığı başka 
b�r Türk�ye mücadeles�ne kararlılıkla devam edeceğ�z.” 
ded�.

Kocael� Şube Yönet�m Kurulumuz Tems�lc�l�ğ�m�z� 
z�yaret ett�. Ortak yapılan toplantıda Şube ve Tems�lc�l�k 
çalışmaları değerlend�r�ld�. Gelecek döneme da�r 
öner�ler konuşuldu.



basın açıklaması

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası olarak, S�vas katl�amı ve �ler�c� güçlere yönel�k tüm katl�am ve 
c�nayetlere karşı demokrat�k, la�k, emeğ�n ve b�l�m�n aydınlattığı başka b�r Türk�ye mücadeles�ne 
kararlılıkla devam edeceğ�z.
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SİVAS'I UNUTMADIK; UNUTTURMAYACAĞIZ!

28 yıl önce 2 Temmuz 1993 tar�h�nde ger�c� güruhların 
S�vas'ta Madımak Otel�n� kuşatarak yaktığı demokrat, 
toplumcu yazar ve ozanlarımızı sevg�yle, saygıyla ve 
özlemle anıyoruz.

Geçm�şten bugüne S�vas'tan Maraş'a, Suruç'tan 
Ankara'ya, Abd� İprekç�'den Uğur Mumcu'ya, Hırant 
D�nk'e yapılan katl�amların ve �şlenen c�nayetler�n 
fa�ller� aynı ger�c� faş�st z�hn�yett�r.

Bu katl�am ve c�nayetlerle, toplumun aydınlanma 
kanalları �le toplumsal muhalefet�n önünün kes�lmes� 
amaçlanmıştır. B�l�yoruz k�, d�n-mezhep, �nanma 
�nanmama ve etn�k köken farklılıklarını körükleyerek 
halk arasında düşmanlık tohumları ekmek, sömürü ve 
baskı düzen�n�n sürekl�l�ğ�n� sağlamak �ç�n başvurulan 
da�m� b�r pol�t�kadır.
Yaşamak ve yaşatmak �ç�n verd�ğ�m�z bu mücadelede 
ger� adım atmamanın, b�r arada durmanın ve 
d�renmen�n önem� her geçen gün pek�şmekted�r. 
Bugün la�kl�k tasf�ye ed�lmeye çalışılmakta olmasına 
rağmen toplumdak� la�kl�k savunucusu güçlü �ler�c� 
damarlar kurutulamamıştır. Bu nedenle günümüz 
Türk�ye's�nde aydınlanma, la�kl�k, eş�tl�k, demokras� 

ve adalet mücadeles� her zamank�nden daha fazla 
önem taşımaktadır ve kararlılıkla sürdürülmel�d�r.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası olarak, S�vas 
katl�amı ve �ler�c� güçlere yönel�k tüm katl�am ve 
c�nayetlere karşı demokrat�k, la�k, emeğ�n ve 
b�l�m�n aydınlattığı başka b�r Türk�ye mücadeles�ne 
kararlılıkla devam edeceğ�z.

S � v a s  M a d ı m a k ' t a  y � t � rd � k l e r � m � z �  a n m a k  ve 
mücadelem�z� sürdürmek �ç�n, sorumlular yargılansın 
d�ye bu yıl da b�r arada olacağız. 2 Temmuz 2022 Cuma 
günü 18:00'da Beled�ye İş Hanı önünde buluşarak İzm�t 
Kent Meydanı'na yapılacak yürüyüşe katılarak b�r kez 
d a h a  h a y k ı r a c a ğ ı z  S � v a s ' ı  U n u t m a d ı k , 
Unutturmayacağız!
…
“Yaşamak görevd�r bu yangın yer�nde
Yaşamak, �nsan kalarak”
 
Mehmet Al� ELMA
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şubes� Başkanı

BAYRAM SÜRESİNCE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN SÜRÜCÜLER KURALLARA 
UYMALI, YETKİLİLER KURALLARI UYGULAMAK İÇİN DAHA ÖZENLİ 

ÇALIŞMALIDIR

Bayram neden� �le yola çıkan sürücüler�m�z� uyarıyoruz! 
Lütfen kurallara uyalım, yetk�l�ler� de göreve çağırıyoruz! 
Lütfen kazaların önlenmes� �ç�n daha fazla özen ve 
d�kkatle çalışalım.

08 Temmuz'da başlayacak olan bayram tat�l�yle b�rl�kte 
traf�kte yoğunluğun ve tehl�ken�n artacağı b�r haftaya 
g�rm�ş olacağız. Maalesef bayram tat�l� süres�nce traf�k 
yoğunluğu artışına paralel olarak traf�k kazaları da 
artmakta, her yıl b�nlerce �nsanımız bu kazalar 
net�ces�nde hayatını kaybetmekted�r. Bu durum 
bayram tat�l� önces�nde yola çıkmadan sürücüler�n ve 
yetk�l�ler�n alması gereken önlemler ve d�kkat ed�lmes� 
gereken konuların önem�n� b�r kez daha ortaya 
koymaktadır.

Bayram tat�l� �le b�rl�kte traf�k kazaları açısından r�skl� 
günlere g�r�yoruz. 2021 yılında yaşanan 1.186.353 

kazada TÜİK �stat�st�kler�ne göre yüzde 87,1'�n�n sürücü, 
yüzde 8,2's�n�n yaya, yüzde 2,6'sının taşıt, yüzde 1,8'�n�n 
yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu bel�rlend�.

Kazalarda, ağır tonajlı araçların neden olduğu traf�k 
kazası oranı % 31, otomob�ller�n neden olduğu traf�k 
kazası oranı �se % 60 olarak tesp�t ed�lm�şt�r.

İnsana bağlı traf�k kazalarının sebepler� arasında başta 
gelen hususlar; aşırı hız, hatalı sollama, d�reks�yon 
başında uyuma ve emn�yet kemer� takılmamasıdır.

Ölümlü kazalarda emn�yet kemer� kullananların % 24`ü 
h�ç zarar görmeden kazayı atlatmakta, emn�yet kemer� 
kullanmayanlarda bu oran % 6`ya kadar düşmekted�r. 
Emn�yet kemer� kullanımının zorunlu olduğu ülkelerde 
ölüm ve yaralanma oranları, kullanımın zorunlu 
olmadığı ülkelere göre % 40 daha az olmaktadır.



basın açıklaması

TRAFİK KAZALARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN:

Araç Bakım ve Per�yod�k Muayeneler� zamanında 
yapılmalıdır
Kazalara sebep olan araç arızalarının önlenmes� �ç�n 
araç bakımlarının ve per�yod�k muayeneler�n�n 
zamanında yapılması gerek�r. Araçların fren, balata, 
last�k, ön takım, elektr�k s�stem�, h�drol�k s�stem�, motor 
yağı, ant� fr�z vb. konularındak� bakımları da yetk�l� 
serv�slerde mutlaka yapılmalıdır.

Frenler: Araçların fren bakımları son derece öneml� b�r 
husustur. Çünkü bayramlarda yolcu sayısı ve yükü 
artmaktadır. Araçta taşınab�lecek yolcu ve yük m�ktarı 
aracın belges�ndek� değer� geçmemel�d�r. Gereğ�nden 
fazla yük aracın sürüş kararlılığını etk�ler, fren mesafes�n� 
aşırı uzatır.

Sürücünün günlük kullanımından daha ağır olan aracını 
yüksek hızlarda kullanması, frenler�n ısınmasına ve fren 
mesafes�n�n artmasına neden olur.

Ağırlık merkez�n�n yükselmes�nden dolayı sürüş 
kararlılığının bozulacağını b�lmeyen sürücüler kaza 
yapab�lmekted�rler. Fren bakımlarında d�sk fren balatası 
değ�şm�ş araçlarda, traf�ğ�n olmadığı b�r boş yerde 4 - 5 
kez tam fren yapılmalı, varsa fren zayıflığı tesp�t 
ed�lmel�d�r.

Last�kler: 6 yıldan yaşlı last�kler tekn�k özell�kler�nden 
çok şey kaybeder,  fren mesafes�n�  uzayacağı 
unutulmamalıdır.
Tak�p Mesafes�: Yüklü araç sürücüsünün önündek� 
araçla arasındak� tak�p mesafes�n� günlük kullanımına 
kıyasla artırması gerekl�d�r. Yüklü araç sürücüsünün 
alışılmıştan daha yüksek ayak kuvvet� �le frene basması 
gerekecekt�r.
Yasal hız sınırına uyulmalıdır.

Haf�f T�car� Araçlarda (M�n�van, Van, Panelvan) yasal hız 
sınırının otomob�llerden daha düşük (örneğ�n 
bölünmüş yollarda 100km/h) olduğu unutulmamalıdır. 
Sürücüler araç kullanırken h�çb�r surette cep telefonu 
kullanmamalı, yola odaklanma konusunun vücut 
koord�nasyonun ayrılmaz b�r güvenl�k konusu olduğu 
unutulmamalıdır. Otoyollarda artırılan yasal hız sınırları 
sebeb� �le d�kkatl� ve tedb�rl� araç kullanımı can 
güvenl�ğ� �ç�n son derece öneml�d�r.

Emn�yet Kemer�: Ön ve arka koltuklarda emn�yet 
kemer� mutlaka takılmalı. Şeh�rlerarası otobüslerde de 
yolcular emn�yet kemer� takmalıdır. Çarpışma sırasında 
tüm yolculara etk�yen ve yolcunun ağırlığının 20-30 
katına kadar çıkab�len atalet kuvvet�, yolcuları 
koltuktan fırlatmaya çalışırken sadece emn�yet kemer� 

onları koltuğa ve hayata bağlar.

İnsan faktörü neden�yle meydana geleb�lecek traf�k 
kazalarını en aza �nd�rmek �ç�n bayram tat�l�nde şeh�r 
dışına çıkacak sürücüler�n emn�yet kemer� takmaları, 
hız sınırına uymaları, yorgun, uykusuz ve alkollü araç 
kullanmamaları ve hatalı sollama yapmamaları gerek�r. 
Yayalarımızın da yollardak� seyahatler� sırasında traf�ğe 
ve traf�k kurallarına azam� d�kkat etmes� çok öneml�d�r, 
özell�kle yoldan karşıya geç�şlerde ve karanlık yollarda 
bu d�kkat daha da öneml�d�r. Yolculuk önces� �y� 
uyunarak ve mutlaka d�nlenm�ş olarak yola çıkılmalı, 2 
saatte b�r kısa sürel� de olsa mola ver�lerek d�nlen�lmel� 
ve �deal  olanı  6 saat,  maks�mum 8 saat araç 
kullanılmalıdır.

Araçlarımızdak� ek�pmanlar eks�ks�z olmalıdır
Araçlarınızdak� �lk yardım çantası, üçgen reflektör, 
yangın söndürme c�hazı  g�b�  önem arz eden 
ek�pmanların yola çıkmadan önce tam ve eks�ks�z 
olduğu kontrol ed�lmel�d�r.

Yollarımızdak� yönlend�rme levhaları ve  uyarılara 
d�kkat ed�lmel�d�r
Yen� yol yapımı ve yol tad�latlarındak� �kazların yeterl� 
olmaması neden�yle üzücü kazaların meydana geld�ğ� 
b�r gerçekt�r. Bu kısımlardak� uyarıcı ve �kaz levhalarının 
eks�ks�z b�r şek�lde konulması ve dış etkenlerden 
( rüzgar,  k ar,  yağmur,  �nsan müdahales �  vb. ) 
etk�lenmeyecek şek�lde sab�tlenmes� gerekmekted�r.

Yol bakım ek�pler� bayramda olab�lecek üzücü kazaların 
sonuçlarını; �lk yardım ek�pler� �se can kayıplarını en aza 
�nd�rmek �ç�n traf�ğ�n yoğun olacağı bayram tat�l�n�n 
başladığı �lk ve son günler�nde hazır beklemel�d�rler.

Ne yazık k� bölünmüş yollar ve otoyollarımızda “şer�t 
d�s�pl�n�” uygulanmamakta ve denetlenmemekted�r. 
Otomob�ller dâh�l, otoyollarda şer�tler boşken en 
sağdan g�tmek zorunludur. Orta şer�d� �şgal etmek veya 
orta şer�t �şgal ed�lm�ş düşünces�yle sağ şer�tten 
geçmek kes�nl�kle yasaktır. Sol şer�t sürekl� olarak 
kullanılmamalıdır. Bu şer�t yalnızca öncek� aracı 
sollamak �ç�n kullanılır.  Sol şer�tteyken öndek� aracı 
selektörle tac�z etmek yasaktır.       
                                                                   
10 Numara Yağ Denet�mler�?
Ayrıca bazı araç yangınlarının "10 numara yağ"dan 
kaynaklandığı yönünde b�lg�ler mevcuttur; bunun da 
özell�kle akaryakıt f�yatlarındak� yüksek artışlar, yedek 
parça, tam�r ve bakım g�b� mal�yetler� düşürmek g�b� 
nedenlerden kaynaklandığı b�l�nmekted�r. Bu konuda 
denet�mler mutlaka artırılmalıdır.

Yaşanan kazalar gösterm�şt�r k� �şletme veya araç 



basın açıklaması

Ülkey� saran ş�ddet sarmalından çıkış yolunun ş�ddete karşı b�rl�kte ver�lecek mücadeleden geçt�ğ�n� 
b�l�yoruz! ŞİDDETE KARŞI SAĞLIK EMEKÇİLERİ VE AVUKATLARIN YANINDAYIZ!
ŞİDDETE KARŞI SAĞLIK EMEKÇİLERİ VE AVUKATLARIN YANINDAYIZ!
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s a h � p l e r �  y ö n e t m e l � ğ � n  h ü k ü m l e r � n �  y e r � n e 
get�rmemekte, yönetmel�ğ�n söz konusu araçlarda 
uygulanıp uygulanmadığı, 10 numara yağ kullanılıp 
kullanılmadığı g�b� traf�k güvenl�ğ�n� tehl�keye atan 
hususların tak�b� ve denet�m� h�çb�r kurum ve kuruluş 
tarafından yapılmamaktadır. Kısaca, özel ve kamuya a�t 
toplu taşıma araçlarında c�dd� b�r güvenl�k sorunu 
oluştuğu görülmekted�r.

LPG'l� araçların tekn�k denet�m�
LPG'l�  araçların bakım ve kontrolü, yollardak� 
güvenl�ğ�m�z açısından son derece önem teşk�l 
etmekted�r. Maalesef B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı'nın 23 Haz�ran 2017 tar�hl� Resm� Gazete'de 
yayınladığı yönetmel�kle b�rl�kte; LPG'l� araçlar �ç�n “Gaz 
Sızdırmazlık Raporu” aranması zorunluluğunu 
tamamen ortadan kaldırılmıştır. Söz konusu uygulama 
sonucu uzman mühend�sler�n �st�hdam ed�ld�ğ�, 
standartlara uygun dönüşüm yapan yetk�l� f�rmalar 
p�yasadan s�l�nmeye, kayıt dışı, yetk�s�z, n�tel�ks�z, 
bünyes�nde uzman bulundurmayan, standart dışı 
malzemen�n kullanıldığı, kontrolsüz f�rmalar p�yasaya 
tekrar hâk�m olmaya, halkın can ve mal güvenl�ğ� 
yen�den c�dd� b�r şek�lde tehd�de maruz kalmaya 
başlamıştır.

Söz konusu denet�mler�n kaldırıldığı bu ortamda 
sürücüler LPG'l� araçlarını 6 ayda b�r veya 10.000 km'de 

b�r mutlaka bakıma sokmalı, LPG'l� araç sürücüler�, 
muayene sonrası araçlarından gaz kokusu gelmes� 
durumunda sızdırmazlık kontrolü yaptırmalıdırlar. Bu 
konuda Odamızdan ücrets�z b�lg� ve destek alab�l�rler.

Ya ş a n a n  k a z a l a r  y a s a l  d e n e t � m  ve  m e v z u a t 
eks�kl�kler�n�n yanı sıra s�yasal �kt�darın her alanda 
olduğu g�b� bu alanda da mühend�sl�k h�zmetler�n� 
devre dışı bırakması, uzman kurum ve kuruluşlarla 
�şb�rl�ğ� yapmamasının sonuçlarıdır.

Kazaları en aza �nd�rmek �ç�n sürücüler�m�z uyarılarımızı 
mutlaka d�kkate almalıdır. Sürücü ve yayaların d�kkat 
etmes� gereken hususlarla b�rl�kte, �lg�l� makamlar da 
gerekl� önlemler� alarak yurttaşlarımıza güvenl� b�r 
yolculuk sağlamak �ç�n azam� özen göstermel�d�r.

Sonuç olarak; vatandaşlarımızın bayram traf�ğ�nde 
d�kkatl� araç kullanmalarını, kurallara mutlaka 
uymalarını, �lg�l� makamlarca gerekl� önlemler�n 
alınmasını d�ler, bütün yurttaşlarımızın bayramını kutlar 
kazasız, güvenl� yolculuklar d�ler�z.
 
Mehmet Al� ELMA
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şubes� Başkanı

ŞİDDETE KARŞI SAĞLIK EMEKÇİLERİ VE AVUKATLARIN YANINDAYIZ!

Ülkey� saran ş�ddet sarmalından çıkış yolunun ş�ddete karşı 
b�rl�kte ver�lecek mücadeleden geçt�ğ�n� b�l�yoruz! ŞİDDETE 
K A R Ş I  S A Ğ L I K  E M E K Ç İ L E R İ  V E  AV U K AT L A R I N 
YANINDAYIZ!

İkt�darının sağlıkta, hukukta ve yaşamın her alanında 
yürüttüğü yanlış pol�t�kalar maalesef ger�ye dönüşü olmayan 
sonuçlar doğurmaktadır. Sağlıkçıya, avukata, memura ş�ddet 
her geçen gün artmaktadır.

Dün   Konya Şeh�r Hastanes�'nde görev yapan Dr. Ekrem 
Karakaya ve İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Servet Bakırtaş 
uğradıkları s�lahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybett�ler.

Ekonom�k, s�yasal kr�zler yaşamımızın her noktasına 
yansımaktadır. Odaları, meslek örgütler�n�n uyarılarına kulak 
tıkayan AKP �kt�darı yaşanan bu c�nayetler�n b�reysel öfkeler 
olarak göstermeye çalışmaktadır. İkt�dar kadın c�nayetler�, �şç� 
c�nayetler�nde yaptığı g�b� dün yaşanılan c�nayetler �le �lg�l� de 
yayın yasağı get�rerek kend�n� korumaya çalıştığını ortaya 
koymuştur.

Meslek örgütler� hastanelerde, adl�yelerde, sokakta k� ş�ddet�n 
münfer�t olmadığını, bunun toplumsal ve pol�t�k b�r sorun 
olduğunu tekrar tekrar açıklamışlardır. Ancak tüm uyarılar 
görmezden gel�nm�ş, b�l�nçl� b�r yaklaşımla ş�ddet�n kaynağı 
toplumsal bağlamından koparılarak sorun b�reylere 
�nd�rgenm�şt�r.

Bugün �se bu yaklaşımın yıkıcı sonucuyla yen�den karşılaşmış 
bulunmaktayız. Ülkede artan ş�ddet �kl�m�, sadece çalışma 
koşullarını bozmakla kalmamış maalesef çalışanların can 
güvenl�ğ�n� de c�dd� oranda tehd�t eder hale gelm�şt�r.

Hayatlarını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya ve Av. Servet 
Bakırtaş'ın a�les�ne, TTB ve İstanbul Barosuna başsağlığı 
d�ler�z.

Tüm halkımızı sağlık çalışanları ve avukatlar �le dayanışmaya 
çağırıyoruz.
 
Mehmet Al� ELMA
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes�
Yönet�m Kurulu Başkanı



basın açıklaması

Ülkem�z, İng�ltere'n�n plast�k atığı ya da Brez�lya'nın asbestl� gem� çöplüğü değ�ld�r!

ZEHİRLİ ATIKLARI ÜLKEMİZİN HİÇBİR YERİNE İSTEMİYORUZ

B�l�nd�ğ� üzere; bünyes�nde 600 tona yakın asbest 
barındırdığı öne sürülen, Brez�lya donanmasına a�t 
güney yarımküren�n en büyük savaş gem�s� unvanına 
sah�p Nae Sao Paulo �s�ml� gem�n�n İzm�r Al�ağa'da 
sökümüne Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� 
Bakanlığı tarafından �z�n ver�lm�şt�r.

Gem�de; asbest�n yanı sıra, özell�kle kurşun başta olmak 
üzere ağır metaller, ağır yağlar, zeh�rl� gazlar, 
h�drokarbonlar, radyoakt�f maddeler, vektörler, balast 
suyu g�b� başta söküm emekç�ler� olmak üzere, İzm�r'l� 
yurttaşların �nsan sağlığı ve çevrey� olumsuz yönde 
etk�leyecek tonlarca madde olduğu b�l�nmekted�r.

Asbest, t�car� adıyla Amyant, jeoloj�k olarak l�fs� kr�stal 
yapısına sah�p s�l�kat b�r grup m�neral�n ortak adıdır. 
Ölümcül b�rçok hastalığa sebep olan asbest�n yol açtığı 
en öneml� hastalık AKCİĞER ZARI ve Karac�ğer ZARI 
KANSERİ'd�r.

Durumun c�dd�yet�n�n anlaşılması açısından gem�n�n 
tehl�kel� madde envanter�, uluslararası bağımsız 
gözlemc�lerce �ncelenerek sonuçları kamuoyu �le 
paylaşılmalıdır.

Öncel�kle bu gem� Türk karasularına sokulmamalıdır. 
Her gem�; kullanan, kar eden ş�rket ve devlet tarafından 
üret�ld�ğ� ülkede söktürülmel�d�r.

B�r çok konuda olduğu g�b�, Ülkem�zde gem� yapım 
�ş�nde (Tersane) de Çevresel Etk� Değerlend�rme (ÇED) 
süreçler� �şlet�l�yorken, özelde gem� söküm �ş�n�n 
yaratacağı çevresel etk�ler� (ÇED) süreçler�ne da�r 
zorunluluk yoktur. Bu durum özel�nde gem� sökümü 
s ı r a s ı n d a k �  a s b e s t � n  d e  v a r l ı ğ ı  g öz  ö n ü n d e 
bulundurulduğunda Sağlık Etk� Değerlemes�n�n (SED) 
en az ÇED Süreçler� kadar öneml� olduğu kabul 
ed�lmel�d�r.

Ülkem�zde Üret�lm�ş Gem�ler İç�n Açık öner�m�z:

• Ac�len gem� söküm �ş�ne da�r ÇED sürec� detaylarıyla 
düzenlenmel�d�r.

• Canlı ve Doğa Odaklı yen� b�r ÇED Mevzuatı TBMM, 
TMMOB'n�n ve �lg�l� odalarının, Tab�pler B�rl�ğ�'n�n, 
Barolar B�rl�ğ�'n�n, �lg�l� d�ğer odaların, akadem�n�n, 
send�kaların ve çevre dernekler�n�n de yer aldığı çalışma 
grubunca yen�den hazırlanmalıdır. 

• Mevzuata ayrıca Sağlık Etk� Değerlend�rme (SED)  
eklenmel�d�r.

• Söküm �ş�nde çalışacak/çalışan �şç�ler 29/6/2013 tar�hl� 
ve 28692 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Asbest 
Sökümü �le İlg�l� Eğ�t�m Programlarına İl�şk�n Tebl�ğ�”e 
göre eğ�t�m almış olmalıdır.

• Gerekl� önlemler�n alınmadığı, gerekl� teçh�zatın 
kullanılmadığı çalışmaya maruz kalacak söküm 
�şç�ler�n�n can güvenl�ğ� tehl�keded�r. Söküm �ç�n; 
28539say�l� ve 25.01.2013 tar�hl� “Asbestle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenl�k Önlemler� Hakkında Yönetmel�k” ve 
“Asbestle Çalışmalar da İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� 
Uygulama Rehber�” kurallarına uygun hareket 
ed�lmel�d�r. İlg�l� mevzuata uygun çalışma yürütülmel� 
ve bu çalışmalar denetlenmel�d�r.

• Asbest�n bertarafı �se b�r�nc� sınıf bertaraf tes�sler�nde 
yapılab�lmekted�r. Ülkem�zde, farklı bölgelerde sınırlı 
sayıda bu statüde tes�s bulunmaktadır. Bu tes�slerden 
b�r� de �l�m�zde bulunan İZAYDAŞ �şletmes�d�r. Oluşan 
tehl�kel� atıklar,  atığa en yakın bertaraf tes�s�ne 
yönlend�r�lerek, yönetmel�klere uygun olarak transfer 
ed�lmel�d�r. Aks� takd�rde nak�l sırasında geç�len tüm 
bölgeler r�sk altında olacaktır.

Ülkem�z, İng�ltere'n�n plast�k atığı ya da Brez�lya'nın 
asbestl� gem� çöplüğü değ�ld�r' H�nd�stan ve Türk�ye 
olarak dünyada bu tür maddeler� bertaraf edeb�leceğ�n� 
bel�rten �k� ülkeden b�r�y�z. H�nd�stan'ın kabul etmed�ğ� 
gem�n�n ülkem�ze get�r�lmes�n� kabul etm�yoruz. 
Konuya da�r Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� 
Bakanlığı'nı, ver�len �zn� b�r an önce �ptal etmeye ve halk 
sağlığını, canlı yaşamını ve doğayı tehd�t eden h�çb�r 
konuda �şlem yapılmasına �z�n vermemeye çağırıyoruz.

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak, asbestl� 
atıkların kent�m�zde bulunan İZAYDAŞ'a get�r�lmemes� 
konusunda yetk�l�ler� uyarıyoruz. Gerek çevre k�rl�l�ğ� ve 
sonuçlarının en yoğun yaşandığı kentler�n başında 
gelen İl�m�zde, gerekse de  ülkem�z�n ya da dünyanın 
herhang� b�r yer�nde, yaşama düşmanca yürütülen 
çalışmalara karşı duracağımızı, canlı yaşamına, 
doğamıza ve geleceğ�m�ze sah�p çıkmaya devam 
edeceğ�m�z� kamuoyuyla paylaşıyoruz.

 Mehmet Al� ELMA
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�



basın açıklaması
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ORTA ÖLÇEKLİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNDE YANGIN OLAYLARININ
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ..!

Her tür yangın/patlama, kaza ve ölümler� engellemek �ç�n “önce �nsan, önce �nsan hayatı, sıfır kaza” ana 
prens�p olmalıdır. Daha b�l�nçl� �şletmeler ve doğru kamusal denet�m sayes�nde can ve mal kayıplarının 
önüne geç�leb�leceğ�n� b�r kez daha kamuoyu �le paylaşıyoruz.

Orta Ölçekl� Ger� Dönüşüm Tes�sler�nde Yangın 
Olaylarının Düşündürdükler�
Yaz ayları �le b�rl�kte Ger� Dönüşüm Tes�sler�nde 
meydana gelen yangınlar g�derek artmaktadır. Bu sayı 
haberlere çıkan yangınlar ele alındığında Haz�ran-
Temmuz ayında 9'a ulaşmıştır. Endüstr�yel yangınların 
nedenler�n� şöyle sıralamak mümkündür: Elektr�k 
kaynaklı (stat�k elektr�k, elektr�ksel kıvılcım, yıldırım vb.); 
sıcak yüzeyler (er�tme potaları, buhar boruları, fırın ve 
aşırı ısınan motorlar vb.); uygun olmayan koşullarda 
depolanan parlayıcı ve patlayıcı maddeler; uygun 
olmayan üret�m koşulları ve tekn�kler�; ateşl� yapılan �şler 
(kaynak, taşlama, kesme vb.); tozlu ortamlardan 
kaynaklı patlamalar ve yangınlar; uygun olmayan akü 
şarj odaları; tütün ürünler�; �ş kazası ve doğal afet sonrası 
oluşmalar; komşu tes�sten çıkan yangın sıçraması; gaz ve 
sıvı sızıntıları. Ve belk� en büyük sorun da konusunda 
uzman olduğu düşünülen k �ş � ler �n  konunun 
c�dd�yet�n�n farkına varamamış olması veya yeterl� 
tekn�k altyapılarının olmamasıdır. Ger� dönüşüm 
tes�sler�nde oluşan bu yangınlara; atıkların b�leşenler�ne 
göre uygun türde ayrıştırılmaması, yanlış ve özens�z 
depolanması, açık alanlarda bırakılması �le ısınan atık 
b�r�k�nt�ler�n�n yanıcı özell�kler kazanması sebep 
olmaktadır.

Toplanan atıklar düzens�z ve vahş� depolama şekl�nde 
tes�slerde b�r�kt�r�lmekted�r. Bu b�r�k�nt� yığınları 
�çer�s�nde k�myasal reaks�yon ve ya güneş sebeb� �le aşırı 
ısınma net�ces�nde oluşan yüksek sıcaklıklar tutuşma 
veya patlama şekl�nde yangınları başlatmaktadır.

Ger� dönüştürülmek üzere toplanan atıklar farklı 
k�myasal b�leşenler �çermekted�r ve hemen hemen 
heps�n�n yanıcı özell�klere sah�p olduğu b�l�nmekted�r. 
Bu atıkların kontrolsüz olarak yanması sonucunda can 
ve mal güvenl�ğ� �le r�skler oluştururken d�ğer taraftan 
çevresel olarak da sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yangınlar 
net�ces�nde oluşan karbond�oks�t seragazı oluşumunu 
yönde olumsuz etk�lemekted�r.

B�r d�ğer faktör �se Toz Patlamalarıdır. Ülkem�zde sıklıkla 
rastlanan ancak keşfed�lmes� ve �spatlanması güç olan 
Toz Patlaması, genelde gıda, ahşap, metal, plast�k, 
kömür, kağıt g�b� konuları �çeren tes�slerde sıklıkla 
görülmekted�r. Katı maddeler�n l�f, yonga, kırpıntı veya 
toz şekl�nde olanları tehl�ke arz etmekte ve patlayıcı 

ortam oluşturmaktadır. Toz patlamalarında metal tozu 
patlamanın ş�ddet�n� arttırıcı b�r faktördür. Sadece 
yangın değ�l patlamanın sebep olduğu basınç da 
çalışanlar ve çevre açısından r�sk oluşturmaktadır.

İşletme ruhsatları alınırken yetk�l� mak�ne mühend�sler� 
tarafından oluşturulmuş ve �lg�l� onay merc� tarafından 
onaylanan Yangın tes�sat projeler�ne �ht�yaç vardır. 
Tes�sler �şletme ruhsatlarını aldıktan sonra kapsam 
değ�ş�kl�ğ�ne g�deb�lmekte, ön görülen ve kurulan 
y a n g ı n  t e s � s a t l a r ı  m ü d a h a l e  � ç � n  y e t e r s � z 
kalab�lmekted�r. D�ğer yandan yetk�s� olmayan 
mühend�s ler  taraf ından proje ler �n  üret � ld �ğ� 
b�l�nmekted�r. Meslek odalarının yürüttüğü meslek� 
denet�mler �şlevs�z hale get�r�lm�şt�r. Her b�r proje �ç�n 
oluşturulan s�c�l durum kaydı onay merc�ler�nce 
�stenmed�kçe yetk�s�z k�ş�lerce oluşturulmuş yeters�z 
projeler sahada uygulanmaya devam edecekt�r. Ayrıca;  
İş Ek�pmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenl�k Şartları 
Yönetmel�ğ� gereğ�nce, �şletmeler�n yangın tes�satları 
her yıl en az b�r kez  projes�ne uygunluk kontrolünden 
geç�r�ld�kler� per�yod�k kontrollere tab�� tutulmalıdır.

Ger� Dönüşüm tes�s yangınlarının önleneb�lmes� �ç�n
• Sıvı ve katı atıkların şartlara uygun depolanması,
• Ayrışmanın kuralına uygun olarak yapılması,
• B�l�nmeyen/tanımsız katı ve sıvı malzemeler�n tes�slere 
get�r�lmemes�,
• Elektr�k kontağından yangın çıkmaması �ç�n gerekl� 
önlemler�n alınması,
• Yangın söndürme ve alarm s�stemler�n�n yeterl� olması,
• Atık �şlemler�n�n kamu tarafından c�dd� b�r şek�lde 
d e n e t l e n m e s �  v e  h a l k ı n  b � l � n ç l e n d � r � l m e s � 
gerekmekted�r,
• Yangın tes�sat projeler�ne yönel�k s�c�l durum kayıtları 
�lg�l� onay merc�ler�nce �stenmel�d�r.
• Yangın tes�satlarına yönel�k per�yod�k kontroller 
mutlaka yaptırılmalıdır.

Her tür yangın/patlama, kaza ve ölümler� engellemek 
�ç�n “önce �nsan, önce �nsan hayatı, sıfır kaza” ana prens�p 
olmalıdır. Daha b�l�nçl� �şletmeler ve doğru kamusal 
denet�m sayes�nde can ve mal kayıplarının önüne 
geç�leb�leceğ�n� b�r kez daha kamuoyu �le paylaşıyoruz.

Mehmet Al� ELMA
TMMOBKocael� İKK Sekreter�



basın açıklaması

Kartepe İlçes� Uzunbey Mahalles�'nde yapılmak �stenen haddeleme ve çel�khane tes�s�ne �l�şk�n 
gerçekleşt�r�lecek ÇED Halkın Katılımı Toplantısı önces� yetk�l�ler� b�r kez daha uyarıyoruz!  Halk sağlığını 
ve çevrey� tehd�t eden bu tes�s�n yapımını DURDURUN!

HALKIN SAĞLIĞINI HİÇE SAYARAK, ÇEVRESEL ETKİLERİLERİ GÖZ 
ARDI EDEREK YAPIMINDA ISRARCI OLUNAN HADDEHANE PROJESİ 

GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Kartepe İlçes� Uzunbey Mahalles�'nde yapılmak �stenen 
haddeleme ve çel�khane tes�s�ne �l�şk�n gerçekleşt�r�lecek 
ÇED Halkın Katılımı Toplantısı önces� yetk�l�ler� b�r kez 
daha uyarıyoruz!  Halk sağlığını ve çevrey� tehd�t eden bu 
tes�s�n yapımını DURDURUN!

Yıldızlar Yatırım Hold�ng tarafından Kartepe Uzunbey 
Mahalles�'nde yapılmak �stenen haddeleme ve 
çel�khane tes�s�ne �l�şk�n Şubat ayında düzenlenmes� 
planlanana ÇED Halkın katılımı Toplantısı baskılar ve 
tepk�ler üzer�ne yapılamayarak ertelenm�şt�.

Hazırlanan ÇED raporu göstermekted�r k� kente da�r pek 
çok ver� raporda yer almamıştır. Halk sağlığından 
loj�st�ğe, çevre etk�ler�nden depreme pek çok başlık 
eks�k bırakılmış ya da üstü kapalı cümleler �le 
geç�şt�r�lm�şt�r.

İkt�dar Tems�lc�ler� Sess�z!
16 Şubat 2022 tar�h�nde Kocael� M�lletvek�l� F�kr� IŞIK, 
yaptığı basın açıklamasında; tes�s�n yılda yaklaşık 5 
m�lyon ton olmak üzere, tamamına yakını İTHAL HURDA 
DEMİR er�teceğ�n�, yıllık yaklaşık 2.5 m�lyon Mw/h 
elektr�k tüketeceğ�n�, günde yaklaşık 2 b�n kamyonun 
g�r�ş - çıkış yapacağı b�r tes�s�n oluşturacağı �lave 
e m � s y o n  v e   y ü k ü n ü n  h a y a t ı  d a h a  d a t r a f � k
zorlaştıracağını, hurdaların l�manlardan taşınmasının 
traf�kte mal ve can güvenl�ğ� sorununu da meydana 
get�receğ�n�, yeş�l üret�m ve karbon ayak �z�n�n 
azalt ı lması  konusunda bu g�r �ş�m�n hükümet 
pol�t�kalarıyla  b�r çel�şk� oluşturacağını, Çevre etk�s� açık
yüksek ve enerj� tüket�m� yoğun bu t�p yatırımların 
“yatırımda öncel�kl� bölgelerde” ve özell�kle meskun 
mahaller�n çok uzağında kurulması gerekt�ğ�n� 
bel�rterek, Bakanlıkların konuya müdah�l olup bu 
g�r�ş�me �z�n vermeyecekler�ne �nandığını �fade etm�şt�.

1 N�san 2022 tar�h�nde konuyla �lg�l� Kocael� Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkanı Tah�r BBÜYÜKAKIN, gazetec�lerle 
yaptığı toplantıda; gerek çevresel faktörlerle �lg�l� gerek 
loj�st�k, gerekse de ulaşımla �lg�l� çek�nceler�n�n 
olduğunu, bu sebeple Büyükşeh�r  olarak söz Beled�yes�
konusu kurulması planlanan fabr�kayla �lg�l� olumsuz 
görüş beyan ett�kler�n�,  Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı 
Büyükşeh�r Beled�yes�n�n olumsuz görüşüne rağmen 

olumlu olarak projey� göreb�leceğ�n�, Çevreye zarar 
vermeyecek, loj�st�ğ� ve ulaşımı doğru planlanmış b�r 
proje olursa yapılab�leceğ�n�, o günkü şartlarda 
olumsuz görüşümüzü yazılı b�r şek�lde b�ld�rd�kler�n� 
�fade etm�şt�.

04.08.2022 (yarın) tar�h�nde yapılacak ÇED Halkın 
Katılımı Toplantısı önces� kent�m�z�n hükümet 
tems�lc�ler�n�n sess�zl�ğ� man�dardır.

Ver�ler göstermekted�r k� Kocael� �l� yılda 85 kez 
zehre doymuştur!
Ulusal hava Kal�tes� İzleme Ağı (UHKİA) ver�ler�ne göre 
2021-2022 arası 1 yıllık dönemde Kocael� �l�n�n yıllık 
ortamalar baz alındığında Türk�ye, AB ve Dünya Sağlık 
Ö r g ü t ü  s ı n ı r  v e r � l e r � n �  d e f a l a r c a  k e z  a ş t ı ğ ı 
gözlenmekted�r. PM10 (10 m�krometreden küçük 
part�küller) �ç�n yapılan ölçümlerde İzm�t'�n 130 kez, 
Al�kahya'nın 89 kez, Körfez'�n 78 kez, Gölcük'ün 41 kez, 
Baş�skele'n�n 74 kez ve Kocael� �l�n�n �se 85 kez Türk�ye 
Sınır  Değer�  olan40 µ/m3'n�n üzer �ne çıkt ığı 
görülmüştür. Bu tablo PM2,5 (2,5 m�krometreden 
küçük part�küller), Azotoks�tler, Karbonmonoks�t ve 
K ü k ü r t d � o k s � t  g � b �  z e h � r l �  g a z l a r  � ç � n  d e 
değ�şmemekted�r.

Hak�m rüzgar yönü hatalı!
Kocael�'de yaşayanlar olarak b�l�yoruz k� Al�kahya'da 
bulunan çöp bertaraf tes�s�n�n kokusu Yahya Kaptan 
Mahalles�nde dah� alınmaktadır. Bu göstermekted�r k� 
hak�m rüzgar yönü raporda bel�rt�len GüneyDoğu 
rüzgarının aks�ne hak�m rüzgar KuzeyDoğu rüzgarı 
olup, hava akışı GüneyBatı yönünded�r.

Dosyada ve planlamada deprem sadece b�r 
�stat�st�k!
Hazırlanan soya ve planlamada deprem anı, önces� ve 
sonrası �le �lg�l� b�r eylem planı bulunmamaktadır.  
Yalnızca �stat�st�k ver�s� ver�lerek alanın 1. Derece 
Deprem bölges�nde kaldığı �fade ed�lm�ş, Fabr�ka �ç�n 
s�sm�k �zolatör kullanılıp kullanılmayacağı, tes�s�n 
tahl�yes� ve ac�l durum planları ve olası b�r kötü 
senaryoda kent�n bu durumdan nasıl etk�leneceğ� 
konuları es geç�lm�şt�r.

https://www.seskocaeli.com/haberleri/trafik
https://www.seskocaeli.com/haberleri/acik
https://www.enkocaeli.com/haberleri/buyuksehir-belediye-baskani-tahir-buyukakin
https://www.enkocaeli.com/haberleri/buyuksehir-belediye-baskani-tahir-buyukakin
https://www.enkocaeli.com/haberleri/belediyesi


basın açıklaması

Büyük Marmara Deprem�'n�n 23. Yılı kapsamında gerçekleşt�r�lecek anma etk�nl�kler� doğrultusunda 
yapılacak olan Meşalel� Deprem Yürüyüşüne İzm�t Kaymakamlığı tarafından güven�k(!) gerekçes� �le �z�n 
ver�lmed�ğ� �ç�n TMMOB Kocael� İKK olarak 21.00'da gerçekleşt�r�lecek olan Basın Açıklamasını 20.30'da 
İzm�t Deprem Anıtı'nda Meşaleler�m�z �le gerçekleşt�rd�k.
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Loj�st�k planlama eks�k ve yeters�z!
Tes�s�n, büyük b�r kısmı yurtdışından �thal ed�lecek 
hurda dem�r olarak bel�rlend�ğ� görülen hammadden�n 
tes�se ulaştırılmasından, atıkların bertaraf ed�lmes�ne 
varıncaya kadar gerçekleşecek tüm süreçlerdek� 
transferler�n hang� yollardan nasıl  yapılacağı 
b�l�nmemekted�r. Bu traf�k ağının Der�nce ve l�man 
bölges�nden Kartepe'ye kadar traf�ğe get�receğ� ek yük 
görülmes�ne rağmen raporda bahs� geç�r�lmem�şt�r. 
İl�m�zdek� mevcut l�manlar �çer�s�nde hurda dem�r 
boşaltımı yapılab�lecek l�man sayısı sınırlıdır. L�man 
bölges�nde hurda depolaması yapılması durumunda, 
gerek yükleme boşaltma gerekse depolama alanından 
dem�r ve pas tozlarının den�ze karışması kaçınılmazdır. 
D�ğer tes�s�lerden de b�l�nd�ğ� üzere  yüksek enerj� 
�ht�yacı olan bu tür tes�sler �ç�n hurdanın erg�t�lmes� �ç�n 
den�z yolu �le kömür de get�r�lmekted�r. Bu koşulda 
dem�z tozu yanında kömür tozları da den�ze ve çevreye 
yayılacaktır. D�ğer yandan hurda dem�r�n gem� �le 
sevk�yatında Karasu l�manın da kullanılab�leceğ� 
�ht�malle dah�l�nded�r. Böyles� b�r durumda sadece 
Kocael� değ�l Sakarya İl� de bu r�sklere maruz kalacaktır.

Atık maddeler�n ve tozların bertarafının nasıl 
yapılacağı bel�rs�z!
Tes�ste ger� dönüştürülemeyen cüruf ve tufal den�len 
(�şlem gördükten sonra açık alanda depolanması 
planlanan) atıklarla, f�ltrelerde b�r�ken ve devamlı 
tem�zlenmes� gereken tozların nasıl bertaraf ed�leceğ�, 

nereye depolanacağı, depolama sahasında nasıl 
kontrol altında tutulacağı veya çevreye ve doğaya 
karışmasının önüne nasıl geç�leceğ� bahs� geçen 
raporda bel�rt�lmem�şt�r. Oysa bu atıkların benzer 
fabr�kalarda açıkta vahş� şek�lde depolandığı 
b� l �nmekted�r.  Havaya ve toprağa karışan bu 
maddeler�n �nsana ve çevreye verd�ğ� zararın önüne 
geç�lmes� mümkün görünmemekted�r.

Bu denl� büyük sağlık ve çevre k�rl�l�ğ� tehd�d�ne da�r ver� 
ve yanıt bulunmayan b�r raporun, halk sağlığından mı 
yoksa sermayeden yana mı olduğu sorgulanmalıdır.

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak B�l�m� ve 
tekn�ğ� halkımızın h�zmet�ne sunmak �ç�n her türlü 
çabayı güçlend�rerek sürdürme yolunda kararlıyız! Tüm 
b�leşenler�m�z �le b�rl�kte; halk sağlığını ve çevrey� tehd�t 
eden bu tes�s�n yapılamaması �ç�n, Kocael� Halkını, 
tes�s�n yapılmaması �ç�n daha önce açıklama yapan 
Kartepe bölge muhtarlarını, Kartepe halkını, S�v�l 
Toplum Kuruluşları ve tüm kent b�leşenler�n� 4 
Ağustos'ta gerçekleşt�r�lecek ÇED Halkın Katılımı 
Toplantısına, bu tes�s�n yapımına DUR DEMEYE 
ÇAĞIRIYORUZ!

Yetk�l�ler� b�r kez daha uyarıyoruz halk sağlığını ve 
çevrey� tehd�t eden bu tes�s�n yapımını DURDURUN!

 Mehmet Al� ELMA
TMMOB Kocael� İKK Sekreter�

17 AĞUSTOS 1999 BÜYÜK MARMARA DEPREMİ VE ÜZERİNDEN 23 
YIL GEÇTİ. SESİMİZİ DUYAN VAR MI?

7,4 büyüklüğündek� Gölcük deprem� tüm Marmara 
bölges�n� etk�lemekle b�rl�kte can kayıpları ve 
ekonom�k sonuçları �t�bar�yle tüm Türk�ye'y� 
sarsmıştı. Ancak 1999 Gölcük deprem�n�n üzer�nden 
23 yıl geçm�ş olmasına rağmen Büyük Marmara 
Deprem�nden 12 yıl  sonra gerçekleşen Van 
Deprem�n�n ortaya çıkardığı yıkım ve can kayıpları, 
ülkem�z�n depreme karşı hazırlıkta sınıfta kaldığını 
nasıl ortaya koyduysa, Van Deprem�nden 9 yıl 
sonrada yaşanan İzm�r Deprem�n�n sonuçları da hala 
geçm�şten ders almadığımızın ve b�r arpa boyu yol 
alamadığımızın somut b�r gösterges� olmuştur.

Gölcük Deprem�, ülkem�z�n depreme bakış açısının 

değ�şmes�nde b�r m�lat olarak kabul ed�lmekted�r. 17 
Ağustos Deprem�'nden çıkan ders, coğraf� r�skler göz 
ardı ed�lerek kurulan şeh�rler�n, plansız-çarpık 
kentleşmen�n ve mühend�sl�k h�zmet� almayan 
yapıların �nsanlar �ç�n büyük tehd�t oluşturduğuydu. 
1999'dan sonra, deprem sonrası müdahaleden çok 
deprem önces� alınması gereken tedb�rler�n 
düşünülmes� gerekt�ğ� tüm çevrelerce ben�msend�. 
Ortaya çıkan bu f�k�r b�rl�ktel�ğ� sonucunda güvenl� 
ve sağlıklı b�r yaşam, yapılaşma ve çevre �ç�n neler�n 
yapılması veya yapılmaması, ne tür önlemler�n 
alınması gerekt�ğ� konularında f�k�rler öne sürülmüş, 
bunların değerlend�r�lmes� sonucunda kamu 
k u r u m l a r ı n c a  s t r a t e j �  v e  e y l e m  p l a n l a r ı 
oluşturulmuştur. Ancak bugün ger�ye dönüp 
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baktığımızda deprem�n yarattığı yık ımın ve 
yaşadığımız toplumsal travmanın büyüklüğüne 
rağmen, deprem gerçeğ�yle gerçekten yüzleşt�ğ�m�z, 
yen� depremlere hazırlanma konusunda mesafe 
katett�ğ�m�z söylenemez.

AFAD'ın 2011 yılında yapmış olduğu gen�ş tabanlı b�r 
çalışma �le hazırlanan Ulusal Deprem Stratej�s� ve 
Eylem Planı (UDSEP) kapsamında, büyük çoğunluğu 
2017 tar�h�nde b�t�r�lmek üzere 2023 yılında 
tamamlanması hedeflenen çalışmalar Bakanlar 
Kurulu  K arar ı  o larak  18 .08 .2011 tar �h �nde 
yayınlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r.

Ancak ülkem�z�n yapı stokunun durumu bel�rs�zl�ğ�n� 
k o r u m a k t a d ı r.  U D S E P 'e  g ö re  2 0 1 7  y ı l ı n d a 
tamamlanması öngörülen b�na envanter� çalışması 
tamamlanamamış, dahası resm� kurumlar har�ç 
başlanamamıştır. Bunun sonucu olarak mevcut yapı 
stokunun �y�leşt�r�lmes� de mümkün olmamaktadır. 
Bu b�naların tesp�t� ne yazık k� deprem tarafından son 
derece ağır bedeller karşılığı yapılmaktadır.

Kamu b�naları  hakkında b�l �nmezl�k devam 
etmekted�r.  Okul lar ın ,  yur t lar ın ,  k reş ler �n , 
hastaneler�n sayısı, ne kadarının tarandığı, ne kadarı 
hakkında yıkım, güçlend�rme veya kullanım kararı 
v e r � l d � ğ � ,  n e  k a d a r ı n ı n  y ı k ı l d ı ğ ı  v e y a 
güçlend�r�lecekse projeler�n�n yapıldığı ve ayrıca ne 
kadarının güçlend�r�ld�ğ� konusu kamuoyunun b�lg�s� 
dah�l�nde değ�ld�r.

Yapı Denet�m Yasasında köklü, kalıcı, önley�c� 
değ�ş�kl�klere �ht�yaç var.Kamusal b�r anlayışla 
yürütülmes� gereken “yapı denet�m” s�stem� tümüyle 
t�car�leşt�r�ld�. Odalarımızın meslek� yeterl�l�k, eğ�t�m, 
belgelend�rme ve denetleme gerekl�l�kler� yapı 
denet�m süreçler�nden dışlandı.

İmar affı başlı başına c�nayett�r. Hal�hazırda yapı 
stokumuzla �lg�l� bel�rs�zl�kler ve tehl�keler�n üzer�ne 
s�yasal �kt�darlarca çıkarılan �mar afları can ve mal 
kayıpları tehd�d�n� büyütmekted�r. İmar afları kaçak 
yapılaşmanın en öneml� teşv�k unsurlarından b�r�s� 
olmuştur. İmar affı toplumun sağlıklı ve güvenl� 
konutlarda yaşamasını bel�rs�zl�ğe sokmaktadır. 
Mühend�sl�k h�zmet� almadığını varsaydığımız 
yapıların yasallaştırılmasıyla, bu yapıların doğa 
olayları karşısında hasara uğramaları hal�nde 
sorumluluk, bu kararı alan devlet�n, s�yas� �kt�darın 
üzer�nded�r. B�r b�naya �skan ruhsatı ver�lmes�, 
devlet�n vatandaşa 'Bu b�nada oturab�l�rs�n' demes� 

anlamına gel�r.

Kentler�n yen�den yapılandırılması ve depreme 
dayanıksız b�naların yen�lenmes� �ç�n gerekl� olan 
“Kentsel Dönüşüm” uygulamaları amacından 
saptırılarak �nşaat f�rmalarına kaynak aktarılmasının, 
k e n t s e l  r a n t l a r ı n  � k t � d a r  y a n d a ş l a r ı n d a 
toplanmasının b�r aracı hal�ne get�r�ld�.

Kent merkezler�nde bulunan afet toplanma alanı 
statüsünde park, bahçe ve meydanlar yapılaşmaya 
açılarak afet sonrasında yaşamı sürdürmeye olanak 
verecek güvenl� alanlar ortadan kaldırıldı.

Deprem Şurası, Ulusal Deprem Konsey� g�b� 
oluşumların devre dışı bırakılması; sorunlu mevzuat 
düzenlemeler�, kentsel dönüşüm programlarının 
ranta yönel�k olması, bütün ülken�n �mara açılması ve 
sonrak� depremlerde de oluşan sosyal yıkım tablosu 
�le tekrar tekrar görüldü.

Sorunlu dolgu alanları, dere yatakları ve kıyılar �mara 
açıldı; her yere AVM'ler, gökdelenler yapılmaya 
devam ed�ld�.
B�l�nmel�d�r k�, depreme hazırlık konusunda 23 yıl 
önces�nden daha �y� durumda değ�l�z. Yaşanacak 
İstanbul ya da başka benzer b�r deprem�n sonuçları 
çok daha ağır olacaktır.

Bu nedenle depremlere karşı kalıcı önlemler 
kapsamında yapılması gerekenler özetle 
şunlardır:
1. İmar afları c�nayete davet�ye çıkarmaktadır. İmar 
af f ından yarar lanan tüm yapı lar  M �marl ık , 
Mühend�sl�k ve Şeh�r Plancılığı h�zmet� almamış 
varsayılmalı ve denet�me tab� tutulmalıdır.

2. Kentsel yen�leme ve kentsel dönüşüm konusu, 
mekân düzey�nde değ�l sosyal, ekonom�k ve 
mekânsal gel�şmen�n b�r bütünü olarak ele 
alınmalıdır.

3. Başta İmar Kanunu, Yapı Denet�m Kanunu, Kentsel 
Dönüşüm Kanunu ve �lg�l� tüm Kanunlar ve bağlı 
yönetmel�kler�, kamu yararı �lkes� gözet�lerek ve 
bütüncül b�r anlayışla yen�den düzenlenmel�d�r.

4. Yapı denet�m� s�stem� TMMOB ve bağlı Odalar, 
ün�vers�teler ve �lg�l� kes�mler�n katılımıyla kamusal 
b�r anlayışla yen�den düzenlenmel�d�r.  Ülke 
genel�ndek� yapılar �ncelenerek r�skl� yapılar tesp�t 
ed�l�p güvenl� hale get�r�lmel�d�r. Tüm yaşam 
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alanlarımız b�l�m�n ve teknoloj�n�n rehberl�ğ�nde, 
�nsanların �ht�yaçları doğrultusunda ve doğayla 
barışık b�ç�mde yapılandırılmalıdır.

5. Halkın güvenl� yaşam hakkının korunması �ç�n 
�şler�n Odaları tarafından eğ�t�len ve belgelend�r�len 
Yetk�l� Mühend�s/M�mar/Şeh�r Plancıları el�yle 
yapılması sağlanmalıdır.

6. Deprem konusunda denetley�c� ve uygulayıcı rolü 
olan kamunun tekn�k anlamda güçlü kılınması �ç�n, 
kamuda yeters�z olan m�mar, mühend�s ve şeh�r 
plancısı sayısının artırılması gerekmekted�r.

7. R�sk azaltma odaklı bütünleş�k b�r afet yönet�m�n�n 
ana hatlarını �çerecek şek�lde düzenlenecek b�r çatı 
yasa altında, afet mevzuatı yen�den yapılandırılmalı; 
d�ğer ülkelerde de örneğ�ne rastlanan, deprem 
özel�ndek� çalışmalara referans olacak b�r “FAY 
YASASI” kazandırılmalı; planlama ve yapılaşma 
açısından “D�r� Fay Har�tası Kullanımına” ve “Yüzey 
Faylanması Tehl�kes�n�n Değerlend�r�lmes�ne” �l�şk�n 
alt mevzuatı oluşturulmalıdır.

8. Afet mevzuatı yen�den yapılandırılırken “İmar ve 
Yapı  Üret �m ve Denet�m K anunu” yen�den 
yapılandırılmalıdır.

9. Ulusal Deprem Stratej� ve Eylem Planı(UDSEP 
2012- 2023) Gerekl�l�kler� ac�l Olarak yer�ne 
get�r�lmel�d�r

10. Her şeyden önce en hızlı şek�lde DEPREM MASTER 
PLANI oluşturulmalıdır.

11. Vatandaşa h�zmet edecek tüm kamu b�naları 
özell�kle hastaneler ve okullar ac�len depreme 
güvenl� hale get�r�lmel�d�r.

12. Yapı Stok Envanter�n�n çıkartılıp r�sk bölgeler� 
har�taları çıkartılmalıdır.
13. Ac�l toplanma alanları uluslararası standartlara 
uygun hale get�r�lmel�;  olası b�r afette İnsan� 
� h t � y a ç l a r ı  k a r ş ı l a y a c a k  ş e k � l d e  ş � m d � d e n 
hazırlanmalıdır.

14. Deprem sonrasında çadır ve konteyner konulacak 
alanların ş�md�den alt yapılarının eks�ks�z olarak 
tamamlanması gerekmekted�r.

15. B�l�msel ölçekte kent planları yapılmalı; n�tel�kl� 
b�r mühend�sl�k eğ�t�m� koşulları sağlanmalıdır.

16. Afet anı ve sonrasına odaklanmaktan daha çok 
afet önces�ne odaklanılmalı. Tüm ülke toprakları 
�nşaat sektörünün b�r araz�s� olarak görülmemel�, 
b�l�msel b�lg� ve kent planlaması kapsamında ve 
�ht�yaç temell� yapılar yapılmalıdır.

17. Kentsel dönüşümü; b�reysel dönüşümlerden 
z�yade yasanın amacına yönel�k, gen�ş alanlarda 
alanın tamamını kapsayacak şek�lde yen�den 
planlayarak daha ferah ve konforlu yaşam alanları 
oluşturulmalıdır.

18. Vatandaşlarımız “DEPREM GERÇEĞİ” konusunda 
sürekl� b�l�nçlend�r�lmel�d�r.

19. Afet �ç�n bel�rlenen Ac�l müdahale yollarının 
devamlı açık olması sağlanmalıdır. Bu yollara cephe 
olan yapıların deprem yönünden güvenl� yapılar 
olması gerekmekted�r ve Bu yollarda h�çb�r zaman 
araç park etmes�ne �z�n ver�lmemel�d�r.

20. Ac�l durum toplanma alanları olarak bel�rlenen 
okulların depreme dayanıklı olmaları gerekmekted�r.

Ve son söz olarak şunu söylüyoruz. Acıları yen�den 
yaşamamamız �ç�n ülke olarak depreme hazırlıklı 
olmamız gerek�yor. Depreme hazırlıklı olmak �ç�n de 
b�l�m�n, tekn�ğ�n ve doğanın ses�ne kulak ver�lmel�d�r.

B�zler bu ülken�n mühend�sler� m�marları ve şeh�r 
plancıları olarak, kaybedecek tek b�r günümüzün 
dah� olmadığını hatırlatıyor, s�yasal erk� ve �lg�l� kamu 
�dareler�n�, gerekl� tedb�rler� almaları �ç�n derhal 
harekete geçmeye davet ed�yoruz. Odalarımızın 
üzer�ne düşen vaz�feler� yer�ne get�rmekte hazır ve 
kararlı olduğumuzunda altını ç�z�yoruz.

17 Ağustos 1999 Gölcük deprem�nde hayatını 
kaybetm�ş vatandaşlarımızı ve 17 Ağustos 1999 
Gölcük deprem�nde sahada akt�f görev almış, 22 
Mayıs 2022 tar�h�nde de hayatını kaybeden Kuzey 
Anadolu Fay Hattı konusunda uzman, Türk�ye 
Deprem Vakfı Kurulu üyes� Dr. Oğuz GÜNDOĞDU 
hocamızıda saygıyla anıyoruz.  

Deprem� unutmayacağız ve unutturmayacağız! 
17.08.2022
 
Mehmet Al� ELMA
 TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�
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üyelerimizden

BAŞSAĞLIĞI
• Öncek� Dönem Şube Yönet�m Kurulu üyeler�m�zden Em�n Oktay'ın ağabey� vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve yakınlarına 
başsağlığı ve sabırlar d�ler�z.

• 11. Dönem Sakarya Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu Başkanı ve 12.-13. Dönem Şube Yönet�m Kurulu Başkan Vek�l� Vedat 
Dedeoğlu'nun ab�s� Bülent Dedeoğlu vefat etm�şt�r. A�les�ne ve sevenler�ne başsağlığı ve sabırlar d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Na�m Dak'ın ablası vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar d�ler�z.

BU PROTOKOLLER 01.03.2019 - 01.03.2020 TARİHLERİ ARASI GEÇERLİ OLUP, MMO ODA/KURUM ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI VE 
BU KİŞİLERİN BİRİNCİ DERECE YAKINLARINI KAPSAR. HİZMET ESNASINDA ODA KİMLİK KARTI GÖSTERİLMESİ ESASTIR.
İnd�r�ml� Kuruluşlarımıza  sayfamızdan  https://www.mmo.org.tr/kocael�/uyeler�m�ze-�nd�r�m-protokolu-yap�lan-f�rmalar
ulaşab�l�r ya da Kare Borkod uygulamamızı kullanab�l�rs�n�z. 

ÜYE ANLAŞMALI KURUMLAR

https://www.mmo.org.tr/kocaeli/uyelerimize-indirim-protokolu-yapilan-firmalar



