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18- BASIN AÇIKLAMALARI

Çalışma Döneminde ülkemizi, toplumumuzu ve mesleğimizi ilgilendiren konularda; kamuoyunu 
bilgilendirmek, görüşlerimizi paylaşmak ve karar vericileri uyarmak amacıyla basın açıklamaları 
yapılmasına özel bir önem verilmiştir.

22. Çalışma Döneminde gerçekleştirilen basın açıklamaları ve toplantılarında basına ve kamuo-
yuna sunulan görüşlerden  bazı örnekler aşağıda sunulmuştur;

BASIN  AÇIKLAMALARI

NÜKLEER SANTRAL İHALESİNE YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI. • 
29.04.2008

HAKSIZ YERE TUTUKLANAN ÜYEMİZ MİMAR ALEV ŞAHİN SERBEST BIRAKIL-• 
MALIDIR.29.04.2008

1 MAYIS 01.05.2008• 

1 MAYIS’TA EMEKÇİLERE UYGULANAN DEVLET TERÖRÜNÜ KINIYORUZ. • 
03.05.2008

GENCAY GÜRSOY’UN GÖZALTINA ALINMASINI KINIYORUZ. DERHAL SERBEST • 
BIRAKILMALIDIR.03.05.2008

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 34 YAŞINDA 17.05.2008• 

MELİH GÖKÇEK ANKARA HALKINI KANDIRMAYA DEVAM EDİYOR 04.06.2008• 

TÜRKİYE ÇEVREYE DUYARSIZ.. TALAN EDİLİYOR….05.06.2008• 

ÖZELLEŞTİRME KARŞITI PLATFORM ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 11.06.2008• 

8 MART TA BİZDE ORADAYDIK 19.06.2008• 

SİVAS’IN IŞIĞI SÖNMEYECEK ...27.06.2008• 

NÜKLEER SANTRAL İHALESİ DURDURULSUN…22.07.2008• 

İSTANBUL GÜNGÖREN’DE YAPILAN BOMBALI SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYO-• 
RUZ 29.07.2008

CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET DENETLEME KURULU NEDEN TMMOB Yİ DE-• 
NETLİYOR 31.07.2008

DİKMEN VADİSİ’NDE YIKIMLARI DURDURUN! BARINMA HAKKI GÖRMEZDEN • 
GELİNEMEZ 13.08.2008



366

22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

 UNUTMADIK… UNUTTURMAYACAĞIZ … 16.08.2008• 

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN 03.09.2008• 

DARBECİLER YARGILANSIN ! DARBELER OLMASIN 12.09.2008• 

DOĞA BİZİ UYARMAYA DEVAM EDİYOR!... 12 .11.2008• 

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİMDEN, HALKTAN, EMEKTEN YANA TAVRINI • 
SÜRDÜRECEKTİR....02.12.2008

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ …04.12.2008• 

BERGAMA’DAKİ 20 YILLIK ALTIN SEVDASINDA “MUTLU SON” 05.01.2009• 

GAZZE DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA NEDEN OLAN IRKÇI ŞOVEN GERİCİ • 
İSRAİL DEVLETİNİ VE YANDAŞLARINI KINIYORUZ.15.01.2009

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM BASIN AÇIKLAMASI …19.01.2009• 

TMMOB’NİN MUHATABI HALKIMIZDIR  25.02.2009• 

BİLİM İÇERİ… AKILDIŞILIK VE HURAFE DIŞARI…. BİLİME ÖZGÜRLÜK • 
11.03.2009

12 MART GAZİ KATLİAMI VE 12 MART DARBESİNİN YILDÖNÜMÜNDE; SORUM-• 
LULARDAN HESAP SORULMASI, GERÇEKLERİN AÇIĞA ÇIKARILMASI GEREKİ-
YOR!12.03.2009

BERGAMA ALTIN MADENİ İŞLETMESİNDE DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK BİLİMİ VE • 
HUKUKU SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ 20.04.2009

HAKKARİ’DE BİRKEZ DAHA ORTAYA ÇIKAN, ÇOCUKLARA DA YÖNELMİŞ VAH-• 
ŞETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ …24.04.2009

YAŞASIN 1 MAYIS … 01.05.2009• 

PAZARCIK KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ PROJESİNDE YÖRE HALKI • 
KAZANDI… 05.05.2009 

ÖĞRENCİ ÜYEMİZ F.SEÇKİN ŞİŞ SERBEST BIRAKILMALIDIR…22.05.2009• 

MUAMMER SAKARYALI DAVASINDA YAŞAM KAZANDI...06.05.2009• 

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN MADEN YASASI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ İP-• 
TAL ETMESİNDEN SONRA; DANIŞTAY MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNET-
MELİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ 15.05.2009

ÖĞRENCİ ÜYEMİZ F.SEÇKİN ŞİŞ SERBEST BIRAKILMALIDIR. 22.05.2009• 
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ANKARA YÜKSEL CADDESİ VE KONUR SOKAKTA YAPILAN FAİŞİST SALDIRILA-• 
RI ŞİDDETLE KINIYORUZ 03.06.2009

KAPİTALİZM, DÜNYAYI, YAŞAM ÇEVREMİZİ YOK ETMEYE DEVAM EDİYOR • 
05.06.2009

EĞİTİM EMEKÇİLERİNE KARŞI YAPILAN GAZLI, COPLU ŞİDDET KABUL EDİLE-• 
MEZ. KINIYORUZ... BASKI, ŞİDDET, GÖZDAĞI YERİNE DAHA FAZLA DEMOKRASİ  
06.06.2009

İSTANBUL FATİH BELEDİYESİNDEKİ YASADIŞI, AKIL VE BİLİM ÖTESİ GÖREV-• 
LENDİRMELERE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ BASKILARA DERHAL SON VERİL-
MELİDİR 07.06.2009

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NDA YAŞANANLAR ÜZERİNE 11.06.2009• 

ÇORUM VALİSİNİN MESLEKTAŞIMIZA KARŞI GÖSTERDİĞİ TAVRI KINIYORUZ! • 
19.06.2009

SIVASIN HESABI BİR GÜN SORULACAK….01.07.2009• 

NÜKLEER SANTRALLARA KARŞI MÜCADELEDE KARADENİZ’E VERDİĞİMİZ ÜÇ • 
GENCİMİZİ ÖLÜMLERİNİN 3. YILINDA  ANIYORUZ 21.07.2009

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ’NİN AYRICALIĞINA SON VERİLMELİDİR! 29.07.2009• 

TÜRKİYE’Yİ KİM YÖNETİYOR? 05.08.2009• 

AKP HÜKÜMETİ, RUSYA İLE NÜKLEER PAZARLIĞI YAPAMAZ 06.08.2009• 

ONUNCU YILINDA 17 AĞUSTOSTAN YETERİNCE DERS ALDIK MI?   15.08.2009• 

DÜNYA BARIŞ GÜNÜNÜ KUTLADIĞIMIZ 1 EYLÜL 2009‘DA BARIŞ UMUDU TÜKE-• 
TİLMESİN !30.08.2009

 İSTANBUL KİME TESLİM OLDU! 10.09.2009• 

12 EYLÜLCÜLER HESAP VERECEK 11.09.2009• 

ULUKIŞLA‘DA ALTIN MADENCİLİĞİ POLİTİKASINDAN VAZGEÇİN 17.09.2009• 

KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPATILMALIDIR! 10.12.2009• 

AKP’ NİN SALDIRGAN POLİTİKALARINI, TEKEL İŞÇİLERİNE YAPILAN SALDIRIYI • 
KINIYORUZ 18.12.2009
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KAÇINILMAZ GÖREVİMİZ TEKEL İŞÇİLERİNİN YANINDA OLMAKTIR! 02.02.2010• 

ÖĞRENCİ ÜYEMİZ F. SEÇKİN ŞİŞ SERBEST BIRAKILMALIDIR. 03.02.2010• 

MADEN KAZALARI İŞ CİNAYETLERİNE DÖNÜŞMESİN…24.02.2010• 

DEPREM ZARARI GELİŞMİŞLİĞİN GÖSTERGESİDİR....08.03.2010• 

BASIN AÇIKLAMALARININ TAM METİNLERİ

NE AKKUYU‘DA NE MEMLEKETİMİZİN HERHANGİ BİR YERİNDE, NÜKLEER 
SANTRAL YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ …29.04.2008

Nükleer Karşıtı Platform olarak, AKP hükümetinin ülkemizde hayata geçirmeye çalıştığı nükleer 
enerji programına ve halkı yanıltmaya yönelik politikalarına karşı, kamuoyunu sağlıklı bilgilendir-
meye ve yaşama sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Nükleer santrallerin taşıdığı riskler; nükleer atık sorunu, kaza riskleri ve geri doğuracağı geri dönül-
mesi imkansız sonuçları, nükleer santral teknolojisinin pahalı ve dışa bağımlı olması, dünya genelinde 
nükleer santral yatırım programlarının yavaşlamasına ya da durdurulmasına neden olmuştur. Oysa ki, 
Türkiye‘de uluslar arası nükleer santral tekelleri yeni bir pazar arayışına çıkmışlardır. AKP iktidarı da, 
bu pazar arayışlarına çanak tutmakta, yerli ve yabancı sermayeyi nükleer çılgınlığa davet etmektedir. 
 
Bilimsel gerçekleri, halkın haklı tepkisini ve başka ülke deneyimlerini göz ardı eden, ülkemizi kirli 
ve terkedilmiş eski teknolojilere mahkum eden hükümet, bu tutumu ile aslında çevre ve halk sağlığı-
nı da gözden çıkarmıştır. Henüz dünyanın hiçbir bölgesinde, nükleer atıkların saklanması ve imhası 
için, lisanslı nihai bir çözüm ve depolama alanı bulunmadığı bilinen bir gerçektir. Radyoaktif mad-
delerin yarı ömürlerinin binlerce yıl sürmesi ve bu süre zarfında insanlarda çeşitli kanser ve genetik 
bozukluklara yol açması, nükleer atıkların korunması ve saklanmasının neden bu kadar önemli oldu-
ğunu göstermektedir. Radyasyon nedeniyle ortaya çıkacak biyolojik hasar bedensel ve kalıtsal etkiler 
bırakmaktadır. Bu gerçek bile nükleer atıklar için hükümeti ikna etmeye yetmeliyken, ne yazık ki, 
AKP hükümetinin tercihi bilimden, yaşamdan, halktan değil siyasi ve ekonomik çıkar gruplarından 
yana olmaktadır.

“Çevrecinin Daniskası” Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin Enerji Bakanı Hilmi 
Güler, nükleer enerji ve nükleer santral konusunda, kamuoyunu yanıltmaya devam etmektedir. Bu noktada, 
nükleer güç santrallerinin taşıdığı riskleri ve bu santrallerin nükleer atık meselesini göz ardı eden bir “tu-
tum” ile karşı karşıyayız. Halkımızı, bu yalanlara ve masallara karşı uyarıyoruz... Yarın çok geç olabilir! 
 
Enerji Bürokrasisi, bu alanda süren yağma, özelleştirme, taşeronlaştırma ve yabancılaştırma sürecin-
de enerji arz-talep değerlendirmelerinde yanlışlar yapmaya ya da yalanlar söyleye devam etmekte-
dir. 
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Yanlış ve parçacı enerji politikaları, kayıp kaçak enerjinin tespiti ve önlenmesine yö-
nelik yetersizlikler, süreklilik arz eden tamamen dışa bağımlı yakıt gereksinimi, ekono-
mik ömür sonu santral sökümü ve tüm bunların maliyet hesapları bile AKP hükümeti-
ni bu hatalı yatırımdan vazgeçirmeye yetmemektedir. Hükümet, sermayenin çıkarlarını gö-
zetmeye, yanlış yatırımlarla kamu kaynaklarını boşa harcamaya, halkı yanıltmaya, çevre 
ve halk sağlığını hiçe saymaya yönelik politikaları ısrarla hayata geçirmeye çalışmaktadır. 
Ekonomik ve siyasi çıkar gruplarının, nükleer enerji yatırımlarının önünü açmak için kullandığı tez-
lerin hiçbirinin bugün gerçeği yansıtmadığı bilinmektedir. Nükleer enerji üretim teknolojisi, riskleri 
ve atık sorunu başta olmak üzere pek çok bilimsel çalışma ve yaşanan deneyimlerin ardından ülkele-
rin enerji projeksiyon ve planlarından bir bir çıkarılmaktadır. Günümüzde ne Türkiye‘de ne de dün-
yanın herhangi bir yerinde nükleer enerji yatırımları planlamak ve uygulamak ne akılla ne de bilimle 
açıklanabilecek bir durum değildir. 

Nükleer atıklara, radyoaktif sızıntılara ve “sorun yok diyerek, radyasyonlu çay içen bakanlara”, 
halkın sağlığını hiçe sayan yöneticilere, geleceğimizi yok etmek isteyen sermaye gruplarına karşı 
bugün burada gerçekleşecek olan nükleer santral ihalesinin iptal edilmesini istiyoruz.

Ne Akkuyu‘da, Ne Sinop‘da Ne de Memleketimizin Herhangi Bir Yerinde Nükleer Santral Yapıl-
masına İzin Vermeyeceğimizi Bir Kez Daha hükümete Hatırlatıyoruz.

VAZGEÇİN; Çünkü Nükleer Enerji Kirlidir!, VAZGEÇİN; Çünkü Dünya Çoktan Vazgeçti!, 
VAZGEÇİN; Çünkü Nükleer Enerji Pahalıdır!, VAZGEÇİN; Çünkü Türkiye İçin Dışa Bağımlı Bir 
Enerji Kaynağıdır!, VAZGEÇİN; Çünkü Nükleer Tehlikelidir!, VAZGEÇİN; Çünkü Nükleer Eski 
Teknolojidir!

NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYORUZ ! AKKUYU, ÇERNOBİL OLMAYACAK ! 

Nükleer Karşıtı Platform 

HAKSIZ YERE TUTUKLANAN ÜYEMİZ MİMAR ALEV ŞAHİN SERBEST BIRAKILMA-
LIDIR…29.04.2008

 Ülkemiz ekonomik, sosyal ve siyasal olarak zorlu bir dönemden geçmekte, yaşam alanlarımız 
giderek daraltılmaktadır. Bu süreçte demokrasi ve hak mücadelesi veren örgütlü toplum kesimlerine 
yöneltilen baskı giderek artmakta; sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamda sermaye yanlısı politikalara 
karşı sesini yükselten tüm toplumsal muhalefet cephesi şer odakları olarak görülmektedir.

 Ülkemiz kriz koşulları altında bulunmaktadır. Ekonomik sosyal siyasal alanda yaşanan krizin 
faturası, baskı, kovuşturma, dava açma, gözaltı ve tutuklamalarla ülkemizde demokrasi ve hukukun 
hakim olması doğrultusunda mücadele eden tüm kesimlere çıkarılmaktadır.

 Ülkemizde yaşanan sürece karşı mücadele eden pek çok çevre, aydın ve kesimlere yönelik açı-
lan davalar ve gözaltılarla başlayan bu yıldırma süreci, son günlerde basın açıklamalarına ve yasal 
düzenlenen mitinglere katılanlara kadar yaygınlaştırılmıştır. Bu durum, IMF, Dünya Bankası politi-
kalarına karşı çıkan geniş bir cepheyi susturmaya yöneliktir. 
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 Önümüzdeki günler sancılı ve bir o kadarda zor günlerdir.

 Bu güne kadar “ düşüncelerini açıkladıkları ve yaydıkları için baskı altında olduklarını iddia 
eden” AKP hükümeti de geçmiş dönemlerde iktidarda olan hükümetlerden farkının olmadığını 6 yıl-
lık politikaları ile göstermiştir. Gündeme göre ırkçı şoven yüzünü gösterirken, yeri geldiğinde muha-
fazakar demokrat rolüne soyunarak popülist siyasal anlayışını nobran bir tarzla devam ettirmektedir. 
Demokrat geçinen AKP, ceza yasalarında yaptıkları değişikliklerle kendileri gibi düşünmeyen her 
kesimi düşman olarak ilan etmekte, işçiler, emekçiler, ezilenler için açıktan baskı politikalarını her 
düzeyde göstermektedir. Bu durum son dönemde yaşananlarla açıkça görülmektedir. Belediyenin 
haksız bir uygulamasına karşı çıkarken ya da herhangi bir panelde hükümet politikalarını eleştirirken 
en temel insan haklarınızı savunurken Ya da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yapılan etkinliklere 
katılırken, Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık sigortası yasasını protesto ederken, bir gece evinizin 
basılması, göz altına alınmanız hatta tutuklanmanız uzak değil...

 Bu sürecin bir parçası olarak TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyesi ve Oda çalışa-
nı Mimar Alev Şahin, Ankara da düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinliğine 
katıldığı için kısa bir süre önce göz altına alınmış ve tutuklanmıştır. Mimarlar Odası Ankara 
Şubesinde sekreter yardımcısı olarak görev yapan İş ve ve adresi belli olan meslektaşımızın, 
gece baskınları ile evden alınması, uzun ve yıpratıcı bir gözaltı sürecinden sonrada somut bir 
delil olmaksızın 8 mart etkinliğine katıldığı için tutuklanması kabul edilemez bir durumdur. 

 Bu nedenle yaşam alanlarımızı daraltamaya çalışan uygulamalara karşı yürütülecek olan her 
türlü eylemlilik içerisinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi bir kez daha ifade 
ederken; 

meslektaşımız Alev Şahin in derhal serbest bırakılması ve gelişecek tüm süreçlerde duyarlı olun-
ması gerektiğini kamuoyuna duyuruyoruz.

 Adalet Bakanlığına çağrımızdır; Alev ŞAHİN in özgürlüğünün kısıtlanması hukuksuz, polis dev-
leti anlayışının bir sonucudur. Alev Şahin derhal serbest bırakılmalıdır.

 Susma, Sustukça Sıra Sana Gelecek...

 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
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1 MAYIS 2008‘DE YİNE ALANLARDA OLACAĞIZ … 01.05.2008

İşçi sınıfının, ezilenlerin bayramı 1 Mayıs 2008‘de yine birlik, mücadele, dayanışma sloganları ile 
meydanları dolduracak taleplerimizi haykıracağız. 

Gezegenimizin kıtlık, kuraklık, yoksulluk ve kırımla boğuştuğu 2008 1 Mayıs‘ı yeniden egemen-
lerle ezilenler arası sınıf mücadelesine sahne olacak.

2008, emekçiler için olduğu kadar kapitalistler açısından da zor bir yıl olmaya aday gözüküyor, 
çünkü Dünyada küresel mali krizin yanında ciddi bir gıda ve petrol krizi de yaşanıyor. Yüzyıldır 
dünyayı kan gölüne çeviren ve son çeyrekte ilk kez böylesi ciddi bir krizle karşı karşıya kalan ege-
men kapitalistlerin, emperyalist güçlerin, enerji ve su havzası olan coğrafyamızdaki saldırıları devam 
ediyor. 

Burnumuzun dibinde Ortadogu da işgal güçleri her gün onlarca insanı öldürmeye, işkenceden 
geçirmeye devam ediyor. 

Ülkemizde ise hala barış yerine savaş naraları atılmaya devam ediliyor, inkar ve şiddet politika-
larında ısrar ediliyor. Halklarımız darbe, siyasal islam seçenekleri arasına sıkıştırılmaya, egemenler 
arasındaki iktidar mücadelesinin bir parçası haline getirilmeye, onlara yedeklenmeye çalışılıyor. 

Oysa böylesi bir dönemde halklarımızın kardeşliğine daha çok ihtiyaç duyuyoruz. 

Bu dönemde ülkemizde “ne şeriat ne darbe, daha fazla demokrasi ve sınıfsız-sömürüsüz bir ülke, 
dünya” talebi daha bir anlam kazanıyor.

“Gönüllü bir arada yaşama düşümüz”e geri dönülmez şekilde zarar vermek isteyenlere karşı daha 
dikkatli, daha direngen, daha inatçı olmak gerekiyor.

Ekonomik ve sosyal krizler derinleşirken, toplumsal muhalefet kesimleri de üzerlerindeki ölü 
toprağını yavaş yavaş atmaya başlayarak mücadele etme eğilimine girmiş durumda. Bergama‘dan, 
Uşak Eşme‘ye, Kaz Dağlarından Elbistan‘a kadar çevre katliamlarına, doğal kaynaklarımızın yaban-
cılara peşkeş çekilmesine, yoksullaşmaya, özelleştirmelere, SSGSS ye antidemokratik yasalara karşı 
tepkiler giderek büyüyor. Toplumun tüm ezilen ve sömürülen kesimleri, işçi sınıfı ve emekçileri artık 
yeniden uyanıyor.

Bu nedenle;

2008 1 Mayıs‘ı başta ABD ve AB olmak üzere kapitalist-emperyalist sistemin önde gelen güçle-
riyle savaşımın yeniden ivme kazanacağı bir gün olmalıdır. 

2008 1 Mayıs‘nda emekçilerin gündemi emperyalizme, ırkçılığa, faşizme, yoksulluğa, SSGSS‘ye, 
çeteleşen devlet-mafya-siyaset ilişkilerine karşı mücadele etmek olmalıdır.

2008 1 Mayıs‘nda emekçilerin gündemi yeni sağcılık / neoliberalizm‘e, küresel kapitalizme em-
peryalizme karşı mücadele etmek olmalıdır.
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1 Mayıs‘ta alanlarda “Sınıfsız ve sömürüsüz bir Türkiye” için buluşacağız.

1 Mayıs‘ta alanlarda “Başka bir yaşam, başka bir Dünya mümkün” diyenler olarak buluşaca-
ğız. 

 
Yaşasın İşçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma günü 1 Mayıs !

1 Mayıs‘ta

1 Mayıs alanlarına! 

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

 

1 MAYIS’TA EMEKÇİLERE UYGULANAN DEVLET TERÖRÜNÜ KINIYORUZ. 
03.05.2008

Sömürge yasalarına, gericiliğe, ırkçılığa, faşizme, emperyalizme karşı; eşit, özgür, demokratik 
Türkiye düşünü , Başka bir yaşam, başka bir Türkiye‘nin mümkün olduğunu haykırmak, 1 Mayıs‘ı 
kutlamak için   İstanbul‘da ve Ankara‘da buluşan emekçilere acımasız bir devlet terörü uygulanmış-
tır.

Polisin Taksim meydanını müdafaa (!) etme niyeti, Şisli‘deki DİSK Genel Merkezi önünde topla-
nan işçilere basınçlı su, gaz bombaları ve coplarla müdahale ile başlamış İstanbul‘un hemen her yeri  
emekçiler üzerinde planlı bir şiddet uygulamasına sahne olmuştur.  İstanbul‘un sokakları ablukaya 
alınmış, birkaç kişinin bir araya gelmesi dahi engellenerek,  sıkıyönetim koşulları uygulanmıştır. 
Sendika Genel Merkezi, parti binaları basılmış, hastane içine dahi  gaz bombaları atılarak devlet 
terörü yaygınlaştırılmış, emekçiler ve İstanbul halkı üzerinde 12 Eylül faşist cunta dönemini aşan  
şiddet uygulamaları yaşatılmıştır.

Günlerce önceden provokasyon olacak korkutması ile kutlamaları engellemek isteyenler, böylece 
provokasyonları boşa çıkarmışlardır(!) . Geride 500‘ün üzerinde göz atı, yüzlerce yaralı bırakarak.

Kapatma davası savunmasında demokrasiden bahseden AKP iktidarının, gerçek yüzü 1 Mayıs‘ta 
bir kez daha ortaya çıkmış,  insan hakları ve demokrasinin emekçiler için olmayacağını  göstermiştir. 
Siyasi iktidar, 1 Mayıs gerekçesiyle emperyalizme; gericiliğe, ırkçılığa karşı, sömürüsüz bir ülke 
talep eden toplumsal muhalefeti sindirme ve göz dağı vermeyi planlamış ve uygulamıştır. Emek ve 
demokrasi güçlerinin haklı mücadelesinin engellenemeyeceği bu planın tutmayacağı ve boşa çıkarı-
lacağı bilinmelidir.

 1 Mayıs‘ta emekçilere, İstanbul halkına uygulanan devlet terörünü şiddetle kınıyoruz.
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İçişleri Bakanı derhal istifa etmeli, başta İstanbul valisi, emniyet müdürü olmak üzere görevden 
alınmalı ve tüm sorumlular hakkında cezai işlem başlatılmalı,  sorumlular cezalandırılmalıdır.

İşçi sınıfı ile birlikte haklı mücadelemizi sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

GENCAY GÜRSOY’UN GÖZALTINA ALINMASINI KINIYORUZ. DERHAL 
SERBEST BIRAKILMALIDIR.03.05.2008

TTB Merkez Konseyi Başkanı Gencay GÜRSOY basit gerekçelerle bu gün 3 Mayıs sabaha karşı 
Ankara Tabip Odası Genel Kuruluna katılmak için geldiği Ankara‘da kalmakta olduğu otelde gö-
zaltına alınmıştır. Henüz 1 Mayıs 2008‘in Devlet Terörü hafızalarda çok taze iken şiddet ve baskı 
ortamının devam ettirileceği mesajını verircesine Gencay GÜRSOY‘un gözaltına alınması kabul 
edilemez. 

Gencay GÜRSOY, düşünceleri kamuoyunda bilinen, demokrat ilerici kimliğe sahip bir aydındır. 
1 Mayıs‘tan hemen 2 gün sonra GÜRSOY‘un şahsında ilerici, devrimci, demokratlara gözdağı veril-
meye çalışılması olsa olsa antidemokratik, faşizan rejimlerin uygulaması olabilir.  

Basın Kanununa muhalefetten 2004 yılında hakkında açılan bir dava nedeni ile 4 yıldır İstanbul‘daki 
ikametgahı bilinirken, kamuoyunun önündeyken bulunamadığı gerekçesi ile bu gözaltının açıklan-
ması trajikomik bir durumdur. Ancak dün (2 Mayıs 2008) 1 Mayıs olaylarındaki rolleri nedeni ile 
İstanbul Valisi ile Emniyet Müdürü hakkındaki suç duyurusundan sonra göz altına alınması ise ol-
dukça anlamlıdır.  

GENCAY GÜRSOY‘un GÖZALTINA ALINMASINI KINIYORUZ ve derhal serbest bırakıl-
masını talep ediyoruz. Başta İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, olmak üzere derhal demokratik kamu-
oyundan özür dilenmeli, gözaltını talep eden savcılık ile emniyet müdürleri derhal görevinden alın-
malıdır.  

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU
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TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 34 YAŞINDA 17.05.2008

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KURULUŞUNUN 34.YILINDA,
BİLİMLE, EMEKLE, İNATLA  VE UMUTLA MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR.

Odamızın kuruluşunun 34. yılında, adına küreselleşme ya da yeni dünya düzeni denilen emper-
yalizmin, dünya halklarının ve emekçilerinin kabusu olmaya devam ettiği ve azgınlaştığı bir dönemi 
yaşıyoruz.. 

Adaletsizliğin, eşitsizliğin, savaşların ve sömürünün alabildiğine derinleştiği; ‘özgürleştirme‘ adı 
altında yüzbinlerin canlarına mal olan işgallerin yaşandığı, ‘kalkındırma‘ adı altında talan yasalarının 
dayatıldığı ve gelişmiş kapitalist ülkelere kaynak transferlerini kolaylaştıran süreçlerin hızlandığı, 
‘insani yardım‘ adı altında kolektif ve onurlu yaşamın tüm olanaklarının parçalandığı, ‘uygarlaştır-
ma‘ adı altında insanlığın köleleştirildiği bu yakıcı süreçten geçiyoruz. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası kurulduğu günden bugüne  kadar, mesleğimizin ve meslek-
taşlarımızın sorunlarının, ülke ve toplum sorunlarından ayrılamayacağı bilinciyle, ekonominin top-
lumun refahının hizmetinde olabilmesi; şovenizmin, milliyetçiliğin ve militarizmin ideolojisine karşı 
barışın ve kardeşliğin, paylaşmanın, onurlu ve insanca yaşamanın hayata geçirilebilmesi, velhasıl bu 
modern kölelik sisteminin değiştirilebilmesi düşüncesiyle; odamızdan yaşama, ülkemize, dünyaya, 
mesleğe, meslektaşlarımıza, dair yapılması gerekenleri hayata geçirme; mesleki birikimlerini kamu 
yararına kullanma, bilimi insanlık lehine, toplumsal yaşama içselleştirme çabası içinde olmuştur.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, bilimin, sanatın, düşüncenin özgürce filizlenip paylaşıldığı, 
emek güçlerinin birlikte mücadelesinin örüldüğü, toplumcu dünya görüşünün hakim kılındığı, kararlı 
ve örgütlü birliktelik sürecinin yaratılması umudunu hep canlı tutarak; çalışmalarını halktan, emek-
ten, demokratikleşmeden yana antifaşist, antiemperyalist bir çizgide yürütme anlayışını geleceğe de 
taşıma kararlılığındadır. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 18 mayıs 1974‘de 121 kişi ile başlayan yürüyüşüne, bugün 
12 bini aşan üyesi, 34 yıllık mücadele, deneyim, bilgi birikimi ve üyelerinden aldığı güçle; dünyanın, 
ülkemizin, insanımızın ve üyelerimizin içinde bulunduğu bu zor koşullarda, bir mesleki demokratik 
kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü, büyüklüğü ve bunlara karşı sorumlulukların bilinciyle bu 
onurlu yolda yürüme çabasını sürdürmeye devam edecektir.

Saygılarımızla. 

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU
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İ. MELİH GÖKÇEK ANKARA HALKINI KANDIRMAYA DEVAM EDİYOR 04.06.2008

İ. Melih Gökçek, Ankara‘ya Kızılırmak Suyunu Vermiyor! 

Ankara Halkını Kandırmaya Devam Ediyor! 

Çok değil, 10 ay önce Ankara Halkına yaşattığı büyük susuzluk günlerinin  ardından hiçbir so-
rumluluk taşımayan, susuzluk nedeniyle artan  salgınlara karşı halkın ve uzmanların taleplerini duy-
mayan, “ben yaptım  oldu” anlayışını kent politikası sayan Gökçek, yeni icraatlarında da  kente düş-
man anlayışını sergilemeye devam ediyor.

 Gökçek; projesinden yapım süresine, maliyetinden sağlığa zararlı  niteliğine kadar her yönüyle 
tartışmaya açık olan Kızılırmak suyu  hakkında, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının uyarılarına 
kulak  vermediği gibi şimdi de kabul edilemez bir ciddiyetsizlik örneği  sergileyerek Ankara halkına 
21 gün boyunca gizlice Kızılırmak suyunu  içirdiğini itiraf etmiştir.   

 Yapılan araştırmalar sonucunda Kızılırmak suyundaki sülfat, klorür ve  sodyum miktarının, in-
san sağlığı için geçerli değerlerin oldukça  üzerinde olduğu henüz Kızılırmak suyu çeşmelerimizden 
akmadan önce  tespit edilmişti. 

Bu suyun özellikle bebek ve çocuklara zarar vereceği, sudaki sertliğin  su kullanılan araç gereçle-
re dahi zarar vererek kullanım ömürlerini  kısaltacağı, kansere yol açabileceği ifade edilmişti.    

Tüm bu tespitlere rağmen “kalitesiz su” inadından vazgeçmeyen Gökçek,  şimdi de yeni bir tak-
tikle Ankara halkını kandırmaya devam etmektedir.  

 21 gündür Kızılırmak suyu içildiğini ve hiçbir ishal vakası  görülmediğini iddia eden Gökçek, 
aslında kent şebekesine daha önceden  verilmesi öngörülen miktarda Kızılırmak suyunu vermemek-
tedir.   

 Kızılırmak suyu projesi ile verilmesi düşünülen 750 bin metre küplük  suyun bugün ancak beşte 
biri kente verilmektedir. ASKİ‘nin internet  sayfasındaki 13 Mayıs 2008 tarihinde yapılan test de 
bunu  kanıtlamaktadı r.    

ASKİ‘nin kendi verilerinden yola çıkarak görülmektedir ki, şehre verilen  günlük su miktarının 
700 bin metre küpü, doluluk oranı yüzde 2‘lerde  seyreden Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarından 
sağlanmakta, sadece 150  bin metre küpü Kızılırmak‘tan sağlanmaktadır.   

 Oysa ki, Kızılırmak projesi ile kente verilmesi planlanan günlük su  miktarı 750 bin metre küptür. 
Ancak Gökçek, 21 gündür Ankara‘ya  getirdiğini söylediği Kızılırmak suyundan en fazla 150 bin 
metre küp su  vermektedir. Geri kalan oranı ise Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarından  karşılamak-
tadır.   

 Melih Gökçek bugün, “Kızılırmak suyu şehre veriliyor ve hiçbir hastalık  görülmüyor” diyerek 
yalan söylemektedir. Çünkü şu an itibariyle kente verilen Kızılırmak suyu, normal karışım miktarı-
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nın 5 kat altındadır. Bu  nedenle, yapılan testlerde su değerleri de sağlık sınırları içerisinde  görün-
mektedir.   

 Ayrıca, Kızılırmak içme suyu boru hattı tam olarak  çalıştırılamamaktadır. Çünkü projesiz yapı-
lan hatta sorunlar  yaşanmaktadır. Planlandığı gibi su transferi sağlanamayan hattın boru  birleşim 
yerlerinde şu ana kadar 3 patlama meydana gelmiştir. Gökçek tüm bu nedenlerden dolayı, diğer 
barajlardan gelen suya sadece  beşte bir oranında Kızılırmak suyu karıştırmaktadır.    

Fakat Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarındaki doluluk oranının düşüklüğü  nedeniyle önümüzde-
ki dönemde kentin tüm su ihtiyacını bu barajlardan  sağlamak mümkün olmayacaktır.    Dolayısıyla 
çok kısa bir süre içerisinde, kent şebekesine Kızılırmak  suyundan, şimdikinin yaklaşık olarak 5 katı 
su verilmesi gerekecektir.    

Bu da Kızılırmak suyundaki sülfat, klorür, sodyum miktarlarının dünya ve  Türkiye standartla-
rındaki sağlık değerlerinin çok üzerine ulaşması  anlamına gelmektedir.    Sodyum, sülfat ve klorür 
değerlerinin yüksekliği, etkilerini sadece  şimdi değil, seneler sonra gösterecektir. İçme suyundaki 
sodyum, sülfat  ve klorür yüksekliği; hipertansiyondan kalp hastalıklarına, böbrek  yetmezliğinden 
anemiye, sinir sistemi bozukluklarına ve kansere neden  olabilmektedir.    

Gökçek, bugün bu gerçeği Ankaralılardan gizleyerek suç işlemektedir!    Melih Gökçek, ciddiyet-
sizliği ile halkının sağlığı ile oynamaya, halkına  yalan söylemeye devam etmektedir. Kırıkkale ve 
Polatlı Belediyeleri bile  Kızılırmak suyunu ileri arıtma teknikleri ile arıtmayı planlamakta iken  Me-
lih Gökçek bizlerin, çocuklarımızın geleceklerini töhmet altına alma  adına inadına devam etmek-
tedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir belediye bu kadar ciddiyetsiz ve plansız  yönetilmemektedir. 
Halkının sağlığıyla oynayan İ. Melih Gökçek‘i  istifaya davet ediyor, Ankaram Platformu adına bu 
işin takipçisi  olacağımızı ifade ediyoruz. 

TÜRKİYE ÇEVREYE DUYARSIZ.. TALAN EDİLİYOR….05.06.2008

Dünya Yok Ediliyor!

Türkiye Çevreye Duyarsız.. Talan ediliyor.

Sermayenin bitmek tükenmek bilmeyen kar hırsı dünyamızı yok ediyor. 21. yüzyılda dünyamız 
küresel ölçekte iklim değişikliğini yaşamaya başladı. Başta ABD olmak üzere gelişmiş sanayi ül-
keleri tarafından iklim değişikliğine yol açan gazların yayımının sınırlandırmamalarının yol açtığı  
küresel ısınma dünyanın ekolojik dengesini hızla yok ediyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programınca 
yapılan bir araştırmaya göre 2005-2006 yılında eriyip yok olan buzullar bir önceki yıla göre iki kat 
artmış durumda. Yapılan araştırmaya göre dünya sularının yarıya yakını kirlilikle tanışmıştır. 

5 Haziran1972 tarihinde  Stockholm’de toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı 
Stockholm Deklerasyonu ile “ İnsanın, hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve 
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refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır.” kararını alınmasından bu yana 36 yıl geçmesine 
rağmen dünyamız hızla yok edilmeye, kirletilmeye devam ediliyor.

Bugün ülkemiz sermayenin azgın saldırıları karşısında ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır. 
Bunlardan biri olan Bergama Ovacıkta, kazanılan davalara karşın siyanürlü altın işletmeciliği de-
vam etmiş, bugün pilot tesis haline dönüştürülmüştür. Balıkesir Havranda çıkarılacak 3 milyon ton 
cevherin yanı sıra Kozak yaylasında çıkarılacak cevherlerde Bergama’da işletilecektir. Uşak-Eşme 
Kışladağ’da da siyanürlü altın işletmeciliği devam ediyor. Bergama’da, Eşme’de siyanürlü atıklar 
hızla artıyor. Tüm hukuki kazanımlara karşı sürdürülen altın madenciliği, ülkemizin diğer bölgeleri-
ne de hızla yayılıyor. Kazdağları *(İda) Bergama’ya, Eşme’ye dönüştürülmek isteniyor.

Örnekler çoğalmaya başlıyor. Fırat nehrine 3km mesafede Erzincan İliç’de  400 hektarlık sahada 
altın madenciliği yapılmaya hazırlanılıyor. 52 milyon ton cevher yığın liçi ve tank liçi yöntemiyle 
siyanürle işleme tabi tutulacak, 100 milyon ton pasa malzemeden oluşacak Asit Maden Drenajı ile 
kirlilik Fırat’a ulaşacaktır.

Sonuç olarak,  ormanlar, zeytinlikler, verimli topraklar, su havzaları tahrip edilecek, zehirli hido-
jen siyanür gazı yayılacak, asitli, ağır metalli sular yayılacak, halkın kullandığı su kaynakları etkile-
necek kısaca geride yok edilmiş bir çevre bırakılacak.

Diğer taraftan, siyasal iktidar Nükleer santral ihalesini Eylül-Ekim aylarında yapacağını açık-
lamıştır. Bugünlerde ABD ile Nükleer Araştırmalar hususunda ikili anlaşma yapılmıştır. ABD’de 
nükleer atıkların toplamı yarım milyon tonu bulmuş halen depolama sorunları çözülememişken, bu-
gün 443 nükleer santralden yılda 13 bin ton nükleer atık üretilirken, dünya tehlikeli atık çöplüğüne 
dönüştürülmüşken İngiltere-Fransa yeni nesil Nükleer Enerji santralleri inşa edip dünyaya yaymak 
için anlaşmışlardır. Nükleer tehlike çevremize de bize de yakın tehdit haline gelmiştir.

Bergama’da, Eşme’de, Belek’de, Hasankeyf’de Munzur’da Alioni’de, Efem Çukuru’nda, 
Sinop’da, Kazdağların’da, İliç’de; tarihin, kültürün, doğal kaynakların yok edilmesine kısaca yaşa-
dığımız çevrenin yerli ve yabancı sermayenin talan ve yağmasına sunulmasına karşı çıkmak,  doğal 
varlıklarımızı koruyarak gelecek kuşaklara taşımak bir insanlık görevi olarak önümüzde durmakta-
dır.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

ÖZELLEŞTİRME KARŞITI PLATFORM ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 11.06.2008

Elektrik alanındaki özelleştirmelere karşı bir araya gelen Özelleştirme Karşıtı Platform‘dan 
Hükümet‘e uyarı:
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DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMELERİNDEN VAZGEÇİN

Elektrik alanında bugüne kadar sürdürülen özelleştirme ve serbest piyasa uygulamaları ülkemizi 
enerji sıkıntısı ve pahalı elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. “Enerji alanında yatırım yap-
mak için devletin parası yok” söylemleriyle enerji alanında özelleştirme ve serbest piyasa uygulama-
ları sonucunda milyarlarca dolar kamu kaynağı özel şirketlere transfer edilmiş, bunun karşılığında 
ise ülke yatırım açmazıyla karşı karşıya kalmıştır. Kaynağı olmadığı söylenen devlet batık banka-
lardan ötürü milyarlarca dolar borç yükünü üstlenmiş, en son 90 milyar YTL‘lik Tasarruf Mevduat 
Sigorta Fonu‘nun Hazine‘ye olan borcunu silmeye çalışmaktadır.

Kamuya yatırım yaptırılmaması ve özel sektörün de yatırım yapmaması nedeniyle ülke enerji 
açığıyla karşı karşıya bulunmakta, enerji açığının yükseldiği dönemde devreye alınan borsa sistemiy-
le sürekli elektrik fiyatları artmaktadır. Yani bizzat özelleştirme ve serbest piyasa uygulamalarının 
gerekçesi olarak kullanılan “en pahalı elektrik olmayan elektriktir” noktasına özelleştirme ve serbest 
piyasa uygulamaları sonucunda gelinmiştir. Şimdi yine bu söylemle özel sektöre yeni aktarım meka-
nizmaları ve teşviklerin kapısı sonuna kadar açılmaya çalışılmaktadır. 

Bu ortamda yapılmaya çalışılan elektrik dağıtım özelleştirmeleri yeni bir aktarım mekanizmasın-
dan başka bir şey değildir. İktidara gelmeden önce eleştirdiği IMF ve Dünya Bankası‘na bağımlılıkta 
sınır tanımayan, devlet yönetimini tüccarlık sanan AKP, elektrik alanını piyasanın kar hırsına terk 
etmiştir. Elektrik enerjisi alanında 5 yıldır sürdürdüğü uygulamaların boyalı yüzü dökülmeye başla-
mıştır. Şimdi dağıtım ağlarını satarak, kendi iktidarını sürdürmeye yönelik olarak nakit para ihtiya-
cını karşılamaya çalışmaktadır. Diğer yandan otomatik fiyat mekanizmasını da devreye alıp enerji 
alanındaki yükü halkın sırtına bırakarak şirketlere kar garantili bir yapı teslim etmeye çalışmaktadır. 
Artık fiyat artışlarından da sorumlu olmayacağını ummaktadır. 

Şirketlerin daha fazla kar garantisi taleplerini karşılamak için özelleştirmeler öncesinde otomatik 
fiyatlandırma acil olarak devreye alınmak istenmekte, sokak aydınlatması gibi temel bir kamu hiz-
metinden şirketlerin muaf olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmaya çalışılmakta, serbest piyasa 
ve özelleştirme uygulamaları nedeniyle oluşan pahalı fiyatlardan ötürü oluşan dağıtım şirketlerinin 
borçları da kamuda bırakılmaktadır. 

Tüm devletlerin stratejik planlar hazırlayarak enerji güvenliğini korumaya çalıştığı, özelleştirme 
ve serbestleştirmenin tartışılır hale geldiği, tekellerle baş edebilmenin yollarının arandığı bir dün-
yada ülke geleceğini yok edecek serbest piyasa ısrarı kabul edilemez. Bugüne kadar enerji alanında 
yapılan tüm özelleştirme uygulamalarının sonuçları ortadadır. AKTAŞ, ÇEAŞ örnekleri, tahkim taz-
minatları, yap-işlet-devret, yap-işlet, işletme hakkı devir sözleşmeleri nedeniyle ortaya çıkan fahiş 
fiyatlı elektrik, alım garantileri nedeniyle kamu kaynaklarının atıl kalması, milyarlarca dolara ulaşan 
kamu zararına yönelik AKP Hükümeti döneminde hiçbir çözüm bulunmadığı gibi aynı uygulamalar 
yeniden yapılmak istenmektedir. Bunun da ötesine geçilmiş olup, Dengeleme ve Uzlaştırma denilen 
sistemle özel sektörden alınan elektriğe kamu kaynakları üzerinden yüksek fiyatlar ödenmektedir.

Elektrik alanında uygulanan serbest piyasa politikalarının bugün iflas ettiği ortadadır. Elektrikte 
arz açığıyla karşı karşıya kalınan bir dönemde ısrarla dağıtım özelleştirmelerinin yapılmaya çalışıl-
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masını anlamak mümkün değildir. Böyle bir ortamda yapılacak özelleştirme, elektrik alanındaki ka-
osu daha da derinleştirecektir. Kaldı ki dağıtım hatlarının özelleştirilmesi kamu tekelinin özel tekele 
devri anlamına gelmektedir. Bu durum açıkça kamu yararına aykırıdır. 

Burada bulunan sendikalar ve meslek odaları, “kamu yararı” ilkesi üzerinden bir araya gelmiş, 
bu sorumluluk doğrultusunda ortak mücadele etme kararı almışlardır. Sakarya başta olmak üzere 
dağıtım özelleştirmelerinin başlatıldığı bölgelerde Özelleştirme Karşıtı Platform oluşturulmuş olup, 
bildiri dağıtımı, kitlesel basın açıklamaları gibi eylem süreci başlatılmıştır. Merkezi düzeyde de bir 
araya gelen Özelleştirme Karşıtı Platform bileşeni örgütler olarak Hükümet‘i dağıtım özelleştirme-
lerinden vazgeçmeye, daha şimdiden özelleştirmenin zararını pahalı elektrikle ödemeye başlayan 
halkımızı da enerjisine sahip çıkmaya çağırıyoruz. 

İhale Sürecine İlişkin İnceleme ve Değerlendirmelerimiz

Yapılmaya çalışılan dağıtım ihalelerine ilişkin olarak açtığımız davalarda hukuka ve kamu yara-
rına aykırılıkları ortaya koyduk. Bu aykırılıklar sürdüğü gibi ihale sürecinin ertelenmesi ve yeniden 
ihale sürecinin başlatılmasıyla yeni kamu yararına ve hukuka aykırı uygulamalara başvurulmuştur.  
İhale sürecine ilişkin saptamalarımızı şöyle sıralayabiliriz:

Özelleştirme için belirlenen yöntemde dağıtım ve perakende işini üstlenecek, üzerine istediği  -
kadar üretim hakkına da sahip olarak yatay ve dikey olarak tekelleşme olanağı verilen şir-
ketler, 40 kalemden oluşan her türlü giderlerini tarife aracılığıyla halktan tahsil edeceklerdir. 
Bu kalemler içerisinde işletim giderlerinin dışında yatırım ve işletme hakkı devir bedeli de 
öngörülmektedir. Yani şirketler, dağıtım bölgeleri için ihalede belirlenecek tutarın tamamını, 
fazlasını ya da bir bölümünü işletme hakkı devir bedeli olarak halktan tahsil edeceklerdir. 
Yapacakları yatırım maliyetlerini de tarifeler aracılığıyla halktan toplayacaklardır. Kamunun 
kaynağı bulunmadığı söylemi bu noktada geçerliliğini yitirmektedir. Özel sektöre yalnızca 
kredi bulma işi düşmektedir ki, devletin kredi bulması durumunda çok daha ucuz faizle kredi 
bulabileceği açıktır. Dolayısıyla özel sektör aracılığıyla yapılacak yatırımlar ülkemize pahalı-
ya mal olacaktır. 

İhalenin ertelenmesi üzerinden 1.5 yıl geçmiştir. Ekonomik koşulların bu denli hızlı değiştiği  -
dünyada 1.5 yıl gibi bir sürenin erteleme kapsamında değerlendirilebilmesi mümkün değildir. 
İhalenin koşulları değişmiştir. Bu nedenle ihalenin zaten iptali gerektiği açıktır. 

Yeniden ihaleye çıkılması durumunda katılımcıların farklı olabileceği göz ardı edilmektedir.  -
Öncelikle 3 dağıtım bölgesi için ihaleye çıkılmışken, ÖYK‘nın yetkisiz bir şekilde aldığı ka-
rarla bu ihalelerden 2‘si için devam, 1 tanesi için iptal yoluna gidilmiştir. Ekonomik gücünü 
bir bölge için yeterli gören bu nedenle de yalnızca iptal edilen bölgeye başvurmuş olan şirket-
ler açısından haksız rekabet ortamına neden olunmuştur. Ön yeterlilik almak için başvuracak 
şirket sayısının artıp artmayacağına yönelik kimse kesin bir bilgiye sahip değildir. Dolayısıyla 
1.5 yıl önceki ön yeterlilik koşullarına dayanılarak tekliflere yönelik sınırlandırma yapılmış 
olmaktadır. 
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1.5 yıl önce verilmiş olan ön yeterliliklerin halen geçerli sayılması ise abesle iştigaldir. Şirket- -
lerin koşullarının değişmiş olabileceği, dağıtım bölgelerini işletme yeterliliğinden uzaklaşmış 
olabilecekleri dikkate alınmamıştır. Şirketlerin koşullarının yeni baştan değerlendirmeye muh-
taç olduğu açıktır.

Satılmak istenen bölgelerin koşulları da bu süreçte değişmiştir. Kayıp-kaçak oranlarından,  -
sattıkları enerji miktarı ve abone sayılarına varıncaya kadar söz konusu dağıtım bölgelerinin 
ticari yapısındaki değişikliğin dikkate alınması zorunludur. Bu değişiklik nedeniyle de ihale-
nin iptali gerektiği açıktır.

Ülkemizdeki enerji alanındaki yapı da 1.5 yıllık sürede önemli değişiklikler geçirmiştir. Enerji  -
açığı had safhaya çıkmıştır. Bu yapıda elektrik dağıtımının özelleştirilmesi ülkemizin karan-
lıkta kalma tehlikesini artıracaktır. Dağıtım bölgelerinin devriyle yetersiz olan elektrik enerji-
sinin paylaşımında sorunlar ortaya çıkacaktır. Kamu merkezi bir planlama ile kesintileri dahi 
programlayamaz hale gelecektir ki, bu durum elektriğin önemli girdi oluşturduğu fabrikaların 
durması gibi Türkiye‘nin ekonomik yapısında kritik noktada bulunan sanayi kuruluşları açı-
sından ciddi açmazlar yaratacaktır. Ayrıca ikili anlaşmalar yoluyla kamu tarafından bu dağıtım 
şirketlerine elektrik verileceği garanti edilmiştir. Şimdi elektrik verilememesi nedeniyle yine 
kamu cezai yükümlülük üstlenmek zorunda kalabilecektir.

Özelleştirme ve serbest piyasa uygulamaları nedeniyle ülkemizde elektrik açığı her geçen gün  -
artmakta, kamunun üstlendiği maliyetler de katlanmaktadır. Şirketlerin talepleri doğrultusun-
da devreye alınan dengeleme ve uzlaştırma sistemiyle elektrikte, “maliyet ve makul kar” ile 
açıklanamayacak fahiş fiyatlar ortaya çıkmaktadır. Bu artan fiyatları yansıtmak üzere otomatik 
fiyatlandırma mekanizmasının Yüksek Planlama Kurulu kararına göre temmuz ayından itiba-
ren devreye alınması planlanmaktadır. Söz konusu otomatik fiyatlandırma ile satılacak dağıtım 
şirketlerine halkın cebinden kar garantisi sağlanmaktadır. Bu sistemle birlikte söz konusu iha-
lenin koşulları tamamıyla değişmektedir.

Halen TBMM‘de yeni bir yasa tasarısı görüşülmektedir. Bu yasa tasarısıyla da mevcut sistemin  -
yeni baştan değiştirilmesi söz konusudur. Dağıtım özelleştirmelerine yönelik düzenlemelerde 
de değişikliğe gidilmektedir. Geçiş sürecinin tarihleri değiştirilmekte, geçiş süreci boyunca 
uygulanması öngörülen ulusal tarife mekanizması içine Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım 
Şirketi de dahil edilmektedir. Tüm bu unsurlar ihalenin koşullarının yasayla da değiştirilmekte 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Özelleştirme İdaresi‘nin açıklamasına göre ön yeterlilik alan şirketlere “güncellenen bilgile- -
ri” inceleme olanağı verilmiştir. Ancak bu güncellenen konular hakkında nedense kamuoyu 
bilgilendirilmemiştir. Ticari sır kavramı ile bile açıklanamayacak ölçüde muğlak bir ifade söz 
konusudur. Güncellemelerin nelere dair olduğu dahi açıklanmamıştır. Söz konusu güncelle-
melerin kapsamı bilinmemekle birlikte, ihale koşullarında esaslı değişiklik anlamına gelen bu 
güncellemelerin de ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu düşünülmektedir.
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ÖZELLEŞTİRME KARŞITI PLATFORM BİLEŞENLERİ

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ)
Türkiye Maden İşçileri Sendikası (T. MADEN-İŞ)
Genel Maden İşçileri Sendikası (GENEL MADEN-İŞ)
Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş)
Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM)
Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden-Sen)
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)
Kimya Mühendisleri Odası (KMO)
Maden Mühendisleri Odası (Maden MO)
Metalurji Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası (MMO)
Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)
Tüketici Hakları Derneği (THD)

8 MART TA BİZDE ORADAYDIK 19.06.2008

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyesi, arkadaşımız, birlik üyemiz Alev ŞAHİN, bir mi-
mar, bir kadın ve bir emekçi olarak 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar gününde düzenlenen mitinge 
katıldı. Ev ve iş adresi bilinen Alev ŞAHİN sabaha karşı evine yapılan baskınla gözaltına alındı ve 
tutuklandı. 

Tam üç ayı geçen bir süredir Sinca F Tipi Cezaevinde bir mimar ve kadın olmanın gereğini yerine 
getirdiği için özgürlüğünden yoksun bırakılıyor.

Alev ŞAHİN 20 Haziran 2008 cuma günü saat 10:00 da Ankara Adliye Sarayında 11. Ağır 
Ceza Mahkemesinde duruşmaya çıkıyor.

Biz TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Cuma günü duruşmayı izleyerek, Alev‘i yargı-
layanlara “8 Mart ta Bizde Oradaydık” diyeceğiz. Ve TMMOB Genel kurulunda Alev ŞAHİN e 
verdiğimiz sözü yerine getireceğiz.

Tüm demokratik kitle örgütlerini, meslek odalarını ve duyarlılıklarını yüreğinde taşıyanları Alev 
ŞAHİN‘in özgürlük mücadelesinde, Bizde Oradaydık diyerek destek olmaya çağırıyoruz.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU
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SİVAS’IN IŞIĞI SÖNMEYECEK ...27.06.2008

2 Temmuz 1993 günü Sivas‘ta faşist ve şeriatçı güçlerin gerçekleştirdikleri katliam sonucunda 37 
demokrat, yurtsever ve devrimciyi yitirmemizin üzerinden 15 yıl geçti. 

Yaşamı karanlığa boğmak isteyenlerce katledilen demokratik ve özgür bir ülke özlemi olan can-
larımızın acısı yüreğimizde, anıları mücadelemizde yaşamaya devam ediyor.

Aziz NESİN‘in 15 yıl önce panelde yaptığı konuşmayı bahane eden gericiler devletin, hükümetin 
gözcülüğünde Madımak otelini yaktılar. Maraş‘ta, Çorum‘da olduğu gibi halkımızın demokrat, yurt-
sever kesimleri katledildiler. Gerici faşist anlayış toplumumuzu kuşatmış durumda. Bu karanlıktan 
çıkış dün yaşananları unutmadan bugünü anlamak ve demokrasi mücadelesinde aktif tutum almaktan 
geçiyor.

Bilinsin isteriz, bu ülkenin aydınlık insanları katledilmekle tükenmez. Bu karanlığı dağıtacak güç 
ve kararlılıkta olan demokrasi güçleri, bu ülkenin topraklarında inatla ışımaya devam edeceklerdir.

Özgür düşünceyi, 
bilimi, 
sanatı, 
demokrasiyi, 
bağımsızlığı, 
kardeşçe barış içinde bir arada yaşamayı, 
savaşsız sömürüsüz bir dünyayı 
savunduğumuzu, Sivas‘ın yıl dönümünde canlarımızı anarken bir kez daha hep birlikte haykıra-

cağız.

SİVAS‘IN IŞIĞI SÖNMEYECEK...
ÇORUM‘U, MARAŞ‘I, SİVAS‘I UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ....
KAHROLSUN GERİCİ-IRKÇI-FAŞİST ANLAYIŞLAR
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

 

NÜKLEER SANTRAL İHALESİ DURDURULSUN…22.07.2008

Nükleer santral konusu, ülkenin enerji gereksiniminden bağımsız olarak, belli kesimlerin “ide-
olojik dayatması” şeklinde yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. Bugüne kadar yasadan, yönetmeli-
ğe, teknoloji seçiminden, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ölçütlerine kadar nükleer santral 
kurulmasına yönelik her aşama, “ciddiyetsizlik, duyarsızlık, geniş toplum kesimlerini yok sayma” 
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anlayışıyla sürdürülmüştür. Nükleer santral kurma inadı, “Bizim de olsun, biz de isteriz” anlayışıyla 
çocuk oyununa dönüştürülmüştür. Bölgemizdeki son gelişmeler, Türkiye‘deki nükleer santralların 
sadece enerji amacıyla kullanılmayacağı, nükleer silaha sahip olma gibi tehlikeli bir niyetin de var 
olduğunu göstermektedir. Oynanan oyun, kuralları küresel güçler tarafından belirlenmiş nükleer ve 
enerji pazarında Türkiye‘nin de piyon yapılmasından ibarettir. Farkında olunması gereken şudur ki, 
insanların hayatları, gelecekleri üzerinden rulet döndürülmektedir. Oyunun kazananları ve kaybe-
denleri başından bellidir. 

Dünya‘da 30 yıldır nükleer rönesans yaşanacağından söz edilmektedir. Beklenen rönesans bugüne 
kadar gerçekleşmemiş ve gerçekleşmeyecektir. Finlandiya örneğinin gösterdiği gibi nükleer santral 
inşaat maliyetleri öngörülenin 6 katı artmış durumdadır. Nükleer santralın pahalı bir seçenek olduğu 
artık bilimsel ve ekonomik çevreler tarafından da kabul edilmekte, ülkemizde yapılmak istenen 3. 
nesil teknolojinin de sözde fiyat avantajının dahi ortadan kaybolduğu bilinmektedir. 

Nükleer enerji ile ucuz elektrik üretimi sağlanacağı bir hayaldir. Ülkemizde elektriğin ucuz kul-
lanılması isteniyorsa, kamu yatırımlarının önünün açılması, ülke potansiyelinin değerlendirilmesi; 
hidrolik kaynaklarımızın, rüzgar ve güneş enerjisinin, kömür rezervlerimizin çevreye duyarlı yak-
laşımlar içerisinde dikkate alınması gerekmektedir. Türkiye‘nin linyit potansiyelini değerlendirme 
oranı yüzde 40, hidrolik potansiyeli değerlendirme oranı ise yüzde 30‘lar düzeyindedir. Yani ülke-
mizin değerlendirebileceği kaynaklarının mevcut olduğu resmi rakamlarla ortadadır. Bu hükümet 
döneminde yapılan rüzgar atlası çalışmasıyla da 48 bin megavatlık ülke potansiyeli hesaplanmıştır. 
Tüm bu veriler ortada dururken, nükleer enerji gerekliliğinin açıklanması mümkün değildir. 

Ülkemizin bugün elektrik enerjisi sıkıntısı yaşadığı bir gerçektir. Ancak nükleer santralların ku-
rulmaması bunun nedeni olmadığı gibi, sorunun çözümü de nükleer santral yolundan geçmemektedir. 
Temel neden, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası‘nın yürürlüğe sokulduğu 2002 yılından bu yana 
kamuya yatırım yaptırılmamasıdır. Özel sektör yatırım yapmak için alım garantileri, fiyat garantileri, 
vergi teşvikleri, bedava yer tahsisleri, pahalı fiyattan elektriği satış olanağı istemektedir. Bu durum 
nükleer santrallar için de geçerlidir. 

Kaldı ki artık dünya enerji tüketiminde enerji yoğunluğunun azaltılması, verimlilik ve tasarruf 
gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Piyasacı anlayışlar dışında, zamlı tasarruf dayatmalarının ötesinde 
kamu yararıyla enerji verimliliğinin ele alınması ülke enerji sorunlarının çözümüne katkı sağlayabi-
lecektir. 

Bugün nükleer tehdit her zamankinden çok daha yakından hissedilmektedir. 1968‘den bu yana 
iktidarlarca hayata geçirilemeyen bu ölüm projesinde artık çok önemli bir eşiğe gelinmiş bulunuyor. 
Mersin/Akkuyu‘da yapılması planlanan nükleer santral için teklifler toplanıyor. 24 Eylül 2008 tari-
hinde yapılacak ihale ile firma seçimi gerçekleştirilerek, nükleer santral yapımına başlanması hedef-
leniyor. Tehlike çok daha yakınımızda...

Dünyada kurulu nükleer santralların yarattığı tehlikelere çok yakın zamanda yeniden tanık olduk. 
Ülkemiz gibi önemli deprem kuşağında yer alan Japonya‘daki dünyanın en büyük nükleer santralı 
Kashiwazaki Kariwa‘da Temmuz 2007‘de meydana gelen depremler sonucunda; yangın çıktı, nük-
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leer sızıntı oluştu, radyoaktif radyasyona maruz kalan soğutma suyu denize karıştı. Tıpkı bugüne 
kadar gerçekleşen kazalarda olduğu gibi işletmeci şirket bu durumu önce halktan gizledi, sonra da 
reaktörün faaliyetini durdurdu. 

Mayıs 2008‘de Çin‘de deprem sonrası meydana gelebilecek nükleer sızıntı tehlikesi baş gösterdi. 
Depremden sonra, 15 radyoaktif maddenin teknisyenlerin hala giremediği yıkıntıların altında gömü-
lü olduğu açıklandı. 

Nükleer santrallarda sadece depremler nedeniyle tehdit ortaya çıkmıyor. Nükleer tesisler faaliyet-
leri süresince de tehlike saçıyorlar. Fransız nükleer güvenlik ajansı ASN, 7 Temmuz 2008 tarihinde 
Triscastin nükleer tesisinde, uranyum içeren 30 metreküplük bir sıvının yayıldığını doğruladı. Nehir-
ler kirletildi, sudaki radyoaktivite düzeyi standartlardan 1000 kat daha fazlaya çıktı. Suyun kullanımı 
yasaklandı. 

Bu son sızıntı da göstermiştir ki, nükleer santralların güvenli olduğu söylemi inandırıcı olmaktan 
uzaktır. Nükleer santralların yöre halkı başta olmak üzere tüm çevre için ne derecede ciddi riskler 
taşıdığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Henüz kimyasal atık sorununu dahi kontrol edemeyen, Başkent‘te herkesin gözleri önünde hal-
kına ağır metallerle kirletilmiş arsenikli suyu veren, tersanelerinde yaşanan işçi ölümlerini önleye-
meyen; kısaca insan hayatına ne denli önem verdiğini gösteren bir sistemde güvenli diye pazarlanan 
nükleer santralların felaket yaratması asla sürpriz olmayacaktır. 

Diğer taraftan Türkiye kendi nükleer atıkları yanı sıra başka ülkelerin de atık deposu olma teh-
didiyle karşı karşıya bulunuyor. Dünyanın bir çok ülkesinde ilk yatırım ve işletim maliyetleri çok 
yüksek, 35-40 yıllık ekonomik ömürleri boyunca sıkça arıza ve güvenlik sorunları yaşayan, atık so-
runlarına çözüm bulunamayan bu pahalı enerji üretiminden vazgeçerken Türkiye‘de nükleer santral 
kurulamaz.

AKP Hükümeti‘ni, nükleer maceradan biran önce vazgeçerek, insan ve doğaya duyarlı “yerli-
yeni-yenilenebilir” temiz enerji kaynaklarına yönelmeye, ülkenin öz kaynaklarını kamusal hizmet 
anlayışı içinde, merkezi ve bütüncül bir planlama kapsamında değerlendirmeye, özelleştirme uygu-
lamalarına derhal son vermeye ve nükleer santral ihalesini iptal etmeye çağırıyoruz. 

Nükleer santrala karşı sesimizi duyurmak için 22 Temmuz 2006 yılında düzenlediğimiz Nükleer-
siz Yaşam Şenliği‘nde yitirdiğimiz Jeoloji Mühendisliği öğrencisi Soner Balta, kardeşi Öner Balta ve 
Makine Mühendisliği öğrencisi Güneş Korkmaz‘ın idealleri ve umutları, nükleer karşıtı mücadelede 
yaşatılacaktır. 

Üç gencimizin anısına Ankara ve Sinop‘ta düzenleyeceğimiz program ve çeşitli etkinliklere tüm 
halkımız davetlidir.  
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NÜKLEER KARŞITI PLATFORM

İSTANBUL GÜNGÖREN’DE YAPILAN BOMBALI SALDIRIYI ŞİDDETLE 
KINIYORUZ… 29.07.2008

27 Temmuz 2008‘de İstanbul Güngören‘de masum insanların ölümüne ve yaralanmasına yol açan 
bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 

Bu saldırı gerçekte; barışa, demokrasiye, kardeşliğe; demokrasi güçlerini, halkın muhalefetini 
sindirmeye karşı yapılmış bir saldırıdır.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, saldırıda hayatını kaybeden insanlarımızın yakınla-
rının acısını paylaşıyor, yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.

Bu vahşi saldırının arkasındaki güçlerin bir an önce açığa çıkarılması, derin ilişkilerin, iktidar 
olma odaklı operasyonların, hesaplaşmaların karanlığında daha bir acil önem taşımaktadır. Barışı, 
kardeşliği, eşitlik ve demokrasiyi, bir arada yaşamayı sonuna kadar yan yana durarak savunmak 
başta tüm aydın, demokrat ve yurtseverlerin bugün daha öncelikli görevi ve sorumluluğu haline 
gelmiştir. 

Demokrasi dışı güçleri besleyen bu saldırılara karşı, tüm emek ve demokrasi güçlerini dayanış-
maya çağırıyoruz.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET DENETLEME KURULU NEDEN TMMOB Yİ 
DENETLİYOR 31.07.2008

T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından 22 Mayıs 2008 günü yollanmış ve 
TMMOB kayıtlarına 05 Haziran 2008 tarihinde alınmış GİZLİ ibareli yazı ile T.C Cumhurbaşkan-
lığı Devlet Denetleme Kurulunun Birliğimizi denetlediğini TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı nın 
açıklamasıyla öğrenmiş olduk.  

TMMOB‘den “Birlik hakkında genel bilgiler ve tarihi gelişimi, Birliğin ve bağlı odaların son beş 
yıllık ayrıntılı gelir ve gider tabloları, denetim raporları, faaliyet raporları ile personel sayısı, Odalara 
bağlı şubelerin dağılımı ve şubeler itibariyle en son üye sayıları, Odalara bağlı her bir şubenin son 
iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile personel sayıları, Birlik ve oda organlarına yönelik son 
üç seçime ilişkin seçim tutanaklarının fotokopisi, Birlik düzeyinde mesleğin korunmasına yönelik 
disiplin uygulamalarına ilişkin istatistikler” istenmiş.

1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi tarafından kurulan ve 1982 Anayasasında da tanınan Cum-
hurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu doğrudan cumhurbaşkanına bağlı; inceleme, araştırma ve 
denetleme yapmakla görevlidir. 



386

22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

Kurul, Cumhurbaşkanının isteği üzerine yargı organları ve yasama organı hariç, tüm kamu ku-
ruluşlarında, sermayesinin yarısı kamuya ait olan kuruluşlarda, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarında, derneklerde, vakıflarda, işçi ve işveren meslek kuruluşlarında inceleme, denetleme 
ve araştırma yapar. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun bu yetkisini hukuken tartış-
mıyoruz. Ancak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘ün talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu kendi ve 
TMMOB tarihinde ilk defa bu yetkisini kullanmaktadır. 

12 Eylül hukukunun siyasal iktidarlara muhalif olan örgütleri denetleme mantığının ürünü olan bu 
kurul neden 28 yıl sonra Cumhurbaşkanı tarafından bu amaçla çalıştırılmıştır?. .. 

Bu denetim, AKP ideolojisine, yaptıkları neo-liberal uygulamalara muhalif örgütleri “terbiye” 
etme isteminin bir sonucu mudur?. . Siyasette, ekonomide, sokaklarda ve toplumsal yaşamın her 
alanında gerilim ve kriz giderek tırmanmaktadır. Böylesi bir ortamda Cumhurbaşkanı tarafından 
Devlet Denetleme Kurulunun harekete geçirilmesi,  bu yetkinin kullanılış biçimi ve zamanlaması 
sorgulanmalıdır..   

TMMOB Başkanımızın da belirttiği gibi; 

‘‘TMMOB 1954 yılında 6235 sayılı Kanunla kurulmuş, 23 Odası, bu odalara bağlı 160 şubesi ve 
yüzlerce il ve ilçe temsilcilikleri bulunan 300.000 i aşkın mimar-mühendis ve şehir plancısı üyesi 
bulunan şeffaf ve açık çalışmayı kendisine ilke edinmiş bir meslek örgütüdür.   

TMMOB ve Odaları 54 yıldır ülkeye, İnsanımıza, mesleğe ve meslektaşına hizmet etmektedir. 
TMMOB bu deneyim ve bilgi birikimi ışığında, mesleki, demokratik kitle örgütü olmanın sorumlu-
luğu ile hareket ederek çağdaş, bağımsız, demokratik bir Türkiye özlemiyle üyelerinin sorunlarının 
toplumun sorunlarından ayrılmayacağını bilerek her zaman halktan ve emekten yana taraf olmuş, bu 
doğruluda politikalar üretmiş ve mücadelesini hep bu yönde yürütmüştür. Bilim ve teknolojiye mey-
dan okuyarak insan yaşamını siyasi gelecekleri için hiçe sayanlara asla sessiz kalmamıştır. TMMOB 
bu anlayışını kendi iç yapılanmasına yansıtıp demokrasi geleneğini oturtmuş, denetim organları-
nı kurmuş, şeffaflık ve açıklığı kendine ilke edinmiş, politikaların oluşturulmasında, karar almada 
demokratik ve katılımcı bir işleyişi yerleştirmiş bir örgüttür. Örgütümüz gücünü sadece üyesinden 
alır.   

TMMOB ve Oda yöneticileri seçimle gelir ve giderler. Üyelerimiz; Oda Organlarımız, Oda Genel 
Kurullarımız ve TMMOB Organları ve TMMOB Genel Kurulu, denetim mekanizmasının kesintisiz-
liğini sağlamıştır. TMMOB, bağlı odaları ve odaların şubeleri mevzuat gereği de yargı denetiminde 
seçimleri yapılan, seçilmiş yönetim kurullarının bir dönemin çalışmasını çalışma raporları ile ken-
dilerini seçen genel kurul üyelerine ve kamuoyuna sunan, genel kurullarında çalışmaları üyelerce 
değerlendirilen, aklanması gene genel kurul üyelerince yapılan, tüm söylenenlerin, yapılan tüm çalış-
maların üyeye ve kamuoyuna anında aktarıldığı, her türlü mali durumunun açık bir şekilde herkesle 
paylaşıldığı, mali yapısı odaların ve TMMOB‘nin gene üyelerce genel kurullarda seçilen Denetleme 
Kurulları tarafından denetlendiği bir demokratik yapıdadır.   

Bu anlayış ve işleyiş çerçevesinde TMMOB, isteyen herkesin, isteyen her üyesinin tüm çalışma-
sına, mali durumuna her aşamada ulaşmasının mümkün olduğu, açık, şeffaf bir meslek örgütüdür;
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TMMOB ve bağlı Odaları; Mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakter-
dedir. Emekten ve halktan yanadır. Anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve 
gericiliğin karşısındadır. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür. Ba-
rıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel 
bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslek 
ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. Politikanın 
oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma sü-
reçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancıları-
nın meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokratikleşme 
alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi 
için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Demokratik 
Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.  

TMMOB her dönemde ve her koşul altında ülkemizin demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yer 
almış, kendi iç işleyişinde demokratik, eşitlikçi, şeffaflık gibi ilkeleri asli amaç edinmiş ve bundan 
asla taviz vermemiştir. TMMOB ve bağlı Odalarının sürdürdüğü toplumsal muhalefet görevinin tör-
pülenmesi ya da susturulması amacını taşıyanlar varsa bilinmelidir ki; biz bu mücadelemizi kararlı-
lıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

DİKMEN VADİSİ’NDE YIKIMLARI DURDURUN! BARINMA HAKKI GÖRMEZDEN 
GELİNEMEZ… 13.08.2008

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara İli Çankaya İlçesi Yukarı Dikmen Vadisi‘nde 
uygulanmak istenen kentsel dönüşüm projesinin yol açtığı toplumsal sorunlar, mağduriyetler ve ge-
rilimler, diğer kentsel dönüşüm projeleri gibi hala yaşadığımız kentin gündeminde önemli bir yer 
tutmaktadır.

Dikmen Vadisi Planlaması ile inşaat uygulamasının tek sahibi olarak gözüken Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi‘nin vadi planına göre, 4. ve 5. etaplar içerisinde halen yaşayan ve 40-50 yıldan beri o 
bölgede ikamet etmiş bulunan halkın yaklaşık olarak üç yıldır duyurmaya çalıştığı ses, ne yazık-
tır ki doğrudan ilgililer ve sorumlular tarafından duyulmamakta ve buradaki barınma hakkı 
görmezden gelinmektedir.

Başkentte sürdürülen “Ben yaptım oldu ! Benim düşündüğüm sizler için iyi ve doğru olandır !..” 
zihniyetiyle yıllardan beri süregelen belediyecilik anlayışına karşı, bu bölgede yaşayan toplumun 
yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü mücadele, Başkentin kentleşme sorunlarıyla yakından ilgilenenler ta-
rafından bilinmektedir.
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Dikmen Vadisi Halkı; vadide bugüne kadar uygulanan dönüşüm politikası kapsamında, bu 
bölge için Nazım Planlarda öngörülen nüfus ve yapı yoğunluklarını kat be kat aşarak yaratılan 
kentsel ranta el koyup, onu kentin temel toplumsal hizmetlerine aktarmayan kentsel dönüşüm 
projesine karşıdır. Bölgede halen yaşamını sürdürmeye çalışan bu halkın ekonomik-sosyal gerçek-
liğinin ve insani taleplerinin kabul edilmesini, aynı zamanda bütün bir kentin ve kamunun yararına 
yapılabilecek bir projenin, yöre halkının ve ilgili demokratik kitle örgütlerinin de görüşü alınarak 
yapılacak bir Kentsel Dönüşüm Projesinin yaşama geçirilmesini istiyor.

Ne yazık ki Büyükşehir belediyesi, Başkentteki diğer uygulamalarında olduğu gibi, burada da 
Vadi halkına karşı takındığı uzlaşmaz tutumunu halen sürdürdüğü gibi, bizzat Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, süre gelen bu sorunun çözümünde, yıkım ve şiddet seçene-
ğini bir kez daha gündeme getirmiştir. Geçtiğimiz haftalarda kimi TV programlarına konuk olan 
Gökçek, bu yaz aylarında Dikmen Vadisi‘nde toplu yıkım yapacağını dile getirmiştir.

Yıkım ve şiddet bir çözüm değildir. Halkın taleplerine kucak açarak, bölgeyi kamu yararına, 
kent yararına bir kentsel dönüşüm projesine konu etmek yerine, yeni ve daha da büyük toplumsal 
gerilim ve mağduriyetleri doğuracak, tüm Ankara‘nın aleyhine olacak bir süreç gelişmektedir. 

Bu nedenle, bu kentin ilerici, halktan yana ve Ankara‘nın geleceğine dair ortak kaygıları ve 
düşünceleri olan kurumlar olarak; 

Bu süreçte vadide yaşayan yoksul emekçi halk ile dayanışma içinde olacağımızı ve yıkım operas-
yonu henüz başlamadan insani, mesleki doğrulara dayanan bir uyarıyı tüm kentteki duyarlı kamuoyu 
ile paylaşmayı görev biliyoruz.

Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek olmak üzere, bütün yetkilileri bir 
kez daha düşünmeye çağırıyoruz.

Soruyoruz; Dikmen Vadisi‘nde bulunan yüzlerce evi yıkmak ve binlerce yoksul emekçi insanı 
sokağa atmak neyi çözecektir?

Yoksul gecekondu halkının yaşamını karartmak; kadınları, çocukları, yaşlı ve hastaları evsiz, ba-
rınaksız, geleceksiz bırakmak hangi akıl ve vicdana sığar?

Başta “barınma hakkı” olmak üzere, kent halkının en temel hak ve kazanımlarını yok sayan, bir 
anlamda yoksul emekçi kent halkına karşı topyekün bir savaş açan bir yerel yönetim, gerçekte kime 
hizmet etmektedir?

Dikmen Vadisi ve benzeri Kentsel Dönüşüm Uygulamaları başta olmak üzere kentin sağlık-
sız gelişimine duyarlı kurumlar olarak;

Ülkemizde yaşanan birçok deneyim, yıkım ve şiddet ile hiçbir sorunun çözülemediğini açıkça 
ortaya koymuştur. Demokratik değerlerin, temel hak ve özgürlüklerin, hukukun ve adaletin hakim 
olduğu, herkesin güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülke özlemimizin, şimdi de gözünü rant hırsı 
bürümüş olan bir belediye başkanı tarafından yok edilmesine izin vermeyeceğiz.
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Bilinmelidir ki eninde sonunda yıkılacak olan; halka düşman sermayeye dost, neo-liberal, “tüc-
car” belediyecilik anlayışının temsilcisi Gökçek‘in saltanatı olacaktır!

Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 

KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, TMMOB Çevre Mühendis-
leri Odası Ankara Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Elekt-
rik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Ankara Tabip Odası, Pir Sultan Ab-
dal Kültür Derneği Ankara Şubeleri, 68‘ liler Dayanışma Derneği, Devrimci 78‘liler Federasyonu, 
ODTÜ Mezunları Derneği, İHD Ankara Şubesi, Ankara Halkevleri, Keçiören Dayanışma Evi, Ka-
vaklıderem Derneği, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği, TÜDEF, Ankara Kız Lisesi Me-
zunları Derneği, Gündem Çocuk Derneği 

 UNUTMADIK… UNUTTURMAYACAĞIZ …. 16.08.2008

Ülkemiz için “yüzyılın felaketi” olarak değerlendirilebilecek nitelikteki bu depremi ilgili meslek 
Odası  olarak hiçbir zaman unutmadık, aradan geçen 9 yıl boyunca  yeterli duyarlılığı  göstermeyen 
siyasi iktidarlara ve kamu yöneticilerine de unutturmayacağız...

17 Ağustos 1999 günü saat 03:02‘de, merkezi Kocaeli-Gölcük olan tüm Marmara Bölgesinde, 
Ankara‘dan İzmir‘e kadar geniş bir coğrafyada hissedilen Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğündeki 
deprem; resmi kayıtlara göre, 17.825 yurttaşımızın ölümüne, 23.983 yurttaşımızın yaralanmasına, 
324 bin konutun hasar görmesine,  yaklaşık  25-30 Milyar Dolar zararın meydana gelmesine neden 
olmuştur. Meydana gelen afetten yaşamını yitiren yurttaşlarımızın acısını yüreğimizde yaşıyoruz. 
Bezer acıları yaşamamak için kamuoyunu uyarmaya devam edeceğiz.  Ülkemiz için  “yüzyılın fe-
laketi” olarak değerlendirilebilecek nitelikteki bu depremi ilgili meslek Odası  olarak hiçbir zaman 
unutmadık, aradan geçen 9 yıl boyunca  yeterli duyarlılığı  göstermeyen siyasi iktidarlara ve kamu 
yöneticilerine de unutturmayacağız.

Alp- Himalaya kuşağında yer alan ülkemiz; Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı ve Batı 
Anadolu Horst-Graben sistemi ve çok sayıda diri fayın etkisi altındadır. Deprem Bölgeleri Haritası‘na 
göre, yurdumuzun %92‘sinin tehlikeli deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95‘inin 
deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98‘i ve barajlarımızın 
%93‘ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 58 yıl içerisinde depremlerden, 58.202 
yurttaşımız yaşamını yitirmiş, 122.096 kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak 411.465 bina yıkılmış veya 
ağır hasar görmüştür. Sonuç olarak denilebilir ki, istatistiksel olarak depremlerden her yıl ortalama 
1003 yurttaşımız ölmekte ve 7094 bina yıkılmaktadır.

Bu veriler ülke coğrafyasının büyük bir kesiminin her an yıkıcı bir deprem tehlikesiyle  karşı 
karşıya kalabileceği gerçeğini açıkça göstermektedir.
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Deprem, ülkemizin jeolojik bir gerçekliliği olarak yadsınamaz. Biliyoruz ki, deprem kaçınılmaz 
olarak bir kez daha karşımıza çıkacak. Bu jeolojik gerçekliğin bilinmesine karşın bugün yaşadığı-
mız çevrenin afetlere karşı daha korumalı ve güvenli, toplumun daha dirençli olduğu söylenemez.  
1999 Depremlerinin neden olduğu acı fatura ilk dönemlerde toplumun tüm kesimlerini ve siyasileri 
derinden etkilemiş gözükmüştü. Yeni bir sayfa açıyormuşçasına yeni bir söylem ve davranış şekli 
vurgulanmaya, “artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına” yönelik ümit yayılmaya başlamıştı. An-
cak aradan geçen yaklaşık 9 yılın sonunda,her şeyin eskisinden çokda farklı olmadığını görüyoruz.. 
Bunun en tipik örneği Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca düzenlenen, Odamızın da etkin olarak ka-
tıldığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve 
özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, 29 Eylül - 1 Ekim 2004 tarihleri arasında, İstanbul’da yapılan 
“Deprem Şûrası” kararlarının yaşama ne oranda geçirildiğinin sorgulanmasıdır.Şûranın sonuç bil-
dirgesinde; Afet, İmar ve Yapı Kanunlarının yeniden düzenlenmesi önerilmiştir. Afet zararlarının 
azaltılması konusunda yaşamsal bir öneme sahip olan bu yasa tasarıları aradan geçen 5 yıl süresin-
ce maalesef TBMM gündemine getirilememiştir. Bir diğer örneği ise güvenli yerleşim yerlerinin 
belirlenmesinde yapılması gerekli  en temel etüt olan   İmar Planı Revizyonuna Esas Jeolojik-
Jeoteknik Etütler konusudur. 17 Ağustos1999 Depreminden sonra Bayındırlık ve İskan Bakan-
lığınca yürürlüğe konan 10 nolu genelge kapsamında Marmara Bölgesinde depremden etkilenen  
yerleşim yerlerinin önemli bir bölümünün ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etütleri yapılarak imar planı 
revizyonlarına gidilmiştir. Ancak, afet risklerinin azaltılması açısından yaşamsal bir öneme sahip bu 
çalışmaların ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan genelge Bakanlıkça çıkartılama-
mış, yerel yönetimler de gerekli duyarlılığı göstermemiştir. Bu konu acilen ele alınarak uygulama 
başlatılmalıdır. Unutulmamalı ki kaybedilen her an, afetler karşısında ödeyeceğimiz faturanın 
kabarmasıyla sonuçlanacaktır. 

Ülkemizde  özellikle 1950‘lerden sonra  başlayan kentlere göç, plansız şehirleşme ve sanayi-
leşme, kaçak ve denetimsiz yerleşme ve yapılaşmalar yoğun olarak devam etmektedir. Bu durum, 
ülkemizdeki deprem ve diğer doğa olaylarının afete dönüşme risklerini sürekli artırmaktadır. Günü-
müzde büyük kentlerimiz ve diğer yerleşmelerimizin, 1999 yılı öncesinden daha güvenli olduğunu 
söylemek olanaksızdır. Aksine nüfus artışı ve gelişme hızına bağlı olarak her geçen gün, gelecekteki 
afetlerde kayıp ihtimalini daha da artırmaktadır. Afetlerle bu derece iç içe olunmasına karşın zarar 
azaltma çalışmalarındaki yetersizliklerimiz sonucu 5 büyüklüğünde depremler bile ülkemizde can ve 
mal kaybına yol açar hale gelmiştir. Bu sonucu yaratan çok sayıda ekonomik, sosyal, kültürel, teknik 
vb. faktör sayılabilir. Ancak bu faktörlerin en önemlisi, ülkemizdeki dışa bağımlı çarpık kapitalist 
gelişme süreci ve buna dayalı olarak gelişen toplumsal ilişkilerdir. Çarpıklığın eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik alanlarda yaşadığımız izlerinin aynısını afet konusunda da yaşıyoruz. Düşük standartlarda 
sağlıksız ve yasadışı bir yapılaşma, ranta dayalı kentleşme gibi faktörler afet zararlarının doğrudan 
belirleyicileridir. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bu olumsuz tablonun ortadan kaldırılması  ve afet-
lerle mücadele edebilmemiz için;  çağdaş, güçlü ve etkin bir afet yönetim sistemi ile toplumun 
davranışlarını değiştirecek içselleştirilmiş afet bilinci ve afetlere karşı mücadele kültürünün ge-
liştirilmesi gerektiği görüşündeyiz.
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1999 depremlerinin acı sonuçları ve kamuoyunda yükselen duyarlılıklar afet yönetim sis-
temimizin yeniden yapılandırılmasını bir zorunluluk haline getirmiştir. Ancak, son günlerde 
siyasal iktidar tarafından kapalı kapılar ardında hazırlanan ve TBMM gündemine getirilen Afet Ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yasa tasarısının bu hali ile ülkemizin afet gerçekliğine uyma-
dığı ve yeni sorunlarıda beraberinde getireceği açıktır. Afet hizmetlerinin tek çatı altında toplan-
ması ilk bakışta olumlu bir gelişme olarak görülse de Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünün kapatılarak 300 kişilik çekirdek 
bir kadro ile afet hizmetlerinin verilemeyeceği görüşündeyiz. Mevcut kurumların deneyim ve bilgi 
birikimlerini merkezi planlama anlayışı temelinde yeniden ele alınarak, kurumlar arasında sinerji 
yaratacak Başbakanlığa bağlı “Afet Müsteşarlığı” kurulması yararlı olacaktır. Dünyadaki örnek-
lere bakılacak olursa, afete yönelik araştırma, planlama, risk yönetimi, müdahale ve yaşamı tekrar 
normale döndürme konularında görev, yetki ve sorumlulukların ulusal merkezi bir kurumun çatısı 
altında toplandığı, bu birime koordinasyon ve uygulamacılığın bir arada verildiği görülmektedir.     
1999 Depremleri sonrasında uygulamada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle afet hizmetleri üzerine 
önemli tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmalarda en çok vurgulanan konu; mevcut sistemin çoğunluk-
la afet sırasındaki ve sonrasındaki döneme ait yara sarma çalışmalarıyla sınırlı kalması, afet öncesi, 
afet sırası ve afet sonrası dönemlerde yerine getirilmesi gereken işlevlerin bütünlüklü bir planlama-
sının gerçekleştirilememesi olmuştur. Afet tehlikeleri açısından hassas bir coğrafyada bulunan 
ülkemizde kriz yönetiminden önce risk yönetimine öncelik veren, hazırlık, planlama ve zarar 
azaltmaya dönük bir afet politikası gerekmektedir. 

Afet yönetim sistemi, kurumsal yapılanma ve mevzuatı ile bir bütün halinde işleyen bir sistemdir. 
Yürürlükteki 7269 sayılı afet yasası, imar yasası ve yapılaşma ile ilgili yasalarda gerekli değişiklikler 
yapılmadan kurumsal yapılanmaya gidilmesinin sonuç veremeyeceği ortadadır Bu kapsamda; yasa 
tasarısının acilen geri çekilerek, ilgili birimler tarafından yeniden ele alınıp, ülkemizin afet gerçeğine 
uygun hale getirilmesi bir zorunluluktur.

Sonuç olarak;

17 Ağustos1999 Depreminin yıkıcı sonuçları ile bir kez daha anlaşılmıştır ki, ülkemizin afet gü-
venliğini yükseltmek, yurttaşları ileride meydana gelecek afetlerin zararlarından korumak; siyasal, 
toplumsal ve Anayasal bir sorumluluktur.

Siyasal iktidarı zarar azaltma,  önceden hazırlık ve planlama, afet olayına müdahale, iyileştir-
me ve yeniden inşa aşamalarını bütünlüklü ele alan bir afet yönetim sistemini oluşturacak şekilde 
TMMOB ye bağlı meslek odalarımızın görüşleri dikkate alınarak yasal düzenlemeleri yapmaya ça-
ğırıyoruz.   Başta deprem olmak üzere doğa olaylarının afete dönüşmemesi için,  mücadele etmek ve 
siyasi iktidara da unutturmamak zorundayız. Yaşadığımız çevrenin jeolojik gerçekliği ve toplumsal 
sorumluluk  bunu gerektirmektedir.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU
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1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN… 03.09.2008

Kapitalist dünyayı saran 1929 ekonomik bunalımı, bunalımı aşmak için pazar kavgası, yeni ege-
menlik alanları kurma arzusu bir savaşı kaçınılmaz kılmıştı. Kapitalist dünyanın tetikçisi, tüm dünya 
halklarına karşı düşmanlaştırılmış, ırkçı ve faşist Hitler yönetiminin saldırganlığının faturası, Alman 
halkı ve tüm dünya halklarına pahalıya mal oldu.

1939 1 Eylülünde Alman faşist ordularının Polonya‘ya saldırısıyla birlikte 2. Dünya Savaşı‘na 
adım atıldı. Büyük sermayenin desteğindeki Nazi orduları başka ülkelerin sınırlarını aşarak işgalle-
re, katliamlara ve yağmaya başladı. Mayıs 1945 de savaş sona erdiğinde ardında elliiki milyon ölü, 
milyonlarca yaralı, sakat, yıkılmış kentler acı ve gözyaşı bıraktı. İnsanlık tarihinin bu acımasız, kanlı 
savaşının başladığı gün; 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak kabul edildi. 

Kapitalist dünya Hitlerin SSCB‘ye saldırmasını, SSCB‘yi yıkmasını ve yeni pazar alanları elde 
etmekle birlikte, sosyalist devleti mezara gömmeyi hesaplıyorlardı. SSCB, ekonomik ve siyasi kriz 
içinde kıvranan kapitalist dünya için büyük bir tehdit oluşturuyordu

2. Emperyalist Paylaşım Savaşı dünya halklarına büyük acılar yaşattı. Açlık ve sefaleti derinleştirdi. 
Ancak bu süreç aynı zamanda büyük halk direnişlerine, faşizmin dünyaya egemen olamayacağına dair 
insanlığın kahramanlıklarına da sahne oldu. Bu yıllar, başta işçi sınıfı olmak üzere, ezilen ve sömürülen 
halkların kapitalizme ve faşizme teslim olmayarak sürdürdükleri büyük ve şanlı direnişlere tanıklık etti. 
 
2008 yılının 1 Eylülünde: Dünyanın bir çok yerinde yaşanmakta olan çatışmalar, savaşların faturası 
yoksullara halklara kesilmektedir. Savaş ve çatışmalar sonucunda, küresel eşitsizliğin yarattığı yok-
sulluk, yoksulluğun getirdiği açlık, olağan bir duruma gelmiştir.

Bugün Kafkaslar‘da, Ortadoğu‘da ve bölgede değişik düzeylerde olmak üzere süren savaşları 
İkinci Paylaşım Savaşı‘ndaki amaçlardan farklı düşünmek mümkün değildir. Savaşlara karşı barışı 
ise halkların mücadelesi ve elbette karşı koyuşu durdurabilecektir.

Ülkemizde de yıllardır süren ve çözülmeyen yirmi yıldan fazla süredir devam eden çatışma or-
tamının artık bitirilmesi gerekiyor. 1 Eylül Dünya Barış Gününde buna her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

Kürt sorunundan kaynaklı olarak süren çatışma durumunun son bulması, barış ve diyalog yolunun 
açılması için adım atılması gerektiği açıktır. Biz, şiddet ve baskı politikalarında ısrar edenlerin, gerici 
şoven ideolojik bakışın barışın önünde en büyük engel olduğunu biliyoruz.

Türkiye halklarına büyük acılar yaşatan savaş haline ve çatışmalara son vermek, sorunun de-
mokratik ve halkçı çözümü için adım atmak gerekiyor. Bunu sağlayacak olan halklardır. Barışı ve 
demokrasiyi ancak halkların mücadelesi getirebilir. 

Biz TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak; barış içinde, ülkemizde ve bölge halklarıyla 
dostluk ve kardeşlik içinde yaşamak, halkların kültürel ve insani haklarına saygı gösterilmesini isti-
yoruz. 
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Barışı sağlamış bir dünya ve Türkiye umuduyla..

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

DARBECİLER YARGILANSIN ! DARBELER OLMASIN…12.09.2008

12 Eylül askeri darbesi, devrimci, demokrat, yurtsever insanları işkenceden geçirip, onlarca genç 
insanımızı dar ağaçlarında idam etti. On binlerce insan cezaevlerinde tutuldu, yüz binlerce insan so-
ruşturmadan geçirildi, fişlendi, sürgün edildi. Aradan 28 yıl geçti. 12 Eylül halen devam ediyor.  

12 Eylül 1980‘den sonraki geçen zamanda da darbe girişimlerinin, darbe hazırlıklarının yapıldığı 
ortaya çıktı. AKP sözde darbecilere karşı gözüküp, sözde demokrasi lafları ediyor, diğer taraftan 
darbecileri koruyan yasaları ortadan kaldıracak girişimde bulunmuyor.  

12 Eylülün 28. yılında; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve Samsun‘da yapılacak miting-
lere destek veriyoruz. 12 Eylül askeri darbesinin en başta işçi sınıfı olmak üzere ezilenler,yoksullar, 
demokrasi yanlısı tüm kesimlere karşı yapılmış bir darbe olduğunu biliyoruz.. Darbecilerin, Erge-
nekoncuların yargılanması, kontrgerillanın dağıtılması talebiyle düzenlenen mitinglere güç vermeyi 
insani ve demokrat olmanın sorumluluğu çerçevesinde bir görev kabul ediyoruz. Çünkü bu ülke-
de geçmişin hesabı sorulmadan, geçmişle yüzleşilmeden, demokratik bir Türkiye’nin kurulacağına 
inanmıyoruz.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

DOĞA BİZİ UYARMAYA DEVAM EDİYOR!... 12 .11.2008

Ülkemiz, sahip olduğu jeolojik, topoğrafik ve meteorolojik koşulları nedeniyle büyük çaplı can ve 
mal kayıplarına yol açan afet olayları ile sıkça karşılaşmaktadır. Son 58 yıl içerisinde depremlerden, 
58.202 yurttaşımız yaşamını yitirmiş, 122.096 kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak 411.465 bina yıkıl-
mış veya ağır hasar görmüştür.  Bu yıkımlar sonucu, ülkemiz her yıl Gayri Safi Milli Hâsılamızın % 
1-3‘ü arasında ve maddi karşılığı 3- 5 milyar dolar olan bir ekonomik kayba uğramaktadır. Deprem 
Bölgeleri Haritası‘na göre, yurdumuzun %92‘sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumu-
zun %95‘inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98‘inin ve 
barajlarımızın %93‘ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Sonuç olarak, Aktif bir tek-
tonik kuşak üzerinde yer alan ülkemizin çeşitli bölgelerinde değişik büyüklüklerde depremler mey-
dana gelmekte ve ülke coğrafyamızın büyük bir kesiminin her an yıkıcı bir deprem tehlikesiyle karşı 
karşıya olduğu açık bir gerçeklik olarak ortaya çıkmaktadır.
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12 Kasım 1999 Düzce‘de meydana gelen ve 845 yurttaşın ölümüne, 15 000 civarında konut ve 
işyerinin ağır hasar görmesine neden olan 7.2 büyüklüğündeki depremin 9 uncu yılında ülkemizin 
deprem gerçekliği bu kez Kayseri‘de yaşanmıştır.

Kayseri il merkezi ve civarında yer alan önemli bazı ilçeler Erzincan‘ın batısından başlayarak 
Mersin‘in batısına kadar uzanan ve Orta Anadolu Fay zonu olarak adlandırılan aktif bir fay zonunun 
orta kesiminde yer alır. 

Sultansazlığı çek-ayır havzası olarak adlandırılan bu tektonik çöküntünün kenarları aktif faylarla 
sınırlı olup, bunların en önemlileri kuzeyde Erkilet fay zonu, Gesi fay zonu, güneybatıda Yeşilhisar 
fay zonu ile güneydoğuda Develi fayıdır (Şekil 1). Erciyes fayı ise havzanın orta kesiminde yer alır. 

Şekil 1. Sultansazlığı çöküntüsünü kontrol eden fayların uydu görüntüsü (kırmızıçizgiler)

Tarihsel dönemlerde değişik büyüklükteki depremlerle sarsılan bölge en son 12.11.2008 Çarşam-
ba günü saat 16.03‘te 4,9 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmıştır (Şekil 2). Şehir merkezinde ve 
yakın ilçelerde de hissedilen deprem bazı binalarda hasara neden olmuştur. İlk verilere göre depre-
min kaynağı Erkilet Fay Zonu içinde yer alan Güneşli segmentidir (Şekil 3).

!
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Şekil 2. 12.11. 2008 Güneşli (Kayseri) depreminin yerini gösteren harita.

Şekil 3. Erkilet Fay Zonu ve Güneşli depremininin kaynağı olan Güneşli segmentinin görünümü     
(kırmızıçizgiler)

Bu derece önemli fayların yaratabileceği tehlikelerin bilincinde olan Jeoloji Mühendisleri Odası,  
gerek geçmiş yıllarda Kayserili bilim insanı Prof. Dr. İhsan KETİN adına çeşitli zamanlarda düzen-
lediği bilimsel etkinliklerde, gerekse de 10 Nisan 2008 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
katkılarıyla düzenlenen “Kayserinin Depremselliği ve Zemin İyileştirme Çalıştayı‘nda” Kayseri‘yi 
etkileyen ve deprem üreten aktif faylar, Kayseri‘nin zemin özellikleri ve yapılar üzerindeki etkileri 
ile  jeolojik riskleri dikkate almayan mühendisliğe aykırı yerleşim ve sanayi planlamasının yarataca-
ğı olumsuzluklar ayrıntılı olarak tartışılmış ve oda görüşlerimiz ortaya konmuştur.  

Bu toplantılarda da devamlı olarak vurgulandığı gibi bölgede her biri iki üç segmentten oluşan ve 
havza kenarını sınırlayan faylar deprem üretme kapasitesine sahip olup, Kayseri merkezi ve ilçeleri 
için deprem tehlikesi yaratmaktadır. En son deprem bunun güncel bir kanıtıdır.  

!



396

22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

Fay segmentlerinin uzunluğu dikkate alınırsa bu faylar orta büyüklükte (M=5-6,5) deprem ürete-
bilirler. Ancak havza zemininin özellikleri orta büyüklükteki bir depremin yıkıcı etkisini arttıracağı 
göz önünde tutulmalıdır. Kayseri ili yakın çevresinde büyüklüğü 6,5 - 7 büyüklüğünde deprem üret-
me kapasitesine sahip fay zonları da mevcuttur. Tarihsel dönemlerde (1205, 1714, 1717, 1835 yılları) 
yaşanmış depremlerin ağır can ve mal kayıplarına neden olduğu bilinmektedir. 

Günümüzde; özellikle kentin gelişim alanı olarak da öngörülen  alanların önemli bir bölümünün, 
taşıma gücü yönünden zayıf ve yer altı su seviyesi yüksek zemin özelliklerine sahip turbalık alan 
üzerine inşa edilmiş bulunması hafif ve orta şiddetli depremlerde dahi önemli hasarlara neden ola-
bilecektir.  

Kentsel planlama ve projelerde jeolojik- jeoteknik etütlerin yaptırılmasının ve jeoloji mühendis-
liği hizmetlerinin ne derece önem ve öncelik arzettiği yaşanan depremle bir kez daha ortaya çıkmış-
tır. 

Ülkemizin jeolojik gerçekliği sonucu yaşanan depremler,  afetlere karşı dünden daha fazla hazır-
lıklı olmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır.

Basına ve kamuoyuna duyurulur.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİMDEN, HALKTAN, EMEKTEN YANA 
TAVRINI SÜRDÜRECEKTİR.... 02.12.2008

AKP‘nin Kızılcahamam toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mühendis-Mimar ve şe-
hir Plancılarını hedef alan açıklamalarda bulunarak yerel yönetimlerdeki çalışmaların TMMOB ye 
bağlı odalarca engellendiğini ifade etmiştir.

Başbakanın kim eleştirirse, kim AKP‘nin yaptığı uygulamalara karşı çıkarsa onları suçladığını 
saldırgan üslupla tehdit ettiğini biliyoruz.

Bulunduğu yöreye sahip çıkan Karadenizli, toprağını koruyan Bergamalı, Eşmelileri, yoksulluk-
la, işsizlikten yakınan, yoksulları dışlayan, küçük gören kısaca kendisini eleştiren herkesi tehdit eden 
anlayışla, totaliter ideolojik düşüncelerini açığa çıkarmakta sakınca görmemektedir.

“Ya sev ya terk et “mantığını sergileyen bir anlayış doğal olarak bilimden, bilimsel düşünceden 
kaynağını alan odaları suçlayacaktır.

TMMOB  yasasını değiştirmek isteyen, kendisine muhalif hiçbir düşünce ve yapıya tahammülü 
olmayan Başbakanın odalara yönelik tavrını kınıyoruz…
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bilimden, halktan, emekten yana tutumumuzu devam 
ettireceğimizi Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ …04.12.2008

Bugün 4 Aralık 2008 Dünya Madenciler Günü. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası bu günü; milyonlarca yılda oluşan ve yenilenemez bir yer 
altı kaynağımız olan madenlerimizin  uluslar arası madencilik tekellerinin çıkarına değil kamu yararı 
doğrultusunda çevre, doğal ve kültürel zenginliklerimizi koruyarak değerlendirilmesine yönelik po-
litikaların hayata geçirilmesini hedefleyen bir  güne çevirme  kararlılığındadır.  

Çünkü, 

Bugün, ülkemizin yer altı kaynakları tam bir sömürge madenciliği - talan madenciliği  mantığı ile 
yok edilmektedir. 

Bugün; başta Bergama, Eşme ve Efemçukuru olmak üzere bir çok alanda, uluslararası maden 
tekellerinin kar hırsı nedeniyle, çevre ve halk sağlığı açısından geri dönülmez riskler ortaya çıkmak-
tadır. 

Bugün, doğal kültürel sit alanlarımız, ormanlarımız, tabiat ve kültür varlıklarımız, meralarımız, 
sulak alanlarımız ve kıyılarımız büyük tehlike altındadır. 

Bugün, tarihsel önemli kazanımımız olan madencilik kurumları ya işlevsizleştirilmiş ya da  özel-
leştirmelerle yok edilmiş, ulusal politikalar terk edilmiştir. 

Bugün, madencilik alanında çalışan maden emekçileri yoksulluk ve sefalet ücretlerine mahkum 
edilmişlerdir. 

Bugün, küresel sermayenin krizinin faturası madencilik sektöründe çalışanlara da ödettirilmek 
istenmektedir. Sadece krizin baş gösterdiği son 1 ayda özel sektörde çalışan yaklaşık 5.000 maden 
emekçisi ( Jeoloji Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Maden Teknikerleri, Maden Çavuşları, Usta-
başları, Sondör ve işçiler) işten atılmışlardır. 

Bugün, her türlü zorlu doğa koşulunda, yerin metrelerce altında maden arayanlar ve işletenler her 
türlü sosyal güvenceden yoksun çalıştırılmakta, teknolojilerin yenilenmemesi nedeniyle galerilerde, 
ocaklarda yaşamlarını yitirmektedirler. 
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Bugün  4 aralık 2008 . 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası bir kez daha tüm maden emekçilerinin bayramını kutlamak-
ta ve bu gün bizleri maden ocakları yerine ölüme yollayanlara, aşımıza ekmeğimize göz koyanlara, 
madenlerimizi talan edenlere karşı mücadele etmeye kararlı olduğunu duyurmaktadır.  Yer altı kay-
naklarımızın gerçek sahibinin halkımız olduğunun bilinciyle, yer altı kaynaklarımıza sahip çıkıyor 
ve tüm maden emekçileriyle birlikte  krizin faturasına ortak olmayacağımızı belirtiyoruz. 

Saygılarımızla. 

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

BERGAMA’DAKİ 20 YILLIK ALTIN SEVDASINDA “MUTLU SON” 05.01.2009

Uğruna yönetmelikler yazılan, yetmeyince değiştirilen, Bakanlar Kurulu‘nda “prensip kararı” 
alınan, gizli gizli aflar çıkarılan Bergama-Ovacık işletmesindeki yirmi yıllık “altın sevdası”, “mutlu 
son” ile nihayet buldu. Bu kara sevda 15 hükümet dönemi boyunca sürdü. Nice bakanlar, başbakanlar 
bu sevdaya kapıldı. Danıştay tarafından 1997yılında verilen kesinleşmiş yargı kararının yerini alacak 
yeni bir karar olmamasına rağmen çeşitli hilelerle 10 yıl daha faaliyeti sürdürülen Bergama Ovacık 
Altın Madeni İşletmesi için Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen son karar, başvurulacak başka bir 
hileli yol da bırakmadı.

1997 yılında Danıştay 6.Dairesi tarafından şirketin ÇED Raporu iptal edilince Çevre Bakanlığı 
yargı kararları açık olmasına rağmen ÇED Yönetmeliği‘nin geçici 3. ve 6.maddesini gerekçe gös-
tererek şirketin ÇED ten muaf olduğu yönünde bir görüş oluşturdu. Bunun üzerine şirket Çevresel 
Durum Değerlendirme Raporu hazırlayarak bir kez kez daha yargı kararlarının arkasından dolandı. 
Danıştay, önce ÇED yönetmeliğinin geçici 6.maddesini iptal etti. Bu son kararı ile de dayanaksız 
kalan şirketin Çevresel Durum Raporu hakkında Yürütmeyi Durdurma kararı verdi.

Bu kararın anlamı şudur; 13 Mayıs 1997 tarihinden bu yana Bergama-Ovacık Altın Madeni‘nin 
tüm faaliyetleri HUKUKA AYKIRIDIR.  ÇED izninin yürütmesinin durdurulması ile BERGAMA 
- OVACIK ALTIN MADENİ‘NİN FAALİYETİNE OLANAK SAĞLAYAN TÜM İŞLEMLERİN 
DAYANAĞI ÇÖKMÜŞTÜR. YANİ MADENİN HEMEN KAPATILMASI gerekmektedir.

Danıştay Kararında Bergama‘da kazanılan davaların tarihsel bir özetini de vermiştir. Bu karar ile  
Şirketin ve Bakanlığın yargı kararlarını uygulamamaları tarihe bir kez daha not düşülmüştür. 

Bergama-Ovacık Altın Madeni İşletmesi ile ilgili Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen 3 Kasım 
2008 tarihli karar, 30.12.2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığına tebliğ edilmiştir. Bakanlığın 
söz konusu işletmenin faaliyetlerine son vermesi, maden ve işletme sahasının eski haline getirilmesi 
için gerekli çalışmaların başlatılması yönünde işlem yapmak zorundadır. Maden işletmesinin 10 yıl-
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dır hukuka aykırı olarak çalıştırıldığını bir kere daha ispatlayan bu karardan sonra her türlü izin alma 
çabası beyhude olacaktır.

Çevre mücadelesinde bir simge haline gelen Bergama ve Bergamalı köylülerin bir taraftan ya-
şamı savunan mücadelesi anıtlaşırken, diğer taraftan çevre hukuku alanında da içtihat oluşturmak-
tadır. Geçen 20 yıllık süreç içinde çevre mevzuatında çok şey değişti. İlgililere hatırlatmakta fayda 
görüyoruz. Kesinleşmiş yargı kararları ile hukuka aykırılığı defalarca ispatlanmış olan söz konusu 
işletmenin yeniden açılmasına yönelik her türlü idari tasarrufun Anayasal suç olduğunu bir kez daha 
hatırlatırken sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Henüz Danıştay Kararı tebliğ edilmeden Koza Altın İşletmesi, Çevre Bakanlığı‘na sanki yirmi 
yıldır Bergama ‘da maden faaliyeti yokmuş ve verilmeiş yüze yakın mahkeme kararı yokmuş gibi 
yeni baştan bir ÇED Raporu alma telaşına düşmüştür. Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın (Çevresel Etki 
Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü) internet sitesinde ÇED süreci başlayan projeler ara-
sında 30.12.2008 tarihi ile yer alan “Ovacık Altın Madeni ÇED Başvuru Dosyası” ve bu kapsamda 
14 Ocak 2009 tarihinde yapılacak Halkın Katılımı ve Bilgilendirme Toplantısı da hukuka aykırıdır. 
Suçtur.

Bu kez izin vermeyeceğiz !

Çevre ve halk sağlığını, bilimi hiçe sayan, hukukun üstünlüğünü tanımayan siyasi iktidarlara ve 
idarecilere karşı Beyaz Adımlar Platformu olarak mücadele etmeye ve sağlıklı bir çevrede yaşama 
hakkımızı savunmaya devam edeceğimizi, bilim ve hukuk tanımaz politikalara bir kez daha izin 
vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz.

Beyaz Adımlar Platformu                                                                                                                   

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya 
Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 
Türk Tabipler Birliği, Ankara 78‘liler Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, DİSK Genel-İs, DİSK-
Dev-Maden-Sen, Ekoloji Kolektifi, Halkevleri, İnsan Hakları Derneği, KESK-ESM, ODTÜ Öğretim 
Elemanları Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

GAZZE DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA NEDEN OLAN IRKÇI ŞOVEN GERİCİ 
İSRAİL DEVLETİNİ VE YANDAŞLARINI KINIYORUZ…15.01.2009 

İsrail devletini ve onun politikasını örtük-açık olarak destekleyen başta ABD ve tüm emperyalist güç-
leri, yerli işbirlikçilerini ayrımsız kınıyor, insanlığın bu trajedinin hesabını bir gün soracağına inanıyoruz. 
 

2008 yılının sonunda bir insanlık dramı içinde 2009 a gireceğiz. 300 den fazla çoluk çocuk, genç, 
ihtiyar, kadın demeden, hedef gözetmeden yapılan saldırılarla Filistinliler kan ağlıyor. Faşist Nazi 
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Almanya‘sında soykırıma uğrayanların torunları İsrail devleti altında soykırım uygulaması yapıyor-
lar. 

Tüm dünyayı kan gölüne çeviren yönetimlerin bir numaralı destekçisi ABD nin Ortadoğudaki 
truva atı İsrail, ABD nin güdümünde asırdan fazladır Ortadoğuyu kan gölüne çevirmiştir. İsrail‘in en 
büyük destekçisi ABD nin yanında Türkiye İsrail‘le geçmişten beri yakın ilişki içerisindedir.

Yakın zamanda askeri projeler kapsamında ilişkileri geliştiren Türkiye-İsrail ilişkilerinin 
kesilmesini istiyoruz. 

Unutmuyoruz ki Filistin halkını vuran İsrail uçakları Konya ovasında eğitim alıyorlar. Çıkar iliş-
kilerinin, ABD güdümünde politikaların destekçisi olanların dininin, imanının olmadığı görülüyor. 

Türkiye‘yi yönetenler, bir yandan Müslüman halklara yapılanları mezalim olarak görürken, aske-
ri ilişkileri başka bir boyut olarak görerek ikiyüzlü davranıyorlar.

İsrail devletini ve onun politikasını örtük-açık olarak destekleyen başta ABD ve tüm emper-
yalist güçleri, yerli işbirlikçilerini ayrımsız kınıyor, insanlığın bu trajedinin hesabını bir gün 
soracağına inanıyoruz.

 KAHROLSUN IRKÇILIK, GERİCİLİK, ŞOVENİZM

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM BASIN AÇIKLAMASI …19.01.2009

AKP Hükümeti, enerji alanında yarattığı yatırımsızlık, pahalı enerji ve enerji yokluğu sorunlarına 
nükleer tehlikeyi de eklemekte ısrar ediyor. İhaleye tek firma katılmış olmasına rağmen sürecin de-
vam ettirilmesi, ne hukuka, ne devlet ihale geleneğine, ne hükümetin kendisinin çizdiği çerçeveye, 
ne Türkiye‘nin ekonomik ve enerji alanındaki çıkarlarına uygundur. Adına yarışma denilen ihalede 
öncelikle “yarışmacı” yoktur. Tek oyunculu bir yarışma mümkün müdür? Öncelikle usul işlemleri 
açısından gerekli olan belgelerin inceleneceği aşamada tek firma katılımı nedeniyle zaten iptal edil-
mesi gereken ihale süreci devam ettirilmiş, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu‘nun (TAEK) nükleer 
enerji yanlısı kişiler ve bilim adamları tarafından bile eleştirilen 9 maddelik ölçütlerine göre teknoloji 
onayı verilmiştir. 

TAEK‘in hızla nasıl onay verebildiğini anlayamadığımız bu teknolojiyi Rus şirketi Avrupa‘ya 
kabul ettirebilmek için Fransız Areva, Bulgar şirketi ile kurduğu konsorsiyuma Alman RWE‘nin de 
desteğini sağlamış olmasına rağmen halen Bulgaristan Belene Nükleer Santral Projesi için 1 yıldır 
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AB Enerji Komisyonu‘ndan lisanslama sürecini tamamlayamamıştır. Gelinen noktada fiyat tekli-
fi açılmaya çalışılmaktadır. Oysa çıkardıkları yasada dahi “Alınan teklifler TETAŞ tarafından bu 
kanun ve çıkarılacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirildikten sonra en uygun teklif 
belirlenerek, ilgili şirketle sözleşme imzalanmasına izin alınmak üzere Bakanlar Kurulu‘nun onayına 
sunulur” denilmektedir. Görüldüğü gibi teklif değil, tekliflerden söz edilmektedir. Oysa ortada tek-
lifler yoktur. 

Yapılmaya çalışılan yalnızca hukuka aykırı bir uygulama değil, ülke geleceğini tehlikeye atan 
siyasal bir karardır. Bu kararın hukuki boyutu dışında yer seçiminden, enerjide dışa bağımlılık so-
rununa kadar uzanan tartışmalı birçok boyutu bulunmaktadır. Daha temel nokta ise tehlikeye atılan 
canlı yaşamıdır. Nükleer enerji teknolojisinin çok dikkatli uygulanması ve ciddi güvenlik harcamala-
rı yapılmasını gerektirdiği nükleer enerji savunucularının da söylediği bir gerçektir. Rus VVER tipi 
nükleer santral teknolojisi kendisini kanıtlamış bir teknoloji olmadığı gibi bu teknolojinin araştırma 
ve geliştirmesinden sorumlu bilimciler tarafından yapılan yayınlarda (ATOMIC ENERGY VOL.104 
NO.1 2008) bile teknolojik ve güvenlik açısından zaaflar kabul edilirken, ciddi bir çözüm önerisi 
dahi sunulamamaktadır. 

 VVER 1200 teknolojisi ile kurulması planlanan Bulgaristan‘daki santral için AB Enerji Komis-
yonu 1 yıldır onay veremezken, bu konudaki yetkinliği ayrıca tartışma konusu olan TAEK 2.5 ay 
içinde nasıl onay verebilmektedir? Kaldı ki aynı bölgede santral kurmak üzere 1980‘lerde çalışma 
başlatan Bulgaristan‘da bu santrala ilişkin ihale süreci 2005 yılında başlatılmış ve 3 yıldır süreç de-
vam etmekteyken; AKP Hükümeti‘nin 1 yıldan kısa bir zamanda ihaleyi sonuçlandırma telaşı nasıl 
açıklanabilir? 

Nükleer enerji üretiminde sorun yalnızca nükleer kaza anında ya da radyasyon sızıntısı anında 
ortaya çıkmamaktadır. Elbette nükleer santralın kurulacağı yerin kullanılamaz ve insanların gireme-
yeceği bir bölge haline dönüşme tehlikesinin yanında sürekli olarak bölgenin doğasına ve canlı yaşa-
mına vereceği zararlar söz konusudur. Bu santralda kullanılacak soğutma suyunun her gün 1 milyon 
tonunun buharlaşarak bölgedeki atmosferik buhar oranı ve sıcaklık derecesini daha da artıracağı ve 
bu buharlaşma sırasında deniz suyunda çözülmüş sülfür, klor, nitrojen gibi gazların oksitlenerek tok-
sik gazlara dönüşeceği ve asit yağmurlarına neden olacağı bilinmektedir. 

İngiliz Times Online Haber Ajansı‘nın 4 Nisan 2008 tarihli bir haberinde Oxford Üniversitesi‘nde 
Dr. Peter Anderson‘ın yürüttüğü araştırmanın “İngiltere‘nin deniz kenarlarında elektrik üreten nük-
leer reaktörlerin soğutma suyuna takılan yetişkin, yavru balıkların ve lavranın ölüm oranının, ticari 
balık sanayisince yakalanan/avlanan balık oranının yüzde 46‘sı kadar olduğu” sonucuna yer veril-
miştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu‘nun verilerine göre 2007 yılında Türkiye kara sularında avlanan top-
lam balık miktarı 518 bin ton ve diğer deniz ürünleri ise 70 bin tondur. Bu miktarın en az 5‘te 1‘inin 
12 binden fazla deniz canlısı türünün yaşadığı Doğu Akdeniz kıyılarından karşılandığını kabul eder-
sek; Akkuyu Santralı‘nın ilk 10 yıl içinde bu kıyılardaki balık neslini nasıl yok edeceğini açıkça 
görebiliriz.
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Turizm bölgesi olarak görülen Akkuyu Bölgesi‘nde deniz yaşamının büyük ölçüde etkileneceği 
de açıktır. Balıkçılık olumsuz etkilenecektir. Doğu Akdeniz kıyılarında yaşayan insanların tarım is-
tihdam alanları asit yağmurlarının artması ile yok olacaktır. Yani bu santraldan sistematik bir şekilde 
çevreye sızan radyasyonun yaratacağı tehlike bir kenara zaten bölgede insanların yaşayabilmeleri 
için sürdürülebilir deniz ve kara tarımı olanakları ortadan kalkacaktır.

AKP Hükümeti ve yetkililerin ihale sürecine ilişkin olarak da yanıt vermesi gereken sorular bu-
lunmaktadır:

- Rus-Türk ortaklığı karşısında ihaleye teklif veren neden başka bir grup yoktur? Tek teklif gel-
mesine rağmen ihale neden iptal edilmemektedir? 

- Lisanslama ve işletme için ilk gerekli olan güvenlik kriterleri konusundaki belirsizlik ve kuşku-
lar devam etmektedir. TAEK‘in değerlendirmesinde, Uluslararası Atom Enerji Ajansı‘nın  (IAEA), 
Avrupa Birliği Enerji Komisyonu‘nun, Batı Avrupa Nükleer Enerji Denetleme Birliği‘nin (WENRA) 
kriterleri dikkate alınmış mıdır?

- Bulgaristan‘daki Belene Nükleer Santralı ihalesini Rus Atomstroyexport (ASE) şirketi kazandı-
ğı halde, Avrupa Enerji Komisyonu neden hala projeye nihai onayı vermemiştir?

- Performansı henüz ispat edilmemiş ve 2006 yılına kadar da Batı ülkelerinde dizayn sertifikası 
dahi alamamış bir teknoloji nasıl kabul edilebilmektedir?

- ASE‘nin fiyatı ucuz olduğu için diğer firmalar teklif vermemişlerse, bu durum ayrıca soru işa-
retleri yaratmaktadır. Bulgaristan‘da Belene Nükleer Santral İhalesi‘ni diğer şirketlerden çok daha 
ucuz fiyat vererek kazanan (diğer Rus Skoda şirketinden de 1 milyar Avro daha az) ASE şirketinin, 
Belene‘de 1991 yılında iptal edilen VVER-1000 tipi reaktörün; ana kazanı, türbinleri, buharlaştırıcı 
ve diğer vanalar,  pompalar, borular vs. gibi reaktör aksamlarını maliyetten düşerek alıp, hangi yeni 
projelerde kullanılacağını biliyor musunuz? 

- VVER reaktörlerinde reaktör korunun bulunduğu ana binanın iç duvarına kaplanması düşünü-
len çelik koruyucu duvarın bir kor erimesi (meltdown) kazası sırasında termo-kimyasal ve termo-
mekanik reaksiyonlarını tespit edebilecek bir simülasyon veya deney şu ana kadar yapılmış mıdır?

- Rus Gidropress Şirketi‘nin son 10 yılda nükleer santral pazarına girebilmek için geliştirdiği 
VVER tipi rekatörlerinde, sadece reaktörün; ana kazan boyutları, yakıt çubukları konfigürasyonu, 
buhar üreticileri, gibi parametreleri kağıt üzerinde değiştirip (Thermal Engeeniring 2007. Vol.54 
No.5) santral ömrü 40 yıl olan VVER-1000 tipindeki aynı malzeme ile birkaç yıl içinde üreteceği 
VVER-1200 tipinde 60 yıla çıkabileceğine inanıyor musunuz? 

- Dünyada ilk defa, deniz sıcaklığının hava sıcaklığından daha yüksek olduğu bir bölge olan 
Akkuyu‘da kurulacak 4 tane VVER-1200 santralın soğutma suyu olarak Akdeniz‘den bir dakikada 
alacağı 10 milyon litre Akdeniz suyunun en az dörtte birinin soğutma sistemlerinde buharlaşarak her 
gün milyonlarca ton deniz suyunda çözülmüş nitrojen, sülfür gibi sera gazlarının/tuzlarının atmos-
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fere karışacağı ve bölgedeki asit yağmurunu tetikleyerek bu bölgenin tarım sanayisini ve insanların 
sağlığını 10 yıl içinde nasıl etkileyeceğini biliyor musunuz? (Water data.usgs.gov/nwis/rt)

- Bu santralın 12 ay normal çalışmasını yürütebilmesi için nasıl bir soğutma sistemi kullanılacak 
ve her gün gerekli olan 15 milyar litre Akdeniz suyunun (Ankara‘nın bir günde kullandığı su miktarı 
yaklaşık 1 milyar litre) denizden pompalarla çekilmesi sırasında milyonlarca balık ve trilyonlarca 
lavranın yok olacağını, ayrıca 30 derecenin üzerine kadar ısınan ve tuzluluk derecesi her çevrimde 
artan atık suyun, bölge denizinin kimyasını değiştirerek, Doğu Akdeniz Bölgesi‘nde balıkçılık ve 
diğer deniz ürünleri sanayisinin nasıl etkileneceğini hesapladınız mı?

- Bulgaristan‘da, İran‘da, Uzakdoğu ülkelerinde ve Türkiye‘de santral yapımı yüklenecek bu ASE 
şirketinin bu projeleri zamanında bitirecek teknolojik altyapı, malzeme kalitesi ve kalifiye elamanla-
rının yeterliliğini araştırdınız mı?

Elektrik enerjisi üretiminde yüzde 50‘ye ulaşan oranlarda doğalgaza mahkumiyet bulunmaktadır. 
Dışa bağımlı bir kaynak olan doğalgazda ne yazık ki ülke seçeneği de fazla değildir ve Rusya‘ya 
bu anlamda var olan bağımlılığın, dışa bağımlılığı azaltma iddiasıyla yola çıkılan nükleer ihale ile 
kuvvetlendirilmesini de kabul etmek mümkün değildir. Ülkenin hidrolik kaynaklarının yüzde 65‘i 
değerlendirilmeyi beklemektedir. Rüzgar atlasıyla 48 bin megavatlık potansiyel açıklanmış olmasına 
rağmen yüzde 1‘lik dahi üretimden söz edebilmek mümkün değildir. Türkiye‘nin jeotermal enerji 
alanında Avrupa‘nın en zengin kaynak potansiyeline sahip ülkesi olduğu bilinirken, bu alana yönelik 
neredeyse ciddi hiçbir yatırım bulunmamaktadır. Güneş, biyoenerjideki potansiyel de yerli ve yenile-
nebilir kaynaklar arasında değerlendirilebilir potansiyeli oluşturmaktadır. Türkiye‘nin linyite dayalı 
18 bin megavatlık kapasite ile 120 milyar kilovat saatlik üretim yapabilmesi mümkünken, 2008 
yılının 11 aylık döneminde 38.2 milyar kilovat saat ile linyitin Türkiye‘nin toplam elektrik üretimi 
içindeki payı yüzde 21‘e gerilemiştir. 

Bu ülkenin nükleer enerjiye ihtiyacı olmadığını, değerlendirilmeyi bekleyen yerli ve yenilenebilir 
kaynakları dururken, 30 yıldır TAEK nükleer atıkların çevreden nasıl ve nerede izole edileceğini 
dahi tespit edememişken, böyle bir maceraya atılmanın gereği olmadığını bir kez daha vurgulayarak, 
ihalenin iptal edilmesini talep ediyoruz.

Nükleer Maceraya Son!

Nükleer Santrala Karşı Çık, Geleceğine Sahip Çık!

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM 

TMMOB’NİN MUHATABI HALKIMIZDIR…25.02.2009

Birlik Başkanımız Mehmet SOĞANCI‘nın 24 Şubat 2009 tarihinde “Bergama-Ovacık Altın Ma-
deni İşletmesinin Ayrıcalığına Son Verilmelidir” başlıklı basın açıklamasıyla; Danıştay 6. Dairesinin 
altın madeni işletmesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararının önceki süreçlerde olduğu gibi yeniden 
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yok sayılıp işletmeyi tekrar açma girişimlerine ve bilirkişilik kurumunun yıpratılmasına yönelik ola-
rak Birliğimizin görüşlerini kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklamıştır. 

Yapılan bu açıklamaya Koza Altın İşletmeleri A.Ş adına Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı‘yı hedef alan gerçek dışı iddialarla dolu bir basın açıklamasıyla cevap verilmiştir. 

Gerçeklere ve kesinleşmiş yargı kararlarına dayanılarak yapılmış TMMOB‘nin basın açıklaması-
nı sonuna kadar savunuyor ve Koza A.Ş nin saptırma ve yalanlarla dolu, tehdit eden, hedef gösteren  
açıklamasını şiddetle kınıyoruz.  

Kuruldukları günden bugüne, bilimi ve teknolojiyi halkın hizmetine sunan, mesleki uzmanlık 
alanlarından olumsuzluklara müdahale ederek kamuoyunu gerçeklerle bilgilendirip, ilgilileri uyarma 
görevini yerine getiren TMMOB ve Odamız, özgür, bağımsız, demokratik ve hukukun üstünlüğünün 
egemen olacağı bir Türkiye için mücadele etmiştir ve etmeye devam edecektir. 

TMMOB ve Odamız, küresel kapitalizmin neoliberal politikalar aracılığıyla yürüttüğü saldırı-
larına karşı dün olduğu gibi bugün de ezilenlerin, yoksulların, halkın  yanında yer almaya devam 
edecektir.

Birliğimiz ve Odamız, çevre sağlığı ve canlı yaşamını yok sayan, hukuk tanımayanlara karşı 
bilimsel gerçekleri ve hukukun üstünlüğünü savunmaya, yaşam alanlarını korumaya çalışan yöre 
halkının mücadelesinin yanında yer almaya devam edecektir. 

Koza A.Ş nin açıklamasında kullandığı dil ve üslup bu neoliberal saldırganlığın, pervasızlığın 
açık kanıtıdır. TMMOB ve Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bu saldırıları, yalanları ve demogojik 
yaklaşımları reddediyoruz. 

Dün olduğu gibi bugün de her türlü saldırıda birliğimizle birlikte davranmaya devam edeceğiz. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz. 

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 

BİLİM İÇERİ… AKILDIŞILIK VE HURAFE DIŞARI…. BİLİME ÖZGÜRLÜK 
11.03.2009

Darwin yılı ilan edilen 2009 yılı için hazırlanan TUBİTAK  Bilim ve Teknik Dergisi  gerici yöne-
tim tarafından müdahale edilerek içeriği ve kapağı değiştirilmiştir.

Darwin‘in 200. doğum günü ve Türlerin Kökeni adlı eserinin 150. yayınlanış yıldönümü sebebiy-
le Mart sayısında Darwin ve Evrim özel dosyası hazırlanmıştı. 
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Hurafe ve gericiliğin akıl tutulmasıyla derinleşmiş anlayış, önce yasasını değiştirmeye sonra is-
minden bile rahatsız olmaya başlamış ve  TUBİTAK ‘ın bilimsel nitelikli dergi içeriğine bile müda-
hale edebilir duruma gelmiştir. Bu durum iktidar sahiplerinin ve anlayışlarının bilimden ve gerçek-
lerden ne kadar korktuklarını bir kez daha gözler önünde sermiştir.

Bilimden uzak, hurafe ve dogmalarla donatılmış kitapları ilköğretimden TBMM ye kadar sokan 
gerici düşünce Darwin‘in resmine bile tahammül edememiştir.

Doğanın, toplumun, evrenin diyalektik birliği ve bütünlüğü içerisinde bilimsel verilerle açığa 
çıkarılan gerçeklerin hiçbir iktidar tarafından karanlıkla örtülemeyeceği bilinmelidir. Akıl ve bilim 
yerine metafiziği yerleştirme çabalarının politik bir tercih olduğunu ve egemenlerin işine yaradığının 
bilincinde olan akıl ve bilimden yana aydın sorumluluğu içinde olanlar buna izin vermeyecektir.  

Uygulanan bu sansür ve gerici politikaları şiddetle kınıyor, gericiliğin değil bilim ve aklın üstün 
geleceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. 

Bilimsel kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, özgür medya  ve yargı organları iktidar alanı olarak 
kullanılamaz. İktidar sahipleri bilimsel çalışmalar yapmak üzere yetkilendirilmiş kurumları kontrol 
altında tutma isteğinden vazgeçmelidir.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 

12 MART GAZİ KATLİAMI VE 12 MART DARBESİNİN YILDÖNÜMÜNDE; 
SORUMLULARDAN HESAP SORULMASI, GERÇEKLERİN AÇIĞA ÇIKARILMASI 
GEREKİYOR…12.03.2009

Tarihimizin iki karanlık olayının tarihi 12 Mart; birinin üzerinden 14 diğerinden tam 38 yıl geçti, 
ancak ülkeyi karanlığa boğanlar hala yargılan(a)mamıştır, mahkeme karşısına çıkmamışlardır. 

Tarih 12 Mart 1971;  “Parlamentoyu feshetmeden ekonomik gelişmeyi aşan sosyal gelişmenin 
önünü kesmek gerekir” diyen darbe lideri Memduh Tağmaç‘ın diğer darbeci generallerle birlikte 
Nihat Erim‘e bir teknokratlar hükümeti kurdurttukları 12 Mart 1971 darbesi ve daha sonraki yaşanan 
süreç ile toplumsal uyanışın önüne geçilmek,  emekçilerin, halkın özgür sömürüsüz bir dünya müca-
delesinin önü kesilmek istendi.12 Mart darbesi ile emperyalizm ve işbirlikçilerinin düzenlerini ko-
ruma ve konumlarını sağlamlaştırmaları sağlanmaya çalışılmış, toplumsal özgürlük mücadelesinin 
önüne geçilememiş, emperyalizmin uluslar arası finans kurumları eliyle dayattığı “24 Ocak İstikrar 
Paketi” ile ekonomide liberal politikalarını rahatça hayata geçirileceği bir siyasal, toplumsal ortam 
12 Eylül 1980 askeri darbesiyle  sağlanmıştır.

Tarih 12 Mart 1995; İstanbul Gazi Mahallesi‘nde bulunan; Dostlar, Cihan, Yavuz, Kardeşler ve 
Doğu Kıraathaneleri, ticari bir taksiden açılan ateşle taranmıştır. Bu olay sonunda bir insanımız ölür-
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ken beşi ağır olmak üzere 25 kişi ise yaralanmıştır. Olay sonrası gelişen süreçte müdahale adı altında 
gelişen katliamda 11 kişi hayatını kaybetmiştir.

Yine bu saldırıların protesto gösterileri sırasında polisin kurşun yağmurları arasında 6 kişi daha 
yaşamını yitirmiştir.

Katliam tarihinde İstanbul Emniyet Müdürü olan Necdet Menzir, Ulaştırma; Emniyet Genel Mü-
dürü olan Mehmet AĞAR ise İçişleri ve Adalet Bakanlığı‘na kadar terfi ettirilmişlerdir. 

12 Martların yıldönümünde karanlık dönemi başlatan olayların  ardındaki gerçeklerin açığa çı-
karılması, darbeler, darbe rejim ve “derin devlet” ile  yüzleşilmesi, hesap sorulması, vicdanlarda ve 
hukuk önünde yargılanıp mahkum edilmesi sağlıklı bir toplumsal yapının  kurulması için gereklidir. 

Ergenekon Operasyonu ve yargılamalar da ortaya çıkanlar  12 Mart ,12 Eylül  darbeleri ile oluş-
turulan yapılanmaların  devlet içinde nasıl içselleştirilip  yapısal kimlik kazandırılarak sürekliliğe 
dönüştürüldüğünü gözler önüne sermiştir. Türkiye‘de yaşanan katliamların, darbelerin koşullarını 
oluşturan faaliyetler  rejimin kendisinden  kaynaklanmaktadır. 

Ergenekon davası ile kamuoyu gündemine bir kere daha getirilmiş olan bu yapılanmaların; ege-
men güç odakları arasındaki ilişkilerin izin verdiği ölçüde değil,  demokrat, özgürlükçü, devrimci, 
ilerici sosyalist yapıların,  sendikaların, odaların, demokratik kitle örgütlerinin, bilim insanlarının, 
aydınların ortak tutum almaları ile aydınlığa çıkarılacağına inanıyoruz. 

12 Martların yıldönümünde Ergenekonla ortaya çıkan devlet yapılanmaları ile  hesaplaşma tar-
tışması,  12 Mart Gazi katliamı ve 12 Mart darbesini de içermediği sürece gerçek bir hesaplaşma 
olmayacaktır.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 

BERGAMA ALTIN MADENİ İŞLETMESİNDE DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK BİLİMİ 
VE HUKUKU SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ …20.04.2009

İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık - Çamköy - Narlıca köyleri sınırları içinde Altın ve Gümüş Ma-
deni İşletmesi için Koza Altın İşletmeleri A.Ş lehine tesis edilen 18/02/2009 tarihli ÇED Olumlu iş-
leminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine aşağıda 
imzası bulunan bizler tarafından 20 Nisan 2009 tarihinde (bugün) İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi 
Başkanlığı‘nda dava açılmıştır. 

Bergama-Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan siyanür liçi yöntemi ile çalışan altın madeninin 
işletilmesine ilişkin idari işlemler Mahkemelerce defalarca iptal edilmiş, AİHM tarafından AİHS‘nin 
ihlal edildiğine karar verilmiştir. 
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Son olarak, ÇED Yönetmeliği‘nin geçici 6. maddesi çerçevesinde hazırlanmış Nihai Çevresel 
Durum Değerlendirme Raporu uygun görülerek yeniden ÇED Olumlu görüşü ile faaliyetine devam 
eden işletmeyle ilgili Danıştay bir karar daha vermiştir.  Danıştay 6.Dairesi‘nin Çevresel Etki De-
ğerlendirme Yönetmeliği‘nin geçici 6.maddesini iptal eden kararında yönetmeliğin ilgili maddesinin 
Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği‘nin amacına uymadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. 
Danıştay kararı, maden işletmesinin faaliyetinin ÇED sürecinden muaf olarak yürütüldüğünü bir kez 
daha tescil etmiştir. 

Danıştay 6.Dairesi, ÇED Yönetmeliği‘nin Geçici 6.maddesi hakkında Yürütmeyi Durdurma ka-
rarı verdikten sonra Koza Altın İşletmesi‘ne verilen Nihai Çevresel Durum Raporu ile ilgili ÇED 
Olumlu Görüşü hakkında açılan 2008/6795 Esas sayılı davada da 03/11/2008 tarihinde Yürütmeyi 
Durdurma kararı vermiştir.

Bergama-Ovacık Altın Madeni ile ilgili geçmiş hukuksal süreç özetlenerek verilen kararda, bir 
kez daha mahkemeler maden işletmesinin faaliyetini hukuka aykırı bulmuştur. Bunun üzerine Çev-
re ve Orman Bakanlığı bir yandan işletmenin kapatılması için yazışmalar yaparken diğer taraftan 
KOZA Altın Şirketi‘ne ikinci kez ÇED olumlu görüşü vermiş ve yargı kararından sonra durdurulan 
faaliyetin yeniden başlamasını sağlamıştır. Kazanılan onlarca yargı kararına rağmen, Bergama Ova-
cık Altın Madeni faaliyetlerine her türlü hukuksuzluğu göze alarak ve yargı kararlarını çiğneyerek 
yeniden başlamıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığı, dava konusu işlem ile yargı kararlarını yok sayarak, işletmeci fir-
manın karını kamu yararından üstün gören, maden işletmesine süresiz olarak her türlü hukuksal 
denetimden muaf olarak faaliyette bulunma olanağı yaratan, hiçbir hukuk devletinde kabul edileme-
yecek bir idari tasarrufta bulunmuştur. 2004 yılında sunulan Nihai Çevresel Durum Değerlendirme 
Raporu‘nun iptal edilmesi üzerine, bu defa birkaç ek yapılıp adı “ÇED Raporu” olarak değiştirilen 
aynı rapora “ÇED Olumlu” görüşü verilmiştir. ÇED Raporu tamamen eski, güncelliğini yitirmiş, 
yargı kararlarıyla açıkça aykırılığı kanıtlanmış konuların ortadan kaldırıldığına dair yeni rapora ek-
lenen birkaç yeni sözden ve uzatılan taahhüt süresinden başka hiçbir inandırıcı ve ikna edici veri 
içermemektedir. 

Özetle; Danıştay 6. Dairesi‘nin 1997 yılındaki örnek kararında belirtildiği gibi; “...İşletmecinin iyi 
niyeti, önlemlerin titizce denetlenmesi gibi kavramlara bağlı kalınarak, yapılacak faaliyet sonucunda 
elde edilecek ekonomik değerin, doğada ve doğrudan veya dolaylı olarak insan yaşamı üzerindeki 
risk faktörünün gerçekleşmesi halinde kamu yararının öncelikle insan yaşamı lehine değerlendiril-
mesi doğaldır. (...)doğrudan veya çevrenin bozulması ile dolaylı olarak insan yaşamını etkileyeceği 
kesin olan siyanür liç yöntemi ile altın madeni işletilmesine izin verilmesi yolundaki dava konusu 
işlemde kamu yararına uygunluk bulunmamaktadır...” gerekçesi hala devam etmekte olup değişen 
hiçbir şey yoktur. 

Bu karardan sonra yapılan işlemlerin tamamı mahkeme kararının arkasından dolanma işlemle-
ridir. Çünkü aynı yerde aynı yöntemle, siyanür liçi yöntemiyle maden/kimya tesisi işletilmektedir.  
Değişen hiçbir şey bulunmadığı için Koza Altın İşletmeleri A.Ş lehine tesis edilen 18/02/2009 tarihli 
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ÇED Olumlu işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile yeniden dava açmış bulunu-
yoruz.

Diğer taraftan; Bu noktada hazırlanan ÇED Raporu‘na olumlu görüş veren Çevre ve Orman Ba-
kanlığı;

- Yargı kararlarını yok sayarak tarafsızlığını yitirmiş ve hukuka aykırı işlem yapmıştır.
- İşletmeci firmanın karını kamu yararından üstün gören, maden işletmesine süresiz olarak her 

türlü hukuksal denetimden muaf olarak faaliyette bulunma olanağı yaratan, hiçbir hukuk devletinde 
kabul edilemeyecek bir idari tasarrufta bulunmuştur.

- Yarattığı tahribatı rehabilite etmesi gereken Ovacık Altın Madenine ne amaçla yürütüleceği belli 
olmayan bir faaliyete izin vermiştir. 

- ÇED sürecinde 14 Ocak 2009 tarihinde söz konusu faaliyetten doğrudan etkilenecek halkın bir 
araya geldiği “gerçek halkın katılım toplantısı”nda dile getirilen talepleri göz ardı etmiştir. 

- İmar planları ve yapı kullanma belgeleri, Mahkeme kararı uyarınca Valilik tarafından iptal edi-
len ve dolayısıyla imara uygun olmayan bir faaliyete izin vermiştir. 

- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu‘nun kapsamında sunulması gereken 
Toprak Koruma Projesi ve İl Toprak Koruma Kurulu olumlu görüşü olmadan işlem yapmıştır. 

- Anayasa, Çevre Kanunu ve Bakanlık tarafından yürütülen diğer ilgili yönetmelik (Tehlikeli 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Sulak Alanların Korunması 
Yönetmeliği vb.) hükümlerine uymamıştır. 

Bizler; çevre ve halk sağlığını, bilimi hiçe sayan, hukukun üstünlüğünü tanımayan siyasi iktidar-
lara ve idarecilere karşı mücadele etmeye ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı savunmaya de-
vam edeceğimizi, bilim ve hukuk tanımaz politikalara bir kez daha izin vermeyeceğimizi kamuoyuna 
duyuruyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
DİSK-Dev.Maden-Sen 
Çağdaş Hukukçular Derneği
EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) Derneği, 
Kozak Yaylası Doğal Çevre Kültür Ve Turizm Derneği 
Karaveliler Köyü  Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Hisarköy Köyü  Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Ayvatlar Köyü  Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Yukarıbey Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Aşağıcuma Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
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Okçular Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Güneşli Köyü  Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Hacıhamzalar Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Yukarıcuma Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Çamavlu Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Kaplan Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Demircidere Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Terzihaliller Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Aşağıbey Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Kıranlı Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Bağyüzü Köyü Muhtarlığı,  AYVALIK/BALIKESİR
Göbeller Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR

HAKKARİ’DE BİRKEZ DAHA ORTAYA ÇIKAN, ÇOCUKLARA DA YÖNELMİŞ 
VAHŞETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ …24.04.2009

Şiddet, baskı ve inkar politikaları nedeniyle çözülmeyen Kürt sorunu acı ve gözyaşı üretmeye 
devam ediyor. 

Son olarak, yerel seçimlerden sonra  DTP ye karşı başlatılan operasyonları protesto etmeye yö-
nelik gösterilerde, çocuklara karşı uygulanan şiddet ve vahşetin yüzü Hakkari‘de gözler önüne se-
rilmiştir. 14 yaşındaki bir çocuğa acımasızca, öldüresiye saldırılmış ve komaya sokularak adeta düş-
man! bertaraf edilmiştir!.  Bu saldırı, sadece hastalıklı bireysel bir ruh halinin değil, çözümü şiddet 
ve baskıda gören  politikanın bir yansımasıdır. Bu saldırı, çocukların  çocuk olarak kabul edilmeyip 
terörist suçlamasıyla  hapisle cezalandırılma anlayışının da devamıdır.

Gerici şoven bakışa sahip geleneksel şiddet ve baskı politikalarının barışın önünde  engel olduğu-
nu biliyoruz ve Türkiye halklarına büyük acılar yaşatan bu  durumun son bulması, barış ve diyalog 
yolunun açılması için adım atılması gerektiğini vurguluyoruz.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak;  son olarak 14 yaşındaki  Seyfi‘de somutlanan  bu 
saldırıyı şiddetle kınıyor, bir kişinin değil tüm sorumlularının cezalandırılmasını ve  yasal bir partiye 
karşı  yapılan operasyonların durdurulmasını talep ediyoruz.

Barış, demokrasi ve insanca bir arada yaşama hakkını savunan güçlerin dayanışması ile bu saldı-
rıların  aşılacağına İnanıyoruz.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU  
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YAŞASIN 1 MAYIS …01.05.2009

Küresel kapitalizme, emperyalizme, sömürüye, gericiliğe, ırkçılığa karşı mücadele bayrağı-
nı daha da yükselteceğimiz 1 Mayıs 2009‘da alanlarda çoğalalım! 

Tüm dünyada yüzmilyonlarca emekçi, uluslar arası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 
Mayıs‘ı kutlamaya hazırlanıyor. Ülkemizde de, sömürüsüz, savaşsız bir dünya için sesimizi yük-
seltmek, insanca bir yaşam için taleplerimizi dile getirmek, başka bir dünyanın mümkün olduğunu 
haykırmak için alanlarda olacağız.

1 Mayıs, küresel kapitalizme, emperyalizme, sömürüye, gericiliğe, ırkçılığa karşı mücadele bay-
rağını daha da yükselteceğimiz gündür ! 

30 yıldır yasaklanmasına, her türlü baskıya, tehdide rağmen her yıl kutlanan 1 Mayısın 100. yılın-
da, 1 mayıslarda kaybettiklerimizi saygıyla anıyor, 12 eylül faşist darbesine giden yolda bir kilometre 
taşı olan  36  insanımızı kaybettiğimiz 1 mayıs 1977 katliamının aydınlatılmasını, bizce belli olan 
faillerinin ortaya çıkarılmasının gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz ve 1 mayıs 1977 nin unuttu-
rulmaması için, 36 insanımızı kaybettiğimiz 1 Mayısla özdeşleşmiş, 1 Mayıs Meydanı‘nda, Taksim 
de 1 Mayıs kutlanmalıdır diyoruz.

Küresel kapitalizmin krizinin teğet geçmeyerek en fazla tahribat yarattığı ülkemizde krizin fatura-
sını ödemeyip ödettirmek için, 123 yıl önce 8 saatlik iş günü kazanıldığı halde  bu gün 12-13 saatlik 
iş gününe, esnek çalışmaya, düşük ücrete, kötü çalışma koşullarına, işsizliğe, yoksullaşmaya, sömü-
rüye, savaşlara karşı verilecek mücadelenin ve dayanışmanın yükseltilmesi için 2009 1 Mayısı daha 
bir önem taşımaktadır. 2009 1 Mayıs‘ı, coğrafyamızda savaş tamtamlarının susması, barışın tesisi, 
yayılmacı/emperyalist politikalara karşı yeniden saf tutma zamanıdır.

1 Mayıs‘ta alanlarda emperyalizme, ırkçılığa, faşizme, yoksulluğa karşı birlik, mücadele ve daya-
nışma bayrağımızı yükselteceğiz.

1 Mayıs‘ta alanlarda “savaşsız, sömürüsüz bir dünya” için buluşacağız.

Barış içinde kardeşçe gönüllü bir  arada yaşamı yaratmak için çoğalacağız.

1 Mayıs‘ta alanlarda “Başka bir yaşam, başka bir Dünya mümkün” diyenler olarak buluşacağız. 

1 Mayıs ta tüm örgütümüzle alanlarda olacağız.

Haydi 1 Mayıs‘ta Alanlarda Çoğalalım!

Yaşasın  işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs !

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 
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PAZARCIK KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ PROJESİNDE YÖRE HALKI 
KAZANDI…05 Mayıs 2009 

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Doğanlı Karahasan Köyü, Tomsuklu Mevkiinde kurulması 
planlanan “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi” ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından verilen 1 Haziran 2006 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının, çevre 
ve insan sağlığı açısından yaratacağı olumsuz etkiler nedeniyle iptali istemiyle açılan dava sonuçlan-
mıştır. Gaziantep 2. İdare Mahkemesi‘nde görülen davada mahkemenin verdiği 6 Şubat 2009 tarihli 
kararda: 

“Uyuşmazlık konusu olaya ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Mahkememize 
sunulan dilekçede; Bakanlık birimlerinden alınan 29.01.2009 tarih ve 690 sayılı yazı ile, Kahraman-
maraş Valiliği‘nin 09.01.2009 tarih ve 197 sayılı yazısında, MARAŞÇEBBİR adı altında kurulan 
Belediyeler Birliği tarafından dava konusu proje alanından vazgeçildiği ve yeni yer seçimi çalışmala-
rına başlanıldığı anlaşılmıştır.(..) Bu durumda, uyuşmazlığın konusunu oluşturan “Çevresel Etki De-
ğerlendirmesi Olumlu” kararına ilişkin olarak, yukarıda anılan davalı idare işlemleri ile bahsi geçen 
projenin ortadan kaldırılması sonucunda açılan iş bu davanın konusunun ortadan kalktığı sonucuna 
varılmıştır.” denilmektedir. 

Dava süreci devam ederken, proje alanına iş makinelerinin gelerek inşaat çalışmalarına başla-
ması, yöredeki köylülerin protestolarına yol açmış ve Valilik tarafından iş makinelerinin çalışmaları 
durdurulmuştu.  Yaşanan olayların devam etmesi ve kaygı verici bir boyuta erişmesi nedeniyle da-
vacı ve müdahil kurumların da içinde yer aldığı Beyazadımlar Platformu temsilcileri, 17 Mart 2008 
tarihinde Kahramanmaraş Valiliği‘ni ziyaret ederek çöp tesisinden vazgeçilmesi için hazırladıkları 
teknik ve bilimsel raporları içeren kapsamlı bir dosyayı Valiliğe sunmuşlardı. 

Türkiye‘de en önemli kentsel çevre sorunlarından birisi olan “Katı Atık Yönetimi” toplamadan 
taşınmasına, bertarafından geri kazanımına kadar tüm süreçleri ile birlikte planlanması gereken bü-
tünleşik bir süreçtir. Ülkemizde ekolojik, sosyal ve ekonomik yönleri ile göz ardı edilemeyecek 
toplumsal bir sorun olan çöp sorunu, ancak bilimsel ve teknik yaklaşımların kamusal bakış açısı ile 
ele alınması ile çözüme kavuşturulabilir. Katı atıkların depolama aşamasında çevre ve halk sağlığı 
açısından en önemli aşamalardan biri yer seçimidir. Yer seçimi aşamasında Çevresel Etki Değerlen-
dirme süreçlerinin halkın ve meslek odalarının katılımı ile bilimsel metodlara dayanılarak sağlıklı 
işletilmesi önem taşımaktadır. 

Bizlerin ve yöre halkının toprağına ve geleceğine sahip çıkmak ve sağlıklı bir çevrede yaşama 
hakkını savunmak için üç yıldır yürüttüğü mücadelenin sonucunda proje iptal edilmiştir. “Ya tutarsa” 
düşüncesiyle son günlerde sıkça rastlanan hukuk dışı mevzuat düzenlemeleri ve idari uygulamalar-
da yargı kararının aleyhine sonuçlanacağını anlayan yöneticiler dava sonucunu beklemeden gerekli 
düzeltmeleri yapmaktadır. Yapılan hatanın fark edilmesi bakımından olumlu karşılanabilecek bu uy-
gulamanın son dönemde yaygınlaşması çevre konusunda samimi olmayan politikaları da su yüzüne 
çıkarmaktadır. Yargı kararlarına ihtiyaç olmadan katılımcı ve bilimsel metodlara dayanan ÇED sü-
reçlerinin de bir gün gerçekleşmesi umuduyla mücadelemiz sürecektir. 
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Çağdaş Hukukçular Derneği
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

MUAMMER SAKARYALI DAVASINDA YAŞAM KAZANDI...06.05.2009

Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş.‘nin Yaşamı savunan İnay Vicdan Hareketi Sözcü-
sü Muammer Sakarlı nezdinde tüm yaşam savunucularını susturmayı amaçlayan davası reddedildi.  
Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş.‘nin kişilik haklarının ihlal edildiği ve manevi varlığının 
zarar gördüğü iddiası ile İnay Köyü Vicdan Hareketi Sözcüsü Muammer Sakaryalı‘ya açmış olduğu 
50.000 TL‘lik tazminat davasının 5. duruşması 6 Mayıs 2009 Çarşamba günü (bugün) saat 10.0‘da 
Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapıldı. Hakim Ömer Kızılkaya tarafından 
yürütülen davanın reddine karar verildi.

Daha önceki duruşmalarda Tüprag AŞ‘nin can güvenliğinin olmadığı iddiası ile duruşmalara po-
lis çağrılması talebi üzerine gerginlikler yaşanmış, polislerin duruşmayı izlemek isteyen köylülere 
çıkardığı zorluklar köylülerin haklı tepkisine neden olmuştu.

 Dava, duruşmaları izleyen polislerin tutanak örneği alması, duruşma günü ve saatlerinin polislere 
sorularak verilmesi ve davalı avukatlarının isimlerinin telsizlerle merkeze iletilmesi ile de gündeme 
gelmiş, Muammer Sakaryalı‘nın avukatlarının söz konusu ihlalleri Ankara Barosu Başkanlığı ve 
Adalet Komisyonu‘na taşımasına sebep olmuştu.

  Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Dündar Çağlan, Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreteri 
Burçak Karaman Uysal, Metalurji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Hüseyin Savaş ile Davacı 
vekili olarak Av. Arif Ali Cangı, Av. E.Baturay Altınok, Av. Mehmet Horuş, Av. Alev Tetik Horuş, 
Av.A.Özgür Sarıyıldız, Av Rıza Karaman‘ın katıldığı duruşmayı Ankara Barosu Başkanlığı Avukat 
Hakları Merkezi de izledi.

 Kışladağ‘daki köylülerin, çevreyi ve doğayı tahrip eden madencilik faaliyetlerine karşı yöre hal-
kının sesi, Bergama‘da başlayan çığlığın Kışladağ‘daki yankısı olan Muammer Sakaryalı‘ya haksızca 
açılan tazminat davasının reddedilmesi sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının savunulması çabalarının 
yükseltilmesi açısından son derece önemli ve olumlu bir gelişmedir. Hukukun ve bilimin üstünlüğü, 
kamunun yararı bir kez daha ön plana çıkmıştır.

Sonuç vermeyen bu susturma girişimlerinin ve yörede yaşanan çevre ve sağlık sorunlarının araş-
tırılarak üzerine gidilmesi gerekmektedir. Benzer içerikli bir dava da geçtiğimiz günlerde TMMOB 
aleyhine açılmış, söz konusu dava 7 Mayıs 2009 Perşembe günü (YARIN) İstanbul‘da görülecektir. 
Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkını savunan bu sesi ve bu mücadeleyi yükselteceğimizi bir 
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kez daha vurguluyor, ülkemizde bilime ve hukuka karşı devam eden altın madenciliği faaliyetlerine 
bir an önce son verilmesini talep ediyoruz.

Çağdaş Hukukçular Derneği
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN MADEN YASASI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ 
İPTAL ETMESİNDEN SONRA; DANIŞTAY MADENCİLİK FAALİYETLERİ 
İZİN YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI 
VERDİ…15.05.2009

Anayasa Mahkemesi; madencilik adı altında hiçbir çevre koruma kaygısı taşımadan, ülkemizin 
yer altı varlıklarının küresel sermayeye peşkeş çekilmesi, Bergama hareketi ile elde edilen pek çok 
toplumsal ve hukuksal kazanımın yok edilmesi amacıyla 5177 Sayılı yasa ile değiştirilen 3213 sayılı 
Maden Yasası‘nın 7. maddesini Anayasaya aykırı bularak 15.01.2009 tarihinde iptal etmişti. Ancak 
Anayasa Mahkemesi kararında, iptal kararının bir yıl sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti.  

Anayasa Mahkemesi aynı kararında, Çevre Kanunu‘nun 10.maddesinde 13.05.2006 tarihinde 
5491 sayılı yasayla yapılan değişiklikle getirilen “Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama fa-
aliyetleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır” hükmünü de iptal etmişti. Anayasa 
Mahkemesi bu iptal kararının ise altı ay sonra yürürlüğü gireceğini belirlemişti.  

Danıştay Sekizinci Dairesi, 10.02.2009 tarihli kararı ile Anayasa Mahkemesi‘nin iptal kararın-
dan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği‘nin ve bu yönetmelikte yapılan değişikliklerin yasal 
dayanağını yitirdiğini belirtilerek yönetmeliğin iptali istenen bütün maddeleri hakkında Yürütmeyi 
Durdurma kararı verdi.  

Danıştay, Anayasa Mahkemesi kararından sonra ortaya çıkan hukuksal boşluğu değerlendirerek 
devlete Anayasa‘nın 56.maddesinde verilen çevreyi koruma ödevi ve Türkiye‘nin taraf olduğu ulus-
lararası çevre sözleşmeleri karşısında yönetmeliğin uygulanmaya devam edilmesi halinde Anayasa 
ve yasaların dava konusu yönetmeliğe üstünlüğü ilkesinin zedeleneceğinin altını çizmiştir.     

Danıştay‘ın Yürütmeyi Durdurma kararına göre; “Orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma alan-
ları, kara avcılığı alanları, özel koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı, tabiatı 
koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su havzaları, kıyı alanları ve sahil şeritleri, karasuları, tu-
rizm bölgeleri, alanları ve merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askeri yasak 
bölgeler ve imar alanları ile mücavir alanlarda(...) yapılacak maden arama ve işletme faaliyetlerinin 
neden olabileceği zararlar ve bu alanların geri kazanılmasının olanaksızlaşması, Anayasa‘nın ve 
bu alanlara ilişkin özel düzenlemeler ile Anayasa‘nın 90 ıncı maddesine göre onaylanmış çevrenin 
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korunmasına ilişkin uluslararası anlaşmaların ihlali anlamına gelecektir.(...) Anayasa Mahkemesi 
kararının Resmi Gazete‘de yayımlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girecek olmasının Yönetmeliği 
bu süre için, hukuka uygun hale getireceğini kabul etmek, Anayasa ve yukarıda sayılan yasalarla 
Devlete verilen çevre koruma görevinin yerine getirilmesini olanaksız kılar.” 

Aynı şekilde Danıştay kararına göre; “Ortaya çıkan bu hukuksal durum karşısında, Yönetmeliğin 
uygulanması durumunda maden arama faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirmesine tabi tutul-
maksızın yapılması açısından da Anayasa ve Yasalar ile uluslararası sözleşmelere aykırı sonuçlar 
doğabilecektir.” 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji 
Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ile yurttaşlar tarafından açılan davalarda 
verilen kararların kendisi kadar, gerekçeleri de çevre sağlığı ve canlı yaşamı ile ülkemizin doğal var-
lıklarının korunması alanında önemli bir kazanım niteliğindedir. 

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararlarından sonra; 

˜ Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğine dayanılarak verilen madencilik izinlerinin (Bergama-
Ovacık, Efemçukuru, Kışladağ, Ulukışla vb) tamamı geri alınmalıdır.  

˜Maden, Jeotermal Kaynakları ve Petrol Arama Faaliyetleri de ÇED‘e tabi olmalıdır. Artık ÇED 
incelemesi olmadan hiçbir arama faaliyeti yapılamamalıdır. Kaz Dağları, Kozak Yaylaları, Efemçu-
kuru ve diğer yöreler, altın arama faaliyeti adı altında ÇED süreci işletilmeden numune alımı, sondaj 
yarma, galeri ve kuyu açma gibi çevre kirlenmesine yol açabilecek, doğal yapıyı bozucu arama faa-
liyeti yapılamamalıdır. 

˜Yönetmelik çıkarılması beklenmeden faal durumda olan işletmelerin, çevreyi kirletmelerine ve 
ekolojik dengeyi bozmalarına göz yumulmamalıdır. Bu tür faaliyetlerin hemen durdurulması gerek-
mektedir.

˜Bergama‘da çok sayıda alınan yargı kararı yok sayılarak, ABD Büyükelçisi‘nin de ricası ile 
verilen imar planları mahkemece iptal edilmesine karşın, imar planı olmadan, üstelik kapasite artırı-
larak faaliyet sürdürülmektedir. Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği‘nin Yürütmesi Durdurulan 
77.maddesine dayanılarak; Bergama Ovacık Altın Madeni için Yönetmeliğin 77. maddesi düzenle-
mesi gereği imar planı olmadan, yapı kullanma izni olmadan verilen 18.05.2006 tarihli 10 numaralı 
açılma ruhsatı geri alınmalıdır.  

˜Danıştay Kararı, 10.02.2009 tarihi itibariyle geçerli bir karardır. Bu nedenle Ovacık Altın Ma-
deni ile ilgili KOZA Altın İşletmeleri A.Ş.‘ye verilen 18.02.2009 tarihli ÇED Olumlu işleminin de 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.  

˜Son olarak yasama organının belirlemesi gereken ve yasayla düzenlenmesi gereken madencilik 
faaliyetlerinin, yönetmelikle belirlenmesinden vazgeçilmelidir. Nerelerde, hangi koşullarda maden-
cilik yapılacağına Türkiye‘nin taraf olduğu sözleşmeler ve yargı kararları dikkate alınarak küresel 
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sermayenin değil, halkın çıkarlarını gözeten bir anlayışla ülkemizin doğal varlıkları ile tarihi ve kül-
türel zenginliklerini koruyacak yasal bir düzenleme acilen hayata geçirilmelidir.  

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 

ÖĞRENCİ ÜYEMİZ F.SEÇKİN ŞİŞ SERBEST BIRAKILMALIDIR…22.05.2009

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası öğrenci üyesi Seçkin Şiş, 21.05.2009 tarihinde sabah saat-
lerinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma dosyasında verilen gizlilik kararı nedeniyle üyemizin neden 
ve hangi gerekçeyle gözaltında tutulduğu konusunda ailesi ve avukatlarına net ve tatmin edici bir 
açıklama yapılmamaktadır. 

Uluslar arası sözleşmelere, Anayasal teminat altındaki temel hak ve özgürlüklere aykırı şekilde 
haksız ve hukuka aykırı uygulamaya maruz bırakılan üyemizle ilgili kaygı verici bir durum ortaya 
çıkmıştır. Hiçbir demoktarik hukuk devletinde insanların bu şekilde gerekçesiz şekilde gözaltına 
alınmaları kabul edilemez. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak sürecin takipçisi olduğumuzu ve ülkemizdeki her 
türlü antidemokratik uygulamalara karşı dün olduğu gibi bugün de eşitlikten, emekten, özgürlükten, 
barış ve kardeşlikten yana mücadele edeceğimizi bir kez daha tekrar ediyoruz. 

Haksız ve hukuka aykırı şekilde gözaltında tutulan üyemizin bir an önce serbest bırakılmasını 
talep ediyoruz. 

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU  

ANKARA YÜKSEL CADDESİ VE KONUR SOKAKTA YAPILAN FAİŞİST 
SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ…03.06.2009

Ankara Yüksel caddesi ve Konur sokakta stant açan devrimci, demokratlara  yönelik olarak 2-3 
haziranda faşist  saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılarda biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralanmış, 
polis saldırganları yakalamak yerine kendini korumaya çalışanlara müdahale ederek 18 kişiyi göz 
altına almıştır. 

Yaşanan saldırılar basında esnaf kavgası, sol gruplar arası çatışma şeklinde yansıtılmaya çalışıl-
mıştır. Ancak,  bölgenin esnaf derneğinin açıklaması, tanıklıklar ve görüntüler saldırının sistematik 
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bir şekilde faşist çeteler tarafından yapıldığını göstermiş, emek ve demokrasi güçleri dayanışma ve 
birlik içinde olayın iç yüzünü ve polisin tavrını  teşhir etmişlerdir. 

Ülkemizde yaşanan son dönemdeki gelişmelerinden ve devrimci-demokratlara uygulanan baskı-
lardan bağımsız olmayan bu gelişme, sindirme ve gözdağı verme politikasının bir ürünüdür. 

Basit bir kavga, çatışma gibi gösterilmeye çalışılan bu açık faşist saldırılar emek ve demokrasi 
güçlerini sindiremeyecek ve  Konur Sokak, Yüksel Caddesinde yaratılan özgürlük, barış ve demok-
rasi ortamını yok edemeyecektir. 

Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bu tür faşist saldırıları şiddetle kınıyor ve  emek ve demokrasi 
güçleri ile dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 

KAPİTALİZM, DÜNYAYI, YAŞAM ÇEVREMİZİ YOK ETMEYE DEVAM 
EDİYOR…05.06.2009

5 Haziran 1972 yılında Stockholm‘de toplanan “Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı”nda 
“temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu” kararı alındı ve 5 Haziran 
günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.   2009 yılı Dünya Çevre Günü‘nün ana teması da “Ge-
zegeninizin Size İhtiyacı Var” , “İklim Değişikliği ile Mücadele için Birleşin” olarak belirlendi.

1972 yılından buyaba aradan geçen 37 yıllık sürede  değişen bir şey olmadı, dün olduğu gibi 
bugün de hala  dünyamızın her köşesi kapitalizmin vahşi sömürüsüne, talanına tanık oluyor. Kar 
hırsının boyutları insanlığın geleceğini tehdit etmeye, dünyayı yok etmeye devam ediyor. 

Kapitalizmin yarattığı küresel iklim değişikliği ile dünyanın bir bölümünde aşırı yağışlar ortaya 
çıkarken diğer bir bölümünde yağışlar azalıyor, kuraklıktan etkilenen topraklar artıyor. Önümüzdeki 
on yıllarda ise,  su sorununun daha da artacağı,  tatlı su kaynaklarının hızla azalacağı, tarım ürünleri 
üretiminin ciddi boyutlarda düşeceği, deniz taşkınlarının olacağı öngörülüyor.

Bir yandan küresel iklim değişikliği dünyamızı etkilerken,  öte yandan Anayasada güvence al-
tına ailınan  sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı Türkiye‘de hayat bulmuyor. Afet riskli 
yaşam çevrelerimizi güvenli hale getirecek önlemler yeterince alınmıyor, ranta dayalı, bilimsel ve-
rilerden uzak çarpık kentleşmeler devam ediyor;  imar, afet, kentleşme, madencilik, enerji, çevre, 
tarım, orman, kıyı, turizm  alanlarına yönelik yanlış politika ve yasal düzenlemeler ile sularımızın, 
yer altı zenginliklerimizin, doğal, tarihî ve kültürel varlıklarımızın yok edilmesine, yağma ve tala-
nına devam ediliyor. Sürdürülebilir kalkınma adı altında aslında bu talanın sürdürülmesinin teorisi 
yapılıyor, Hasankeyf‘te, Bergama‘da, Eşme‘de, Fırtına Vadisi‘nde, Munzur‘da, Sinop‘ta, Aloinoi‘de, 
Kazdağları‘nda, tüm bu olumsuzluklar somutlanıyor. 
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Çevre sorunlarının, siyasal ve ekonomik süreçleri değiştirme ve dönüştürme çabası olmaksızın 
bazı önlemlerle bitirilemeyeceği açıktır. İşte tam da bu noktada 2009 yılı çevre gününün “Gezegeni-
nizin Size İhtiyacı Var” teması hepimiz için daha bir önemli ve anlamlı bir çağrı haline geliyor. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak 5 Haziran Dünya Çevre Gününde bir kez daha ifade 
ediyoruz ; gelecek kuşaklara yaşanası güzel bir dünya bırakmak mümkündür.  

Kamuoyuna saygıyla durulur.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU  

EĞİTİM EMEKÇİLERİNE KARŞI YAPILAN GAZLI, COPLU ŞİDDET KABUL 
EDİLEMEZ. KINIYORUZ... BASKI, ŞİDDET, GÖZDAĞI YERİNE DAHA FAZLA 
DEMOKRASİ…06.06.2009

Bir süredir demokratik kitle örgütlerine, sendikalara, emek ve demokrasi güçlerine yönelik  sal-
dırılar artarak devam etmektedir. Değişik operasyonlar adı altında yürütülen bu saldırılar ve artan 
baskılar cunta dönemi uygulamalarını çağrıştırmaktadır. Devlet güçleri bakanın da ifade ettiği gibi 
orantılı güç(!) kullanmaya devam etmekte, en temel hak ve özgürlükler devletin şiddeti ile karşı 
karşıya kalmaktadır.

Başta KESK ve Eğitim-Sen yöneticilerine yönelik olmak üzere başlatılan ve başka operasyonlarla 
aynı kapsamda gösterilmek istenen gözaltılar ve tutuklamalar, demokratik kamuoyunu susturmaya, 
toplumsal muhalefete gözdağı vermeye yönelik çabalardır. Bundan önce de çok denendi; baskı ve 
gözdağı demokratik kamuoyunu susturmaya yetmedi ve yetmeyecektir.  

Son olarak, eğitim emekçilerinin toplu sözleşme talebiyle  Türkiye‘nin dört köşesinden başlattığı 
yürüyüş kollarına karşı polisin uyguladığı şiddet, Ankara‘da da devam etmiştir. En temel sendikal 
hak olan toplu sözleşme talebine dahi tahammül edemeyen anlayış,  Ankara‘ya ulaşan Eğitim Sen 
üyelerine coplu, gaz bombalı saldırı gerçekleştirerek ikisi ağır on kişinin yaralanmasına sebep ol-
muştur.

Kendisi gibi düşünmeyenlere, farklılıkların hiçbirine tahammül edemeyen siyasal iktidar her türlü 
baskı aracını  fütursuzca kullanmakta, antidemokratik uygulamalara devam etmektedir.  Aydınlık bir 
ülke inancını ısrarla koruyan ilerici devrimci demokratların, hurafe değil bilimin yolundan gidenle-
rin, ulemanın değil toplumcu bilimin yol göstericiliğinde yürüyenlerin haklı olduğunu ve mutlaka 
kazanacaklarını tarih bize göstermiştir.

Siyasi iktidara sesleniyoruz, yönetememe krizinizi daha fazla baskı, gözdağı, şiddet politikaları 
ile değil daha fazla demokrasi ile aşabilirsiniz.
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Baskı ve yıldırma girişimlerinden sonuç alınamayacağı bilinmelidir.  

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 

İSTANBUL FATİH BELEDİYESİNDEKİ YASADIŞI, AKIL VE BİLİM ÖTESİ 
GÖREVLENDİRMELERE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ BASKILARA DERHAL SON 
VERİLMELİDİR…07.06.2009

İstanbul Fatih Belediyesi, sendika üyeleri ve  diğer çalışanları yıldırmak ve cezalandırmak için  
kadrolarına uygun olmayan görevlendirmeler yapmaktadır.

Bu durum, en temel demokratik hak ve taleplere bile tahammül edemeyen siyasi anlayışın son 
günlerde her alanda uyguladığı  baskı ve yıldırma politikalarının bir ürünüdür. 

Belediye bu kapsamda jeoloji mühendislerini de  kadrolarına aykırı olarak semt pazarlarında gö-
revlendirmiş bulunmaktadır.

Belediyenin Jeoloji mühendislerinin almış olduğu eğitimlerine, mesleki unvan ve uzmanlık alan-
larına uygun olmayacak şekilde yaptığı bu uygulama, diğer görevlendirilmeleri gibi  hukuksuzdur, 
akıl ve bilim dışıdır.

Bilimden uzak, hurafe ve dogmalarla donatılmış bu siyasi anlayış, akla bilime ve tekniğe inanma-
dığını bir kez daha göstererek,  ülkemizin jeolojik gerçekliği sonucu  yaşayacağımız İstanbul depre-
minin  afete dönüşmemesi için  jeoloji mühendisliği hizmetlerine önem vermesi gerekirken,  jeoloji 
mühendislerine semt pazarlarında görev vermektedir.

Odamızca kabul edilmesi mümkün olmayan, meslektaşlarımızın ve jeoloji mühendisliği meslek 
onurunu zedeleyen bu uygulamaya tüm diğer görevlendirmelerle birlikte derhal son verilmeli,  Tüm 
Bel Sen üyelerine ve çalışanlara yapılan baskılar son bulmalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NDA YAŞANANLAR ÜZERİNE…11.06.2009

14 mart 2009 da İMO 2. öğrenci üye kurultayında yaşanan fiziki müdahale  sonrasında  3 Haziran 
2009 tarihinde İMO Ankara Şube  küçük kurul/üye  toplantısında yaşanan fiziki güç kullanımı üzeri-
ne  tarafların karşılıklı açıklamalarını, odaların olayla ilgili açıklamalarını izliyoruz. 
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Ancak yaşanan sürecin tarafları İMO Merkez ve Ankara Şube  yönetimleri ile +İvme çevresinin, 
olaylara yönelik  farklı değerlendirmeleri olsa da,  yaşama  sol değerlerle bakıp emek, özgürlük, barış 
mücadelesi içinde ayrı kulvarlarda olsalar da son kertede aynı tarafta  yer aldıklarını biliyor, ancak 
şiddetin gelişmesini de kaygı ve üzüntüyle karşılıyoruz.

Yaşanan süreçle ilgili tarafların açıklamaları, birbirini suçlamaları ile ilgili bir değerlendirme-
de bulunmak durumunda değiliz. Bize yansıyan biçimiyle yorumsuz, objektif nesnellik yaklaşımı 
içerisinde bakıldığında,  oda platformlarındaki tartışma süreçlerinin aşılıp  maalesef fiziki şiddetin 
yaşanmışlığıdır.

Yaşananları olumlamadan ve gerekçelendirip haklı gösteren  bir yerde olmadan, olumsuzlukları 
sadece 3 Haziran 2009  İMO küçük kurul/üye toplantısı süreciyle sınırlamanın, onun üzerinden de-
ğerlendirme ve tavır geliştirmenin  olaylar karşısında  objektif bir konumlanış olmayacağı, aksine 
TMMOB içindeki sol unsurlar arasında olumsuz süreçlerin,  kamplaşmanın tetikleyicisi olacağını 
düşünüyoruz.

Bugün gelinen sürecin bütünü değerlendirildiğinde;  14 Mart taki  İMO öğrenci kurultayında 
yaşananlar 4 Nisan 2009 tarihinde yapılan TMMOB Danışma Kurulu‘nda dile getirilmiş olmasına 
rağmen  açıklayıcı cevap verilmemiş, konu TMMOB ortamlarında   tartışılmamış,  biz dahil odalarca 
değerlendirilmeyerek eksikli davranılmıştır.  Sadece 3 Haziran tarihinde yaşanan olaya odaklı olarak  
TMMOB ve Odalarca sürecin değerlendirilmesi TMMOB  içerisinde bir ötekileştirme anlamına  ge-
lecektir. Toplumsal muhalif unsurlar içinde  yaşanan, yaşanacak  sorunlara yaklaşırken  ötekileştirici 
sonuçlara yol açan birlik, beraberlik çağrılarının olumlu sonuçlar üreteceği kuşkuludur ve olsa olsa  
yeni polemik konularının üretilmesine katkı sunacaktır.

TMMOB içinde, sol toplumsal muhalif  unsurlar/kişiler/grup/çevreler arasında hangi gerekçeyle 
olursa olsun  şiddet hiçbir zaman  kabul edilir olamaz ve uygulanmamalıdır. Bu nedenle  söz konusu 
olaylar zincirinde şiddetin öznesi olanları  sol duyuya davet ediyoruz..

Kendimizi dışında tutarak,  suçlular yaratmadan, kimseyi dışlamadan  TMMOB  örgütlülüğü için-
de  farklılıkların diğerine bir şeyler kattığı  demokratik ortamı  yaratıp zenginleştirmeye çalışmanın 
doğru olduğuna inanıyoruz. 

Olayda  sözlü ve fiziki şiddete  uğrayan meslektaşlarımıza  ve tüm İMO camiasına  geçmiş olsun  
diyor, gerçekten geçmişte kalmış olmasını ve bir daha bu tür olayların yaşanmamasını  diliyoruz.

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 
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ÇORUM VALİSİNİN MESLEKTAŞIMIZA KARŞI GÖSTERDİĞİ TAVRI 
KINIYORUZ…19.06.2009

ÇORUM‘da yapılan  İl Koordinasyon Kurulu toplantısına kurumu adına katılan meslektaşımıza 
karşı  Çorum Valisinin göstermiş olduğu tavır;  bilgi ve emeğe, ortaya çıkarılan değere değil, şekle 
önem veren, özü değil sadece biçimi görebilen dar bir anlayışın ürünüdür. 

Kabul edilemez bu haksız tavrın; bilimin ve bilimsel çalışmanın yerine, doğma ve hurafenin yer-
leştirilmeye çalışıldığı; örtünme bireysel özgürlük olarak görülürken, farklı giyinmeye tahammül 
edilemeyen bir süreçte gelişmesi de düşündürücüdür, anlamlıdır.   

Diğer taraftan, meslektaşımız, Ankara‘da MTA Genel Müdürlüğü‘nde görev yapmakta, arazi se-
zonunda ise MTA bölgelerine giderek saha çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla Çorum‘da  bu-
lunan meslektaşımız, diğer jeoloji mühendisleri gibi ülkemizin yer altı potansiyelini ortaya çıkarmak  
için  şehrin merkezinde, masa başında değil, yerleşim yerlerinden uzak arazide, hafta sonu tatili 
yapmadan, mesai saatine bakmadan gün boyunca özverili bir çalışma yürütmektedir. Bu çalışma 
alanı ve ortamının da  valinin beklediği toplantı kıyafetine (!) her zaman hazırlıklı  olmaya uygun 
olmayacağı da açıktır.

Valinin “Bu Türk Milleti adına ayıptır” lafı alakasız, yersiz ve anlamsızdır.   Halkımıza karşı asıl 
ayıp olan ve kınanması gereken ise, kot pantolonlu ve top sakallı bir şekilde toplantıya katılmak 
değil; bilimsel bilgi birikimini özverili bir şekilde  bu ülke insanının hizmetine sunmaya çalışan mes-
lektaşımıza karşı valinin yaptığıdır.  

Ülkenin dört bir yanında; maden, su, petrol aramalarında, barajlarda, tünellerde, sondaj çalışma-
larında,  açık arazilerde  yoksulluk sınırı altındaki ücretlerle, riskli ve tehlikeli  koşullarda özveriyle 
hizmet veren meslektaşlarımız yapılan bu haksız tavrı protesto ederek, baskı ve yıldırmalardan et-
kilenmeden;  kılık- kıyafet şekilciliğinden bağımsız olarak ülke insanı yararına, özgürce üretmeye 
devam edeceklerdir.

Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, Çorum‘da yaptığı çalışmaları halkımızla paylaşmak isteyen 
meslektaşımızın konuşmasına izin vermeyen anlayışı reddediyor ve arkadaşımıza yapılanları bilime 
ve  insanlığa karşı yapılan “bir ayıp” olarak değerlendiriyoruz.

Çorum valisinin mesleğimize ve meslektaşımıza karşı yapmış olduğu bu yakışıksız ve çağ dışı 
tavrını kınıyoruz.                                                                                   

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 
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SİVASLARIN  HESABI  BİR GÜN SORULACAK...01.07.2009

2 Temmuz 1993 günü Sivas‘ta faşist ve şeriatçı güçlerin gerçekleştirdikleri katliam sonucunda 35 
demokrat, yurtsever ve devrimciyi yitirmemizin üzerinden tam 16 yıl geçti. 

Katliam sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‘in “Devlet halkla karşı karşıya 
getirilmemelidir”; dönemin başbakanı Tansu Çiller‘in “Devlet oradadır, otelin etrafını saran vatan-
daşlara hiçbir zarar gelmemiştir, onlardan ölen ve yaralanan yoktur”; dönemin Devlet Güvenlik 
Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral ‘ın “olayda örgüt yok, tahrik var” açıklamaları Sivas 
katliamının, devletin meşru görmediği inanç, etnik kimlik ve siyasal görüşlere karşı yapılan uygula-
maların en can alıcı örneklerini oluşturmuştur. 

En masum talepleri dile getiren bir basın açıklamasını bile güvenlik kuvvetleri görülmemiş bir 
şiddetle bastırırken, Türkiye‘nin orta yerinde beş bini aşkın kişinin 10 saati bulan vahşetinin devlet 
tarafından engellenmemiş olması, insanları yakmak gibi olağanüstü bir vahşetin saatlerce seyretmek-
le yetinilmesi, en hafif ifadeyle söz konusu katliama göz yumulduğunun açık göstergesidir.

Ülkemizde pek çok katliamın saldırganları farklı farklı olsa da, ne yazık ki olaylar arasında büyük 
benzerlikler bulunmaktadır: Hepsinde saldırının hedefi resmi ideolojinin/ kimliğin dışında kalanlar-
dır. Saldırganların engellenmeyerek katliama çanak tutulması, ardından da olayın üstünün örtülmesi 
veya sadece bir kısım piyonun cezalandırılmasıyla yetinilmesi hepsinin ortak özelliğidir. 

Yüzü aydınlığa dönük 35 aydın, sanatçımızı katleden bu yaklaşım,  ötekileştirilen her kesime 
karşı  cumhuriyet tarihi boyunca uygulanan baskı ve zora dayanan  politikalarının bir devamıdır. Bu  
baskı/zor uygulamaları 6-7 Eylül‘de İstanbul‘da, 70‘li yıllarda Maraş ‘ta, Çorum‘da, Erzincan‘da, 
90‘lı 2000‘li yıllarda Cizre‘de, Şırnak ‘da, Gazi Mahallesi‘nde yinelenmiştir. 

Bilinmelidir ki kardeşçe, gönüllü bir arada yaşamı düşleyenleri yakan, öldüren, yok eden karanlık 
güçler, demokrat devrimci güçlerin kararlı mücadeleleriyle dağıtılacaktır. 

Unutmayacağız ve Unutturmayacağız; Sivas ‘ta 35 canın katlinin  zihnlerden silinmemesi için 
Madımak Oteli Müze olmalıdır. 

Başta siyasi, idari, adli  olmak üzere her aşamadaki sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı, 
kamu vicdanı rahatlatılmalıdır.

Başka bir dünya özlemiyle yaşayanlar özgürlük ve demokrasi mücadelesini inatla, emekle, inatla 
ve umutla sürdüreceklerdir. 

Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Sivas katliamı nezdinde  tüm yapılan katliamları bir kez daha 
kınıyor, yapanları, yaptıranları bir kez daha lanetliyoruz. 

Canlarımızı anarken bir kez daha hep birlikte haykıracağız. SİVAS‘IN IŞIĞI SÖNMEYECEK...   

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 



422

22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

NÜKLEER SANTRALLARA KARŞI MÜCADELEDE KARADENİZ’E VERDİĞİMİZ 
ÜÇ GENCİMİZİ ÖLÜMLERİNİN 3. YILINDA  ANIYORUZ…21.07.2009

Bundan tam üç yıl önce Sinop‘ta düzenlenen Nükleersiz Yaşam Şenliği‘nde, Soner Balta‘yı, kar-
deşi Öner Balta‘yı ve Güneş Korkmaz‘ı Karadeniz‘e verdik.

“Nükleere İnat Yaşasın Hayat” için hayatlarını veren gençlerimizi kaybedişimizin üçüncü yılında, 
onları duygu ve düşüncelerini yaşatarak bir kez daha anıyoruz.

Nükleersiz bir yaşam yolundaki kayıplarımızın ardından geçen bu üç yıllık sürede, AKP İktidarı‘nın 
nükleer santral kurma inadı geniş kesimlerin muhalefetine rağmen hala sürmektedir.

Mersin ve Sinop‘ta başta yöre halkı olmak üzere tüm duyarlı kesimlerin gerçekleştirdiği miting-
lere, nükleer santral karşıtı yüz bin imzaya, bilim insanlarının, meslek odalarının, sendikaların açık-
lamalarına karşı sürdürülen bu nükleer santral macerasındaki yakın süreci NKP olarak bir kez daha 
kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. 

AKP Hükümeti, 8 Mayıs 2007 tarihinde 5654 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve 
İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun‘u TBMM Genel Kurulu‘ndan geçirmiş, ancak daha sonra 
yasanın bazı maddeleri bir kez Cumhurbaşkanı‘ndan ve bir kez de Anayasa Mahkemesi‘nden geri 
dönmüştür. 

Yeniden düzenlenen yasasından, yönetmeliğine, teknoloji seçiminden, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu (TAEK) ölçütlerine kadar; nükleer santral kurulmasına yönelik her aşama, “ciddiyetsizlik, 
duyarsızlık, geniş toplum kesimlerini yok sayma” anlayışıyla sürdürülmüştür.Sonuç olarak TETAŞ 
tarafından yapılan ihaleye yalnızca 1 firma katılmıştır.

Yasa ve yönetmelikteki yarışma koşulları ortadan kalkmış olmasına rağmen hukuksuz ihaleye de-
vam edilmiş, tek firmanın fiyat teklifinde ise kilovat saat başına 21.16 sent fiyat verdiği görülmüştür. 
Verilen bu fiyatın gerek Türkiye‘deki elektrik fiyatları, gerekse dünyadaki elektrik fiyatlarına göre, 
hatta nükleer santrallerde üretilen elektrik fiyatlarına göre oldukça fahiş bir rakam olduğunun ortaya 
çıkması üzerine yönetmeliğe aykırı olarak katılımcı firma teklifini revize etmiştir.

Yarışma Komisyonu‘nun olumsuz görüşüne rağmen, revize teklifin değerlendirmeye alınması 
için çeşitli baskı ve hukuka aykırı uygulamalara başvurulmuş, garip bir şekilde TETAŞ süreci ta-
mamlanmış, ihale dosyası Enerji Bakanlığı‘na gönderilmiştir. Yeni Enerji Bakanı kendisine gelen 
dosyalarda “mütereddit” durumlar bulunduğunu, bu nedenle detaylı inceleme istediğini söylemiştir. 
İptal edilmesi gerektiği açık olan bir ihale zorla sürdürülmekte, iktidar eliyle “mütereddit” haller 
yaratılmakta, bu durumdan da faydalanılarak ihale sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. 

Nükleer ihale süreci skandal gelişmelerin ötesinde açıkça hukuka aykırı uygulamalar içerirken, 
tek katılımcılı ihalenin birkaç ay içinde sonuçlandırılacağı yeni Enerji Bakanı tarafından açıklanmış-
tır.
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Bakanlar Kurulu‘nun Yarışma Komisyonu‘nun olumsuz görüşünü yok sayarak ihaleyi sonuçlan-
dırmasını kamu yararı ve hukukun gerekleri açısından kabul etmek mümkün değildir. Daha fazla 
hukuksuzluğa ve şaibeye yol açılmadan 86 milyar dolarlık kamu zararına yol açacak bu ihale iptal 
edilerek, nükleer santral kurma macerasından hemen vazgeçilmelidir. 

Nükleersiz bir hayat yolunda yitirdiğimiz gençlerimizi anarken Nükleer Karşıtı Platform olarak 
bir kez daha ifade ediyoruz ki;

- Nükleer santral kurulması ülkenin enerji ihtiyacından değil, siyasal bir tercihten kaynaklan-
maktadır.

- Ülkemizde yaşanacak bir elektrik açığının nedeni, enerji alanından kamunun çekilerek bu hiz-
metin sermayenin rant alanı haline getirilmesi olacaktır.

- Enerji sorununun nedeni de çözümü de nükleer santraller değildir.
-  Bu ülkenin değerlendirilmeyi bekleyen hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, linyit ve biyoenerji 

gibi yerli ve yenilenebilir kaynakları dururken nükleer enerjiye ihtiyacı yoktur.
- Türkiye‘nin kendi potansiyelini değerlendirmesi durumunda bile önümüzdeki 30 yıllık talebi 

karşılayabilecek kaynağı mevcuttur.
-  Enerji tasarrufu ve verimliliği ile ülkedeki yüzde 30‘lara varan enerji tasarrufu potansiyelinin 

yüzde 15‘lik bölümü hiçbir harcama gerektirmeyen, sadece bilinçlenme ve planlama ile kaza-
nılabilecek bir haldedir.

Bu gerçekler ortadayken;

-  Çok büyük ve geri dönülemez bir çevre kirliliği, risk ve toplumsal maliyet yaratan, 
- Finansman -yatırım-işletim-söküm maliyetleri açısından en pahalı, 
- Yakıt ve teknoloji olarak dışa bağımlı,
- Hala çözülemeyen radyoaktif atık sorunu bulunan,
-  Ekolojik dengeyi bozan,
- Kaza-risk açısından üretim güvenilirliği en tehlikeli enerji üretim teknolojisi olduğu yaşanarak 

görülmüş olan ve dünyada miadını dolduran NÜKLEER SANTRALLARDAN VAZGEÇİL-
MELİDİR: 

Bütün bu bilimsel, teknik ve toplumsal gerçeklerin yanı sıra yasasından yönetmeliğine kadar; 
ciddi eksikli bir düzenlemeyle, hukuka aykırı süreçlerin işletildiği; teknoloji seçiminden, TAEK öl-
çütlerine kadar; her aşaması ülke geleceğini ve canlı yaşamını tehlikeye atan NÜKLEER SANTRAL 
İHALESİ DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR. 

AKP Hükümeti‘ni, nükleer maceradan biran önce vazgeçerek, insana ve doğaya duyarlı temiz 
enerji kaynaklarına yönelmeye, ülkenin öz kaynaklarını kamusal bir hizmet anlayışı ve planlama ile 
değerlendirmeye çağırıyoruz.

Nükleersiz bir yaşam mücadelesinde Karadeniz‘e verdiğimiz üç gencimizi anarken bir kez daha 
ifade ediyoruz. 
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Ne Türkiye‘de ne dünyanın herhangi bir yerinde nükleer santral istemiyoruz.

Nükleere inat, yaşasın hayat...   

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ’NİN AYRICALIĞINA SON 
VERİLMELİDİR…29.07.2009

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı aşağıda imzası olan meslek odaları ola-
rak Çevre ve Orman Bakanlığı‘nı kuruluş amacına uygun davranmaya çağırıyoruz. Kozak Yay-
lası ve yörede geri dönüşü olmayacak yıkıma yol açacak maden ocaklarına izin vermeyiniz.  
 

Bergama-Ovacık Altın Madeni‘nin faaliyetlerini hukuka aykırı bulan onlarca mahkeme kararına, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi‘nin Maden Kanunu ile ilgili iptal 
kararına ve en son Danıştay‘ın Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği hakkında verdiği Yürütmeyi 
Durdurma kararlarına rağmen, Çevre ve Orman Bakanlığı mevcut yasaları ve her düzeydeki yargı 
kararını yok sayarak başta Koza Altın İşletmeleri A.Ş. olmak üzere madencilik faaliyeti yürüten  şir-
ketlerin isteklerini   yasalardan ve yargı kararlarından üstün tutmaya devam etmektedir.

Bergama ve Dikili yöresi, bölgesel ölçekte maden sahasına dönüştürülmeye başlanmıştır.

“Bergama-Kozak Köyü - Gelintepe mevkiinde”, Bergama-Yerlitahtacı Köyü‘nde”  ve “Dikili-
İlçesi, Çağlan Köyü- Uyuzyaka mevkiinde” “Altın Madeni Açık Ocak” işletmeciliği için Koza Altın 
İşletmeciliği A.Ş. tarafından  2006 yılında ÇED başvuruları yapılmıştır. Söz konusu maden ocak-
larının ÇED süreçleri kapsamında yapılan halkın katılımı toplantısında, yöre halkından hiç kimse 
madenin açılması doğrultusunda görüş bildirmemiştir. Ocaklarda çıkartılacak cevherin işletileceği 
Bergama-Ovacık Altın Madeni işletmesinin kapasitesinin dolmuş olması ve kapasitesinin artırılma-
mış olması nedeniyle  ÇED süreci durdurulmuştur. Fakat üç yıl sonra, her üç ocak için de yeniden 
başvuru yapılmış ve 29 Temmuz 2009 Çarşamba günü Çevre ve Orman Bakanlığında 1. İnceleme 
ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapılacaktır.  Yine Kozak Yaylasında bulunan Bergama 
Kaplan Köyü ve Dikili- Çukuralan Köyü sınırları içinde bulunan yine Koza A.Ş.ye ruhsatlı Altın 
Madeni Ocağı için 6 Ağustos 2009 tarihinde 1.İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı ya-
pılacaktır. Yani Kozak Yaylasının delik deşik edilmesi için izin sürecinin son aşamasına gelinmiştir.  
Çağlan, Yukarıbey, Yerlitahtacı ve Çukuralan Köyü sınırları içinde bulunan 4 ayrı maden ocağının 
içinde bulunduğu,  KOZA A.Ş.ye verilen ruhsat sahaların büyüklüğü yüz km2‘yi aşmaktadır. 

ÇED sürecinin başlatıldığı tarihte yürürlükte olan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin(RG 
tarih ve sayısı:16.12.2003-25318) 10. Maddesine göre; “ Proje sahibi özel formatın veriliş tarihinden 
itibaren bir yıl içinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu 
süre içinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu sunulmaz veya gerekçesi belirtilerek ek süre iste-
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minde bulunulmaz ise başvuru geçersiz sayılır. Proje sahibinin süre uzatım talebi Bakanlıkça uygun 
bulunması halinde altı ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus ek süre verilir.”  ÇED Yönetmeliği‘nin 
bu açık hükmüne, 2008 yılında ÇED Yönetmeliği‘nde değişiklik yapılmasına rağmen Çevre ve Or-
man Bakanlığı, eski başvuruları kabul ederek ve yeniden halkın görüşüne başvurmayarak yangından 
mal kaçırırcasına ÇED sürecini işletmektedir.  

Altın şirketlerine hukuki açıdan  yol göstericilik  yapmak Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın 
görevi değildir. 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. her defasında Çevre ve Orman Bakanlığı‘na başvurarak verilen yargı 
kararları ile yasalar ve yönetmelikler karşısında faaliyetine nasıl devam etmesi gerektiğini sormak-
tadır. Asıl ilginç olan ise Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın her defasında söz konusu şirkete hukuki 
yol göstericilik yaparak; izlemesi gereken yol ve yöntemleri bildirmesidir. Bu şekilde Koza Altın 
İşletmeleri‘nin Çevre ve Orman Bakanlığı‘na yaptığı ÇED başvuruları, Bakanlık tarafından çevresel 
etki değerlendirme sürecinin en başından usulen ve bir takım şekli formalitelerden ibaret olarak ele 
alınmaktadır.   

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.ye yargı kararları ve yasalar karşısında tanınan ayrıcalıklar, kamuoyu 
tarafından çok iyi bilinmekte ve gelişmeler, ülkemizin doğal varlıklarının geleceği açısından kay-
gıyla izlenmektedir. Gelinen aşamada Koza Altın İşletmeleri A.Ş. kamuoyundan yükselen bu haklı 
tepkiyi susturmak için açılan davaların davacılarına, avukatlarına ve yaşanan hukuk tanımazlığı dile 
getiren gazetecilere karşı yüklü tazminat davaları açmaktan ve sahibi olduğu medya organları aracı-
lığı karalama kampanyaları yürütmekten başka çare bulamamaktadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı aşağıda imzası olan meslek odaları olarak Çev-
re ve Orman Bakanlığı‘nı kuruluş amacına uygun davranmaya çağırıyoruz. Kozak Yaylası ve yörede 
geri dönüşü olmayacak yıkıma yol açacak maden ocaklarına izin vermeyiniz. 

Çevre ve Orman Bakanlığı asli görevini yerine getirmelidir! 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

TÜRKİYE’Yİ KİM YÖNETİYOR?....05.08.2009

Bakanlar, Bakanlıklar Ne Yapıyorlar? Ne Yapmalılar?

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu,  Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ile ilgili 
verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına karşı Başbakanlık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından yapılan itirazı reddetmiştir. Madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin yasa ve yö-
netmeliklere ilişkin dava süreçlerinin yakın geçmişini kısaca özetleyecek olursak,
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Anayasa Mahkemesi; madencilik adı altında hiçbir çevre koruma kaygısı taşımadan, ülkemizin 
yeraltı varlıklarının küresel sermayeye peşkeş çekilmesi, Bergama hareketi ile elde edilen pek çok 
toplumsal ve hukuksal kazanımın yok edilmesi amacıyla 5177 sayılı Yasa ile değiştirilen 3213 sayılı 
Maden Yasası‘nın 7. maddesini Anayasaya aykırı bularak 15.01.2009 tarihinde iptal etmişti. Aynı 
Anayasa Mahkemesi kararında, iptal kararının bir yıl sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi‘nin aynı tarihli kararıyla da, Çevre Kanunu‘nun 10.maddesinde 13.05.2006 
tarihinde 5491 sayılı Yasayla yapılan değişiklikle getirilen “Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden 
arama faaliyetleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır” hükmü de iptal edilmiştir. 
Anayasa Mahkemesi bu iptal kararının ise altı ay sonra yürürlüğe gireceğini belirlemiştir.

 Danıştay Sekizinci Dairesi, 10.02.2009 tarihli kararı ile Anayasa Mahkemesi‘nin iptal kararın-
dan sonra Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği‘nin ve bu yönetmelikte yapılan değişikliklerin 
yasal dayanağını yitirdiğini ve Türkiye‘nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeleri gerekçe göstererek 
yönetmeliğin iptali istenen bütün maddeleri hakkında Yürütmeyi Durdurma kararı vermiştir.

Bunun üzerine Başbakanlık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı söz konusu karara itiraz et-
miş, ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Danıştay‘ın 6. ve 8. Daireleri Müşterek 
Kurulu‘nun verdiği Yürütmeyi Durdurma Kararı‘nın hukuka uygun olduğunu belirterek yapılan iti-
razları ret etmiştir. 09.07.2009 tarihli Ret kararında; 

“Kaldı ki, bir düzenleyici işlemin dayanağı y a s a kuralının, A n a y a s a  M a h k e m e s i n c e 
iptal edilmesi halinde, bu düzenleyici işlem bir idari davaya konu edilmemiş olsa bile, iptal kararın-
dan etkileneceği öğretide kabul edilmektedir. Bu durumda, Anayasa Mahkemesinin sözü edilen iptal 
kararlarının gerekçesi karşısında; esasları y a s a d a belirlenmeyen bir faaliyeti Yönetmelikle düzen-
leyen, ayrıca bu faaliyetin ÇED belgesi aranmadan sürdürülmesine olanak sağlayan dava konusu 
Yönetmeliğin hukuksal dayanaktan y o k s u n kaldığı açıktır” denilmektedir.

Bu gerekçeye göre Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği‘ne karşı dava açılmamış olsa 
dahi, bu yönetmeliğe dayanılarak verilecek izin ve ruhsatlarının Anayasa Mahkemesi kararı 
karşısında hukuka aykırı olacağı belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi ile Danıştay‘ın Yürütmeyi Durdurma ve Ret kararlarına göre 3213 sayılı 
Kanun‘un 7 nci maddesinin ilk fıkrasında sayılan; “Orman, muhafaza orman, ağaçlandırma alan-
ları, kara avcılığı alanları, özel koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı, tabiatı 
koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su havzaları, kıyı alanları ve sahil şeritleri, karasuları, tu-
rizm bölgeleri, alanları ve merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askeri yasak 
bölgeler ve imar alanları ile mücavir alanlar”da iptal edilen yasa ve yönetmelik maddelerine göre 
alınan izin ve ruhsatların yasal dayanağı ortadan kalkmıştır. 

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararlarından sonra; Madencilik Faaliyetleri İzin Yönet-
meliğine dayanılarak verilen madencilik izinlerinin tamamı geri alınmalıdır.

Son günlerde başta Koza Altın İşletmeleri A.Ş. olmak üzere, maden şirketleri ve sektör temsil-
cileri madenciliğin önündeki engellemeler olarak yargı kararlarını göstermeye çalışmaktadırlar. Söz 
konusu kesimlerin Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararını kendi ifadeleri ile “bypass edecek” 



427

22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

girişimler içine girmeleri, yüksek yargı kararları karşısında suç teşkil eden gayrimeşru çabalardır. 
Kamuoyu önünde dile getirilen bu girişimlere başta Başbakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve hepsinden önemlisi Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın da ortak 
olduğu açıkça dile getirilmektedir. Manisa Turgutlu‘daki Çaldağı Nikel madeni ile ilgili önceki ve 
şimdiki Çevre Bakanları‘nın basın ve kamuoyu önünde verdikleri demeçler, en üst düzeydeki kamu 
kurumlarının ve bu kurumların başındaki başta bakanlar olmak üzere görevlilerin şirket çıkarlarını 
nasıl yasalardan ve kamu yararından üstün tuttuklarını belgelemiştir.

Soruyoruz!

Sayın Bakanlar ve Bakanlık yetkilileri, kamu hizmeti veren kuruluşlarda çevre ve insan sağlığına 
ve yararına mı yoksa şirketlerin kar hırsına mı hizmet etmektedir? 

Devam eden davalar varken bu açıklamalar yargı organlarını etkileme çabası taşımıyor mu?

Ne hükümetin ne Başbakanlığın ne de ilgili bakanlıkların çerçevesi yasalarla belirlenmiş görev-
lerini Anayasa ve Yasalar aleyhine kullanmaya hatta bu makamları kamuoyu önünde töhmet altında 
bırakacak girişimlere girmeye hakları vardır. Anayasa‘da açıkça suç olarak kabul edilen bu girişim-
lerin sonucunda kamuoyunda haklı olarak “Çevre ve Orman Bakanı Kimin Bakanı?” diye sorulmaya 
başlanmıştır. 

Aşağıda imzası olan kurumlar olarak;

Başbakanlık ve ilgili adı geçen bakanlıkların maden şirketleri ile Anayasa ve Danıştay kararlarını 
yok saymaya dönük olarak yaptıkları bütün yazışmaları ve görüşmeleri kamuoyuna açıklamaya da-
vet ediyoruz.

Maden şirketlerinin çıkarlarını korumak adına ülke ve toplum çıkarını gözetmeyen, yargı karar-
larını yok sayan girişimlerden derhal vazgeçilmelidir. Yargı kararlarını kendi ifadeleri ile “bypass” 
etmeye dönük çıkarılacak her türlü, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, yönet-
melik, genelge, tebliğ ve her ne ad altında olursa olsun yapılacak düzenleyici işlemler Türkiye‘nin bir 
hukuk devleti olduğu gerçeğini yok saymaya dönük bir girişim anlamına gelecektir. 

Son olarak yasama organının belirlemesi ve yasayla düzenlenmesi gereken madencilik faaliyetle-
rinin, yönetmelikle belirlenmesinden vazgeçilmelidir. Maden Yasası ile ilgili bugün yaşanan sorun-
lar, yasa değişikliği yapılırken dile getirilen eleştirileri haklı çıkarmıştır. Nerelerde, hangi koşullarda 
madencilik yapılacağına Türkiye‘nin taraf olduğu sözleşmeler ve yargı kararları dikkate alınarak 
küresel sermayenin değil, halkın çıkarlarını gözeten bir anlayışla ülkemizin doğal varlıkları ile tarihi 
ve kültürel zenginliklerini koruyacak yasal bir düzenleme acilen hayata geçirilmelidir. 

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
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AKP HÜKÜMETİ, RUSYA İLE NÜKLEER PAZARLIĞI YAPAMAZ.....06.08.2009

Yetki ve rapor karmaşası yaratılarak sürdürülen nükleer santral ihalesi, derhal iptal edil-
melidir... 

Rusya Başbakanı Vladimir Putin‘in bugün (6 Ağustos 2009) Ankara‘da gerçekleştireceği ziyarete 
“ağır” enerji dosyaları ile birlikte gelmektedir. Rusya‘nın Türkiye üzerindeki enerji hegemonyasını 
artıracak bu dosya ve anlaşmaların arasında, nükleer santral ihalesinin Rus firmaya verilmesi de yer 
almaktadır. Hukuki ve ekonomik olarak iptal edilmesi zorunluluğu ortaya çıkan nükleer ihalenin 
hukuka aykırı bir şekilde, Putin‘in ziyaretine kadar devam ettirilmesi dikkat çekicidir.  

Tek bir ortaklık grubu teklif vermesine rağmen, ihale iptal edilmemiş, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu (TAEK) süreci de tamamlanarak, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) Yarış-
ma Komisyonu tarafından fiyat teklif zarfı açılmıştır. TETAŞ Yarışma Komisyonu, uzman kişiler 
tarafından da oldukça fahiş bulunan firmanın fiyat teklifini değerlendirerek olumsuz rapor vermiştir. 
Olumsuz raporun gereğini yapması gereken TETAŞ Genel Müdürlüğü, TETAŞ Enerji Alış Dairesi‘ni 
firmanın yok hükmünde olan revize fiyat teklifini değerlendirmek üzere görevlendirmiştir. Buradan 
gelen görüşle de ihalenin sonuçlandırılamayacağı ortaya çıkınca, bu kez kuruluş amacı fiyatları de-
ğerlendirmek olan TETAŞ Yarışma Komisyonu‘nun fiyatı değerlendirme konusunda yetkisiz olduğu 
ileri sürülmüş ve Komisyon‘a ikinci kez rapor yazdırılmıştır. Komisyon‘un ikinci raporundan da 
beklediğini bulamayan AKP Hükümeti, nükleer santral ihalesinde yetki karmaşası yaratarak, ihaleyi 
istediği gibi yönlendirmeye çalışmaktadır.

Nükleer santral ihalesine ilişkin oluşturulan mevzuata, TETAŞ Yarışma Komisyonu‘nun tek so-
nuç raporu tanımlanmasına karşılık, fiyat değerlendirmesine ilişkin çok sayıda rapor ortaya çıkmıştır. 
Bu rapora karşın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yaptığı açıklamada raporlarda “mü-
tereddit” bir durum olduğunu belirterek, detaylı inceleme için görev verdiğini söylemiştir. Söz konu-
su “mütereddit” durum bizzat Bakanlık tarafından yaratılmaktadır. TETAŞ Yarışma Komisyonu‘nun 
olumsuz raporu açıkken, zorlama yöntemlerle “mütereddit” durumlar yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Alanlarında yetkin kişilerden seçilmesi zorunlu olan 9 kişiden oluşan Yarışma Komisyonu, yalnız-
ca zarf açan, evrak kaydı tutan sekretarya düzeyine indirgenmekte; Bakanlar Kurulu ise İhale Komis-
yonu yerine geçirilmekte, hatta katılımcı şirketle yeniden pazarlık yapabileceği ileri sürülmektedir. 
Böylece Bakanlar Kurulu, tek katılımcılı, garip bir müzayedenin tellalı konumuna sokulmaktadır. 

Bakanlıktan, “Komisyon Yetkili” İtirafı

Bugün Yarışma Komisyonu‘nun yetkisiz olduğunu iddia ederek, ihaleye sürdürmeye çalışan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, daha önce Nükleer İhale Yönetmeliği‘ne ilişkin Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından açılan davada verdikleri yanıtta ise Yarışma 
Komisyonu‘nun yetkili olduğu itiraf etmiştir. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık tarafından mahkemeye ayrı ayrı sunulan 
savunma dilekçelerinde, TETAŞ Yarışma Komisyonu‘nun fiyat teklifini değerlendirme konusundaki 
yetkinliği şöyle anlatılmaktadır: 
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“...Açıklamalar ışığında 5710 sayılı Kanun kapsamında gerçekleşecek enerji alımına ilişkin iha-
lenin TETAŞ tarafından gerçekleştirildiği sabittir. Kanun gereği yapılan işlem sadece TETAŞ açısın-
dan enerji alım yarışmasıdır. 

...Başlıklardan da anlaşılacağı üzere söz konusu komisyonda değerlendirilecek husus elektrik 
alım ihalesine ilişkin olarak sunulan fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi olup; nükleer santrala ilişkin 
teknik değerlendirme yapılmamaktadır. Dolayısıyla elektrik alımına ilişkin fiyat tekliflerinin değer-
lendirilmesi hususu, Şubat 2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ekinin 1. maddesi 
uyarınca elektrik satın alma ve satma anlaşmalarını yapma ve yürütme görevlerini yerine getirmek 
üzere kurulan TETAŞ‘ın bilgi ve ihtisas alanındaki bir faaliyete ilişkindir.”

Görüldüğü gibi fiyat tekliflerini değerlendirme konusunda TETAŞ Yarışma Komisyonu yetkili 
olup, Bakanlar Kurulu‘nun ya da Enerji Bakanlığı‘nın, hatta TETAŞ Genel Müdürlüğü‘nün bu aşa-
mada herhangi bir yetkisinden söz etmek mümkün değildir. Kaldı ki yapılmak istenen uygulama 
zaten hukuka aykırıdır. Firmaların ihalede sunmuş oldukları zarfın dışında ayrıca bir fiyat sunmaları 
mümkün değildir ve hukuken de geçerli değildir. 

İhale Pazarlık Unsuru Olamaz 

Vladimir Putin‘in ziyareti öncesinde ihalenin verileceğine yönelik söylentiler doruk noktasına 
ulaşmıştır.  AKP Hükümeti‘nin nükleer santral ihalesini, hukuka aykırı olarak iptal etmeyerek, “ulus-
lararası ilişkilerde pazarlık unsuru” olarak sürdürmesi kabul edilemez. 

Türkiye-Rusya ilişkilerinde enerjinin özel bir yer tuttuğu herkes tarafından bilinmektedir. Halen 
yürürlükte bulunan doğalgaz anlaşmalarına bakıldığında Rusya‘nın payının 30 milyar metreküp ile 
yüzde 58 düzeylerinde olduğu görülmektedir. Türkiye‘de 2008 yılında ithal edilen doğalgazın yüzde 
55‘ini elektrik üretimi amacıyla kullanmıştır. Doğalgazın elektrik üretimindeki payına bakıldığında 
ise tablonun çok değişmediği görülmektedir. Türkiye‘de 2009 yılının ilk 6 ayında üretimi yapılan 
elektriğin yüzde 48‘i doğalgaz kaynaklıdır. AKP Hükümeti dönemindeki piyasalaştırma uygulama-
ları nedeniyle, özel sektör santral yatırımlarında daha karlı buldukları doğalgazı tercih etmiştir. İthal 
kaynağa olan bağımlılığın bu kadar yüksek seviyeye ulaşması Rusya‘nın, Türkiye üzerindeki enerji 
hegemonyasını perçinlemiştir. Nükleer santral ihalesinin, Rus firmaya verilmesi ile birlikte enerji 
kaynağı bağımlılığına, teknoloji bağımlılığı da eklenecektir. 

Enerjide tek ülkeye bu denli bağımlı olan Türkiye‘nin sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşması 
beklenemez. Ekonomik maliyetlerin düşürülmesi, enerji arzının ucuz ve güvenilir hale getirilmesi-
nin yanında, Türkiye-Rusya ilişkilerinin daha sağlıklı bir zemine çekilmesi için de acilen yerli ve 
yenilenebilir kaynaklara yatırım yapılmalıdır. Nükleer santraldan enerji alımı için kullanılacak kamu 
kaynağı, acilen yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönlendirilmelidir. Özel sektörün karlı bulmadığı bu 
alanlara yapılacak yatırımlar ise kamu tarafından üstelenilerek, sürdürülmelidir. 

ABD tarafından Hiroşima‘ya yapılan nükleer saldırının yıldönümünde Putin‘in gelişi ile 
Türkiye‘de “nükleer santral pazarlığı” yapılması ayrıca anlamlıdır. Bugün tüm dünyada 6 Ağustos 
1945 tarihinde gerçekleştirilen saldırıda hayatlarını kaybedenler anılmaktadır. Ülkemizin yerli ve 



430

22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

yenilenebilir kaynaklarının henüz değerlendirilmemesi nedeniyle ihtiyaç duymadığı nükleer santral 
için açılan ihalenin, Hiroşima‘nın yıldönümünde iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz. 

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM SEKRETARYASI

Yönetim Kurulu

ONUNCU YILINDA 17 AĞUSTOSTAN YETERİNCE DERS ALDIK MI?....15.08.2009

Bütün bu göstergeler 17 Ağustos sonrasını iyi değerlendirmediğimizi ve dersimize yeterince ça-
lışmadığımızı göstermektedir. Unutmamalıyız ki kaybettiğimiz zaman ilerde yaşanacak afetlerde ka-
yıplarımızın artmasına neden olacaktır.

17 Ağustos 1999 tarihinde; 45 saniyede, on binlerce canımızı yitirdik, yüz binlerce konutumuz 
hasar gördü,  milyarlarca dolar maddi kaybımız oldu... 

Süreç içinde maddi kayıplar telafi edilse de yitirdiğimiz insanlarımızın acısını hala yüreğimizde 
yaşamaya devam ediyoruz. Benzer acıları yaşamamak için ilgili meslek Odası olarak, 10 yıl boyunca 
yaptığımız gibi bundan sonra da kamuoyunu bilgilendirmeye ve yetkilileri uyarmaya devam edece-
ğiz.  

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin devasa boyutta bir felakete dönüşmesinin temel nedeni-
nin; yeterince mühendislik hizmeti görmemiş depreme dayanaksız yapılar ile  sağlıksız ve plansız 
kentleşmeler ve yerleşim alanlarının belirlenmesinde yanlış yer seçimi olduğu gerçeği artık herkes 
tarafından kabul edilmiştir. 

Deprem, ülkemizin jeolojik yapısı gereği yüzölçümümüzün % 96 sını tehdit eden yadsınamaz bir 
gerçekliktir. Biliyoruz ki, en aktif fay zonları üzerinde bulunan ülkemizde bir doğa olayı olarak dep-
rem, kaçınılmaz olarak tekrar karşımıza çıkacaktır. Bu jeolojik gerçekliğin bilinmesine karşın, doğa 
olayının büyük bir afete dönüşmesinin ardından geçen on yıl sonra bugün, yaşadığımız çevrenin 
afetlere karşı daha güvenli olduğu söylemek mümkün değildir.

Jeoloji Mühendisleri Odası olarak soruyoruz. Aradan geçen süre içinde yapılması gerekenler ya-
pıldı mı?

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıkıcı sonuçları, ülkemizin temel aldığı afet stratejisi olan 
“Yara sarma” yaklaşımı ile, afet sırasında ve sonrasında yapılması gereken  arama-kurtarma, acil 
yardım, geçici iskan, yeni yerleşim yeri seçimi ve kalıcı konut inşa edilmesi işlemleri eksikli de olsa 
yerine getirilmiştir.

Ancak, afet tehlikeleri açısından hassas bir coğrafyada bulunan ülkemizde, yara sarma yerine en 
temel görev olması gereken  afet tehlikelerinin önlenmesi ve/veya afet risklerinin azaltılması konu-
sunda yeterli hazırlığın yapıldığını söylemek mümkün değildir. 
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Bugün bütün dünyada kabul edilen, afet öncesi hazırlık çalışmalarına yapılan bir birim harcama-
nın afet sonrası yapılacak 7 birim harcamaya karşılık geldiği gerçeğinden hareketle, afetlerle müca-
dele stratejisinin; hazırlık, planlama ve zarar azaltmayı önceleyen bir anlayışla kurgulanması gerek-
mektedir. Kısacası, kriz  yönetiminden önce risk yönetimine öncelik veren bir afet yönetimi anlayışı 
ile doğa olaylarının afete dönüşmesinin önüne geçmek mümkün olacaktır.

Ülke olarak aradan geçen 10 yıl sonunda sormak gerekiyor: 

•- Afet risklerini azaltmaya yönelik ulusal afet politikaları oluşturuldu mu?
•- Ülkemiz afet tehlike haritaları hazırlandı mı?
•- Afetlerle doğrudan ilintili yasalarda tek bir değişiklik yapıldı mı?
•- Afet risklerini azaltmaya yönelik bütçe kalemleri, fonlar  oluşturuldu mu? 
•-  Halkın afet bilinci ve afetlerle mücadele kültürü geliştirilebildi mi? 

Bu sorulara  olumlu bir cevap vermek mümkün değildir. 

17 Ağustos 1999 sonrasında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca düzenlenen, her kesim-
den  temsilcilerin katılımıyla Deprem Şurası ile Kentleşme Şurası‘ nın gerçekleştirilmesi olum-
lu bir gelişme olmasına karşın; şura kararlarının hayata geçmesi konusunda önemli bir ilerle-
me sağlanamamıştır. Şura raporlarında ısrarla vurgulanan Afet, İmar ve Yapı Kanunlarının  ye-
niden düzenlenmesi konusunda aradan geçen süre içinde herhangi bir gelişme olmamıştır.  
 
Yasa bazında gerekli değişiklikler yapılmamasına  karşın 17 ağustos depremi sonrasında yürürlüğe 
konan Yönetmelik ve Genelgelerle, güvenli yapılaşmanın ilk adımı olan zemin etütlerinin ve sağlıklı 
kentleşmenin altlığını oluşturan imar planlarına esas Jeolojik-Jeoteknik etütlerin zorunlu hale geti-
rilmesi önemli bir gelişme olmuştur. Afet risklerinin azaltılması açısından yaşamsal öneme sahip bu 
düzenlemelerin uygulanması ve hayata geçirilmesi konusunda  yerel yönetimlerin yeterli duyarlılığı 
göstermemeleri, hala yeterince ders almadığımızı göstermektedir. 

Afet risklerinin azaltılması sürecinde önemli bir rolü olan Yerel Yönetimlerin,  başta jeoloji mü-
hendisi olmak üzere teknik personel alt yapısı güçlendirilerek, uygulama ve denetim görevlerini 
yerine getirmeleri acil bir görevken bugün arzu edilen bir düzeyde olunmadığı bir gerçektir. 

Ülkemizde afet yönetiminin temel sorunlarından biri olan çok başlılık ve koordinasyon sorunu-
nun aşılması için  Afet Müsteşarlığı kurulması önerimiz siyasal iktidarlar tarafından dikkate alınma-
mış, bunun yerine risk yönetimine ağırlık vermeyen, acil durum ve kriz yönetimini ön planda tutan  
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı oluşturulmuştur. Başta Afet İşleri Genel Müdürlüğü olmak 
üzere mevcut kurumların kapatılarak bilgi birikimlerinin önemsenmediği, mevzuatı ve örgütlenme 
yapısı ülkenin afet potansiyeline denk düşmeyen, risk  yönetimi ve jeolojik hizmetlere yeterli önemi 
vermeyen bu yeni yapılanma ile afet hizmetleri konusunda belirsiz bir ortam yaratılmıştır. 

Bütün bu göstergeler 17 Ağustos sonrasını iyi değerlendirmediğimizi ve dersimize yeterince ça-
lışmadığımızı göstermektedir. Unutmamalıyız ki kaybettiğimiz zaman ilerde yaşanacak afetlerde ka-
yıplarımızın artmasına neden olacaktır.
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Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, ülkemizin jeolojik yapısı nedeniyle sıkça karşılaştığımız ve 
karşılaşacağımız depremlerin, yıkıcı afetlere dönüşmesinin önüne akıl, bilim ve mühendislik yakla-
şımı ile geçebileceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. 

Depremler önlenemez ancak zararlarını azaltmak mümkündür. Rant ilişkilerinin üzerinde şekille-
nen  kentleşme politikaları yerine toplumsal  ihtiyaçları önceleyen  kentleşme  politikalarını geliştir-
mek, buna uygun imar, afet ve yapı mevzutına ilişkin yasal düzenlemeleri ivedilikle gerçekleştirmek, 
risk yönetimini esas alan bir afet yönetim sistemini oluşturmak ve toplumun afet bilinci ile afetlere 
karşı mücadele kültürünü geliştirmek zorundayız. 

Depremler bu coğrafyanın jeolojik  yapısının kaçınılmaz sonucudur.

Ancak, afetler bu ülke insanının kaderi değildir.

15.08.2009

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 

DÜNYA BARIŞ GÜNÜNÜ KUTLADIĞIMIZ 1 EYLÜL 2009‘DA BARIŞ UMUDU 
TÜKETİLMESİN !.....30.08.2009

Barışın, kardeşliğin, bir arada yaşamanın önündeki en büyük engel olan ve çözümsüzlükte dire-
nen milliyetçi-şoven ve inkarcı anlayışın artık terkedilmesi gerekiyor. Milliyetçi-şoven ve inkarcı 
kesimlere karşı demokratik çözüm için toplumsal muhalefet güçlerine önemli görevler düşmektedir. 

İnsanlık tarihinin en büyük en acımasız kanlı savaşının başlatıldığı 1 Eylül 1939‘un ardından ge-
çen yetmiş yılda dünyamızda değişen bir şey olmadı. Sürdürülen savaşlarda ölümler yaşanırken kan 
ve göz yaşı akmaya devam ediyor.  

Barış gününü  kutladığımız bugün 1 Eylül 2009 da ; Irak‘ta, Afganistan‘da, Filistin‘de, Lübnan‘da 
paylaşım savaşları hala sürüyor, mazlum, yoksul halklar savaşın acısını çekiyor.  

Ülkemizde de Cumhuriyet öncesinden başlayıp günümüze kadar devam eden  Kürt sorununda 
yıllardır sürdürülen çözümsüzlük politikalarının tıkandığının görülmeye başlandığı,  toplumumuzda 
demokratik çözüm ve barış beklentilerinin geliştiği bir süreci yaşıyoruz.   

Yıllardır demokratik barışçıl yöntemler yerine; ısrarla sürdürülen inkar ve şiddet politikalarından 
dönülmesi anlamına gelebilecek süreçle tarihsel yanlışlardan kurtulunacak önemli bir noktaya gelin-
miştir. Geçmiş dönemlerde de barış umutlarını arttıracak kimi açılım sözleri devletin yetkililerince 
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dönem dönem dile getirilip umutlar yeşertilmiş, ancak geleneksel ırkçı şoven politika her seferinde 
umutları şiddet politikasıyla yok ederek, sorun daha da derinleştirilmiştir.

1 Eylül Dünya Barış Gününde;  çatışmalara son verilip, silahların susarak,   Kürt Sorunu‘nun 
demokratik çözümüne, onurlu ve sürekli bir barışa  her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.

Barışın, kardeşliğin, bir arada yaşamanın önündeki en büyük engel olan ve çözümsüzlükte dire-
nen  milliyetçi-şoven ve inkarcı anlayışın artık  terkedilmesi  gerekiyor. Milliyetçi-şoven ve inkarcı 
kesimlere karşı demokratik çözüm için toplumsal muhalefet güçlerine önemli görevler düşmektedir.

Kürt sorununun çözümü  için diyalog  ortamının yaratılması; bireysel değil toplumsal haklar üze-
rinden somut adımlar atılması için talepler yükseltilmeli, öncelikle eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik 
yeni bir Anayasa çalışması başlatılmalıdır.  

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, ülkemizde ve bölgemizde barışın, eşitliğin ve kar-
deşliğin egemen olacağı inancıyla 1 Eylül Dünya Barış gününü kutluyor, ülkemizde çeyrek asırdır 
süren kardeş kanının durması yönündeki talebimizi bir kez daha haykırıyoruz. 

YAŞASIN 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

YAŞASIN  HALKLARIN KARDEŞLİĞİ 

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

 İSTANBUL KİME TESLİM OLDU…10.09.2009

 DOĞA OLAYLARI AFETE DÖNÜŞMESİN diye her yaşanan felaketten sonra açıklama yap-
maktan bıktık artık... Geçtiğimiz ay Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşadığımız afetin bir benzerini bu 
günlerde Marmara Bölgesinde yaşıyoruz. 

Depremler, heyelanlar, kaya düşmeleri ve su baskınları, gezegenimizin oluşumundan bugüne ka-
dar geçen yaklaşık 5 milyar yıl boyunca sayılamayacak sayıda tekrarlanan gezegenimize bugünkü 
çehresini veren, bozulan dengeyi bir sonrakine kadar yeniden kuran, sıradan doğa olaylarıdır. Ancak, 
günümüzde özellikle kentsel alanlarda, bu doğa olayları bizleri etkilemekte can ve mal kayıplarına 
yol açan ve yaşamımızı kesintiye uğratan AFET olaylarına dönüşmektedir. 

İstanbul yerleşim alanları içinde yaklaşık 600 km dere yatağı bulunmaktadır. Dereler kenti olan 
İstanbul‘un kent topraklarının rant temelli yağmalanmasının bir sonucu olan çarpık kentleşmeye 
kurban edildiği açıktır. 

Başbakan yaptığı basın toplantısında ‘‘izahı mümkün olmayan felaket’’ tanımlaması yaparak ya-
şananları anlamamıza yardımcı oldu.(!) Olayın açıklanacak yönü olmayınca suçlanacak etkili ve yet-
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kililer de olmayacaktı. Oysa İstanbul‘da yaşananlar çok açıktı. Arazinin yanlış kullanımı, dere yatak-
larında kontrolsüz yapılaşma, insan girişimleri sonucu dere kesitlerinin daraltılması gibi hidrolojik 
dengeyi bozucu müdahalelerin sonuçlarıydı. Ancak, sorun sadece alt yapı sorunu değildir. Megakent 
İstanbul‘da yaşananlar bir bütün olarak, kentleşmeyi rant temelinde gören liberal anlayışın ve onun 
yerel yönetim uzantısının yerle bir olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. 

Dere yataklarının üstünü kapatarak caddelere dönüştüren, taşkın riski bulunan alanlar ile doğal 
plaj alanlarını imara açan anlayışın temsilcileri, bu gün yaşadığımız afetin sorumluluğundan kaça-
mazlar. 

Yaşananlarla ilgili olarak, 

ülkemizde, yerleşim alanlarında afet tehlikelerinin önlenmesinin, planlama ve uygulama süre-
cinde bilim ve mühendislik verilerini esas alan yaklaşımların içselleştirilmesiyle mümkün olacağına 
inanıyoruz. 

Bunun için, ivedilikle ülkenin tamamını kapsayan Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının hazırlan-
ması ve bu çalışmaların her ölçekte planlamaya entegre edilmesine bir an önce başlanılmalıdır. 

Kentsel alanların talan edilmesi anlayışından uzak, halkın katılımcı süreçlerin içerisinde olduğu 
bilim ve mühendislik temelinde yaklaşımların şekillendirdiği bir yerel yönetim anlayışının yerel yö-
netimlerde egemenliği ile yaşanılası kentlerin oluşacağına inanıyoruz. 

Sıradan doğa olaylarının afete dönüşmemesi için merkezi ve yerel yönetimleri sorumluluklarını 
yerine getirmesini istiyoruz. 

Afetler bu ülkenin kaderi olamaz. Olmamalıdır.  

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 

12 EYLÜLCÜLER HESAP VERECEK…11.09.2009

12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 29 yıl geçti. 12 Eylül rejimi altında ülkenin tarih-
sel geçmişi belleklerden silinmiş bir toplum yaratılması  istenmişti. Önce baskı, işkence, hapislikle 
bir dönem yok edilmeye çalışılmış, polis devleti anlayışı kurumsal olarak geliştirilip, baskı ve zor 
üzerine kurulu düzen yeniden inşa edilmişti. Toplumun bu sürece uygun kurulması/kurgulanması 
gerekiyordu. Adım adım gerekenler yapıldı. Bugün, 12 Eylülcülerin istedikleri hafızasını yitirmiş bir 
toplumun içinde yaşıyoruz. 12 Eylülü, nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte toplumsal hafızaya katabil-
mek, gelecek günlerin daha aydınlık olmasını sağlamada önemlidir. 

Kürt açılımı-demokratik açılım olarak tartışılmaya çalışılan toplumsal, kültürel, siyasal alandaki 
açmazların üstesinden gelebilmek, 12 Eylül rejimininden kurtulmaktan geçecektir. Bunun için 12 


