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Çevre Mühendisleri Odası’nın (ÇMO), Kütah-
ya’daki siyanür sızıntısı üzerine yaptığı açık-
lamalara karşı Eti Gümüş AŞ’nin ÇMO’nun 

basın açıklamalarının dava sonuna kadar durdurul-
ması ve 30 bin TL’lik tazminat istemiyle dava açması 
üzerine aralarında Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
da bulunduğu TMMOB’ye bağlı 19 Oda, ÇMO ile 
dayanışma amacıyla 8 Temmuz 2011 tarihinde ortak 
bir açıklama yaptı. Ortak açıklamanın tam metnine 
yazımızın devamdan ulaşabilirsiniz.

Eti Gümüş AŞ’nin Kütahya’daki Gümüş İşleme Tesisi’nin 
atık havuzunda yaşanan kısmi yıkılmadan kaynaklı siyanür 
sızıntısı üzerine ÇMO’nun yaptığı basın açıklaması üzerine 
Yıldızlar Holdinge bağlı ETİ Gümüş AŞ, ÇMO’nun basın 
açıklamalarının dava sonuna kadar durdurulması ve 30 
bin TL’lik tazminat istemiyle dava açtı.

Gelişmeler üzerine Elektrik Mühendisleri Odası, Fizik Mü-
hendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri 
Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odası, İçmimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri 
Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri 
Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri 

ODALARDAN 
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ODASI'NA DESTEK

Odası, Makina Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühen-
disleri Odası, Mimarlar Odası, Petrol Mühendisleri Odası, 
Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Tekstil Mü-
hendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası 8 Temmuz 
2011 tarihinde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 
TMMOB’ye bağlı 19 Odanın ortak açıklamasında ÇMO’nun 
açıklamalarının mesleki kamusal-toplumsal sorumlulukları 
gereği bilimsel-teknik çerçevede gerçekleştirildiği belirtile-
rek, ÇMO’nun açıklamalarının kamuoyunu bilgilendirmeyi 
hedeflediği vurgulandı. 

ÇMO aleyhine açılan davanın kamu yararını ve halk 
sağlığını zedeleyen faaliyetler ile ilgili olarak meslek 
kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerince yapılan basın 
açıklamalarını engellemeye yönelik olduğunun altının 
çizildiği açıklamada, şöyle denildi: 

“Bu dava ne mesleki kamusal-toplumsal sorumluluk-
larını yerine getiren Çevre Mühendisleri Odamız ve 
diğer Odalarımıza ne de üst birliğimiz olan TMMOB’a 
açılan ne ilk davadır ne de sonuncusu olacaktır. Böyle 
onlarca, yüzlerce dava bulunmakta ancak bizlerin bi-
limsel mesleki gerçekler ışığında faaliyet yürüttüğümüz 
eylem ve etkinliklerimiz mahkeme kararlarıyla da teyit 
edilmektedir. 
Bilinmelidir ki TMMOB ve bağlı Odaları için mesleki bi-
limsel doğrular ile kamu ve halk sağlığı esastır. Sanayi, 
çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yapı deneti-
mi, imar, tarım, gıda, madencilik, orman, su kaynakları, 
enerji, çevre, kentleşme v.b. alanlar ile ilgili faaliyet ve 
açıklamalarımızdaki temel yaklaşım budur.” 

Odaların ve TMMOB’nin ülke, kamu ve toplum zararına 
yol açan uygulamalara yönelik kamuoyunu bilgilendirme 
sorumluluğunu yerine getirilmesinin engellenemeyece-
ğinin vurgulandığı açıklamada, “Yağma, sömürü ve usul-
süzlükler karşısında Odalarımız ve Birliğimiz her zaman 
bilimin, tekniğin ve halkımızın yanında olacak, dayanışma 
ve birlikte hareket etme araçlarını geliştirecektir” denildi. 
Açıklamada, TMMOB’ye bağlı Odaların ÇMO’nun aley-
hine her türlü girişime karşı birlikte mücadele edeceği 
vurgulandı. <


