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İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURUN
                                                                                                                   03 Mart 2014
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu; insan odaklı bir mesleğin uygulayıcılarının örgütü 

olan TMMOB’nin önemli çalışma alanlarından, mücadele alanlarından birini oluşturmaktadır.  
Konunun önemine bir kez daha dikkat çekmek amacıyla 42. Olağan Genel Kurulumuzda, 3 Mart 
1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıl-
dönümü, “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak kabul edilmiştir.

Öncelikle 3 Mart 1992 tarihinde yaşamını kaybeden 263 maden işçisi ile birlikte son yıl-
larda Balıkesir Dursunbey’de biri maden mühendisi, 13 maden işçisini; Bursa Kemalpaşa’da ya-
şamını yitiren 19 maden işçisini, İstanbul Tuzla’da, Davutpaşa’da, Ankara Ostim’de, Zonguldak 
Karadon’da, Maraş Elbistan’da, İstanbul Esenyurt’ta ve saymakla bitiremeyeceğimiz iş cinayetle-
rinde yaşamını kaybeden emekçileri saygıyla anıyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurla-
rından biridir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı 
ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunmaktadır.  

ILO rakamlarına göre; bugünün dünyasında her 15 saniyede bir işçi, iş kazaları veya meslek 
hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her gün yaklaşık 6 bin 300 kişi iş kazası veya 
meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık olarak 360 bin kişi iş ka-
zası, 1 milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir. Her yıl 270 
milyon iş kazası meydana gelmekte ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. 
Her yıl, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde, zehirli maddelerden dolayı 651 bin işçi yaşamını 
yitirmektedir. 

Ülkemiz açısından durum oldukça vahimdir. Ülkemizde her gün ortalama 176 iş kazası ol-
makta, 3 emekçi yaşamını kaybetmekte ve 5 emekçi iş kazası sonucu iş göremez hale gelmek-
tedir. Bu nedenle ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında 
ise Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.

Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güven-
cesinin azalması, esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendi-
kasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması; sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt 
dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki yanlışlıklar iş cinayetlerinin nedenleri 
arasındadır. 

Bir kere daha söylüyoruz: işçi sağlığı ve iş güvenliğinde temel amaç; çalışanların sağlığına 
zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası ge-
çirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının 
sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel bütünlüğünün korunması olmalıdır.

İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili şartları sağlamak işverenin öncelikli ödev ve sorumlulu-
ğudur. Çalışanlar da bu doğrultuda alınan tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. İlgili dü-
zenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını denetlemek ise elbette devletin görevidir. Bu ise ancak 
tarafların uzlaşma içerisinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemine inanmaları ile mümkündür.

Ne yazık ki, yeni çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da sorunun merkezine 
inen ve ona göre çözümler üreten bir yasa değildir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş cina-
yetleri ve ölümler artarak devam etmektedir. 

2002 yılında yenilenen İş Kanunu’nda 50’den fazla devamlı işçi çalıştıran sanayiden sayılan 
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işyerlerinde iş güvenliği mühendisi ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunlu hale getirilmiştir. AKP, bu 
yasanın uygulama yönetmeliği ile iş güvenliği mühendisi ve işyeri hekimini danışman statüsüne 
indirgeyerek işyerlerinin devamlı kontrolünü engellemiştir. Bu yönetmelik yargıdan dönünce İş 
Yasası’nda, ÇASGEM ve Bakanlık Teşkilat Yasası’nda torba kanunlarla değişiklik yapmıştır. Bu yasa-
lara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler de yargıdan dönünce, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nı 
TMMOB ve bağlı odaların tüm itirazlarına rağmen yasama organından geçirmiştir. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası’ndan işveren ve devlet sorumsuzluğu çıkmıştır. Devletin bu alandaki denetleme 
görevi, tıpkı toprak gibi, su gibi, enerji gibi özelleştirilmiştir.

Bu yasa ve yönetmeliklerle işyerlerinde çalışan insanların sağlık ve güvenliğini koruyacak, 
devamlı ve devlet gözetiminde bir denetleme olması beklenirken AKP, Devletin elini bu alandan 
çekerek özel sektöre bir pazar alanı açmıştır. Eğitimli mühendis ve hekimi eğitme adı altında özel 
eğitim kurumları açtırarak, burada bir sektör yaratmıştır. OSGB’ler adı altında özel kurumlar oluş-
turarak mühendis ve hekimleri kiralık işçi konumuna getirmiş, iş yerlerini denetleyecek mühendis 
ve hekimlerin bağımsız çalışmasını engellemiştir. Kendisi güvencesiz, kiralık işçi olan mühendis 
ve hekimler kendini koruyamazken, diğer işçilerin güvenliğini ve sağlığını nasıl koruyacaklardır? 
AKP’nin ortaya çıkardığı ve uyguladığı mevzuat aldatmacadır, insan hakları ihlalinin kılıfıdır. 

Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis ve hekimi iş kazaları tazminatla-
rından sorumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü 
sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız. 

Oysa her zaman söylediğimiz gibi; iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıkları-
nın önüne geçilebilmesi için işyerlerinde “önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği” anlayışı 
yerleştirilmelidir. Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri almayan işverenler, yasal 
düzenlemeleri ve ikincil mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri 
yapmayan ilgili bakanlıktır. 

Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin 
durdurulması için mücadele etmek, kendini emekten yana konumlandıran TMMOB’nin tarihi 
görevidir. Bu görevi yerine getirme bilinciyle TMMOB; iş cinayetleri ve işçi ölümlerini ülkemizin 
sosyo-ekonomik ve demokrasi sorunları ile birlikte bir bütün olarak ele almakta, insanca çalışma 
koşullarının oluşturulmasını insanca yaşama hakkı ve talepleri ile birleştirerek sorunun çözümü 
için yapılabilir, gerçekçi önermelerde bulunmaktadır.

Siyasi iktidar TMMOB’nin ve bağlı odalarının sözünü dinlemek, algılamak ve daha önemlisi 
hayata geçirmek zorundadır.

İş cinayetleri kader değildir! İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği 
yapılsın! Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun!

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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BASINA VE KAMUOYUNA
17 Nisan 2014 

İzmir 1 no’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonu’nun, talanın önünü açan kararına karşı dava 

açıyoruz

Son zamanlarda tüm Türkiye’de ve özellikle yarımadamızda doğal sitlerin derecelerinin ye-
niden değerlendirilmesi konusunda alınan kararlar, doğal sitleri ranta yönelik yapılaşma tehli-
kesiyle karşı karşıya getirmiştir. 

Ülkemizde rant odaklı uygulamalar neticesinde doğal alanların hiçe sayıldığı, hiçbir bilimsel 
temele oturmayan kararlar doğrultusunda uygulanan yapılaşmayla bir talan sürecinin yaşandığı-
nı görmekteyiz. Bu uygulamaların önünü açan ve şu an içerisinde olduğumuz 1. Derece Doğal Sit 
içinde 16 kaçak villanın ve diğer tüm kaçak yapıların yapılmasını yasal duruma getiren Komisyon 
Kararı bu durumun en önemli örneklerinden biridir. 

Bu kapsamda İzmir 1 no’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 28.11.2013 tarih 
ve 200 sayılı kararının yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi talebiyle, 
TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarımız (Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Peyzaj Mimarları 
Odası İzmir Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Çevre Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi) tarafından bugün itibari ile dava açılıyor.

İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytineli Köyü, Sarpdere Mevkii’nde bulunan dava konusu alan; 1995 
yılında (mülga İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.10.1995 
tarih ve 5932 sayılı kararı) 1. Derece Doğal Sit ilan edilmiş, fakat Bölge Komisyonu’nun güncel 
kararı ile sit derecesi düşürülerek Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına dönüş-
türülmüştür. 

Söz konusu karar açıkça doğal yaşam alanlarımıza ve yarımadamıza yapılan bir saldırı niteli-
ğindedir. Bugün geldiğimiz noktada, komisyon kararına esas Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma 
Raporunun ilgili idareden defaten istenmesine rağmen ısrarla tarafımıza iletilmemesi son derece 
düşündürücü olmakla birlikte, raporun usul ve esaslara uygunluğu hususunda endişelerimizi 
artırmaktadır. Doğal sit niteliği taşıyan alanların ve derecelerinin belirlenmesi konusunda izle-
necek yol mevzuatla sabittir. İlgili mevzuatta doğal sit özelliği taşıdığı belirlenen alanların ise 
ardışık en az dört mevsimi kapsayacak ekolojik temelli bilimsel araştırma sonucuna göre koruma 
statüsünün devamı, yeni statü tesisi veya iptali önerilir” şeklinde ifade edilen yönetmelik hüküm-
lerinden anlaşılacağı üzere, ardışık 4 mevsim devam edecek bir araştırma gerektiren söz konusu 
raporun, Komisyon karar tarihi, başvuru tarihi, yönetmelik/değişiklik tarihi vb gibi sürece yönelik 
işlemlerin tarihlerine bakıldığında ardışık 4 mevsimlik bir araştırma yapılmaksızın sunulduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla, işlemin hukuka aykırı bir şekilde tesis edildiği açıktır. 

Doğal Sit Alanlarının İrdelenmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan 
Teknik Esaslar’ın Ön Değerlendirme Raporuna yönelik bölümünde ise;  “Ön Değerlendirme 
Raporu; potansiyel veya mevcut doğal sit alanının özelliğine göre ilgili uzmanlar tarafından 
alanda yapılan inceleme sonucu mevcut doğal sit statüsünün iptaline veya Ekolojik Temelli 
Bilimsel Araştırmaya ihtiyaç olup olmadığının ortaya konulmasına karar vermek amacıyla dü-
zenlenen rapordur. Hazırlanan ön değerlendirme raporu, raportörler tarafından bir rapora bağ-
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lanarak TVK Bölge Komisyonuna, Komisyon kararı ise değerlendirilmek üzere Bakanlığa (Tabiat 
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) sunulur. Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporuna 
ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi için öncelikle varsa bu alana özgü yapılmış bilimsel çalış-
malardan faydalanılacaktır” denilmektedir. 

Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu tarafımıza iletilmediği gibi, ön değerlendirme 
raporu da elimizde bulunmamaktadır. Ancak dava konusu komisyon kararında Ekolojik Temelli 
Bilimsel Araştırma Raporunun Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar’a 
şekil ve usul yönünden uygun hazırlandığı belirtilmekte, Teknik Esaslarda belirtildiği üzere doğal 
sit iptal kararı ya da Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu gerekliliği konusunda net bir 
sonuç ortaya konulmamaktadır. Raporun şekil ve usul yönü dışında esası itibariyle uygun olup 
olmadığı belirtilmemektedir. Dolayısıyla inceleme sürecinin de ilgili mevzuata uygun yürümediği 
anlaşılmakta, hukuka aykırı bir işlem tesis edildiği açıkça görülmektedir.

Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu, ilgili yönetmelik maddesine göre; biyolog, or-
man mühendisi, ziraat mühendisi, şehir plancısı, su ürünleri mühendisi, jeoloji mühendisi, peyzaj 
mimarı, çevre mühendisi, harita kadastro mühendisi ve ilgili diğer meslek gruplarından oluştu-
rulacak en az 5 kişilik bir araştırma ekibi tarafından hazırlanmalıdır. Ancak yine anılan raporu 
hazırlayan isimlerin, mesleki ve akademik çalışma alanlarına bakıldığında; bu bölge özelinde ya-
pılmış ve kaynak gösterilen bir çalışmalarının bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla yönetmelik 
gereğince 4 mevsimlik bir inceleme yapılmaksızın hazırlanan bir raporun, raporu hazırlayan 
isimlerin bölgeye ilişkin çalışmalarının bulunmadığı da dikkate alındığında, alanın sit statüsünün 
belirlenmesi için gerekli ve yeterli şartları sağlayan bir kaynak olmayacağı ve söz konusu raporun 
bilimsel ve mesleki etiğe, koruma mevzuatına, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu açıktır.

Anılan yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen korunacak hassas alanların ayırt edici özel-
likleri incelendiğinde;  alanın belirtilen kriterlerden bir ya da birkaçını içeriyor olması kesin 
korunacak hassas alan olması için yeterlidir. İçinde bulunduğumuz bu alanın kriterlerin tama-
mına sahip olduğu, parçası olduğu habitatın bütüncül özelliklerinin detaylıca incelenmesinde 
de görülecektir. Bu özelliklere bakıldığında;

Söz konusu alan, içinde bulunduğu Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası ile bir bütün olarak 
düşünülmek zorundadır. Yarımada; topografyası, iklimi, özgün flora ve faunası, kıyıları, doğal 
kaynakları, tarihi yerleşimleri ve arkeolojik birikimi ile kendine özgün bir kimlik taşımaktadır. 

Yarımada, İzmir kent merkezinin etkilenme bölgesinde olmakla birlikte, doğal ve kültürel 
değerlerini günümüze kadar büyük oranda korumuştur. Yarımadanın gerçek zenginlikleri olarak 
kabul edilen bu doğal, kültürel ve tarihi varlıklar, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını şekillendir-
mektedir. Dolayısıyla Yarımada’nın yerel varlıklarının, bölgenin çevresel değerlerini koruyarak, 
yörenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik katılımcı bir anlayışla ele alınması gereklidir. 

Söz konusu alanın da içinde yer aldığı Alaçatı ile Sığacık arasında kalan bölge, Yarımadada 
insan etkisinin en az görüldüğü ve bütünlüğünü koruyan bir bölge durumundadır. Bu alanın 
kaybedilmesi ile bu bölgedeki diğer parçalanmaların önü açılacak ve gelecekte yarımadanın sos-
yo-kültürel yapısı üzerinde de olumsuz etkileri olacaktır. Alan, özellikle ‘Juniperus phoenicea’’nın 
(Finike Ardıcı) yoğun olarak bulunduğu bir bölgedir. Çeşme ve Seferihisar’da küçük topluluklar 
halinde temsil edilen tür, en geniş yayılışı bu alanda göstermektedir. Bu durum, bölgenin uzun 
yıllardır insan baskısına uğramamış, doğal bir habitat olduğunun en önemli göstergelerinden 
birisidir. Finike ardıcının, çimlenme engeli nedeniyle doğal yolla yetişmesi güçtür. Yapılan çalış-
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malar göstermektedir ki, insan faaliyetleri sonucunda oluşan bozunmalar nedeniyle türün yaşam 
alanlarının %93’ü yok olmuştur. Bu nedenle, söz konusun alan, büyüklük ve bütünsellik açısından 
bu türün, bu bölgede korunabilmesi için kritik bir habitat niteliği taşımaktadır. 

Alan aynı zamanda, Alaçatı Önemli Doğa Alanı’nın sınırları içerisinde yer almaktadır. ÖDA’lar 
uluslararası öneme sahip olduğu kanıtlanmış alanlardır ve bu nedenle koruma altına alınma-
sı gerekmektedir. Bu alanlar korumaya ihtiyaç duyan türlerin dağılım ve nüfuslarını esas alan 
standart, küresel ölçekte uygulanabilir ve eşik değerlerine bağlı bilimsel kriterler vasıtasıyla 
seçilmektedir. Bu kriterler; hassaslık ve benzersizliktir. Hassaslık kriterini sağlayan ÖDA’lar, nesli 
tehlike altında olan canlı türlerinin önemli popülasyonlarını barındıran alanlardır. Benzersizlik 
kriteri ise dar yayılışlı türler, yoğunlaşan türler ve biyoma özgü türler için önem taşıyan alanları 
belirlemek için kullanılır. 

Alan Ege Bölgesinin el değmemiş son doğal alanlarını oluşturmaktadır. Söz konusu alan, 
sahip olduğu az bulunur bitki ve Akdeniz Foku (Monachus monachus) gibi hayvan türleri ile 
ÖDA’ların hassaslık kriterini karşılamaktadır. Ülkemizde dar yayılış gösteren Finike ardıcı açısın-
dan ise benzersizlik kriterini karşılamaktadır. (Alan içerisindeki kuru vadiler, kıyılarda sarp kaya-
lıklar ve bozulmadan kalmış küçük kumsallar, tuzcul bataklıklar ile bir bütünlük göstermektedir. 
ÖDA olarak belirlenen alanın bütününe baktığımızda alanın bitkiler açısından zengin mevsimsel 
su basar çayırlara ve sığ gölcüklere de ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye ölçeğinde nadir bitki 
türlerinden biri olan Orchis lectea alanda yaygın olarak bulunur. Alandaki sığ gölcükler ülke-
mizde sadece burada bulunan Pilularia minuta popülasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. ÖDA, 
nesli tehlike altında birçok kuş türüne ev sahipliği yapar. Alanda üreyen önemli yırtıcı türleri 
tavşancıl (Hieraaetus fasciatus), bıyıklı doğan (Falco biarmicus) ve küçük kerkenezdir (Falco 
naumanni). Alandaki adalar; ada martısı (Larus audouinii) ve tepeli karabatak (Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii) gibi deniz kuşları için önemlidir. Söz konusu alan özelinde baktığımızda, 
alan Ege Bölgesi’nde sırtlanın (Hyaena hyaena) ve karakulağın (Caracal caracal) yaşadığı nadir 
alanlardan birisidir.)

İlgili mevzuatta tanımlanan sit statüsüne sahip alanlara insan faaliyetlerinin girmesi, bu 
alanların tahribata açık hale gelmesi, dolayısıyla sahip olduğu korunması gerekli özgün nite-
likleri kaybetmesi anlamına gelmektedir. Oysa alanın niteliklerini açıkladığımız bölümde de 
detaylıca değinildiği üzere bu alan bir bütünün ayrılmaz parçası ve sahip olduğu özelliklerin 
mutlaka korunması gereken bir alandır. Alınan karardaki yaklaşım doğal alanların korunması 
yönünde olmamakla birlikte,  kamu yararı gözetmeyen ve söz konusu alan özelinde ayrıcalıklı 
imar hakkının tanınması yönünde bir karardır. 

Söz konusu kaçak yapılaşma ilgili mevzuat, planlama ilke ve esaslarına açıkça aykırıdır.
Dava konusu alan; değişiklik öncesinde her ne kadar iptal edilmiş olsa da şu anda üst ölçekli 

planda ‘orman’ ve 1. Derece Doğal Sitin bir parçası iken, mevcut durumda kişiye özel ayrıcalıklı 
imar hakkı verilmesiyle kaçak yapılaşmaya maruz kalmış, bu yapılara ilişkin ilgili İdarelerce yı-
kım kararı verilmiştir. Ayrıca, Parsel maliklerinin 16 adet yapının yıkım kararının iptaline ilişkin 
talepleri ilgili mahkemece REDDEDİLMİŞTİR. 

Yapılan derece değişikliği ile birlikte, 1. Derece Doğal Sit olarak tescillenmiş alandan ko-
parılan ve kaçak yapılaşmanın olduğu alanda hazırlanacak koruma amaçlı imar planı yolu ile 
yapılaşmanın önü açılarak, var olan kaçak yapıların da hazırlanacak plan hükümlerine uygun 
hale getirilmesine bağlı olarak ruhsatlandırılmaları sağlanabilecektir. Dolayısıyla alan özelinde 
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mevcut kaçak yapılaşmaları destekleyici ve önünü açan bu karar, yarımada bütününde olası kaçak 
yapılaşmanın önünü açacak şekilde referans gösterilebilecek bir karardır. Bu durumun ileride 
telafisi olmayacak durumlar yaratacağı açıktır.

Sonuç olarak; doğal sitlerin yeniden irdelenmesi konusu; ancak ranttan, kişisel menfaatten 
uzak bir biçimde bilimsel gerçeklerle temellendirilerek yapıldığı zaman doğru ve kamuoyunun 
üzerinde uzlaşabileceği sonuçlar yaratabilir. Parsel ölçeğinde ya da bütünlükten uzak bir şekilde 
yapılan değerlendirmeler doğal alanların etkili bir biçimde korunması/yönetilmesi bir yana, hızlı 
bir biçimde yok olmasına neden olmaktadır. Sit alanlarına ilişkin değerlendirmelerin bütüncül 
ve bilimsel yaklaşımla, şeffaf bir yol izlenerek çözülmesi ve sitlerin bu şekilde yeniden değer-
lendirilmesi bu alanların korunabilmesi ve kamu yararını gözetebilmesi adına olmazsa olmaz 
şarttır. Ne yazık ki, dava konusu taşınmazda izlenen yolun, gayri yasal yollarla inşa edilmiş kaçak 
yapıların yasal bir hale getirilmesine hizmet eden bir yol olduğu anlaşılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, bölgenin doğal varlıkları ve uzun vadede tüm kültürel ve ekonomik 
değerlerinin korunması adına söz konusu kararın ivedilikle iptali gerekmektedir. 

Açıkçası meslek odaları olarak, Ankara AOÇ örneğinde olduğu gibi İzmir dışındaki diğer uygu-
lamalar ve İzmir’de de karşımıza çıkan Urla Zeytineli’nde 20 hektarlık alana dair verilmiş kararlar 
açısından, doğal alanlarımızın geleceği konusunda ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleşti-
rilmekte olan ve ileride yapılacak doğal sit alanlarının yeniden irdelenmesi çalışmaları konu-
sunda endişe duymaktayız.  Bu bağlamda; hukuka, kamu yararına ve bilimsel referanslara aykırı 
olduğunu gördüğümüz, kentlerimizi ve doğal yaşam alanlarımızı tahrip etmeye yönelik herhangi 
bir girişimin olması halinde, bugüne kadar olduğu gibi, planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve 
kamu yararı ile bilimsel yaklaşımdan taraf olarak, bu hukuksuz uygulamaların karşısında, yasal 
her türlü platformda görüş ve itirazlarımızı dile getirmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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ORMAN MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE, ÖZEL 
MÜLKİYET VE YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILIYOR

17 Nisan 2014

Dünyada nüfusun artması, sanayi üretimi ve kentleşme süreçlerine bağlı olarak kaynakların 
doğru yönetilememesi, çevre sorunları, küresel ısınma, kullanılabilir su kaynaklarının azalması, 
gıda sorunu, arazi ve benzeri sorunlar da artmıştır.

1992 yılında Rio De Janeiro’da kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü ile çözüme yönelik bir süreç başlamıştır. Bu süreçte görülmüştür 
ki, en iyi çözüm araçlarından birisi de orman varlığının korunması ve çoğaltılmasıdır. 

Karbon emisyonunun azaltılmasındaki ve su kaynaklarının verimliliğinin ve kullanılabilirliği-
nin korunmasındaki etkilerinin yanı sıra; ormanların insanların yaşam kalitesine olumlu katkısı, 
ülkeleri orman varlığının korunması konusunda daha da duyarlı hale getirmiştir. Kent içi yeşil 
alanlar “kentin geleceğini kurtaracak alanlar” olarak görülmektedir. Artık yapılacak her türlü 
kamusal yatırım orman alanlarının dışında yapılmakta, yapılacak işlerde ormanlara en az zarar 
verecek yöntemler seçilmektedir. Ayrıca, kent içi yeşil alanlar da ormanlar gibi korunma konusu 
olarak önemini korumaktadır.

Ülkemizde ise gelişmenin bu doğrultuda olduğunu söylemek güçtür. Her gün; kent içi yeşil 
alanlarımıza ve kentimizin içinde veya çeperlerinde bulunan önemli orman alanlarımıza yapı-
lan yeni bir acımasız saldırı haberiyle karşılaşıyoruz. İzmir Aliağa’da sanayi alanlarının ve liman 
işletmelerinin tehdidi altındaki orman alanımız, Çeşme Yarımadası’nda Urla Villaları’yla yapılaş-
maya açılan orman alanımız, İstanbul’da Gezi Parkı, 3. Köprü, Havaalanı, Ankara’da Atatürk Orman 
Çiftliği ve ODTÜ Ormanı çok yakın zamanlarda ardı ardına karşılaştığımız örneklerden birkaçıdır. 

Ülkemizde orman varlığının yaklaşık % 99’u devletin hüküm ve tasarrufundadır. Anayasa, dev-
lete ve onun kurumsallaşmış birimi olan Orman Genel Müdürlüğü’ne bu ormanların korunması 
ve geliştirilmesi görevini vermiştir. 

Bugün her türlü kamusal yatırım için “ormandan alan tahsisi” noktasına gelinmiştir. Bedelsiz 
olarak yapılan tahsis ve çok sayıda şahısla uğraşmak yerine sadece orman idaresiyle muhatap ol-
manın getirdiği bürokratik kolaylık; orman alanına tesis yapmayı cazip hale getirmiştir. Kurumlar, 
bir yatırım yapılacaksa ‘yakında orman alanı var mı’ diye bakmaktadırlar. Özetle, Orman Genel 
Müdürlüğü “arsa ofisi”ne dönüşmüş durumdadır. Kamu sektörü ve özel sektör işbirliğiyle yapılan 
tesisler için tahsis edilmiş olan alanlarda üst hakkı tesisiyle de, Anayasa’nın ‘ormanların mülkiyeti 
devredilemez’ hükmü delinmiş olmaktadır.

Bugün gündemimizde olan Orman Kanunu’nun 16., 17., 18. ve 115. maddelerinin uygulanma-
sıyla ilgili yönetmelik değişikliğine aşama aşama gelinmiştir. Şöyle ki:

• Orman Yasası’nın 17. maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 17.12.2002 günlü kararıyla “orman-
ların kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz” gerekçesine dayalı olarak iptal edildi.

• 2004 yılında yapılan 5192 Sayılı Kanun ile Orman Kanunu’nun 17. maddesi “her türlü tesisin 
devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde 
izin verilebilir” şeklinde yeniden düzenlendi.

Bu dönemden sonra “Torba Yasa” modası çıktı. Pek çok yasayla ilgili düzenleme bu yasaların 
içinde adeta gizlenerek yapılmaya başlandı.
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• 2008 yılında çıkan torba yasayla orman alanlarında spor tesislerine izin verilmesi hükmü 
kondu.

• 2010 yılında “köye ve bağlı yerleşim birimlerine yol, su, atık su, gölet, mezarlık ve altyapı 
tesislerine bedelsiz izin verilmesi ile sağlık eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla izin verilen 
tesislerin kafeterya, kantin, otopark gibi yan ünitelerinin kiralanmasına ve özelleştirme uygula-
maları kapsamında işletme hakkının devredilmesine izin verilmesi” hükmü kondu.

• 2012 yılında “Yüksek Öğretim Kurumu ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yurt 
yapma” izni getirildi. Aynı düzenleme ile ayrıca bu alanlarda yol, açık otopark, garaj, spor alanları 
vb. tesislerle enerji nakil hattı, su isale hattı, haberleşme, doğalgaz hattı, kanalizasyon gibi her 
türlü altyapı tesisi de yapılması izni verildi.

• 2013 yılında “sağlık ve eğitim tesisleri yapılması maksadıyla verilen izinlere konu olan 
tesislerin kamu-özel işbirliği modeliyle yaptırılması halinde ‘yüklenici’ adına üst hakkı” tesis 
edilebileceği konusu hükme bağlandı.

Bu gün geldiğimiz noktada yapılan Yönetmelik düzenlemeleriyle orman alanlarında:
• Yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesisle-

rine; 
• Patlayıcı madde emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, savunma ve 

güvenlik tesislerine; 
• Enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları gibi 

enerji tesislerine; 
• Telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici 

istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istasyonları, fiber optik kablo 
gibi haberleşme tesislerine; 

• Su arama, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, 
su deposu gibi su tesislerine;

• Atık su tesislerine; 
• Petrol ve doğalgaz boru hattı; alt yapı tesislerine; 
• Katı atık aktarma istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine; 
• Ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına 

ilişkin tesislere; 
• Baraj, gölet yapılmasına; 
• Sokak hayvanları bakımevine; 
• Mezarlık tesislerine; 
• Sağlık ocağı, hastane gibi sağlık tesislerine; 
• İlk, orta ve lise ve dini eğitim tesisi gibi eğitim tesislerine; 
• Futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine ve bunlarla ilgili diğer, 

bina ve tesislere;
• Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim ku-

rumları hariç olmak üzere; yükseköğretim kurumlarının eğitim ve araştırma maksatlı tesislerine;
• İzin verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi 

ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne yurt yapılması maksadıyla;
• Yer altında inşa edilecek tesislerin yüzeye isabet eden izdüşümlerine;
• Karayolu sınır çizgisi içinde kalmak kaydıyla, erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki 
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ulaştırma yapıları ve müştemilatı olan hizmet tesisleri ile bakım işletme tesislerine;
• Balık üretim tesislerine;
• Odun kömürü gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocaklara; 
• Define aramasına, arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına; 
• Baraj, gölet, göl ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi ile ilgili olarak ormanlık alanda 

bekçi kulübesi, depo, ağ serme yeri ve kuluçkahane yapımına;
izin verilebilir hale gelmiştir.  
Ayrıca, “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine sağlık, 

eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla izin verilmez. Ancak kamu özel işbirliği modeli çerçeve-
sinde yapılacak sağlık ve eğitim tesislerinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına 
üst hakkı tesis edilebilir” ifadesi ile “ANAYASAYA AYKIRI OLARAK” orman sınırlarının daraltılması 
ve orman alanlarının özel mülkiyete konu edilmesinin önü açılmıştır.

Son dönemlerde Sulak Alanlar, Sit Alanları ve son olarak Orman Alanları ile ilgili mevzuat de-
ğişikliklerini değerlendirdiğimizde bu alanların mevcutta karşı karşıya olduğu yapılaşma sorunu 
ve korunmasına yönelik daha sıkı tedbirlerin alınması gerekirken; korumak ile yükümlü İdareler 
tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile yapılaşmaya açılmasının önündeki engel-
lerin adım adım kaldırıldığını görüyoruz.  TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak; doğal 
varlıklarımızın yok edilmesine yönelik her türlü çalışmanın karşısında olacağımızı ifade ediyor; 
sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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SOMA’DAKİ İŞÇİ KATLİAMININ FAİLİ, İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ 
GÜVENLİĞİNİ PATRONLARIN İNSAFINA BIRAKAN SİYASİ 

İKTİDARDIR

28 Mayıs 2014

Ruhsat sorumluluğu TKİ`ye ait olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından hizmet alım 
yolu ile işletilen Manisa İli Soma İlçesi Eynez/Karanlıkdere yer altı kömür ocağında, 13 Mayıs 
2014`te meydana gelen olay sonucunda, aralarında beş maden mühendisinin de bulunduğu 301 
madencinin yaşamını yitirdiği bir katliam yaşanmıştır. Ülke olarak acımız büyüktür. Bu kazada 
yaşamlarını kaybedenleri saygıyla anıyor, ailelerine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yaralı 
canlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Bir daha benzer katliamların yaşanmaması için TMMOB olarak daha önce de defalarca ifade 
ettiğimiz önerileri bir kez daha tekrarlıyoruz:

Özellikle 80‘li yılların başından itibaren uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaşma, 
rödövans vb gibi yanlış uygulamalar; kamu madenciliğini küçültmüş ve kamu kurumlarında uzun 
yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim birikimini dağıtmıştır. Üretimin; bu 
kurumlar yerine, teknik ve alt yapı olarak yetersiz olan, deneyim ve uzmanlaşması bulunmayan 
kişi ve şirketlere bırakılması, buna ek olarak, kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde 
yapılamaması iş kazalarının artmasına neden olmaktadır. Yaşadığımız son olay bunu bize bir kez 
daha göstermiştir. 

Bu nedenle özelleştirmeler durdurulmalı, taşeronlaştırma uygulamaları kaldırılmalı, mecliste 
bulunan taşeron yasası derhal geri çekilmelidir.

Ülkemizde; yüksek risk taşıyan, kuralsız ve denetimsiz çalışan, mühendislik bilim ve tekni-
ğinden uzak, teknik elemanın gözetim ve denetimi olmaksızın, tamamen ilkel koşullarda çalışan 
pek çok maden işletmesi bulunmaktadır. İşletmelerin, bilim ve teknolojinin ışığında hareket eden 
mühendisin denetimine açılabilmesi için, mesleki güvencelerinin sağlanabilmesi amacıyla, ma-
den kanununda teknik nezaretçinin, iş sağlığı ve güvenliği yasasında ise iş güvenliği uzmanının 
mesleki sorumluluğu, iş ve ücreti devlet tarafından güvence altına alınmalıdır. 

Bu amaçla, mevcut Maden Kanunu tasarısı geri çekilip önerilerimiz doğrultusunda yeniden 
düzenlenmelidir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, işçi ölümlerinin, meslek hastalıklarının ön-
lenmesinde tek başına yeterli olmadığı, bu facia ile bir kez daha açığa çıkmış ve bu facia fiilen 
yasanın iflasının kanıtı olmuştur.

Bu nedenle, anılan yasa geri çekilerek Odaların, Sendikaların ve meslek örgütlerinin görüşleri 
doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir. 

İş güvenliği denetiminden birinci derecede sorumlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaşanan iş kazalarının önlenebilmesi için gö-
revlerini tam olarak yerine getirmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, denetim elemanı 
olarak yararlanacağı mühendis ve mimar kadrolarını çoğaltarak denetimlerini artırmalıdır.

Yaptığımız bütün bu önerilerin yalnızca yasal düzenlemelerle kalmayıp, uygulamada da ya-
şama geçirilmesi, benzer kazaların tekrarlanmaması açısından bir zorunluluktur.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Maden Kanunu değişikliği tasarısının alelacele 
Bakanlar Kurulu gündemine getirileceği kamuoyuna yansımıştır. Bu durum mevcut zihniyetin hâlâ 
değişmemiş olduğunu göstermektedir. Tasarı; Sendikaların, Meslek Odalarının, Üniversitelerin ve 
Sektör Temsilcilerinin görüşlerinin tasarıya yansıtılmaması sonucu, yeni Somaların oluşabileceği 
bir düzenlemedir. Oysa böyle bir tasarı demokratik katılımcılık anlayışı ile düzenlenmeli ve tüm 
tarafların görüşleri alınmalıdır.

Başbakan’ın hazırladığı eylem planına göre, tüm madenlerde olağanüstü hal ilan edilecek 
olması, kendilerinin hazırladığı ve icra ettiği mevzuatın eksik ve yetersiz olduğunun bir itirafıdır. 
Bugüne kadar söz konusu mevzuata ve uygulamalara ilişkin uyarılarımızın hiçbirini dikkate alma-
yan hükümet, henüz ocakta devam eden yangın söndürülmeden ve arama kurtarma çalışmaları 
sürerken, “.... bu işin fıtratında var...” gibi, bilim ve teknikle bağdaşmayan söylemlerle, yaşanan 
katliamı normalleştirmeye, sıradanlaştırmaya, sorumluluklarını gizlemeye çalışmıştır.

Yaşanan işçi katliamının nedeni: işçi sağlığı ve güvenliğini hiçe sayan, gözünü kâr hırsı bü-
rümüş sermayenin uşaklığını yapan siyasi iktidarın politikalarıdır. Durum ne bilgisizlik, ne ihmal, 
ne de kazadır. Bilerek ve tasarlanarak işlenmiş bir cinayettir. 

Bu bakımdan; siyasi iktidar, sorumluluk ilkeleri gereği derhal istifa etmelidir.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, KENT HALKINA 
YETERİNCE ANLATILMAYAN VE KENTLİNİN KATILIMI 

SAĞLANMADAN KISA SÜREDE UYGULAMAYA KOYMAYA 
ÇALIŞTIĞI ULAŞIM PLANLAMASI DURDURULMALIDIR

25 Haziran 2014

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 24 Haziran 2014 tarihinde bir açıklama 
yaparak kentte otobüs hat güzergâhları ve seferlerinin yeniden düzenlendiğini ve 29 Haziran 
2014 tarihi itibariyle uygulamaya geçileceğini duyurmuştur. Açıklamada gerekçe olarak, bu yolla 
kentin merkezi yerlerine daha az toplu taşım aracı gireceği, tek uzun hatlar yerine kısa aktarmalı 
hatlarla ulaşımın sağlanacağı, bu sayede trafik sıkışıklığının önleneceği, yolculuk süresinin kısa-
lacağı, enerji tasarrufu sağlanacağı belirtilmektedir.

“Ezberimizi Bozuyoruz” cümlesiyle duyurulan bu uygulamaya dair kentliden, meslek odaların-
dan, sivil toplum kuruluşlarından bırakın görüş almayı, uygulamayı bu çevrelere tanıtma gereği 
bile görülmeden yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi ne sosyallikle, ne de demokratlıkla bağ-
daşmaktadır. Bu tür kararların halkın geniş katılımıyla alınması, sorunsuz uygulanması açısından 
çok önemlidir. Bilindiği gibi kentimizde toplu ulaşımda karayolu, raylı sistem ve deniz yolu farklı 
bölgelerde, farklı yoğunlukta kullanılmaktadır ve birbirinin tamamlayıcısı durumundadır. Yeniden 
düzenlenen sistemle ilgili görüşlerimizi şöyle özetleyebiliriz:

1) Ulaşım Ana Planının, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tartışmaya açılması ve kamu-
oyunda duyurulması, ilgili kurumlarla paylaşılması gerekmektedir.

2) Kent içinde yapımı planlandığı bilinen çeşitli raylı (tramvay) sistemlerin ne zaman hayata 
geçeceğiyle ilgili bilgi hakkında kamuoyuyla herhangi bir detaylı bilgi paylaşılmamıştır. 

3) Sinyalizasyon sistemindeki yetersizlikler nedeniyle İZBAN ek seferleri devreye alınama-
mıştır, sinyalizasyon sisteminin tümden değiştirilmesi gerektiği tartışılmaktadır. Sinyalizasyon 
sistemindeki eksiklik ve yeni vagonların gelmemiş olması nedenleriyle istasyonlarda yığılma-
lar olması kaçınılmazdır. Uzun mesafeli otobüslerin kaldırılıp İZBAN ve metronun kullanılması 
olumlu bir gelişme olarak görülebilir ancak İZBAN ve metronun kapasitesinin buna ne kadar 
uygun olduğu belirsizdir. Mevcut sefer sıklığı ve katar sayısı dikkate alındığında yeterli olmaya-
cağı düşünülmektedir. 

4) Yeni vapur yatırımları sonuçlandırılmamış, isimleri hakkında internet ortamında öneri top-
lanan vapurlar henüz körfeze ulaşmamıştır. Mevcut vapurların işletme saatlerinin düzenlendiğine 
dair bir düzenleme hayata geçmemiştir.

Tek başına otobüs seferlerinde yapılacak düzenlemelerin trafik sorununa çare olmayacağı ve 
kamuoyuyla paylaşılmadan, kamuoyu bilgilendirilmeden hayata geçirilecek böyle bir uygulama-
nın kentlinin ulaşım konforunu sağlamayacağı açıktır. Son olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı 
ve ulaşımdan sorumlu bütün Genel Müdürler, yardımcıları, daire başkanları ve amirlerinin bir 
ay süreyle makam aracı kullanmadan bu sistemle gereksinmelerini karşılamalarını öneriyoruz. 
Ancak bu şekilde kentliyi daha iyi anlayacaklarını ve sorunu akılcı, bilimsel yöntemlerle çöze-
ceklerini düşünüyoruz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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KONAK TÜNELİ TÜM BİR KENTİ MAĞDUR EDERKEN 
HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

4 Temmuz 2014

Kamuoyunda Konak Tünelleri olarak bilinen, Konak-Yeşildere Bağlantı Yolu Projesi; iktidarın 
kentlere, tarihe, kültürel bellek ve birikime bakışındaki nobranlığı, yıkıcılığı, vurdumduymazlığı 
görmek/anlamak açısından önemli bir örnektir.

Tünelin başladığı nokta olan ve hali hazırda şantiye alanına dönüşerek, başta semt sakinleri 
olmak üzere, yolu Konak’a düşen neredeyse her kentliyi etkileyen proje alanı; Kentsel Sit, Tarihi 
Sit, 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit ile 2. Derece Doğal Sit Alanının ve korunması gerekli taşın-
maz kültür varlığı olarak tescilli yapıların bir arada bulunduğu bir alandır. Bu kadar önemli bir 
alanda arkeojeofizik araştırmalar yapılmadan, jeolojik etütleri olmadan, kentin ulaşım planında 
etüt edilmeden, ayrıntılı bir projesi hazırlanmadan tünel projesine başlanması ile birlikte tüm 
bu korunması gerekli katmanlar birer birer yok edilmeye başlanmıştır. Kentin gerek üst ölçek, 
gerekse uygulama planlarında bulunmayan, bir projesi dahi olmayan bu ölçekteki bir uygulama, 
plansız-projesiz bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.   O dönem yargıya taşınabilecek tek 
idari işlem olan 23.11.2011 tarih ve 155 numaralı Koruma Kurulu kararının yürütmesinin dur-
durulması takiben de iptaline karar verilmesi için TMMOB Şehir Plancıları Odamız tarafından 
dava açılmıştır.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Nazım ve Uygulama İmar 
Planlarına ilişkin yine öncelikle yürütmesinin durdurulması, takiben de planların iptaline karar 
verilmesi için de TMMOB Şehir Plancıları Odamız tarafından dava açılmıştır.

Dava süreci devam ederken, tünel inşaatı alabildiğine hızlı bir şekilde başta tarihi değerle-
rimizi, yaşam alanlarımızı yok ede ede devam etmektedir. 

Yok olan, gelecek nesillere bırakmak üzere bize emanet edilen tarihtir, kültürdür, bellektir. 
Yıllardan beri bu bölgede yaşayan insanlar, neye hizmet ettiği/edeceği tartışmalı, kamu yararı 
adı altında kamuya yük olan bir proje yolu ile yerlerinden edilmek istenmektedirler. Sadece 
hukuksuz olmakla kalmayıp gayri ahlaki de olan bir yöntemle bunu sağlamaya çalışmaktadırlar. 

Bu ölçekte bir projenin üstündeki yapılaşma ile birlikte Jeolojik açıdan meydana getireceği 
tehlikeler açık olmasına karşın, bu durum göz ardı edilerek gerekli etütler, incelemeler yapıl-
madan başlanan tünel; toprak altındaki kültür varlığını yok ederek ilerlerken, toprak üstündeki 
dokuyu ve yaşamı da yok etmektedir. 

Kenti ilgilendiren her konu öncelikle bu kenti yönetmesi için bu kentte yaşayan insanlar 
tarafından seçilen yerel yönetimleri ilgilendirmektedir. Ancak, ne yazık ki geçmiş dönemde yerel 
yönetimler Konak Tünelleri projesi konusunda sessiz kalarak, tarihimizi, kültürümüzü, yaşam 
alanımızı, barınma hakkımızı tehdit eden bu suça ortak olmuşlardır. Bu kenti, kendilerini seçen 
halkın meşru talepleri doğrultusunda, bilimi ve tekniği referans alarak, sosyal bir belediyecilik 
anlayışıyla, katılımla yönetmek isteyen bir yönetimin, bu suça daha fazla ortak olmayarak, hal-
kın yanında yer alması kendi meşruiyetinin olmazsa olmaz kuralıdır. Konak Belediyesi’nin yeni 
dönemde başlatmış olduğu bu çabayı önemsiyor, yanında ve destekçisi olduğumuzu bildiriyoruz.

Yeni getirilen düzenlemelerle, kentlere dair alınan kararlarda çok sayıda karar vericinin ol-
ması ve adeta bir kaos ortamında sağlıksız kararlarla yalnızca siyasi kaygılar üzerinden işleyen 
bir sistemin kentlere yönelik işlenen cinayetler şeklinde sonuçlanmasını, Konak Tüneli Projesi 
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örneğinde de gördüğümüz üzere artık kentini, yaşam alanını savunan kişiler olarak istemiyoruz! 
Bu hususta, böylesi yüksek maliyetli kamu yatırımlarının dava süreçlerinin de bir an önce yine 
kamu yararına sonuçlanması gerektiğini belirtiyoruz.

Yargı; açmış olduğumuz davalardan ilki olan, kurul kararına açılan davamızı,  ne yazık ki ret 
etmiştir. Bu ret kararına ilişkin temyiz yoluna gideceğimiz gibi, imar planlarına açılan davamız 
da devam etmektedir. Gerek tünel ile birlikte tarihi dokuda oluşan ve oluşacak tahribatın önüne 
geçilmesi, gerekse Damlacık halkının daha fazla zarar görmemesi için, yargı sürecinin acilen ve 
umarız ki tarihi değerlerimizi, yaşam alanlarımızı, yaşam hakkımızı koruyan kısacası gerçek kamu 
yararından yana olacak şekilde sonuçlanmasıdır.

Tünel inşaatının bu bölgede yer alan yapılara zarar vereceği yargıya taşıdığımız dava dilek-
çemizde belirtilmesine ve bu konuda hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan bu durum İdaresince 
reddedilmesine karşın, bugün geldiğimiz noktada,  Bakanlığın ev sahiplerine yapmış olduğu 
tebliğler ne yazık ki bizi haklı çıkartmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, kaçak başlayarak Konak-Yeşildere Bağlantı Yolu Projesi’ni 
yasallaştıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar planlarına ilişkin dava 
süreçleri devam ederken, tüm kamu idarelerinin kent kimliğinin korunması için üzerine düşen 
görevleri yerine getirmelerinin asli görevleri olduğunu bir kez daha hatırlatırız.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak kentlerimize, yaşam alanlarımıza yönelik bu saldırılara, 
her platformda karşı duracağımızı belirtir, yargıya taşıdığımız Konak Tüneli projesi nedeniyle 
mağdur olan halkımızın yanında yer aldığımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı 
kamuoyuna duyururuz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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MARMARA DEPREMİNİN YILDÖNÜMÜNDE KAMUSAL 
DENETİM EKSİKLİĞİ HÂLÂ CAN KAYBINA NEDEN OLUYOR

15 Ağustos 2014

Bilindiği gibi, ülkemizde 15 yıl önce bugün Gölcük merkezli bir deprem meydan geldi. Başta 
Gölcük ve İzmit olmak üzere İstanbul’dan Sakarya’ya, Yalova’dan Bolu’ya oldukça geniş bir bölge 
depremin yıkıcılığına tanık oldu. On binlerce insan hayatını kaybetti, yüzbinlerce insan yaralandı; 
insanlar evsiz, hastanesiz, okulsuz kaldı; ülke ekonomisi ağır bir darbe aldı.

Marmara Depremi, ülkemizde inşaat sektörü için bir milat kabul edildi. On binlerce vatan-
daşımızı yitirmemizin ardında yapı mevzuatında birçok değişiklik yapıldı, yapı denetim yasası 
çıkarıldı. Yapı denetimi konusunda yeni mevzuatlar çıkarılırken diğer yandan kamusal denetim 
iyice zayıflatıldı. Son yıllarda getirilen değişikliklerle belediyelerin yetkileri de ellerinden alın-
maya çalışılarak tam bir kaos ortamı yaratılmaktadır. Bu konuyla ilgili Hükümetin bakış açısı 
tümden hatalıdır.  

Hükümet, bu alanda olduğu gibi birçok alanda kamusal denetimi terk etmekte, denetimi piya-
salaştırarak ticari şirketlere devretmektedir. Bu anlayış doğrultusunda bugün itibariyle ülkemizde 
tam anlamıyla bir yapı denetiminden söz etmek mümkün değildir. Bugün ülkemizde yapılar, yapı 
denetim şirketlerini taşeron gibi çalıştıran müteahhitlerin insafına bırakılmıştır. Büyük bölümü 
1. derece deprem kuşağı üstündeki ülkemizde bu nedenle yeni Marmara Depremi örneklerinin 
yaşanmayacağını kimse garanti edemez. Diğer yandan piyasacı anlayış, çalışma yaşamı ile işçi 
sağlığı ve güvenliği alanındaki mevzuat düzenlemelerine de yansımaktadır.  Taşeronlaştırma, kâr 
hırsı, kamusal denetimin olmayışı her yıl ülkemizde yüzlerce çalışanımızın yaşamını, yüzlerce 
çalışanımızın da sağlığını yitirmesine, sakatlanmasına neden olmaktadır.  Bizler, önlenebilir ve 
siyasi iktidar tarafından bilerek göz yumuluyor olması sebebiyle bu kazaları ‘iş cinayeti’ olarak 
tanımlıyoruz. 

Kamusal denetim eksikliğinin en acı örneklerinden birini son olarak Soma faciasında yaşadık.  
Aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu 301 çalışanımız maden faciasında çeşitli sebeplerle 
yaşamını yitirdi. Facia üzerine çok söz edildi ancak faciaları önleyecek kamusal denetimden söz 
edilmemektedir. Anayasamız çalışma, barınma hakkını anayasal güvence altına alarak, devleti bu 
alanda görevlendirmektedir. Ancak devlet bu alandaki görevini yerine getirmemekte, kamusal 
denetimi yasal olarak tesis etmekten imtina etmektedir. Bu alanda yitirdiğimiz ya da zarar gören 
her vatandaşımızdan devlet sorumludur. 

Dünyanın her yerinde denetim kamu eliyle yerine getirilmekte ya da kamu tarafından sıkı 
bir şekilde denetlenmektedir. Ülkemizde de sağlıklı ve güvenli yapılaşmanın, insan can ve mal 
güvenliğini sağlamanın biricik yolu kamusal denetimin tesis edilmesidir. TMMOB, halkımızın can 
ve mal güvenliğinin güvence altına alacak kamusal denetimin tesis edilmesi için mücadelesini 
her alanda sürdürmeye kararlıdır. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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HÜKÜMET, STAT PROJELERİYLE İZMİR’İ KARIŞTIRMAYA 
ÇALIŞIYOR

25 Ağustos 2014

Kent merkezlerinde kalan sosyal donatıların, yeşil alanların yok edilerek,  arsa olarak yeniden 
üretilmesi ve sermayeye peşkeş çekilmesi AKP Hükümeti tarafından bir ekonomi politikası haline 
getirilmiştir. Bu yolla kamusal alanlarımız giderek yok edilmektedir.

Ülkemizin birçok yerinde sıklıkla görülen bu süreç ne yazık ki uzun süredir İzmir için de 
işletilmeye başlanmıştır. Bakanlığın yapmış olduğu son açıklamayla, sürecin, İzmir’in yıllardır 
gündeminden düşmeyen Alsancak Stadı için de gerçekleştirilmeye çalışılmasından tüm kent 
olarak endişe duymaktayız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tribünlerle idari binanın yıkıl-
ma tehlikesinin bulunduğu ve tesisin derhal boşaltılması kararını almış olması, alana ait riskin 
jeolojik açıdan mı, yoksa inşaat tekniği eksikliği ve hatasından mı kaynaklandığı konusundaki 
bilginin kamuoyu ile ısrarla paylaşılmaması bu endişemizi ne yazık ki güçlendirmektedir.

İzmir kent belleğinde önemli bir yere sahip olan Alsancak Stadı, yoğun doku içerisinde kal-
mış önemli bir açık kamusal alandır. Mevcut imar planlarında stadyum alanı olarak planlanmış 
Alsancak Stadı aynı zamanda Konak Belediye Meclisi kararıyla 1. derecede deprem bölgesi olan 
İzmir’in afet sonrasında halkın önemli bir toplanma alanı olarak belirlenmiştir.

Tüm bu kamusal kullanıma hizmet eden alanın öncelikle risk gerekçelerinin net olarak ka-
muyla paylaşılması ve yıkılması için haklı gerekçelerin açıklıkla ortaya koyulması gerekmektedir. 

Bakanlıklar tarafından boşaltılması kararı alınan Alsancak Stadı’nın, risk faktörüne göre ya-
pının ve alanın değerlendirilerek, tekrar kent belleğindeki tarihsel sürecindeki yerini, mevcut 
imar planında belirlenmiş kullanımını ve meclis kararında belirlenen toplanma alanı kullanımını 
koruması esas alacak şekilde tasarlanması ve sürece dair alınan kararların kamu ile paylaşılması 
gerekmektedir. Eğer alan üzerinde, planda belirtildiği gibi bir stadyum yapılması jeolojik neden-
ler ile imkânsız ise alanın açık kamusal alan olarak yeniden değerlendirilerek hızlıca İzmir hal-
kının kullanımına kazandırılması sağlanmalıdır. Alsancak Stadı ile ilgili tüm süreçlerin takipçisi 
olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 

Bilindiği üzere TMMOB’ye bağlı tüm meslek odaları geçmişte olduğu gibi günümüzde de bi-
limi ve tekniği halkın yararına kullanmaktadır. Gerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, gerekse 
özel sektörün ürettiği tüm projeler bu açıdan incelenmekte, bilgiler kamuyla paylaşılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir seçim vaadi olarak projelendirdiği ve seçim sonrasında 
ihalesini gerçekleştirildiği 15000 kişilik Karşıyaka ve Göztepe Stat projeleri de bu bakış açısıyla 
değerlendirilmiş ve bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Söz konusu mevcut statların olduğu böl-
geye öngörülen yeni projelerin yer seçim kriterlerinin, şehircilik ilke ve esasları ile diğer bilimsel 
gerekçelerle uygun olmadığı bilgisi kamuyla paylaşılmış ve sonrasında da anayasanın verdiği 
yetkiye dayanarak TMMOB Şehir Plancıları Odamız ihaleye dava açmıştır. 

Şehircilik ilkelerine aykırı bu projeler yöre halkını, yerel yönetimleri ve meslek odalarını ta-
raftar grupları ile karşı karşıya getirmeyi amaçlamaktadır. AKP, bir türlü ele geçiremediği İzmir’de 
karışıklık ve çatışma çıkarmaya ve kaos yaratmaya çalışmaktadır.  



30. dönem çalışma raporu emo izmir şubesi368

Ne yazık ki, bu planlar yavaş yavaş meyvesini vermeye başlamıştır. Meslek odamızın gerçek-
leştirdiği sözü edilen idari işlem, belirli kesimlerce bilinçli bir şekilde amacından saptırılarak, 
kişileri hedef gösteren, hakaret ve tehdit içeren saldırılara dönüşmüştür. 

Bu saldırılar son dönemde AKP Hükümetinin TMMOB’yi yıpratma politikalarının bir parçasıdır. 
Bu tür saldırılardan ve kent içinde bu projeler nedeniyle çıkabilecek her tür karışıklıktan AKP 
hükümeti sorumludur. Bu saldırıları ve bunlara yol açan merkezi hükümet politikalarını kabul 
etmediğimizi, TMMOB’nin bu tür saldırılar karşısında bilimi ve tekniği halkımızın yararına kul-
lanma ilkelerinden bir milim bile sapmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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KÜLTÜRPARK’TA YAPILAŞMA YOĞUNLUĞU 
ARTTIRILMAMALI, AÇIK YEŞİL ALAN OLARAK 

KORUNMALIDIR

10 Eylül 2014

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu bileşeni Meslek Odaları olarak, İzmir’in simge değerlerin-
den olan ve 83.sü düzenlenen Uluslararası İzmir Fuarı’nı geçirdiğimiz bu günlerde, Gaziemir’de 
yapılacak yeni fuar alanı ile birlikte mevcut fuar alanının geleceği konusunda taşıdığımız kaygı 
ve sorumluluk bu konuda saygıdeğer kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı hissettirmiştir.

Kültürpark olarak da anılan İzmir Fuar Alanı, Türkiye’de fuarcılığın öncü kenti olan İzmir’in 
kimlik değerlerinden olmasının yanı sıra, kent merkezinde yer alan tek yeşil alan, İzmir ve ulusal 
tarih içindeki önemi ve kent belleğindeki rolü ile doğa ile kültürün iç içe geçtiği bir kültürel 
peyzaj alanıdır.  Bu bağlamda bünyesinde barındırdığı canlı doku çok büyük öneme sahiptir. 
421.000 m2’lik bir alan olan Kültürpark’ta 200’den fazla türe ait 7.261 ağaç ve çalı bulunmakta-
dır. Dolayısı ile Kültürpark’ın geleceği tartışmalarında ve tasarılarında sahip olduğu bu önem ve 
özelliklerin hassasiyetle korunması gerekmektedir. Ancak ülkemiz metropollerinde örneklerini 
sıkça gördüğümüz üzere tarihi alanların, yeşil alanların hızla yok edilerek betonlaştırıldığı, bizden 
sonrakilere verilmek üzere bize emanet bırakılan değerlerin rant uğruna bir bir talan edildiği 
su götürmez bir gerçektir. 

Aynı kaderi Kültürpark’ın yaşamaması için her platformda tarihi, kültürel değerlerimize, ken-
timize sahip çıkmanın sorumluluğu ile hareket etme gerekliliğini hatırlatmak meslek odaları 
olarak öncelikli görevimizdir. Bu görev ve sorumlulukla, Kültürpark’ın  “Kongre Merkezi” ya da 
benzer şekildeki işlevlerle yapılaşmasının ve yapılaşma yoğunluğunu arttırıcı her türlü önerinin 
karşısında olduğumuzu saygıdeğer kamuoyu ile paylaşırız.  

Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Kültürpark’ın geleceği konusunda yaptığı katı-
lım toplantılarına değinmekte de fayda görmekteyiz. Bugüne kadar yapılmış olan 2 toplantıya 
TMMOB’ye bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası katılım sağ-
lamış ve mesleki açıdan yapılan Kültürpark değerlendirmeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 
paylaşılmıştır. Beklentimiz ve temennimiz bu katılımın gerçek anlamda ve nitelikli bir katılıma 
dönüşmesini sağlayacak ortam ve şartların yaratılması, tüm görüş ve düşüncelerin kamuoyu ile 
paylaşılması, bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesidir. Maalesef bu konuda beklentimizin 
karşılanabildiğini söylemek mümkün değildir.

Bu yüzden burada, 83. Uluslararası İzmir Fuarı’nının henüz sona erdiği bu günlerde  bir kez 
daha Fuar Alanının İzmir ve İzmirliler için önemini vurgulamak ve neden önemli olduğunun 
altını çizmek istiyoruz. 

• Fuar alanının temel işlevi fuar ve park alanı olup, yaklaşımda bu temel iki işleve sadık ka-
lınmalıdır. Kültürpark’ın canlanmasına olumlu etkisi olacak küçük el sanatları ve kültürel amaçlı 
doğrudan tüketiciye yönelik fuarlar esas alınmalıdır.

• Temel işlevlerle birlikte süreç içerisinde bu temel işlevlerin bir parçası haline gelen ve 
bütünlenen yardımcı işlevler olarak tanımlanabilecek spor-kültür/sanat-eğlence-lunapark gibi 
işlevler oluşmuştur. Alanın kültürel değerini taşıyan mevcut işlevlerin sürdürülmesinin sağlan-
ması önem teşkil etmektedir.
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• Mevcut işlevlerin sürdürülmesinde işlevler arası dengenin ve sürekliğinin korunmasına 
dikkat edilmelidir.

• Kültürpark’ın hassas ekolojik yapısı mutlak korunmalıdır.
• Kültürpark’ta yeni işlevlere yer verilmemesi ve kesinlikle yoğunluk arttırıcı kapalı hacim 

oluşturabilecek her türlü müdahaleden kaçınılması gerekmektedir. İzmir için önemsenen Kongre 
Merkezi önerisi gibi bir önerinin Kültürpark yerine, kent bütününde ele alınması daha doğru bir 
yaklaşım olacaktır. Bu işlevin ihtiyaçları da dikkate alındığında, bu ihtiyaçların karşılanabileceği 
ve söz konusu işlevle önerildiği alanın kente kazanılmasına katkı koyabileceği nitelikteki bir 
alanda önerilmesi, gerek fuar alanı gerekse İzmir kenti için faydalı olacaktır.

• İhtisas fuarlarının Gaziemir’de oluşacak yeni fuar alanına taşınması ile birlikte, bu işleve 
yönelik mevcut yapıların; yeşil alan/açık alan olarak değerlendirilecek şekilde ele alınması ge-
rekmektedir.

Paylaştığımız bu görüş ve önerilerimizle birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de Fuar 
Alanına yönelik gelecek tasarısını şeffaf bir katılımla oluşturması ve kamuoyu ile paylaşmasını 
beklediğimizi belirtir, bu sürecin takipçisi olacağımızı Basına ve Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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SUYUMUZUN GELECEĞİNİ KORUMAK İÇİN 
MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ

17 Eylül 2014

Yaşamımızın temel ihtiyacı olan su ile ilgili yürütülen yanlış politika ve uygulamaların so-
nucunu halkımız, sağlıklarında yaşadıkları problemler ile ödemeye devam ediyor.  2014 Yılını 
Yaz aylarında yaşanan kuraklık ve su kesintisi ile bu konudaki tasarruf tedbirleri haberleri ile 
geçirirken,  son günlerde Ankara ve İstanbul’da şehir şebeke suyunun yarattığı tehlikeler gün-
demimizde yer alıyor. 

Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş kentlerinin çeşmelerinden akan sağlıklı suya ulaşamayan 
vatandaşlarımız, Devletin ve İlgili İdarelerin temel görevi olan sağlıklı içme suyu temini konu-
sunda gösterdikleri başarısızlık ve vurdumduymazlıkla karşı karşıya.

 Meslek Odaları ve Uzman Kuruluşlar; Devlet ve yetkili  İdareleri konu ile ilgili gerekli tedbir-
leri almaları ve açıklamalar  yapmaları yönünde çağrıda bulunurken, İlgili İdarelerin takındıkları 
tavrın, bilim ve tekniğin çok uzağında olduğu, yaşadığımız acı tablodan da açıkça görülmektedir.

Ülkemizin iki büyük kenti su ve suyun getirdiği sağlık problemleri ile boğuşurken İzmir 
Gelecekteki su kaynaklarının kirletilmesi tehdidi ile karşı karşıya..

 İzmir’in gelecekteki su kaynağı olarak öngörülen Çamlı Baraj havzasında yer alan Efemçukuru’ 
nda, 1999 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti.ye verdiği izin ile başlayan süreç, Meslek Odaları, Yerel İdareler, Halkın tepkisine 
rağmen açılma ruhsatı,2005 yılında alınan ÇED Olumlu Kararı, son olarak 2012 yılında alınan 
Kapasite Artışı ÇED Olumlu Kararı ile sürmektedir.  Konuya ilişkin  hukuk mücadelemiz sürerken 
bir taraftan da  firmanın Bölgedeki çalışmaları devam etmektedir.

1 Haziran 2011 den beri çalışan Efemçukuru Altın Madeni aldığı ÇED Olumlu Belgesi ile 
kapasitesini arttırmış olarak çalışmasına devam ediyor. 

Dört milyon nüfusa yaklaşan İzmir’de; İZSU’nun 2014 yılı verilerine göre kaynaktan temin 
edilen su miktarının yaklaşık %50 si yer altı sularından sağlanmaktadır. Yüzeysel su kaynaklarının 
en büyüğü ise Tahtalı Barajıdır. İçme suyu kaynaklarının olası kirlilik tehditlerine karşı korunabil-
mesi için tutarlı ve bütüncül su yönetim planlarının gerçekleştirilmesi gerekirken, son dönem-
lerde sermaye çevrelerinin rant beklentilerini karşılama amaçlı yapılan mevzuat değişiklikleri ve  
planlanan yatırımlar Havzaların kirlenme risklerini büyük oranda arttırmaktadır.

EFEMÇUKURU İzmir kentinin içme suyunun yaklaşık % 40’ını karşılayan Tahtalı Barajı koruma 
alanı sınırında ve yaklaşık 200 bin kişinin içme suyunu karşılamak için planlanan Çamlı Barajı’na 
su sağlayacak derelerin mutlak koruma alanı içinde yer alıyor. İzmir’in Damı olarak tanımlanan 
bölge; İzmir’in kısıtlı temiz su kaynaklarından biri olup, orman alanları, ekolojik üzümleriyle, 
tarımı ile doğal varlıklar açıdan çok zengin. İzmir Kenti için yaşamsal öneme sahip bu bölgede 
yaklaşık 10 yıldan bu yana gündemde olan altın madeni işletilmesi sürecinde, bölgenin yeraltı 
ve yerüstü su kaynaklarının kirleneceği, yörenin bitki ve orman örtüsünün zarar göreceği, böl-
gede uygulanan ekolojik tarımın sona ereceği, ekolojik ve toplumsal yıkıma yol açacağına dair 
görüşlerimizi kamuoyu ve ilgili idareler ile paylaştık. Hukuk Mücadelesi yürütüyoruz.

Efemçukuru Altın Madeni bölgedeki doğal yapı, tarım alanları, toprak ve su kaynakları için risk 
taşımaktadır.   İşletmenin ülke ekonomisine katkı sağladığı ifade edilerek tüm canlıların  yaşam-
ları ekonomiye kurban edilmektedir. İşletmeden çıkarılan malzemenin işlenmek üzere taşınacağı 
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öngörülürken; ekonomik faktörler nedeni ile doğrudan yurtdışına gönderildiği ve ülke ekono-
misine büyük katkı sağladığı söyleminin de gerçek dışı olduğu bütün çıplaklığı ile ortadadır.

Kentimizin su yönetiminde büyük önemi olan; özellikle İzmir Kentinin sağlıklı içme suyuna 
ulaşabilmek için kilometrelerce mesafeden su getirmek zorunda kaldığı süreçte, Kent için bü-
yük önem taşıyan ve İZSU’nun stratejik planlarında 21,5 milyon metreküp su temini amacı ile 
kullanmayı planladığı Çamlı Baraj Havzasında gerçekleştirilen her türlü kirletici faaliyete karşı 
koymaya devam edeceğiz. 

Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti’nin İzmir İli,  Menderes İlçesi, Efemçukuru Köyü 
sınırları içerisinde işlettiği; EFEMÇUKURU ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI projesi için verilen 
31.12.2012 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı hakkında,  TMMOB Çevre 
Mühendisleri Odası, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP Derneği, Ahmet KARAÇAM tarafından 31/12/2012 
tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptali istemiyle ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI’ na karşı açılan dava ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Bu kapsamda 17.09.2014 
Tarihinde Bilirkişi incelemesi gerçekleştirilecektir. Davacılardan Çevre Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi ve TMMOB İKK’ya bağlı Odalar olarak orada olacağız.

Suyun; tüm canlıların yaşamı için vazgeçilmez doğal bir hak olduğu unutulmadan,  kullanımı 
ve korunması ile ilgili kararlarda ; yöre, bölge, ülke insanını yok saymadan, ivedilikle toplumsal 
projeler oluşturulması gerektiğinin önemi bilinerek ve hiç akıldan çıkarılmadan; kamu mülkiyeti 
temelinde örgütlenmiş, ulusal planlama çerçevesinde yerel kalkınmayı hedefleyen, her bire-
yin suya erişimine olanak sağlayarak, eşitsizlikleri de ortadan kaldıran, doğayla barışık yatırımı 
önemseyen, ulusal su politikalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha 
vurguluyor, Kentlimizin geleceğini ve doğal varlıkların korunmasını esas alan yönetim ve çevre 
politikalarının hayata geçirilmesi konusundaki kararlığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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“IŞİD’E DESTEK TEZKERESİ”NE HAYIR!
2 Ekim 2014

Bugün Rojava’da, Kobane’de sadece Kürt halkı değil, tüm insanlık varlık-yokluk mücadelesiyle 
karşı karşıyadır.

Kontrol ettiği alanlarda Hıristiyanları, Şiileri, Ezidileri, Türkmenleri, Kürtleri farklı inanç grup-
larını, özetle kendi ilkel anlayışı dışında kalan herkesi acımasızca katleden, kadınlara karşı savaş 
açan IŞİD ile mücadele bir insanlık mücadelesidir.

IŞİD, başta ABD olmak üzere, bölgesel ve uluslararası tüm güçlerin yarattığı, vahşet ve barbar-
lığın sembolüdür. IŞİD’e karşı halkların verdiği mücadele, insani değerleri, barışı, bölgede yaşayan 
tüm halkların özgürlüklerini savunma mücadelesidir.

Bu mücadele giderek şiddetlenirken, AKP hükümeti; Suriye ve Irak’ta yapılacak askeri ope-
rasyonlar ile ilgili yetki isteyen iki tezkereyi meclise getirme hazırlığında.

Biz, DİSK-KESK-TMMOB-TTB emek ve meslek örgütleri olarak, Hükümete Irak ve Suriye’de 
savaş yetkisi verecek bir tezkereye kesin olarak karşıyız ve bu tezkerelerin TBMM’den onay al-
masına karşı demokratik tepkimizi alanlarda göstereceğiz.

AKP’nin savaş tezkeresine hayır diyoruz, çünkü: 
1. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dışındaki askeri operasyonlara dahil olmasına ilkesel 

olarak karşıyız. Türkiye’nin komşu ülkelerle ve halklarla barışçı bir ilişki kurması gerektiğine 
inanıyoruz.

2. Yine ilkesel olarak emperyalist koalisyon güçlerinin bölgede yaptığı askeri operasyonların 
niteliği ve sonuçları ortadadır. Ortadoğu’daki etnik/mezhepsel savaşların kışkırtıcılığını yapan 
güçlere güvenerek girilecek savaşların kaybedeni hangi mezhepten, etnik kimlikten olursa olsun 
daima Ortadoğu halkları olacaktır.

3. Bölgedeki savaşların kışkırtılmasında ciddi sorumluluğunun olduğunu düşündüğümüz 
AKP hükümetinin, bölgedeki askeri varlığının çözüme değil, sorunun derinleşmesine hizmet 
edeceğinden kaygılıyız. Suriye’de mezhepçi çeteleri askeri, lojistik, ekonomik ve siyasi olarak 
desteklediği açık olan bir hükümetin mezhepçi IŞİD terörüne karşı duruşunu samimi bulmuyoruz. 
AKP iktidarı bugün gözden düşen ve kendisi bir kriz odağına dönüşen IŞİD’e karşı yine mezhepçi 
yeni terör odakları yaratmaya yönelik bir politika izlemeye hevesli görünmektedir. Bu hatada 
ısrar eden hükümete savaş yetkisi verilemez.  

4. Savaş suçlusu olduğu yönünde ciddi emareler olan, IŞİD’e ve “cihat” adı altında kendinden 
olmayan tüm halkları katleden benzeri örgütlere verdiği desteği kamuoyundan saklayan, yaptığı 
anlaşmalarda şeffaf olmayan, halkından gizleyen bir hükümete savaş yetkisi verilmesi çılgınlıktır.

5. Son dönemde Türkiye’de mezhepçi, ayrımcı, tekçi politikalara hız vermiş bir iktidarın 
Ortadoğu’da çözümün değil sorunun kaynağı olduğu açıktır. Savaşı kışkırtacak bir ayrımcı, mez-
hepçi, tekçi bir siyasi çizgiye savaş yetkisi vermeye hayır diyoruz.

6. Bugüne kadar mezhepçi çetelere karşı tek bir eleştiri getirmeyenlerin bugün ansızın bir 
ABD ziyareti sonrası bu sürece hızla dahil olmaları kendileri açısından ilkesiz, halklar açısında 
ise tehlikeli bir durumdur. Bugüne kadar desteklediği bir gücün tasfiye olacağını anlayan iktidar, 
Suriye ve Irak’ta IŞİD karşıtı koalisyona girerek kendi mezhepçi ve ırkçı hesaplarını bu süreçte ye-
niden hayata döndürme gayretindedir.  Bu hesaplarla çıkartılmak istenen tezkereye hayır diyoruz.

7. Kürtlerin Suriye’de yarattığı ve tüm etnik kimliklerin, mezheplerin kendilerini özgürce ifade 
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edebildiği, laikliği ve kadının özgürleşmesini temel ilke olarak benimseyen bir modelin IŞİD 
tarafından yok edilmesi AKP’yi ve ABD’yi rahatsız etmemekte, aksine bu konuda uzlaşma arayışı 
olduğu izlenimi giderek kuvvetlenmektedir. Böylesi bir kirli uzlaşmaya geçit verilemez!

8. Suriye’deki Rojava modelinin imhası üzerinden ABD ile yapılan pazarlık, Türkiye’de iç savaş 
riski yaratacak, barış umutlarını tamamen yok edecek, ülkeyi şiddet sarmalına sokacak insani ve 
ahlaki sorunlar barındıran bir pazarlıktır. Bu pazarlıklar için hükümete yetki vermek olası katli-
amlara onay vermektir. Katliamlara yol açabilecek bir tezkereye hayır diyoruz.

9. Canları üzerinde pazarlık yapılan, IŞİD katliamı ile karşı karşıya olan insanlar, Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşlarının akrabalarıdır, yakınlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının akraba-
larını katledenlerin rahatça geçtiği sınırlarda, namluların kendi yurttaşlarına dönmesi,  bu ülkede 
barış içinde özgürce bir arada yaşama umudunu yok etmektedir. Bu umutları daha fazla tahrip 
edecek tezkereye hayır diyoruz.  

10. Bizim için Filistin Şengal’dir. Şengal Gazze’dir. Gazze Kobane’dir. Bizim istediğimiz halk-
ların barış içinde, kardeşçe yaşadığı bir ülke ve bir Ortadoğu’dur. İnsanları ırk mezhep ayrımına 
göre birbirine düşürenlere karşı bizim hedefimiz barıştır, demokrasidir, özgürlüktür. Bizim daya-
nışmamız bu değerleri sahiplenen güçlerledir. Barış ile, demokrasi ile, özgürlük ile, kardeşlik ile 
derdi olan bir iktidara verilecek savaş tezkeresine karşı direnmek bizim için bir görevdir.  

Emekçiler ölümden yana değil, yaşamdan yana taraftır. Tezkere savaş demektir, ölüm demek-
tir. Tezkereye hayır!

TMMOB İzmir İKK 
KESK İzmir Şubeler Platformu

DİSK Ege Bölge Temsilciliği
Türk Tabipleri Birliği
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KADINLAR SÖZDE DEĞİL,
GERÇEKTEN SEÇMEK VE SEÇİLMEK İSTİYORLAR

5 Aralık 2014
Değerli Basın Mensupları,    
Bugün, “Türkiye’de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı” verilişinin 80. yılı. Türkiye’de kadınların 

5 Aralık 1934 tarihinde kavuştuğu seçme ve seçilme hakkına, dünya kadınları 2. Dünya Savaşı 
sonrasında sahip olabildi.

Modern ve çağdaş anayasal yapısıyla övünen birçok batılı devletten çok önce kadınlarımı-
za tanınan seçme ve seçilme hakkıyla övünen laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti, bugün 
kadınlarımızın haklarını korumak için her alanda mücadele etmek zorunda kaldığı laikliği ve 
demokrasisi tartışılan bir ülkeye dönüşmüştür.

Kadınların kendi gelecekleri ile birlikte ülkenin geleceğinde de söz sahibi olabilmelerinin 
yolu siyaset yapabilmelerinden geçmektedir. Kadınların siyasette eşit temsil edilmeleri yalnız-
ca bir kadın-erkek eşitliği sorunu değil, demokrasinin gelişmişliğinin de göstergesidir.  Türkiye 
Cumhuriyeti, 80 yıl önce parlamentodaki kadın temsil oranıyla dünya ikincisi iken bugün 143 
ülke arasında ne yazık ki 88. sıraya düşmüştür. Sözde seçme ve seçilme hakkı değil gerçekten 
seçilebilmek, seçebilmek, karar mekanizmalarında yer almak istiyoruz. Daha çok kadının seçile-
bilmesi için 2015 seçimlerinde tüm partilerde fermuar sisteminin uygulanmasını talep ediyoruz. 

Ülkemizde kadın haklarına yönelik saldırılar o kadar çok yönlü ve sürekli hale gelmiştir ki, 
artık bunun tamamen ideolojik ve sistematik bir hükümet politikası olduğu apaçık ortadadır, 
amaç kadını toplumsal hayattan silmektir.

Bir gün kürtaj yasağı, ertesi gün kadın katillerinin ve çocuk tecavüzcülerinin nerdeyse sırtını 
sıvazlayacak nitelikteki cezalar, taciz ve tecavüze uğrayan kadınların hukuki süreçte yaşadığı 
mağduriyetler, esnek çalışma adı altında kadının katlanarak sömürülmesine ilişkin yasal değişik-
likler, eğitim sisteminde özellikle kız çocuklarını mağdur eden cinsiyetçi ve dinci düzenlemelerle 
başörtüsü özgürlüğü adı altında küçücük çocukların cinsel nesnelere dönüştürülmesi, kısacası 
her gün yeni bir saldırı ile karşı karşıyayız.

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı;
Kadınla erkeği eşit konuma getirmenin fıtrata aykırı olduğunu,
Kadının ihtiyacının eşitlikten ziyade eşdeğer olmak olduğunu,
Hamile bir kadının bir erkeğin çalışması koşullarında değerlendirilemeyeceğini,
Çocuğunu emziren bir kadının bir erkekle eşit tutulamayacağını,
Kadınların en az üç çocuk yapmaları gerektiğini,
Sezaryen ve kürtaja karşı olduğunu söylüyorsa,
Kadına verilecek makamı annelikle sınırlandırıyorsa,
Yaşlı, hasta ve çocuk bakımından sadece kadını sorumlu tutuyorsa,
4+4+4 yasasıyla kız çocuklarımız küçük yaşta gelin olmaya hazırlanıyor ve dolayısıyla kadınlar 
eğitimden hızla koparılıyorsa,
Lisede çocuk yaşta evliliğe kapı açılıyorsa,
9 yaşındaki öğrencilerin başörtüsüyle okula gelmesine izin veriliyorsa,

Bu ülkede laiklikten, kadın ve çocuk haklarından söz etmek mümkün değildir.
Bunları söyleyen;
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Dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip olan, cinsiyet eşitsizliğinde ise 142 ülke arasında 
125. sırada yer alan Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı’dır.

Bu söylenenler;
Anayasa’nın 10. Maddesi’ne aykırıdır,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır,
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne ( CEDAW) aykırıdır,
1995 Pekin Deklarasyonu ve BM Kadının Statüsü Komisyonu kararlarına aykırıdır.
Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır,
Eğitim bilimine ve pedagojiye aykırıdır.

Bizler mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınlar olarak;
Susmayacağız, kazandığımız haklarımızı sonuna kadar savunacak,
“İnanç özgürlüğü” adı altında kadın bedenine, yaşamına denetim ve dayatmayla gelen “orta-

öğretimde başörtüsü”nü kabul etmeyecek,
 Eşitlikten ödün vermeyeceğiz.
Kadınların karar mekanizmalarında yer alması için mücadele etmeye devam edeceğiz.
Çünkü doğru kadın politikaları, ancak kadınlar tarafından üretilir ve uygulanır.
Seçme ve seçilme hakkını elde etmenin 80. yılı kutlu olsun.
Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
Kadınlar örgütlü, TMMOB daha güçlü!

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu
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TÜRKİYE’Yİ DE, TMMOB’U DA 
TESLİM ETMEYECEĞİZ

16 Aralık 2014

Bundan iki yıl kadar önce, “6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu”nu 
değiştirmek isteyen, ancak meslektaşlarımızın direnciyle bundan vazgeçmek zorunda kalan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, şimdi “3194 sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” isimli yeni bir torba yasa hazırlığı 
içerisinde. 

Bugün Torba Yasa içerisinde gündeme getirilen düzenleme; TMMOB’nin örgütlülüğünü 
dağıtarak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana gür 
sesini kesmek istemektedir. Torba yasada sadece TMMOB etkisizleştirilmek istenmiyor, içinde 
İmar Kanunu, Yapı Denetimi Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet 
Tarifeleri Kanunu, İskan Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre Kanunu, 
Tapu Kanunu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, İller Bankası 
Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklikleri de barındıran torba ile her geçen gün 
geriye giden, geniş kitleleri yoksulluk ve işsizliğe mahkûm eden rant ekonomisinin önündeki 
tüm engeller kaldırılmaya, ülkeyi adeta yağmalayacak uygulamalar hayata geçirilmeye çalışılıyor. 

Kamuoyunun yıllardan bu yana şahit olduğu üzere; TMMOB ve bağlı Odaları, kent içerisinde 
halkın yaşadığı sorunlara, doğal alanlardaki tahribatlara karşı mücadele etmekte, kamusal yarar 
ve değerleri korumak amacıyla yürütülen dava süreçlerinde öncü rol üstlenmektedir. Bilimin 
ışığında görüş ve eleştirilerini kamuoyu ile paylaşarak yerel veya genel iktidarın bilinçli bir şe-
kilde halktan gizlediği gerçekleri halka aktarmaktadır. Hatalı planlamalar, kentsel dönüşümde 
yaşanan haksızlıklar, çevre sorunları, enerji politikaları gibi çok çeşitli alanlarda TMMOB daima 
kamu yararından yana tavır almış, iktidarda hangi siyasi irade olursa olsun doğruları söylemiş ve 
yanlışlara karşı mücadele etmiştir. Bu nedenle, geçmişte olduğu gibi bugün de, siyasi iktidarların 
hedefi haline gelmiştir. Bugün TMMOB’nin bu işlevini sona erdirmek doğrultusunda hazırlanan 
değişiklik tasarısı ile özetle şunlar amaçlanmaktadır:

- Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel dönüşüm/rant projeleri sürecini merkezileştirme 
ve hızlandırmak;

- Halka ait özel mülkiyet varlıklarına el koymak; 
- “Kamulaştırma”yı yeni sermaye birikim süreci için kullanmak, bütün kamusal ülke kaynak-

larını metalaştırmak; 
- Yapı ve kent mimarisini AKP’nin eklektik, öykünmeci, dinsel ideolojik motifleriyle bezemek;
- Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini kimliksizleştir-

mek ve kuralsızlaştırmak, kamusal denetimi ortadan kaldırmak;
- Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, özerk, demokratik, yerinden yönetim 

kuruluşları olan TMMOB ve bağlı Odalarını polarize ederek dağıtmak;
- Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi, belediyeleri 

işlevsizleştirmek;
- Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım sürecini önem-

sizleştirilmek, itibarsızlaştırmak, yok etmek;
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Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, siyasi iktidarın egemenlik kurduğu bir alan haline geti-
rilmek, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanarak, bağımsızlığı ortadan kaldırılmak 
istenmektedir.

AKP iktidarı, uyguladığı neoliberal politikaların gereği olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği, 
insanca barınma hakkı, yapı denetimi, kent politikaları,  enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi 
alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir planlamanın mesleki denetim ve bilimsel–teknik kriter-
lerini devre dışı bırakmakta, kanun hükmünde kararnameler ve torba yasalarla yargı kararlarını 
gözetmeyen mevzuat düzenlemeleri yapmakta, evrensel bilimsel mesleki gereklilikleri tasfiye 
etmektedir.

Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke, kamu, halk, 
meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecektir. Odalarımız ve Birliğimiz 
TMMOB, kuruluşundan bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal 
muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde ya-
şadığı, gericiliğin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini 
kararlılıkla sürdürecek, Türkiye’yi de, birliğimizi de rant ve talan iktidarına teslim etmeyecektir.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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“KULAKTAN KULAĞA” PROJELERLE DEĞİL, BİRLİKTE 
YÖNETİLEN BİR KENT İSTİYORUZ

23 Aralık 2014

Yaşadığımız kentte birçok davaya konu olan, plan olmadan veya plan kararları değiştirilerek 
projeler gerçekleştirilmekte. Kentimizde İzmir Körfezi Tüp Geçişi, Konak Tüneli gibi projeler ya-
pılabiliyorsa, araç trafiği arttırılarak, hızlandırılarak, kent merkezi otoyola çevriliyorsa,  İzmir için 
de “doğru”, “çağdaş” bir ulaşım planlamasından, kent planlamasından söz edemeyiz. Doğru bir 
ulaşım planlaması yapılabilmesi için;

-Mekansal planlamanın ve ulaşım planlamasının birlikte çalışılması,
-Ulaşım çözümlerinin rant için değil, kent ve kentli için yapılması,
-Proje bazlı bu önerilerin sisteme nasıl entegre edileceği, hangi sorunları çözmeye ya da 

hangi sorunları yaratmaya aday olduğuna ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmeler yapılması,
-İklim değişikliğinin yaşanmasında, sera etkisinin oluşmasında önemli paya sahip olan kar-

bondioksit emisyonlarının karayolu ağırlıklı olması nedeniyle önceliğin raylı toplu taşıma sis-
temlerine, bisiklet ve yaya ağırlıklı düzenlemelere verilmesi gerekmektedir.

Gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilen örneklere bakıldığında, kent merkezleri artık yayalara 
ayrılmakta, yollar trafikten arındırılarak yayalara verilmekte, sosyal ve kentsel yaşamın bir par-
çası haline dönüştürülmeye çalışılmakta iken, kentlerimizde gündeme getirilen projeler ile yaya 
hakları ortadan kaldırılmaya, otomobillerin önü açılmaya çalışılmaktadır.

Yine dünyada toplu taşımayı özendirici ve düzenleyici yaklaşımlar esas alınmakta, öncelikler 
insan ve mevcut altyapının daha verimli kullanılmasına odaklanmakta iken, son yıllarda İzmir 
gündemine de getirilen parçacı ve yatırımcı yaklaşımlar, kaynakları ve çevreyi tükettiği, geçici 
çözümler yaratıp sorunları daha da arttırdığı için çağdışı ve yanlış olarak değerlendirilmektedir. 
Ayrıca İzmir’in en önemli sorunlarından biri haline gelen otopark sorununun çözümü konusunda 
başarılı uygulamalar sergilenemediğinden, yaşam çevrelerinde otopark sorunu yaşayan toplum 
kesimlerinin beklentileri karşılanamadığından, sokaklarda ve kaldırımlarda yaşanan özel araç 
işgali her geçen gün arttığından en önemli projeler dahi halk tarafından bu kapsamda değer-
lendirilir olmuştur.

Bu temelden bakıldığında daha çevreci ve otomobil kullanımını azaltıcı bir toplu ulaşım 
projesi olan tramvay, kentimiz için uygulanmasında geç bile kalınmış bir projedir. İzmir kent 
merkezinde kent dokusu kemikleşmiş olduğundan, bu tür etki alanı büyük olan uygulamaların 
gerek güzergâhının belirlenmesinde, gerekse de ulaşım planlaması açısından maksimum yarar 
sağlayabilmesi imkânsız hale gelmektedir. Bu bağlamda, geç kalınmış bir toplu taşıma uygula-
ması olsa da başta bahsedilen ilkeler temelinde kazanımları her zaman olacaktır. 

Ancak, yukarıda da bir kısmını belirttiğimiz İzmir’in giderek artan sorunlarına yenilerini ekle-
meye aday, tepeden inme projelerde olduğu gibi, halkımızda ve biz meslek odaları nezdinde de 
plansız programsız gerçekleştirildiği kuşkusu uyandıran tramvay projesinin güzergâh belirlen-
mesi konusu basından takip edilir hale dönüştürülmüş, kentin gündemindeki tramvay projesinde 
de katılımcı bir yaklaşım gösterilmemiştir. Proje aşamasında, kentin gerçek sahipleri olan İzmir 
halkının ihtiyaç ve fikirleri göz ardı edilmiş, proje geliştirme sürecinde şeffaf bir yapı sergilen-
memiş ve kulaktan kulağa yayılan bilgilerle yetinilmesi istenmiştir.

Meslek odalarımızın sınırlı imkânlarla elde ettikleri bilgiler doğrultusunda oluşturdukları 
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ayrıntılı inceleme raporları ve önerileri, tramvay projesini yürütmekte olan İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na iletilmiş, sunulan önerilerin dikkate alınarak projenin revize edilmesi 
istenmiştir.

Buna karşın, tramvay projesinin başlangıcından gelişim sürecine kadar geçen süreçte olduğu 
gibi, ilgili çevrelerle bilgi paylaşımı yapılmamakla birlikte, katılımcı bir yaklaşım sergilememek-
teki ısrarlı tutum devam ettirilmektedir. Tramvay gibi doğrudan halkın ulaşımına konu toplu 
taşıma sistemlerine ilişkin projelerin, halktan gizlenerek, sadece güzergâh üzerinde yaşayan 
kentlilerle yapılmış anket sonuçları paylaşılarak ya da bilgisayar ortamında üretilmiş süslü gör-
selleri kamuoyuna gösterilerek başarılı sonuçlara varamayacağı gerçekliğinin kent yöneticileri 
tarafından benimsenmesi gerekmektedir.  

Bu nedenle TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanmış 
olan bilgilendirme broşürü ile İzmir halkının, tramvay projesi hakkında bildiklerimiz, bilme-
diklerimiz ve tramvay gibi toplu ulaşım projelerinde izlenmesi gereken yöntemin nasıl olması 
gerektiği hususlarında bilgilendirilmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

Kenti yönetenlerin, bu ve benzeri projeleri, hem projeden faydalanacak olan kent halkıyla, 
hem de ilgili meslek örgütleri ve uzmanlık kuruluşları ile daha geniş biçimde paylaşmasını 
diliyoruz. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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TMMOB’YE DOKUNMA!
8 Ocak 2015

Bugün buraya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı son torba yasayı protesto etmek 
için geldik.

AKP iktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, yapılaşma, meslek alanları ve 
çalışma hayatında önemli değişiklikler getiriyor. Tabii ki son torbanın içinde AKP’nin rant politi-
kalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var.

Çünkü TMMOB ve Odaları; 
AKP’nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdular, “Kentsel dönüşüm” adı altında “rantsal 

dönüşüme” karşı çıktılar, 
Çünkü TMMOB ve Odaları; 
Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla AKP’nin ormanları, kıyıları, me-

raları; suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde durdular, 
Çünkü TMMOB ve Odaları; 
Bu ülkenin yağmalanmasına, talan edilmesine, yandaşlara peşkeş çekilmesine karşı, kamu 

yararı için mücadele ettiler. 
Çünkü TMMOB ve Odaları; 
İş cinayetlerine, taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve dü-

şük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada oldular. 
İşte bu yüzden TMMOB, AKP’nin hedefinde…  
Şimdi TMMOB ve bağlı Odaları iktidar tarafından yok edilmek isteniyor. 
Yıllardır her türlü devlet olanağını kullanarak seçimlere müdahale ettiler, ele geçiremediler. 
Mali denetim tehdidiyle, miting meydanlarında hedef göstererek, yetkilerini kısıtlayarak baskı 

altına almaya çalıştılar, olmadı.
Şimdi yasasını değiştirerek TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir yapıyla ül-

kemizin mühendis ve mimar ve şehir plancılarının toplumdan yana gür sesini kesmek istiyorlar. 
Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; AKP gericiliğine,  

piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır. Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden 
bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır.

TMMOB Emek ve Demokrasi güçleriyle birlikte; eşit, özgür, demokratik, barış içinde kardeşçe 
yaşanan, bilim ve tekniğin aydınlığında yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. 

Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sesleniyoruz; 
Hazırladığınız yasa değişikliği,  
meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB’nin tüm birikimlerini halkımızın yararına kullan-

maya, iktidarınızın yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için 
var gücümüzle çalışmaya devam etmemizi engelleyemeyecektir.

Unutmayın ki; siz TMMOB’yi yok etmeye çalışsanız da TMMOB her yerdedir.
TMMOB Soma’da; Ermenek’te, Zonguldak’ta; 
TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’nde, Kaç-Ak Sarayınızda; 
TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin’de, Sinop’ta; 
TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’de; 
TMMOB, Alakır Vadisi’nde, Artvin Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, 
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Burdur’da, Bartın’da, Sakarya Karasu’da; 
TMMOB, Taksim’de, Gezi’de, 
TMMOB, Ovacık’ta, Efemçukuru’nda, Gaziemir’de nükleer atıkların olduğu alanda, Konak tü-

nellerinde, İnciraltı’nda, Urla’da, Karaburun’da  
Anadolu’da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde…
O yüzden size tavsiyemiz şudur: Bu torba yasaları derhal geri çekin. 
Çünkü torba yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya izin vermeyeceğiz.
Türkiye’yi de, TMMOB’yi de size teslim etmeyeceğiz. Teslim alamayacaksınız.
TMMOB halktır torbaya sığmaz…

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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TALAN VE SOYGUNA İZİN VERMEYELİM!

22 Ocak 2015

Bilindiği üzere AKP iktidarı yasa düzenlemelerini genellikle “torba yasalar” aracılığıyla yap-
maktadır. Bunlardan sonuncusu yine rant eksenli bir tasarı olan, “İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”dır. Bu tasarı on 
üç ayrı yasada onlarca değişiklik yapılmasını öngörmektedir. 

Değişiklik yapılması öngörülen yasalar; örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-
TMMOB Yasası ile imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet 
tarifeleri, iskân, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, kat mülkiyeti, iller bankası, belediye yasaları 
ve belediye gelirleri ile ilgili yasalardır. Bu tasarı ile yapılmak istenen değişikliklerin birbirleriyle 
çok yönlü bağlantıları bulunmaktadır. 

Söz konusu tasarı, bugün ülkemizde egemen olan rant talanına dayalı sermaye birikim po-
litikalarının en başta hedeflediği alanları kapsamaktadır. Bunlar, mühendislik, mimarlık, şehir 
planlama hizmetleri ve onlarla doğrudan bağlantılı olan kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıkla-
rımızdır. Kamuya ve halka ait varlıklara el konulması ve arazi-mülkiyet düzenlemeleri üzerinden 
iktidarın denetimindeki inşaat sektörünün bir rant alanı olarak biçimlendirilmesi ana amaçtır.

Bu nedenle biz mühendis, mimar, şehir planlama örgütleri olarak “Ülkemize, Halkımıza, 
Mesleğimize, Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz” içerikli bir kampanya yürütüyor ve halkımızın des-
teğini bekliyoruz. 

• Kentlerin yaşanabilir planlı ve sağlıklı hale gelmesi, doğal ve kültürel alanlarımızın, çev-
remizin korunması ve ranta açılmaması için çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarını destek-
leyelim; AKP iktidarının bu düzenlemelerini ve torba yasa tasarısını hep birlikte reddedelim. 

• Ormanlarımızın, kıyılarımızın, meralarımızın, koruma altındaki milli parklarımızın, kamuya 
ait yeşil alanların, parkların, tarihi değerlerimizin, hatta mezarlıkların bile talan edilerek özel 
işletmelere açılmasına izin vermeyelim.  

• Yargı kararlarını yok saymaya, Atatürk Orman Çiftliği, tarihi yarımada gibi kamu arazileri ve 
yeşil alanlar üzerindeki kaçak yapıların affedilmesine karşı çıkalım. 

• Tarımsal üretim alanlarımızın yapı ve rant talanına açılmasına karşı mücadele edelim. 
• “Kentsel-kırsal dönüşüm”, “riskli alanlarda dönüşüm” görünümü altında kamunun ve halkı-

mızın birikimlerinin imar hakkı transferine, borsalarda heder edilmesine, gasp edilmesine birlikte 
karşı duralım.  

• Yerel yönetimlerin yetkilerini siyasi iktidara aktaran ve yurttaşların oylarını çöpe atan key-
fiyeti kabul etmeyelim. 

• Kâr ve daha fazla kâr uğruna insan yaşamını hiçe sayarak iş cinayetlerine yol açan politi-
kalara karşı işçi sağlığını, iş güvenliğini ve insanca yaşamı hep birlikte savunalım.  

• Mühendislik mimarlık, planlama hizmetlerinin kamusal ve nitelikli bir hizmet olarak toplu-
ma ulaşmasını engellemeye çalışan girişimlere karşı birlikte mücadele edelim. 

 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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MAHKEME, HUKUKSUZLUĞA “EVET” DEDİ

23 Ocak 2015

Kentlerimize yönelik saldırıların, hukuk nezdinde de meşrulaştığının örneklerinden biriyle 
daha karşı karşıyayız. Yargı, ‘Konak Tüneli Projesi’ olarak bilinen 21.01.2013 tarih ve 1125 sayılı 
Bakanlık Olur’u ile onaylanan İzmir ili Konak-Yeşildere Bağlantı Yoluna ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne karşı TMMOB Şehir 
Plancıları Odamızın açtığımız davayı, ne yazık ki ret ile sonuçlandırmıştır. 

Basından bilindiği üzere; geçtiğimiz yılın başından bu yana hem hukuksal boyutta, hem de 
kamuoyunu bilgilendirmek üzere yaklaşık bir yıldır çeşitli platformlarda ‘Konak Tüneli Projesi’ 
hakkında mücadelemizi sürdürmekteyiz. Mücadelemiz, sadece kent merkezine yapılmakta olan 
bir tünel ve ona bağlanan dört şeritli karayoluna değil, plansız planlama ve kentsel sorunlara 
yönelik olarak üretilen günü birlik çözümler ile ortaya çıkan ve geri dönüşü olmayan günü birlik 
çözüm ve politikalara yöneliktir. 

Bu alanda yine TMMOB Şehir Plancıları Odamızın yürüttüğü üç dava sonucunun aleyhi-
mize sonuçlanmasıyla ne yazık ki kültürel, doğal değerlerimiz, yaya güvenliğimiz yok sayılmış, 
Damlacık halkının yaşam alanı zorla zaptedilmiştir. Heyelan bölgesinden geçen hattın durumu 
hiçbir bilimsel temele oturmadan, jeolojik etütleri dahi sağlıklı biçimde yapılmadan, İzmir’in tari-
hi kent merkezine, yoğun taşıt trafiğinin sokulması uygun görülmüş ve kaçak başlayan, hukuksuz 
bir inşaatın yasal hale getirilmesi hukuk nezdinde de kabul görmüştür!

Ayrıca dava sürecinde bilirkişi incelemeleri yapılmış ve bilirkişilerce bilimsel raporlar oluş-
turulmuştur. Ancak süreçte davaya konu olan planların incelenmesi sonucu oluşturulan bilirkişi 
raporu, alanın hem arkeolojik sit alanı, hem kentsel sit alanı, hem de yerleşim alanı olduğu gerçe-
ğini dikkate almaksızın doğrudan ulaşım talepleri dikkate alınarak hazırlanmış ve bunu takiben 
rapora yaptığımız itiraza karşın dava aleyhimize sonuçlanmıştır. Peki, İzmir kent merkezinde 
yapılan bu uygulama ile bundan sonraki süreçte tüm İzmir halkını neler bekliyor?

- Trafik ve Araç Yoğunluğunda Artış: İzmir tarihi kent merkezini de içine alan bölge, yoğun taşıt 
trafiğine maruz kalacak.

-Yaya Sürekliliği İhlali: Konak Meydanı ile Bahribaba parkının sürekliliği yok olacak ve bu 
alanlar arasında sadece üst geçit ile yaya erişi sağlanabilecek. 

-Herkes İçin Planlama-Engelsiz Planlama: Engellilerin kentin merkezini kullanması imkânsız 
hale gelecek.

- Doğa ve Tarih Katliamı: Tünel’in Konak merkezine çıkan ağzındaki yol üzerinde bulunan ve 
İzmir’in tarihsel belleğinde birçok fotoğrafta da yer alan asırlık ağaçlar kesilecek.

- Mutenalaştırma ve Yerinden Edilme: Tünel kazısı esnasında tünel hattının geçtiği Damlacık 
gibi birçok konut bölgesinde yaşayan insanlar ‘kamu yararı’ gerekçesiyle evlerinden çıkartılacak 
ve “hızlı kamulaştırmalar” devam edecek.

- Plansız Planlama ile Kentsel Afet Riski Üretmek: İnşaatın tamamlanması ve tünelin hizmete 
girmesi sonucu bu alanlarda yaşayan insanların evlerinin yıkılma tehlikesi ortaya çıkacak ve can 
güvenliği olmayan bir tünel inşası gerçekleşecek.

- Tarih Katliamı: Tünelin geçtiği arkeolojik sit alanlarında tünel kazısı esnasında “iş makinaları 
ile yapılan vahşi kazı sonucu”nda çıkan eserler yok olacak.
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- Araç Trafiği Öncelikli Planlama: Günümüz modern kentleşmesinde aksi görülen ve kabul 
edilen kent merkezlerinin araç trafiğinden arındırılmasına aykırı bir uygulamayla kent merkezine 
dört şeritlik bir karayolunu sokmuş olmakla dünya nezdinde şehircilik adına kötü uygulamalarda 
ün sahibi olunmasına yol açılacak.

Kaçak başlayan Konak-Yeşildere Bağlantı Yolu Projesi’ni yasallaştıran Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından onaylanan imar planlarına ilişkin dava süreçleri olumsuz sonuçlansa da, 
açıkladığımız gerekçeler ışığında tüm kamu idarelerinin, kent kimliğinin korunması için üzerine 
düşen görevleri yerine getirmesini bekliyoruz.

Ayrıca, kentlerimize, yaşam alanlarımıza yönelik bu saldırılara, TMMOB’a bağlı meslek oda-
ları olarak her platformda karşı duracağımızı belirterek, İzmir’in merkezine kara bir delik açmış 
olan Konak Tüneli Projesi’ne yönelik yargıda sürdürdüğümüz mücadelemizi, kentsel muhalefe-
tin yanında da devam ettireceğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu basın ve kamuouyu ile 
paylaşırız. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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KUİTO GEMİSİ “SÖKÜME ELVERİŞLİ HALE GELDİĞİ”NE 
DAİR RAPORLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILMADAN 

SÖKÜLMEMELİDİR
6 Şubat 2015

“KUITO” adlı geminin Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde sökülmek üzere Aliağa Limanı’na gel-
mesi ile ilgili süreci, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak ciddiyetle takip etmekteyiz.

1979 yapımı olan ve 2000 yılından beri ham petrol işlemek üzere kullanılan Kuito Gemisi, 
2014 yılında Angola hükümeti tarafından söküm işlemi için açılan ihaleyi kazanan Türk firması 
tarafından söküm işlemi için 3 Şubat 2015 tarihinde Aliağa’ya gelmiştir.

Gemi ile ilgili olarak radyoaktif ve tehlikeli atık taşıdığına dair çok ciddi iddialar bulunmak-
tadır. Bu kapsamda; Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi aracılığı ile İzmir Valiliği, Aliağa 
Kaymakamlığı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı ve diğer kuruluş-
lara başvuruda bulunulmuş, gemi ile ilgili söz konusu iddialara ilişkin yürütülen süreçler, ilgili 
bilgi ve belgeler talep edilmiş, iddiaların gerçekliği halinde geminin geri gönderilmesi hususu 
ifade edilmiştir. 

Kuito gemisi ile ilgili olarak Aliağa Gemi Söküm Tesislerine giriş izni verilebilmesi için ilgili 
mevzuat kapsamında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 
tarafından radyoaktif atık, tehlikeli atık, asbest, parlayıcı patlayıcı gazlar vb. atık içeriği ile ilgili 
olarak ayrıntılı inceleme ve araştırmaların yapılması gerekmektedir. 

Konu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulumuza bağlı Odalar tarafından da değerlendirilmiş, İzmir 
Valisi Sn. Mustafa Toprak’a da konunun hassasiyeti, yapılan çalışmalar ve inceleme sonuçlarının 
şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerektiği ifade edilmiştir. 05.02.2015 tarihinde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve TAEK’ten akredite olduğu bildirilen firma yetkilileri tarafından gemide 
incelemelerde bulunulduğu ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı açıklaması yapılmış 
ve söz konusu geminin söküm işlemleri için gerekli izinler verildiği basında yer almıştır.

Kuito Gemisi; 335m*44m boyutlarında olup, şu ana kadar gemi söküm için ülkemize gelen 
en büyük tonajlı gemidir. 2000 yılından beri ham petrol işleyen gemi, günlük 100.000 varil 
ham petrol işleme, 1.4 milyon varil depolama kapasitesine sahiptir. Bu büyüklük ve özellikteki 
bir gemide radyoaktif ve tehlikeli özellikte çok farklı kirleticiler ve asbest bulunmakta ve bu 
kirleticilerin çok ayrıntılı inceleme ve dokümantasyon çalışmalarının uzman ve akredite kişi ve 
kuruluşlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.02.2015 tarihinde yapılan açıklamada ifade edilen 
inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Yapılan çalışmaların içerik ve niteliğinin gemi 
söküm gibi çevresel riskleri yüksek olan bir sektörde kentimizde yaratacağı kirlilik göz önünde 
bulundurulmalı ve sektörde çalışan personelin iş sağlığı güvenliği süreçlerinde titizlikle yürütül-
mesi gereken denetim ve izleme sonuçlarının güvenilirliği açısından yeterliliği teyit edilmelidir.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu sürecin takipçisidir. İzmir Valisi başta olmak üzere 
ilgili kurum ve kuruluşları yapılan inceleme sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyor, 
bu süreçle ilgili kaygılar giderilmeden gemi söküm işleminin gerçekleştirilmemesi için bir kez 
daha uyarıyoruz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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ÜLKEMİZE, HALKIMIZA VE MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYOR, 
ANKARA YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATIYORUZ

9 Şubat 2015

Ülkemiz AKP iktidarında gün geçtikçe daha derin bir karanlığın içine sürükleniyor. Emekçilerin 
hak ve kazanımlarına, halkın birikimlerine el koyan sömürü ve rant eksenli bir yıkım yaratılır-
ken, bu yıkımın karşısında duran tüm engeller devlet içinde tekelleşmiş iktidar eliyle ortadan 
kaldırılmak isteniyor. 

AKP iktidarının gündeminde yine bu içerikte bir torba yasa var. Bu ‘torbanın’ içerisine sıkıştırı-
lan düzenlemelerle bir yandan ülkeyi daha geniş ölçekte ranta, talana ve yağmaya açmanın plan-
ları yapılırken, diğer yandan bugüne kadar mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleriyle 
bu yıkımın karşısında ülke ve halk çıkarlarından yana bir direnç noktası olan TMMOB ve bağlı 
Odaları yok edilmek isteniyor.  “İleri demokrasi”si yani dikta yönelimi rant ve sömürü üzerinde 
yükselen bu gerici ve zorba düzene karşı en ufak bir sese bile tahammülü olmadığını bir kez daha 
kanıtlamış olan AKP iktidarı, bugüne kadar peş peşe çıkardığı kanun hükmünde kararnameler 
ve yeniden düzenlediği mevzuatla, gücünü kıramadığı, baskı ve zor ile sindiremediği TMMOB’yi, 
bugün topyekun yeniden dizayn etmeye, hazırladığı yasa tasarısı ile teslim almaya çalışmaktadır.  
AKP hükümeti şunu iyi bilmelidir: Teslim alamadıkları ve asla teslim alamayacakları var!  Bilimi 
ve tekniği rant odaklı iktidarın ve sömürgenlerinin değil, emekçi halkın hizmetine sunmakta 
kararlı olan bizler, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak, birliğimiz TMMOB 
bütünlüğü içinde; 

• Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin bilimsel, yasal gerekliliklerini gör-
mezden gelen, doğal kaynakları, tarihi ve kültürel varlıkları hiçe sayan, kentleri, üretim alanları ve 
doğal çevreyi rant için tahrip eden, toplumun nefesini kesen iktidarın rant oyunlarını bozmaya; 

• Ormanlarımızın, kıyılarımızın, parklarımızın, suyumuzun, derelerimizin, toprağımızın, ma-
denlerimiz ve emeğimizin yağmalamasının önünde durmaya; 

• Rant ve sömürü odaklı politikalarıyla ülkeyi tam bir felaketler ülkesine çeviren, ülkenin 
her yerini işçi mezarlığına dönüştüren, işçilerin, emekçilerin alın terinden, aşından, ekmeğinden, 
kanından beslenen bu zorba düzene dur demeye; 

• Ülkemizi mezhepçi-gerici zihniyetle ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyenlere karşı, bu-
günden yarına aydın bir geleceği hep birlikte kurmak için var gücümüzle çalışmaya, mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Şimdi mücadeleyi büyütme zamanıdır! 

Türkiye’nin dört bir yanından bugün 9 Şubat’ta başlattığımız yürüyüşle, şimdi daha fazla 
“kral çıplak” demek için yola çıkıyoruz.  Türkiye’nin dört bir tarafından altı koldan birden hare-
ket ederek yola çıkan yürüyüş kollarımızla 14 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştireceğimiz TMMOB 
Olağanüstü Genel Kurulu’nda buluşarak sesimizi, direnişimizi, örgütlülüğümüzü büyüteceğiz.  
AKP diktası ve gericiliğine, ülkemizin talanına, halkımızın sömürülmesine, mesleklerimizin nite-
liksizleştirilmesine, haklarımızın gasp edilmesine, Odalarımızın ve Birliğimiz TMMOB’nin işlevsiz-
leştirilmesine izin vermeyeceğiz! Emekten, halktan, ülkemizden yana bütün demokratik güçleri, 
yürüyüş kollarımıza destek vermeye, gücümüze güç katmaya davet ediyoruz. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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KAÇAK VİLLALARA YENİ HAMLE: İMAR ONAYI

13 Şubat 2015

Kamuoyunda Urla Vilları olarak bilinen, Bakanlıkça 11.02.2015 tarihinde onaylanan 1/5000 
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; 
daha önce de vurguladığımız üzere gayrimeşru ve hukuksuz yapılaşmanın, yine hukuksuz bir 
şekilde sit derecesinin düşürülmesi yolu ile meşrulaştırılmasının alt yapısının hazırlandığını ve 
bir sonraki adımın imar planı hazırlayarak bu hukuksuz süreci tamamlamak olduğunu bize ve 
tüm kamuoyuna göstermiş oldu.

Böylelikle, sit derecesinin düşürülmesine yönelik hukuki süreç devam ederken, yargı kararının 
sonuçlanması beklenmeden imar planları onaylanarak ileride telafisi mümkün olmayan sonuçla-
rın doğmasına neden olacak yeni bir süreç daha başlamış oldu. Ancak tekrar hatırlatmak gerekir-
se; alanın %90’ından fazlası orman alanında kalmakta, geriye kalan kısmı makilik–fundalık, kıyı 
alanları ve tarım alanlarından oluşmaktadır.  1. derece doğal sit olarak belirlenmiş alan yaklaşık 
60000 ha.’lık alan iken yalnızca 20 ha.’lık bir alana özel, hiçbir bilimsel temele oturmayan derece 
düşürülmesi uygulaması yapılmıştı.

Onaylanan ve adında koruma amaçlı ibaresi bulunan ancak koruma amacı adına herhangi 
bir kaygı ve karar taşımayan imar planlarında mevzuatın,  kanunların ve hukukun tanınmadığı 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. Zaten hukuksuz bir biçimde sit derecesi düşürülen bir alanda, bu 
süreç yargıda sonuçlanmadan yapılan her türlü uygulamanın ve çalışmanın meşru bir temele 
oturtulamayacağı aşikârken, hazırlanan planların uyması gereken usul ve esaslara uymaması 
bu hukuksuzluğu daha da perçinlemiştir. Şöyle ki; bu plan, yasal dayanağı olan 648 sayılı KHK 
gereğince yürürlüğe girmiş olan “korunan alanlarda hazırlanacak planlara dair yönetmelik” hü-
kümlerine uygun bir biçimde hazırlanmamıştır.

Koruma Amaçlı İmar Planlarına dair yönetmelikte doğal sit alanlarının büyüklüğü ve özelli-
ğine göre, doğal ve çevresel değerlerin etkileşim-geçiş sahası da dikkate alınarak sürdürülebilir-
liğini, mutlak korunmasını ve gelecek nesillere intikalini sağlamak amacıyla meslek gruplarının 
ortak çalışması ile hazırlanması gerektiği ve “Koruma amaçlı imar planlarının etkileşim-geçiş 
sahası ile doğal sit alanının bütününü kapsayacak şekilde” hazırlanması gerektiği belirtilmesine 
rağmen hazırlanan planın koruma amaçlı imar planı niteliği taşımadığı gibi, alanın bütününde 
ve çevre ilişkilerini de dikkate alacak şekilde hazırlanmadığı görülmektedir. 

Ayrıca, yönetmelikte, plan raporu ve gösterime ilişkin plan açıklama raporunda, alanın büyük-
lüğü ve özelliğine göre; doğal ve çevresel değerlerin etkileşim-geçiş sahası da dikkate alınarak 
sürdürülebilirliğini, mutlak korunmasını ve gelecek nesillere intikalini sağlamak amacıyla ve 
koruma amaçlı imar planlarının ilgili meslek gruplarından uzmanlarca hazırlanması gerekirken, 
askı ilanında bulunan plan raporunun belirtilen tanımlamadan çok uzak olduğu, plan ekibine 
yönelik herhangi bir bilgi içermediği, plan ekibinin kendi uzmanlık alanlarına yönelik hazırlanan 
ve imzalanan bir raporunun da olmadığı askı tutanaklarından anlaşılmaktadır.

Askı ilanında bulunan gerek plan ve plan açıklama raporu, gerekse plan hükümleri bir arada 
değerlendirildiğinde, koruma anlayışından uzak, koruma mevzuatı ve ilkelerini dikkate almayan, 
var olan ve alanın niteliği ile uyumsuz ve aykırı bir şekilde gerçekleşmiş yapılaşmayı meşrulaş-
tırma kaygısını taşıyan bir plan olduğu görülmektedir.
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Aynı zamanda, Danıştay 6. Dairesi’nin 26.12.2012 tarih ve E: 2012/8307 sayılı kararıyla iptal 
edilen Manisa-Kütahya-İzmir 1/100 000 Çevre Düzeni Planı’nda alanın 1. derece doğal sit, orman 
ve kısmen ağaçlandırılacak alanda kaldığı görülmekteyken, urla villaları ile başlayan süreçte 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan yeni 2014 tarihli 1/100 000 Manisa-İzmir 
ÇDP’de alanın tarım alanı olarak belirlendiği görülmektedir. Bununla birlikte yine aynı dönemde 
3194 İmar Kanunu Tasarısı torba yasadan çıkmış ve yine bu uygulamaya işaret eden şu şekilde 
bir madde belirlenmiştir:

‘Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planı yapılamayacak. 
Mevcut 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planları iki yıl içinde üst veya alt kademede onaylanan 
planlarda değerlendirilecek. Mevcudiyeti devam eden 1/25 bin’lik çevre düzeni planları iki yıl 
sonunda herhangi bir karara gerek kalmaksızın 1/25 bin ölçekli nazım imar planı olarak nite-
lendirilerek uygulanacak.” 

Düzenlemede SİT’lerle ilgili dikkat çeken bir geçici madde de yer alıyor. Buna göre koruma 
statüsünün önemi bakımından daha alt statüye düşürülen doğal SİT alanlarında mevcut her tür 
ve ölçekte planların uygulanmasına bölge komisyonu kararı doğrultusunda devam edilebilecek.

Tüm bu mevzuat ve plan değişiklikleri göstermektedir ki; 16 kaçak yapının ruhsatlı hale 
getirilmesi ve korunması gerekli bu doğal alanımızı yok etme girişimleri son noktasına kadar 
zorlanmış ve hukuk, mevzuat adeta bu çirkin duruma alet edilmiştir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Çevre 
Mühendisleri Odası olarak sit derecesinin düşürülmesine yönelik açtığımız dava neticelenmeden 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planının hukuku yanıltmak üzere ve 
kaçak olarak yapılan villaları yasallaştırmak adına onaylandığını tüm kamuoyuna bildirerek, Türk 
Mühendis Mimarlık Odaları Birliği olarak doğal alanları yasa ve yönetmelikleri hiçe sayarak yok 
eden anlayışın her zaman karşısında olduğumuzu ve bu tür kararlara karşı mücadelemize hukuki 
zeminlerde devam edeceğimizi basın aracılığı ile kamuoyuna bildiririz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ KATLİAMLARINI DURDURALIM!

3 Mart 2015
Değerli Basın Emekçileri
Hepimizin bildiği gibi ülkemizde her yıl binlerce iş kazası yaşanıyor, yüzlerce emekçi hayatını 

kaybediyor, binlerce emekçi yaralanıyor. Her yıl artan iş cinayetleri, ülkemizde işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili düzenlemelerin ne kadar sorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. 

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği 
facianın yıldönümünü, “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan ederek, 2013 yılından 
bu yana her yıl bu gün konuya bir kez daha dikkat çekmeye çalışıyoruz.  

Kimi zaman “ölçülmeyen karbon monoksit oranı”, kimi zaman “bakımı yapılmayan cephe asan-
sörü”, bazen “kapatılmayan inşaat boşluğu”, bazen de “çadırdaki elektrik kaçağı” olarak karşımıza 
çıkan, oysa asıl nedeni yıllardır uygulanan neoliberal politikalar olan iş cinayetlerinde her yıl 
yüzlerce emekçi yaşamını kaybediyor, yüzlercesi de sakat kalıyor. Her yıl yüzlerce emekçinin alın 
terine gözyaşı ve kan karışıyor.

Yalvaç’ta tarım işçisi kadınlar; Soma’da, Ermenek’te maden emekçileri; Davutpaşa ve Ostim’de 
imalathane işçileri, Mecidiyeköy’de, Esenyurt’ta inşaat işçileri iş cinayetlerinde, işçi katliamla-
rında canlarını veriyor.

Öncelikle iş cinayetlerinde, işçi katliamlarında kaybettiğimiz canlarımızın anısı önünde say-
gıyla eğiliyor, başta aileleri olmak üzere hepimize başsağlığı diliyoruz.  

Değerli Basın Emekçileri
İşçi sağlığı ve iş güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurla-

rından biridir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı 
ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunmaktadır.  

Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güven-
cesinin azalması, esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendi-
kasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması; sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt 
dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki yanlışlıklar iş cinayetlerinin başlıca 
nedenidir.

AKP iktidarı ile çalışma yaşamının tüm kuralları değiştirilmiş, dönüştürülmüştür. Çalışma 
yaşamı esnekleştirilmiş, yeni çalışma türleri devreye sokulmuş, geçici istihdam, taşeronluk, kısmi 
süreli çalışma, telafi çalışması, çağrı üzerine çalışma, serbest zaman uygulaması, denkleştirme 
süresi vb. uygulamalara geçilmiş, iş güvencesi kaldırılmış, işlerin taşeronlara verilmesi kolaylaş-
tırılmış; işçilerin tamamen patronların belirlediği koşullarda çalışmasının önü açılmıştır.

Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis ve hekimi iş kazaları tazminatla-
rından sorumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü 
sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız. 

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının % 98’i, meslek hastalıklarının % 100’ü önlenebilir 
iken; gerekli önlemler alınmadığı için maalesef her yıl iş kazaları ve meslek hastalarından dolayı 
birçok insan hayatını kaybetmektedir.

İş cinayetlerinde ölümleri, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını “işçinin kaderi”, “işin fıt-
ratı” şeklinde ifade etmek ise bilinçli olarak gerçeğin üstünü örten, art niyetli bir yaklaşımdır. 
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Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve 
ikincil mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili 
bakanlıktır. 

Değerli Basın Emekçileri
Ülkemiz, çalışma yaşamı koşulları açısından hem hükümetin hem de kamuoyunun olağanüstü 

hassasiyetle üzerine eğilmesi gereken son derece olumsuz bir tablo ile karşı karşıyadır. Ülkemiz, 
iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada en üst sıralarda yer almaktadır. Bu tablo AKP’nin 
iktidara gelmesiyle daha da vahim bir hal almıştır. 2003 yılında günde ortalama 3 işçi yaşamı-
nı yitirmekte iken, bugün bu sayı 5-7 işçiye kadar çıkmıştır. Ne oldu da bu ölümler katlanarak 
artmıştır? Yatırımlar mı artmıştır bu ülkede, yoksa üretim mi? Ülkemizde artan yalnızca talan, 
yağma ve işçi ölümleridir.

Emek-meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınmadan hazırlanan “yama” tedbirlerle iş ci-
nayetlerinin engellenmesi mümkün değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için “Önce insan, önce 
sağlık, önce iş güvenliği” anlayışı taşımayan hiçbir düzenleme sorunlara çözüm getirmeyecek, iş 
cinayetlerini durduramayacaktır. 

Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin 
durdurulması için mücadele etmeyi temel görevi sayan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, piyasalaş-
tırılmış değil insan odaklı bir işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlenmesi için önerilerini defalarca 
gerek iktidarla gerekse kamuoyu ile paylaşmıştır. Ne yazık ki; görüşlerimizin hiçbiri dikkate 
alınmamıştır. 

Bu olumsuz tabloyu değiştirmek için görüşlerimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşmayı  
görev biliyoruz;

- Özelleştirmeler iptal edilmeli, madencilik sektörü başta olmak üzere taşeronluk ve rödevans 
ile her türlü güvencesiz çalışma uygulamaları kaldırılmalıdır.

-   İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin ayrımsız tüm çalışanlar için bir hizmet değil,  bir hak olduğu 
ve çalışanların bu hakkına karşı tek muhatabın devlet olduğu kabul edilmelidir.

-  Sendikalaşmanın önünde ILO standartlarıyla çelişen engeller kaldırılmalı ve örgütlenme 
teşvik edilmelidir.

- Toplu iş sözleşmesi hakkının önündeki başta çifte baraj uygulaması olmak üzere tüm en-
geller kaldırılmalıdır.

- İşçi sağlığı ile iş güvenliğinin birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar 
insana yakışır norm ve standartta bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır. Sigortasız ve 
sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır.

- Bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulmalı, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanla-
rının iş güvenceleri mutlaka sağlanmalı, ücretleri oluşturulacak bir fondan karşılanmalıdır. Bu 
meslek gruplarının eğitiminde TTB ve TMMOB yetkili kılınmalıdır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanlarının ilgili meslek odalarına üye olmadan çalışmalarına izin verilmemelidir.

- Denetim raporları; şeffaf olmalı ve ilgili sendikalara, meslek odalarına iletilmelidir.
-  Yıllardır ihmal edilen meslek hastalıklarının önlenmesi, gerekli taramaların yapılması, has-

talıkların tespiti için yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir.
- Koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık hizmetlerine öncelik verilen uygula-

malardan vazgeçilmeli, koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilmelidir.
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-  Sendikaların, meslek odalarının, üniversitelerin karar süreçlerinde ve yönetiminde etkin 
katılımının olduğu idari ve mali yönden bağımsız, demokratik bir işleyişe sahip Ulusal İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Kurumu oluşturulmalıdır.

Değerli Basın Emekçileri,
İş cinayetlerinin son bulması, ancak ve ancak işçilerin, emekçilerin ve tüm halkımızın kendi-

lerini ilgilendiren tüm konularda söz, yetki ve karar hakkının olduğu eşit, özgür ve demokratik 
bir Türkiye ile mümkündür.

Bu yaşamsal taleplerimizin gerçekleşmesi için, emekçi sınıfın sendikaları ve meslek örgüt-
leri olarak ortak irade ve eylemlilik içinde olduğumuzu duyuruyor; ülkemizin tüm emekçilerini, 
yoksullarını, işsizlerini, kadınlarını, erkeklerini, gençlerini, yaşlılarını, örgütlü örgütsüz tüm insan-
larımızı ortak mücadele için “İş Cinayetlerini, İşçi Katliamlarını Durduralım Platformu”na davet 
ediyoruz. 

İş cinayetlerine ve işçi katliamlarına dur demek için bugün ülkemizin 40 noktasında yapaca-
ğımız yürüyüşlerle, kitlesel basın açıklamaları ile sesimizi yükseltiyoruz.  Önümüzdeki günlerde 
imza kampanyalarıyla, kitlesel açıklamalarla, meşaleli yürüyüşlerle kampanyamızı büyüteceğiz. 
16 Mayıs 2015’de tarihimizin en büyük işçi katliamının yaşandığı yerde Soma’da buluşacağız. Bu 
gün 40 noktadan başlattığımız yürüyüşümüze tüm halkımızı davet ediyoruz.

İş cinayetleri ne kader ne de fıtrat!
İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın! 
Yeter ki taşeron düzeni, güvencesiz çalıştırma son bulsun, sendikal haklar tanınsın!
Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

13 Mayıs 2015

Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 canımızı yitirdiğimiz yüzyılın en 
büyük iş faciasının yıldönümü bugün. 

301 canımızın acısı hâlâ yüreğimizde. 13 Mayıs işçi katliamında Soma’da yaşamını yitiren 
tüm maden emekçilerini saygıyla anıyor, yakınlarına ve tüm maden emekçilerine bir kez daha 
başsağlığı diliyoruz. 

Bugün, bu acıyı unutturmamak için, böyle acıların bir kez daha yaşanmaması için alanlardayız. 
Ne yazık ki böylesine büyük bir facianın ardından sorumluların görünen bir kısmının yargı-

landığı Soma davası bu haliyle kamuoyunu tatmin edecek bir tablo çizmemektedir.
Ülkemizde Soma gibi bir facia yaşandıktan sonra dahi her ay onlarca emekçi iş cinayetlerinde 

yaşamını yitirmekte.
Bu kaza mıdır, kader midir? Hayır, bu resmen cinayettir! Emekçileri güvencesizliğe, taşeron-

laşmaya, denetimsizliğe teslim edenlerin işlediği cinayet…
Soma’da 13 Mayıs günü yaşanan facianın, bu katliamın sebebi, uygulamaya konulan özelleş-

tirme, taşeronlaştırma, rödovans, örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma, köleci çalışma sistemi; 
kamu madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan 
madencilik bilgi ve deneyim  birikiminin dağıtılması gibi neoliberal politikalardır.

Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döneminde uygulanan politikalarla üretim; teknik bilgi ve alt 
yapı olarak  yetersiz, deneyimi ve deneyimli uzmanı bulunmayan kişi ve şirketlere bırakılmıştır. 
Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş cinayetlerinin Soma’da ol-
duğu gibi katliama dönüşmesine neden olmuştur.

Bir kez daha söylüyoruz; Soma’da yaşanan kaza değil cinayettir. 301 maden emekçisinin 
ölümü kader değil katliamdır. Bu katliamın sorumluları hâlâ hesap vermemiştir. 

Bugüne kadar uyarılarımızın hiçbirini dikkate almayan hükümet; “Bu işin fıtratında var” diye-
rek bilim ve tekniğin karşısında olduğunu ilan etmiştir. 

Biz, öngörülen ve önlenebilir risklerin ne kaza, ne fıtrat olmadığını biliyoruz.
Göz göre göre ölümle karşılaşmamanın, çeşitli meslek hastalıklarına yakalanmamanın ola-

naklı olduğunu biliyoruz. Dünya, bunun bilimsel, teknolojik, yasal, demokratik koşullarını çoktan 
sağlamışken, tüm dünyadan ileri olduğunu söyleyenlerin bizi ölüme mahkûm etmesini kabul 
etmiyoruz.

Biz yaşamını alın teriyle kuran emekçiler, güvenceli koşullarda çalışmak ve emeğimizin kar-
şılığını almak istiyoruz. 

Bir kez daha yineliyoruz;
İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları piyasacı yaklaşımlarla çözülemez. Sendikaların, meslek 

odalarının, üniversitelerin karar süreçlerinde ve yönetiminde yer aldığı, idari ve mali yönden 
bağımsız, demokratik bir işleyişe sahip Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği Kurumu bir önce oluşturul-
malıdır. 

Emekçilerin güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırılması engellenmelidir. 
Sendikalaşmanın önündeki ILO standartlarıyla çelişen engellemeler kaldırılmalıdır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla temelden çelişen ve özellikle kamuya ekonomik 
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anlamda da yük olan, işçileri köleleştiren taşeron ve rödovans sistemlerine son verilmedir.
Tüm bu taleplerimizle paralel biçimde, iş cinayetlerine, işçi katliamlarına, taşeronlaşmaya, 

güvencesiz çalışmaya, denetimsizliğe dikkat çekmek için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak Mart 
ayında “Kader Değil! Fıtrat Değil! Kaza Değil! Cinayet!” başlığı ile bir imza kampanyası başlat-
mıştık. İmza kampanyasıyla dile getirdiğimiz talepleri, 7 Haziran seçimlerinden sonra oluşan 
yeni Meclis’e taşıyacağız. 

16 Mayıs Cumartesi günü de Soma’dan bir kez daha haykıracağız;
SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ…

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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KONAK TÜNELİ ÇÖZÜM DEĞİL, SORUN VE YIKIM 
YARATMAKTADIR

2 Haziran 2015

İzmir ili Konak-Yeşildere Bağlantı Yoluna ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne karşı TMMOB Şehir Plancıları Odamızın açmış olduğu 
dava ret kararı ile sonuçlanmıştır.

Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalar ve değerlendirmeler dikkate alınmamış, açmış oldu-
ğumuz davada ret kararı verilerek, hukuki mücadelemiz haksızlıkla sonuçlanmıştır. Bu haksızlık, 
kent bütününe yaşatılan sorunlar bütününe dönüşmüş ve bugün geldiğimiz nokta verdiğimiz 
mücadelenin haklılığını göstermektedir. Bugün Konak kent merkezinde aktif yaya yolu olarak 
kullanılan bir alanda, Bahribaba Otobüs durakları ile Kemeraltı Çarşı Bölgesini birbirine bağlayan 
yaya yolu kesintiye uğramıştır. Kent merkezine yapılan plansız bir tünel ve ona bağlanan dört 
şeritli karayolu, plansız planlama ve kentsel sorunlara yönelik üretilen günübirlik çözümler ile 
giderilmeye çalışılmakta ve geri dönüşü olmayan sonuçları ile talana devam edilmektedir. 

Konak Tüneli ulaşım sorununu çözen bir niteliğe sahip olmadığı gibi, 1988 yılında yayımlanan 
Avrupa Yaya Hakları Bildirgesi’ne de aykırıdır. Bildirgede bahsedildiği üzere yayaların motorlu 
taşıt değil, insan ihtiyaçlarına göre şekillenmiş kent merkezlerinde yaşama hakkının olması, 
yayaların tam ve engelsiz hareketini sağlayacak biçimde kentsel mekânların düzenlenmesi bir 
zorunluluktur. 

Bu alanda yaşayan kişilerin hayatını bire bir ilgilendirecek ve yaşam alanlarına zarar verecek 
kentsel/mekânsal bir karar verildiği, her yeni yaşanan sorunla birlikte ortaya çıkmaktadır.

Kentimizin merkezine 4 şeritlik otoyol niteliğinde bir yol yapılarak yaya güvenliğinin tehlike-
ye girdiği, basından çıkan haberlerle doğrulanmış ve korktuğumuz şeyler gerçekleşerek telafisi 
imkânsız zararlar doğmaya başlamıştır.

Kentimizin, yaya kullanımının en yoğun olduğu bölgesi olan İzmir’in tarihi kent merkezi ikiye 
bölünmüş, adeta bir ‘Berlin Duvarı’ inşa edilmiştir. 

İlk olarak Damlacık’taki yaşam alanının yok edilmesi, tarihi ve kültürel yıkımlardan sonra 
şimdi de bir sonraki iddiamız gerçekleşmektedir. 

Buradan çok net olarak dile getiriyoruz: İzmir ulaşım ana planı kararı olmayan tünel ve ben-
zeri hiçbir uygulama, kent içi ulaşım sorununa çare olamaz ve ulaşım erişim taleplerine yanıt 
veremez.

Bugün geldiğimiz noktada, zaten kaçak olarak başlayan Konak Tüneli bağlantı yolu, bu kentte 
yaşayan tüm halkın yaşamını tehdit etmektedir. TMMOB İzmir İl Koordinasyonu olarak, tüne-
lin varlığının yaratacağı olası zararların sorumlusunun, başta dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım olmak üzere, inşasının önünü açan siyasi iktidarın temsilcileri 
olacağını kamuoyuna bildiririz. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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TARIM İŞÇİLERİNİN FITRATI; YA YOLLARDA YA DA 
SAĞLIKSIZ ÇALIŞMA ŞARTLARINDAN ÖLÜM!

8 Temmuz 2015

Güvencesiz ve insanlık dışı çalışma koşullarının sistem haline getirildiği ülkemizde, olağanla-
şan iş cinayetlerinin sonuncusunu, tarım işçilerine dayatılan çağdışı çalışma koşulları nedeniyle 
Manisa’da bir kez daha acı bir şekilde yaşadık. Manisa Gölmarmara’da, üzüm ve mısır üretimiyle 
geçinen Salihli’nin Çökelek köyünden açık kasa kamyonette taşınan 13’ü kadın 1’i çocuk olmak 
üzere 15 tarım işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. 

Hemen her sektörde kanıksanan iş cinayetleri; insana verilen değer ile değil, rakamlarla de-
ğer bulmakta ve basında yer almaktadır. Barınma, ulaşım, beslenme, altyapı gibi asgari insanca 
yaşama koşullarının neredeyse hiç olmadığı tarım sektöründe, mevsimlik tarım işçilerinin çalış-
ma koşulları, AKP döneminde ortaçağ kölelik koşullarına dönmüştür. 

Adıyaman ve Isparta Yalvaç’taki mevsimlik tarım işçilerinin, Soma’da, Ermenek’te, Şırnak’taki 
madencilerin, Mecidiyeköy’deki inşaat işçilerinin ya da hemen her gün bir ya da iki kişinin bir iş 
yerinde hayatını kaybetmesi, iktidarın işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki aymaz tutumunu 
ortaya sermektedir.  Duble yolların, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hiçbir şey ifade etmediğini 
bir kez daha gördük.  Bu bir kaza değildir, bu bir kader değildir, bu bir katliamdır.

-Tarım işçileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun dışında bırakıldığı için, 
-Dışa bağımlı tarım politikaları uygulandığı için,
-Yoksullaştırılan köylüler ucuz işgücü haline getirildiği için,
-Güvencesiz, çok düşük ücretlerle uzun süreli çalışmaya mahkûm bırakıldıkları için, 
Bu katliamın sorumlusu iktidardır. Ölenlerin çoğunluğunun kadın olması da bir tesadüf değil-

dir. Kayıt dışı çalışma oranının % 80’lere ulaştığı tarım sektöründe çalışanların büyük bir kısmını 
kadınlar oluşturmaktadır. Bu insanlık dışı koşullar altında hiçbir sosyal güvencesi olmadan, uzun 
süreli düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılan kadınlar, tüm sektörlerde olduğu gibi tarım 
sektöründe de ağır bedeller ödemektedir.  Herhangi bir nedenle her gün en az beş kadının erkek 
şiddetine maruz kaldığı, en az bir kadının öldürüldüğü ülkemizde; katillere tahrik indirimi veren, 
13 yaşındaki kız çocuğunun rızası olduğunu söyleyebilen yargı; iş cinayetlerinde de benzer tutum 
içinde sermayeden, patronlardan ve siyasi sorumlulardan yana kararlar verebilmektedir. Gerici 
zihniyetle beslenen, kadınları eğitimden, çalışma ve toplumsal yaşamdan kopararak, küçük yaşta 
imam nikâhını meşrulaştıran, güvencesiz ve ucuz işgücü haline getirmek isteyen, ölümü kader 
haline getiren emek ve kadın düşmanı tüm politikaları reddediyoruz. 

Her geçen gün daha da artan sosyal güvencesiz, düşük ücretli kayıt dışı istihdamı, kader ha-
line getirilen yoksulluğu, işsizliği ve fıtrat ile gerekçelendirilen iş cinayetlerini durdurmak için 
derhal gerekli düzenlemeler yapılmalı,  sorumlular acilen cezalandırılmalıdır. 

İktidarın dayattığı güvencesiz koşullar nedeniyle kaybettiğimiz tüm işçilerin ailesine baş-
sağlığı, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Bu ölümlerin fıtrat, kader gibi olağan bir durum 
olmadığının bilinciyle, iktidarın tüm sömürü politikalarına karşın,  bir işçimizin dahi iş cinayetine 
kurban edilmemesi için türlü mücadeleyi ısrarla sürdüreceğiz. 

DİSK EGE BÖLGE TEM. -- KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
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SİLAHLARI SUSTURUN 
ÖLÜMLERİ DURDURUN

18 Eylül 2015

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin yıldönümünü 2011 
yılından bu yana “19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutluyor 
ve her 19 Eylül’de ülke ve meslek alanlarımıza ilişkin sorunlara dikkat çekmek için alanlara 
çıkıyoruz.

Ne yazık ki, her 19 Eylül’de yaptığımız açıklamalarımızın içeriği ülkemizdeki sorunlarla be-
raber ağırlaşıyor. 

Ülkemiz, 7 Haziran seçimlerinden bu yana Saray merkezli bir irade ile parlamentonun ve 
Anayasa’nın askıya alındığı karanlık bir girdabın içerisine sürüklenmektedir. İktidar hırsı ile 
gözlerini kan bürümüş olanlar, ağızlarından kan damlayarak toplumu savaşa ve ölüme davet 
etmektedir. 

Artık yeter! Daha fazla gözyaşı dökmek, daha fazla tabut taşımak istemiyoruz.
Asker, polis, genç, kadın, çocuk cenazelerinin sonu gelmiyor… Ülkenin dört bir yanındaki cena-

zelerde akan gözyaşlarına artık yüreğimiz dayanmıyor. Biz, ölümleri “senden, benden” diye tasnif 
etmiyoruz. Bu kirli savaşta ölen tüm canlar için acımız ortak. Her ölümün ardından, binlerce 
yıldır birlikte yaşadığımız bu topraklarda toplumsal barış ve geleceğimiz adına kaygı duyuyoruz.

Dostlar,
Seçimler sonrasında, bunalımın yeni ve üst bir evresine girildiğini bugün herkes görebili-

yor. Kürt sorununda “çözüm süreci”nin bitirilmesi; ölümler ve provokasyonların gündelik olaylar 
haline gelmesi; PKK’nin tekrar silah kullanma zeminine çekilmesi; Suruç’ta 32 sosyalist gencin 
katledilmesi; Cizre başta olmak üzere yanıp yıkılmış ilçeler, kentler yaratılması, günlerce süren 
sokağa çıkma yasaklarıyla oluşan savaş ortamında çocukların da içerisinde yer aldığı onlarca 
sivilin katledilmesiyle ülkemiz karanlık bir tablonun içine sürükleniyor. AKP, iktidarını korumak 
için erken seçim, savaş, provokasyon yöntemlerine başvurmaktan çekinmiyor.

Yüreğimize her gün bir kor düşerken, ülkemiz hızla bir iç savaşın eşiğine doğru giderken, sa-
raylarında oturanlar, ölen canların üzerinden milletvekili hesabı yapıyorlar. Ölümleri, adeta birer 
“reality şov” malzemesine çevirerek ailelerin acılarından prim elde etmeye çalışıyorlar. Bu ülke 
ve bu halk; AKP’nin 400 milletvekili ve diktatörlük hevesleri için adanacak kurban, oy avcılığında 
kullanılacak aktör değildir.  Bu yüzden bir kez daha sesimizi barıştan yana yükseltmeliyiz. Bu 
yüzden savaşa inat “barış” demeliyiz.

Sürecin normalleştirilmesi için, Kürt sorununun şiddetten uzak, barışçı, eşitlikçi, demokratik 
koşullarda ve bir arada yaşam felsefesine uygun şekilde çözülmesi zorunludur. Tüm kesimlerin 
bu duyarlılıkla hareket etmesi gerekmektedir.

Ölümler acilen durdurulmalıdır. PKK koşulsuz olarak silahlı eylemlerine son vermeli, devlet 
ise operasyonlarını durdurmalıdır. Dökülen her damla kan ve yaşanan her ölüm yeni ölümlerin 
kapısını açmaktadır. Savaş ve şiddet ortamını besleyen, büyüten ve ateşe benzin döken her kim 
olursa olsun Birliğimiz tarafından şiddetle kınanmaktadır. 

AKP faşizmi, savaş ve kaosa karşı toplumsal muhalefetin önündeki en önemli görev; barış 
dilinin hâkim kılınması, ülkemizin içinde yer aldığı kapitalist cenderenin kırılması ve laikliğin 
toplumsal hayatın düzenlenmesinde belirleyici olmasının sağlanmasıdır.
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TMMOB, bir kez daha güçlü bir şekilde söylüyor; şimdi tam da karanlığa karşı aydınlığı; bas-
kıcı, diktatoryal yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın 
beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe yaşamayı; savaşa karşı barışı; sömürüye karşı 
emeği; adaletsizliğe karşı eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir 
Türkiye’de bir arada yaşamı savunma, bunun için mücadele etme zamanıdır. 

TMMOB bu yönde toplumsal sorumluklarını yerine getirmeye devam edecektir. TMMOB, bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da, kendisini siyasetin merkezine koymadan, kimsenin 
arka bahçesi olmadan, bilimsel-teknik ve toplumsal gerekliliklerin arkasında durarak, emek ve 
demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi için özverili pozitif konumunu sürdürecektir.  

19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Gününde ülkemiz, halkımız ve gele-
ceğimiz için taşıdığımız sorumluluğun bir gereği olarak bir çağrı daha yapıyoruz. DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan “Savaşa İnat Barış Hemen 
Şimdi! Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”ne tüm kamuoyunu davet ediyoruz.

10 Ekim’de Ankara’dayız!
“Savaşa hayır! Barış hemen şimdi”

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ, İSYANDAYIZ!
12-13 EKİM GÜNLERİ GREVDEYİZ!

11 Ekim 2015

Dün Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanmıştık. Türkiye’nin dört bir ya-
nından gitmiştik. Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için gitmiştik. İşçilerin, kamu 
çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağdurların sesini duyurmak için gitmiştik.

“Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi!” demek için gitmiştik.
Saray’ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere “Dur!” demek için gitmiştik.
Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsız-

lığa ve sömürüye karşı emeğin mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gitmiştik.
Başvurusu Ankara Valiliği’ne yapılmış (ve Valilikçe uygun görülmüş), bütünüyle barışçıl bir 

miting için gitmiştik.
Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, sloganlarımızla ve coşkuyla miting alanına 

yürüyüşümüz başlarken patlattılar bombaları.
Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın, binlerce polisin gözü önünde patlattılar.
Şu ana kadar Türk Tabipleri Birliği’nin açıkladığına göre 105, HDP tarafından oluşturulan kriz 

masasının açıkladığına göre ise 128 yoldaşımız hayatını kaybetti, yüzlercesi ise yaralandı.
Yaşamını yitirenlerin arasında İzmir’den 4 kardeşimiz de vardı. İzmir’de emek, barış ve de-

mokrasi mücadelesinin her zaman içinde olan Ayşe Deniz, Berna Koç, Mesut Mak ve Hacı Kıvrak’ı 
dün barış talebimizi haykırmak üzere gittiğimiz Ankara’da yitirdik. Bunun yanı sıra, yine İzmir’den 
mitinge katılan 10’dan fazla arkadaşımız da saldırıyı yaralı olarak atlattı. 

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!
Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin.
Bombaları tanıyoruz.
18 Mayıs’ta Adana ve Mersin’deki, 5 Haziran’da Diyarbakır’daki, 20 Temmuz’da Suruç’taki 

patlamalardan tanıyoruz; “aynı seriden” olduğunu biliyoruz.
Katilleri tanıyoruz.
Katiller; diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde kursaklarında kalanlardır.
Katiller; 400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaşa sürükleyenlerdir.
Katiller; yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla 1 Kasım seçimlerinden galip çıkmaya ça-

lışanlardır.
Katiller; aylardır Akrep’lerle, TOMA’larla, tanklarla, toplarla ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir.
Amaçlarını biliyoruz.
Amaçları; bizi korkutarak, bizi yıldırarak, bizi sindirerek on üç yıllık zulüm ve hırsızlık düzen-

lerini sürdürmeye çalışmaktır.
Amaçları; Gezi İsyanı’ndan bu yana diktatörlüğe karşı direnen milyonlarca yurttaşın iradesini 

kırmaktır.
Amaçları; halkın iradesine rağmen KaçAK Saray’daki iktidarlarını devam ettirmeye çalışmaktır.
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimiz kana bulayanlara sesleniyoruz:
BÜTÜN VAHŞETİNİZE, BÜTÜN ŞİDDETİNİZE, BÜTÜN KATLİAMLARINIZA RAĞMEN EŞİT, ÖZGÜR, 

DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE BİR ARADA YAŞAMI VE BARIŞI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
 Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalışanlara sesleniyoruz:
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KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ VE AFFETMEYECEĞİZ!
DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ!
Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Katliamı Protesto Etmek İçin Bugünden İtibaren Üç Gün 

Yastayız/12-13 Ekim Pazartesi-Salı Günleri Bütün Türkiye’de Grevdeyiz!
Bütün Sendikaları, Bütün Meslek Örgütlerini, Bütün Siyasi Partileri, Örgütlü-Örgütsüz, Hangi 

Sendikanın Üyesi Olursa Olsun Bütün İşçileri-Bütün Kamu Çalışanlarını, İnsanlığa Sahip Çıkan 
Bütün Yurttaşlarımızı Katılmaya Çağırıyoruz!

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
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HALKLAR ARASI BARIŞ İÇİN
SARAYA BAŞKALDIR

12 Ekim 2015

10 Ekim 2015, dünya toplumsal mücadeleler tarihinde, barış isteyen kitlelere yönelik belki 
de en kanlı, en alçak saldırının gerçekleştirildiği gün olarak yerini alacak. Türkiye Cumhuriyeti 
devleti de tarih boyunca bu saldırının doğrudan ya da dolaylı faili olarak bilinecek. 

Cumartesi günü, Türkiye’nin her yerinden on binlerce kişi daha fazla canın yitirilmemesi, 
AKP’nin 7 Haziran seçimlerinin ardından sonlandırdığı çatışmasızlığın yeniden tesis edilmesi 
temel talebiyle Ankara’da buluştu. Ancak emek ve demokrasi güçlerinin, onlara omuz veren 
yurttaşların bu talebi, kaybettikleri iktidarı savaş ve kaos ile geri almaya çalışanları rahatsız 
etti. Savaş politikalarına karşı geniş kitlelerin bir arada görülmesini, gür sesinin duyulmasını 
engellemek isteyenler daha mitingimiz başlamadan ortalığı kan gölüne çevirdiler. Barış talebiyle 
beraber yola çıktığımız 100’ün üzerinde canımızı Ankara’da bıraktık. Açık olan şudur: AKP, 13 yıllık 
baskı ve zulüm iktidarını Ankara katliamı ile taçlandırmıştır. Katilleri tanıyoruz. Katiller, saldırının 
gerçekleştiği alana sadece 5-6 kilometre mesafede bulunmaktadır.

Katiller, sandıkta mutlak hâkimiyetini “400 vekil verin, bu iş huzur içinde çözülsün” tehdidiyle 
sağlamaya çalışan ve bu tehdide destek verenlerdir.

Katiller, 7 Haziran 2015 seçim sonuçlarını hazmedemeyen, 1 Kasım’da hezimete uğramamak 
yolunda yüzlerce gencimizin ölümüne yol açan, şehirleri tanklarla, toplarla, keskin nişancılarla 
kuşattıran, çocuk yaşlı demeden sivil katliamı yapanlardır.

Katiller, yalana, talana, hırsızlığa karşı sesini çıkaran Türkiye halklarına, temel demokratik 
haklarını talep eden Kürt halkına karşı savaş ilan edenlerdir.

Katiller, yüzlerce insan yerlerde paramparça yatarken, vatandaşına yardım etmeyen, aksine 
onlara yardım etmeye çalışanlara copla biber gazıyla saldıran emniyet görevlileridir.

Katiller “güvenlik zafiyeti yok” diyenler, “istifa edecek misiniz” sorusuna gülen Bakanlardır. 
Katiller, sarayda oturup 400 milletvekili hesabıyla entrikalar kuran, savaşlar, katliamlar 

tezgâhlayanlardır. 
Evet; katili tanıyoruz, unutmayacak, affetmeyecek, hesap soracağız. Hesap sorma gücünü 

örgütlendikçe arttıracak, bu topraklarda barışı hâkim kılana kadar bedeli her ne olursa olsun 
mücadele edeceğiz.  Bu gün yitirdiğimiz canlarımız için yastayız. Ancak korkmuyoruz, yılmıyoruz, 
öfkemizi diri tutuyor ve uyarıyoruz: Yoldaşlarımızı katledenlere talimatı verenin, bunun yolunu 
açanın sonu tarihteki diğer diktatörler gibi olacak. İsyanımızı dayanışmayla ve örgütlülüğümüzle 
büyüteceğiz. Daha fazla dostumuzun, yoldaşımızın hayatını gasp edemeyecek, padişahlık hevesi 
kursağında kalacak, yaptıklarının bedelini ödeyecek.  

Yurttaşlarımıza çağrımızdır: 9 yaşındaki Veysel’in gözlerini, Şebnem’in gülüşünü, Meryem 
ananın barış özlemiyle verdiği emeği, sınıf mücadelesinin en ön saflarındaki kardeşlerimizin 
çalışkanlığını, tüm yitirdiklerimizin insanlığa sevdasını unutmayalım, bu sevdaya var gücümüzle 
sahip çıkalım. Bize bu büyük acıyı yaşatanlara karşı öfkemizi diri tutalım. Unutmayalım, affetme-
yelim. Geleceğimizi, bir avuç hırsızın, yalan ve talan iktidarından beslenenlerin elinden alalım. 

HALKLAR ARASI BARIŞ İÇİN SARAYA KARŞI BAŞKALDIRALIM! 
KATİLİ BİLİYORUZ, İNADINA BARIŞ İSTİYORUZ

İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ
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YASTAYIZ, İSYANDAYIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

17 Ekim 2015

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak ülkemizin içine sürüklendiği kaotik ve militarist or-
tama dur demek istedik. Ülkemizin başkentinde gür bir barış sesi haykırmak istedik. Ancak 10 
Ekim 2015’te saatler 10.04’ü gösterdiğinde, Ankara Garı önünden yükselen ses, ülke tarihinin en 
büyük terör saldırısının habercisiydi.  Bugün tam bir hafta geçti. İktidarlarını savaş yoluyla sağla-
mayı amaçlayanların, barış talebinden rahatsız olanların planlarının sahnelendiği o kara günün 
üzerinden tam 7 gün geçti. Barış sloganlarını, on binlerden yükselen sesi bastırmayı amaçlayan 
bombalarla 100’den fazla dostumuzu yitirdik. Dostlarımızı, katillerin Ankara’da rastgele seçtik-
leri bir alanda yitirmedik. O insanlarımızı “Emek-Barış-Demokrasi” mitingi için buluştukları bir 
alanda yitirdik. Saldırı sonrası yüzlerce insanımız bedenen, milyonlar ise ruhen yaralı durumda. 
Ruhumuzdaki yaralar yaşadığımız sürece iyileşmeyecek. Ancak onların hesabının sorulması, ru-
humuzdaki acının biraz olsun dinmesine yardımcı olacaktır. 

Soruyoruz, bu ülkede barış sesinin daha gür, daha çoğalan, daha yankılanan bir biçimde 
çıkmasından “KİM” rahatsız olabilir? Fail mi arıyoruz? Kim saldırdı bize, fail kim? Onu mu arı-
yoruz? Fail bellidir. Failin kim olduğu sadece Türkiye’nin değil, dünya halklarının da malumu-
dur! Katliamda kullanılan canilerin kimliklerinin ortaya çıkması ise, işte bu malumun ilanıdır! 
Katilleri ve işbirlikçilerini biliyor, yakından tanıyoruz. Bunları herkesin bilmesini istemeyenlerin 
paniklerini, bu panikle yayın yasağı ve gizlilik kararları almalarını anlıyoruz. Onların isimlerini 
bugün bir kez daha anmanın gereği dahi olmadığını düşünüyoruz.  Ancak patlamadan hemen 
sonra iktidarın havuz medyası ve Ak-Troller hep birlikte ve neredeyse aynı cümlelerle büyük bir 
dezenformasyon ve karalama kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya çerçevesinde örgütlerimiz 
ve yöneticilerimiz, iktidar sözcüleri, milletvekilleri, havuz medyası ve sosyal medya trolleri tara-
fından gayet organize biçimde hedef gösterilmiştir.  Saldırı, ilgisiz olduğu açık olan örgütlerle 
ilişkilendirilerek hedef saptırılmış, halay çeken gençler “bomba şifrecisi” ilan edilmiş, neredeyse 
ölenlerin suçlandığı bir söylem yaygınlaştırılmıştır.

Türkiye genelinde yasımız neredeyse yasaklanmış, cenazelerimiz verilmemiş, olay yerine ka-
ranfil koymamızdan, çeşitli anmalara kadar birçok etkinliğimiz polis engeliyle karşılaşmıştır. 
Cenazelere soruşturma açılmış, “Yastayız, isyandayız!” diyerek iş bırakan emekçilere yönelik bas-
kılar artmıştır.  Fakat biz bıkmadan, usanmadan tüm ülkeye gerçekleri anlatacağız! Başbakan’ın 
aslında “yakalamama” konusunda doğru söylediğini, Ankara katliamındaki bombacıların da isim-
lerinin tespit edilmesine rağmen yakalanmadığını anlatacağız. Gazetelerin haberlerinde ve siyasi 
partilerin raporlarında dahi ismi geçen kişilerin MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü de dâhil 
birçok devlet kurumuna çok yakın bir mesafede bu korkunç katliamı gerçekleştirdiklerini herkes 
bilecek! Reyhanlı, Roboski, Diyarbakır ve Suruç katliamları örtbas edildiği için bu katliamın ya-
şandığını her yerde anlatacağız! Ankara katliamında adı geçenlerin Suruç Katliamı ile bağlantı-
larını hatırlatıp, Suruç ile ilgili Meclis araştırmasını reddedenleri her platformda teşhir edeceğiz!

Evet, vahşi saldırının üzerinden 7 gün geçti. Ancak 7 değil, 7 bin gün de geçse unutmayacağız, 
affetmeyeceğiz, hesap sormadan onlara borçlu olacağız. Bu borcumuzu bir an önce ödemek için 
yorulmadan, yılmadan, korkmadan mücadele edeceğiz. Yastayız, isyandayız, unutturmayacağız!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB



30. dönem çalışma raporuemo izmir şubesi 403

“SİVİL DARBE”YE KARŞI 1 KASIM’DA SANDIK BAŞINA

30 Ekim 2015
Ülkeyi yönettiği 13 yıl boyunca demokrasinin tahribi ve hukuksuzluk konusunda ustalaşan, 

ustalaştıkça pervasızlaşan AKP, seçim sonrası kurduğu “korsan hükümet” ile de bu vasfını bir 
ileri aşamaya taşıdı.

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında hükümetin kurulamaması, Cumhurbaşkanının tüm te-
amülleri yok sayarak hükümet kurma görevini AKP dışında ikinci bir partiye vermemesi ile 1 
Kasım seçimlerine AKP üyelerinden ve yandaşlarından oluşan bir seçim hükümeti ile gidiyoruz. 
1 Kasım öncesinde, muhaliflerine karşı her türlü yöntemle yıpratma çalışması gerçekleştiren, 
Ankara saldırısındaki ihmal ve sorumluluğu açıkken bu sorumluluğu bir başka siyasi partiye 
yıkmaya çalışan, seçim propagandası için devletin her türlü imkânını kullanan AKP seçim hükü-
meti, son olarak ülkeyi örtülü bir koalisyonla yönettikleri 10 yıl boyunca kendilerine koalisyon 
ortaklığı yapmış olan çevreye elindeki tüm aygıtlarla yöneldi. 

28 Ekim 2015 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine sivil darbecilerin televizyon kanallarına, 
gazetelere zor yolu ile el koyduğu tarih olarak geçecek. 28 Ekim günü, ulusal yayın yapan tele-
vizyon kanallarının yayını çevik kuvvet polisleriyle, özel timlerle desteklenmiş kayyum tarafından 
durduruldu. İdari ve mali işlerden sorumlu olması gereken ve idari süreçleri işletmeden yayın 
politikalarına müdahale etmesi mümkün olmayan kayyum tarafından televizyonların ana ku-
mandalarına müdahale edildi, yayın akışları durduruldu ya da değiştirildi. İpek Medya Grubu’na 
ait bu televizyonlarda yaşananların benzeri, aynı grubun gazetelerine de sirayet etti, gazetelerin 
yayın çizgileri bir anda “havuz medyası” ile paralel hale getirildi, uygulamalara itiraz eden çalı-
şanlar “iş akitlerinin feshi” ile tehdit edildi.  28 Ekim 2015 tarihi, artık ülkemizde hukuksuzluğun 
hayatın her anında karşımıza çıkması ile sıklıkla duymaya alıştığımız “hukukun bir gün herkese 
lazım olabileceği” sözündeki gerçekliği de Koza İpek Holding nezdinde söz konusu geçmiş ik-
tidar ortağı çevreye hatırlattı. Umuyoruz ki herkes, meydana gelen olaylardan gereken dersleri 
çıkarmıştır.

- Yaşananlar, bir çıkar birlikteliği yapısı olarak tanımlanabilecek olan AKP ile bugün çıkar 
ortaklığı olanların, bu çıkar ortaklığının bozulması halinde yarın “kurban” haline gelebileceğinin 
göstergesidir. 

- Yaşananlar, ülkemizin geleceğine dair kritik bir seçimin arifesinde sivil darbe sürecinin hız 
kazandığının göstergesidir. 

- Yaşananlar, 1 Kasım seçimlerinin “diktatörlük mü, demokrasi mi” sorusundan ibaret bir plebi-
sit olduğunun, bunun sonucuna bağlı olarak demokrasinin iktidar eliyle askıya alınabileceğinin, 
kusursuz bir diktatörlükte yaşar hale gelebileceğimizin göstergesidir. Tüm bu göstergeler ışığın-
da, emek ve meslek örgütleri olarak, hukuksuzluğa maruz kalan her kim olursa olsun yanında 
olduğumuzu, bu hukuksuzluklara karşı sesimizi yükseltmeye ve üyelerimizden aldığımız güçle 
demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Tüm 
duyarlı yurttaşlarımızı, yaşanan hukuksuzluklara karşı ses çıkarmaya, sivil darbe ve dolayısıyla 
hukuk ve demokrasinin askıya alınması sürecine karşı 1 Kasım’da oy kullanmaya ve sandıklara 
sahip çıkmaya davet ediyoruz. 

KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU - DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
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TMMOB, DİKTAYA BOYUN EĞMEZ
11 Kasım 2015

Bugün burada, Türkiye adına bir utanç olan ve yüzlerce benzeri bulunan bir davanın ilk du-
ruşması için toplandık. 

Son bir yıl içinde açılan yüzlerce davadan anlaşılan şu ki, 13 yıllık AKP iktidarının her geçen 
gün bir ileri aşamaya taşınan baskıcılığı, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasını, kendisi için 
kullanışlı bir araç olarak seçmiş görünüyor. Bu doğrultuda, iktidarın TMMOB’ye yönelik saldırısını 
protesto eylemine katılan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın’a 
ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Üyesi Devrim Cem Erturan’a da aynı suçlama 
ile dava açılmış bulunmakta. 

Kaç-Ak saraydaki sultana, “hırsız” ve “katil” demenin suç olmadığı, demokratik ifade özgürlüğü 
kapsamında olduğu, bu ülkenin mahkemeleri tarafından da kabullenilmiş iken, biz bugün burada 
bunu hâlâ suç olarak gören mahkemeye kendimizi ihbar ediyoruz. O eylemlerde biz de vardık, o 
sloganları biz de attık, eğer suçsa bu fiili biz de işledik. 

Devletteki kadrolaşmada, ülkenin dört bir yanında yandaşlara peşkeş çekilmiş ihalelerde, 
HES’lerde, ayakkabı kutularında, en önemlisi de Ankara’nın göbeğindeki saraydaki hırsızlığa biz-
zat şahit olduk. Gezi’de, Suruç’ta, daha 1 ay önce Ankara’da, Cizre’de, Silvan’da katilliğe de gayet 
açık biçimde şahit olduk. Eğer yargı, dostlarımızın, mücadele arkadaşlarımızın, toplumun geniş 
kesimlerince kabul gören bir gerçekliği dile getirmelerini suç olarak görüyorsa, biz de bu suça 
ortak olduğumuzu belirtmek isteriz. 

TMMOB olarak, meslek ve meslektaş sorunlarını toplumun sorunlarından ayırmadan mücade-
lemizi verdik, yurttaşlarımızın çıkarlarını her şeyin önüne koyduk. Çocuklarımıza gemicik almadık, 
yandaşlarımıza altın tepsilerde ihale sunmadık. Şehirlerimizin, köylerimizin, tarım alanlarımızın, 
derelerimizin, ormanlarımızın talan edilmesine, yağmalanmasına izin vermedik. İşte tam da bu 
nedenlerle, yalan ve talan iktidarının hedefinde olduk. 

Yaşananlar, iktidarın TMMOB’yi işlevsiz kılmak adına son yıllarda dozunu giderek arttırdı-
ğı saldırılardan bağımsız değildir. Bu saldırıların yoğunluğu azalmış görünse de, biliyoruz ki 
TMMOB’nin etkisizleştirilmesi AKP iktidarının gündeminden çıkmamaktadır. Rant ve talanın 
önünde engel olarak gördükleri TMMOB’yi hedef tahtasına koyanlar bilmelidirler ki, meslektaş-
larımızdan ve yurttaşlarımızdan aldığımız güçle bu saldırılara sonuna kadar direnecek, meslek ve 
meslektaş sorunlarının yanında toplumun sorunlarına çözüm bulma çabalarına da katkı sunacak, 
hırsıza hırsız, katile katil demeye devam edeceğiz. Talan ve sömürü iktidarı karşısında gerçekleri 
dile getirmekten geri durmayacak, sözümüzü sakınmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz.

TMMOB diktaya, sivil darbe günlerini ülkemize yaşatanlara boyun eğmeyecek. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
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DİRENEN HALKLAR YALNIZ DEĞİLDİR

15 Kasım 2015

AKP’nin 1 Kasım 2015 seçimleri öncesinde Kürt illerinde başlattığı baskıyla yıldırma poli-
tikası, seçim sürecinde olduğu gibi seçim sonrasında da devam ediyor. Bunun en güncel ve acı 
örneğini, 11 gün boyunca sokağa çıkmanın yasaklandığı, sivillerin katledildiği, evlerin duvarla-
rına hakaret ve gözdağı içeren sloganların yazıldığı Silvan’da gördük. Her türlü baskı ve şiddet 
aygıtının kullanımına, 11 günlük esarete karşın direnen Silvan halkının iradesi, sarayın kolluk 
güçlerinin karşısında galip gelmiş, Silvan’daki abluka kaldırılmak zorunda kalınmıştır. Silvan sa-
dece bir örnek olarak karşımızda durmaktadır. Duvarlarına, devletin resmi görevlileri tarafından 
“Türk’sen övün, değilsen itaat et” yazılan kentlerde yaşayanlar, tam da egemenlerin ve onların 
maşalarının itaat buyruğuna uymamalarından dolayı zulmün ve baskının hedefi olmaktadırlar. 

Bütün bunların üstüne abluka altındaki mahallelerden çekilirken özellikle askerlerin tanklar 
eşliğinde kent merkezinden, öfkeli, acılı halkın ortasından tek sıra halinde geçirilerek şov yapıl-
ması, bir kışkırtma ve provokasyon girişimden başka bir şey değildir. Bu yaşananlar, devletin Kürt 
bölgelerinde çatışmayı daha da derinleştirmekten başka bir planı olmadığını gösteriyor. Ancak 
Silvan halkı kendisine devletçe yaşatılan insanlık dışı koşullara, acılarına karşın soğukkanlılığını 
koruyarak provokasyon girişimlerini boşa çıkarmıştır. 

Silvan’da ve benzer durumdaki diğer yerleşimlerde yaşananlar, barış sesinin, halkların eşitliği 
ve kardeşliği haykırışının yükseltilmesini her geçen gün zorlaştırmakta, buna karşılık bu sesin 
yükseltilmesi her geçen gün daha büyük önem kazanmaktadır. Yaşanmakta olan acıları daha bü-
yük felaketlere sürüklenmeden durdurmak büyük önem taşımaktadır. Bu şiddet sarmalından çıkış 
için kaybedilecek zaman kalmamıştır. Bu topraklarda barış ve adalet duygusunun, eşit olarak bir 
arada yaşama hedefinin daha fazla yara almaması için demokratik adımların atılması gereklidir.

Kürt illerinde yaşatılan bu zulüm, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan IŞİD vahşe-
tinden bağımsız değildir. IŞİD’in en büyük destekçisi saray ve AKP hükümetidir. IŞİD’e karşı Suriye 
ve Irak’ta en kararlı mücadeleyi gösterdikleri için Kürtlere saldırıyor. PYD’nin, IŞİD’in elindeki 
Cerablus’a saldırmasını ve IŞİD’in Türkiye ile bağlantısını koparmasını engellemek için “Fırat’ın 
batısına geçmeyin” diye tehdit ediyor, onlara taciz ateşinde bulunuyor. Tüm bu saldırıların tek 
bir amacı var, o da IŞİD’İ korumaktır. Bu nedenle bizler biliyoruz ki, 10 Ekim’de Ankara’da, 13 
Kasım’da Paris’te gerçekleştirilen katliamlarının en büyük sorumlularından biri de Saray ve AKP 
hükümetidir.

Dün Silvan’da sona eren sokağa çıkma yasağı bugün Cizre’de ve Nusaybin’de devam etmekte-
dir. İzmir emek, barış ve demokrasi güçleri olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz: AKP ve saray, 
Kürt halkına yönelik baskı politikalarını ve ablukayı sona erdirmeli, İslamcı terörü destekleyen 
tutumundan vazgeçmelidir. 

Sarayın savaşına karşı, barışın sesini yükselterek kuşatma altındaki tüm halklar ile dayanışma 
içinde olmaya devam edeceğiz. Ablukayı Silvan’da olduğu gibi her yerde dağıtacağız. Acil barış, 
acil demokrasi talebimizi her yerde haykırmaya devam edeceğiz.

YAŞASIN HALKLARIN EŞİTLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ!  YAŞASIN BARIŞ!        
 

İZMİR EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ
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FİİLİ SIKIYÖNETİM UYGULAMALARINA DİRENECEĞİZ

17 Kasım 2015

İzmir emek, barış ve demokrasi güçleri olarak 14-19 Kasım 2015 tarihleri arasındaki altı 
gün boyunca Silvan, Cizre, Nusaybin başta olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde uygulanan 
sokağa çıkma yasaklarına karşı kentimizin farklı ilçelerinde “yaşam nöbeti” tutma kararı almıştık. 
Ancak dün Buca’da gerçekleştirmek istediğimiz nöbet, yasaklar iktidarının yeni bir yasak kararı ile 
kolluk güçleri tarafından engellendi. Ancak yasağın, sadece Buca’daki eylemimize yönelik değil, 
kentimizde dört gün boyunca gerçekleştirilecek bütün eylemlere yönelik olduğunu öğrenmiş 
bulunmaktayız. 

Evet; İzmir Valiliği tarafından alınan kararla demokratik hak aramaya yönelik bütün etkin-
likler, şehrimizde yasaklanmış durumda. Yaşanan bu olay “İç Güvenlik Paketi”nin bu yılın Mart 
ayında yasalaşmasının bir sonucudur. Mevcut durum, İzmir’deki meslek örgütü, sendika ve de-
mokratik kitle örgütleri olarak bu kanuna karşı gösterdiğimiz direncin ne kadar yerinde oldu-
ğunu göstermektedir. Kanun, insan hak ve özgürlüklerini Anayasamıza, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesine aykırı biçimde kısıtlayan vahim sonuçlar doğurmaktadır ve maalesef bu haliyle 
doğurmaya da devam edecektir. 

Daha iç güvenlik paketi yasalaşmadan, yayımlamış olduğu genelgelerle temel hak ve özgür-
lükleri kısıtlamaya yönelik adımlar İzmir Valisi Mustafa Toprak’ın almış olduğu bu karar bizler 
açısından şaşırtıcı değildir. İzmir Valisi Mustafa Toprak’a buradan sesleniyoruz: Temel hak ve 
özgürlükleri kısıtlayan, anayasaya aykırı olan bu kararın altına attığınız imzanızı geri çekin. 

İzmir’de yaşanan tüm bu baskı uygulamalarına ek olarak; Adana’da sabah saatlerinde KESK, 
DİSK ve TMMOB üye ve yöneticilerinin de aralarında olduğu birçok arkadaşımızın evlerinin bası-
larak demokratik hak arama eylemlerine katılmalarından dolayı gözaltına alındıklarını öğrenmiş 
bulunmaktayız. Adana’daki arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması çağrısını yaparken, 
IŞİD bombacılarını eylem yapmadan gözaltına almayı doğru bulmayanların demokratik kurum 
temsilcilerine yönelik tutumunun, neden ve kimden yana saf tuttuklarını açık biçimde gösterdi-
ğine dikkat çekmek isteriz. 

Buradan İzmir kamuoyuna, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bedeli her ne olursa 
olsun dikta rejiminin yasaklarına karşı duracağımızı, antidemokratik uygulamalara, baskılara ve 
saldırılara karşı sözümüzü söylemeye, ülkenin neresinde olursa olsun direnenlerin sesi olmaya 
çabalamaya devam edeceğimizi belirtiyor, tüm yurttaşlarımızı, Saray’ın ve AKP iktidarının gücünü 
baskı ve yasaklamalardan alan politikalarına, fiili sıkıyönetim uygulamalarına karşı direnmeye 
davet ediyoruz. 

İZMİR EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ
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HUKUKSUZLUĞUN ADI ÇEVRE DÜZENİ PLANI

25 Aralık 2015

İzmir ve Manisa illerinin il sınırlarını kapsayan 1/100.000 Ölçekli İzmir–Manisa Çevre Düzeni 
Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından son 1,5 yıl içerisinde 3. defa değiştirilerek onay-
lanmıştır. Son onayından sonra ise planlar hâlâ 1 aylık askı ilanı içerisindedir.

Çevre Düzeni Planlarının merkezi idarenin “Ben yaparım” tezi ile yaşama geçmesi “demokra-
siye vurulmuş bir darbe niteliğindedir” diye defalarca basın açıklaması yapmış olmamıza rağmen 
hukuksuzluğun her geçen gün daha da artması dolayısı ile tekrar kamuoyunu bilgilendiriyoruz.

Askı ilanında bulunan Çevre Düzeni Planlarının hem plan açıklama raporunda, hem de paf-
talar üzerinde “NERELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞI BELİRTİLMEMİŞTİR.” Öyle ki, itirazlar kapsa-
mında onaylandığı belirtilen planlara ilişkin, paftalar üzerindeki değişiklik sınırları da göste-
rilmemiştir. Hem 3194 sayılı İmar Kanunu’na hem de Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne 
açıkça aykırı olan bu yöntem ile, bilim insanlarının kafasında, “Bakanlık planlarda yaptığı HANGİ 
DEĞİŞİKLİKLERİ KAMUOYUNDAN GİZLEMEKTEDİR” sorusunun doğmasına neden olunmaktadır. 

Son onaylı planın üzerinden neredeyse bir yıl geçmiştir. Bu süre zarfında belediyelerce, söz 
konusu plan kararlarına esas ilgili imar faaliyetleri yürütülmüş ve uygulamaya koyulmuştur. 
Dolayısıyla Bakanlığın, sonsuz onay yetkisini kullanarak gerçekleştirdiği çevre düzeni planlama 
süreci sayesinde; kentlerimizde şehir planlama ve dolayısıyla imar konusunda bir kaos ortamı 
oluşturulmuştur. Bu kaos ortamında oluşacak kamu zararının telafisi yine aynı kurum tarafından 
karşılanabilecek midir? 

Dolayısıyla Bakanlığın çevre düzeni planı ile yarattığı bu süreçle planlama yetkisi, kentleri-
mizi daha yaşanabilir alanlar haline getirebilmek için bir amaç olması gerekirken, hukukun ar-
kasından dolanmak adına bir araç olarak kullanılmıştır. Planların şeffaflığı, ne yazık ki bu süreçte 
tartışılır duruma gelmiştir.

Çevre Düzeni Planları, niteliği gereği, onaylandığı şehrin imar anayasası olarak kabul edil-
mektedir. Yönetmeliklerde de Çevre Düzeni Planları, “…strateji planlarının hedef ve strateji karar-
larına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, 
kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere 
ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile 
koruma-kullanma dengesini sağlayan…” planlar olarak tanımlanmasına rağmen, askı ilanında 
yer alan İzmir–Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının, yönetmeliğin 
belirttiği tanımlardan çok uzak olduğu aşikardır.

Ortak akıl çerçevesinde hazırlanması gereken Çevre Düzeni Planlarını, merkezi idarenin oto-
riter rejim algısıyla, “BEN YAPTIM, OLDU” mekanizması ile yönetmeye çalışması, İzmir ve Manisa 
kentlerinin sürdürülebilir şehirleşme geleceğinin yok edilmesine neden olabilecektir. 

• Enerji, ulaşım, sağlık, kalkınma gibi temel politikaların hiçbirinin vurgulanmadığı,
• Alt Ölçekli Planları yönlendiremeyen ve bu nedenle imar uygulamalarının kontrolsüz şe-

kilde yapılmasına neden olacak,
• Doğal alanların yok olmasına öncülük edecek
• Doğal afet risklerini göz ardı edecek
şeklinde sıralanabilecek birçok nedenle, bilimin değerleriyle örtüşmeyen, İzmir ile Manisa 
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kentlerinin ilgili belediyeleri ve sivil toplum kurumlarıyla hiçbir kentlinin fikir ve görüşleri alın-
madan, bilgisayar ekranı başında, noktasal müdahalelerle bazı kişi ve kurumlara menfaat sağla-
dığı düşünülen kararlar temelinde hazırlanan ve bu şekilde onaylanan “İzmir-Manisa Planlama 
Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ile İzmir ve Manisa kentlerinin geleceği tehlikeye 
girmiştir. Bu kaygımızı defalarca dile getirdik ve bundan sonra da kentlerin imar anayasalarını 
oluşturacak kadar üst ölçekli kararları barındıran Çevre Düzeni Planlarının ortak akıl ile bilimsel 
temellere dayalı, hukuka aykırılık içermeyecek şekilde hazırlanması gerektiği yönündeki müca-
delemize devam edeceğiz.
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