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TMMOB BÜYÜK MENDERES 
HAVZASINDA JES VE AYDIN İLİNDE 
KURULU JES’LERİN ÇEVRESEL 
ETKİLERİ RAPORU
Hazırlayan: TMMOB
Yayımlayan: TMMOB
Baskı: Ankara- Mart 2021 
ISBN: 978-605-01-1397-6

Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birli-
ği’nin (TMMOB) “Bü-
yük Menderes Hav-
zasında JES ve Aydın 
İlinde Kurulu JES’lerin 
Çevresel Etkileri” baş-
lığıyla hazırladığı ra-
por yayımlandı. 

Aydın İl Koordinasyon 
Kurulu’nun ve yöre 
halkının talebi üzeri-
ne konunun uzman-
larından oluşan tek-

nik heyetin yerinde gerçekleştirdiği inceleme 
ve araştırma sonuçlarının paylaşıldığı rapor 
ekleriyle birlikte 113 sayfadan oluşuyor.

Raporun sunuş bölümünde, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İç Anadolu’dan 
Ege’ye doğru uzanan Büyük Menderes Havza-
sı’nın ülkemizde incir, zeytin, pamuk, üzüm ve 
ürünleri için önemli bir üretim bölgesi olduğu; 
burada nütrient ve biyoçeşitliliğin korunması 
için belirlenen onlarca alan bulunduğuna işa-
ret ediyor. Ülkemizde başta Aydın olmak üzere, 
Büyük Menderes Havzası’nda; Manisa, Denizli, 
İzmir, Kütahya ve Çanakkale’de elektrik üreti-
mine uygun sahaların yoğun olarak bulundu-
ğu, ancak işletmeye alınmış jeotermal elektrik 
santrallarının üçte ikisinin Aydın’da olduğuna 
dikkat çeken Koramaz, “Santralların plansızlı-
ğı, işletme sorunları, santral atıklarının tasfiye-
si konuları; bunların çevresel etkileri göz önü-
ne alındığında büyük bir tahribat meydana 
gelmektedir” diyor.

Birliğin çalışmaları çerçevesinde Aydın’daki 
7 jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası, 64 
jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile 39 
doğal mineralli su ruhsat sahasının ihalesine 
ilişkin Resmi Gazete duyurusuyla ilgili TMMOB 
tarafından hukuki işlem başlatıldığını bildi-
ren Koramaz, “Umarız ki, JES’lerin ülkemizdeki 
gelişiminden Havza ve Aydın’a olan etkilerini 

tarımsal, ekonomik, sağlık ve enerji boyutun-
da ele alan bu rapor; ortak varlığımız olan bu 
kaynağın en doğru, sürdürülebilir ve çevreye 
en uygun düzeyde kullanımını sağlayacak bir 
etki yaratılması için bir katkı sunar” görüşünü 
dile getiriyor.

Toplam 10 bölümden oluşan raporda “JES 
sorunu, sadece Aydın ilinin sorunu değildir. 
Manisa, Denizli, İzmir, Çanakkale, Afyon, Van, 
Elazığ, Bolu dâhil birçok ilimiz kontrolsüz ve 
denetimsiz jeotermal enerji yatırımlarının ne-
den olacağı ağır sorunlarla karşı karşıyadır” 
deniliyor. TMMOB’nin taleplerinin de aktarıldı-
ğı rapor, ekler ve kaynakça ile sona eriyor. 

TMMOB Büyük Menderes Havzasında JES ve 
Aydın İlinde Kurulu JES’lerin Çevresel Etkileri 
Raporu’na, http://www.tmmob.org.tr/yayin/tm-
mob-buyuk-menderes-havzasinda-jes-gerce-
gi-raporu adresinden ulaşabilirsiniz. 

TMMOB SALDA GÖLÜ RAPORU 
Hazırlayan: TMMOB
Yayımlayan: TMMOB
Baskı: Haziran- 2020 

TMMOB tarafından, 
Burdur’un Yeşilova 
ilçesindeki Salda Gö-
lü’ne yapılan Millet 
Bahçesi projesine iliş-
kin hazırlanan rapor 
yayımlandı. 

Raporun girişinde 
TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin 
Koramaz, Salda Gö-
lü’nün kuraklık riski 
ile kuruma, maden-

cilik faaliyetleri ve taşocakları ile kirlenme, tu-
rizm baskısı ve Millet Bahçesi Projesiyle yapı-
laşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu kay-
dediyor. Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun kararıyla gölün 1. derece 
SİT alanı olan bazı bölgelerinin 2. dereceye 
düşürüldüğünü belirten Koramaz, raporun; 
Salda Gölü’nün doğal haliyle korunarak yaşa-
ması ve Salda Gölü ile çevresi hakkında kamu-
oyunun bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlan-
dığını belirtiyor. Koramaz, “Umarız, bu rapor; 
çok disiplinli ve kapsamlı içeriğiyle karar ve-
ricilere yol gösterir. Bu raporla, yöre halkının 
Salda Gölü’nün dünya mirası olarak geleceğe H
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taşınması mücadelesine katkı verdiğimize ina-
nıyoruz. TMMOB’nin sözü, insana, doğaya, ya-
şama ve insanlığın mutlu geleceğine dairdir” 
görüşünü dile getiriyor.

Ekleriyle birlikte toplam 148 sayfadan oluşan 
raporda; Salda Gölü ve Çevresinin Tanıtımı; 
İklim Özellikleri ve Hidroloji; Salda Gölünün 
Oluşumu, Jeolojik ve Biyolojik Özellikleri; Top-
rak Özellikleri Tarımsal Yapısı, Orman ve Mera 
Varlığı; Flora ve Faunası, Endemik Türler, Göl 
Balıkları ve Ornitoloji; Depremsellik Anali-
zi; Salda Gölü Su Rejiminin Bozulması, Kirlilik 
Kaynaklarının Tespiti ve Öneriler; Salda Gölü 
Çevresi Planları ve Süreçleri, TMMOB Gündemi 
ve Salda Gölü; Sonuç ve Öneriler başlıkları al-
tında ayrıntılı değerlendirmelere yer veriliyor. 
Rapor Ekler ve Kaynakça ile sona eriyor.

Raporda göle yapılmak istenen Millet Bahçesi 
Projesi’nin yaratacağı sonuçlar jeolojik, mete-
orolojik tarımsal, çevre, planlama ve hukuki 
boyutları ile ortaya konuyor. Gölün, yaklaşık 
2 milyon yıl önce çevreden gelen sular ve yü-
zey sularının toplanmasıyla oluştuğu belirtilen 
raporda, “Doğanın bize ait olmadığını, doğayı 
gelecek nesillerden ödünç aldığımızı aklımız-
dan çıkarmamalı, rant amaçlı projeler ile Sal-
da Gölü’nün yok olmasına izin verilmemelidir” 
deniliyor.

Ekleriyle birlikte toplam 103 sayfadan oluşan 
rapora, http://www.tmmob.org.tr/yayin/tm-
mob-salda-golu-raporu adresinden ulaşabilir-
siniz.

TMMOB OHAL KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERİ İLE İHRAÇ EDİLEN 
MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI RAPORU
Hazırlayan: TMMOB
Yayımlayan: TMMOB
Baskı: Ankara- 2020 

TMMOB, “OHAL Ka-
nun Hükmünde Ka-
rarnameleri (KHK) İle 
İhraç Edilen Mühen-
dis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Raporu” 
yayımlandı. Çarpıcı 
tespitlerin yer aldı-
ğı raporda, Olağa-
nüstü Hal (OHAL) 

sürecinde işsiz kalan, ihraç edilen mühendis, 

mimar ve şehir plancısı sayısının 2 bin 987 ol-
duğu; ihraç edilen 789 kişinin ise TMMOB üyesi 
olduğu kaydediliyor. 

Raporda, OHAL sürecinde kamu görevinden 
ihraç edilen ve KHK’ler nedeniyle işsiz kalan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ya-
şadıkları sorunları belirlemek, beklentilerine 
çözüm üretmek amacıyla 16 Kasım 2018-Ocak 
2019 tarihleri arasında 291 kişiyle çevrimiçi şe-
kilde yapılan anket sonuçları aktarılıyor.

Raporda, adil yargılanma hakkı ihlali, pasa-
port tahdidi ile seyahat özgürlüğünün ihlali, 
banka hesaplarına bloke konularak ek eko-
nomik müdahalelerde bulunulması, psikolojik 
baskı, ayrımcılığa uğrama, toplumsal dışlan-
ma, itibarsızlaştırılma, göç etmeye zorlanma, 
işkence, sürgün, tutukluluk, gözaltı, sivil ölüm 
gibi bazı hak ihlallerine dikkat çekiliyor. İhraç 
edilenlerin yüzde 41’inin herhangi bir yerde 
çalışmaya başlamadığı, çalışan kişilerin ise 
kendi mesleği dışında kayıt dışı istihdam edil-
diği vurgulanan raporda, hak kayıplarına 
karşı açılmış davalarda veya başvurularda ki-
şilerin yüzde 99’unun kazanım elde edemediği 
belirtiliyor. 

Raporun sunuş bölümünde TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, şu değerlendir-
mede bulunuyor: 

“Çok sayıda TMMOB üyesi, başta OHAL KHK’ları 
olmak üzere birçok hukuksuz yolla kamudan 
ihraç edilmiştir. Sorun ihraçla da sınırlı kal-
mamış, adeta intikam peşinde koşan iktidar, 
mesleğimizin getirdiği diğer yetki ve unvanla-
rın da kullanılmasına engel olmuş, üyelerimizi 
adeta sivil ölüme mahkûm etmiştir. İhraçlar 
sadece üyelerimizle sınırlı kalmamış, geçmişte 
görev yapmış ve/veya halen aktif görevine de-
vam eden birçok TMMOB, oda ve şube yöneti-
cisi, temsilcisi de bu hukuksuzlukla karşı karşı-
ya kalmıştır. TMMOB olarak bağlı odalarımız 
ve şubeleri, İl Koordinasyon Kurulları (İKK) ile 
bu hukuk dışı, keyfi uygulamalara karşı çık-
manın toplumsal ve siyasal görevimiz olduğu-
nun bilincindeyiz. Bu çerçevede yürüttüğümüz 
mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Üç bölümden oluşan raporun son bölümünde 
sonuç ve değerlendirme aktarılıyor.

Rapora, http://www.tmmob.org.tr/yayin/tm-
mob-ohal-kanun-hukmunde-kararnamele-
ri-khk-ile-ihrac-edilen-muhendis-mimar-ve-se-
hir adresinden ulaşabilirsiniz. 


