




TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Denizli Şubesi XIII. Dönem  Yönetim Kurulu

Kıymetli Meslektaşlarımız

Öncelikle dünya olarak zor süreçlerden geçtiğimiz, Covid-19 pandemisi ile boğustuğumuz bu 
zorlu günleri umuyoruz ki en az hasarla, bir an önce atlatır ve yeniden bir araya gelebiliriz. 

Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi olarak, Covid-19’un ülkemizde görülmeye başladığı 
günden bugüne dek gereken tüm tedbirleri Genel Merkezimizin yönlendirmesi ve yardımları ile 
ivedi olarak almaya başladık. 

İlk etapta Odamız personeline ve sahada çalışan arkadaşlarımıza ihtiyaç duydukları tüm malze-
meleri temin ettik ve toplu taşıma kullanmamaları için Şube araçlarımız ile evlerinden alınmaları-
nı ve bırakılmalarını sağladık. Risk grubunda olan tüm çalışma arkadaşlarımızı ücretli izne ayırdık 
ve evden çalışabilecek olanları uzaktan çalışma sistemine geçirdik. Yine bu süreçte, çalışanla-
rımızın ve halkımızın sağlığı için teknik hizmetlerimize bir süre ara verdik ve yeniden planlama 
yapılmasını sağladık. Merkezi olarak bu süreçte tüm oda personeli gibi şubemizde ‘Kısa Çalışma 
Sistemi’ne geçti.

Üyelerimizi, tüm işlemleri için, İstanbul Şubemiz öncülüğünde hayata geçirilen Makina Portal ve 
Makina Mobil uygulamalarımızayönlendirdik. 65 yaş üzeri meslekltaşlarımızı arayarak herhangi 
bir ihtiyaçlarının olup olmadığını kontrol ettik. 

Kıymetli Üyelerimiz,

Pandemi sürecinde Odamız ‘Kamu Kurumu Niteliğindeki’ meslek kuruluşu niteliğini kullana-
rak 28 Mayıs’ta da Odamız ile iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ISKAV, İSKİD MTMD, 
TTMD, MÜKAD ve TRFMA ile öncelikli olarak pandemi önlemlerine yönelik ortak çalışmalar için 
İklimlendirme Teknik Kurulu oluşturduğumuzu kamuoyuna duyurdu. Bu kurul pandemi süresi 
boyunca çeşitli çalışma ve yaşam alanlarını kapsayan yapılarda alınması gereken önlemleri ka-
muoyu ile paylaşarak bu alanda topluma ve paydaşlarına öncülük etti. 

Sevgili Meslektaşlarımız,

Mayıs ayında Covid-19 salgını ve Oda çalışmaları yanı sıra başlıca gündemimiz, iktidarın kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalarını değiştirme girişimi oldu. Bu girşim sonucu 
şubemiz ve tüm temsilciliklerimiz buna karlı yekvücut olarak tam bir dayanışma örneği gösterdi. 
Bu konudaki basın açıklamamızı bültenimizde ayrıntılı şekilde bulabilirsiniz.

Değerli Meslektaşlarımız,

1 Haziran tarihi ile yeni normalleşmeye geçtiğimiz günden itibaren şubemiz teknik hizmetlerini 
ve üye faaliyetlerini hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. 

Pandemi sürecine denk gelen ve ertelenen Oda Genel Kurulumuzu 22-23 Ağustos tarihlerinde 
Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde yapacağız. 

Son olarak biliyoruz ki;

Ülkemiz ve halkımız ile demokrasi, laiklik ve özerk demokratik mesleki örgütlülüğümüzün ge-
leceğinin aynı kulvarda buluştuğu gerçeği ve örgütlü toplum bilinci ile saflarımızı sıklaştırmalı, 
örgütlülüğümüzün sürekliliğini sağlama çabası içinde olmalıyız. 

Bütün üyelerimizi bu yönde birlik içinde davranmaya davet ediyor, esenlikler diliyoruz.
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Oda 48. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri, çoğunluklu olarak 15-16 Ağustos 
2020 tarihlerinde saat: 10:00’da Meşrutiyet Caddesi No:19/4 Kızılay-Çankaya-
Ankara adresindeki Makina Mühendisleri Odası’nda; çoğunluk sağlanamadığı 
durumda ise çoğunluksuz olarak Genel Kurul 22 Ağustos 2020 tarihinde saat 
10:00’da, Seçimler ise 23 Ağustos 2020 tarihinde saat: 09:30’da TMMOB Te-
oman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nde (Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. 
Sokak No: 6 Yenimahalle-Ankara) aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

GÜNDEM:

1. GÜN

•    Açılış

•    Başkanlık Divanı ve Seçimi

•    Saygı Duruşu

•    Oda Başkanı'nın Konuşması

•    Konuk Konuşmaları

•    Komisyonların Seçimi

•    Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması 
ve Görüşülmesi

•    47. Dönem Yönetim Kurulunun Aklanması

•    Seçime Katılacak Adayların Belirlenmesi

•    Komisyonların Görüşülmesi

•    Dilek ve Öneriler

2. GÜN

•    Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi

•    TMMOB Yönetim ve Denetleme Kurulları ve Yüksek Onur Kurulu İçin Adayların Seçmi

•    TMMOB Genel Kuruluna Katılacak Delegelerin Seçimi

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
48. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANIYOR
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48. Dönem Genel Merkez Delege Toplantısı

Şube Yönetim Kurulu ve Personel toplantısı

MMO Denizli Şubesi 48. Dönem Genel Merkez Delege Toplantısı Oda Genel Kurulu hazırlıkları 
kapsamında 25 Nisan’da dijital ortamda gerçekleşti.

Toplantı Gündemini 48. Dönem Çalışma Programına eklenmesi için önerilebilecek konular oluş-
turdu. 

Toplantıya 62 delegemizin katılımı sağlandı.

Şube Yönetim Kurulu ve Personel toplantısı 20 Mayıs tarihinde online platform üzerinden ger-
çekleştirildi.

Toplantı: Değiştirilmesi gündemde olan TMMOB yasası, ülke gündemi ve şube-temsilcilik çalış-
maları konularındaki görüş alış verişi ile tamamlandı.

ETKİNLİKLER



6 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını

XIII. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı
XIII. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 27 Haziran tarhinde online platform üzerinden gerçek-
leştirildi. 

Toplantı, şube yönetim kurulu başkanı Prof.Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK’ün açılış konuşması ile 
başladı. ŞYK Sekreteri Cihan DELİGÖZ’ün şube çalışmalarını kapsayan bilgilendirme sunumu ve 
son olarak ŞYK Saymanı Ali PALA’nın mali işleyiş hakkında bilgiler verdiği sunum ile başladı. 

Bilgilendirme sunumlarının ardından, söz alan temsilcilik yürütme kurulu üyelerimiz kendi yerel-
lerindeki çalışmalar, eksiklikler vs. Hakkında danışma kurulunu bilgilendirdi. Toplantıya toplam 
58 üyemiz katılırken 12 üyemiz söz alarak çeşitli konulara değinme fırsatı buldular. 

Toplantımıza destek veren Danışma Kurulu’muzun tüm üyelerine teşekkür ederiz. 
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ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİMİZDE GÖREVLİ ÜYELERİMİZLE SMM TOPLANTISI

Şubemiz ve bağlı temsilciliklerimizde görevli SMM üyelerimiz ile online olarak bir 
toplantı gerçekleştirdik. 15 Temmuz 2020 tarihinde yapılan toplantıya 38 üyemiz katıldı. 
10 üyemiz söz alıp, görüş bildirerek toplantı gündeminze katkı sağladılar. 



8 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını ETKİNLİKLER

TMMOB Denizli İKK bileşenleri ortak çalışması ile 7 Temmuz Salı günü youtube üzerinden canlı 
olarak; “Mühendislik ve Mimarlık Faaliyetleri ile bu faaliyetlerde e-dönüşüm, vergi, sosyal gü-
venlik, muhasebe ve sektrörel diğer uygulamalar” konulu seminer düzenlendi.

“Mühendislik ve Mimarlık Faaliyetleri ile bu faaliyetlerde 
e-dönüşüm, vergi, sosyal güvenlik, muhasebe ve sektrörel diğer 
uygulamalar” Semineri
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ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Aydın Barosu, Aydın Tabip 
Odası, Aydın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 22 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın 
açıklaması yaparak baro ve akademik meslek odalarının yapısının ve seçim sistemlerinin değiştiril-
mesine ilişkin saldırıyı kınadılar.

 
Bizler Aydın Barosu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Aydın Tabip 
Odası ve Aydın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası olarak yurttaşlarımızın ve üyelerimizin Co-
vid-19 salgınının etkisiyle, virüs tehdidi altında sosyal ve ekonomik anlamda büyük zorluklarla mücadele 
ettiği bugünlerde; baro ve akademik meslek odalarının yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine 
ilişkin tartışmaların yeniden gündeme getirilmesini üzücü ve endişe verici olarak görüyoruz.

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde; meslek odalarımızın da Ana-
yasamız ve kuruluş kanunlarımız uyarınca ‘kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları oldukları açıkça 
belirtilmektedir.

Demokratik hukuk devletinin teminatı barolar ile akademik meslek odalarımızın Anayasa ve yasalarla be-
lirlenen kuruluş, görev ve sorumlulukları ile demokratik seçim esaslarının; demokratik bir süreç işletilme-
den, meslek odalarından ve üniversitelerden görüş ve öneri alınmadan, yine bu görüş ve önerileri sunan-
lardan oluşacak bir komisyonda değişiklik önerilerini tartışmaya açmadan, gizlice ve kapalı toplantılarla, 
değiştirilmek istenilmesi kabul edilemez bir durumdur.

Kamu yararını gözetmeyi öncelik olarak gören, kamu hizmetini ; eşit ve demokrat bir biçimde yerine ge-
tiren baro ve akademik meslek odalarının, seçim sistemlerinde de üye sayılarının en demokratik şekilde 
temsil edildiği ve katılımcı demokrasi anlayışı ile hareket edildiği tüm üyelerimiz tarafından bilinmektedir. 
Bu nedenle demokrasiye ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen ta-
hammülsüzlüğe bir son verilmelidir.

Kuruldukları günden bu yana; üyelerinin mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlarını; yurttaşların toplumsal 
ve ekonomik sorunlarından ayırmadan, hukuki ,teknik ve mali bilgisini kamunun hizmetine sunan, halkın 
hak ve özgürlüklerini savunan bu kuruluşlar demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin de teminatıdır.

Geçtiğimiz yıllarda da defalarca kamuoyunun gündemine getirilen, ‘barolara ve akademik meslek oda-
larına üyelik zorunluluğunun kaldırılması, her ilde birden fazla baro ve akademik meslek odası kurulması 
ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine yönelik çalışmalarla; barolar ve akademik meslek odalarının bölü-
nerek parçalanmasının, etkisizleştirilerek işlevsiz hale getirilmesinin ve nihayetinde ‘sessiz’ kılınmasının 
amaçlandığı açıktır.

Bizler, kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının, seçim sistemlerine müdahale ve diğer yollarla berta-
raf edilip etkisizleştirilmek istenmesinin arkasındaki asıl rahatsızlığı biliyoruz. Meslek odaları olarak, mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığı, insan hakları, hukukun üstünlüğü, canlıyı ve çevreyi koruma ve tüm 
sağlık hizmetlerinde ekonomi, gelir dağılımı ve vergilendirme uygulamalarında ülkeyi yönetenlerin de-
ğil, her açıdan kamunun yararını savunuyoruz. Yalnızca aklın, bilimin yolunda doğruları söylediğimiz için, 
antidemokratik uygulamalara karşı demokrasiye ve laikliğe sahip çıktığımız için hedef gösterilmekteyiz. 
Eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik; güvenceli çalışma yaşamının olmazsa olmazlarıdır. 
Sosyal hukuk devletinin sürekliliği; planlama, sanayileşme, kalkınmada kamusal yararların önceliği, kamu-
sal hizmet ve kamusal denetimin doğru bir şekilde yapılması için bugüne kadar sürdürdüğümüz mücade-
lemizi bundan sonra da her koşulda sürdüreceğiz.”

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Aydın İl Koordinasyon Kurulu

Aydın Barosu

Aydın Tabip Odası

Aydın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

BASIN AÇIKLAMASI
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Biz TMMOB Aydın İl Koordi-
nasyon Kurulu olarak, dünya 
çapında Covid-19 salgınının 
etkisiyle, virüs tehdidi altında 
sosyal ve ekonomik anlamda 
büyük zorluklarla mücadele 
ettiğimiz; ülke genelinde hükü-
metin, odaların seçim sistem-
lerinin ve yönetim biçimlerinin 
değiştirilmesine ilişkin hazır-
ladığı yasa taslağına karşı koymak için, yoğun 
çaba sarfettiğimiz şu günlerde; maalesef ki bir 
de yerel yönetimimizde Efeler Belediye Baş-
kanı M. Fatih Atay ‘ın Birliği’mize karşı, kabul 
edilemez bir üslupla karalama, aşağılama ve if-
tira içeren sözleri ve kendi siyasi amaçları adına 
meslek örgütlerimizi ayrıştırmaya ve bölmeye 
çalışan saldırgan açıklamalarına karşılık ver-
mek durumunda kalmaktan utanç duyduğu-
muzu belirtmek isteriz.

Yerel halkımızın seçtiği bir başkanın, 21 Mayıs 
2020 günü katıldığı bir televizyon programın-
da; kamu yararını öncelik haline getirmiş, ka-
munun teknik ve bilimsel bilgi elde etmesini 
gönüllülükle sağlayan ve meslek ilkeleri doğ-
rultusunda çalışmalarını kararlılıkla yürüten 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği meslek 
örgütlerini hedef alan; kendi kişisel menfaat-
leri ile kamusal menfaatlerin çakışmadığı nok-
talarda, meslek odalarını bu durumdan uzak 
tutma anlayışı ve bu sebeple yaptığı hakaret 
seviyesine varan açıklamalar, kabul edilebilir 
değildir.

Cumhuriyetimizin temsil mekanı olan Zafer 
Meydanı’nda yer alan Aydın Eski Santral Mini-
büs Garajı alanı için Efeler Belediyesi tarafından 
Covid-19 salgını dönemi fırsat bilinerek başlatı-

lan süreç ve izlenen yöntemin, 
Mimarlar Odası Aydın Temsil-
ciliği tarafından yapılan basın 
açıklamasıyla siyasi rant odaklı 
olduğu belirtilmiş, şeffaf ve gü-
venilir bir ortamda, daha sağ-
lıklı ve nitelikli projelerin kenti-
mize kazandırılması için, sürece 
ilgili meslek odalarının da dahil 
edilmesi ve sonuç projenin Mi-

mari Proje Yarışması ile üretilmesi önerilmiştir. 
Aynı şekilde Efeler Belediyesi Hizmet Binası 
Mimari Proje Yarışması sonucunda kazanan 
ekibin ürettiği mimari-mühendislik projeleri-
nin uygulanması gerekliliği konusunda Mimar-
lar Odası’nın kamu yararı gözeten tutumunu, 
topluma yapılan hizmet önünde engel olarak 
lanse etmiş; örgütlerimizin mücadelelerinde 
maddi çıkarları varmış gibi bir algı yönetimi 
yapılmaya çalışılıp, toplumu TMMOB’ye karşı 
kışkırtma girişiminde bulunulmuştur.

Belediye Başkanı, kendisinin de üyesi olduğu 
siyasi partinin emek emek elde ettiği bir ödüllü 
projeyi “benden öncekilere mal olur” zihniyeti 
ile onları onore etmemek için; aynı alana başka 
bir proje yapacağını ifade ederek şahsi siyaset 
anlayışıyla sokağa atmış; böylelikle kamu-
yu zarara uğratmıştır. Öte yandan bu tutum, 
meslek odalarımızın çokça savunduğu, tarihi 
yüzyıllara dayanan ve ülkemizde Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün de sürdürdüğü, yasalarımızda 
tariflenen ve şeffaflığı ile öne çıkan Mimari 
Yarışma Kültürü’ne karşı hakaret içermektedir.

Makina Mühendisleri Odası Aydın İl 
Temsilciliği’nin uzun süredir kamusal denetim 
anlayışı ile 345 il ve ilçede halen sürdürdükleri 
asansör periyodik kontrol hizmetleri protoko-

TMMOB AYDIN İL KOORDİNASYON KURULU BASIN AÇIKLAMASI 

TMMOB HİÇBİR KURUMUN VE
KİŞİNİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR

 
TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu TMMOB yasa taslağına karşı koymak 
için 27 Mayıs 2020 tarihinde “TMMOB Hiçbir Kurumun ve Kişinin Arka Bah-
çesi Değildir” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

27.05.2020

BASIN AÇIKLAMASI
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lü, Efeler Belediyesi tarafından ; kısa bir süre 
önce ,kamu yararı ve önceliği ihlal edilerek fes-
hedilmiş ; kar amaçlı kurulan özel bir firmayla 
anlaşma sağlanmıştır. Makina Mühendisleri 
Odası tarafından bu duruma belgeleriyle net-
lik getirilmesine rağmen, görevlerini yerine 
getirmedikleri yönünde haksız iddialarda ve 
saygısız ithamlarda bulunulmuştur. Bu tu-
tum tamamen toplumun meslek odalarımıza 
olan güvenini zedelemeye yöneliktir. Oysa 
ki belediye hizmet alanı içinde halen mühür-
lenmesi zorunlu olan 309 adet sarı ve kırmızı 
etiketli asansör bulunuyor olması; Belediye 
Başkanı’nın mühendislik disiplinlerinin uzman-
lık alanlarında sahip oldukları bilgiyi; bilimi ve 
feni hiçe sayarak; kendi siyasi amaçları uğruna 
insan hayatını, can ve mal güvenliğini önem-
semiyor olması aslında Efeler halkı tarafından 
kabul edilebilir bir durum değildir. Başkanın 
yönetim gücünü kullanarak TMMOB Aydın İl 
Koordinasyon Kurulunun birlikteliğini bozan 
eylem ve söylemleri de Efeler halkı için olum-
suz sonuçlar doğuracaktır.

TMMOB, bünyesindeki tüm Mühendis ve Mi-
mar Odaları ile; fen ve teknik bilgiyle hareket 

eden meslek gruplarının oluşturduğu; hem 
nitelik hem nicelik olarak güçlü bir birliktir. 
TMMOB AYDIN İl Koordinasyon Kurulu olarak 
bizler; ilimden ve fenden uzak, gerek rant için, 
gerek kişisel çıkarlar için yapılan kasti yanlışla-
ra karşı durduğumuz gibi; yerel yönetimlerin 
de teknik bilgiden eksik kalarak hareket etti-
ğini hissettiğimiz durumlarda; o kentin sadece 
sakinleri değil, aynı zamanda sahipleri, hatta 
bilirkişileri olarak hareket ederek üstümüze 
düşen kamusal görevi yerine getirmek zorun-
dayız. Böyle büyük bir birliğin, barındırdığı tüm 
mesleki disiplinlerin bilgileri ile kamu yararını 
savunuyor olmaları; kişisel menfaatlerini kamu 
yararının önünde tutanların işlerine gelmediği 
için, meslek örgütlerimiz zaman zaman bu tarz 
çirkin saldırılara maruz kalmaktadırlar. Efeler 
Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ı da, benzer 
çirkin saldırılarından ötürü kınadığımızı bildirir; 
bizleri parçalayıp, gücümüzü bölmek isteyen-
lere; rant ve talan odaklı politikaları için üzeri-
mizde baskı kurup, sesimizi kısmak isteyenlere 
karşı daha yüksek sesle karşılık vereceğimizin 
altını çizeriz.

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla...

TMMOB 
AYDIN İL KOORDİNASYON KURULU

BASIN AÇIKLAMASI
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TMMOB’YE DOKUNMA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısın-
da yaptığı konuşmada, Barolar Birliği, Tabip Odaları ve Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca ku-
rulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile 
bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirmiştir. 

Cumhurbaşkanlığının İnternet sitesinde “Baro ve Tabip Odaları Gibi Meslek Kuruluşlarının Seçim 
Usulleri” ara başlığı altında yayımlanan bilgi şöyledir: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde başlanmış olan ve veya başlama kararı alınıp neticelendirmeyi bekleyen pek 
çok düzenleme bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan birinin de barolar ve tabip odaları başta ol-
mak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu 
söyledi. Meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetine ve ehemmiyetine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve 
belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı varsa eksiklerini tamamla-
yıp en kısa sürede Meclisin takdirine sunmalıyız. (…)’ İbaresi yer almaktadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 1954 yılında kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, 
Anayasanın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Siyasi 
iktidarlardan, siyasi yapılardan bağımsız özerk bir kuruluştur. Ayrıca görevlerini yerine getirme-
de kamu yararını gözetmeyi temel ilke olarak kabul etmiştir.

TMMOB’nin kuruluş amaçları arasında, üyelerinin haklarını savunmanın yanında, “Kamunun ve 
ülkenin çıkarlarının korunması, yurdun doğal kaynaklarının bulunması, korunması ve işletilmesi 
için girişim ve etkinliklerde bulunmak” ilkesi de vardır. 500 bini aşkın üyesiyle, doğru ve verimli 
kullanılması konusunda çaba gösteren en bilgili, en birikimli ve en güçlü meslek örgütü olarak 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, halkın ve ülkenin çıkarlarını korumak için ortaya koy-
duğu çaba ve verdiği hukuk mücadeleleri,. (yanlış bir biçimde siyasi tavır olarak algılanıp kamu-
oyunu bu yönde yönlendirme çabaları siyasi iktidarlar tarafından alışkanlık haline getirilmeye 
başlanmıştır.

Meslek örgütümüz TMMOB’yi yıllardır ele geçirme, zayıflatma, etkisizleştirme, parçalama ve 

ŞUBEMİz vE BAğlı TEMSİlCİlİKlERİMİz, MESlEK ODAlARı vE BAROlARın SEçİM YönTEM-
lERİnE İlİŞKİn YASAlARınDA vE İlGİlİ YASAlARDA YAPılMASı GünDEME GETİRİlEn DEğİ-
ŞİKlİKlERlE İlGİlİ OlARAK 1 HAzİRAn 2020'DE BİR BASın AçıKlAMASı GERçEKlEŞTİRDİlER.

BASın AçıKlAMASı
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tasfiye etme girişimlerinde bulunan siyasi iktidar, bugünlerde doğruları gür bir şekilde söyleyen  
yine odaları, baroları, kendilerine muhalif gördükleri meslek örgütlerini hedef almakta ve seçim 
sistemlerine müdahale etmeye kalkışmaktadır.

Oysa demokratik toplum geleneğinin en güçlü temsilcileri olan bu odalara ilişkin olarak odamı-
zın, bununla birlikte söz konusu diğer oda ve Sivil Toplum Kuruluşlarının üyeleri tarafından seçim 
sisteminin değiştirilmesine yönelik hiçbir istem bulunmamasına rağmen siyasi iktidar tarafından 
seçim sistemine müdahale edilmek istenmesi demokratik toplum geleneği ile bağdaşmamakta-
dır. Kaldı ki TMMOB seçimleri on yıllardır tüm üyelerin katılımıyla seçim kurullarının denetiminde 
çarşaf liste usulü ile hiçbir siyasi gruba imtiyaz vermeyen, demokratik bir şekilde yapılmaktadır.

TMMOB yapılan her icraata karşı durmakla suçlanmaktadır. Oysa ki TMMOB, yol, köprü, metro, 
havaalanı yapılmasına karşı değildir. Odamız tüm söylem ve eylemlerinde bunların halkın talep 
ve ihtiyaçları doğrultusunda, kamu zararı olmadan, benzerlerine göre fahiş fiyatlara mal edilme-
den, çevreye ve yeşil alanlara zarar verilmeden, denetime açık ve şeffaf biçimde yapılmasından 
yanadır. Odamızın bu yöndeki tüm eylem ve söylemleri Anayasa ile kendisine tanınan ve güven-
ce altına alınan kamu yararına çalışan bir yapı olmasının en doğal sonucu ve görevidir.

TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak; Anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demok-
rasinin evrensel normlarına bağlılığımız devam edecektir. Üyelerimizin demokratik iradelerinin 
ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da Anayasa ile tanınan ve güvence altına alınan hak ve 
özgürlüklerimize sahip çıkarak yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.  

TMMOB’ye DOKUNMA

TMMOB MMO Denizli Şubesi

TMMOB MMO Denizli Şubesi Aydın İl Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Muğla İl Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Uşak İl Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Bodrum İlçe Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Fethiye İlçe Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Marmaris İlçe Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Milas İlçe Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Nazilli İlçe Temsilciliği

BASIN AÇIKLAMASI
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"TMMOB KANUNU’NU DEğİŞTİRME GİRİŞİMİ, KAMU-TOPLUM YARARINA YOK ETMEYE, DE-
MOKRATİK YOLLARLA YÖNETİME GELEMEDİKLERİ ODALARIMIZI İŞLEVSİZLEŞTİRMEYE, MES-
LEKİ DENETİMLERİ YOK ETMEYE, ODALARIN ÜYELERİYLE İLİŞKİSİNİ KESMEYE VE TOPLUM-
SAL MUHALEFETİN TASFİYESİNE YÖNELİKTİR."

Kamuoyunca bilindiği üzere iktidar yıllardır gündeminde olan, Anayasa’nın kamu kurum ve ku-
ruluşu niteliğindeki 135. maddesine dayalı 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nu değiştirme girişimini 
tekrar gündemine almıştır.

Özellikle 2007 yılından bu yana süregelen iktidarın kurgu ve girişimleri ile şimdi edindiğimiz ön 
bilgilerden hareketle, bu girişimin üç ana ekseni bulunduğunu söyleyebiliriz.

Birincisi: Üye çoğunluğunun özgür iradesine dayalı seçim sistemini değiştirerek, demokratik yol-
larla yönetime gelemedikleri Odalarımızda yönetim işleyişimizi kaosa sürüklemektir.

İkincisi: Otoriter idari ve mali denetim yoluyla yönetici ve çalışanlarımızı cezalandırmaya kadar 
varacak şekilde Odalarımızı baskı altına almak, mali olarak güçten düşürmek ve işlevsizleştir-
mektir.

Üçüncüsü: Odalarımıza kayıtlı meslek mensuplarının toplumsal yaşamın her alanına yönelik pro-
jeleri üzerindeki kamusal mesleki denetimi tamamen kaldırarak kuralsızlığı egemen kılmak ve 
Odalar ile üyelerinin ilişkilerini kesmektir. 

Böylelikle iktidar, benimsediği neoliberal politikalar gereği düşman bellediği, kamu-toplum ya-
rarı kavram ve uygulamaları ile Anayasa’nın 135. Maddesine dayalı kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu, kamu tüzelkişiliğimizi dönüştürerek yok etmek istemektedir.

Bu girişim, toplumsal yaşamın her alanıyla doğrudan bağlantılı mühendislik, mimarlık, şehir 
planlama hizmetlerini bir bütün olarak piyasa güdümüne sokarak değersizleştirme, kuralsızlaş-
tırma ve tasfiyeye yöneliktir.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELERİ, TMMOB 
KANUNU’NU DEĞİŞTİRME GİRİŞİMİ ÜZERİNE ORTAK AÇIKLAMA YAPTI.
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Bu çaba ile sömürü ve rant imparatorluğunun sınırsız ve kuralsız tam hakimiyetini kurma çaba-
ları arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır.

Bu çaba ile bilimin özgürce serpilip geliştiği laikliğin, demokrasinin ve cumhuriyetin iktisadi ve 
sosyal kazanımlarının yok edilmesi arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır.

İşte bu nedenler bütünü itibarıyla özerk ve demokratik işleyişe sahip Odalarımız, üst birliğimiz 
TMMOB, diğer demokratik kitle örgütleri ve bütün toplum üzerinde otoriter vesayet oluşturma-
ya çalışan iktidarın bu girişimine herkesi karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Belirtmek isteriz ki, iktidarın mevzuatımızı değiştirme girişimleri bizleri ülkemizden, halkımız-
dan, bilimden yana, sömürü ve rant karşıtı mücadelemizden alıkoyamaz. Yaptığımız hizmetlerin 
kamusal niteliğinin sermaye-rant-yandaş güçleri lehine tasfiyesine, mesleklerimiz ve örgütleri-
mize yönelik etkisizleştirme, itibarsızlaştırma çabalarına karşı duruşumuz, 1970’lerden günümü-
ze uzanan mücadeleci geleneğimiz doğrultusunda sürecektir.

TMMOB’nin en büyük Odalarından biri olan Makina Mühendisleri Odası (MMO), sanayisizleşme-
nin, tarımdaki gerilemenin; demokrasinin, laikliğin, hukukun tasfiyesi ile paralel olarak gelişen 
otoriter/diktacı vesayet oluşturma girişimine karşı; kamucu, kalkınmacı, eşitlikçi, özgürlükçü, bi-
limden, halktan yana belirlenimlerle onurlu bir şekilde direnmeye devam edecektir.

MMO’nun örgütlü üye gücüne dayalı mücadeleci yapısı ve gelenekleri, TMMOB çatısı altında 
her zaman sürecektir. Demokratik mevzilerimizi korumak, özelleştirilen, serbestleştirilen tüm 
kamusal hizmetlerin kamu eliyle toplum çıkarlarını gözeten bir anlayışla verilmesini sağlamak, 
Oda-TMMOB çizgisini sürdürerek geleceğe taşımak için kararlılıkla mücadele etmede MMO ör-
gütümüz tam bir görüş birliği içindedir.

Tek tip örgüt ve toplum olmayacak, örgütlü toplum savunusunu kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi
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AKP GENEL BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOğAN'IN, MESLEK KURULUŞLARI 
HAKKINDA YAPTIğI AÇIKLAMAYA DAİR ODAMIZ ÇALIŞANLARI BİR AÇIKLAMA YAPARAK ODA-
MIZA, BİRLİğİMİZE VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA ÇAğRISI YAPTI.

ODALARIMIZA, TMMOB’MİZE, DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ

AKP iktidarının, sömürü ve rant politikaları, yaptığı özelleştirmeler ve hukuk dışı tasarruflarının 
önünde engel olarak gördüğü TMMOB ve Odalarımızı yıllardır hedefine koyduğunu yakından 
biliyoruz. Çünkü Odalarımız ve TMMOB, kamu-toplum yararını, ülke ve halk lehine politikaları bir 
bütün olarak savunmuş ve iktidarın dinci gericilik eşliğindeki neoliberal dönüşüm programlarına, 
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşam karşıtı otoriter devlet-
toplum kurgusuna kararlılıkla karşı çıkmıştır.

İktidar bu nedenle bazen yalnızca TMMOB Yasası’nı, bazen bütün kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının yasal mevzuatını, Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larına ilişkin 135. maddesine aykırı olarak değiştirme girişimlerinde bulunmaktadır. En son Cum-
hurbaşkanı/AKP Genel Başkanı, partisinin MYK toplantısında meslek örgütlerinin mevzuatını 
değiştirme hazırlıklarını gündeme alacaklarını açıklamıştır.

TMMOB ve bağlı Odalar; ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynakları, kentleri, çevresi, doğası, suyu, 
toprağı, tarımı, peyzajı, yapıları, gıdası, ulaşımı, enerjisi, iletişim altyapısı, madenleri, malzeme-
leri, sanayisi, bilişim uygulamaları vb. tüm alanlarda korumaya çalıştıkları kamu-toplum yararı 
ölçütünün tasfiyesi ve her toplumsal alanın bilimsel, hukuksal, sıhhi normlardan arındırılması için 
hedefe konulmuştur.

Yaşadığımız pandemi süreci rantın değil bilimin ve tekniğin önemini bir kez daha ortaya koyar-
ken bilimi ve tekniği sömürgenlerin değil emekçi halkın hizmetine sunmayı şiar edinmiş TMMOB 
ve diğer demokratik kuruluşlara iktidarın savaş açması kabul edilemez olmakla birlikte sürpriz 
bir gelişme değildir. Bu yıllardan beri gerçekleştirmeye çalıştığı antidemokratik bir emeldir.

BASIN AÇIKLAMASI
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Bizler, mühendis veya toplu iş sözleşmeli olarak içinde çalıştığımız Odamız ve onun üst birliği 
TMMOB’ye yönelik bu antidemokratik mevzuat düzenlemelerini kabul etmiyoruz. Ülkenin içe-
risinde bulunduğu ekonomik, siyasi, sağlık vb. onca sorun varken, tekrar tekrar ısıtılıp gündeme 
getirilen bu mevzuat değişikliklerine ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçim-
lerine gösterilen tahammülsüzlüğe artık son verilmelidir.

Örgütümüz ile dayanışma ve mücadele birliği içindeyiz. Biliyor ve inanıyoruz: Birlikten güç doğar. 
Emek ve demokrasi mücadelesinin birer mensubu olarak, Odalarımız ve TMMOB’mizin yanında 
saf tutuyor; bu girişimin ülkemize, halkımıza yönelik olumsuz yansımalarına karşı bütün ilerici, 
demokrat kişi ve çevreleri duyarlı olmaya, birlikte tepki göstermeye çağırıyoruz.

Ne yaparlarsa yapsınlar, anti demokratik uygulamalar, sömürü ve rant politikaları kaybedecek, 
kamu-toplum yararı üstün gelecek ve kazanan ülkemiz, halkımız, geleceğimiz olacaktır!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası çalışanları olarak bizlerin, bu neoliberal sömürü, rant ve 
yağma politikalarının ülkemiz, halkımız, içinde çalıştığımız Odamız ve onun üst birliği TMMOB’ye 
yansımalarına karşı örgütlü bir mücadele içerisinde olduğumuzu, bu bilinçle örgütümüz ile tam 
dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Çalışanları

BASIN AÇIKLAMASI
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15-16 HAZİRAN 1970 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE ÜLKE TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ 
İŞÇİ HAREKETLERİNDEN BİRİ OLAN DİRENİŞİN 50. YILINDA TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞ-
KANI EMİN KORAMAZ TARAFINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

15-16 HAZİRAN DİRENİŞİNİN 50. YILINI KUTLUYORUZ!

İşçilerin sendikal mücadelesinin önünü kesmek için yapılmak istenen yasal düzenlemelere karşı 
15-16 Haziran 1970 tarihlerinde gerçekleştirilen büyük işçi eylemlerinin 50. Yılını coşkuyla selam-
lıyoruz.

Yüzbinlerce işçinin sendikal hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak, örgütlenme haklarını ve sendi-
kalarını korumak için gerçekleştirdikleri bu direniş, üzerinden geçen 50 yıla rağmen ülkemizdeki 
emek mücadelesinin en görkemli direnişlerinden birisi olarak parlamaya devam etmektedir.

15-16 Haziran Direnişi, çalışma yaşamını sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillendirmek is-
teyen siyasal iktidara karşı işçi sınıfının çaresiz olmadığının en önemli göstergelerinden birisi 
olmuştur. Fabrikalardaki üretimi durdurarak yollara çıkan işçiler, yan yana geldiklerinde neleri 
başarabileceklerini dosta-düşmana göstermişlerdir.

İşçilerin başlattıkları bu direniş şiddetle bastırılmak istenmesine, sıkıyönetim ilan edilmesine ve 
direnişe katılan işçilerin işsiz bırakılmakla tehdit edilmesine rağmen, direniş başarılı olmuş, Ana-
yasa Mahkemesi Meclis’ten geçen değişiklikleri iptal etmiştir.

Ülkemizdeki emek mücadelesi için ilham kaynağı olan 15-16 Haziran Direnişi, hak arama müca-
deleleri için olduğu kadar meclisteki çoğunluklarıyla antidemokratik yasalar çıkartmayı kendine 
hak gören iktidar sahipleri için de öğretici olmalıdır. 

Meclis çoğunluğu ne olursa olsun hiçbir iktidar, emekçilerin hak ve özgürlerini, emeğin evrensel 
kazanımlarını ve emeğin çıkarlarını savunan örgütlü yapıları zorla ortadan kaldıramaz. Çoğunluk 
gücünün sahibi olmak, bu gücün keyfi ve antidemokratik bir toplumsal düzen inşa edilmesi için 
kullanılabileceği, toplumun örgütlü yapılarının ortadan kaldırılması için kullanılabileceği anlamı-
na gelmemektedir.

Bu ülkenin üretim gücünün, emek mücadelesinin parçası olarak mühendis, mimar ve şehir plan-
cıları olarak bizler, alın terimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Örgütlü yapılarımızı ve örgütlen-
me hakkımızı taviz vermeden koruyacağız.

Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz,

Yaşasın Emek ve Örgütlenme Mücadelemiz!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BASIN AÇIKLAMASI
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1982 ANAYASASI

Madde 135:

Kamu kurumu niteliğin-

deki meslek kuruluşları 

ve üst kuruluşları; belli bir 

mesleğe mensup olanla-

rın müşterek ihtiyaçlarını 

karşılamak, meslekî faa-

liyetlerini kolaylaştırmak, 

mesleğin genel menfaat-

lere uygun olarak geliş-

mesini sağlamak, meslek 

mensuplarının birbirleri 

ile ve halk ile olan iliş-

kilerinde dürüstlüğü ve 

güveni hâkim kılmak 

üzere meslek disiplini ve 

ahlâkını korumak mak-

sadı ile kanunla kurulan 

ve organları kendi üyeleri 

tarafından kanunda gös-

terilen usullere göre yar-

gı gözetimi altında, gizli 

oyla seçilen kamu tüzel 

kişilikleridir.

TMMOB, KAMUSAL STATÜSÜYLE
KAMU YARARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR! 

Odamız ve mesleki çatı örgütümüz TMMOB'nin Anaya-
sayla güvence altına alınmış olan "kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşu" statüsü, kurulduğundan beri 
pek çok kez olduğu gibi, siyasal tartışmaların odağına 
yerleştirilerek değiştirilmek istenmektedir.

1954 yılında kanunla kurulan, 1961 Anayasası'yla kamu 
kurumu niteliği tarif edilen, 1982 Anayasası'nın 135. mad-
desiyle tüzel kişiliği  güvenceye alınan TMMOB, geçen 65 
yıllık zaman boyunca sayısız badireler atlattı. Türkiye'nin 
cumhuriyet tarihi boyunca yaşanmış en çalkantılı, en 
karmaşık ve toplumsal mücadelelerin tarihsel etisiyle 
öne çıktığı bu yarım asırı aşan dönemde, örgütsel kimliği 
ve üyelerine yönelik faaliyetlerini aksatmadan, mesleki 
çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdi. 

Ancak, Anayasada ve yasada açık biçimde yer aldığı gibi, 
Birliğimiz görev ve sorumlulukları, sadece üyelerimizin 
sicil kayıtlarının tutulması ve mesleki faaliyetlerinin dü-
zenlenmesi ile sınırlı değil. Bu sorumluluklar ülkemizin, 
mesleğimizin ve halkımızın ortak çıkarına ilişkin her ko-
nuda kamu adına faaliyet yürütülmesini gerektirecek ka-
dar geniş bir alana yayılır.

Birliğimizin kuruluşunu ilan eden 1954 tarihli Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun, bizlere 
kamu ve ülke çıkarları için gerekli gördüğünde girişim ve 
faaliyetlerde bulunma amacıyla yüklediği sorumluluğun 
içeriği budur.

Birbiriyle yakından bağlantılı bu ikili doğayı kavrayama-
yan, dolayısıyla TMMOB’nin ülkemiz ve mesleğimiz açı-
sından önemini anlamakta güçlük çeken siyasal iktidar-
ların, birliğimizi uzun yıllardan bu yana hedef almasının 
temel nedeni, sahip olduğu işte bu kamusal nitelik ve 
toplumcu çizgisidir.
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ÖZELLEŞTİRME KARŞITI MÜCADELE

Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye’nin sana-
yileşmesi, büyük oranda doğrudan devlet yatı-
rımları aracılığıyla gerçekleşmiştir. Kamu İkti-
sadi Teşebbüsleri (KİT) olarak adlandırılan bu 
yatırımlar, ulaşımdan rafineriye, madencilik-
ten tarıma, bankacılıktan balıkçılığa, şekerden 
enerjiye kadar ekonominin tüm alanlarını kap-
samıştır. Bu sanayileşme modeli, sosyal dev-
let anlayışıyla birlikte gelişmiş ve eğitimden 
sağlığa, sosyal hizmetlerden sosyal güvenliğe 
kadar genel toplumsal hizmetlerin tamamı ka-
musal fayda anlayışıyla sürdürülmüştür. 

TMMOB halkın tamamına ait olan yatırımların, 
kamusal varlıkların ve sosyal devlet anlayışının 
korunmasından yanadır. Ortak zenginlikleri-
mizi sermaye kesimleri için rant kapısına dö-
nüştürmek yerine, üretimden, sanayiden ve 
kalkınmadan yana politikalara kaynak aktarıl-
masını savunmaktadır.

KENTSEL KİMLİĞİN VE ORTAK
MEKÂNLARIN KORUNMASI

Birliğimiz ve bağlı odalarımız yıllardır kentle-
rimizin ortak sorunlarının çözümü konusunda 
büyük çaba göstermektedir. Kent politikaları-
nın ve uygulamalarının rant odaklı olmaktan 
çıkartılarak, şehirlerimiz, sosyal adalet, sosyal 
gelişim, sosyal bütünleşme, tarihi ve kültürel 
mirasın korunması, zarar azaltma ve risk yöne-
timi gibi unsurlar gözetilerek yeniden yapılan-
dırılması için mücadele etmektedir.

Birliğimiz sadece planlı, güvenli ve sağlıklı 
kentler için değil aynı zamanda kent kimliği-
mizin ve ortak yaşam alanlarımızın korunması 
konusunda da mücadele etmektedir. Kentle-
rimize kimliğini veren yapıların koruma altına 
alınması, park-bahçe-meydan gibi ortak kulla-
nım alanlarının bu özelliklerinin devam ettiril-
mesi için de önemli çalışmalar yürütmektedir.

DOĞAL VE TARİHİ MİRASIMIZIN
KORUNMASI

TMMOB ve bağlı odalarımız bugüne kadar, 
doğal hayatı ve ekolojik dengeyi görmezden 

gelen, halkın geleceğini tehdit eden tüm uy-
gulamalara karşı mücadele etti. Birliğimiz, 
kimi zaman bilimsel toplantılarla, kimi zaman 
uzman üyelerimizin hazırladıkları raporlarla, 
kimi zaman kamuoyuna dönük açıklamalarla, 
kimi zaman da açılan davalarla tavrını en net 
şekilde ifade etti.

“Çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın 
korunmasında gerekli gördüğü tüm girişim 
ve etkinliklerde bulunmak” Birliğimizin amaç-
ları arasındadır. TMMOB, hem bu amaç, hem 
Anayasa’nın 56. Maddesinde yer alan “Çevre-
nin korunmasına” ilişkin sorumluluk hem de 
70’li yıllardan itibaren belirginleşen toplumcu 
bakış açısı nedeniyle doğal hayatın korunması, 
tarihsel mirasa sahip çıkılması ve ekolojik den-
genin sürdürülmesi için yoğun çaba harcamak-
tadır. TMMOB doğal hayatın, çevrenin ve kül-
türel mirasın korunmasına ilişkin bütüncül bir 
yaklaşımı benimsemektedir. Sanayileşme, kal-
kınma ve üretim politikalarının insan hayatına 
ve doğal çevreye zarar vermeden planlanması 
ve uygulanabilmesi için bilimin ve tekniğin ka-
musal sorumlulukla kullanılması için çabala-
maktadır.

RANT PROJELERİNE KARŞI KAMUSAL
İHTİYAÇLARIN ÖNCELİĞİ

Türkiye ekonomisi uzun bir dönemden bu yana 
üretim yerine ranta, teknoloji alt yapısını ge-
liştirme yerine inşaata, istihdam yerine sıcak 
para dolaşımına dayalı olarak işlemektedir. 
Övünülerek söz edilen büyüme oranları, sanayi 
ve tarımsal üretime ve bu alanlardaki yatırım-
lara değil, sıcak para akımına bağlı mali aracılık 
hizmetleri, ulaştırma, depolama, haberleşme, 
inşaat ile toptan ve perakende ticaret hizmet-
lerinden kaynaklanmaktadır.

TMMOB kurulduğu günden bu yana üretim-
den, sanayileşmeden ve kalkınmadan yana 
olmuştur. Birliğimiz, bilimi ve teknolojiyi esas 
alan, Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren, eko-
nomik büyümeyi toplumsal tabana yayan, 
geniş kesimler için istihdam yaratan, doğa ve 
tarihle barışık bir sanayileşme ve kalkınma po-

ŞUBE HABER

KAMU ADINA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELELER VE KAMUSAL 
VARLIKLARIMIZ SAVUNMASINDA TMMOB’NİN ROLÜ
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litikasını savunmaktadır.

Diğer tüm kamu politikalarında olduğu gibi 
kamu yatırımlarında da önceliğimiz daima ka-
musal çıkarlara uygunluk olmuştur. Bu anlayış 
nedeniyle birliğimiz AKP’nin toplumun genel 
ihtiyaçlarının değil, kendi siyasal ihtiyaçlarının 
ürünü olan rant projelerine karşı ekonomiyi, 
toplumsal olanı savunmuştur.

YASA VE YÖNETMELİKLERİN TEKNİĞE VE
TOPLUM YARARINA UYGUNLUĞU

Toplumsal yaşamın belirli bir düzen içerisinde 
sürdürülebilmesi için insan ilişkileri ve devletin 
kurumsal işleyişi Anayasaya uygun biçimde 
hazırlanmış yasa ve yönetmeliklerle düzen-
lenir. Birliğimiz meslek alanımıza ilişkin yasa 
ve yönetmeliklerin bilime ve tekniğe uygun 
biçimde, ülkemizin ve meslektaşlarımızın çı-
karları doğrultusunda yapılması için mücadele 
vermektedir.

Birliğimiz madenlerden enerjiye, ormanları-
mızdan denizlerimize, imar projelerinden kamu 
ihale kanununa, çevreden gıda düzenlemeleri-
ne kadar meslek alanımıza ilişkin tüm konular-
da mesleki ve teknik bilgisini halkın genel çıkarı 
için kullanmaktadır. Bu doğrultuda Birliğimizin 
yasa ve yönetmeliklerde gerçekleştirilmek is-
tenen düzenlemelere yaklaşımının temelinde, 
meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerinin her 
aşamasında etkin özneler olarak sorumluluk 
alması ve odalarımızın kamu adına denetim 
görevini yerine getirmesi anlayışı yatmaktadır.

ÖZLÜK HAKLARIMIZIN VE MESLEK
ONURUMUZUN KORUNMASI

Ülkemizde çalışma yaşamı ve çalışanların öz-
lük haklarının durumu, neredeyse tüm alanlar-
da olduğu gibi, mensuplarımızın mesleklerini 
icra ettiği alanlarda da oldukça olumsuzdur. 
TMMOB ve Bağlı Odaları meslek mensupları-
nın insanca yaşamak ve insan onurunu yara-
şır biçimde bir çalışma yaşamına kavuşmasını 
sağlamak için mücadele etmekte, üyelerinin 
haklarının korunması ve geliştirilmesi için tüm 
imkânlarını kullanmaktadır.

Odalarımız tarafından tescil edilen bürolarda 
ve kamu görevlisi olarak mesleğini icra eden 
mühendislerimizin ücretlerinin ve özlük hak-

larının korunması için mücadele edilmektedir.

Meslektaşlarımızın özlük haklarına ilişkin 
en önemli mücadele başlıklarından birisi de, 
bizleri kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaş 
haline getiren Uluslararası İşgücü Yasa Ta-
sarısı olmuştur. Çalışma alanımızda yabancı 
mühendis, mimar ve şehir plancılarına eşitsiz 
biçimde üstünlük sağlayan söz konusu yasa, 
meclis gündemine getirildiği ilk günden itiba-
ren TMMOB’nin mücadele programında yerini 
almıştır.

Kendi vatandaşı için aradığı koşulları yabancıda 
aramayan, mühendislik, mimarlık hizmetlerde 
yabancılarda akademik ve mesleki yeterlilik 
sormayan, yabancıların kendi ad ve namlarına 
kolayca hizmet sunmalarının önünü açan bu 
düzenleme karşısında Birliğimizin mücadelesi 
sayesinde ülkemizde bulunan mühendis, mi-
mar ve plancılarının hakları korunmuştur.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. 
maddesinde “Herkesin kendi özgür seçimiyle 
belirlediği işyerinde, adil ve elverişli çalışma 
koşullarında çalışma hakkı vardır” denilmekte-
dir. Bu ilke uyarınca TMMOB, işçilerin bedelini 
canlarıyla ödediği onlarca yıllık mücadelenin 
sonucu olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilkele-
rinin ülkemizde de yaygınlaşması, ikirciksiz 
olarak uygulanması için mücadele etmektedir.

Bütünüyle işçi sağlığı ve iş güvenliği bir kamu 
hizmetidir. Bu kapsamdaki eğitim ve sınav ve 
uygulamaların piyasacı bir anlayışla özel sek-
töre açılmasıyla ülkemizde ölümlü iş kazaları 
ve henüz toplumsal hafızanın unutmadığı iş 
kazaları ve iş cinayetleri büyük bir artış gös-
termiştir. Soma, Ermenek, Şirvan ve Şırnak’ta 
maden faciaları; Torunlar, 3. Havalimanı ve 3. 
Köprü inşaatlarında yaşanan iş cinayetleri ha-
len dün gibi aklımızdadır.

Bu alanda birçok meslek disiplinin bilimsel ve 
teknik verinin yanı sıra toplumsal normları da 
kullanarak hizmet üretmek zorundadır. Üreti-
len, işin karakteri ve uygulama alanları gereği 
kamusal hizmet olmak zorundadır. Ancak ülke-
mizde, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı tam aksi 
istikamette üretim yapmakta; önleyici, tedavi 
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edici uygulamalar işveren eliyle uzmanlara ve 
hekimlere yüklenmiş durumdadır. Yasa yayın-
landığından beri uzmanların, hekimlerin ve 
sağlık personelinin işyerlerine vereceği hizmet 
süresi giderek azaltılmıştır. Bu yapılanın ama-
cı işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumak değil; 
hekim, sağlık personeli ve uzmanların işverene 
olan maliyetini azaltmaktır.

KAMUSAL-MESLEKİ DENETİM

Meslek disiplinini ve ahlakını korumak, Birli-
ğimizin kuruluş amaçları arasında yer almak-
tadır. Mesleğimizin toplumsal saygınlığının 
korunmasında ve meslek mensuplarımızın hiz-
met kalitesinin korunmasında kamu adına yü-
rütülen bu denetim faaliyetinin büyük önemi 
bulunmaktadır.

Birliğimize bağlı odalar, mesleki denetim faali-
yetlerini iki ayrı biçimde yürütülmektedir. İlki, 
serbest mühendislik, mimarlık ve şehir plancı-
lığı hizmeti veren üyelerimizin mesleki etkin-
liklerinin gelişmesi, üretilen hizmetlerin Birlik 
ilkeleri ile ülkemizde geçerli diğer standartlara 
uygunluğu, meslek içi haksız rekabetin önlen-
mesi, mesleki değerlendirmeye esas sicillerin 
tutulması amacıyla yapılan belgelendirme ve 
denetimlerdir.

Kamu adına yürüttüğümüz mesleki denetimin 
diğer ayağı ise mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı alanındaki proje, faaliyet, ürün ve 
hizmetlerin ilgili yönetmeliklere, standartlara 
ve kalitelere uygunluğuna ilişkin denetimdir. 
Meslek disiplinimizin insanı yaşamını merkezi-
ne bir faaliyet olmasının verdiği sorumlulukla 
yürüttüğümüz bu denetimler, insanların gün-
delik yaşamlarında faydalandıkları mühen-
dislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerini 
güvenli biçimde kullanabilmesini amaçlamak-
tadır.

EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ VE
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE TMMOB

TMMOB ve bağlı odaları kamu kurumu nite-
liğinde mesleki demokratik kitle örgütüdür. 
TMMOB belirli mesleklere mensup olanların 
dahil olabildiği bir “çıkar birliği” olduğu kadar, 
mesleki sorunların ülkede ve dünyada yaşa-
nan sosyal-siyasal gelişmelerden bağımsız ele 
alınamayacağına ilişkin bir “irade birliği” özel-

liğini de taşımaktadır. Bu ikili anlayış, TMMOB 
örgütlülüğünün temelini oluşturmaktadır. 
TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslek-
taşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkı-
mızın çıkarları temelinde korumak ve geliştir-
mek için mücadele verirken, diğer yandan da 
mesleki birikimlerimizin toplum yararına kul-
lanılmasının zeminini yaratmak için mücadele 
vermektedir. Bu ikili doğa, TMMOB’nin yasal 
sorumlulukları ile toplumsal sorumluluklarının 
bileşkesidir. TMMOB ve bağlı odalarının faali-
yetlerinin iki ana eksenini oluşturan bu bileşke, 
kamusal kimliğin verdiği bir görevdir. Birliğimi-
ze sıklıkla yöneltilen “siyaset yapma” eleştiri-
sinin altında, aslında Birliğimizin, üyelerimizin 
çıkarlarıyla toplumun genel çıkarlarını koru-
mak için verdiği mücadele ve bu ikisi arasında 
kurduğu ilişki yatmaktadır.

TMMOB, sermayenin sınırsız sömürü isteğine 
karşı emeği savunur.

TMMOB, neoliberalizmin piyasayı mutlaklaştı-
ran anlayışına karşı, kamusal mal ve hizmetleri 
savunur.

TMMOB, emperyalizmin her türden tahakkü-
müne karşı, bağımsızlığı savunur.

TMMOB, gericiliğin hurafelerine karşı, bilimi ve 
ilerici değerleri savunur.

TMMOB, iktidarın faşizan baskılarına karşı, öz-
gürlükleri savunur.

TMMOB, derelerin, kıyıların, ormanların, ma-
denlerin yağmalanmasına karşı, doğayı ve do-
ğal varlıkları savunur.

TMMOB, güvencesiz, güvenliksiz istihdam po-
litikalarına karşı, herkes için güvenceli iş, gü-
venli geleceği savunur.

TMMOB, toplumsal yaşamın her alanında laik-
liği savunur.

TMMOB, ayrımcı politikalar karşısında, eşitliği 
ve demokrasiyi savunur.

TMMOB, her türden savaş ve şiddet politika-
larına karşı, barış içinde bir arada yaşamı savu-
nur.

TMMOB, toplumu savunur, mesleğimizi savu-
nur, meslektaşlarımızı savunur, geleceğimizi 
savunur!
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Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Yunus Yener tekrar devreye alınan linyit santralle-
ri ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Yener, "Çalışmalarına izin verilen kömür 
yakıtlı santrallarda baca gazlarındaki toz, kükürt ve azot oksit salımlarının azal-
tılması ve katı-sıvı atıkların bertarafına dair yükümlülükler eksiksiz olarak yerine 
getirildi mi?" diyerek kararın sorgulanması ve alınan önlemlerin kamuoyu ile açık 
biçimde paylaşılması gerektiğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere iktidar tarafından geçtiğimiz yıl sonunda, halen kamu tasarrufunda olan Afşin-
Elbistan B ve 18 Mart Çan Santralları ile özelleştirilen diğer yerli kömür yakıtlı eski santrallar için 
çevre mevzuatına uyum konusundaki muafiyet süresi uzatılmış ve kamuoyu tepkileri üzerine bu 
düzenleme Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmişti.

Bununla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alı-
nan kararlarla, söz konusu santrallar 01.01.2020 tarihi itibarıyla üç gruba ayrılmıştır. Bu santral-
lardan beşi yükümlülükleri gerçekleştirene kadar kapatılmış, birine kısmi izin, dördüne iyileştirme 
yapmaları kaydıyla Haziran 2020 sonuna kadar geçici çalışma izni verilmiş, üç santralin ise yüküm-
lülükleri yerine getirdiği bildirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kapatılan termik santrallara 
ilişkin Manisa’da yaptığı bir açıklama basında yer aldı. Bakan, bu açıklamasında, kapatılan santral-
lerde yapılan incelemelere göre, işletmecilerin zorunlu olarak kurması gereken baca gazı filtreleri-
ni, baca gazı arıtma ve sürekli emisyon ölçüm sistemlerini büyük ölçüde tamamladığına işaret ede-
rek, santrallerin kalan kısmında ise çalışmaların devam ettiğini, yaklaşık 142 milyon lira tutarındaki 
çevresel yatırımlarını tamamlayan Soma Termik Santrali’nin 6 ünitesinden 4’üne, Kangal Termik 
Santrali’nin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali’nin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer 
Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine, Tunçbilek Termik Santralinin 3 ünitesinden 2’sine ve Afşin 
A Termik Santralinin de 4 ünitesinden 2’sine bir yıl geçici çalışma ruhsatı verildiğini, bu ünitelerin 
mevzuata uygun hale getirildiğini kamuoyuna bildirdi.

Konu ile ilgili olarak Genel başkanımız Yunus Yener yaptığı basın açıklamasında, "söz konusu sant-
rallara kurulduğu öne sürülen yatırım maliyeti görece daha düşük, ancak işletme giderleri fazla 
olan baca gazı kükürt arıtma  sistemlerinin amaca ne kadar uygun oldukları, uzun süreli çalışmada 

ÇEVREYİ KİRLETTİĞİ İÇİN KAPATILAN LİNYİT YAKITLI SANTRALLAR TEKRAR DEVREDE!

ÇALIŞMA İZNİ KAMU VİCDANINA UYGUN MUDUR?
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çevre mevzuatı sınır değerleri açısından yeterli olup olmayacağı ve maliyet nedeniyle sürekli dev-
rede olup olmayacakları belirsiz durumdadır" diyerek, " 01.01.2020 tarihi itibarıyla çalıştırılmasına 
izin verilen santralların ve geçtiğimiz günlerde yeniden çalışma izni verildiği bildirilen santralların 
çevre mevzuatının gereklerini tam olarak yerine getirip getirmedikleri hususunda ciddi kuşkular 
bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Sözkonusu edilen hususların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
yetki, görev ve sorumluluk alanında bulunduğuna dikkat çeken Yunus Yener,  ilgili bakanlıklara 
aşağıdaki soruları yöneltti:

"• Söz konusu santralların yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiğine dair ciddi bilimsel ve 
güvenilir çalışmalar ne ölçüde yapılmıştır? Böyle çalışmalar yapılmışsa, neden kamuoyuyla payla-
şılmamıştır? Yapılmamışsa, salt idari kararlarla bu santralların çalışmalarına nasıl izin verilmekte-
dir?

• Bütün eksiklerin giderildiğine dair bilimsel ve güvenilir çalışma ve belgeler kamuoyu ile paylaşıl-
madan, söz konusu santralların çevre mevzuatına göre olması gereken ekipman ve sistemleri tam 
olmaksızın çalışmalarına izin verilmesi, kamu yönetimin görev etiği ve sorumluluğu ile bağdaş-
makta mıdır, toplum yararına uygun mudur?

• Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi yatırımlarına başladıkları ve ilerleme kaydetmiş oldukları gerek-
çesiyle çalışma izni verilmiş olan santrallarda (kamu bünyesindeki 18 Mart Çan ile özelleştirilen 
Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralları) gerekli yatırımlar tamamlanmış ve devreye alınmış mıdır?

• Söz konusu santrallarda baca gazı salımlarının (emisyonların) anlık olarak izlendiği sistemlerin 
mevcut olduğu ve katı–sıvı atıkların da izlenebildiği bilinmektedir. Bu atıkların başta yerel halk 
olmak üzere ülke halkının sağlığını çok ciddi şekilde olumsuz yönde etkilediği, canlı yaşamını ve 
doğayı tahrip ettiği kuşkusuzdur. Buna rağmen veriler neden kamuoyuyla paylaşılmamakta ve 
gizli tutulmaktadır?

• Yukarıda belirtilen, azot oksit ve katı atık depolama tesisi sorunları bu santrallarda çözülmüş 
müdür yoksa devam mı etmektedir? Sorunların çözümlenmediği ve devam ettiği santrallarda ge-
rekli çevre koruyucu önlemler tamamlanmadan elektrik üretiminin sürdürülmesi, hangi bilimsel 
çerçevede uygun görülebilmektedir?

• Çevreye verilen zararları azaltıcı yatırımları sonuçlandırmayan santralların üretimlerini sürdür-
meleri ve üzerine bir de kapasite tahsisi vb. mekanizmalarla kamudan maddi destek almaları top-
lumsal vicdana uygun mudur?

• Geçtiğimiz yıl kamuoyundan gelen baskılar sonucunda Cumhurbaşkanınca çevre mevzuatı mu-
afiyet süresi veto edilen ve veto kararı da basında “halkın zehirlenmesine izin verilmeyeceği” baş-
lıklarıyla duyurulan santrallarda o günden bugüne gerekli iyileştirme yatırımlarının eksiksiz olarak 
yapıldığı kanıtlanmamış iken bugün itibarıyla çalışmalarına izin verilmesi vicdani, adil ve yasal bir 
uygulama olarak kabul edilebilir mi?

• Bu durum, ülkemizi doğasıyla ve yurttaşlarıyla santralların neden olduğu birçok zararlı etkiye 
maruz bırakmak anlamına gelmiyor mu?"

Odamız Genel Başkanı Yunus Yener, " Sonuç olarak Odamız, atanmış ve seçilmiş yöneticilerin göre-
vinin, santral yatırımcısı sermaye gruplarının çıkarlarını kollamak değil, her ne pahasına olursa ol-
sun o bölgede yaşayan insanların, toplumun, çevrenin, doğanın ve ülkenin çıkarlarını korumak ol-
duğu düşüncesindedir" yaklaşımına uygun olarak, " Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bu doğrultuda 
davranmaya, izin belgeleri ve denetim raporlarını yurttaşların erişimine açık hale getirmeye, tüm 
santral ve endüstriyel tesislerde salımlar ve atıklarla ilgili anlık ve toplu ölçüm ve izleme verilerini 
ilgili santral ve tesislerin internet sitelerinde yayımlanmasını sağlamaya, şeffaflığı ve erişilebilirliği 
tesis etmeye çağırıyoruz." diyerek açıklamasını tamamladı.
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AVDAN TERMİK SANTRAL PROJESİ (ŞİMDİLİK) DEVRE DIŞI

AVDAN'DA ÇED PROJESİ İPTAL EDİLDİ

2016 yılında gündeme gelen ve yaklaşık 4 yıldan beri devam eden Avdan Termik Santrali tartışmaları, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aldığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini iptal etme kara-
rıyla şimdilik sonlandırıldı. Yaklaşık 2 ay önce askıya çıkan ve halkın görüşüne sunulan ÇED Raporu, ilk 
günlerden itibaren Denizli halkının ve özellikle konuya duyarlı meslek odalarının yürüttükleri müca-
deleyle gündeme gelmişti. Gösterilen tepkilerin giderek güçlenmesi neticesinde kentin Tabip Odası, 
Baro ve TMMOB çatısı altındaki meslek odalarıyla birlikte çevre inisiyatifleri ve sivil kurum ve kişileri, 
"Avdan Platformu" adıyla bir çevre platformu oluşturdu.

Gösterilen sivil inisiyatif tepkisi, kentin çok farklı kesimlerini etkiledi. Özellikle iktidar partisi temsilcisi 
milletvekili ve kamu yöneticilerinin rahatsızlığına yol açan "Avdan'da Termik Santrale Hayır!" etkin-
likleri, konu ile ilgili ve ilgisiz iş insanı örgütlerinin tepkilerini göstermesine kadar uzandı. DEGİAD 
(Denizli Genç İş Adamları Derneği) yaptığı basın açıklamasıyla termik santrale karşı olduğunu bildirdi.

Santral ÇED sürecinin iptali sonrası Avdan Platformu adına, Platform sözcüsü, Mimarlar Odası Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi  Mimar Cüneyt Zeytinci, "Avdan termik santrali ÇED süreci iptal edildi" 
başlıklı açıklamasında şu bilgilere yer verdi: "Avdan Termik Santrali ile ilgili olarak devam eden ÇED 
süreci, nihahi kararı olumsuz olarak sonlandırılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilgili mercilere duyurulmak üzere gönderilen “ÇED OLUMSUZ” res-
mi yazısının karar tarihi 02 Haziran 2020’dir. Bakanlık kararı, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetme-
liğinin 6. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen, “Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden 
önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşama-
sına bakılmaksızın süreç sonlandırılır.” hükmüne uygun olarak bakan adına Ercan Günay tarafından 
imzalanarak dağıtımı yapılmıştır.

Bu karar Avdan, Tavas ve Denizli kamuoyu için sevindiricidir. Yapılması planlanan termik santralin 
ortaya çıkarabileceği ekolojik sonuçlar başta olmak üzere yol açabileceği tüm çevre, sağlık ve sosyal 
etkiler böylelikle başlamadan sona erdirilmiştir.

Denizli kamuoyu ve konuya duyarlı çevreler, Avdan Platformu içinde yer alan tüm sivil kesimlerle 
birlikte güçlü bir çevre mücadelesinin bu aşamasını başarıyla sonlandırmıştır.

Bundan sonra Avdan Platformu çevre ile ilgili sorunlara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecek ve 
bölgede ortaya çıkabilecek başka ekoloji ve çevre sorunları için “Avdan” ismiyle sembol haline gelen 
platform bileşenleriyle birlikte çevre nöbeti tutmaya devam edecektir.

Ortaya çıkması ve gelişmesi muhtemel başka çevre sorunlarına karşı duyarlılığın devam etmesi ve 
mücadele azminin sürmesi dileğimizdir.

AVDAN’DA YAPILMAK İSTENEN TERMİK 
SANTRAL İLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLA-
NAN VE BAKANLIK TARAFINDAN HALKIN 
GÖRÜŞÜNE AÇILAN ÇEVRESEL ETKİ DE-
ğERLENDİRMESİ RAPORU SÜRECİ İPTAL 
EDİLDİ. KONU HAKKINDA YAPILAN AÇIKLA-
MADA, "DAHA ÖNCE DURDURULAN TER-
MİK SANTRAL KARARI İLE İLGİLİ OLARAK 
ÇED SÜRECİ DE SONLANDIRILARAK İPTAL 
EDİLMİŞTİR" DENİLDİ. AVDAN PLATFOR-
MU, İPTAL KARARININ SANTRAL RUHSATI-
NIN İPTALİNİ İÇERMEDİğİNE DİKKAT ÇEKTİ.
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