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MİMARLAR ODASI`NA YAPILAN BASKINI KINIYORUZ. ARKADAŞLARIMIZ 
DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR

Mimarlar Odasına bir protokelle tahsis edilen Yıldız Sarayı dış karakol binasına 31.05.2016 günü yapılan polis 
baskını nedeniyle aynı gün Oda Başkanı Ali Ekber Çakar tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

2051 yılına kadar kullanımı Mimarlar Odası’na bir proto-

kol ile tahsis edilmiş olan İstanbul’daki Yıldız Sarayı Dış 

Karakol Binası, bugün polis ablukasına alınarak basılmış 

ve Odalarımızın yöneticileri ile avukatlar zorbaca gözal-

tına alınmıştır. 

Söz konusu protokol, Yıldız Sarayı Kompleksinin Cum-

hurbaşkanlığına tahsis edilmesinin ardından, 2015 yılı 

Aralık ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tek 

taraflı olarak iptal edilmiş; Mimarlar Odası ise Bakanlık 

kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava 

açmıştı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi‘nde görülen dava-

da, "hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uy-

gulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden... 

yürütülmesinin durdurulmasına, ... 08/03/2016 tarihinde 

oybirliğiyle karar verilmiş"tir. Bu karara rağmen Beşiktaş 

Kaymakamlığı dün saat 17.50‘de, söz konusu binanın bu-

gün (31.05.2016) sabah saat 10.00‘a kadar boşaltılması 
için bir tebligat yapmıştır.

Tanınan sürenin azlığı nedeniyle fiilen mümkün olmayan 
boşaltma işlemleri için yeterli süre verilmesine yönelik 
olarak Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinin yap-
tığı başvuru ve İstanbul Valiliği ile kurulan temasa rağmen 
binaya girilmiş ve gözaltılar yapılmıştır. Bu uygulamanın 
Taksim Gezi Parkı Direnişinin başlangıcının yıldönümü 
olan günlerde yapılması manidardır. Ancak bilinmelidir 
ki, TMMOB ve Odalar olarak, hukuk dışı uygulamalara 
karşı çıkmaya, kamu ve halk yararlarını savunmaya karar-
lılıkla devam edeceğiz.

Hukuk dışı bu uygulamaları kınıyor, yetkilileri hukuka ve 
yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE DİKKATLER ÜLKEMİZDEKİ 
KENTSEL, KIRSAL, DOĞAL ÇEVRE TAHRİBATINA YOĞUNLAŞMALIDIR

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Dik-
katler Ülkemizdeki Kentsel, Kırsal, Doğal Çevre Tahribatına Yoğunlaşmalıdır" başlıklı yazılı basın açıklaması 
yaptı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çevre ve onun-

la bağlantılı önemli sorunları, aralarındaki ilişkileri göre-

rek irdelemek gerekiyor. Zira sermaye güçlerinin azami 

kâr hırsı ile egemen sermaye birikimi politikaları, üretimi/

sanayiyi, doğal çevreyi, enerji, ulaşım, yapılaşma/kentleş-

me vb. alanları, sömürü ve rant esaslı olarak belirlenmek-

tedir. Bu durumun bir sonucu olarak ülke, halk yararı ve 

ekolojik gereklilikler sürekli olarak dışlanmakta; yaşam 

ve çevre bir bütün olarak tahrip edilmektedir.

Sanayi, teknoloji, tarım, çevre, yapı ve kent, enerji, ma-

denler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyı-

lar, dereler, ulaşım ve diğer alanlara yönelik po-

litikalar, planlı toplumsal kalkınmayı dışlayıcı bir 

içeriğe sahiptir. Bütün bu alanlar birer rant kaynağı 

haline dönüştürülmüş, yeraltı-yerüstü su kaynakla-

rı kirletilmiş, çevre sorunları yoğunlaşmış durum-

dadır.

AKP iktidarı döneminde çıkarılan onlarca yeni yasa 

ve yüzlerce yasa değişikliği, sömürü ve rant alan-

larının genişletilmesine yöneliktir. Öyle ki bütün 

ülke, kentsel ve kırsal alanlar, toplu konut alanları, 

bütün koruma alanları, milli parklar, doğal sit alan-

ları, meralar, yaylalar, kışlaklar vb. birer rant alanı 

haline getirilmiştir.

Ülkemiz ve halkımıza çok yönlü zararlar veren bu 

politikaların içinde yanlış hidroelektrik santralle-

ri (HES`ler) ve yanlış termik santral projeleri de 

bulunmaktadır. Enerji üretim ve dağıtımının ser-

bestleştirilmesi ve özelleştirilmesinin birer ürünü 

olan bu proje ve girişimler, halkın üretim ve yaşam 

alanlarını tahrip eden, işçi-köylü cinayetlerine yol 

açan; yöresini, tarımsal üretimini, doğal çevresini 

korumak isteyen halktan binlerce insan aleyhine davalar 

açılmasına dek varmıştır. Yargı kararları ihlal edilmekte, 

halk zulme uğramaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkenin, sanayi ve 

tarımın, kentsel-kırsal-doğal çevre talanının karşısında 

durmaya, bilim ve tekniği halkın yararına sunmaya, sana-

yileşme ve çevre uyumu sağlanmış planlı toplumsal kal-

kınma politikalarını savunmaya devam edecek, bu yön-

deki halk direnişlerinin yanında olacaktır.

 Ali Ekber Çakar

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı


