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ODAMIZIN ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YENİLEBİLİR ENERJİ KANUNU ANAYASA
MAHKEMESİNE GÖTÜRÜLÜYOR
6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle İlgili Olarak, Odamızın Yasanın Cumhurbaşkanı Tarafından Onaylandığı
Günden Beri Yapmış Olduğu Çalışmalar Sonuç Verdi: Ana Muhalefet Partisi, Yeni Kanun Değişikliğini Anayasa
Mahkemesine Götürüyor
Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda yapılan değişikle beraber milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma
alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında ve özel çevre koruma bölgelerinde, ilgili
Bakanlığın görüşü alınarak enerji üretim tesislerinin kurulmasına izin verileceği ve değişikliğin bu alanların büyük
bir rant alanına dönüşeceği konusunda Oda olarak Kamuoyunu uyarmaktaydık. Ayrıca Oda Yönetim Kurulu olarak
Meclisteki Muhalefet partilerine bu yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi için talepte bulunmuştuk.
Bu kapsamda, Odamızın yapmış olduğu çağrılar ve Meclis’te sürdürdüğü yoğun görüşme trafiği sonrasında Ana
Muhalefet Partisi ile 9 Mart 2011 tarihine kadar Dava metninin hazırlanması ve Anayasa Mahkemesi’ne sunulması
konusunda uzlaşma sağlanmıştır.
Bu gelişmeler ışığında Odamız, Ülkemize ve Doğaya rağmen sürdürülen rant politikalarının engellenmesi açısından
vermekte olduğu mücadelede önemli bir aşama daha kaydetmiştir ve bu mücadelesine devam edecektir. Oda Yönetim
Kurulumuz, Türkiye’nin çevre politikasının belirlenmesi açısından Meslektaşlarımıza ve Halkımıza vermiş olduğu en
büyük sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğu içerisindedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

ODAMIZ TABİATI VE BİYOLOJİK
ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU
TASARISI İÇİN GÖRÜŞ VERMEK ÜZERE
TBMM’DEYDİ
31.01.2011 - 02.02.2011 tarihleri arasında TBMM Çevre
Komisyonu’nun daveti üzerine Oda Yönetim Kurulu
Başkanımız Murat Taşdemir ve Oda Genel Sekreterimiz
Hasan Şevki Çifçi komisyon toplantılarına katılmış
ve Oda görüşlerimizi TBMM Çevre Komisyonu’na ve
Milletvekillerine aktarmıştır.
Üç gün süren toplantılarda, ilgili tasarıda biyolojik
çeşitliliğin korunması ve koruma statülerinin belirlenmesi
görevini üstlenen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulunun
yapısı eleştirilmiş, söz konusu kurulun ağırlıklı olarak
bakanlık bürokratlarından oluşmasından dolayı karar
mekanizmalarının sağlıklı işlemeyeceği vurgulanmıştır.
Ayrıca kanun gereği kurulmuş olan Meslek Odaları›nın
karar mekanizmasından uzakta tutulmasının manidar
olduğu ve kurula dahil edilen STK ve akademisyen
sayılarının yetersizliği vurgulanmıştır. Tasarıda kurula
katılacak STK›ların seçiminin Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından yapılmasının öngörülmesinin ise ilgili kurulun
bağımsızlığını olumsuz yönde etkileyecek olduğu da
ayrıca belirtilmiştir.

Tasarı içinde geçen «koruma-kullanma dengesi», «üstün
kamu yararı» gibi korunan alanların kullanımının önünü
açan kavramların kanundan çıkarılması gerektiği ısrarla
belirtilmiştir. Komisyon Üyesi Milletvekillerine, asıl kamu
yararının tabiat varlıklarımızın korunması olduğu net bir
şekilde ifade edilmiştir.
Tasarının hemen İkizdere Koruma Kararının ardından
yayımlanmasının kamuoyunu olumsuz yönde etkilediği
belirtilmiş ve bu haliyle tabiat varlıklarının korumasını
değil kullanılmasını amaçlayan, ve hatta yok edilmesinin
önünü açan bir sürece girildiği belirtilmiştir.
Tasarıda bulunan Ulusal Tabiat Bilim Heyeti›nin içinde
Çevre Mühendisliği mesleğinin bulunmaması da ayrıca
eleştirilmiş ve koruma alanının vazgeçilmez unsuru olan
Çevre Mühendisliği›nin kanun içerisinde bulunması
gerektiği aktarılmıştır. Üç gün süren toplantılar sonucunda
komisyon çalışmalarına ara vermiştir.
Toplantı sonrasında Milletvekilleri ile çeşitli görüşmeler
yapılmış ve kanun ile ilgili Odamızın çekinceleri
aktarılmıştır. Oda Yönetim Kurulumuz kamuoyunda büyük
rahatsızlık yaratan ve mesleğimizi yakından ilgilendiren
bu tasarı ile ilgili ilerleyen günlerde TBMM bünyesinde
yapılacak Çevre Komisyonu Toplantılarına katılarak
süreci takip edecek ve çekincelerimizi Milletvekillerine
aktarmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

