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Bu Sayıda

Siyasi iktidar bir kez daha TTB ve TMMOB’nin 
yasalarının değiştirilmesi için düzenleme hazırlığı 
yaptıklarını açıkladı. Bu ilk değil. Kamunun çıkarlarını 
ve bilimin doğrularını önceleyen toplumcu tavrımız 
nedeniyle AKP iktidarı Birliğimizi çok uzun yıllardır 
hedef alıyor.  

Bu saldırılar kimi zaman mesleki faaliyetlerimizi 
kısıtlamaya yönelik mevzuat düzenlemeleri biçiminde; 
kimi zaman TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer bazı Bakanlıklar 
tarafından idari ve mali denetime tabi tutulması 
biçiminde; kimi zaman Devlet Denetleme Kurulu’na, 
meslek kuruluşları hakkında idari soruşturma 
tehdidiyle; kimi zaman da doğrudan TMMOB Yasasını 
değiştirmek için yapılan yasa taslakları biçiminde 
oluyor. Hatırlayacaksınız 2014-2015 yıllarında ve 2018 
yılında bazı yasa taslakları hazırlandı. Bu taslaklar hem 
bizim mücadelemiz hem de o yıllarda yapılan seçimler 
nedeniyle TBMM gündemine gelmeden kadük oldu.

Birliğimizi ve odalarımızı işlevsizleştirmek, Birliğimizin 
kamu politikalarıyla ve kamu kurumlarıyla bağını 
tümüyle ortadan kaldırmak amacını taşıyan tüm yasal 
girişimlere karşı mücadele edeceğimizin bilinmesini 
istiyoruz.

Bu sayıda 2022 yılının son iki ayında yaptığımız basın 
açıklamaları, katıldığımız kongre ve sempozyumlar 
ile yürüttüğümüz diğer faaliyetlere ilişkin bilgiler yer 
alıyor.
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TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar 
uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Asgari Ücreti 2023 yılı için brüt 17.500 TL 
olarak tespit edildi.

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 
2023 YILI ASGARİ ÜCRETİ 17.500 TL OLARAK 

BELİRLENDİ
6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB 
Ana Yönetmeliğinde yer alan “Birliğin ve Bağlı Odaların 
Amaçları” maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim 
Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2023 yılı için brüt 17.500 
TL olarak tespit edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 24 Aralık 2022 tarihli 
toplantısında “Ücretli çalışan mühendis, mimar ve 
şehir plancıları için 2023 yılı ilk işe giriş bildirgesinde 
baz alınacak asgari brüt ücretin 17.500 TL olarak 
belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul 
olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin 
arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, 
iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi 
nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari 
ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, 
mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan 
sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde 
olmasına” karar verildi.

Dün bir adalet utancına daha tanıklık ettik.

Hukukun temel ilkeleri çiğnenerek yürütülen bir 
yargılama sürecinin ardından Gezi Davası sanıklarına 
verilen mahkumiyet kararlarının İstinaf Mahkemesi’nde 
onaylanması yaşadığımız “hukuk skandallarının” son 
adımı olmuştur.

Siyasi güdümlü bu kararlar toplumsal adalet 
duygusunu zedelemekte, hukuka olan güveni ortadan 
kaldırmaktadır.

Ülkemizin en kitlesel, en yaratıcı, en uzun süreli halk 
hareketi olan Gezi Direnişi’ni ve o direnişin parçası 
olmuş arkadaşlarımızı karalamaya yönelik hiçbir karar 
toplum vicdanında meşru değildir.

Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları 
Odamızın Onur Kurulu Üyesi Tayfun Kahraman ve 
Mimarlar Odamızın Hukuk Danışmanı Can Atalay’ın 
da aralarında bulunduğu Gezi Tutukluları toplum 
vicdanında ve tarih önünde tertemiz ve masumdur.

Bu ülkenin güzel yarınları için mücadele eden 
arkadaşlarımıza bedel ödetmeye çalışmaktan vaz 
geçilmeli tüm arkadaşlarımız derhal salıverilmelidir.

TMMOB olarak Gezi’ye ve Gezi tutuklusu 
arkadaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. 
Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşuncaya kadar 
mücadelemizi sürdüreceğiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

GEZİ’YE VE GEZİ TUTUKLULARINA SAHİP ÇIKMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ!

Gezi Direnişi Davası’nda mahkeme tarafından verilen mahkumiyet kararlarının İstinaf Mahkemesi’nde 
onaylanması üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 29 Aralık 2022 tarihinde 
basın açıklaması yapıldı.
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Gezi davası ile cezalandırılan arkadaşlarımız 200 
gündür cezaevinde. TMMOB Ankara İKK 11 Kasım 
2022 tarihinde konuya ilişkin Mimarlar Odasında bir 
basın açıklaması yaptı. Açıklamayı TMMOB Ankara 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyit Ali Korkmaz 
okudu. Açıklamanın ardından TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz “200. günde ülkenin 
dört bir yanından sesleniyoruz; Adalet istiyoruz. 
Geziye özgürlük. Gezi tutukluları serbest bırakılsın.” 
diye konuştu.

Açıklama şöyle:

“GEZİ DAVASI İLE CEZALANDIRILAN 
ARKADAŞLARIMIZ SERBEST BIRAKILMALIDIR

Gezi Davası Karar duruşması üzerinden 200 gün geçti. 
Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mücella 
Yapıcı, Şehir Plancıları Odası Onur Kurulu üyesi Tayfun 
Kahraman, Mimarlar Odası Avukatı Can Atalayın da 
bulunduğu 7 arkadaşlarımız 200 gün,  Osman Kavala 
ise 1937 gündür cezaevinde.

Hukuksuz tutuklama kararlarının verildiği günden 
itibaren başlattığımız ve bugün 200. gününe giren 
Adalet Nöbetleri vesilesiyle bir kez daha kararlılıkla 
belirtiyoruz: TMMOB ve bağlı Odaları olarak, mesleki 
ve teknik bilgimizi halkın yararına kullanmaya devam 
edeceğiz, arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve 
bu ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi’ye sahip 
çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Halka ait olan her şeyi korumak ve kamu yararını 
savunmak mühendis, mimar ve şehir plancılarının temel 
görevleri arasındadır. İstanbul’un en önemli kamusal 
alanlarından biri olan Gezi Parkı’nı korumak, Gezi’nin 
park olarak kalması için mücadele etmek mesleki etik 
ilkelerimizin bir gereğiydi. 2013 Haziran’ında, sadece 
kamusal alanlarımızı değil iktidarın baskı politikalarını, 
temel hak ve özgürlüklerin askıya alınmasını, ülkemizin 
geleceğinin karanlığa gömülmesini de gündemimize 
alarak mücadele ettik.

TMMOB, ülke sorunlarını meslektaşlarımızın yaşadığı 
sorunlardan bağımsız görmeyen bir anlayışla hareket 
etmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancıları da bu 
anlayışla toplumun ortak değerlerinin yok edilmesine 
karşı, kadına, farklı cinsel yönelimlere, sanata, kültüre 

yönelik gerici saldırılara karşı omuz omuza mücadele 
etmiştir. Gezi direnişi, toplum olmanın doğal bir 
sonucu olarak ülkenin dört bir yanında vücut bulmuş, 
Cumhuriyet tarihinin en önemli direnişlerinden birisi 
olmuştur.

AKP iktidarı toplumsal direnişimizi defalarca 
yargılamaya, karalamaya çalışmış, Gezi’yi 
düşmanlaştırmaya çalışmıştır. Uzun süren hukuksuzluk 
zinciri içerisinde kendi partilerinin milletvekili aday 
adayı olan bir yargı mensubu üzerinden arkadaşlarımız 
nezdinde Gezi’yi tutsak etmeye, yalnızlaştırmayı 
amaçlamıştır. Arkadaşlarımızın nezdinde milyonların 
örgütlülüğünü, milyonların talebi hapsedilmek 
istenmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen Gezi 
Direnişinin toplum vicdanında ve bilincinde 
lekelemeyi başaramamışlardır. Gezi Davasında 
verilen cezaların siyasi cezalar olduğu, hukuk sınırları 
içerisinde olmadığı tüm toplumun bildiği ve kabul 
ettiği bir gerçektir. Gezi Davasında verilen cezaların 
gecikmeksizin iptal edilmesi gerekmektedir.

Tutukluluğun 200. gününde bir kez daha sesleniyoruz: 
Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın! Gezi’den ve 
arkadaşlarımızdan elinizi çekin!

Karanlığa teslim olmayacağız, biz kazanacağız, Gezi 
kazanacak!”

Açıklama sonrası Mimarlar Odası önünde fotoğraf 
çektirmek isteyen Oda Yöneticileri ve üyeleri polis 
ablukasına alındı. Polis toplu fotoğraf çekmenin yasak 
olduğunu iddia ederek müdahalede bulundu. Adalet 
arayışçıları ve polis arasında çıkan arbade sonrası “200. 
Günde Adalet Arayışı” fotoğrafı çekilerek etkinlik sona 
erdi.

ADALET ARAYIŞI 200. GÜNÜNDE DEVAM 
EDİYOR: GEZİ DAVASI İLE CEZALANDIRILAN 

ARKADAŞLARIMIZ SERBEST BIRAKILMALIDIR
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KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR 
PLANCILARI

BÜTÇEDEN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI İSTİYOR!

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, 21 Ekim 
2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
görüşülmeye başlandı. TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden Bütçe Teklifi, 
Aralık ayında TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek 
karara bağlanacak.

En geniş anlamıyla hükümetlerin sosyal sınıflara, 
toplumsal hak ve özgürlüklere ve demokrasiye ilişkin 
duruşlarının en çok somutlaştığı siyasal ve iktisadi 
bir belge niteliğinde olan Bütçe Kanunu, geçmiş 
yıllarda olduğu gibi toplumsal çıkarları gözetmeyen 
antidemokratik bir nitelikle hazırlanmıştır.

Bütçe hakkının eksiksiz kullanılabilmesi için, bütçe 
sürecinin her aşamasında (hazırlık, parlamentoya 
sunulması, parlamentonun izin ve onayından geçmesi ve 
parlamento tarafından denetlenmesi) halkın kendisinin 
ve örgütlü temsilcilerinin katılımının sağlanması, 
eleştiri ve görüşlerinin alınması gerekmektedir. Ne 
var ki bu yıl da, önceki bütçe dönemlerine benzer bir 
şekilde toplumsal katılım yok sayılmış ve bütçe hakkı 
ihlal edilmiştir.

2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da 
(OVP) dolar kuru 2021’de 8,30 TL, 2022’de 9,27 TL, 
2023’te 9,77 2024’te 10,27 olarak öngörülmüştü ancak 
büyük bir yanılma payı ile doların 19 TL’ye yaklaştığını 
görüyoruz. 2022 yılı dolar kuru öngörüsüne göre dolar 
%100 oranında ilave değer kazanmıştır. Son OVP’de 
ise 2022 beklentisi 9,27’den 16,62’ye yükseltildi. 2023 
beklentisi 21,52, 2024 beklentisi ise 24,62’ye, 2025 yılı 
dolar kuru beklentisi ise 25,77 çıkarıldı.

10. Kalkınma Planı’nda 2023 için 25 bin dolar kişi 
başına milli gelir hedefi, 11. Kalkınma Planı’nda 12 bin 

484 dolara; son OVP’de ise 10 bin 71 dolara indirildi. 
Yani 2013 yılında 12 bin 582 dolar olan kişi başına gelir 
düzeyine, 12 bin 91 dolar olarak tahmin edilen 2025’te 
bile ulaşılamayacak.

10. Kalkınma Planı’ndaki enflasyon hedefi tek haneli 
idi. 11. Kalkınma Planı’nda 2019-2023 yılları için 
öngörülen enflasyon hedefi de %5; 2022-2024 yıllarına 
ilişkin son OVP’de ise %7.6 olarak öngörülmekteydi. 
Bugün yayınladığı veriler tartışmalı olan TÜİK’e göre 
bile enflasyon %85,51 seviyesine gelmiştir.

İktidar ise bu acı tabloyu “orta vadeli programımızda 
önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz 
vermedik”, enflasyon için ise “faiz sebep enflasyon 
sonuç” diyerek açıkladı. İşte kamu çalışanları bu 
büyük yalanın altında kalarak ekonomik sorunlara ve 
enflasyona karşı yaşam mücadelesi veriyor.

Son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan, emekliye 
ayrılan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça 
ciddi bir satın alma gücü kaybına uğramışlardır. 
Söz konusu kamu görevlilerinin çalışırken aldıkları 
ücretlerin erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki 
eden diğer hakları da diğer kamu görevlilerine göre 
oldukça düşük kalmıştır.

Diğer meslek sınıflarıyla aralarındaki eşitsizliklerin ve 
farklılıkların giderilmesi amacıyla kamuda çalışmış 
ve teknik hizmetler sınıfına dâhil mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının çalışma hayatında ve emeklilik 
döneminde, haklarında iyileştirme yapılması için bütçe 
ayrılması bir zorunluluktur.

Bu kapsamda;

Ücretli kesimlerin omuzuna yıkılan vergi yükü 
hafifletilmeli, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz 
ve servetin vergilendirilmesine dayanmalıdır. Kamu 
çalışanları ücretlerinde yapılan gelir vergisi dilimine 
bağlı mağduriyet giderilmelidir.

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR 
PLANCILARI BÜTÇEDEN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI 

İSTİYOR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam 
eden 2023 Yılı Merkezi Bütçesi kapsamında, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerine 
ilişkin talepleri içeren bir basın açıklamasını 17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirdi.
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Her yıl, Mart ayından başlayarak tüm kamu görevlilerini 
kapsayan vergi dilimi zulmü yaşanmaktadır. Yıl sonuna 
kadar tüm kamu görevlileri, pozisyonlarına göre Mart 
ayından itibaren %15, % 20, %27’lik vergi dilimine 
girmektedir. %15’lik vergi diliminden %20’lik ya da 
%27’lik vergi dilimine giren memurlar vergi dilimi 
değişikliğinden dolayı yeni kayıplara uğramaktadır.

Son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmelere 
bağlı olarak çalışanlarımızın alım gücü düşmektedir. 
Çalışanlarımızın alım gücünü ancak ücret ve 
vergi politikaları yoluyla yükseltmek mümkündür. 
Ülkemizde vergi yükünün çalışanlarımızın omuzlarına 
yüklendiği de açık bir gerçektir.

Çalışma dönemlerinde ücreti oluşturan kalemlerden 
biri olan ek ödeme emekliliğe yansıtılmalıdır.

Aynı statüde yer aldıkları diğer meslek sınıfları ile 
aralarındaki eşitsizliklerin ve farklılıkların giderilmesi 
amacıyla kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına 
dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının 375 sayılı 
KHK’ye ekli (I) SAYILI CETVEL’de yer alan Uzman 
Tabip, Tabip ve Diş Hekimlerine sağlanan ek ödeme 
oranı baz alınarak, emeklilik haklarında da etkisi 
olan “ek ödemeler” oranlarında iyileştirme yapılması 
eşitsizliği ortadan kaldıracaktır.

Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar, Bölge 
Plancısı ve Şehir Plancılarının mali haklarında 
iyileştirme ancak %130 ile %150 olan Ek Ödeme 
oranlarının, %180 ile %200 seviyesine yükseltilmesi 
ve emekli keseneğine yansıtılması suretiyle mümkün 
olacaktır.

Her ne kadar çalışma dönemlerinde kamu çalışanı 
ücretini oluşturan kalemlerden biri olsa da asıl 
emeklilik dönemindeki emeklilik ücretinde etkisi olan 
ek gösterge yeniden düzenlenmelidir.

Kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları ile 
ilgili olarak TBMM de kabul edilen ve Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanunun 
2. Maddesine göre yapılan ek gösterge düzenlemesi 
çalışma hayatı ve emeklilik döneminde hiç bir katkı 
sağlamıyor.

3600 ek göstergeye yapılan 600 puanlık artış ile yeni ek 
gösterge rakamı 4200 olsa da 1. derece 4. kademeden 
4200 ek gösterge ile emekli olan bir mühendis, mimar, 
şehir plancısı güncel rakamlarla alacağı emekli maaşı 
artışı 135 TL civarındadır. 3000 ek göstergeye sahip 

bir meslek grubunda yapılan 600 puanlık artış yeni ek 
gösterge rakamını 3600 e çıkarmakta, bu rakamdan 
faydalanan meslek grubuna ait bir çalışanın emekli 
aylığında güncel rakamlar ile 1700 TL civarında bir 
artış ortaya koymaktadır. Bunun sebebi emeklilikte 
uygulanan ek gösterge çarpanlarıdır.

Kanun 2. maddesi (b) bendi ile ikinci fıkrasında 
belirlenen oranlar şöyledir:

- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda %255’ine,

- Ek göstergesi 7800(dahil)-8400(hariç) arasında 
olanlarda %215‘ine,

- Ek göstergesi 7000(dahil)-7800(hariç) arasında 
olanlarda %195‘ine,

- Ek göstergesi 5400(dahil)-7000(hariç) arasında 
olanlarda %165‘ine,

- Ek göstergesi 3600(dahil)-5400(hariç) arasında 
olanlarda %145‘ine,

- Ek göstergesi 2800(dahil)-3600(hariç) arasında 
olanlarda %85‘ine,

- Diğerlerinde %55’ine tekabül eden miktarı, emeklilik 
keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.

Görüldüğü üzere tüm çalışanlara verilen seyyanen 
600 puanlık artış gerçekte eşitliği sağlamamakta, bir 
kısım çalışan için ciddi, bir kısım çalışana ise sembolik 
artış sağlamaktadır. 1. derecenin 4. kademesinde ek 
göstergesi 3000 olan bir çalışanın katsayısı %85 iken ek 
göstergesi 3600 olduğunda grubu değişeceğinden yeni 
katsayısı %145 olacaktır.

1. derecenin 4. kademesinde ek göstergesi 3600 olan bir 
çalışanın katsayısı %145 iken ek göstergesi 4200 ya da 
5399’a kadar herhangi bir rakam olduğunda katsayısı 
değişmeyeceğinden yeni katsayısı %145 olarak 
kalacaktır. Bu durumda da bu çalışanların emekli 
maaşlarında çarpan grubu değişmediği için sadece ve 
sadece 145 TL civarında bir emeklilik farkı oluşacaktır. 
Yapılan bu iyileştirme sadece bir grup çalışana fayda 
sağlarken diğer çalışanlara haksızlık yapılmıştır.

Ek gösterge oranlarının mühendis, mimar, şehir 
plancıları için yeniden düzenlenmesi, çarpan 
grubu değişen diğer çalışanlar gibi bu çalışanların 
da emeklilikte hak ettiklerini alabilmeleri için 
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çarpan grubunu bir üste çıkaracak yeni ek gösterge 
rakamlarının belirlenmesi gereklidir. Bunun için de 
beklenen asgari durum 1. derecenin 4. kademesindeki 
mühendis, mimar, şehir plancısı için ek göstergenin 
6400 olmasıdır.

Bu şekilde ancak çalışanlar arasında gerçek bir eşitlik 
oranı ile fayda sağlanmış, emekliliklerine katkı 
sağlanmış olacaktır.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının personel 
istihdam ve ücret politikalarının iyileştirilerek 
istihdamın artırılması, çalışan ücretlerinin gerçek 
enflasyon oranlarının üzerinde yükseltilmesi de 
günümüz ekonomik koşullarında öncelikli ele alınması 
gereken konulardandır.

Ülke genelinde kamu çalışanı sayısının ihtiyacı 
karşılamadığı açıkça görülmektedir. Kamuda çalışan 
toplam personel içerisinde teknik hizmetler sınıfına 

tabi kamu çalışanı sayısı %5 düzeyindedir ve bu oran 
oldukça yetersizdir.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, 
atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun 
alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır. 
İstihdamın artırılması için kamunun işlerinin kamu 
adına görev yapan devlet memurlarınca yapılması, bu 
kapsamda taşerona devredilen tüm sözleşmelerin iptal 
edilerek bu işler için kamu istihdamının sağlanması 
ve ücretlerin de insanca yaşam düzeyine çıkartılması 
zorunluluktur.

Bu sebeplerle başta emekçiler olmak üzere halk için 
bütçe talebimizi yineliyoruz!

İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve insanca yaşanacak 
bir ülke istiyoruz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 
25 Kasım 2022 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi.

MMO Eğitim ve Kültür Merkezinde bir araya gelen 
TMMOB’li kadınlar adına basın açıklaması TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Hanze Gürkaş tarafından 

okundu. Açıklama sonrası yapılan saygı duruşu 
üzerine; siyah balonlara beyaz kalemle öldürülen 
her bir kadının adının yazıldığı balonlar gökyüzüne 
bırakıldı. 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Üyeleri ve Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancısı Kadınlar saat 17.00’de Mimarlar 

HAYATLARIMIZI ÇALMAYA ÇALIŞAN KARANLIĞI 
MÜCADELEMİZLE AYDINLATALIM
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Odası Ankara Şubesi’nde Adalet Nöbeti tuttular. Burada 
söz alan kadınlar Gezi’ye ve tutuklu arkadaşlarımıza 
selam gönderdiler.

Yapılan basın açıklaması şöyle:

HAYATLARIMIZI ÇALMAYA ÇALIŞAN 
KARANLIĞI MÜCADELEMİZLE AYDINLATALIM

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’nde, TMMOB’li kadınlar olarak 
şiddete, gericiliğe, yoksulluğa ve hukuksuzluğa karşı, 
eşit ve özgür bir gelecek için herkesi dayanışmaya, 
örgütlenmeye ve ses çıkarmaya çağırıyoruz. Saçımızın 
tek bir telinden de vazgeçmediğimizi bildiriyoruz.

Siyasal, toplumsal ve ekonomik, derin bir krizin 
içerisindeyiz. Eşitsizliği, adaletsizliği, işsizliği, şiddeti 
ve sömürüyü derinleştiren bu krizden en fazla 
etkilenen kesim ise kadınlardır. İşsizlik tehlikesiyle en 
fazla karşılaşan, “esnek çalışma” bahanesiyle ofislerden, 
arazilerden ve şantiyelerden uzaklaştırılan, eve kapatılan 
kadınların payına artan ev içi şiddet düşüyor. Günbegün 
iş hayatından koparılmaya çalışan kadınlar toplumsal 
hayatın ve üretimin dışına atılmaya çalışılıyor. Bu derin 
krizin içerisinde ana akım siyasetse toplumun en yakıcı 
sorunlarına çözüm önerisi getirmek bir yana sorunları 
daha da pekiştiriyor, hatta gericileştiriyor. Siyasi iktidar 
giderek dinci ve gerici bir azınlığın sözcüsü haline 
gelip toplumsal desteğini kaybederken, ana muhalefet 
partilerinin de geniş toplum kesimlerinin eşitlik ve 
özgürlük taleplerini dillendirmekten geri durduğu, 
hatta başörtüsü tartışmasında izlediğimiz üzere bu 
talepleri yok saydığı bu ana akım siyaset düzlemi en 
çok kadınları tehdit ediyor. Başta kadınlar olmak üzere 
toplumun eşitlik ve özgürlük talepleri yok sayılıyor

Bu anlayış ve dayatmalar içinde, kadına yönelik şiddet, 
ülkemizin kanayan yarasıdır. Her gün kaybettiğimiz kız 
kardeşlerimiz canımızı yakarken birincil sorumlular, 
giderek artan kadına yönelik şiddeti yok sayıyor, 
cezasızlık ve izlediği politikalarla meşrulaştırıyor. 
“Aileyi koruma” adını verdiği mitingleriyle kadınların 
özgürlüğünü, LGBTİ+’ların haklarını hedefine alıyor. 
Göz göre göre hukuk dışı bir karar ve uygulamayla 
çıkılan İstanbul Sözleşmesi’nden tırpanlanan Medeni 
Kanun’a, hatta 6286 Sayılı Ailenin Korunması ve 

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna 
İlişkin haklarımıza göz diken AKP’ye karşı bugün bir 
kez daha ses çıkartıyoruz. Haklarımıza göz diken AKP, 
kadınların itiraz ve isyanına yenik düşecek!

Biz TMMOB’li MMŞP kadınlar olarak 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Gününde bir kez daha söylüyoruz ki;

Kadın hakları evrensel insan haklarıdır. Yaşam 
haklarına, geleceğine, tüm tarihsel kazanımlarına ısrarla 
sahip çıkan kadınlar, eşit ve özgürce yaşayabilecekleri 
laik bir ülke mücadelesinden asla vaz geçmeyecekler.

Toplumu boğmaya çalışan dinci, gerici karanlığı 
söküp atacak, tarikat ve cemaatlerin devlet 
içerisinde kadrolaşmasına son verecek, özgür 
bir gelecek umuduyla dayanışma ve örgütlü 
mücadeleyi büyüteceğiz. Gericiliğin, eşitsizliğin, kız 
çocuklarının okula gitmek yerine evlendirilmesinin 
ve çalıştırılmasının, kadınların kıyafetine, yaşam 
biçimine, çalışıp çalışamayacaklarına erkeklerin karar 
vermesinin, şiddetin, tecavüzün, kadın cinayetlerinin, 
adaletsizliğin, sömürünün, LGBTİ+’ların haklarına 
tehdit ve şiddetin karşısında biz kadınlar varız. Laiklik 
için mücadele edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden asla 
vazgeçmeyeceğiz.

Buradan bir selam da ahlak polisi tarafından başörtüsü 
kurallarına uymadığı gerekçesiyle şiddet görerek 
hayatını kaybeden 22 yaşındaki İranlı Mahsa Amini için 
başlayan protestolarla başörtüsü kuralına karşı direnen 
İran halkına gönderiyor ve yanlarında olduğumuzu 
söylüyoruz. Mahsa Amini’nin ve İran halkının isyanı 
isyanımız, mücadelesi mücadelemizdir.

Kadın Cinayetleri Politiktir!

İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz!

Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir!

Susmuyoruz! Korkmuyoruz!

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü,

Yaşasın kadın dayanışması.

TMMOB
Kadın Çalışma Grubu
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TMMOB Kadın Çalışma Grubu yaşanan yeni bir kadın 
cinayeti üzerine 5 Aralık 2022 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü’nün üzerinden henüz 8 gün geçmişken, biz 
TMMOB’li kadınlar olarak “bir kişi daha eksilmeye 
tahammülümüz yok” derken, bir meslektaşımız, bir 
mücadele arkadaşımız daha bir erkek tarafından 
hayattan koparıldı. 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl 
Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Hezer, 
3 Aralık günü erkek kardeşi tarafından sırtından 
vurularak katledildi. Acımız büyük. Üzgünüz ve 
kızgınız. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’nde sokağa çıkan kadınlar şiddet 
uygulanarak gözaltına alınırken göz yumanları, 

kadın cinayetlerine sessiz kalanları, katilleri cezasız 
bırakanları affetmeyeceğiz. Bahar’ın katiline “Hiç 
pişman değilim!” dedirten, bu hukuksuz, politik, 
kadın düşmanı düzeninizdir. Bahar’ın katilinin en ağır 
cezayı alması için biz MMŞP kadınlar sürecin takipçisi 
olacağımızı, bir tek kadının cinayete kurban gitmemesi 
için mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna 
duyururuz…

Bahar’ın mücadelesine sahip çıkacağız! 

Yasta değil, isyandayız!

Kadına yönelik şiddet son bulana kadar mücadelemize 
devam edeceğiz!

Kadın cinayetleri politiktir!

İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkacağız!

Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz! 

Bir kişi daha eksilmeyeceğiz!

YASTA DEĞİL, İSYANDAYIZ!

TMMOB BATMAN, DİYARBAKIR, HAKKARİ, 
MARDİN, ŞANLIURFA, TUNCELİ, VAN İKK’LARDAN 

ORTAK AÇIKLAMA: BİR KADINI DAHA KURBAN 
VERMEYECEĞİZ

TMMOB Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van İl Koordinasyon Kurulları Bahar 
Hazer’in katledilmesine ilişkin 6 Aralık 2022 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

BASINA VE KAMUOYUNA

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü’nün üzerinden henüz 10 gün geçmişken, 
biz kadınlar olarak ‘’Bir kişi daha eksilmeye 
tahammülümüz yok’’ derken, bir meslektaşımızı, bir 
mücadele arkadaşımızı daha kadın cinayetine kurban 
verdik.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl 
Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Hezer, 3 
Aralık günü güpegündüz sokak ortasında erkek kardeşi 
tarafından sırtından vurularak katledildi.

Şehrimizde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bir 
günde sokak ortasında bir kadın katledildi. Tekrar 
gördük ki hiçbir koruma önlemi kadınları korumak 

için seferber edilmiyor. Kadınların can güvenliğinden 
sorumlu olan siyasi iktidar sadece kendisini korumuş 
durumda.
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Acımız büyük. Üzgünüz ve kızgınız!

Kadın katillerine sunulan cezasızlık politikaları 
kadın katillerine cesaret vermektedir. Bahar’ın 
katledilmesi; Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere 
kadın kazanımlarına karşı gelişen tahammülsüzlük ve 
coğrafyamızda gelişen şiddet ikliminden bağımsız ele 
alamayacağımız bir sonuçtur.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’nde sokağa çıkmamız önlenirken, 
sokağa çıkan kadınlar şiddet uygulanarak gözaltına 
alınmış ama Bahar’ın katili elinde pompalı silahla 
sokakta yürüyebilmiştir.

Kadın cinayetlerinin bireysel değil toplumsal bir sorun 
olduğunu ve kadına yönelik şiddetin politik olduğunu 
biliyoruz. Bireysel silahlanmadaki artışların nasıl 
sonuçlandığını görüyoruz. Kadın düşmanı politikaların 
kadına karşı şiddetin her türünü doğurduğunu ve her 
gün kadınların katledildiğini görüyoruz!  Fiziksel şiddet, 
psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, dijital 
şiddetin ve ısrarlı takiplerin her gün artarak hayatın her 
alanında kadınlara karşı yaygınlaştığını görüyoruz. Eril 
zihniyetin ortaya çıkardığı sonuçları ne yazık ki artık 
her gün görüyoruz.

Ama artık görmek istemiyoruz! Artık hiçbir kadını 
kurban vermeyeceğiz!

Bahar bizim, arkadaşımız, yoldaşımızdı! Bu canice bir 
cinayet! Bu canice bir ölüm! Ekonomik anlamda kendi 
olmaya çalışan bir ablayı, kardeşi, çocuğu, kadını, bir 
bireyi; bir erkek öldürdü. Bizler bu şehrin kadınlarıyız, 
kadın mühendisleri, mimarları, şehir plancılarıyız.

Devletin tüm mekanizmaları ve tüm bireyler üzerine 
düşeni yapmalı. Erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz 
Takılan kravatlara yapılan indirimlere tahammülümüz 
artık yok.  Şiddetin her türlüsünün karşısında yer 
alacağız.

Hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması için mücadele 
eden Bahar sokakta yürürken bir erkek tarafından 4 kez 
sırtından vurulacağını bilmiyordu. Daha önce cinayete 
kurban giden kadınlar da bilmiyordu.

Bahar’ın bıraktığı yerden, kadın karşıtı tüm politikalara 
ve eril iktidarcı zihniyete ve kadın katillerine karşı 
mücadelemizin büyüyerek devam edeceğini, Bahar’ın 
asla yalnız olmadığını, susmadığımızı, korkmadığımızı, 
itaat etmediğimizi tekrarlıyoruz. Bahar’ın katilinin en ağır 
cezayı alması için biz kadınlar sürecin takipçisi olacağız. 
Artık tek bir kadının bile cinayete kurban gitmemesi 
için mücadelemizin büyüyerek devam edeceğini ve asla 
vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz...

Yasta değil, isyandayız!
Kadın Cinayetleri Politiktir!
Jın Jiyan Azadi!

İktidar dönemi boyunca ülkenin tüm varlıklarını yerli 
ve yabancı sermaye kesimlerine peşkeş çeken AKP, 
hukuksuz düzenlemelerle bu rant düzenini kalıcı hale 
getirmeye çalışıyor. Bunun son adımlarından birisi de 
TBMM’ye sunulan Torba Yasaya bir gece yarısı eklenen 
özelleştirilen limanların sözleşme sürelerinin yeni bir 
ihaleye gerek kalmadan 49 yıla uzatılmasına olanak 
sağlayan maddesidir.

Söz konusu maddeye göre Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir 
Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait olan ve 
özelleştirilmiş bazı limanların sözleşme süreleri, 15 
gün içinde başvurmaları halinde 49 yıla kadar daha 
uzatılacaktır.

Bilindiği gibi bu yasa toplumsal muhalefetin tüm 
tepkilerine rağmen iktidar partisi tarafından meclisten 
geçirilmiş, Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik 
ilkesine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Anayasa 
mahkemesi tarafından iptal edilen bir kanunun aynı 
biçimiyle meclisten geçirilmeye çalışılması iktidarın 
rant hırsını ve hukuk tanımazlığını göstermektedir.

Hazine garantili projelerle ülkemizin geleceğini ipotek 
altına alan AKP iktidarı şimdi de ülkemizin limanları 
üzerindeki yandaş sahipliğini ihalesiz biçimde uzatmak 
istemektedir. Bu rant düzeninin devam etmesine, 
ülkemizin limanlarının göz göre göre gasp edilmesine 
izin vermeyeceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

LİMANLARIMIZIN GASP EDİLMESİNE İZİN 
VERMEYECEĞİZ

Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunan özelleştirilen limanların sözleşmelerinin 
ihalesiz biçimde 49 yıla uzatılması yolundaki kanunun bir kez daha TBMM gündemine getirilmesine ilişkin 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 14 Aralık 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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Siyasi iktidarın doğayı ve tarım alanlarını yok etmeye 
yönelik adımları devam ediyor. Bu doğrultuda Maden 
Kanunu’na bir madde eklenerek zeytinlik alanlarda 
elektrik üretimine yönelik madencilik faaliyeti 
yapılabilmesinin önü açılmak isteniyor.

İlk planda doğrudan kömür yakıtlı termik santral 
işletmecisi bir şirkete zeytinlik alanları ortadan 
kaldırma hakkı tanıyan, yasa değişikliği maddesi ileride 
birçok başka zeytin sahalarında ve hatta orman, mera, 
tarım alanlarında tarım ve orman müdürlüklerinden 
izin alınmadan madencilik faaliyeti yapılabilmesi 
riskini taşımaktadır.

İktidar partisi milletvekilleri tarafından hazırlanan 
ve 14 Aralık günü TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 
görüşüleceği belirtilen “Elektrik Piyasası Kanunu İle 
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi” başlıklı torba yasa tasarısında yer alan zeytinlik 
alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik 
madencilik faaliyeti yapılabilmesinin önü açmaya 
yönelik teklif geri çekilmelidir.

Tasarıya gerekçe olarak elektrik ihtiyacının öncelikle 
yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla elektrik 
üretimine yönelik yürütülen madencilik faaliyetlerinin, 
zeytinlik alanlarda kayıp yaşanmadan, dengeli bir 
biçimde sürdürülmesi doğrultusunda tabi olacağı usul 
ve esasların belirlenmesi gösterilmesine rağmen, ilgili 
madde, ilk planda adrese teslim bir düzenlemedir. 
Öncelikle, tasarıda belirtilen zeytinlik alanlarda kayıp 
yaşanmayacağı iddiası tamamen bilim dışıdır. Bilindiği 
gibi Mart 2022’de çıkarılan ve benzer içerikte olan Maden 
Yönetmeliği Değişikliği toplumda büyük tepki görmüş, 
Danıştay tarafından yürürlüğü durdurulmuştur. 
Şimdi gündeme getirilen bu teklifle, Danıştay’ın 
kararı yok sayılarak, yönetmelikle aşılamayan konu 
kanun değişikliği olarak getirilmiştir. Söz konusu 
kanun maddesiyle İC İçtaş-Limak ortaklığı tarafından 
işletilmekte olan Muğla-Yeniköy ve Kemerköy Termik 
Santralları başta olmak üzere, santrallara kömür temini 

uğruna elektrik üretim şirketlerine zeytinlik sahaları 
ve devamında orman, tarım, hayvancılık alanlarını ve 
yerleşim yerlerini ortadan kaldırma hakkı tanınarak, 
yöre halkının yaşam hakkını tehdit edilmektedir.

Adı geçen santralların 2019 yılsonuna kadar 
tamamlamaları gereken çevre koruyucu yatırımlarını 
henüz tamamlamamış olmalarına rağmen üretimlerine 
devam etmelerine göz yumulmaktadır. Bu yetmemiş 
gibi, söz konusu düzenleme ile zeytinlik alanların 
kanunlarda tanımlanan amaçlar dışında kullanıma 
açılması önerilerek yurttaş hakları ve kamu yararı 
yok sayılmakta, sonraki nesillere aktarılması gereken 
doğal zenginliklerimiz ve endemik gen kaynaklarımız 
ülkemizin elektrik üretiminin kolaylıkla ikame 
edilebilen bir kısmını gerçekleştiren bu iki santralın 
işletmecilerinin kısa vadeli yatırımlarına, çıkarlarına 
heba edilmek istenmektedir.

Zeytin sahalarının “kamu yararı” gerekçesi ile de olsa 
ömrü doğal olarak sınırlı madencilik faaliyetlerine 
tercih edilmesine yönelik kanun teklifi öncelikle 
Anayasa’nın 56. maddesinde yer alan “Herkes, sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” olarak 
ifade edilen çevre hakkına aykırılık oluşturmaktadır. 
Teklif ile 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin 
Aşılattırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 90. 
Maddesi gereğince usulüne uygun olarak kabul edilerek 
iç hukuk kuralı haline gelen “Uluslararası Zeytinyağı ve 
Sofralık Zeytin Anlaşması “ isimli uluslararası sözleşme 
de ihlal edilmektedir.

Zeytin hayattır. Zeytin alanlarında zeytin ağaçları, 
diğer bitkiler ve canlılar ile birlikte insanlar yaşam 
sürmektedir. Zeytinliklerin taşınması demek tüm 
bu canlılarla birlikte insanların da yerlerinden, 
yurtlarından tutunamayacakları topraklara, yerlere 
sürgüne gönderilmeleri demektir. Bunlar kabul 
edilemez! Zeytinliklerimizi, tarım alanlarımızı ve 
doğamızı hedef alan söz konusu kanun teklifi geri 
çekilmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ZEYTİNLİKLER BİR KERE DAHA HEDEFTE 
ZEYTİNLİKLERİMİZE, TARIM ALANLARIMIZA VE 

DOĞAYA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
AKP tarafından TBMM’ye sunulan torba yasada yer alan bir madde zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine 
açılması girişimine karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 14 Aralık 2022 
tarihinde basın açıklaması yapıldı.
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Bütçe Gerekçesi: Sosyal Demagojiler

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 
Gerekçesi, her yıl olduğu gibi yine iktidarın sosyal 
demagojileriyle doludur: İstihdamı desteklemek, 
kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak, enflasyonu düşürmek, 
vergilemede adalet, kamu açıkların tedrici olarak 
azaltmak, kamu hizmetlerinin azami tasarrufla yerine 
getirilmesi, kamu idarelerinin kaynaklarını kendilerine 
tahsis edilen ödenekleri aşmadan kullanması, verimsiz 
harcama alanlarının tasfiyesi, eğitimin kalitesini ve 
eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, sağlık harcamalarında 
arz ve talep yönlü düzenlemeler, tarımsal destekleri 
üretimde verimliliği ve kaliteyi artıracak şekilde tahsis 
etmek, tohum, gübre, yem, mazot ve ilaç olmak üzere 
tarımda girdi maliyetlerini azaltmak, tarım arazilerinin 
amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi, ekilebilir 
arazilerin üretime kazandırılması, enerji fiyatlarındaki 
yüksek artışların başta dar gelirliler olmak üzere 
nihai tüketiciye yansıtılmaması…. Bütün bunlar, 
mühendis, mimar, şehir plancıları olarak toplumsal 
yaşamın bütününü kapsayan meslek alanlarımızda 
ve halk olarak her gün gördüğümüz ekonomik sosyal 
gerçekliklerin tersyüz edilmiş halidir.

2023 yılı bütçe tahmini/teklifi

Bütçe Kanunu Teklifi’nde net bütçe gelirleri 3 trilyon 
810,1 milyar TL, bütçe giderleri 4 trilyon 469,6 milyar 
TL, bütçe açığı 659,4 milyar TL, giderler içindeki faiz 
ödemeleri 565,5 milyar TL, faiz dışı açık da 93,8 milyar 
TL olarak sunulmuştur.

Vergide büyük adaletsizlik

Bütçe gelirleri içindeki vergi tahsilat hedefi her yıl 
artmaktadır. 2022’de 1 trilyon 430,41 milyar TL olarak 
belirlenen vergi tahsilatının, 2023 yılında, 2022’de 
olduğu gibi yine iki katından fazla artış öngörüsüyle, 3 
trilyon 199,5 milyar TL olması beklenmektedir.

Türlerine göre vergiler şu şekilde belirlenmiştir: Gelir 
vergisi 495,0 milyar TL, kurumlar vergisi 619,1 milyar 

TL, dahilde alınan KDV 203,6 milyar TL, ithalde alınan 
KDV 931,4 milyar TL, ÖTV 510,6 milyar TL, MTV 
38,7 milyar TL, BSMV(Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi) 75,1 milyar TL, harçlar 105,2 milyar TL ve 
damga vergisi 55,5 milyar TL.

619,1 milyar TL kurumlar vergisi ve 75,1 milyar TL 
BSMV hariç tutulduğunda (şirketlerin Kur Korumalı 
Mevduat hesaplarından elde ettiği kazançların kurumlar 
vergisinin dışında tutulması da söz konusudur), 3 
trilyon 199,5 milyar TL olan toplam vergi gelirlerinin 
2 trilyon 505,3 milyar TL’sinin dolaysız/doğrudan/
kaynaktan vergiler ile dolaylı vergilerden yani halktan 
tahsilatı hedeflenmektedir.

Sadece bu örnekler bile bütçenin kamu/halk yararından 
uzak, sermayeden yana sınıfsal niteliğini ortaya 
koymaktadır. Bu eşitsizlik bütçenin diğer kalemlerinde 
daha da boyutlanmaktadır.

Sermayeye çok özel bir destek: Toplanmasından 
vazgeçilen vergiler

Dahası var: Teknik bir terim olarak bütçede geçen 
“vergi harcamaları”, bütçedeki tanımıyla “devletlerin 
gelir toplamını azaltan, standart vergi sisteminden 
ayrılan ayrıcalıklar veya istisna ve muafiyetler”ini 
kapsıyor ve toplanmasından “vazgeçilen gelir” olarak 
sermaye güçlerine bağışlanıyor. 2022 yılında 336 
milyar TL tutarındaki bu özel destek, 2023 yılında üç 
kat artışla toplam 994 milyar TL’ye yükselerek vergi 
gelirlerinin yaklaşık olarak üçte birine tekabül ediyor. 
2023, 2024 yılları vergi istisna ve muafiyet tahminleri 
ise 1 trilyon 228 milyar TL ve 1 trilyon 426 milyar TL 
olarak daha da artıyor.

Diğer taraftan 2023 yılı bütçe açığının 659,4 milyar 
TL olarak öngörüldüğünü belirtmek ve söz konusu 
vergi ayrıcalık, istisna ve muafiyetleri yapılmasa, 
sadece bu kalem üzerinden bütçe dengesinin rahatlıkla 
oluşturulabileceğini belirtmeliyiz. Fakat mevcut bütçe 
esasen yandaşlar başta olmak üzere sermayeye özel 
destekler ve faiz bütçesidir.

RANT İÇİN DEĞİL, HALK İÇİN BÜTÇE İSTİYORUZ
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine TMMOB Yönetim 
Kurulu tarafından 16 Aralık 2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi üzerine TBMM Genel 
Kurulu’nda devam eden görüşmelerin sonuna gelindi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak 2023 yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Gerekçesi olarak görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.
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Faizler, ödenekler/cari transferler

565,5 milyar TL olarak öngörülen faiz ödemelerinin, 
döviz kurlarının yükselişinden etkileneceği, dolayısıyla 
bütçenin geneli ve özelde faiz giderleri ile kamu borç 
stokunu daha da artıracağı açık bir gerçekliktir.

Faiz ödemelerinin bir kısmı Hazine’nin dövize endeksli 
iç borç faizlerinden oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle 
sermayeden faizle borç alınmakta ve aynı sınıf, devlet 
garantili faiz ödemeleriyle beslenmektedir. Aynı 
sermaye güçleri, Merkez Bankası’nın siyasi talimatla 
yaptığı faiz indiriminden de yararlanarak kârlarına kâr 
katmaktadır.

2023 yılı cari transferleri 1 trilyon 821,6 milyar TL 
tutarındadır. Ancak TBMM’den yetki almadan bütçe 
limitinin üzerine çıkan ödenek üstü harcamalar 
yapıldığı kamuoyunca yakından bilinmektedir.

Bütçenin sınıfsal karakterine bir örnek de 
vergi politikasının Anayasa’daki “Gücüne göre 
vergilendirme” ilkesine aykırı olmasıdır. Söz konusu 
565,5 milyar TL tutarındaki faiz transferleri, 495 milyar 
TL tutarındaki gelir vergisini aşmaktadır. Yani bütün 
çalışanlardan toplanan vergiden daha fazlası yerli ve 
yabancı sermayeye faiz olarak ödenmektedir.

Faiz ödemeleri eğitim, sağlık, sanayi, tarım başta 
olmak üzere birçok ödenek kaleminden fazladır. 
Tarım Kanunu’ndaki tarımsal destekler GSYH’nin 
yüzde 1’inden az olamaz hükmünün yıllardan beri 
ihlali, 2023 bütçesinde de sürmektedir. Tarıma ayrılan 
ödenek 103 milyar TL, sanayinin geliştirilmesi, üretim 
ve yatırımların desteklenmesi 35 milyar TL, bölgesel 
kalkınma ödeneği 2,5 milyar TL düzeyindedir. 
Çeşitli bakanlıklar üzerinden gerici vakıflara yapılan 
transferler dışında din hizmetleri ve yaygın din 
eğitimine ise 31,3 milyar TL ayrılmaktadır. Bu veriler 
tarımsal üretimin gerilemesi, sanayisizleşmenin ve 
toplumu dinselleştirmenin göstergeleri arasında yer 
almaktadır. Çok övünülen uzay ve havacılığa sadece 3,5 
milyar TL, savunma ve güvenliğe de 266,4 milyar TL 
ayrılmaktadır. Dışa bağımlılığın ve sermayeye sunulan 
desteklerin özel bir alanı olan enerji piyasasına da 406,5 
milyar TL tahsis edilecektir.

Serbestleştirme, özelleştirme ve taşeron uygulamalarıyla 
kamusal üretim, yapım ve hizmetlerin devletten 
tasfiyesiyle ön plana çıkan “mal ve hizmet alımları 
giderleri” 2023 yılında 279,2 milyar TL olacaktır ve 
bunun büyük bir kısmı Kamu Özel İşbirliği(KÖİ) 

projelerine gidecektir. Ülkemizin en az 25 yılını ipotek 
altına sokan KÖİ projelerine ilişkin Hazine Garantili 
“borç üstlenimi” yoluyla da devlet; otoyollar, köprüler, 
tüneller, havalimanları, şehir hastaneleri gibi projeler 
için kredi vermiş olan uluslararası finans kuruluşları ve 
bankerlere özel sektör borçlarını üstlenme taahhüdü de 
vermektedir. 2022’de olduğu gibi 2023 Yılı Bütçe Kanunu 
Teklifi’nde, Hazine’nin 4,5 milyar dolar borç üstlenim 
taahhüdünde bulunmasına olanak sağlanmaktadır. Bu 
borç üstlenimi ve KÖİ projelerini yürüten firmalara 
yapılan tüm transferler, faiz ödemelerinde olduğu gibi, 
dolar kurunun artışına göre daha fazla Türk Lirası 
olarak yine halktan tahsil edilecektir.

Özetle 2023 yılı bütçesinin halkın refahını sağlayacak 
veya yaşamını bir nebze olsun kolaylaştıracak hiçbir 
özelliği yoktur. Halkın emeğinin ürünü olan gelirler, 
bütçe ve burada değinmediğimiz bütçe dışı yollarla 
yandaş sermaye grupları ile yerli ve yabancı sermayeye 
ve faizcilere aktarılacaktır.

Bu nedenle yıllardan beri halk için, toplumsal 
gereksinimler için bütçe diyoruz. Halk için bütçenin, 
halkın bütçe yapma hakkının elde edilmesiyle, 
toplumsal mücadelelerle elde edilebilecek bir kazanım 
olacağını da belirtmek istiyoruz.

Bu nedenle, öncelikli toplumsal gereksinimler için, 
planlı üretim ekonomisi için, toplumsal kalkınma ve 
refaha yol açacak üretim ve yatırımlar için, sanayi ve 
tarımın ithalat girdilere bağımlılıktan kurtulması için, 
yeraltı-yerüstü kaynaklarımızın ülkemiz ve insanımızın 
refahına yönelik değerlendirilmesi için, doğal çevrenin 
korunması için, mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı 
disiplinlerinin ülke kalkınmasında seferber edilmesi 
için, işçi-köylü-esnaf ve emeklilerin insanca koşullarda 
yaşaması, işsizlik ve yoksulluğun yok edilmesi 
için, sömürünün, vahşi çalışma koşulları ve sefalet 
ücretlerinin yok edilip güvenceli ve tam istihdamın 
sağlanması için, halk sağlığı için, eğitim ve sağlığın her 
düzeyde parasız olması için, kültürel ve sportif gelişim 
için, insani gereksinimler içinde yer alan eğlenme-
dinlenme haklarımız için, sağlıklı kentleşme, insanca 
barınma ve ısınma koşulları için, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması için, halkın aydınlanması ve 
laiklik için, demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, 
yargı bağımsızlığı ve halk egemenliği için, yani 
toplumsal gönenç için mücadeleye kararlılıkla devam 
edeceğiz.

TMMOB YÖNETİM KURULU
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, 
23 Aralık 2022 tarihinde yargılandığı dava duruşması 
öncesi Çağlayan Adliyesi önünde yapılan basın 
açıklamasına katılarak, bir konuşma yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
öncesi gerçekleştirdiği açıklama şu şekilde;

Sevgili Arkadaşlar;

Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınış sürecince 
yaşanan hukuksuzlukları ve ardından verilen hukuk 
ayıbı kararı kınadığımızı, protesto ettiğimizi bir kez 
daha belirtmek isterim.

Şebnem Korur Fincancı, insan hakları alanında oldukça 
deneyimli bir bilim insanıdır. Kendisine sorulan bir 
soruya mesleki bilgisi doğrultusunda yanıt vermiştir. 
Bu yanıtın içi boşaltılarak, arkasından dolanarak önce 
Şebnem Korur Fincancı’ya ardından Türk Tabipleri 
Birliğine yapılan saldırıyı ve hedef gösterilmesini 
kınadığımızı bir kere daha belirtmek isterim.

Hepinizin bildiği gibi bu ülkeyi 20 yıldır yöneten 
iktidar; sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi hizmetlerin 
ticarileştirilmesini bu ülkenin doğal kaynaklarının, 
kamusal varlıklarının özelleştirilmesini, laik yaşamın 
bitirilmesini hedef alan bir gündeme sahip. Bizim 
gibi kamu kurumu niteliğindeki Anayasal meslek 
kuruluşları da kamucu bir bakış açısına sahip oldukları 
için, bu ülkenin gelişmesi ve kalkınması için mücadele 

ettikleri için, ülkedeki sömürü, talan ve yıkım 
politikalarına ve halkın içinde tutulduğu baskıya karşı 
çıktıkları için yıllardır siyasi iktidarın hedefinde.

Saldırının ardından TTB’nin hedef alınması da 
bunun en somut örneğidir. Şunu bilsinler ki bize 
nasıl saldırırlarsa saldırsınlar hiçbir zaman geri adım 
atmayacağız. Birbirimize destek olacak,  mücadelemize 
devam edeceğiz.

TMMOB’den üç arkadaşımız, Taksim Meydanı’nın 
yapılaşmasına karşı çıktıkları için, Gezi Parkı’nın yok 
edilmesine karşı çıktıkları için verikleri mücadele 
nedeyile 242 gündür, yine hukuksuz bir kararla 
cezaevindeler. Buradan onlara da selamlarımızı 
göndermek istiyorum. 242 gündür Türkiye’nin birçok 
yerinde tuttuğumuz Adalet Nöbetlerine destek 
veren tüm kurumlara, kuruluşlara ve halkımıza 
teşekkürlerimizi iletiyorum.

Bilelim ki bu dayanışma asla unutulmayacak! Bilelim 
ki Türkiye’de hukukun bir silah olarak kullanılmasını, 
bütün muhalif kesimlerin baskıyla zorla, hukuk eliyle 
sindirilmesine hep beraber karşı çıkmaya devam 
edeceğiz. 

Saldırı çok yönlü; siyasetçilere, belediye başkanlarına, 
sanatçılara, toplumun önde gelen tüm kesimlerine 
saldırı var. Bu saldırılara karşı birlikte olarak biribirmize 
destek vererek, birlikte mücadele ederek yeni bir ülkeyi, 
güzel bir ülkeyi hep bilrikte kuracağımıza inanıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

TMMOB, TTB’NİN YANINDA
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
özlük hakları ve ekonomik taleplerini içeren ek gösterge, 
ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik kanun 
tekliflerini hayata geçirilmesi ve kanunlaştırılması 
amacıyla TBMM’de yer alan mühendis, mimar ve şehir 
plancı milletvekillerine göndermiştir.

Hazırlanan üç ayrı kanun teklifi aşağıdaki metinle 
beraber 25 Kasım 2022 tarihinde iletilerek sürecin 
takipçisi olunacağı belirtildi. Kanun tekliflerinin 
milletvekilleri tarafından meclise sunularak gündeme 
taşınması beklenmektedir.

Konu: Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının özlük hakları ve ekonomik talepleri hk.

SAYIN MİLLETVEKİLİM,
SEVGİLİ MESLEKTAŞIM,

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı 
meslektaşlarımız ekonomik ve sosyal haklar açısından 
oldukça ciddi kayıplar yaşamıştır.

Son dönemde sağlık alanında tabiplere, hukuk 
alanında hakim-savcılara ve polisler gibi diğer meslek 
gruplarına yapılan ekonomik iyileştirmeleri kapsayan 
düzenlemeler ile birlikte bu meslek çalışanları ile 
mühendis, mimar ve şehir plancıları arasındaki 
ekonomik fark açılmıştır.

Benzer iyileştirmelerin kamu hizmetlerinin 
yerine getirilmesinde özel bir önemi bulunan 
meslektaşlarımıza da yapılması zorunluluk haline 
gelmiştir.

Ülkemizin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi 
açısından hayati öneme sahip meslekleri icra eden 
bizlerin ekonomik sorunlarının çözülmesi ve meslek 
onurumuzun korunması konusunda bir adım 
atılmasını beklemekteyiz.

Ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine 
yönelik düzenlemelerin mühendis, mimar ve şehir 
plancısı meslektaşlarımıza da benzer şekilde ekonomik 
artış sağlayabilmesi amacıyla taleplerimize sahip 
çıkacağınıza inanıyoruz.

Bu çerçevede, konuya ilişkin taleplerimizi kapsayan 
kanun taslaklarını hayata geçirilmesi amacıyla ekte 
iletiyoruz.

Siz değerli meslektaşımıza, sorunlarımızın 
ve taleplerimizin gündeme taşınması, çözüm 
önerilerimizin kanunlaştırılması konusunda 
göstereceğiniz ilgi için Birliğimiz adına şimdiden 
teşekkür ediyorum.

Saygılarımızla,

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARININ ÖZLÜK HAKLARI VE EKONOMİK 

TALEPLERİ İLE İLGİLİ HAZIRLANAN KANUN 
TEKLİFLERİ MİLLETVEKİLLERİNE İLETİLDİ
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 
Resmi Gazetede yayımlanan “Özellik Arz Eden 
Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine 
Dair Yönetmelik”in yürütmesinin durdurulması ve 
iptali istemiyle TMMOB tarafından Danıştay’da dava 
açıldı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 
28.09.2022 tarih ve 31967 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Özellik Arz Eden Binaların Tasarım 
Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair 
Yönetmelik”in yürütmesinin durdurulması ve iptali 
istemiyle TMMOB tarafından Danıştay’da dava 
açıldı. Yönetmeliğin tamamının iptali istemiyle 
açılan davada ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İleri tasarım 
yöntemleri ve teknolojileri gerektiren özellik arz eden 
binaların projeleri, bu alanda Bakanlık tarafından 
çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı 
haiz mühendislerin gözetiminde yapılır.” İfadesinin 
de Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa 
Mahkemesi önüne götürülmesi talep edildi.

Dava dilekçesinde 3458 ve 6235 sayılı Yasalarda “özel 
binalar tasarım gözetmenliği” şeklinde bir faaliyet 
alanı/meslek/unvan bulunmadığı, 6235 sayılı Yasa 
gereği mühendislik ve mimarlık ihtisas alanlarını 
belirlemenin TMMOB’nin yetki ve görev alanında 

olduğu, Yasa ile verilmiş bir yetkinin Yönetmelikler 
eliyle yok sayılamayacağı belirtildi. Her türlü imar ve 
yapılaşma süreçleri ile depremler ve genel itibariyle 
afetlerin Birliğe bağlı Odaların iştigal alanındaki 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplinleriyle 
doğrudan ilgili olduğu, alanın gereklerine ve kamu 
yararına en uygun olan düzenleme ve uygulamalara 
ulaşılabilmesinin sağlanmasının kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının varlık nedeni 
olduğu hususlarına değinildi. Dava konusu 
Yönetmeliğin hem düzenlediği alan itibariyle hem de 
bu alanda yürütülecek mesleki faaliyetlere ve faaliyetleri 
yürütecek olan meslek mensuplarına yönelik kriter ve 
kurallar getirmesi nedeniyle TMMOB’nin yetki alanına 
müdahale edildiği vurgulandı.

Yine yapılan düzenlemelerin, bilimin ve tekniğin 
öngördüğü şekilde bütün ve kalıcı bir planlama, 
kentleşme ve yapılaşma sürecine hizmet edecek düzey 
ve yeterlilikte olmadığı, belirlilikten uzak düzenlemeler 
getirildiği, kamu yararına aykırılık taşıdığı belirtildi. 
Son olarak bilimsel ve teknik esaslara, uzmanlık 
ayrımına, yapı ve imar Yasaları ile 6235 sayılı Yasaya, 
hukukun genel ilkelerine, Anayasa maddelerine de 
aykırılık taşıyan Yönetmeliğin öncelikle yürütmesinin 
durdurulması ve ardından yapılacak inceleme 
neticesinde iptali talep edildi.   

TMMOB, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne 23 
Kasım 2022 tarihinde üyelerimizin sigorta girişlerinin 
mühendislik meslek kodundan yapılmadığı ve sigorta 
primlerinin ise eksik yatırıldığı yönünde şikâyetler 
üzerine bir yazı gönderdi.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’na

ANKARA

TMMOB TARAFINDAN “ÖZELLİK ARZ EDEN 
BİNALARIN TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ 

HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK”İN İPTALİ 
İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02.07.2015 tarih 
ve 84492432/045.03 sayılı yazısı

Son zamanlarda üyelerimizden sıklıkla sigorta 
girişlerinin mühendislik meslek kodundan yapılmadığı 
ve sigorta primlerinin ise eksik yatırıldığı yönünde 
şikâyetler gelmektedir.

İlgi yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4708 sayılı 
Yapı Denetim Kanunu kapsamında denetçi veya 

TMMOB, SGK’YE SİGORTA GİRİŞLERİNİN MESLEK 
KODU VE PRİMLERİNE İLİŞKİN YAZI GÖNDERDİ



17

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2022 SAYI: 207

HABERLER

T.C. ADALET BAKANLIĞI
HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilirkişilik Daire Başkanlığına
ANKARA
Bilindiği üzere Bilirkişilik Kanunu’nun 6’ncı 
maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile Bilirkişilik 
Yönetmeliği’nin 57’nci maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca bilirkişilik asgari ücret tarifesini belirlemek 
ve her yıl güncellemek, Bilirkişilik Daire Başkanlığının 
görevleri arasında sayılmıştır.

Son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar, 
yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı yargı alanı 
içerisindeki önemli bileşenlerden biri olan, mesleğinde 
belli bir birikime sahip, uzmanlık alanlarında fikir ve 
görüşüne başvurulduğunda yargının hizmetinde olarak 
en doğru, tarafsız ve nitelikli raporu hazırlamaya gayret 
eden bilirkişilerin verdikleri kamusal hizmet karşılığı 
almakta oldukları –olağan koşullarda dahi oldukça 
cüzi olan- bilirkişilik ücretlerinin günün gereklerinin 
gerisinde kalmasına yol açmıştır. Bilirkişiler çoğu 
zaman keşif sürecinden rapor yazımı ve teslimi sürecine 

kadar harcadıkları emek, kullandıkları malzeme, 
ulaşım ve konaklama giderlerini karşılamaya dahi 
yetmeyen düşük bilirkişilik ücretleri ile karşı karşıya 
kalmış durumdadır.

Özellikli davalarda aranan ve yargı süreçlerinde 
uzmanlıklarına en çok başvurulan mühendis, mimar 
ve şehir plancısı bilirkişi üyelerimizin bu alana 
ilişkin şikâyetlerinin başında düşük bilirkişilik ücret 
takdirleri gelmektedir. Verdikleri hizmet ve yaptıkları 
harcamaların karşılığını alamadıkları için sistemden 
ayrılmak ya da artık bilirkişilik yapmak istemeyen 
mühendis, mimar ve şehir plancısı sayısı her geçen gün 
artmaktadır.  

Hiç kuşkusuz bilirkişilik hizmeti; bir meslek ya da iş 
değildir. Ancak her ne kadar asıl geçimlerini yaptıkları 
tam zamanlı işlerden karşılasalar da nitelikli ve 
konusunda uzman kişilerin yargı alanında hizmet 
verme yönelimlerinde temel ögelerden birisinin de 
bilirkişilik ücretleri olduğu bir gerçektir.

BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLİRKİŞİLİK 
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TMMOB 

GÖRÜŞÜ GÖNDERİLDİ
TMMOB tarafından Bilirkişilik Daire Başkanlığına “bilirkişilik asgari ücret tarifesi” üzerine 6 Aralık 2022 tarihinde 
görüş yazısı gönderildi.

kontrol elemanı olarak görev üstlenen mühendis 
ve mimarların kısmi zamanlı çalışan olarak 
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği yönündeki 
sorumuza yanıt olarak, yapı denetiminin ve dolayısıyla 
yapı denetim hizmet sözleşmesinin sürekliliğinin 
esas olduğundan bahisle,   “Öyle ise, yapı denetim 
faaliyetini mesleki yönden bilfiil gerçekleştiren ve yapı 
denetim kuruluşu ile hizmet akdi ilişkisi içinde çalışan 
denetim elemanlarının da bu esasa göre istihdamı asıl 
olmalı; devamlı veya tam zamanlı çalışma esası geçerli 
olmalı ve kısmi süreli hizmet akdinden kaçınılmalıdır.” 
değerlendirmesinde bulunmuştur.

Kayıt dışı istihdamın ortaya çıkış türlerinden biri olan, 
yasal üretim faaliyetleri içinde yer alan, ancak faaliyetleri 
kamu kayıt ve istatistiklerinde eksik yer alan istihdamın 
engellenmesini ve dolayısıyla kurumunuzun gelir 
kaybının da önüne geçilmesini sağlamak amacıyla Yapı 
Denetim Firmalarında görev alan Denetçi ve Yardımcı 

Kontrol Elemanı Mimar/Mühendislerin verdikleri 
hizmet karşılığında sigorta girişlerinin mühendislik 
meslek kodundan yapılması, sigortalılık primlerinin de 
tam zamanlı olarak ve eksizsiz bir şekilde yatırılması 
önemli ve gereklidir.

Kurumunuz tarafından yapılan sıkı denetimlerle 
ve cezai yaptırımlarla işverenlerin bu konudaki 
suiistimallerinin önlenebileceği kanaatindeyiz.

Bu konuda yürüteceğiniz çalışmalarda her türlü desteğe 
açık olduğumuzu belirtir, bilgilerinizi ve gereğini arz 
ederiz.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL
Genel Sekreter
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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Bilirkişilik 
Asgari Ücret Tarifesi Tebliğinin 4’üncü maddesinde 
“Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek 
ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.” hükmü, 
5’nci maddesinde “Bilirkişinin, görevlendirmenin 
mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, 
yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında 
ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate 
alınarak yapılır.” hükmü, 7’nci maddesinde “– (1) 
Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına 
ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, 
aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep 
üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir: 
a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında 
bilirkişi temininde yaşanan güçlük, b) Uyuşmazlığın 
niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı, c) Bilirkişinin 
görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre, 
ç) İnceleme için geçirilen süre, d) İncelemenin keşif 
yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen 
süre.” hükmü ve 13’üncü maddesinde ise  “(1) Görevli 
personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi 
yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.” ile (2) 
Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler 
herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına 
istinaden ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Tarifede belirtildiği üzere görevlendirmeyi yapan 
merciye bilirkişilik ücretini artırma yetkisi verilmekle 
birlikte uygulamada bu yetki de çoğunlukla 
kullanılmamakta, yılın başında yayımlanan asgari 
tarifedeki ücretlendirmeye bağlı kalınmaktadır.

2018 yılından bu tarafa yayımlanan tarifeler 
incelendiğinde belirlenen bilirkişilik ücretlerinin çok 
düşük kaldığı görülecektir. Bilirkişilik ücretlerinin 
özellikle son dönemde yaşanan yüksek enflasyon ve 
hayat pahalılığı dikkate alınarak kamuda veya özel 
sektörde ücretli olarak çalışanlar için devletin belirlediği 
artışlara paralel olarak yeniden ele alınmasına gerek 
bulunmaktadır.

Birliğimize ve bağlı odalarımıza yapılan bilirkişilik 
başvuruları 06.01.1982  Tarih ve 17566  Sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Türk Mühendis Ve Mimar 
Odaları Birliği Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik 
ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği kapsamında 
ücretlendirilmekte olup 2022 yılı için belirlenen 
ücretler ekte iletilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, görevlendirme 
sırasında ve/veya sonrasında hâkimin takdiri ile 
belirlenen düşük ücret sorunlarının giderilebilmesi için  
2023 yılında yayımlanacak olan yeni bilirkişilik asgari 
ücret tarifesinin Türk Mühendis Ve Mimar Odaları 
Birliği Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik 
Müşavirlik Yönetmeliği dikkate alınarak belirlenmesi 
hususlarını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL
TMMOB Genel Sekreteri

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 
Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın “Bilirkişilik Temel 
Eğitiminin Usul ve Esasları” konulu, 11.08.2017 tarih 
ve 169 numaralı Genelgesinin “Eğitim Kuruluşları” 
başlıklı bölümünde yer alan “YÖK tarafından kabul 
edilen, en az doktora ve üzeri akademik unvana 
sahip” ibaresinin iptali talebiyle TMMOB tarafından 
Danıştay’da açılan davada Danıştay 10. Dairesince dava 
konusu düzenleme iptal edildi.

Bilirkişilik Daire Başkanlığı, 11.08.2017 tarihinde bir 
Genelge yayımlayarak, Bilirkişilik eğitimleriyle ilgili 
çeşitli kurallar belirlemiş, dava konusu düzenlemeyle 
bilirkişilik temel eğitiminin 18 saatlik teorik kısmının 

hukuk alanında YÖK tarafından kabul edilen en 
az doktora ve üzeri akademik unvana sahip kişiler 
tarafından verileceği kuralını getirmişti.

Daha önce yine aynı dosya kapsamında Danıştay 
tarafından ilgili düzenlemenin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verilmişti. Normlar hiyerarşisine 
aykırı biçimde Kanun ve Yönetmelik’te düzenlenmeyen 
eğiticilerin öğrenim durumunun, Kanun’u ve 
Yönetmeliği aşacak biçimde Daire Başkanlığı 
tarafından yayımlanan bir Genelge ile düzenlemesini 
hukuka aykırı bulan Danıştay 10. Dairesi dava konusu 
düzenlemenin iptaline karar verdi.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNİN USUL VE ESASLARI 
KONULU GENELGENİN 2. BÖLÜMÜNÜN 2. 

MADDESİNDE YER ALAN KİMİ İBARELER İPTAL EDİLDİ
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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu “Sulak Alanların 
Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”in 1. Maddesinin yürütmesinin durdurulmasına 
karar verdi.

19.03.2022 tarih 31428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
‘Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. ve 2. maddelerinin 
yürütmesinin durdurulması istemiyle TMMOB tarafından 
Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı Danıştay’da dava 
açılmıştı.

Danıştay 6. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması 
isteminin reddine karar verilmesi üzerine Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu’na yapılan itiraz üzerine Kurul sulak 
alan koruma bölgelerinden olan sürdürülebilir kullanım 
bölgelerinde altyapı projeleri yapılmasına imkan tanıyan 1. 
maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

TMMOB tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu’na sunulan itiraz dilekçesinde dava konusu 
Yönetmelik değişikliklerinin mevcut Yönetmelikte yer 
alan diğer maddelere aykırı düzenlemeler getirdiği, 
sürdürülebilir kullanım bölgesi tanımına aykırı olarak bu 
alanda yapılabilecek faaliyetlerin genişlettiği, ekosistemin 

tahribata uğrayacağı, düzenlemelerin hukuki belirsizlik 
içerdiği, yapılaşma yasağı olan koruma bölgeleri de dahil 
olmak üzere, tüm sulak alanların turizm ve rekreasyon 
faaliyetlerine açılmasına neden olacağı ve ekolojik tahribata 
yol açacağı, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Ramsar Sözleşmesi 
başta olmak üzere diğer üst hukuk normlarına da aykırılık 
taşıdığı dile getirildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da yaptığı 
değerlendirmede “dava konusu düzenlemede yer alan ‘altyapı 
projeleri’ ifadesinin neleri kapsadığının ve zorunluluk halinin 
ortaya konulmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, 
yukarıda yer verilen açıklamalar ışığında, düzenlemenin 
hukuki öngörülebilirlik ve belirlilik ilkesine aykırılık taşıdığı, 
takdir yetkisinin keyfi uygulamalara yol açabilecek şekilde 
kullanılmasına imkan sağlayacağı ve sürdürülebilir kullanım 
alanlarının ekolojik yapısının bozulmasına neden olacak 
uygulamalara yol açabileceği, bu durumun da koruma 
ilke ve esaslarıyla bağdaşmadığı, uygulanması halinde 
giderilmesi güç veya imkansız zararların doğmasına yol 
açacağı sonucuna varılmaktadır.” ifadelerine yer vererek, 
TMMOB tarafından yapılan itirazı kabul ederek dava 
konusu yönetmeliğin 1. maddesi yönünden yürütmesinin 
durdurulmasına karar verdi.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU “SULAK 
ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”İN 1. MADDESİNİN 
YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ

TMMOB Yönetim Kurulu ve İKK Sekterleri Ortak Toplantısı 
07 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. “ 
TMMOB ve diğer meslek kuruluşlarına yönelik müdahale 
girişimleri” gündemi ile gerçekleştirilen toplantıda; 
TMMOB Yönetim Kurulu ve İKK Sekreterleri, olası bir 
müdahale girişiminde birlikte ve örgütlü hatta mücadele 
etme konusunda karar birliğine vardı.

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk 
Uluata, TMMOB Saymanı Ekrem Poyraz, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Özden Güngör, Hülya Küçükaras, Hanze Gürkaş, 
Hüsnü Meydan, Orhan Sarıaltun, Feramuz Aşkın, TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevahir 
Efe Akçelik, Yusuf Songül, Murat Fırat, Onur Gökulu, 
Utkan Güneş, Ersin Gırbalar, Esen Leyla İmren, Ayşegül 

İbici Oruçkaptan, A. Deniz Özdemir, Şükrü Akçadağ, 
Mustafa Zorlu, Turgay Erkan, Teknik Görevliler Özgür 
Göktaş Küçük, Bülent Akça, Eren Şahiner; İKK Sekreterleri 
Vahdettin Tüzün (Batman), Yahya Kaya (Eskişehir), Fulya 
Bankoğlu (Trabzon), Mihail Atik (Van), Egemen Kurtdere 
(Edirne), Görkem Acar (Muğla), Hilal Özdoğan (Bitlis), 
İbrahim Yücesoy (Mersin), Mehmet Ali Elma (Kocaeli), 
Serap Türker (Milas), Seyfettin Avcı (İstanbul), Seyit Ali 
Korkmaz (Ankara), Evin Gezer (Hakkari), Tunç Erlaçin 
(Aydın), Ufuk Bayır (Adıyaman), Uğur Bayrak (Tunceli), 
Erol Özkan (Kırklareli), Mehmet Sarıca (Denizli), Ahmet 
Uncu (Adana), Alican Çetinkay (Diyarbakır), Aslı Tezel 
(Gaziantep), Aydın Aslan (Mardin), Aykut Akdemir (İzmir), 
Betül Dikici (Balıkesir), Birhan Şahin (Zonguldak), Cemal 
Polat (Tekirdağ), Derya Ünver (Antalya), Erol Perçin (Bolu), 
Fikret Çalır (Şanlıurfa) katıldı.

TMMOB YÖNETİM KURULU VE İKK SEKRETERLERİ 
ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB tarafından 
düzenlenen “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” 11-12 Kasım 
2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında düzenleme kurulu adına 
Dr. Metehan Akbulut, Numan Özcan - Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü, Adnan 
Serdaroğlu - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK), Şükran Kablan Yeşil - Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Dt. Hasan Yaman 
-Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Emin Koramaz 
- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı (TMMOB) ve Dr. Ali İhsan Öktem - 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) birer konuşma yaptılar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
Sempozyumun açılışında şöyle konuştu:

“Emek ve Meslek Örgütlerinin Değerli Başkanları, 
Sayın Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye 
Direktörü, Değerli Konuklar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Mesleki, toplumsal ve vicdani sorumluluklarını yerine 
getiren herkesin, iktidar tarafından hedef alındığı, 
susturulmaya, sindirilmeye çalışıldığı bir dönemden 
geçiyoruz.

Konuşmamın en başında meslek alanına ilişkin yapmış 
olduğu bir değerlendirme çarpıtılarak, hukuksuz 
bir şekilde tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Merkez 
Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya dayanışma 
duygularımı iletiyorum.

Yine buradan, Gezi Parkına ve Taksim Meydanına 
sahip çıktıkları için 200 günü aşkın süredir cezaevinde 
bulunan TMMOB Yönetim Kurulu üyemiz Mücella 
Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın Onur Kurulu 
üyesi Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası Hukuk 
Müşavirimiz Can Atalay’a ve tüm Gezi tutuklularına 
bir kez daha selamlarımızı iletiyorum.

6331 Sayılı Kanun’un 10. Yılı nedeniyle gerçekleştirilen 
ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında yaşanan 
sorunları ve çözüm önerilerini ele alacağımızın bu 
önemli sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği 
geçen başta düzenleme kurulu üyeleri olmak üzere tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu sempozyum ülkemizin en önemli sorunlarından 
birisi olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği meselesine 
odaklanması açısından önemli olduğu kadar, alana 
ilişkin emek ve meslek örgütlerini yan yana getirdiği 
için de çok önemli ve anlamlı.

İktidarın kendisi gibi düşünmeyen tüm toplum 
kesimlerini hedef aldığı bu dönemde birbirimizle yan 
yana gelmek, birbirimizle dayanışma içinde olmak son 
derece önemli.

Bu birlikteliği yaşamın her alanında büyütmek için, 
toplumun sorunlarına ortak çözümler geliştirmek için 
mücadele etmeye devam edeceğiz.

Değerli Konuklar,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak bizler 
meslek alanlarımıza ilişkin tüm konularda bilimsel 
ve teknik gelişmeler doğrultusunda, toplumun genel 

6331 SAYILI YASANIN 10. YILINDA TÜRKİYE’DE İŞÇİ SAĞLIĞI 
VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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çıkarını gözeterek politikalar üreten, bu politikaları 
meslektaşlarımızla ve halkımızla paylaşan bir örgütüz.

Enerjiden sanayiye, imar ve kentleşmeden tarıma, 
, iletişimden gıdaya, madencilikten ekolojiye kadar 
gündelik hayatın her alanında hepimizi yakından 
ilgilendiren pek çok konuda etkinlikler düzenliyoruz.

Tüm bu sorun alanları içerisinde en fazla 
yoğunlaştığımız konularından birisi de İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği.

Yaptığımız etkinliklerle hem odalarımız hem de Birlik 
olarak bu konuda bir toplumsal bilinç oluşturmaya, 
sorumluları uyarmaya çalışıyoruz.

Ne yazık ki bizlerin tüm uyarı ve çağrılarına rağmen 
gereken adımlar atılmıyor. Daha 1 ay önce Amasra’da 
yaşanan Maden Faciasında 42 madenci arkadaşımız 
daha hayatını kaybetti.

Hepsini bir kez daha saygıyla anıyorum.

Bu kayıtsızlık sonucu, ülkemizde her yıl binlerce kişi 
işyerlerinde hayatını kaybediyor, on binlerce kişi ise iş 
kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaralanıyor ya 
da sakat kalıyor.

Türkiye, güncel verilere göre iş kazalarında en fazla 
insanın yaşamını yitirdiği ülkeler arasında Avrupa’da 
ilk sırada yer alıyor. Yeterli önlemler alınmadığı için 
kazalar ve ölümler her yıl artıyor.

Bu durum mevcut yasal düzenlemelerin iş kazalarını 
ve ölümlerini önlemekteki yetersizliğinin, ülkemizde 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda köklü ve yapısal 
sorunlar olduğunun en açık göstergesidir.

Hepimiz biliyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıklarının 
temelinde, sermayenin azami kar hırsı ve emek aleyhine 
politikalar yatmaktadır.

Ağır çalışma koşulları, kayıt dışı istihdam, 
taşeronlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma, 
denetimsizleştirme ve esnek istihdam politikaları iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının sayısının artmasının 
asli nedenleridir

Bu gerçekliğe karşın, mevcut yasal çerçeve, işçiyi 
korumak, iş güvenliğini sağlamak ve meslek 
hastalıklarını önlemekten çok sermaye kesimlerinin 
çıkarlarını gözeten konumda bulunmaktadır.

Ülkemiz ILO’ya 1932 yılında üye olmuş olmasına 
karşın, ILO tarafından kabul edilmiş sözleşmelerin 
neredeyse üçte ikisine henüz taraf değildir.
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Siyasi iktidar ise mevzuatı ve çalışma koşullarını 
iyileştirici ve geliştirici adımlar atmaktan sürekli olarak 
kaçınmakta, insan hayatını değil, rantı odağına almakta; 
çalışandan değil, işverenden yana taraf olmaktadır.

Hal böyle olunca, devletin ve işverenin sorumluluğunda 
olması gereken pek çok şey İş Güvenliği Uzmanlarının 
omuzlarına yüklenmektedir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında danışmanlık hizmeti 
olarak verilen hizmetler, yasaların da yol vermesi ile bir 
suçlu yaratma mekanizmasına dönüşmüştür.

İş güvenliği uzmanının verdiği raporları uygulamaya 
geçirmeyen, engelleyici ve önleyici çalışmaları 
yapmayan işverenler sorumluluktan kurtulurken, 
meslektaşlarımız hedef haline getirilmiştir. Mevcut 
haliyle yasa, işverenler açısından bir tür kalkan işlevi 
görmektedir.

İş güvenliği uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen 
işverenlerin almadığı önlemler sonucu yaşanan 
ölüm, kaza gibi durumlarda dahi meslektaşlarımız 
günah keçisi ilan edilmekte, kazaların asli suçlusu 
olarak yargı önüne çıkartılmakta, hatta hapis cezaları 
verilebilmektedir.

Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzeltilerek, işçi 
sağlığı ve iş güvenliğine kaynak ayırmayan, tedbirleri 
almaktan imtina eden, bu tedbirlere işgücü ve maliyet 
hesabıyla yaklaşan işverenlerin de yaşanan kazalardan 
ve meslek hastalıklarından sorumlu tutulacağı bir 
işleyişe geçilmesidir.

Sevgili Arkadaşlar,

“Elverişli koşullarda çalışma hakkı” İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’nde güvence altına alınmış bir 
haktır.

Emeğin yüzlerce yıllık mücadelesi sonucunda kazanılan 
bu hak, “işçi sağlığı ve iş güvenliği” adıyla tüm dünyada 
kabul edilen temel bir çalışma ilkesi halini almıştır.

Bu ilkeye göre, bir sosyal hukuk devletinin temel işlevi, 
güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışanları 
çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik 
risklerine karşı korumak, çalışanların güvenlik, sağlık 
ve refahını sağlamak ve geliştirmektir.

Tüm yasal çerçeve ve çalışma yaşamı bu ana eksene 
oturtulmak zorundadır.

Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük 
çoğunluğunun önlenebilir olduğu hepimizin 
malumudur.

Bilimsel ve teknik ölçütler doğrultusunda atılacak 
adımlar ile göz göre göre “geliyorum” demekte olan 
facialara son vermek mümkündür.

Bunun için önce insan hayatına ve emeğe değer veren 
bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.

Burada yürüteceğimiz tartışmaların, bu alanda yaşanan 
sorunların çözümüne katkı vereceğine inanıyorum.

İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, işyerlerinde 
hayatlarını yitirmedikleri, eşit adil bir ülke ve dünya 
özlemi ile TMMOB Yönetim kurulu adına hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyor, sempozyumumuzun 
başarıyla sonuçlanmasını diliyorum.”
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 8 
Kasım 2022 tarihinde Gazete Karınca’ya ülke gündemi 
ve iktidarın meslek odaları üzerindeki oyunları üzerine 
bir röportaj verdi.

Gazete Karınca’nın haberi şöyle: 

Orman alanlarının imara açılmasından, kamu 
kurumlarının özelleştirilmesine, kentsel rant 
projelerinden, genel sağlık yasasına kadar hemen her 
alandaki AKP icraatlarına itiraz eden TMMOB, bir kez 
daha iktidarın hedefinde. AKP’nin meslek örgütlerini 
kriminalize edebilmek için ‘güvenlik’ söylemini 
araçsallaştırdığını söyleyen TMMOB Başkanı Koramaz, 
“Emin olun, bu olmasaydı da toplumu kutuplaştıracak 
başka bir konu üzerinden, ihtiyaç duyulan bahane bir 
biçimde yaratılırdı” dedi.

2008’deki AKP İstişare Toplantısı’nda dönemin 
başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meslek odaları ile 
örgütlerini hedef alan sözleri, bugünden bakınca ‘itiraf ’ 
gibi:

Danıştay’a dava açarlar, bilmem nereye dava açarlar. 
‘Bunlar yapılmasın’ derler. Bir de belediyelerimiz 
bunlarla uğraşır. Yapılacak olan birçok şeyi şu anda 
yapamıyorsak inanın bu Odalar sebebiyle yapamıyoruz.

Meslek odası ve örgütlerini neden ‘tehdit’ olarak 
gördüklerini Erdoğan yıllar önce bu netlikte özetlerken, 
bugün bu kurumlar her yönden saldırı altında. Çünkü 
24 meslek odasının çatı örgütü olan ve 700 bine yakın 
üyesi bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin (TMMOB), AKP’li yıllar boyunca kamu 
yararı gözeterek karşı çıktığı ‘iktidar uygulamaları’ ise 
hayli çeşitli ve kritik.

‘Emekten, barıştan, halktan yana’

‘Emekten, barıştan, halktan yana tutum almayı, kamuoyu 
oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız 
yer almayı’ ilkeleri arasında sayan TMMOB, kamusal 
alandaki varlığını “Sanayileşme ve demokratikleşme 
alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve 
çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için 
çaba sarf eder” diyerek özetliyor.

Kamu Yönetimi Kanunu’ndan 2B orman alanlarının 
tasfiyesine, Tüpraş-Petkim-Erdemir-Telekom gibi 
kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmesinden 
Genel Sağlık Sigortası Yasası’na, kentsel rant 
projelerinden Kanal İstanbul’a kadar pek çok AKP 
uygulamasına itiraz eden TMMOB’a yönelik saldırlar 
da aslında sistematik.

‘TMMOB faaliyet alanları gereği AKP’nin doğal 
hedefi’

Meslek oda ve örgütlerinin kamusal alandaki 
karşılıklarını, varlıklarının anlamını konuştuğumuz 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
faaliyet alanları gereği AKP’nin doğal hedefi olduklarını 
söyledi:

Açtığımız davalarla, hazırladığımız raporlarla, 
yayınladığımız açıklamalarla bu yıkım ve yağma 
düzeninin karşısında durduk. Bu karşı duruşumuz 
bizleri AKP’nin doğal hedeflerinden biri haline getirdi. 
Başlangıçta sadece kürsü konuşmalarına yansıyan bu 
durum, 2007 yılından itibaren, yani Cumhurbaşkanlığı 
makamı da AKP’nin eline geçtiği dönemden itibaren 
sistematik bir saldırıya dönüştü. TMMOB, AKP’nin 
yapmak istedikleri önünde engel olduğu için hedef 
alınıyor. Yönetim Kurulu üyemiz Mücella Yapıcı ve 
Şehir Plancıları Odamız üyesi Tayfun Kahraman’ın 
Gezi davasından hukuksuz biçimde tutuklanması, 
yöneticilerimize açılan davalar bu saldırganlığın ne 
denli pervasızlaşabileceğinin göstergesidir.

‘AKP’nin sermayeye en büyük vaadi: Ticarileşme’ 

Koramaz, 2001 ekonomik krizinden sonra iktidara 
gelen AKP’nin sermaye çevrelerine en büyük vaadinin 
ticarileşme olduğunu hatırlattı:

 2001 krizinden sonra iktidara gelen AKP’nin sermaye 
çevrelerine ve emperyalist odaklara en büyük vaadi, 
1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya çalışılan 
neoliberal programa sadık kalma, özelleştirmeleri 
gerçekleştirme, sermayenin sınırsız dolaşımı önündeki 
engelleri kaldırma ve eğitim-sağlık-sosyal güvenlik 
alanlarını ticarileştirmekti. Bu yönetim anlayışı bizim 
savunduğumuz kamucu-toplumcu değerlerle, ülkenin 

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN KORAMAZ: 
AKP’NİN DEMOKRASİYİ ÇİĞNEMESİNE İZİN 

VERMEYECEĞİZ
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çıkarlarıyla uzlaşmadığı için 2002 yılından itibaren AKP 
ile sürekli karşı karşıya geldik.

Araçsallaştırılan ‘güvenlik’ söylemi

AKP’nin TMMOB ve diğer meslek örgütlerini 
kriminalize edebilmek için  ‘güvenlik’ söylemini 
araçsallaştığını belirten Koramaz, “2018 yılında, Türk 
Tabipleri Birliği’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” 
başlıklı açıklaması gerekçe gösterilerek, Meslek 
örgütlerinin “gayrı millî” olduğunu dile getirildi ve 
isimlerimizdeki “Türk” ifadesinin çıkartılması istendi. 
Araya giren seçimler nedeniyle gerçekleştirilemeyen 
bu istek, daha sonra Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri 
Başkanlığı hakkında yaptığı açıklama bahane edilerek 
gündeme getirildi. Şimdi de TTB Başkanı Şebnem Korur 
Fincancı’nın bir mülakatı vesilesiyle bu konu yeniden 
gündeme getirildi” diyerek bugünkü tabloyu özetledi.

‘İhtiyaç duyulan bahane…’

“Emin olun, bu olmasaydı da toplumu kutuplaştıracak 
başka bir konu üzerinden, ihtiyaç duyulan bahane bir 
biçimde yaratılırdı. Çünkü Birliğimizin Anayasa’da 
tanımlanmış kamusal niteliği ve savunduğu toplumcu 
mücadele çizgisi AKP’nin huzurunu bozmaya devam 
ediyor” diyen Koramaz bu durumu ortadan kaldırmak 
için de odaların tabi olduğu yasayı değiştirmek 
istediklerini belirtti.

Üç temel değişiklik  

Henüz meclise sunulan ya da kamuoyuna yansıyan bir 
değişiklik taslağı bulunmadığını hatırlatan Koramaz,  
geçtiğimiz yıllardaki taslaklarda yapılmak istenen 
değişikliklerin üç temel ayağa dayandığına dikkat çekti:

 İlki, seçim sistemimizin değiştirilerek yönetimlerin 
işlevsizleştirilmesi; ikincisi, Bakanlıların idari-mali 
denetimi aracılığıyla Birliğimiz üzerinde hiyerarşik 
vesayet kurulması; üçüncüsü de Odalarımızın en 
önemli faaliyet alanlarından birisi olan mesleki denetim 
faaliyetlerinin ortadan kaldırılarak oda çalışmalarının 
kısıtlanması.

Kamuoyuna çağrı 

Koramaz’ın AKP’nin meslek örgütleriyle sınırlı 
olmayan demokrasi ve hukuk düzenine yönelmiş 
saldırılarına karşı kamuoyuna çağrısı ise şöyle:

AKP’nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal varlığımızı 
çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Örgütlü yapılarımızı 
ve mücadele geleneğimizi savunmaya devam edeceğiz. 
Tüm demokratik kamuoyu olarak bu saldırılara karşı 
durabilirsek kurumlarımızı hedef alan bu saldırıları 
püskürtmemiz mümkün olacaktır. Tüm üyelerimizi ve 
halkımızı mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz.

TMMOB’nin de çağrıcıları arasında olduğu, 10 
Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Emek, Barış 
ve Demokrasi” mitingine yönelik IŞİD tarafından 
gerçekleştirilen saldırıda kullanılan bomba 
malzemelerinin temini aşamasında; katliamın 
faillerine ilişkin ihbar evraklarını katliama ilişkin 
soruşturma dosyasına eklemeyen ve soruşturma 
kapsamında değerlendirmeyen, soruşturmanın 
yanlış yönlendirilmesi ile gerçek suçluların ve 
sorumluların açığa çıkarılması yerine gizlenmelerine 
neden olan Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli 
hakkında TMMOB, TTB, DİSK, KESK ve katliamda 
yakınlarını kaybedenler tarafından suç duyurusunda 
bulunuldu.

Dilekçede; katliam faillerine ilişkin katliam öncesi 
yapılan ihbarlara ilişkin 22/10/2015 tarihinde 
Ankara Emniyet Müdürlüğüne iletilmiş olmasına 
karşın; söz konusu evrakların soruşturma 
dosyasında yok sayıldığı, fezlekede bahsedilmediği, 
iddianamede değerlendirilmediği, söz konusu 
evrakların bulunduğu klasörlerin kovuşturmanın 
yürütüldüğü mahkemeye de gönderilmeyerek 
saklandığı ve yıllar sonra tesadüfen ortaya çıktığı 
belirtilerek; Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli 
hakkında TCK m. 281’da yer alan “suç delillerini yok 
etme” ve TCK m. 257’deki “görevi kötüye kullanma” 
suçlarından soruşturma başlatılması ve kamu davası 
açılması talep edildi.

TMMOB TARAFINDAN 10 EKİM KATLİAMI 
DAVASINDA DELİLLERİ GİZLEYEN ANKARA EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ 
DUYURUSUNDA BULUNULDU
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TMMOB 47. Dönem 2. Denetleme Kurulu toplantısı 
5 Kasım 2022 tarihinde TMMOB’de gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Denetleme Kurulu Üyeleri Özgür TOPÇU, 
Halil İbrahim YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter 
ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU katıldı. Toplantıda 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe 
Görevlisi İhsan AYDIN da hazır bulundu.

TMMOB 47. DÖNEM I. DENETLEME KURULU 
RAPORU

Denetlemeye Katılanlar: Özgür TOPÇU, Halil İbrahim 
YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet 
Zeki BARUTCU                                                 

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum 
Başkanlığına Halil İbrahim YİĞİT’i , Oturum 
Yazmanlığına Özgür TOPÇU’yu seçmiştir. Denetleme 
sırasında TMMOB Sayman Üyesi Ekrem POYRAZ, 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe 
Görevlisi İhsan AYDIN’dan mali konularda gerekli 
bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları 
tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. Yönetim Kurulu’nun 23 Temmuz 2022 – 22 Ekim 
2022 tarihler arasında 5 (beş) toplantı yaptığı ve 147 
(yüzkırkyedi) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak 
alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

05 Kasım 2022 tarihi saat 10.30 itibariyle yapılan kasa 
sayımında, kasada 04 Kasım 2022 tarihinden devreden 
11.151,60 (onbirbinyüzellibir Türk Lirası altmış Kuruş) 
TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile 
uygun olduğu ve TMMOB 47. Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği’nin 10. maddesine titizlikle 
uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli şekilde 
tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 
dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak 
EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun ve 
düzenli bir şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

a. Yapılan incelemede TMMOB 47. Dönem Bütçe 
Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 4.maddesi 
gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını 
gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği 
görülmüştür.

b. Birlik hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde 
tamamlamamış olan Çevre Mühendisleri Odası, 
Elektrik Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri 
Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’na yazı 
yazılarak ödemelerinin ivedilikle tamamlanmasının 
istenmesine,

c. Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne 
uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi 
hususunda gerekli özenin gösterilmesi konusunda 
tüm odalarımıza hatırlatma yapılmasına rağmen 
Bilgisayar Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri 
Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Tekstil Mühendisleri 
Odası’nın 2022 yılı denetleme raporlarını Birliğimize 
göndermedikleri görülmüştür. İlgili Odaların 
Denetleme kurullarının denetleme yapıp yapmadığının 
sorulmasına, denetlemeler yapılmışsa raporların 
acilen Birliğimize gönderilmesinin istenmesine, 
denetleme yapılmamışsa; TMMOB ve Odalar Denetim 
Yönetmeliği 3.1.5 maddesinin işletilerek İlgili Oda 
Denetim Kurullarının görevlendirilmesinin TMMOB 
Yönetim Kurulu’ndan talep edilmesine,

karar verilmiştir.

TMMOB 47. DÖNEM 2. DENETLEME KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI
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TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’nun 12 Kasım depreminin 
yıl dönümünde saat 18.57’de ülke genelinde tatbikat 
yapılacağını duyurması üzerine; 3 Kasım 2022 
tarihinde yaptığı açıklamayla esas sorumluluklarının 
yerine getirilmesini vurguladı.

İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa 
düzenlenen “Afet İletişim Çalıştayı”na katılan İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu 12 Kasım depreminin 
yıldönümünde saat 18.57’de ülke genelinde tatbikat 
yapılacağını açıkladı. Bakan Soylu şunları söyledi: 
“Bizim ülke tatbikatımız 12 Kasım’da Düzce 
depreminin yıldönümünde ülke tatbikatı yapılacak. 
Saat 18.57’de. Türkiye’nin tüm bölümlerinde tatbikat 
yapacağız. Çök-kapan-tutun. Bunun tatbikatını 
yapacağız. Radyolar anons geçecektir. Televizyonlar 
otomatik olarak geçecekler. Bütün Türkiye’ye aynı anda 
mesaj gelmiş olacak. Hem polis hem jandarma telsizini 
konuşturdular. Şimdi savunma sanayi iki telsizin 
afet anında birbiriyle konuşturabilecek bir altyapıyı 
oluşturmuş oldu”

TATBİKATLAR TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL

Bakan Soylu’nun tatbikat duyurusu hakkında konuşan 
TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol 
Perçin “Düzenlenecek ve düzenlenen afet tatbikatları, 
afet anında elbette yurttaşlarımız için yönlendirici 
olabilir. Ama esas mesele afet öncesi ne yapılması 
gerektiğini tartışmak ve geçmişte alınan sorumluluklar 
ile kararların mevcut durumunu konuşmaktır.” dedi.

Yer seçiminden başlayarak imar planlarının afet riskine 
göre hazırlanmasının önem arz ettiğini ifade eden 
Perçin “İçinde yaşadığımız binaların tasarım, inşa, 
denetim ve bakım süreçlerinin rant amaçlı yaklaşımlarla 
sürdürülmesi, depremlerin yıkıcı sonuçlarla karşımıza 
çıkmasına neden olmaktadır. Depreme dayanıklı 
yerleşim alanları ve yapılar tasarlamanın, üretmenin, 
deprem hasarları ve can kayıplarının azaltılmasının 
bilinen tek yolu, mühendis, mimar ve şehir plancılığı 
hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Bu 
çerçevede; Denetimsiz ve kaçak yapılaşmaya derhal 
son verilmelidir. İmar afları yasaklanmalıdır. İmar 
barışı adı altında ruhsatlandırılan tüm ruhsatlar iptal 
edilmelidir” ifadelerini kullandı.

BİNALAR DEPREME HAZIR DEĞİL

2012-2023 yıllarını kapsayan “Ulusal Deprem Stratejisi 
ve Eylem Planı”nda (UDSEP) alınan kararların 
uygulamaya geçirilmediğini belirten Perçin, “Bolu 
gibi deprem bölgesi olan kentler başta olmak üzere 
Türkiye’deki bina envanterinin çıkarılması ve mevcut 
yapıların hasar görebilirlikleri ve riskleri esas alınarak 
gruplandırılması merkezi ve yerel yönetimlerin 
önceliğidir. Tespit öncelikli olup, riskli yapılarda ikamet 
eden tüm yurttaşlarımız için barınma sorununa ivedi 
çözüm üretilmelidir. Henüz okullarının dahi yapısal 
güçlendirmesini tamamlayamamış ve yaklaşık son 20 
yılda depremlerin ağır sonuçlarını yaşamış bir kentte 
yalnızca tatbikatlarla afetlere çözüm aramak basit bir 
siyasal propagandanın ötesine geçmeyecektir.” şeklinde 
konuştu.

TMMOB BOLU İKK: 
ÖNCE ESAS SORUMLULUKLARINIZI YERİNE GETİRİN

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR 
PLANCILARI

BÜTÇEDEN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI İSTİYOR!

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, 21 Ekim 
2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
görüşülmeye başlandı. TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden Bütçe Teklifi, 

TMMOB AYDIN İKK: İNSAN ONURUNA YAKIŞIR 
BİR YAŞAM VE İNSANCA YAŞANACAK BİR ÜLKE 

İSTİYORUZ!
TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu 17 Kasım 2022 tarihinde “İnsan Onuruna Yakışır bir Yaşam ve İnsanca 
Yaşanacak bir Ülke İstiyoruz” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
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Aralık ayında TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek 
karara bağlanacak.

En geniş anlamıyla hükümetlerin sosyal sınıflara, 
toplumsal hak ve özgürlüklere ve demokrasiye ilişkin 
duruşlarının en çok somutlaştığı siyasal ve iktisadi 
bir belge niteliğinde olan Bütçe Kanunu, geçmiş 
yıllarda olduğu gibi toplumsal çıkarları gözetmeyen 
antidemokratik bir nitelikle hazırlanmıştır.

Bütçe hakkının eksiksiz kullanılabilmesi için, bütçe 
sürecinin her aşamasında (hazırlık, parlamentoya 
sunulması, parlamentonun izin ve onayından geçmesi ve 
parlamento tarafından denetlenmesi) halkın kendisinin 
ve örgütlü temsilcilerinin katılımının sağlanması, 
eleştiri ve görüşlerinin alınması gerekmektedir. Ne 
var ki bu yıl da, önceki bütçe dönemlerine benzer bir 
şekilde toplumsal katılım yok sayılmış ve bütçe hakkı 
ihlal edilmiştir.

2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da 
(OVP) dolar kuru 2021’de 8,30 TL, 2022’de 9,27 TL, 
2023’te 9,77 2024’te 10,27 olarak öngörülmüştü ancak 
büyük bir yanılma payı ile doların 19 TL’ye yaklaştığını 
görüyoruz. 2022 yılı dolar kuru öngörüsüne göre dolar 
%100 oranında ilave değer kazanmıştır. Son OVP’de 
ise 2022 beklentisi 9,27’den 16,62’ye yükseltildi. 2023 
beklentisi 21,52, 2024 beklentisi ise 24,62’ye, 2025 yılı 
dolar kuru beklentisi ise 25,77 çıkarıldı.

10. Kalkınma Planı’nda 2023 için 25 bin dolar kişi 
başına milli gelir hedefi, 11. Kalkınma Planı’nda 12 bin 
484 dolara; son OVP’de ise 10 bin 71 dolara indirildi. 
Yani 2013 yılında 12 bin 582 dolar olan kişi başına gelir 
düzeyine, 12 bin 91 dolar olarak tahmin edilen 2025’te 
bile ulaşılamayacak.

10. Kalkınma Planı’ndaki enflasyon hedefi tek haneli 
idi. 11. Kalkınma Planı’nda 2019-2023 yılları için 
öngörülen enflasyon hedefi de %5; 2022-2024 yıllarına 
ilişkin son OVP’de ise %7.6 olarak öngörülmekteydi. 
Bugün yayınladığı veriler tartışmalı olan TÜİK’e göre 
bile enflasyon %85,51 seviyesine gelmiştir.

İktidar ise bu acı tabloyu “orta vadeli programımızda 
önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz 
vermedik”, enflasyon için ise “faiz sebep enflasyon 
sonuç” diyerek açıkladı. İşte kamu çalışanları bu 
büyük yalanın altında kalarak ekonomik sorunlara ve 
enflasyona karşı yaşam mücadelesi veriyor.

Son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan, emekliye 
ayrılan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça 
ciddi bir satın alma gücü kaybına uğramışlardır. 

Söz konusu kamu görevlilerinin çalışırken aldıkları 
ücretlerin erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki 
eden diğer hakları da diğer kamu görevlilerine göre 
oldukça düşük kalmıştır.

Diğer meslek sınıflarıyla aralarındaki eşitsizliklerin ve 
farklılıkların giderilmesi amacıyla kamuda çalışmış 
ve teknik hizmetler sınıfına dâhil mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının çalışma hayatında ve emeklilik 
döneminde, haklarında iyileştirme yapılması için bütçe 
ayrılması bir zorunluluktur.

Bu kapsamda;

TMMOB Kamuda çalışanların özlük haklarının 
düzeltilmesine yönelik basın açıklaması yaptı.

Yazılı açıklamada, her yıl, Mart ayından başlayarak 
tüm kamu görevlilerini kapsayan vergi dilimi zulmü 
yaşandığına dikkat çekildi.

Yıl sonuna kadar tüm kamu görevlilerinin, 
pozisyonlarına göre Mart ayından itibaren %15, % 
20, %27’lik vergi dilimine girdiği, . %15’lik vergi 
diliminden %20’lik ya da %27’lik vergi dilimine giren 
memurların vergi dilimi değişikliğinden dolayı yeni 
kayıplara uğradıkları belirtildi.

Son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı 
olarak çalışanların alım gücünün  düştüğü kaydedilen 
açıklamada, şu hususlara yer verdildi:

“Çalışanlarımızın alım gücünü ancak ücret ve 
vergi politikaları yoluyla yükseltmek mümkündür. 
Ülkemizde vergi yükünün çalışanlarımızın omuzlarına 
yüklendiği de açık bir gerçektir.

Çalışma dönemlerinde ücreti oluşturan kalemlerden 
biri olan ek ödeme emekliliğe yansıtılmalıdır. 

Aynı statüde yer aldıkları diğer meslek sınıfları ile 
aralarındaki eşitsizliklerin ve farklılıkların giderilmesi 
amacıyla kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına 
dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının 375 sayılı 
KHK’ye ekli (I) SAYILI CETVEL’de yer alan Uzman 
Tabip, Tabip ve Diş Hekimlerine sağlanan ek ödeme 
oranı baz alınarak, emeklilik haklarında da etkisi 
olan “ek ödemeler” oranlarında iyileştirme yapılması 
eşitsizliği ortadan kaldıracaktır.

Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar, Bölge 
Plancısı ve Şehir Plancılarının mali haklarında 
iyileştirme ancak %130 ile %150 olan Ek Ödeme 
oranlarının, %180 ile %200 seviyesine yükseltilmesi 
ve emekli keseneğine yansıtılması suretiyle mümkün 
olacaktır. Her ne kadar çalışma dönemlerinde kamu 
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çalışanı ücretini oluşturan kalemlerden biri olsa da asıl 
emeklilik dönemindeki emeklilik ücretinde etkisi olan 
ek gösterge yeniden düzenlenmelidir. 

Kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları ile 
ilgili olarak TBMM de kabul edilen ve Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanunun 
2. Maddesine göre yapılan ek gösterge düzenlemesi 
çalışma hayatı ve emeklilik döneminde hiç bir katkı 
sağlamıyor.

 3600 ek göstergeye yapılan 600 puanlık artış ile yeni ek 
gösterge rakamı 4200 olsa da 1. derece 4. kademeden 
4200 ek gösterge ile emekli olan bir mühendis, mimar, 
şehir plancısı güncel rakamlarla alacağı emekli maaşı 
artışı 135 TL civarındadır. 3000 ek göstergeye sahip 
bir meslek grubunda yapılan 600 puanlık artış yeni ek 
gösterge rakamını 3600 e çıkarmakta, bu rakamdan 
faydalanan meslek grubuna ait bir çalışanın emekli 
aylığında güncel rakamlar ile 1700 TL civarında bir 
artış ortaya koymaktadır. Bunun sebebi emeklilikte 
uygulanan ek gösterge çarpanlarıdır.”

Tüm çalışanlara verilen seyyanen 600 puanlık artışIN 
gerçekte eşitliği sağlamadığı kaydedilen açıklamada 
ayrıca şunlar kaydedildi.

“Bir kısım çalışan için ciddi, bir kısım çalışana 
ise sembolik artış sağlamaktadır. 1. derecenin 4. 
kademesinde ek göstergesi 3000 olan bir çalışanın 
katsayısı %85 iken ek göstergesi 3600 olduğunda 
grubu değişeceğinden yeni katsayısı %145 olacaktır. 1. 
derecenin 4. kademesinde ek göstergesi 3600 olan bir 
çalışanın katsayısı %145 iken ek göstergesi 4200 ya da 
5399’a kadar herhangi bir rakam olduğunda katsayısı 
değişmeyeceğinden yeni katsayısı %145 olarak 
kalacaktır. Bu durumda da bu çalışanların emekli 
maaşlarında çarpan grubu değişmediği için sadece ve 

sadece 145 TL civarında bir emeklilik farkı oluşacaktır. 
Yapılan bu iyileştirme sadece bir grup çalışana fayda 
sağlarken diğer çalışanlara haksızlık yapılmıştır. Ek 
gösterge oranlarının mühendis, mimar, şehir plancıları 
için yeniden düzenlenmesi, çarpan grubu değişen 
diğer çalışanlar gibi bu çalışanların da emeklilikte hak 
ettiklerini alabilmeleri için çarpan grubunu bir üste 
çıkaracak yeni ek gösterge rakamlarının belirlenmesi 
gereklidir. Bunun için de beklenen asgari durum 1. 
derecenin 4. kademesindeki mühendis, mimar, şehir 
plancısı için ek göstergenin 6400 olmasıdır. Bu şekilde 
ancak çalışanlar arasında gerçek bir eşitlik oranı ile 
fayda sağlanmış, emekliliklerine katkı sağlanmış 
olacaktır.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının personel 
istihdam ve ücret politikalarının iyileştirilerek 
istihdamın artırılması, çalışan ücretlerinin gerçek 
enflasyon oranlarının üzerinde yükseltilmesi de 
günümüz ekonomik koşullarında öncelikli ele alınması 
gereken konulardandır.

Ülke genelinde kamu çalışanı sayısının ihtiyacı 
karşılamadığı açıkça görülmektedir. Kamuda çalışan 
toplam personel içerisinde teknik hizmetler sınıfına 
tabi kamu çalışanı sayısı %5 düzeyindedir ve bu 
oran oldukça yetersizdir. Mühendis, mimar, şehir 
plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli 
kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı 
ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır. İstihdamın 
artırılması için kamunun işlerinin kamu adına görev 
yapan devlet memurlarınca yapılması, bu kapsamda 
taşerona devredilen tüm sözleşmelerin iptal edilerek bu 
işler için kamu istihdamının sağlanması ve ücretlerin 
de insanca yaşam düzeyine çıkartılması zorunluluktur. 
Bu sebeplerle başta emekçiler olmak üzere halk için 
bütçe talebimizi yineliyoruz! İnsan onuruna yakışır bir 
yaşam ve insanca yaşanacak bir ülke istiyoruz!”
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Tunceli Katı Atık Yönetim  Birliği (DER-KAB) 
tarafından, Sütlüce Köyü yolu mevkiinde yapılması 
planlanan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama 
Tesisi Projesi konusunda yaşanan gelişmelerin tehdit, 
hakaret ve şiddete doğru yönelmesi üzerine zorunlu bir 
açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Hatırlanacağı üzere 2009 yılında planlanan, 2011 
yıllında DER-KAB’ın kurulması ile devam eden ve 
günümüzde ihale aşamasına gelen 13 yıllık sürece 
sahip söz konusu proje, özellikle son dönemlerde 
kent gündeminde yoğun bir yer tutmaktadır. 
Projenin kamuoyu tarafından tartışılması üzerine 
kent dinamiklerinin büyük çoğunluğu konuya ilişkin 
görüşlerini beyan etmiş yada teknik-hukuksal-politik 
süreçlere dahil olmuştur. Projeye yönelik davalar 
açılmış, teknik raporlar hazırlanmış, protesto eylemleri 
düzenlenmiş, panel ve çalıştaylarda konu birçok 
boyutuyla tartışılmıştır. 

Kuşkusuz ki, arka planı ne olursa olsun proje ile 
ortaya çıkan bütün tartışmalar ve girişimler kent 
demokrasimiz açısından oldukça kıymetlidir ve 
geleceğimiz açısında da umut vericidir. Çağımızın 
en büyük sorunlarından birisinin kendi sorunlarına 
yabancılaşmış insanlar ve toplumlar olduğu göz 
önüne alınacak olursa Tuncelililerin kendi sorunlarına 
ve kentin sorunlarına karşı gösterdikleri duyarlılık 
ve dahiliyetlerin altı özellikle çizilmelidir. Ancak, 
sürecin gerek tarafları gerekse de duyarlı kamuoyu 
tarafından sağlıklı bir şekilde yürütülemediği de bir 
gerçektir. Bu gerçeklik son olarak Tunceli Belediye 
Meclisi toplantısı sırasında, seçilmiş iradeye yönelik 
hakaret, tehdit ve şiddet görüntüleri ile belirgin bir 
şekilde ortaya çıkmıştır. Yaşanan yönelimi, kınıyor ve 
asla kabul etmiyoruz. Benzer durumların gelişmesine 
bundan sonra asla izin verilememesi gerekemektedir. 
Bu olumsuz tablonun bir anda ortaya çıkmadığı 

tüm kamuoyunun malumudur. Tunceli halkına 
duyduğumuz saygı gereği kamuoyu gündemine daha 
önce taşımadığımız, kurumumuza ve temsilcilerimize 
yönelik sosyal medya başta olmak üzere yürütülen 
karalama kampanyası ve hedef göstermeler ile bu süreç 
adım adım örülmüştür.

Siyasal iktidarın hedefinde olan ve neredeyse her dönem 
saldırıya maruz kalan, büyük zorluklar ve sıkıntılara 
rağmen kamu ve toplum yararı için mücadele etmekten 
vazgeçmeyen TMMOB’ye ve temsilcilerimize yönelik 
gerçekleşen sorunlu yaklaşımlara Tunceli halkının ve 
kamuoyunun artık prim vermemesini ümit ettiğimizi 
de üzülerek belirtmek isteriz. Geçtiğimiz günlerde 
hepimizin içini acıtan ve Tunceli demokratik kültürü 
ile bağdaştıramadığımız Belediye Meclisi toplantısında 
yaşananları dışında tutacak olursak, kentimizin en 
önemli sorunu haline gelen proje sürecinin yarattığı 
tartışma başka bir açıdan bakıldığında Tunceli için 
bir fırsat olarak değerlendirmesi de mümkündür. 
Elbette bu fırsat ancak Tunceli’in kendi sorunlarını 
kendi dinamikleriyle çözebilmek için ortaya koyacağı 
aklıselim tutum, irade ve özveriyle değerlendirilebilir. 
Aksi takdirde  Tunceli’nin geleceği açısından daha 
büyük ekolojik, demokratik ve toplumsal sorunlar 
üretecektir..Bu hususta kent dinamiklerinin projeyi 
sadece teknik yada hukuksal boyutu ile ele alması 
yapılan en büyük eksiklerden birisidir. Bu proje çevre 
duyarlılığı yüksek olan Tunceli halkının ekolojik  
toplum bilincinin açığa çıkartılması noktasında büyük 
önem arz etmektedir. Proje sürecinin birçok boyutu ile 
birlikte ele alınması ve bu noktada öncelikle kurum ve 
kuruluşların kendi pozisyonlarını gözden geçirmesi 
acil bir zorunluluktur.

Tüm Tunceli kamuoyunu sorunlarımızı birlikte 
çözebileceğimize dair duyduğumuz inançla, daha 
sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

TMMOB TUNCELİ İKK’DAN KATI ATIK BERTARAF VE 
DÜZENLİ DEPOLAMA PROJESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TMMOB Tunceli İl Koordinasyon Kurulu 24 Kasım 2022 tarihinde kent gündeminde tartışılan “Katı Atık 
Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Projesi”ne ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
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BASINA VE KAMUOYUNA

23 Kasım 2022 tarihinde Düzce İli Gölyaka İlçesinde 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
verilerine göre 6,0 büyüklüğünde meydana gelen 
deprem başta Bolu olmak üzere birçok çevre illerde 
hissedilmiştir. Yaşanan depremde yetkililerin son 
açıklamalarına göre 2 yurttaşımızın yaşamını kaybettiği 
ve 100’e yakın yurttaşımızın da çeşitli yaralanmalara 
maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Öncelikle afetlerde 
kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygıyla anıyor; yaralıların 
biran önce iyileşmesi ve yaraların sarılmasını diliyoruz.

Binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği, on binlerce 
insanın yaralandığı ve yüz binlerce yapının hasar aldığı 
17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin üzerinden 
geçen 23 yılın ardından Düzce’de yaşanan deprem 
yeni felaketler konusunda bir uyarı niteliği taşıdığı 
gibi, yurttaşlarımızın haklı olarak depreme hazırlık 
konusundaki endişelerini yeniden yükseltmiştir.

Bilindiği üzere 12 Kasım depreminin yıl dönümünde 
olası bir depreme karşı “çök-kapan-tutun” tatbikatı 
yapılmış, kamuoyunun depreme duyarlılığı arttırılmak 

istenilmiştir. Kamuoyunun deprem anında bilinçli 
olması konusunda çalışmalar yapılması anlamlı 
olmakla birlikte, deprem öncesi hazırlıklarda ülkemiz 
açıkça sınıfta kalmıştır. Yapıların depreme karşı 
güvenliğini tesis etmek için tasarım, inşa ve denetim 
süreçlerinin doğru ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi 
esastır. Güvenli yapı ve yaşam çevreleri oluşturulması 
için; bilimsel bir planlamaya dayalı olarak afet 
risklerinin azaltılması için kamu yararı doğrultusunda 
ve çevre değerlerini gözeten programlar ivedi olarak 
yürürlüğe sokulmalıdır. Bu bağlamda kaçak ve kuralsız 
yapılaşmayı özendiren, deprem ve afetlere karşı 
sorunlu yapılaşmaları yasallaştıran imar aflarından 
vazgeçilmelidir.

Diğer taraftan merkez üssü Düzce olan 6,0 
büyüklüğündeki depremde bile özellikle kentimizdeki 
kamu binalarında, öğrenci yurtlarında yapı güvenliği 
için risk oluştursun oluşturmasın hasar meydana geldiği 
görülmektedir. Bu görüntüyle birlikte kentimizde 
henüz okul binalarında dahi aylar önce başlayan 
güçlendirme çalışmalarının tamamlanamamış oluşu, 
kamu yapılarının güvenliği konusunda endişemizi 
arttırmaktadır.

TMMOB BOLU İKK: DEPREM KORKUSU DUYMADAN 
GÜVENLE YAŞAMAK MÜMKÜN

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu önceki gün Düzce İli Gölyaka İlçesinde meydana gelen depremle ilgili 24 
Kasım 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.



31

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2022 SAYI: 207

İKK HABERLERİ

İlimiz ve Türkiye’nin mevcut yapı stoku tam bir 
bilinmezlik içindedir. Olası bir büyük depremde 
yapıların nasıl etkileneceği şüphelidir. Hal böyleyken 
deprem önlemi olarak yapılması gereken en önemli 
faaliyetlerden biri yapı stokunun taranmasıdır. 
Belediyeler tarafından yapı stoku taranarak depreme 
hazırlık konusunda önemli bir adım atılabilir.

1999 depremlerinden sonra, güvenli ve sağlıklı bir 
yapılaşma ve çevre için nelerin yapılması, ne tür 
önlemlerin alınması gerektiği konularında kamu 
kurumlarınca birçok çalışma yapılmış, raporlar 
hazırlanmış ve bu yapılan çalışmalar AFAD`ın 2011 
yılında yapmış olduğu geniş tabanlı bir çalışma ile 
hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planında 
(UDSEP) son şeklini almıştır. Büyük çoğunluğu 2017 
tarihinde bitirilmek üzere 2023 yılında tamamlanması 
hedeflenen çalışmalar Bakanlar Kurulu Kararı olarak  
18.08.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş 
olmasına rağmen gelinen aşamada ciddi bir ilerleme 
kat edilmediği görülmektedir. Üstelik rapora göre 

çoktan tamamlanması gereken yapı stokunun taranması 
konusunda, 2020 yılında TBMM’de kurulan Deprem 
Komisyonunun raporuna yansıdığı kadarıyla yapı stoku 
taramasının yönteminin bile nasıl olması gerektiğinin 
belirlenmediği anlaşılmıştır.

Yapı envanterinin taranması, kentsel dönüşümün yapı 
güvenliği için gerçekleştirilmesi, kamusal bir yapı denetimi 
sistemin kurulması, mühendislik hizmetlerinin inşa 
sürecinde maliyet külfeti olarak değil özne olarak görülmesi, 
mühendislerin meslek odalarınca belgelendirilmesi, imar 
aflarıyla ruhsatlandırılan kaçak yapılara gerekli inceleme 
ve uygulamaların yapılması, şantiye şefliğinin tam zamanlı 
olarak yapılması başlıca önlemlerdir.

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu olarak bir kez 
daha yerel ve merkezi tüm yöneticileri, kamu kurumlarını 
uyarıyor; deprem bölgesinde bulunan ülkemizde tüm 
yurttaşlarımızın deprem korkusu duymadan güvenle 
yaşayabileceği bir gelecek için, harekete geçmeye davet 
ediyoruz.

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu 1 Aralık 
2022 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla Ceyport 
Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. 
tarafından yapılması planlanan “Liman Kapasite Artışı” 

projesi ile ilgili olarak verilen ÇED olumlu kararının 
İPTAL edildiğini kamuoyu ile paylaştı.

TMMOB Tekirdağ İl koordinasyon kurulu olarak; 
“Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İş

TMMOB TEKİRDAĞ İKK: CEYPORT LİMAN KAPASİTE 
ARTIŞI PROJESİ ÇED OLUMLU KARARI İPTAL EDİLDİ
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letmeciliği A.Ş. tarafından yapılması planlanan 
“Liman Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak Çevre, 
Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki 
Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce 
verilen 10.09.2021 tarih ve 6381 sayılı ÇED Olumlu 
kararının iptali için Tekirdağ İdare Mahkemesi’ne açmış 
olduğumuz dava neticesinde 25.11.2022 tarihinde oy 
birliği ile İPTAL kararı verilmiştir.

Karar veren Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi, haklı 
gerekçelerimizi ve Bilirkişi raporlarını dikkate alarak;

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, kapasite 
artışları başlıklı 20. Maddesi “ ÇED Olumlu veya ÇED 
Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde kapasite 
artışı ve / veya genişletilmesinin planlanması halinde, 
planlanan projenin etkileri, mevcut karara esas çevresel 
etkileri ile birlikte kümülatif olarak değerlendirilir” 
hükmü esas olmak üzere “ katı atık ve sıvı atık miktarları 
ile bertaraf konusunda kümülatif hesaplamaların 
yapılmadığı, dolayısıyla eksik işlem tesis edildiği; bu 
yönüyle ilgili mevzuat açısından uygun olmadığı, 
çevre üzerinde ve insan sağlığı üzerinde verebileceği 
zararların belirsiz olduğunu,

Nihai ÇED Raporunda sunulan Akustik Raporun; 
Çevresel Titreşim Hakkında Bilgi bölümünde 
“Liman Kapasite Artış Projesi” için gerekli – yeterli 
titreşim ölçümlerinin yapılmadığı, bu açıdan eksik 
işlem niteliğinde olduğu, projenin “İnşaat Aşaması 
ve Deniz Dip Tarama İnşaat Aşamasında” mevcut 
limanın işletilmesine ait gürültü hesaplamalarının 
dahil edilmediği, anlaşıldığından, dolayısıyla mevcut 
proje ile yeni projenin birlikte kümülatif olarak 
değerlendirilmediğini,

“Katı atık ve sıvı atık miktarları ile bertaraf “ konusunda 
kümülatif hesaplamaların yapılmadığı, dolayısıyla eksik 
işlem tesis edildiği, ilgili mevzuat açısından uygun 
olmadığı, çevre üzerinde ve insan sağlığına verebileceği 
zararların belirsiz olduğu,

Yerleşim alanları üzerindeki etkilerinin 
değerlendirilmesinde; ilgili mevzuat esas Risk puan 
aralıklarına ilişkin değerlendirmelerin yapılarak Sağlık 
Koruma Bandı Mesafelerinin belirlenmediği, bu 
açıdan yerleşim alanları etkisi bağlamında eksik işlem 
niteliğinde olduğu,

Kurum, Kuruluşlar üzerindeki etkileri 
değerlendirildiğinde; bir taraftan ağır vasıta kaynaklı 
ilave trafik hacmi yaratması yönünden kümülatif 
etkiler bakımından olumsuz etkileri olacağı, diğer 
taraftan özellikle Meri İmar Planı Kararları gereğince 
oluşturulan Sağlık Tesis Alanları, Eğitim Tesis Alanları, 
Kültürel Tesisler, Spor Tesis Alanları bağlamında hizmet 
sunumunun gerektirdiği işlevsel uyum-bütünlük ve 
kümülatif etkileri bakımından olumsuz etkileyeceği,

Trafik- Ulaşım Durumu üzerinde etkilerinin 
değerlendirilmesi; proje alanı ve yakın çevresinde 
meri imar planı kararları esas mevcut arazi kullanım 
kararları bağlamında gerçekleştirilmiş / planlanmış 
gerek ulaşım sistemleri kararları bağlamında; Resmi 
kurum Alanları, Sağlık Tesis Alanları, Eğitim Tesis 
Alanları, Toptan Ticaret Tesisleri gibi ulaşım talebi 
oluşturacak ve trafik hacmi yaratacak faaliyetler ile 
birlikte Kümülatif Değerlendirmeler içermediği, bu 
yönüyle bölge şartları kapsamında trafik- ulaşım 
durumu etkilerinin tespiti/öngörülmesi bakımından 
eksik işlem niteliğinde olduğu,

Nihai ÇED Raporu’nun aktif faylar ve depremsellik ile 
jeolojik- jeoteknik yapı bağlamında değerlendirilmesi; 
Dava konusu alana ilişkin Detaylı Zemin Etüt Raporları 
bulunmadığı, Liman kapasite artışı kapsamında 
yapılması planlanan kazıklı temellerin hesap detayları 
hakkında bilgi-belge ve proje olmadığı, bu durumun 
proje kapsamında yapılacak “ kazıklı temel tasarımın” 
deprem mühendisliği açısından değerlendirilmesi 
bağlamında eksik işlem niteliğinde olduğu,

Katı atık ve sıvı atık miktarları ile bertaraf ile gürültü 
titreşimi, toz ve gaz emisyonları konusunda kümülatif 
hesaplamaların yapılmaması bakımında Çevre Kanunu, 
ÇED Yönetmeliği esas olmak üzere İlgili Mevzuat 
açısından ve eksikliklerin bulunduğu, mevcut haliyle 
uygun – tutarlı olmadığı görüş ve değerlendirmelerine 
yer verilmiştir.

Bu gerekçelerle ÇED Olumlu kararının iptaline karar 
verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB TEKİRDAĞ İL KOORDİNASYON KURULU
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Aralarında TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’nun 
da bulunduğu Bursa Emek ve Demokrasi Örgütleri 
7 Aralık 2022 tarihinde ortak bir basın açıklaması 
yaparak “Uludağ’da Alan Başkanlığı İstemiyoruz!” 
dedi.

ULUDAĞ’DA ALAN BAŞKANLIĞI 
İSTEMİYORUZ!

Öncelikle Alan Başkanlığı kurulması istenen ULUDAĞ 
hakkında kısa bir bilgi vermek istiyoruz.

Uludağ 2543 m. yüksekliği ile Marmara Bölgesinin en 
yüksek dağı olup, 1320 çeşit bitki, böcek ile çok sayıda 
ve türde yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır.

Ülkemizin ilk kış-doğa sporları merkezidir.

1961 yılında Milli Park olarak ilan edilen, 13.024 
hektar büyüklüğündeki bu koruma alanı 2873 
sayılı Milli Parklar Kanunu hükümleri kapsamında 
yönetilmektedir.

Birçok bilimsel araştırmanın da yapıldığı Uludağ Milli 
Park’ının  % 71’i tamamen orman örtüsü ile kaplıdır. 
Geriye kalan bölümü ise üzerinde sadece Uludağ’da 
yetişen dünya literatüründe yer alan 32 endemik türün 
bulunduğu alpin çayır alanları ile kayalık alanlardır.

Birçok özelliği ve güzelliği ile kış ve yaz aylarında ilgi 
gören Uludağ’ın yıllık ortalama ziyaretçi sayısı yaklaşık 
iki milyondur.

Bursa’mızın içme su kaynaklarının tamamına yakınını 
barındıran, su ihtiyacını karşılayan su kaynaklarına 
sahiptir.

Güzellikleri anlatılmakla bitmeyen bu doğa cenneti, 
kurulması düşünülen Alan Başkanlığı ile büyük ölçüde 

tahrip edilecek ve geri dönüşü olmayan sonuçlar 
doğuracaktır.

Alan Başkanlığı için hazırlanan kanun teklifinde 
belirtilen komisyon ve danışma kurulunda yer alacak 
üyeler ağırlıklı olarak turizm ve ticaret sektörü 
temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu komisyonun 
alanda yapacağı uygulamaların Uludağ’ı korumaya 
yönelik olmayacağı açıktır. Alan Başkanlığı ile 
yönetme biçiminin olumsuz örnekleri Kapadokya’da 
görülmektedir.

Uludağ Milli Parkı’nın endemik türlerinin ağırlıklı 
olarak bulunduğu 2100 hektarlık bölümünün yönetimi, 
kurulması istenen Alan Başkanlığı’na devredilecek ve 
bu alanda Milli Park Yasa’ları uygulanamayacaktır.

Alan Başkanlığının içerisindeki Hazine ile Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının mal varlıkları üzerinde tam 
yetkili olması, bu sınırlar içerisindeki gerçek ve tüzel 
kişilere ait taşınmaz mallar ile tesisleri kamulaştırma 
yetkisine sahip olması, burada yapılacak her tür ve 
ölçekte planların hazırlanması, uygulanması ve buna 
benzer daha nice kararların alınması ve uygulanması 
yetkileri ile donatılmış Alan Başkanlığı projesinin, 
Uludağ Milli Parkı’na çok büyük zararlar vereceği 
aşikardır.

Bu alanda yapılacak yeni otel zincirleri, yeni yerleşim 
yerleri, otoparklar, yeni yollar ve artacak nüfus, mevcut 
doğal dokuya büyük zararlar verecektir.

Bursa’mızı besleyen su kaynakları kirlenecek, endemik 
türler yok olacak, artacak yapılaşma sonucu bacalardan 
çıkan sıcaklık, Uludağ’ın kış aylarındaki ortalama ısı 
değerini olumsuz yönde değiştirecektir.

Bu nedenlerle Uludağ’da, Alan Başkanlığı kurulmasının, 
Uludağ’ımıza ve dolayısıyla Bursa’mıza getireceği 
olumsuzluklar nedeniyle Uludağ’da Alan Başkanlığı 
kurulmaması ve Milli Park olarak yönetilmeye devam 
edilmesi konusunu kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

Türkiye Ormancılar Derneği Bursa Temsilciliği
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu
Bursa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü
Bursa Barosu Başkanlığı
DOĞADER
Tarım Orkam-Sen Bursa Şube Başkanlığı

TMMOB BURSA İKK: ULUDAĞ’DA ALAN 
BAŞKANLIĞI İSTEMİYORUZ !
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BASINA VE KAMUOYUNA

Kentimizde inşaî faaliyetlerin durumu ve  kentte 
oluşan kaçak ,ruhsatsız ve hiçbir mühendislik 
hizmeti almadan devam eden yapılaşmalardaki artış  
bizleri endişelendirmiştir. TMMOB Diyarbakır İl 
Koordinasyon Kurulu (İKK)  olarak, gerek yasal merciler 
üzerinden suç duyuruları yapmamız, gerekse de zaman 
zaman kurumlara kendi görevlerini hatırlatmamızdan 
kaynaklı geliştirdiğimiz tutuma karşı, kurumumuz 
hedef haline getirmek istenmektedir.

Suç duyurusunda bulunduğumuz ve ilgili idarelerce 
gereğinin yapılmasını istediğimiz kaçak yapılar 
hakkında işlem yapılmadığı gibi yeni kaçak yapılara 
da göz yumulmaktadır. Özellikle iktidar tarafından 
yeni bir imar barışı söylemi artan kaçak yapılara 
neden olmuştur. Bunun en son örneği Çevre Şehircilik 
karşısındaki alanda yeni yapılaşmalar ve yapıların 
yükseltmeleridir.  Bunun gibi kentte onlarca örnek 
mevcuttur.

Bilindiği üzere imar mevzuatına aykırı olarak yapılan 
yapılar, kaçak yapı niteliğindedir. Kaçak yapılar 
kanunda; “İmarlı alanlarda kamu ve özel mülkiyete 
konu olan parsellerde mülk sahipleri tarafından ruhsat 
ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, yapı 
emsal değerlerine, komşu mesafelere aykırı yapılar” 
olarak tanımlanmaktadır.

Bu haliyle bakıldığında; kentimizde son 6 yıl 
içerisinde yerel yönetimlerin denetimsiz ya da 
görmezden gelen yaklaşımlar ile kaçak yapı oranının 
arttığı görülmektedir. Bunun yanında İmar plan ve 
hükümlerine uygun olarak yapılan birçok yapının 
dahi proje ve eklerine aykırı yapılaşması iskân ruhsatı 
alınmasına engel teşkil ettiğinden iskan ruhsatları 
alınamamaktadır. Buda inşaat ruhsatı ile ikamet edilen 
yapılar topluluğunu ortaya çıkmaktadır. Kent ve kent 
mekân Planlamasında rant esas alınmakta ve yandaş 
bir kesim ile usulsüzlükler kurumsallaştırılarak kent 
dizayn edilmek istenmektedir. Kent mekanının rant 
elde etmenin bir aracı olarak görülmesi piyasanın kısa 
vadeli özel çıkarlarına hizmet edecek bir kentleşme 
modelini beraberinde getirmiştir. Kamu arazilerinin 
elden çıkarılmasını,  İmar barışı süreçleriyle birlikte 
kaçak yapılaşmanın özendirilmesini desteklemiştir.

Kentleşme ve  Kent planlamaları politikaları açısından 
büyük önem taşıyan belediyelerin ise, kaçak yapılaşma 
ile mücadele etme gibi bir dertlerinin  olmadığnı 
göstermiştir. Ayrıca  belediyelerin içinde bulunduğu 
yerel siyasi konumlar ve kayyumların seçimlere yönelik 
kaygılarından  biri olan imara ilişkin kaçak yapılaşmadan 
tutalım da uygun olmayan plan tadilatları, alt yapısı 
oluşturmadan vatandaşın mağduriyetine neden olan 
kentsel dönüşüm projeleri gibi  konular görmezden 
gelinmektedir.  Kent mekanının kamu ve toplum 
yararı düzenlemelerinden çok, kişisel ya da siyasal 
çıkar amaçlı ele alınmaktadır. Bu süreçte belediyelerin 
kaçak yapılaşma ile ilgili olarak ’ yapabilecekleri ve 
yapmadıkları’ konusundaki yetki ve sorumluluklarının 
kentli ve biz meslek örgütleri tarafından çok net 
görüldüğü bilinmelidir.

Ayrıca Belediyelerin yasal yükümlülükleri gereği  
görevli oldukları konularda, kayyum yetkili personel 
atamalarında, siyasal ve kişisel tercihleri sonucu 
belirledikleri için kurumsallaşamayan bir belediye 
beraberinde  kent patronlarının yaratılmasına yol 
açacak bu sorumsuz   yaklaşımlar, kentsel sorunları 
ve kaçak yapılaşma süreçlerini daha önce olduğundan 
farklı bir derinliğe götürmektedir.

TMMOB DİYARBAKIR İKK: KAÇAK YAPILAŞMA 
ARTIK RANT PEŞİNDE KOŞANLARIN 
BAŞVURDUKLARI BİR YÖNTEMDİR

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 9 Aralık 2022 tarihinde kentin rantsal politik yaklaşımlara karşı 
bir basın açıklaması yaptı.
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Kaçak yapılaşma sorununu aşabilmek için öncelikle 
kayyumların doğa, tarih, kültür, ve kentleşme 
konusunda yereldeki aktörlerin ve dinamiklerin 
oluşturduğu bilimsel ve hukuki gerekçelerini esas 
alması gerekmektedir. Sonrasında Kaçak ve sağlıksız 
yapı süreçlerinin oluşmadan önüne geçebilecek 
stratejiler tanımlanmalı, buna karşın oluşan ihlaller 
için, cezalandırma politikalarından çok özendirme ve 
sakındırma politikaları hayata geçirilmelidir.

Kaçak yapılaşma bugün artık rant peşinde koşanların 
başvurdukları bir yöntem haline gelmiştir.  Bu 
durumun başlıca müsebbibi ise, yıllardır topluma, 
insana, çevreye saygı duymayan türde şehircilik ve 
kentleşme politikaları uygulayan hükümetidir.  Siyasi 
iktidarın ekonomik darboğazı, kent topraklarını ve 
doğal kaynaklarını pazarlayarak aşmaya çalışması 
doğru bir politik yaklaşım değildir. Planlama ve imar 
mevzuatı ile getirilmiş olan düzenleyici kural ve 
sınırlandırmaları ekonomik gelişimin önünde engel 
olarak görmekten derhal vaz geçmelidir.

Tüm bu rantsal politik yaklaşımlara karşı TMMOB, 
her zaman olduğu gibi bilimsel teknik ve ekolojik 

yaklaşımları daima ön planda tutarak değerlendirmiştir.

Ancak kentimizde kentsel dönüşüm adı altında kentin 
her tarafını rant amaçlı parselleyen anlayış bugün salt 
bu yanlışlıklara karşı çıkmamızdan kaynaklı bizi hedef 
haline getirmiştir. En son halkın iradesini hiçe sayarak 
hak etmediği halde koşa koşa Bağlar belediye başkanlığı 
koltuğuna oturan kişi tarafından odalarımız hedef 
gösterilmiştir. Daha hangi odamızın açtığı dava sonucu 
mahkeme kararıyla, Kaynartepe’deki rant projesinin 
durdurulduğunu dahi bilmeyecek kadar süreçten 
uzaktır.  Kaynartepe deki kentsel dönüşümü yürütmeyi 
beceremediği için işlemler önce şirkete sonrasında 
başka kurumlara en sonda Büyükşehir Belediyesi 
ne devredilmiştir. Halka hizmet etmek isteyenler 
halkın sokak ve caddelerini gezip çukurlardan çöpten 
geçilmeyen yerleri yapsınlar.

Bizler TMMOB olarak halkı merkeze almayan, rant 
odaklı, halkı yerinden edecek projelerin karşısında 
olmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugünde 
hakikati ve bilimsel yöntemleri daima savunacağız. 
Halkımızı bu konuda yanlış yönlendirmelere karşı 
duyarlı olamaya davet ediyoruz.

TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu 12 Aralık 2022 
tarihinde Edirne’de millet bahçesine dönüştürülmek 
istenen Söğütlük Kent Ormanı önünde bir basın 
açıklaması  yaptı.

Açıklamada, proje için halkın fikrinin alınmadığı 
vurgulanırken, “Proje anayasal haklarımıza aykırı” 
denildi.

Açıklamada; “projeyi ‘zoraki proje’ olarak tanımlayarak 
“anayasal haklarımıza aykırı”. Bu projenin zoraki 

uygulanması, kentte yaşayan halkın fikirlerinin 
alınmaması Anayasa’nın 63’ncü maddesine uymamakta.

63’ncü maddede ‘Devlet, tarih, kültür ve tabiat 
varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, 
bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirler alır’ 
denmektedir. Siyasi yatırım olarak düşündüğümüz 
bu projeden vazgeçilerek Söğütlük Kent Ormanı’nın 
geri dönüşü olmayan bir şekilde yok olmasının önüne 
geçilmeli. Millet Bahçesinin kentin başka bir alanında 
yaşama geçirilmesini, Söğütlük’ün doğal orman olarak 
bırakılmasını, ayrıca yasalara aykırı bir şekilde kamu 
kurumları ve kişilerce işgal edilmiş durumdaki Meriç 
ve Tunca Nehirlerinin kıyılarının kentte yaşayan her 
insanın faydalanmasına açılmasını TMMOB Edirne 
bileşenleri olarak talep etmekteyiz. Söz konusu projenin 
uygulanacağı alan ile ilgili Edirne Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden herhangi bir 
görüş yazısı veya ruhsat başvurusu da bulunmadığı ve 
istenmediği de bilinmekte.” denildi.

TMMOB EDİRNE İKK: SÖĞÜTLÜK’E MİLLET 
BAHÇESİ, YASAYA AYKIRI
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Türk Tabipleri Birliği ve TMMOB başta olmak üzere 
Emek-Demokrasi platformu içerisinde yer alan emek 
meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri olarak, 
etik-bilimsel temellerle savunduğumuz değerler, 
halk sağlığını önceleyen çalışmalarımız, sosyal, 
ekolojik ve ademi merkeziyetçi bir kent yönetimine 
sahip anlayışımız iktidarlarla ters düşebilmiştir. Bu 
nedenle Emek Demokrasi Güçleri içerisinde mücadele 
edenler onların hedefinde olmuş ve olmaya da devam 
etmektedir. COVID-19 salgınında olduğu gibi bilimsel 
bilgiyi her daim şeffaf bir şekilde toplumla paylaşmamız, 
yoksulluğa, gelir adaletsizliğine, rant politikaları 
uğruna şehrin betona bürünmesine, emekçilerin, işçi 
sınıfının, kadınların, engellilerin emeğini ve sözünü 
meydanlara taşıyarak insanca yaşam ve çalışma 
koşullarını savunmamız, savaşa karşı barıştan yana 
tutum almamız ve sağlıkta yaratılan çöküşü gün 
yüzüne çıkarmamızın da son dönem iktidarın bizleri 
hedef almasında asıl nedenlerden olduğunu, kamuoyu 
açıkça görmektedir.

Son dönem TTB Merkez Konseyi Başkanımız Prof. 
Dr. Şebnem Korur Fincancı üzerinden başlatılan 
algı yönetiminin asıl hedefi de iktidarın son yaptığı 
açıklamalarla açıkça ortaya konmuştur. Hedefleri 
tüm meslek birliklerinin kendilerinin istediği şekilde 
hareket etmesi ya da etkisizleştirilmesidir. Bunu her 
birlik için ayrı yöntemler ortaya koyarak yürüttüklerini, 
açıkladıkları çalışmalarda bir kez daha görmekteyiz. 
Ancak bilinmelidir ki; bizler hangi iktidar olursa 
olsun halkın sağlığı, toplumun yararı için doğruyu 
söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Binlerce yıllık 
hekimlik değerlerimize dayanan Hekimlik Andımızda 
topluma söz verdiğimiz gibi; “Tehdit ediliyor olsak bile, 
tıbbi bilgimizi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri 
çiğnemek için kullanmayacağız.” TTB ve toplum için 
mücadele veren emek-meslek örgütlerini denetim 
altına almak, öncekiler gibi mevcut iktidar çevrelerinin 
de siyasi ajandasının üst sıralarında yer alıyor olabilir; 
ama dün gibi yarın da toplum, ve emek-meslek örgütleri 
sağlığına, emeğine, geleceğine sahip çıkacaktır.

Bizler biliyor, görüyor ve yaşıyoruz. Demokratik 
ülkelerde en geniş yetkilerle donatılan, mesleki 

bağımsızlıkları güvence altına alınan meslek örgütleri; 
totaliter rejimlerde yetkileri kısıtlanan, mesleki ve 
mali özerklikleri daraltılan, halkın ve meslektaşlarının 
yararına tutum aldıklarında iktidarlar tarafından hedef 
haline getirilen bir anlayışla karşılaşmaktadırlar.

TTB ve TMMOB özelinde, 1980 askeri darbesi ve 
sonrasındaki süreçlerde yapılan yasa değişiklikleri 
ile mali, mesleki kısıtlamalara gidilmiş; bununla 
da yetinilmeyerek yasada var olan yetkilerin 
uygulanmasında bürokratik engeller çıkarılmıştır. 
Hekimlik değerlerinin, mesleki bağımsızlığın, halkın 
sağlık hakkının savunucusu olmuş olan odalarımız, 
bu değerlerin korunup geliştirilmesi için büyük 
mücadeleler vermiş, bu nedenle birçok baskıya maruz 
kalmış ancak hepsinde de haklı çıkmış, bugünkü 
gücüne ulaşmıştır.

Bizler önce meslek örgütümüzün başkanı ve 
yöneticileriyle başlatılan; ardından meslek örgütü 
değerlerine, mesleki bağımsızlık ilkelerine yöneltilen 
bu demokrasi düşmanı müdahaleleri aslında tüm 
topluma verilmiş bir gözdağı olarak görüyoruz. 
TTB’yi, TMMOB’yi ve emek meslek örgütlerini 
etkisizleştirmeye, güçten düşürmeye, mümkünse 
tamamen susturmaya yeltenmeleri; siyasal, sosyal ve 
sağlık alanı başta olmak üzere hayatın tüm alanında 
sürdürdükleri halkın sağlığına zararlı politikaları daha 
da artırmaktan başka amaç taşımamaktadır.

Odalar, emek ve demokrasi bileşenleri olarak, bugün 
yaşanan uygulamaları kabul etmediğimizi, mesleki 
bağımsızlık,  halkın sağlık hakkı, eşitlik, adalet ve 
savaşa karşı barış mücadelesine devam edeceğimizi bir 
kez daha vurguluyoruz. Son 40 yıllık süreçte hakkında 
açılan davaların tamamından beraat etmiş olan TTB 
ve yöneticileri, bütün baskılara rağmen yaşanan bu 
süreçten de gücünü ve meşruiyetini artırarak çıkacaktır.

Türk Tabipleri Birliği ve TMMOB Yasası’nda bir 
değişiklik yapılacaksa, ancak TTB ve TMMOB’nin 
gücünü artıran, yetkilerini genişleten, mesleki 
bağımsızlığın önündeki engelleri kaldıran bir şekilde 
olmalıdır. Bu değişiklik odalar ve emek demokrasi 

TMMOB BATMAN İKK: GELECEĞİMİZE SAHİP 
ÇIKIYORUZ! SAĞLIK HAKKI MÜCADELEMİZ 

SUSMADI SUSMAYACAK
Aralarında TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulunun da bulunduğu Batman Emek Ve Demokrasi Platformu 
13 Aralık 2022 tarihinde “Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz! Sağlık Hakkı Mücadelemiz Susmadı, Susmayacak” 
başlıklı bir basın açıklaması yaptı. 
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bileşenleri ile birlikte düzenlenmelidir. Bunun haricinde 
yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmediğimizi bir 
kez daha ifade ediyoruz.

Halkın sağlığı, hekimlerin hakları, toplum yararı 
için kılını kıpırdatmayanların TTB’nin ve meslek 
örgütlerinin yasaları için; gelecekleri için tek bir 
söz etmeye hakkı yoktur. Biz topluma ve hekimlere 
onların sağlığını, emeğini korumak için söz verdik. 
Dün olduğu gibi bugün de hiçbir iktidar bize geri adım 
attıramayacak. Bizler kimlerin iktidarda olduğuna 
bakmadan, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün 
de mücadelesine devam edecektir.

“Meslek örgütlerinin yapısını değiştirmeye yönelik 
yasal çalışmalara karşı Batman Emek ve Demokrasi 
platformu olarak bizler; bu ülkenin ortak varlıklarına 

sahip çıkmayı, halk sağlığını korumayı, kamu 
değerlerini ve yararını gözetmeyi sürdüreceğiz. 
Susmayacağız” Müstebit iktidarın uygulamalarına 
karşı, emeği, demokrasiyi, barışı, bilimin bağımsızlığını, 
bilim insanlarının ifade özgürlüğünü ve bunlarla 
yakından ilişkili halk sağlığını koruma mücadelesini 
Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya  TTB’ye TMMOB’ye 
sahip çıkarak sürdüreceğiz. TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uğradığı siyasi 
linci ve maruz kaldığı hukuksuz uygulamaları tüm 
emek ve meslek örgütleri olarak kabul etmediğimizi 
bir kez daha belirtiyor. Dayanışma duygularımızı ifade 
ediyoruz.

EMEK DEMOKRASİ GÜÇLERİ SUSTURALAMAZ.

BATMAN EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Derya Ünver, Kumluca, Finike ve 
Demre ilçelerinde yaşanan selin, dereler üzerindeki 
yapıların membadan gelen rüsubat ya da halkın attığı 
atıklar yüzünden tıkanması, tam kapasite çalışamıyor 
olması, plansız kentleşmeyle dere yataklarına yerleşim 
yapılması, dere yataklarından malzeme alınıp akış 
rejimi ve dere yatağı morfolojisinin bozulması, dere 
yataklarına malzeme boşaltılıp, derenin kapasitesinin 
azaltılması gibi nedenlerden meydana geldiğini söyledi.

Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Antalya Şubesi’nde 
Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde yaşanan sel 
hakkında açıklama yapıldı. Toplantıda TMMOB 
Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Çevre 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Derya Ünver, selden etkilenenlere geçmiş olsun 
dileğinde bulunup, hasar tespit çalışmalarının devam 

ettiğini anlattı. Ünver, bölgede metrekareye 207 kilo, 
yüksek yerlerde ise 300- 350 kilo yağış düşmesinin, 
Gavur, Üleşik, Salur ve Baysı derelerinde taşkına neden 
olduğunu belirtti. Selde 14 mahallenin etkilendiğini, 5 
köprünün yıkılıp 5 köprünün de hasar aldığını aktaran 
Ünver, 100 konut, 497 araç, 920 iş yeri ve 12 bin 500 
dönüm sera alanının zarar gördüğünü açıkladı.

Taşkınların Türkiye’de de can ve mal kaybı açısından 
tüm afetler arasında 2’nci, meteorolojik afetler arasında 
da 1’inci sırada olduğunu vurgulayan Ünver, “Taşkınlar 
insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerine ek olarak, 
ciddi ekonomik, çevresel ve sosyokültürel zararlara 
da yol açmaktadır. Bu kapsamda, memba-mansap 
(suyun geldiği ve gittiği taraf) ilişkisi göz önüne 
alınarak yapısal ve yapısal olmayan tüm önlemlerin 
birlikte değerlendirilmesiyle çalışmaların planlanması 
gerekmektedir. 2019 yılında Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü tarafından Batı Akdeniz Havzası Taşkın 
Yönetim Planı hazırlanmıştır. Bu planda 1956 yılından 
2018 sonuna kadar Finike ve Kumluca bölgesinde 33 
taşkın yaşanmış, yani her 2 yılda 1 taşkınla karşı karşıya 
kalan riskli bir alan” dedi.

TAŞKININ SEBEPLERİ

Taşkınların tedbir alınmaması halinde insan ölümlerine, 
çevresel zararlara neden olduğunu vurgulayan Ünver, 
taşkın etkilerini asgari düzeye indirmek için iklim 
değişikliği baskılarını da göz önüne alıp suya duyarlı 

TMMOB ANTALYA İKK: SEL FELAKETİNDE DERE 
FAKTÖRÜ ÜZERİNE

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde yaşanan sel hakkında 15 Aralık 
2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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kentsel tasarımlar oluşturulması gerektiğini söyledi. 
Havzada oluşan taşkının sebeplerini anlatan Ünver, 
şöyle konuştu:

“Dereler üzerinde bulunan yapıların membadan gelen 
rüsubat ya da halkın attığı atıklar yüzünden tıkanması 
ve tam kapasite çalışamıyor olması. Bazı mevcut 
yapıların yetersiz olması. Plansız kentleşme nedeniyle 
dere yataklarına yerleşim yapılması. Dere yataklarından 
malzeme alınarak dere akış rejiminin ve dere yatağı 
morfolojisinin bozulması. Dere yataklarına malzeme 
boşaltılarak derenin kapasitesinin azaltılması. İklim 
değişikliğinin etkileriyle birlikte meydana gelen ani 
yağışlar. Mansap şartının sağlanmaması.”

‘ALTYAPI EKSİKLİKLERİ VAR’

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube 
Başkanı Okan Hançer ise şunları söyledi:

“Afetlerde maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesi 
için Antalya’nın altyapı sorununu gündeme almalıyız. 
Antalya genelinde altyapı konusunda eksiklikler 
var. Kentsel ve kırsal alanlardaki eksiklikler ayrı ayrı 
değerlendirilmeli. Antalya aynı zamanda tarım kentidir. 
Altyapı konusu idarelerce maliyet unsuru görülmemeli. 
Altyapı kentler için lüks değil, zaruri bir ihtiyaçtır. 
Maalesef üstyapı ve imar planlarıyla ilgilenirken 
altyapıyı unutuyoruz. Kentin altyapısını planlamalıyız. 
Antalya’da kot yapısında planlamada ciddi eksiklikler 
var. Antalya’nın halihazır haritasının güncellenmesi 
ihtiyaçtır.”

Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Funda 
Yörük, kent planlamasında doğal yapının korunması ve 
dere yatakları üstünün yapılarla, yollarla kapatılmaması 
gerektiğini vurguladı. İnşaat Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, dere 
yataklarına bina yapılmaması gerektiğini ve altyapı 
sorununun çözülmesi halinde afetlerden zararın en aza 

ineceğini dile getirdi. Bodrum katların dükkan olarak, 
bazı dükkanların konuta dönüştürülüp kullanımına 
rastlandığını aktaran Akdoğan, selin yaşandığı bölgelerde 
dere yataklarının kirlilikten tıkandığını belirtti.

‘SELİN SEBEBİ ORMAN’

Kentlerde, yerleşim alanlarında, yanlış planlama 
uygulandığını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çelik de şöyle konuştu:

“Selin sebebi orman. Baktığımızda ormandaki kütük ve 
ağaç parçaları dereye geliyor. Derelerin önü tıkanıyor ve 
sonucunda felaketleri yaşıyoruz. Eskiden orman köylüsü 
ve çobanlar vardı. Köylüler ormanda yaşasaydı dal ve 
odun parçaları temizlenecekti. Kumluca’nın aralık ayı 
ortalama yağışı 184 kilogram. 2010’da bu dönemlerde 
rekor yağış oldu, 224 kilogram. O zamandan daha az 
olan yağış afete dönüşüyor. Kumluca Belediyesi’ndeki 
yöneticiler, ‘Yağmurdan önce dolusavar işe yaradı’ 
şeklinde paylaşım yaptı. Dolusavarın çalışmasıyla 
ses dalgası yaratılıyor. Su taneleri buza dönmeden 
yağmur olarak yağıyor. Belki dolu yağsaydı yüzey akışı 
olmayacaktı. Dolusavar olmasaydı, ormanları doğru 
temizleyip dere yataklarını temiz tutsaydık, köprülerde 
nöbet tutup kütükler temizlenseydi, yerleşim yerlerini 
geçirimsiz hale getirmeseydik bu afet olacak mıydı? 
Afetler birçok unsurun bir araya gelmesiyle oluşuyor. 
Doğa bilimiyle bunlar önlenebilir.”

Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı İbrahim 
Atmaca, afetlerin önlenebilmesi için teknik ve bilime 
dayalı çözümler üretilmesi gerektiğini dile getirdi. 
Selin yeniden yaşanmaması amacıyla çalışmaları takip 
edeceklerini belirten Atmaca, köklü çözüm için bölgeye 
gerekli yatırımların yapılmasını talep etti. Kimya 
Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mehmet Sacit Tayfun 
ise çarpık yapılaşma ve aşırı betonlaşmanın sel felaketine 
yol açtığını anlattı.

Değerli Basın Emekçileri,

Basın açıklamamıza  Cennetkoy – Gökburun ile ilgili 
kronolojik bir özet ile başlamak istiyoruz.

Bodrum Göl Mahallesi Gökburun Mevkiinde 

bulunan maliye hazinesi adına kayıtlı 678.963,72 m2 
büyüklüğündeki eski 423 parsel, Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı 
ile 2 yıl içerisinde satış işlemlerinin tamamlanması ile 
özelleştirme kapsamına alınmıştır.

TMMOB BODRUM İKK’DAN GÖL MAHALLESİ 
GÖKBURUN MEVKİİ KÖK 423 PARSEL (107/1 

PARSEL) İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Gökburun-Cennet Koy’da Cengiz İnşaata ruhsat verilmesi ile ilgili 
15 Aralık 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Özelleştirme Yüksek Kurulunun 01.06.2010 tarih 
ve 2010/31 sayılı kararı aynı zamanda Ortakent 
mahallesindeki 1.1 milyon m2 alanın da özelleştirme 
kapsamına alındığı aynı karardır.

Bugün Bodrum da; rant ve talan baskısının karşısında 
durmanın gittikçe zorlaştığını görmekte ve bazı 
gerekçeleri daha net okumaktayız.

423 parseli de kapsayan Türkbükü Doğusu Turizm 
Merkezi I. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar 
Planları 14.04.2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından onaylanmıştır. Bu planlarda bu parsel 1. ve 3. 
Derece Arkeolojik Sit ile 2. Derece Doğal Sit alanı olarak 
belirtilerek yapılaşma dışı bırakılmıştır.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.03.2012 tarih ve 
2012/38 sayılı kararı ile yürürlükteki  ölçekli planlarda; 
423 parsele ilişkin PLAN DEĞİŞİKLİĞİ yapılarak bu 
parsel SİT DERECELERİ VE SINIRLARI DEĞİŞMEDİĞİ 
HALDE yapılaşmaya açılmıştır.

Yine Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.08.2012 tarih 
ve 2012/122 sayılı kararı ile 423 parselin satış ihalesi 
onayı 277.000.0000 TL bedelle TMC Mazıdağı Fosfatları 
A.Ş.ye yapılmıştır. TMC Mazıdağı Fosfatları A.Ş.; 
Mardin Mazıdağı’ndaki Etibank’a ait fosfat yataklarının 
özelleştirilmesini alan ve Cengiz Holdinge ait bir şirkettir.

423 parselin satış sözleşmesi 27.06.2013 tarihinde 
imzalanmış ve 05.07.2013 tarihinde bu parsel Bodrumbir 
Turizm Yatırım A.Ş.’ye devir edilmiştir. Bu şirket de 
Cengiz Holdinge aittir.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
20.06.2014 gün ve 2690 sayılı kararı ile 423 parselde 
sondaj ve imar uygulaması işlemlerinin uygun olduğuna 
karar verilmiştir.

Bu karar yeterli olmasa gerek ki, Muğla Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu bu defa 03.07.2015 gün ve 3489 
sayılı karar ile evvelce almış olduğu 17.02.2010 gün ve 
6741 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil 
ettiği alanı İPTAL edilerek; aynı alan kısmen 1. Derece – 
kısmen 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmiş ve 
yeni sit sınırlarının yürürlükte olan koruma amaçlı İmar 
Planlarına işlenmesine karar verilmiştir. Özetle 1. Derece 
Arkeolojik sit sınırlarını küçültülmüştür.

678.963,72 m2 büyüklüğündeki 423 parsel 3402 sayılı 
Kadastro Kanunu’nun 22/a maddesi uyarınca sınır 
düzeltme işlemi sonucunda 676.967,72 m2 büyüklüğünde 
107 ada 1 parsel olarak tapuya tescil edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.09.2020 gün ve 
200258 sayılı kararı ile eski 423, yeni 107 ada 1 parselin 
bulunduğu bölgeyi de kapsayan geniş bir alanda doğal sit 
irdelemesi yapılmış ve bu bölgedeki doğal sit dereceleri 
düşürülmüştür.

Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Muğla Kültür 
Varlıklarını Koruma Kurulu ve Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın uygun görüşleri ile 14.01.2022 tarihinde 
107 ada 1 parselde imar uygulaması yapılmış; terk ve 
ifraz işlemleri sonucunda 5 ayrı parçaya ayrılarak 305/1 
- 306/1 - 107/41 - 107/42- 107/43 parseller olarak tapuya 
tescil edilmiştir. Malik olarak da artık Cengiz İnşaat A.Ş. 
tapu kayıtlarında görünmektedir.

Bu parsel ile ilgili olarak, Osmanlı döneminden hak 
iddiasında bulunan Bodrum’lu aileler var. Bu süreci 
yakından takip etmişler ve evvelce sıraladığımız idari 
işlemlerin bir kısmını yargıya taşımışlar. Sürecin 
anlaşılması açısından onların açtığı davaların 
sonuçlarından bahsetmek gerekiyor.

Öncelikle 423 parselin 277.000.0000 TL bedelle TMC 
Mazıdağı Fosfatları A.Ş.ye satışı ihalesi onayına ilişkin 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.08.2012 tarih ve 
2012/122 sayılı kararı Danıştay İdari Davalar Dairesi 
Kurulunun 13.06.2016 gün ve E:2016/4388-K:2016/3337 
sayılı kararı ile İPTAL ediliyor. Karardaki iptal gerekçesi; 
“Satış işleminde 2. Derece doğal sit ile 1. ve 3. Derece 
arkeolojik sit alanı olan parselin özelleştirmeye konu 
edilemeyeceği; ekonomide verimlilik artışı kamu 
giderlerinde azalma sağlamak amacı gözetilmeden 
özelleştirme kapsamına alınmış” olması olarak 
belirtilmiş. Kararda ayrıca; sit alanı olan parselin 4046 
sayılı yasa uyarınca “satış” yöntemiyle özelleştirilip 
özelleştirilemeyeceğinin ayrıca tartışılması gerektiğine 
vurgu yapılmış.

Özetle, kök 423 parselin özelleştirilmesine ilişkin satış 
ihalesi kesin olarak iptal edilmiştir.

Bunun üzerine Özelleştirme Yüksek Kurulu, 28.04.2017 
tarih ve 2017/12 sayılı kararı ile “Danıştay İ.D.D.K.nın 
08.12.2016 gün ve E:2016/4388-K:2016/3337 sayılı kararı 
ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaması ve TAŞINMAZIN 
GERİ ALINMAMASINA” karar vermiştir. Başka bir 
deyişle idare yargı kararının UYGULANMAMASI VE 
TAPUNUN YENİDEN KAMU ELİNE GEÇMEMESİ 
İÇİN bir karar alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre bir hukuk 
devletidir. YARGI KARARLARININ HER KİŞİ, 
KURUM, KURULUŞ TARAFINDAN İVEDİLİKLE VE 
GECİKTİRİLMEDEN UYGULANMASI ANAYASAL 
BİR ZORUNLULUKTUR.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun bu hukuk tanımaz kararı 
(28.04.2017 tarih ve 2017/12 sayılı kararı) da yine Danıştay 
13. Dairesi’nin 07.11.2019 gün ve E:2018/319-K:2019/3519 
sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞ ve Danıştay İ.D.D.K.nın 
11.06.2020 gün ve E:2020/415-K:2020/874 sayılı kararı ile 
iptal kararı KESİNLEŞMİŞTİR.

Bunun üzerine bu defa Cumhurbaşkanlığı Makamınca, 
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25.12.2018 gün ve 506 sayılı kararı ile yeniden “Özelleştirme 
Yüksek Kurulu’nun 16.08.2012 gün ve 2012/122 sayılı 
satış ihalesi onay işlemini iptal eden Danıştay İ.D.D.K.nın 
08.12.2016 gün ve E:2016/4388-K:2016/3337 sayılı kararı 
ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaması ve TAŞINMAZIN 
GERİ ALINMAMASINA” karar verilmiştir.

CB’nın 25.12.2018 gün ve 506 sayılı kararının da, 
Danıştay 13. Dairesi’nin 23.03.2021 gün ve E:2020/3874 
sayılı kararı ile YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.

Diğer taraftan söz konusu aileler Muğla Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun 20.06.2014 gün ve 2690 sayılı ve 
03.07.2015 gün ve 3489 sayılı kararlarına da dava açıyorlar 
ve her ikisi de iptal ediliyor. Özellikle Muğla 2. İdare 
Mahkemesi’nin E:2014/959-K:2015/540 nolu kararındaki 
gerekçe dikkat çekicidir. Kararda; “… yargı kararı ile anılan 
parselin hukuken halen maliye hazinesine ait olduğunun 
kabulünün gerektiği, davaya konu işlemde ise Bodrumbir 
Turizm Yatırım A.Ş.nin mülkiyetinde olarak tescil ve ifraz 
işlemlerinin yapılması karşısında anılan bölge kurulu 
kararında hukuka ve mevzuata uyarlılık görülmemiştir…” 
gerekçesiyle iptal kararı verilmiştir. Bu karar; Danıştay 
6. Dairesi 17.07.2017 gün ve E:2015/6707-K:2017/6007 
sayılı kararı ile ONANMIŞ; aynı Dairenin 11.10.2018 
gün ve E:2017/7443-K:2018/7767 sayılı kararı ile 
KESİNLEŞMİŞTİR.

Doğal Sitlerin derecelerinin düşürülmesine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.09.2020 gün ve 200258 
sayılı kararı da Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin 12.01.2022 
gün ve E:2020/759-K:2022/45 sayılı kararı ile İPTAL 
edilmiştir.

Görüleceği üzere YARGI KARARLARI GEREĞİ maliye 
hazinesine iade edilmesi gereken 423 parsel, kamu gücü 
kullanılarak CENGİZ HOLDİNGE RESMEN MAL 
EDİLMİŞTİR.

Oysaki yargı kararları sonucunda açık ve net olarak 
Cengiz A.Ş.’nin bu parselle ilgili hiçbir mülkiyet bağının 
olmadığı ortadadır.

08.12.2016 tarihinden bu yana bu alanda malik 
sıfatı bulunmayan söz konusu şirket tarafından ÇED 
raporları, imar uygulama dosyaları hazırlanmakta, plan 
değişiklik teklifleri yapılmakta ve yapı ruhsatı dosyaları 
düzenlenmektedir. Kamu idareleri tarafından da bu 
şirket hala ısrarla malik olarak kabul edilmekte ve yargı 
kararlarına aykırı işlemler tesis edilmektedir.

Basın açıklamamıza veri oluşturan tüm bilgi belge ve 
yargı kararlarının, davacı ailelerin avukatı tarafından 
2018 ve 2021 yıllarında Bodrum Belediye Başkanlığı’na 
sunuldu. Ancak; 6 Aralık 2022 günlü meclis toplantısında 
Bodrum Belediyesi’nin de maalesef hukuk tanımayan 
kamu kurumları arasına katıldığını üzülerek gördük. 
3. Gündem maddesinde ekrana yansıtılan 18. madde 

Uygulama Sınırı; belediye başkanının beyan ettiğinin 
aksine eski 423 parselden ifraz sonucu oluşan 107 ada 41 
parselide kapsamaktadır.

6 Aralık 2022 coğrafyamız açısından oldukça talihsiz bir 
gündür. Çünkü aynı gün mecliste bu parseli kapsayan imar 
uygulama sınırları onaylanırken; Muğla Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Müdürlüğünce söz konusu parsele ilişkin 
“Göl Mahallesi, 305 ada 1 parsel, 306 ada, 1 parsel 107 ada 
43 parsel ve 107 ada 41 parsel numaralı taşınmazlara ait 
Plan Hükmü Değişikliği” askıya çıkarılmıştır. Çünkü aynı 
gün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 
“Göl Mahallesi, Gökburun Mevkii, 306 ada 1 parsel 
mevkiindeki Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 
yapılması planlanan Turizm Konaklama Tesisi projesi” 
ile ilgili olarak ‘ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 
GEREKLİ DEĞİLDİR’ kararı verilmiştir.

Oysa 305/1 ve 306/1 parseller sahil düzenleme projesi ile 
birlikte bütüncül(kümülatif)değerlendirildiğinde ÇED 
yönetmeliğinin EK-1 ine yani ÇED GEREKLİDİR e tabi 
olacaktır.Yapılacak yatırım ÇED OLUMLUDUR kararı 
alınmadan başlamamalıdır.

08.12.2016 tarihli yargı kararından bu yana maliye 
hazinesine ait olan 423 bir parselde yapılmış ve yapılacak 
idari işlemlerin başta bu yargı kararı olmak üzere tüm 
yargı kararları dikkate alınarak yapılması anayasal 
zorunluluktur. Tüm tarafları hukuka ve yargı kararlarına 
uygun davranmaya davet ediyoruz.

Basından ve belediye yetkililerinden öğrendiğimize 
göre Gökburun da Cengiz İnşaata mal edilen 306/1 
parsele Bodrum Belediyesi tarafından personele mobing 
uygulanarak ruhsat verilmiştir.Köylü Mehmet Efendinin 
tek evlik ruhsatı 6 ayda çıkmazken Cengiz İnşaata 4 
günde ruhsat verilmiştir.6 aralıkta ÇED gerekli değildir 
kararını alan Cengiz inşaat 12 Aralık ta inşaat ruhsatını 
almıştır.Cengiz inşaat  1. Derece arkeolojik SİT alanına iş 
makinaları sokmuştur.

Buradan sayın Ahmet ARAS a sesleniyoruz.Nasılki Milas 
Belediye sınırları içindeki Ağaoğlu Projesine aktif olarak 
tavır aldıysanız Bodrumu yaşanmaz,doğayı,arkeolojiyi,huk
uku tahrip eden bu projeye verdiğiniz ÇED OLUMLUDUR 
KARARI alınıncaya malikler belirleninceye kadar  ruhsatı 
derhal iptal edin. İdare hukuktan yana olmalı.

TMMOB Bodrum İKK olarak tüm bu idari işlemlerle ilgili 
gerekli hukuki girişimlerimizi,itirazlarımızı yapmakta 
olduğumuzu,gerekli suç duyurularımızı yapacağımızı ve 
süreci her zaman ki gibi Bodrum’un Sakini değil Sahibi 
olarak takip edeceğimizi bir kez daha tüm kişi, kurum ve 
kuruluşlara hatırlatırız.

Ne yaparlarsa yapsınlar,hangi hukuksuzluğa başvururlarsa 
başvursunlar.
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2 Kasım 2022 Salı

• Sol Parti Heyeti TMMOB'yi ziyaret ederek, Birliğimizin 
çalışmaları ve Meslek Örgütlerinin İktidarın hedefinde 
olmasına ilişkin TMMOB Yöneticileri ile görüşmelerde 
bulundu. TMMOB adına Yönetim Kurulu Başkanımız 
Emin Koramaz, TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata, 
Yürütme Kurulu Üyelerimiz Özden Güngör, Orhan 
Sarıaltun, Hüsnü Meydan ile Maden Mühendisleri 
Odası'ndan Ayhan Yüksel ve TMMOB Genel Sekreteri 
Dersim Gül'ün bulunduğu ziyarette; Sol parti heyeti, 
Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen ve İlknur 
Başer, Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Soğancı, 
Parti Meclisi üyesi İsmail Hakkı Tombul ülkemizin 
içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlara 
ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

5 Kasım 2022 Cumartesi

• TMMOB 47. Dönem 2. Denetleme Kurulu toplantısı 
TMMOB'de gerçekleştirildi. Toplantıya; Denetleme 
Kurulu Üyeleri Özgür TOPÇU, Halil İbrahim YİĞİT, 
Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki 
BARUTCU katıldı. Toplantıda TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan 
AYDIN da hazır bulundu.

6 Kasım 2022 Pazar

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
"Toplumda ve Mekanda Adalet" temasıyla Eskişehir’de 
gerçekleştirilen Dünya Şehircilik Günü 46. 
Kolokyumu’na katılarak bir konuşma yaptı. 

8 Kasım 2022 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Gazete Karınca'ya ülke gündemi ve iktidarın meslek 
odaları üzerindeki oyunları üzerine bir röportaj verdi.

11 Kasım 2022 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB tarafından 
düzenlenen “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’na katılarak 
bir konuşma yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz;  
Gezi davası ile cezalandırılan TMMOB Yönetim 
Kurulu üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası 
Onur Kurulu üyesi Tayfun Kahraman, Mimarlar 
Odası Avukatı Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu 
Adalet Arayışının  200. gününde Mimarlar Odasında 
düzenlenen basın açıklamasına katılarak. "200. günde 
ülkenin dört bir yanından sesleniyoruz; Adalet 
istiyoruz. Geziye özgürlük. Gezi tutukluları serbest 
bırakılsın." diye konuştu.

12 Kasım 2022 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak 
Toplantısı " TMMOB ve diğer meslek kuruluşlarına 
yönelik müdahale girişimleri" gündemi ile Makina 
Mühendisleri Odası Suat Sezai Gürü salonunda 
gerçekleştirildi. toplantıda; TMMOB Yönetim Kurulu 
ve Oda Başkanları olası bir müdahale girişiminde 



42

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2022 SAYI: 207

TMMOB GÜNCESİ

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2022 SAYI: 206

birlikte ve örgütlü hatta mücadele etme konusunda 
karar birliğine varıldı. Toplantıya; TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim 
Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Hanze Gürkaş, Hülya Küçükaras, Özden 
Güngör, Hüsnü Meydan, Orhan Sarıaltun, Feramuz 
Aşkın, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Akçadağ, 
Mustafa Zorlu, Yusuf Songül, Turgay Erkan, Murat 
Fırat, Ersin Gırbalar, Onur Gökulu, Utkan Güneş, A. 
Deniz Özdemir, Ayşegül Oruçkaptan; Genel Sekreter 
Yardımcısı Gümsüm Sönmez, Teknik Görevliler Eren 
Şahiner, Bülent Akça, ezgin Çalışkan; Oda Başkanları 
Cem Nuri Aldaş (Bilgisayar Mühendisleri Odası), Mahir 
Ulutaş (Elektrik Mühendisleri Odası), Ahmet Yaşar 
Canca (GEMİ Mühendisleri Odası), Yaşar Üzümcü 
(Gıda Mühendisleri Odası), Ali İpek (HKMO), Emrah 
Kaymak (İçmimarlar O), Taner Yüzgeç (İMO), Şevket 
Demirbaş (JFMO), Buket Yararbaş Ecemiş (JMO YK 
Yazman Üyesi), Engin Çörüşlü (KMO), Hasan Küçük 
(KMO YK Sekreter Üyesi), Yunus Yener (MMO), Tores 
Dinçöz (MO Genel Sekreteri), Gencay Serter (ŞPO), 
Aykut Üstün (TMO), Baki Remzi Suiçmez (ZMO) 
katıldı.

17 Kasım 2022 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri 
devam eden 2023 Yılı Merkezi Bütçesi kapsamında, 
kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ücretlerine ilişkin talepleri içeren bir basın açıklamasını 
gerçekleştirdi.

18 Kasım 2022 Cuma

• DİSK, KESK, TMMOB, TTB "İstiklal Caddesi’nde 
Gerçekleşen Bombalı Saldırıyı Kınıyoruz" başlıklı bir 
basın açıklaması yaptı.

23 Kasım 2022 Çarşamba

• TMMOB tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Lüks Çadır 
Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği"nin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açıldı.

• TMMOB, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne,  
üyelerimizin sigorta girişlerinin mühendislik meslek 
kodundan yapılmadığı ve sigorta primlerinin ise eksik 
yatırıldığı yönünde şikâyetler üzerine bir yazı gönderdi.

24 Kasım 2022 Perşembe

• TMMOB’nin de çağrıcıları arasında olduğu, 10 
Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Emek, Barış 
ve Demokrasi” mitingine yönelik IŞİD tarafından 
gerçekleştirilen saldırıda kullanılan bomba 
malzemelerinin temini aşamasında; katliamın 
faillerine ilişkin ihbar evraklarını katliama ilişkin 
soruşturma dosyasına eklemeyen ve soruşturma 
kapsamında değerlendirmeyen, soruşturmanın yanlış 
yönlendirilmesi ile gerçek suçluların ve sorumluların 
açığa çıkarılması yerine gizlenmelerine neden olan 
Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında 
TMMOB, TTB, DİSK, KESK ve katliamda yakınlarını 
kaybedenler tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

25 Kasım 2022 Cuma

• TMMOB Kadın Çalışma Grubu; Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 
bir basın toplantısı düzenledi.

28 Kasım 2022 Pazartesi

• TMMOB tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanan 
“Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi 
ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik”in 
yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 
Danıştay’da dava açıldı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
özlük hakları ve ekonomik taleplerini içeren ek gösterge, 
ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik kanun 
tekliflerini hayata geçirilmesi ve kanunlaştırılması 
amacıyla TBMM’de yer alan mühendis, mimar ve şehir 
plancı milletvekillerine bir mektup gönderdi.

• TMMOB Yürütme Kurulu üyemiz Feramuz Aşkın, 
Birliğimizi temsilen Türk Akreditasyon Kurumu 
(TÜRKAK) Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

29 Kasım 2022 Salı

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Hukuk 
Müşaviri Ekin Öztürk, Erzincan Ziraat Odası'nın 
düzenlediği "Çöpler Altın Madeninin Çevre ve Halk 
Sağlığına Etkileri Paneli"ne katıldı.
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30 Kasım 2022 Çarşamba

• TMMOB genel sekreteri Dersim Gül, TMMOB 
hukuk müşaviri Ekin Öztürk Yılmaz, Erzincan ili İliç 
ilçesi Çöpler mevkiinde yapılması planlanan çöpler 
kompleks madeni 2. kapasite artışı ve flatasyon tesisi 
projesine ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu 
kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşmasına 
katıldı.

1 Aralık 2022 Perşembe

• TMMOB, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne 
23 Kasım 2022 tarihinde üyelerimizin sigorta 
girişlerinin mühendislik meslek kodundan yapılmadığı 
ve sigorta primlerinin ise eksik yatırıldığı yönünde 
şikâyetler üzerine bir yazı gönderdi.

5 Aralık 2022 Pazartesi

• TMMOB Kadın Çalışma Grubu yaşanan yeni bir 
kadın cinayeti üzerine bir basın açıklaması yaptı.

6 Aralık 2022 Salı

• TMMOB tarafından Bilirkişilik Daire Başkanlığına 
"bilirkişilik asgari ücret tarifesi" üzerine görüş yazısı 
gönderildi.

7 Aralık 2022 Çarşamba

• Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 7 Aralık 2022 tarih ve 32036 sayılı resmi 
gazetede yayımlandı.

9 Aralık 2022 Cuma

• Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 
Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın “Bilirkişilik Temel 
Eğitiminin Usul ve Esasları” konulu, 11.08.2017 tarih 
ve 169 numaralı Genelgesinin “Eğitim Kuruluşları” 
başlıklı bölümünde yer alan “YÖK tarafından kabul 
edilen, en az doktora ve üzeri akademik unvana 
sahip” ibaresinin iptali talebiyle TMMOB tarafından 
Danıştay’da açılan davada Danıştay 10. Dairesince dava 
konusu düzenleme iptal edildi.

• 19.03.2022 tarih 31428 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan ‘Sulak Alanların Korunması 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik’in 1. ve 2. maddelerinin yürütmesinin 
durdurulması istemiyle TMMOB tarafından Tarım ve 
Orman Bakanlığı’na karşı Danıştay’da açılan davada, 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu “Sulak Alanların 
Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik”in 1. Maddesinin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verdi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
AKP tarafından TBMM'ye sunulan torba yasada yer 
alan bir madde zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine 
açılması girişimine karşı bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

15 Aralık 2022 Perşembe

• Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi TMMOB'yi 
ziyaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ile 
görüştüler.

16 Aralık 2022 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu, TBMM Genel Kurulu'nda 
görüşülen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Teklifi üzerine bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

23 Aralık 2022 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur 
Fincancı'nın, dava duruşması öncesi Çağlayan Adliyesi 
önünde yapılan basın açıklamasına katılarak, bir 
konuşma yaptı.

26 Aralık 2022 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar 
uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Asgari Ücreti 2023 yılı için brüt 17.500 TL 
olarak tespit edildi.

29 Aralık 2022 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Gezi Direnişi Davası'nda mahkeme tarafından verilen 
mahkumiyet kararlarının İstinaf Mahkemesi'nde 
onaylanması üzerine bir basın açıklaması yaptı.
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