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Değerli Meslektaşlarımız,

Şubemiz haber bülteninin Nisan-Mayıs 2013 sayısı, bu ay 
da yine zengin içeriği ve güncel dosyalarıyla siz değerli 
okurlarının beğenisine sunulmaktadır. 

Ankara’da on binlerin katılımı ile Sıhhıye Meydanı’nda kut-
lanan 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü’nde inşaat mühendisleri olarak bizler de alanlarday-
dık. 1 Mayıs ile ilgili haberler bültenimiz içerisinde yer al-
maktadır. 

TMMOB tarafından son yıllarda gerçekleştirilen en önem-
li projelerden birisi olan TMMOB Öğrenci evi ve Sosyal 
Tesisleri inşaatı hızla ilerliyor. TMMOB öğrenci evi için bir 
bağış kampanyası başlattı. Bir tuğla da siz koymak için 
bağış kampanyası ile ilgili ayrıntıları bültenimizde bulabi-
lirsiniz. 

Şubemizce gerçekleştirilen meslek içi eğitimlerimiz de-
vam ediyor. Gerçekleştirilen kurs ve seminerlerimizin bil-
gileri bültenimizde yer almaktadır. 

Şubemiz bu ayda, Ankara’da gerçekleşen olaylara dair 
kamuoyunu aydınlatmak üzere basın açıklamaları ger-
çekleştirdi. 22 Mart 2013 tarihinde Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin meslek odalarıyla ilgili ‘tutarsız’ açıklama-
larına dair ve 29 Mart 2013 tarihinde Mamak Belediyesi’ne 
ait spor ve sosyal tesis kompleksi inşaatında meydana 
gelen göçük hakkındaki açıklamalarımızı bültenimizin içe-
risinde bulabilirsiniz. 

Şubemizin de düzenleyicileri arasında yer aldığı ve beş 
meslek odasının birlikte yürüttüğü Metin Lokumcu Anıt 
Mezar yarışması sonuçlandı. Hopa’da Tayyip Erdoğan’ın 
protesto edilmesiyle çıkan olaylarda hayatını kaybeden 
Metin Lokumcu için inşa edilecek anıt mezar açılışı ve 
anma programının ayrıntılarını bültenimizde bulabilirsiniz. 

TMMOB Ankara İKK, bu ayda etkinliklerine devam etti. 
Ankara İKK temsilcileri ana muhalefet partisine men-
sup mühendis, mimar ve şehir plancısı milletvekilleri ile 
bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca 
Ankara İKK, 6 Mart 2013 tarihinde Dışkapı Yunus Emre 
Halk Çarşısı’nda meydana gelen yangın ile ilgili raporu, 15 
Nisan 2013 tarihinde “İşten Çıkarma Paneli” ve 16 Mayıs 
2013 tarihinde üniversitelerde yaşanan olaylarla ilgili ba-
sın açıklaması gerçekleştirdi. Ankara İKK’nın etkinliklerinin 
ayrıntılarını bültenimiz içerisinde bulabilirsiniz. 

Güncel konulara ilişkin hazırladığımız dosyalarımı-
zın bu ayki konusu “1 Mayıs ve Mühendisler”. 1 Mayıs 
Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde 
inşaat mühendislerinin çalışma koşullarını ve 1 Mayıs al-
gılarını öğrenmek üzere bir dizi röportaj ve web üzerinden 
anket gerçekleştirdik. Röportajlarımız ve anketimizden 
çıkan sonuçlar bültenimizin içerisinde yer almaktadır. 
Ayrıca dosyamızda Mehmet Alper Kaya’nın “1977’den 
2013’e; 1 Mayıs, Taksim, Tatil,  Rezidans…” başlıklı yazısı, 
“Meslektaşlarımıza Sorduk” başlıklı web üzerinden sizlerle 
gerçekleştirdiğimiz anketten derlediklerimiz ve hükümetin 
ağzından çıkanı kulaklarının duymadıklarını bulabilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…
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Yeni Yapı Denetim ve İmar Kanunu Tasarıları
AKP Hükümeti geçtiğimiz aylarda yapı denetimini düzen-

leyen bir kanun taslağı hazırlamıştı. Kıyılar, meralar, ormanlar 
ve 6235 sayılı TMMOB yasasını da düzenleyen bu geniş içe-
rikli taslak rafa kaldırılmıştı. Ancak 19 Nisan 2013 tarihinde 
yeni bir taslak ortaya çıktı. TMMOB’ye iletilen “Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun Tasarısı” ve “3194 Sayılı İmar Kanunu 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”ndan oluşan tas-
lakların, bundan önce gündeme gelen taslağın ikiye ayrılması 
ile elde edilmiş olduğu ortaya çıktı. 

Taslaklardan yapı denetimi hakkında olanı, bir yandan mü-
hendislik ve mimarlık hizmet alanlarını düzenleyerek bu hiz-
metlerin icra koşullarını tümüyle değiştirmekte ve herhangi 
bir mühendis ya da mimarın bir sermaye şirketi dışında ser-
best olarak çalışabilmesinin olanaklarını ortadan kaldırmak-
tadır. Taslak bir önceki haliyle oldukça benzerlikler taşımak-
la birlikte, yapı üretim ve denetim sürecindeki mühendis ve 
mimarların projeleri arasındaki bağı koparmakta, mühendis 
ve mimarların özlük ve mesleki haklarını ise yok saymakta-
dır. Yapı denetim sistemini bir bütün olarak değiştiren taslak, 
yapı üretim ve denetimini müşavirlik firmalarına bırakmakta, 
meslek odalarını ve yerel yönetimleri de sürecin dışında tuta-
rak yetkileri merkezileştirmektedir. 

İmar kanunu ile ilgili olan taslak ise kentsel dönüşüm pro-
jelerinin gerçekleştirilmesi ve bu konuda yatırımcıların önün-
deki engellerin kaldırılması yönünde düzenlemeleri esas alır-
ken, doğal, kültürel mirasın yok edilerek, imar rantı odaklı bir 
anlayışı esas aldığını açıkça ortaya koymaktadır.  Afet Yasası 
ile başlanan rant projelerinin devam ettirilmesi ve tamamlan-
ması amacı taşıyan taslakta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
yetkilerinin daha da arttırılarak, sürecin işletilmesi, uygulan-
ması ve denetlenmesinin merkezi olarak yürütülmesi amaç-
lanmaktadır.

TMMOB ve bağlı meslek odaları tarafından gerek bilimsel 
raporlar gerekse de tespitler ışığında açığa çıkan değerlen-
dirmelerin yasa yapıcılar tarafından dikkate alınmadığı hazır-
lanan son taslaklar ile bir kez daha açığa çıkmıştır. Bilimsel ve 
teknik bir bakış açısından uzak, tüm doğal varlıkları amaç dışı 
kullanıma açan, her biri bir başka meslek alanında yer alan 
ve hayatın başka alanlarına değen meslek odalarını hiçe sa-
yan söz konusu taslaklar hakkında sözümüz açıktır: Bilim ve 
tekniğin ışığında savunduğumuz ilkeleri korumaya ve doğru 
bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Doğru olanın hayata 
geçirilmesi için mesleğimizden gelen gücümüzle mücadele 
edeceğiz. Meslektaşlarımızın ve toplumun yararına olmayan 
her türlü projenin karşısında olacağız. Biliyoruz ki, bilimin ve 
tekniğin gücü bu karanlığı aydınlığa çevirecektir. 

TMMOB Öğrenci Evi İçin Bir Tuğla da Siz Koyun…
TMMOB 41. ve 42. Genel Kurullarında kararı alınan ve 

TMMOB tarafından son yıllarda gerçekleştirilen önemli pro-
jelerden birisi olarak Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nin inşa-
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atı hızla ilerliyor. Geçtiğimiz yıl TMMOB eski Başkanı Teoman 
Öztürk’ün ölüm yıldönümünde temeli atılan Öğrenci Evi’nin, 
Teoman Öztürk’ün ölüm yıldönümü olan 11 Temmuz 2013 ta-
rihinde açılması planlanıyor. TMMOB, Öğrencievi’nin tamam-
lanması için tüm TMMOB üyeleri ve dostlarının desteğine 
ihtiyaç duyduklarını belirterek bir bağış kampanyası başlattı. 

Değerli üyelerimiz, “Gençlik Geleceğimizdir” şiarıyla yola 
çıkan bu önemli projenin hayata geçirilmesi için bir tuğla da 
siz koymak isterseniz aşağıdaki hesap numarasına bağış ya-
pabilirsiniz: 

Bağışların yatırılacağı TMMOB Hesabı:
Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesi 5914161 
IBAN NO: TR110006400000142185914161

Reyhanlı İçin Yastayız…
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde iki ayrı noktada patlatılan 

bombalar sonucunda onlarca kişi hayatını kaybetmiştir. 
Reyhanlı’da yaşanan üzücü olayda hayatını kaybedenlerin 
yakınlarına başsağlığı, yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz.

Reyhanlı’da yaşananlar hepimize bir kez daha göstermiştir 
ki; “Yurtta Barış, Dünyada Barış” şiarını yükseltmek yerine 
siyasal iktidarca emperyal savaş çığırtkanlığına soyunmak 
ve bu amaçla emperyalizmin taşeronluğunu üstlenmek ül-
kemizi giderek daha da büyük bir çıkmazın içine çekmiştir. 
Ülkemizde siyasal iktidarın dış politikalarının yol açtığı bu çık-
maz, ülkemizi içeriden ve dışarıdan her türlü provakasyona 
açık hale getirmiş, yaşanan olay siyasal iktidarca yürütülen 
politikaların ülkemiz insanlarının kanı üzerinden yürütüldüğü-
nü bir kere daha gözler önüne sermiştir. 

Siyasal iktidar ise yaşananlar karşısında sessizliğini korur-
ken, yaşananların görülmemesi, duyulmaması için de dört 
bir yanda sansür uyguluyor, yayın yasakları koyuyor. İnsanlar 
yanı başında yaşananlardan habersiz yaşıyor. Reyhanlı’da 
yaşananları ve bu yaşananların sorumlusu olan politikaları 
protestoya yönelik gerçekleştirilen her eylem, çıkartılan her 
yüksek ses ise gaz, cop ve gözaltı olarak karşılık buluyor, 
hatta tutuklama talebi olarak insanların özgürlüğünü elinden 
alma tehdidini de içerisinde taşıyor. Bu anlamda siyasal ikti-
darca kullanılan, üniversitelerde öğrencilere, sokaklarda hal-
ka uygulanan, her türlü şiddet yöntemini şiddetle kınıyor ve 
ülkemiz insanlarının kanı ve canı üzerinden yürütülen savaş 
politikalarına karşı “Yurtta Barış, Dünyada Barış” şiarını hep 
birlikte yüksek sesle yineliyoruz. 

Açıktır ki, Reyhanlı’da yaşananlar, birilerinin attığı savaş 
naralarıdır. Oysaki savaşlar tarihin karanlık sayfalarında kal-
malıdır. Buna karşılık başta Reyhanlı halkı olmak üzere bizler 
ve toplamda tüm halkın istediği sadece barış ve kardeşliktir.  
Yaşasın halkların kardeşliği!

İMO Ankara Şubesi
20. Dönem Yönetim Kurulu
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TMMOB 41. ve 42. Genel 
Kurullarında kararı alınan ve 
TMMOB tarafından son yıllar-
da gerçekleştirilen önemli pro-
jelerden birisi olarak Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisleri’nin in-
şaatı hızla ilerliyor. Geçtiğimiz 
yıl TMMOB eski Başkanı Teo-
man Öztürk’ün ölüm yıldönü-
münde temeli atılan Öğrenci 
Evi’nin, Teoman Öztürk’ün 
ölüm yıldönümü olan 11 
Temmuz 2013 tarihinde açıl-
ması planlanıyor. TMMOB, 
Öğrencievi’nin tamamlanması 
için tüm TMMOB üyeleri ve 
dostlarının desteğine ihtiyaç 
duyduklarını belirterek bir ba-
ğış kampanyası başlattı. 

Siz değerli üyelerimiz, “Genç-
lik Geleceğimizdir” şiarıyla 
yola çıkan bu önemli proje-
nin hayata geçirilmesi için bir 
tuğla da siz koymak isterseniz 
bağış yapabilirsiniz. 

Bağışların yatırılacağı TMMOB 
Hesabı:

Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesi 5914161 
IBAN NO: TR110006400000142185914161



1 Mayıs Birlik, Mücadele, Daya-nışma 
Günü Ankara’da on binlerin katılımı ile 
Sıhhiye Meydanı’nda kutlandı. 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB öncü-
lüğünde işçi ve kamu çalışanları sen-
dikaları, demokratik kitle örgütleri, 
siyasi partiler, gençlik kortejleri, yerel 
dernekler ve çok sayıda kurum TCDD 
Garı önünde bir araya geldi. On bin-
lerce kişi, kortejler halinde miting alanı 
olan Sıhhiye Meydanı’na yürüdü. İnşaat 
Mühendisleri Odası Yöneticileri, üyeleri 
ve öğrenci üyelerinin de katıldığı mi-
tingde genç-İMO “Yaşasın 1 Mayıs, 3. 
Köprünün Değil, Devrimci Köprünün 
Mühendisleriyiz!” pankartı taşıdı.

İşsizliğe, sendikasızlaştırmaya, taşe-
ronlaşmaya, iş cinayetlerine, kötü çalış-
ma koşullarına karşı taleplerin dile geti-
rildiği mitingin açılış konuşmasını Tertip 
Komitesi Başkanı ve KESK Ankara 

Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü 
Dengiz Sönmez yaptı. 

 Karanlık ve sıkıntılı günlerden geçen 
emekçilerin güvencesizliğe, taşeronlaş-
tırmaya, iş kazalarına maruz kaldığını 
belirten Sönmez, çocukların da sömü-
rü çarklarının arasına katıldığını ifade 
etti. Pek çok işçi direnişinden örnekler 
veren Sönmez, “Kavgamız AKP’nin 
taşeron düzenine karşı emeğin ve öz-
gürlüğün düzenini kurmak içindir” dedi. 
Muhalif kurumlara yönelik operasyon-
lara ve baskılara da değinen Sönmez, 
AKP’nin her alandaki saldırılarına karşı 
emekçilerin mücadeleyi yükseltmesi ge-
rektiğinin altını çizdi. Sönmez, 30 yıldır 
süren savaşın sonunda barışın daha çok 
konuşulduğunu dile getirdi. Açıklamada 
sürecin AKP’nin ve emperyalizmin stra-
tejileri doğrultusunda ilerlemesinin de 
emekçilerin kararlı duruşuyla sağlana-
cağı belirtildi.

 
Sönmez’in ardından DİSK adı-

na Bölge Temsilcisi Çetin Çalışkan ve 
Türk-İş adına Tez Koop-İş Ankara 2 
Nolu Şube Başkanı Mustafa Barın 
taşeronlaştırmaya vurgu yapan bir ko-
nuşma yaptı. TMMOB adına Makine 
Mühendisleri Odası Genel Sekreteri 
Ercüment Çervatoğlu konuşmasında 
rant ve yağma politikalarına karşı hal-
kın barınma hakkı mücadelesiyle, sağlık 
hakkı mücadelesiyle omuz omuza bir 
duruş sergileneceğini söyledi. TTB adı-
na Ankara Tabip Odası Başkanı Özden 
Şener ise sağlıkta dönüşümün yıkımına 
ve sağlık çalışanlarına yönelik şidde-
te ilişkin konuştu. Ortak açıklamanın 
Kürtçesi ise Eğitim Sen 2 Nolu Şube 
Sekreteri Çerkez Aydemir tarafından 
okundu.

Konuşmaların ardından Halkevleri 
Çocuk Korosu kürsüye çıktı. Miting 
Niyazi Koyuncu konseri ile son buldu.
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ANKARA’DA 1 MAYIS
ON BiNLERiN KATILIMI iLE KUTLANDI
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DİSK, KESK, SGBP, TMMOB ve TTB 
16 Nisan 2013 Salı günü Mülkiyeliler 
Birliği’nde 1 Mayıs’ta el ele, omuz 
omuza alanlarda olacaklarını belirten 
bir basın açıklaması yaptı. Kurumlar 
adına basın açıklamasını KESK 
Ankara Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü Dengiz Sönmez yaptı. 

Açıklamanın ardından DİSK adına 
Bahri Varbil,  Sendikal Güç Birliği 
adına Mustafa Barın, TMMOB adına 
Özer Akkuş, TTB adına Rıza Özbek 
ve KESK’den Güldane Erdoğan söz 
aldı. Temsilciler 1 Mayıs’ın emeğin, 
dayanışmanın ve mücadelenin günü 
olduğunu ve 1 Mayıs’ta taşeronlaşma-
ya, neoliberalizme, emek ve meslek 
örgütlerine yapılan saldırılara karşı, ni-
telikli, ücretsiz ve ulaşılabilir bir sağlık 
için alanlarda olacaklarını belirtiler.

25 Nisan 2013 Perşembe günü ise 
“1 Mayıs”ta Sıhhiye Meydanı’nda ola-
caklarını ve hep bir ağızdan “Yaşasın 
1 Mayıs, Yaşasın İnsanca Yaşam 
Mücadelemiz” diyerek haykıracakları-
nı belirten basın açıklaması yaptılar ve 
Kızılay’da bildiri dağıttılar.

Açıklamayı kurumlar adına KESK 
Ankara Şubeler Platformu Dönem 

Sözcüsü Dengiz Sönmez yaptı. Erkek 
egemen kapitalist sistemin bugün 
geldiği aşamada, yeni düzenini tüm 
dünyada yerleştirmek için saldırılarını 
ve işgallerini genişlettiğini, yeni em-
peryalist işgallerini taşeronları aracı-
lığıyla Ortadoğu’da gerçekleştirdiğini, 
emperyalizmin vahşi saldırganlığından 
halkların payına savaş, kan ve gözyaşı 
düştüğünü söyleyen Sönmez, 1 Mayıs 
2013’te esnek, güvencesiz, güvenlik-
siz çalıştırmanın, taşeronlaştırmanın, 
özelleştirmenin, iş cinayetlerinin, iş-
sizliğin, yoksulluğun, açlığın, sendikal 
örgütlülüğün önündeki engellerin, ka-
dına yönelik şiddetin, çocuk istismarı-

nın, doğa katliamının, kentsel talanın, 
düşünce ve ifade özgürlüğüne yöne-
lik saldırıların son bulması, herkese 
parasız sağlık, parasız eşit, bilimsel, 
demokratik, laik, ana dilinde eğitim 
sağlanması, bütçenin savaş için değil 
eğitime, sağlığa, halkın ihtiyaçlarına 
yönelik olarak planlanması için, eşit, 
özgür, gerçek barış ve demokrasinin 
hayat bulduğu bir ülkeyi kurmak için 
Sıhhiye Meydanı’nda olacaklarını be-
lirtti.

Sönmez’in ardından kurum tem-
silcileri söz aldı ve daha sonra Kızılay 
Meydanı’nda bildiri dağıtıldı.

“ 1  M A Y I S ”  Ö N C E S i 
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16 Nisan Tarihli Basın Açıklaması:

Yoksulluğa, Güvencesizliğe, Ge-
riciliğe ve Irkçılığa, Emperyalist 
Müdahaleye Karşı, Emek, Barış, 
Özgürlük ve Demokrasi İçin 1 Ma-
yıs’ta Alanlardayız

İşçi sınıfının, emekçilerin uluslarara-
sı birlik, dayanışma ve mücadele gü-
nünde, 1 Mayıs Bayramında el ele, kol 
kola, omuz omuza alanlarda olacağız.

1 Mayıs 2013’te, dünyanın bütün 
işçileriyle, emekçileriyle, ezilenleriyle, 
yoksullarıyla, işsizleriyle, gençleriy-
le, öğrencileriyle, kadınlarıyla birlikte 
erkek egemen kapitalist sistemin sö-
mürüsüne, baskısına karşı, emperya-
lizmin dünya halklarına saldırılarına 
karşı, emek için, barış için, eşitlik için, 
özgürlük ve demokrasi için sesimiz 
sokaklardan çığ gibi yükselecek.

Kapitalist sistem yenidünya düzeni-
ni, her geçen gün, saldırılarını daha da 
yoğunlaştırarak, emperyalist işgalleri-
ni genişleterek oturtuyor, pekiştiriyor. 
Üretimi dönüştürme sürecini küresel 
çapta uyguladığı politikalarla tamam-
lıyor. Emperyalist işgallerin yeni bi-
çimlerini taşeronları aracılığıyla dünya 
halklarına, Ortadoğu halklarına daya-
tıyor.

Küresel sermayenin Türkiye’deki iş-
birlikçisi AKP sivil diktaya dönüştür-
düğü iktidarında baskıyla, yasaklarla, 
gözaltılarla, tutuklamalarla dayatıyor 
vahşi uygulamalarını. Polisiyle, gazıy-
la, bombasıyla, copuyla, faşizan uy-
gulamalarıyla halkın, işçilerin, emek-
çilerin sesini boğmaya devam ediyor.

2013 1 Mayıs’ında;

•	İşsizliğin kitlesel boyutlara ulaş-
tığı, 
•	Emeğin kazanılmış haklarının 

gasp edildiği,
•	Özel istihdam bürolarının kölelik 

büroları haline getirildiği, 
•	Bölgesel asgari ücret uygulama-

sı ile asgari ücretin düşürüldüğü,
•	Taşeronluğun, esnek, güvence-

siz ve kuralsız çalışmanın “Ulusal 
İstihdam Stratejisi” adı altında yay-

gınlaştırıldığı, Grev yasaklarının yay-
gınlaşarak devam ettiği,
•	İşçi sınıfının önüne konulan ba-

rajları koruyan, yasakçı sendika ya-
sasının dayatıldığı,
•	5 milyon işçinin TİS yapmasının 

engellendiği,
•	Kıdem tazminatının gasp edildiği,
•	Örgütsüz, güvencesiz, koruma-

sız, güvenliksiz bırakılan işyerlerinde 
üst üste iş cinayetlerinin yaşandığı, 
milyonlarca işçinin ölümün kuca-
ğında çalışma koşullarına mahkûm 
edildiği, 
•	“4688 sayılı Kamu Görevlileri 

Sendikalarında Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun” ile kamu emekçi-
lerine anti demokratik çalışma ve 
yaşam koşullarının dayatıldığı, 
•	4+4+4 “İlköğretim ve Eğitim 

Kanunu “ile eğitim sisteminde bas-
kıcı, gerici uygulamaların dayatıldığı, 
eğitimin adeta bir kâbusa dönüştü-
rüldüğü, 
•	KESK, DİSK gibi sendikaların 

üye ve yöneticilerine yönelik gözaltı 
ve tutuklamaların gün be gün arttığı, 
•	Bilimi ve tekniği halkın çıkarları 

için kullanan meslek odalarının iş-
levsizleştirilmek istendiği, 
•	Halkın yoksullaştırıldığı,
•	Özelleştirme uygulamalarının 

had safhaya ulaştırıldığı,
•	Başta eğitim ve sağlık olmak 

üzere tüm kamusal hizmetlerin tica-
rileştirildiği, 
•	Ortadoğu ve Suriye’de emperya-

lizmin işgal politikalarının taşeronlu-
ğuna soyundurduğu, 
•	Gazetecilerin, avukatların, sendi-

kacıların gözaltına alınıp tutuklandığı, 
•	Sanat eserlerinin katledildiği, sa-

natın sansürlendiği,
•	Doğanın kar için talan edildiği, 

HES’lerle, nükleer santrallerle ya-
şam alanlarının yok edildiği, 
•	Kentsel dönüşüm adı altında 

kentlerimizin yağmalandığı, 
•	Kadın cinayetlerini artıran zihni-

yetin kol gezdiği, 
•	Homofobik zihniyetin saldırılarını 

keskinleştirdiği,
•	İktidarın, halkların Barış ve de-

mokrasi özlemini kendi seçim ve 
anayasa hesaplarına alet etmeye 
çalıştığı, bir ülke panoraması önü-
müzde duruyor.

Oysa bizler, işçiler, emekçiler, iş-
sizler, açlar, yoksullar, ezilenler, dışla-
nanlar, gençler, kadınlar, eşcinseller, 
mühendisler, mimarlar, aydınlar, sa-
natçılar, emekliler, ayak takımı, baldırı 
çıplaklar, “Başka bir dünyanın müm-
kün olduğunu” biliyoruz. Baskılar 
karşısında yılmadan direneceğimizi, 
teslim olmayacağımızı, boyun eğme-
yeceğimizi haykırıyoruz.

Yaşamı var eden bizler;

	Esnek, güvencesiz çalıştırma-
ya, taşeronlaştırmaya, özelleştirme-
ye son verilmesi için,
	İş cinayetlerinin durdurulması 

için,
	İşsizliğin, yoksulluğun, açlığın 

ortadan kaldırılması için, 
	Sendikal örgütlülüğün önünde-

ki engellerin kaldırılması için,
	herkese eşit, parasız, demok-

ratik, bilimsel, ana dilinde eğitim 
hakkı tanınması için, 
	Savaşa değil eğitime ve sağlığa 

bütçe ayrılması için,
	Tüm çalışanlara insanca yaşam 

için gereken bir ücretin ve sağlıklı 
çalışma koşullarının sağlanması için,
	Çalışma yaşamının demokra-

tikleştirilmesi, üretenlerin yönetme-
si için,
	Kadına yönelik cins ayrımcı 

uygulamaların ortadan kaldırılması, 
kadına yönelik şiddetin, çocuk istis-
marının son bulması için,
	Tecavüzcülerin, kadına şiddet 

uygulayanların korunmadığı, kadınla-
rın yaşama eşit biçimde katıldığı bir 
toplumsal düzenin tesis edilmesi için,
	Düşünce ve ifade özgürlüğü-

nün, basın özgürlüğünün, sanatın 
önündeki engellerin kaldırılması için, 
	Ekolojik sistemi bozan, doğayı 

katleden uygulamalara, projelere 
dur demek için,
 
Eşitlikten, özgürlükten, barıştan, 

yana bir ülke ve dünya kurmak, kar-
deşliğin, adaletin ve dayanışmanın 
hâkim olduğu bir geleceği yaratmak 
için mücadelemize devam edeceği-
mizi tüm halkımıza duyuruyor, 1 Mayıs 
2013 günü Sıhhiye Meydanı’nda bir 
arada sesimizi yükseltmeye, sözümü-
zü söylemeye çağırıyoruz.
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Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve 
Hüseyin İnan idam edilişlerinin 41. yı-
lında mezarları başında anıldı. Binlerce 
kişinin katıldığı anma etkinliğinde, 
devrimcilerin avukatı Halit Çelenk de 

unutulmadı. Anma için demokratik kit-
le örgütleri, meslek odaları, siyasi par-
tiler saat 12.00’da Karşıyaka mezar-
lığında bir araya geldi. Anmaya İMO 
Ankara Şubesi yöneticileri, üyeleri ve 
genç-İMO üyeleri de katıldı.

Halit Çelenk’in eşi Şekibe Çelenk’in 
de katıldığı anmada Denizler şahsında 
devrim ve demokrasi mücadelesinde 
yaşamını yitirenler adına saygı duru-
şunda bulunuldu, üç devrimcinin idam 
sehpasındaki son sözleri de hep bir 
ağızdan haykırıldı.

Kurumlar adına ortak basın açıkla-
masını yapan KESK Ankara Şubeler 
Platformu Dönem Sözcüsü Dengiz 
Sönmez, ABD emperyalizmine, NATO 
askeri olmaya, işbirlikçiliğe karşı onur-
lu bir duruşu Denizlerden öğrendikleri-
ni söylediği konuşmasında devraldık-
ları miras doğrultusunda AKP’nin faşi-

zan ve işbirlikçi politikalarına karşı mü-
cadele edeceklerini dile getirdi. Yazar 
Aydın Çubukçu da Ortadoğu’daki 
emperyalist savaşa karşı bir kez daha 
barışı haykırmak gerekliliğine dikkat 
çekti. Konuşmaların ardından kortej-
ler eşliğinde Gezmiş, Aslan ve İnan’ın 
mezarları ziyaret edildi.

DENiZ GEZMiŞ, YUSUF ASLAN ve HÜSEYiN iNAN

MEZARLARI BAŞINDA ANILDI

Kaya Beyazıtoğlu Lisesi ve Nermin 
Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi’nde 
İnşaat Mühendisliği mesleği tanıtıldı. 

26 Nisan 2013 Cuma günü Kaya 
Beyazıtoğlu Lisesi’nde gerçekleştiri-
len tanıtıma İnşaat Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi adına Şube Sekreter 
Yardımcısı Murat Karacaoğlu, Yük-
sek İnşaat Mühendisi Hüseyin Tekel 
ve Yüksek İnşaat Mühendisi Nazan 
Tekel katıldı. 

16 Mayıs 2013 Perşembe günü 
Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Li-
sesi’nde gerçekleştirilen tanıtıma ise 
Murat Karacaoğlu ve Hüseyin Tekel 
katıldı.

Tanıtımda Murat Karacaoğlu TM-
MOB ve İnşaat Mühendisleri Odası, 
örgütlenme yapısı, faaliyetleri hakkın-
da bilgi verdi. Hüseyin Tekel ise in-
şaat mühendisliğinin genel anlamda 
ne olduğu, etki alanları ve kapsamı 
hakkında geçmişten günümüze bil-
giler verdi ve gelecekte bizi bekleyen 
yapıları anlattı. Tanıtımın ardından ger-
çekleştirilen soru-cevap bölümünde 
öğrencilerin yönelttikleri sorular ce-
vaplandı.

LiSELERDE MESLEK TANITIMI YAPILDI



İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) 
da düzenleyici kuruluşlar arasında yer 
aldığı “Toplumcu Belediyecilik Ulusal 
Forumu” 11 Mayıs 2013 Cumartesi 
günü ODTÜ Vişnelik Tesisi’nde yapıl-
dı. Foruma odamız adına İMO Ankara 
Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş ka-
tıldı.

Forum ön hazırlıkları kapsamında, 
2012 yılından bu yana düzenlenen 
katılım, dayanışma, planlama, istih-
dam, kentsel dönüşüm, ulaşım, sana-
yi temalarında çalıştaylarının bir adım 
daha ilerletilmesi amacıyla gerçekleş-
tirilen forum, toplumcu belediyecilik 

düşüncesi ve ilkelerini ortaya koyan 
bir bildirge oluşturabilme, aynı zaman-
da yeni bir belediyecilik düşüncesinin 
ve yönetim felsefesinin geliştirilmesi 
doğrultusunda yerel siyaseti ve yerel 
seçim sürecini bu düşünce ile etkile-
me amacıyla gerçekleştirildi.

“Piyasaya karşı halkı korumak 
için…” ana sloganıyla gerçekleştiri-
len forumda temel olarak “Neden bir 
seçenek ihtiyacındayız?”, “Toplumcu 
belediyecilik bugünün koşulların-
da ne anlama geliyor?”, “Toplumcu 
Belediyeciliğin ilkeleri neler olabilir?” 
sorularına yanıtlar arandı, toplumcu 

belediyecilik fikrinin geliştirilmesinin ve 
derinleştirilmesinin olanakları tartışıldı. 

Oturumlar için “Neden bir seçenek 
arayışındayız?”, “Bugünün koşulların-
da toplumcu belediyecilik ne anlama 
geliyor?”, “Toplumcu belediyeciliğin 
ilkeleri neler olacaktır?” başlıklı çerçe-
ve tartışma metinlerinin önceden pay-
laşıldığı forum,  düzenleyici kuruluşlar 
adına YAYED başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Sonay Bayramoğlu Özuğurlu’nun 
açılış konuşmasıyla başladı. 

Açılış konuşmasının ardından ge-
çilen forum bölümünde öncelikle 
durum analizi yapılarak, neden bir 
seçenek arayışında olunduğu tartışıl-
dı. Forumun ikinci bölümünde, Prof. 
Dr. Can Hamamcı’nın sunumuyla 
toplumcu belediyeciliğin ilkelerinin 
neler olabileceği ele alındı. Forumun 
son bölümünde ise yapılan tüm tar-
tışmalardan açığa çıkan sonuçların 
ele alındığı Toplumcu Belediyecilik 
Bildirgesinin yazım heyetinin belirlen-
mesi ve forum çalışmaların izlenmesi-
ne ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi. 

Forumun sonucunda ortaya çıkan 
Toplumcu Belediyecilik Bildirgesi iler-
leyen günlerde yayımlanacaktır. 

TOPLUMCU BELEDiYECiLiK ULUSAL FORUMU

İMO Ankara Şubesi üyesi genç mü-
hendisler 26 Nisan 2013 Cuma günü 
düzenlenen kokteylde buluştu. İnşaat 
Mühendisleri Odası Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen kokteyle 
İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyeleri de katıldı. 

Kokteyl İMO Ankara Şube Başkanı 
SelimTulumtaş’ın açılış konuşması 
ile başladı. Konuşmasında her yapı-
nın bir ruhu olduğunu ve bu ruhu ya-
pım aşamasındaki emek ve kullanımı 
sırasındaki emek ve sahiplenmenin 
oluşturduğunu söyleyen Tulumtaş, 
1954’den bu yana odamızı kuran bir 
emek ve bir kuruluş amacı olduğunu, 
bu amacı gerçekleştirmek yönünde 

kullanacakların ise genç mühendisler 
olduğunu belirtti. Tulumtaş konuşma-
sına bu birlikteliklerin yeni projeler ge-
liştirilmesinde ve amaca ulaşmada işe 
yarayacağını söyleyerek devam etti.

Tulumtaş’ın konuşmasının ardın-

dan İMO’yu ve Ankara Şubesini ta-
nıtan sinevizyon gösterimi yapıldı. 
Sinevizyon gösteriminin ardından 
başlayan kokteylde genç mühendis-
lere Şube faaliyetleri hakkında bilgi-
lendirme yapıldı ve mesleki sorunlar 
tartışıldı.

GENÇ MÜHENDiSLER iÇiN KOKTEYL
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Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş’ın da 
oturum yürütücülüğünü üstlendiği 
Halkevleri Yerel Yönetimler Forumu 
12 Mayıs 2013 Pazar günü Çankaya 
Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde 
gerçekleştirildi. 

Yerel seçimlerin de içinde yer aldığı 
üç seçim dönemine girdiğimiz zaman-
da gerçekleştirilen forum, yerel yöne-
timlerin iktidar tarafından toplumsal 
ve kentsel rant alanı olarak görülmesi-
ne, kamusal alanların tasfiyesine karşı 
nasıl bir yerel yönetim olması gerekti-
ğini tartışmak, deneyimleri paylaşmak 
amacıyla düzenlendi. Forum, Fikri 
Sönmez nezdinde Türkiye’de sosyalist 
belediyecilik anlayışı için mücadele 
etmiş tüm yol arkadaşları için yapılan 
saygı duruşu ile başladı.

“Neoliberal Dönemde Yerel Yöne-
timler: Halkın Hakları İçin Müdahale, 
Mücadele ve Kazanımlar” başlığı-
nı taşıyan forumda, “Neoliberal Kriz 
Çağında Yerel Yönetimler”, “Mevcut 
Belediyecilik Pratikleri ve Taşeronlaş-
tırma” başlıklı iki oturum ve “Halkçı Bir 
Yerel Yönetim Mümkün mü?” başlıklı 
forum bölümleri yer aldı. 

“Neoliberal Kriz Çağında Yerel Yö-
netimler” başlıklı oturumun yürütücü-
lüğünü gerçekleştiren Tulumtaş, “Bu 
gün burada insandan halktan, top-
lumdan yana bir yönetimin kavramları-
nın, araçlarının ve uygulamalarının ge-
liştirilmesi yönünde tartışmak için bir 
aradayız. Aslında Ülkemizde bu yönde 
arayışlar birçok farklı koldan yürütül-
mektedir. Örneğin dün (11 Mayıs 2013) 

Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim 
Derneğinin yürütücülüğünde düzen-
lenen ve düzenleyici kurul içerisinde 
Odamızın da bulunduğu “Toplumcu 
Belediyecilik Ulusal Forumu” da bu 
arayışların bir ürünüdür. Bu yöndeki 
tüm arayışların ana yatağına ulaşma-
sında hepimize düşen görev ve so-
rumluluklar olduğuna inanıyorum” di-
yerek başladığı konuşmasında, 1980 
sonrasında Ülkemizde de etkinliğini 
arttıran neoliberal politikaların hayatın 
her alanını talana açtığını belirterek, 
karşı duruş için neoliberalizmin kav-
ram ve uygulamalarının herkes tara-
fından iyi anlaşılması gerektiğini be-
lirtti. Tulumtaş’ın konuşmasının ardın-
dan oturumda YAYED Başkanı Sonay 
Bayramoğlu Özuğurlu “Neoliberalizm 
ve Belediyecilik”, ODTÜ Siyaset Bilimi 
Öğretim üyesi Mustafa Kemal Bayırbağ 
“Kürt Sorununun Çözümünde Yerel 
Özerklik”, Ordu Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Deniz Yıldırım ise “Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Üzerinden 
Yeni Rejim Okuması: Yerelleşme mi 
Merkezileşme mi?” başlıklı sunumları-

nı gerçekleştirdiler.

Birinci oturumun ardından gerçek-
leştirilen ikinci oturumda ise AKP, 
CHP ve BDP belediyelerinin belediye-
cilik anlayışları ve belediyelerde taşe-
ronlaştırılma tartışıldı. Yürütücülüğünü 
Şehir Plancıları Odası Ankara Şu-besi 
Yönetim Kurulu üyesi Filiz Hekim-
oğlu’nun gerçekleştirdiği ikinci otu-
rumda Mersin Üniversitesi Öğretim ü-
yesi Ali Ekber Doğan “AKP’nin Sahte 
Sosyal Belediyeciliği”, ODTÜ Kentsel 
Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler 
Ana Bilim Dalı’ndan Arş. Gör. Duygu 
Canan Öztürk “Kürt Hareketini Temsil 
Eden Partilerin Belediyelerinde Sos-
yal Belediyecilik Uygulamaları ve 
Sonuçları: Diyarbakır Örneği”, Şehir 
Plancısı Ahmet Müfit Bayram “ 1980 
Sonrası Sosyal Demokrat Belediyecilik 
Anlayışı”, Genel-İş Uzmanı Serhat 
Salihoğlu ise “Belediye Hizmetlerinin 
Taşeronlaştırılması” başlıklı sunumla-
rını gerçekleştirdiler. 

Forumun son bölümünde ise 
“Neoliberal Dönemde Halkçı Bir Yerel 
Yönetim Mümkün mü?” sorusuna ya-
nıtlar arandı. Yürütücülüğünü Halkevleri 
Genel Sekreteri Samut Karabulut’un 
yaptığı forum bölümünde güncel mü-
cadele deneyimlerinden örnekler ile 
neoliberal politikalar sonucunda ortaya 
çıkabilecek olası sonuçlar tartışıldı.

Forum bölümünün ardından sonuç 
bildirgesi okunarak, forum sonlandırıldı.

YEREL YÖNETiMLER FORUMU
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Şubemizce kamuda çalışan inşaat 
mühendisleri ile işyeri toplantıları ya-
pılması kapsamında kamu kurumların-
da düzenlenen toplantıların ilki Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğü’nde, 
ikincisi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü’nde, üçüncüsü Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nde, dördüncüsü 
ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 
düzenlendi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Salo-
nu’nda 17 Nisan 2013 tarihinde yapı-
lan ve 36 inşaat mühendisi çalışanın 
katıldığı toplantıya İMO Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş, Sekreter Üye 
Bülent Tatlı, Sayman Üye Lezgin Aras, 
Şube Sekreter Yardımcısı Erkal Tülek, 
Araştırma Görevlileri Eren Çakmak ve 
Uğur Yılmaz katıldı.

Toplantı Selim Tulumtaş’ın açılış 

konuşması ile başladı. Konuşmasında 
TMMOB, İMO ve Ankara Şubesi’nin 
yasal dayanağı, örgütlenme yapısı 
ve faaliyetleri hakkında bilgi veren 
Tulumtaş, bu toplantıları gerçekleş-
tirmekteki amacın kamuda çalışan 
mühendislerle sağlıklı bir ilişkinin ku-
rulabilmesi için odadan beklentileri 
öğrenebilmek ve bu ilişkinin kurulma-
sına yönelik görüşleri, önerileri almak 
ve bunları hep beraber tartışarak ge-
liştirebilmek olduğunu söyledi.  

Toplantıda söz alan inşaat mühen-
disleri;

Oda ile ilişkilerin geliştirilmesinde bu 
ilişkilerin sosyal etkinlikler, seminer ve 
eğitimlerle desteklenmesi gerektiğine, 
sosyal yapının güçlendirilerek görevli 
çalışanların dışında odada yol gösterici 
arkadaşların olması gerektiğine, bugüne 

kadar kullanılanlar dışında farklı empati 
yollarının da araştırılmasının faydalı ola-
cağına, lokal ile ilgili sıkıntılar bulundu-
ğuna, lokalin inşaat mühendislerinin bir 
araya gelmelerini sağlayacak sosyal bir 
alan olarak düzenlenmesinin faydalı ola-
cağına, web sayfasının karışık geldiğine, 
odadan teknik olarak faydalanamadık-
larına, oda aidatlarının kamuda çalışan 
mühendisler için yeniden düzenlenmesi 
için çalışma yapılması gerekliliğine, oda 
tarafından meslek içi eğitim faaliyetleri-
nin daha yaygın yapılma olanaklarının 
araştırılması ve kamu kurumunda çalı-
şanlara özel, kamu kurumu mekanı kul-
lanılarak kurslar düzenlenmesine, üyele-
rin bilgi paylaşımı temelinde konusunda 
tecrübeli üyelerin belirlenerek bu üyele-
rin diğer üyelere bilgi aktarımı olanakla-
rının arttırılmasına, inşaat mühendisliği 
alanında bir branşlaşma olması gerektiği 
ve bu branşlaşmanın mühendislere hem 
bir kişilik katacağı hem de daha doğru 
çözümler üretilebileceğine dair görüş ve 
sıkıntılarını dile getirdiler.

Yoğun ve sıcak tartışmaların yaşan-
dığı toplantı, oda-üye ilişkilerinin geliş-
tirilmesi yönünde iş yeri toplantılarının 
gerekliliğini bir kere daha gözler önüne 
sererken Yönetim Kurulumuzun bu iliş-
kilerin geliştirilmesine yönelik araçların 
çeşitlendirilmesi, takip edilmesi ve geliş-
tirilmesi yönündeki iradesini perçinledi.

Ç E V R E  v e  Ş E H i R C i L i K  B A K A N L I Ğ I ’ N D A

iŞYERi TOPLANTISI YAPILDI

İMO Ankara Şubesi Komisyonlarına 
üye genç mühendisler 14 Nisan 
2013 Pazar günü kahvaltıda buluş-
tu. Atlı Spor Tesisleri’nde yapılan ve 
İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyelerinin de katıldığı kahvaltıda 
Komisyon üyeleri bilgi aktarımında 
bulundu, şube faaliyetleri ve mesleki 
sorunlar tartışıldı, yeni üyelere bilgi-
lendirme yapıldı.

ŞUBE KOMiSYON ÜYESi 
G E N Ç  M Ü H E N D i S L E R  B U L U Ş T U
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Beş meslek odasının birlikte yü-
rüttüğü Metin Lokumcu Anıt Mezar 
Yarışması sonuçları açıklandı. Kaza-
nan eser İKK Sekreteri Bülent Tatlı, 
Jüri üyelerinden Erkal Tülek, Elektirik 
Mühendisleri Odası Serdar Çiftcan, 
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı 
Ali Hakkan, Ankara Şube Sekreter 
Üyesi Tezcan Karakuş Candan, 
Makina Mühendisleri Odası Genel 
Sekreteri Ercüment Çervatoğlu’nun 
katıldığı, 25 Nisan 2013 Perşembe gü-
nü Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde 
yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı. 

Hopa’da Tayyip Erdoğan’ın protes-
to edilmesiyle çıkan olaylarda haya-
tını kaybeden Metin Lokumcu için 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi, Makine Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi, Elektrik Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi, Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi ile Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi’nin açmış olduğu Anıt Mezar 
yarışmasında kazanan eser, Hopa’da 
hayata geçirilecek.

Toplantıda, Makine Mühendisleri 
Odası Genel Sekreteri Ercüment 
Çervatoğlu yarışmada birincilik alan 
eser sahiplerinin Füsun Kavalcı ve 
Hüseyin Erol olduğunu açıkladı. 
Çervatoğlu “HES mücadelesine, 
suyuna, havasına toprağına sahip çı-
kan Metin Lokumcu şahsında, AKP 

faşizmine karşı tüm muhalifleri 31 
Mayıs günü, Hopa’ya davet ediyoruz. 
Hopa’da bir anma etkinliği gerçekleş-
tireceğiz, anma etkinliğinden sonra, 
Kemalpaşa beldesine geçeceğiz, dere 
kenarında, türkülerimizle, şarkıları-
mızla, Metin Lokumcu’nun ailesiyle 
birlikte Lokumcu’yu anacağız. Ayrıca 
Hopa’da 12 Eylül faşizminde işkence-
de hayatını kaybeden, öldürülen, gö-
zaltında kaybedilen, tüm devrimcileri, 
106 arkadaşımızı anacak bir “onuru-
muzdur” sergisi açacağız” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Baş-
kanı Ali Hakkan ise başka benzer bir 
projeyi daha yakın zamanda açıklaya-
caklarını söyleyip, “Böyle projeler sü-
reci yaşatıyor, faşizme karşı birleşik bir 
cephe olarak mücadele süreci devam 
ediyor ve daha da mücadeleyi kenet-
lendiren anlamlı bir proje. Oda yöneti-
cileri olarak bize nasip olduğu için de 
onur duyuyoruz” diye belirtti.

Mimarlar Odası Ankara Şube 
Sekreter Üyesi Tezcan Karakuş 
Candan anıt mezar eserini, örnek ma-
keti üzerinden tanıttı. Candan, “Anıt 
mezar üretilirken, simgesel olması ve 
üretilen kişinin, kişiliğini yansıtması 
gerekiyordu. Mezarda kurşun kalemi 
simgeleyen çelikler şeklinde sütunlar 
olacak. Bu kalemler aynı zamanda 
Metin Lokumcu’nun öğretmen kişiliği-
ni de simgeliyor.  Su öğesi ve toprak 

öğesi de var. Derelerin kardeşliği üze-
rinden Metin Lokumcu’nun yürüttüğü 
mücadele Lokumcu’nun mezarına da 
can suyu taşıyacak. Karadenizin suyu 
eksik olmaz,  her yağmur yağdığında 
Metin Lokumcu’nun mezarına can 
suyu akacak. Mezar 120X240 cm öl-
çülerinde düşünüldü. Burada önemli 
olan, AKP faşizmine karşı mücadele 
aksı içinde simgeleşmesidir. Sanatın 
simgeselliğinin mimarlık ve mühen-
dislik alanında buluşmasının ender 
örneklerinden birisi olacak. Yapılan 
simge eserlerin, zaman içinde gele-
cek kuşaklara kalması anlamlı. Tüm 
sivil toplum kuruluşlarını, demokratik 
kitle örgütlerini, Hopa’ya bu simgesel 
değerlere sahip çıkmak ve 31 Mayıs’ta 
baskılara karşı mücadeleye ortak ol-
maya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

İKK Sekreteri Bülent Tatlı “TMMOB 
olarak insana, doğaya sahip çıktığımı-
zı her yerde ifade ediyoruz. Bunun bir 
yansıması olarak, Metin Lokumcu da 
derelerine, suyuna, doğasına yaşama 
dair var olan her duyarlılığa sahip çık-
tığından dolayı yanındayız. AKP faşiz-
mi kazanamayacak” dedi.

Toplantıya katılan yarışma jüri ü-
yelerinden Erkal Tülek ise “Metin 
Lokumcu’yu Sudaki Suretler Belge-
seli’nde tanımıştık. Derelerine ve çayı-
na sahip çıktı, mücadelesi sürecek ve 
yanında olacağız” diye belirtti.

M E T i N  L O K U M C U
A N I T  M E Z A R  Y A R I Ş M A S I  S O N U Ç L A N D I
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) temsilcileri ana muhalefet 
partisine mensup mühendis, mimar 
milletvekilleri ile bir araya gelerek, ik-
tidarın TMMOB’ye yönelik işlevsizleş-
tirme politikalarına karşı görüş alışve-
rişinde bulundu. 

 
Ankara İKK tarafından ODTÜ Vişnelik 

Tesisleri’nde 3 Nisan 2013 tarihinde 
gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya; 
Ankara İKK Sekreteri Bülent Tatlı, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim 
Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, İnşaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu say-
man Üyesi Nevzat Ersan, İMO Ankara 
Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş, 
İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Özer Akkuş, diğer Oda yöne-
ticileri, İKK temsilcileri ile CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, 
Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 
Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa 
Milletvekili Kemal Ekinci, Çanakkale 
Milletvekili Ali Sarıbaş, İstanbul Mil-
letvekili Süleyman Çelebi, İzmir Mil-

letvekili Oğuz Oyan, İzmir Milletvekili 
Musa Çam, Muğla Milletvekili Tolga 
Çandar katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını 
TMMOB Ankara İKK Sekreteri Bülent 
Tatlı yaptı. Konuşmasında meslek 
alanlarımızdaki sorunların çözümü 
yerine daha da derinleştirecek uygu-
lamaların hayata geçirildiğini söyleyen 
Tatlı, meslek odalarımızın kamu kuru-
mu niteliği taşıdığını ve kamu gücünü 
kullanarak meslektaşları üzerinde bir 
denetim sağladığını, ancak son dö-
nemlerde çıkarılan yasa ve yönetme-
likle meslek odalarının bu denetim 
gücünün zayıflatılmaya çalışıldığını 
söyledi. Tatlı konuşmasını “Bu zor 
günlerde mesleğimize sahip çıkma-
mız, meslektaşlarımızın özlük hakla-
rına ilişkin durumlarını sürekli takip 
etmek ve bunları gündeme getirme-
miz gerekmektedir. Meslektaş olmak, 
mesleki dayanışmayı da içerisinde 
barındırır. Meslek örgütüne sahip çık-
mak mesleğin geleceğine de sahip 
çıkmaktır. Sizlerden de beklentimiz bu 

konuda gündemlerimizi ortaklaştır-
mak ve daha çok dayanışma içerisin-
de olmaktır” diye sonlandırdı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı da, meslek alan-
larına değen her konuda, bilimin yol 
göstericiliğinde Türkiye gerçeklerini 
ortaya çıkarmanın TMMOB’nin göre-
vi olduğunu belirterek, bu eksende 
merkezi ve yerel yönetimleri uyarma-
nın da TMMOB’nin görevi olduğunu 
ifade etti. 

Bursa Milletvekili Ziraat Mühendisi 
İlhan Demiröz konuşmasında, mes-
leğe sahip çıkmak ve TMMOB ile iş-
birliği içinde çalışmak konusundaki 
kararlılıklarını vurguladı.

Kahvaltılı toplantının sonunda bir 
konuşma yapan CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Ankara Milletvekili Gökhan 
Günaydın da, Başbakan’ın çeşitli ko-
nuşmalarında TMMOB’yi yatırımlara 
engel olarak göstermesini hatırlata-
rak, “Eğer bir yerde rant varsa, peş-

MiLLETVEKiLLERi ile TOPLANTI
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keş varsa, doğayı, doğal kaynakları 
tahrip varsa bunun karşısında olmak 
TMMOB’nin görevidir. TMMOB’yi 
etkisizleştirmek, işlevsizleştirmek 
ve eğer mümkünse yok etmek is-
tediklerini hepimiz biliyoruz. Çünkü 
TMMOB’yi Türkiye’yi karış karış pay-
laşmalarına engel olarak görüyorlar. 
Bu yüzden TMMOB’yi önce üyesiyle 
kopartan, sonra da parasal kaynak-
larını kesmeye yönelik düzenleme-
leri yürürlüğe koyuyorlar. Ancak biz 
bunları aşarız” diye konuştu. Devam 
eden yeni anayasa çalışmalarında 
TMMOB’nin yasal dayanağını oluştu-
ran 135. maddeki “kamu kurumu ni-
teliği” ifadesinin değiştirilmeye çalışıl-
dığını söyleyen Günaydın, mücadele 
hattında daha sık bir araya gelinmesi 
gerektiğini kaydetti. 

TMMOB Ankara İKK Sekreteri 
Bülent Tatlı’nın yaptığı konuşmanın 
tam metni:

Değerli Milletvekilleri, 
TMMOB Başkanı, 
TMMOB Yöneticileri Oda ve Şube 

Başkanları ve Yöneticileri, 
İKK Temsilcileri,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak 
sizleri saygıyla selamlıyoruz, hepiniz 
hoş geldiniz. Öncelikle burada sizlerle 

bir arada olmaktan duyduğum mem-
nuniyeti özellikle belirtmek isterim.

Ülkemiz açısından büyük bir dö-
nüşüm sürecinin yaşandığı tarihi bir 
eşikten geçiyoruz. Kentleşme anlayışı, 
çalışanların özlük ve sendikal hakları, 
doğanın korunması, nehirler, yer altı 
ve yer üstü suları, ormanlar, meralar, 
biyoçeşitlilik ve daha da listeyi uzata-
bileceğimiz birçok alan yeniden dü-
zenlenmektedir. Bu dönüşüm süreci 
içerisinde meslek alanlarımız ve mes-
lek örgütlerimiz de yeniden yapılandı-
rılmaktadır. 

Öyle ki, meslek alanlarımızdaki so-
runların çözümü yerine bu sorunları 
daha da derinleştirecek uygulamalar 
hayata geçirilmektedir. Bu anlamda 
meslek alanlarımız için kamuda istih-
dam oranları hızla düşmekte, özellikle 
genç meslektaşlarımız arasında işsiz-
lik büyük bir hızla artmakta, gerekli 
altyapı olanakları sağlanmadan her ile 
bir üniversite açılması mesleğimizi va-
sıfsızlaştırmakta, meslektaşlarımızın 
çalışma saatleri uzamakta ve mesle-
ğimiz itibarsızlaştırılmaktadır. Tüm bu 
sonuçlar bizlerin ‘teknik yeterliliğini’ 
belirsiz hatta deyim yerindeyse gerek-
siz bir hale getirmektedir. Derinleşerek 
kriz haline gelen meslek sorunlarının 
siz yasa yapıcı milletvekillerimiz için 
önemli gündemlerden birisi olduğunu 
biliyorum. Bildiğiniz gibi meslektaşları-
mızın özlük haklarının güvenceye alın-
ması, ülkemizin dört bir yanında emek 
sarf eden, birçok yapının oluşmasına 
katkı sunan bizlerin ortaya çıkardık-
larının güvenli olması açısından da 
önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır 
ki, teknik emek gücü bu ülkenin en 
önemli ve nitelikli iş kollarından birisini 
oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte mesleki dayanış-
ma da bizler için son derece önemli-
dir. Bu dayanışmanın örgütlendiği bi-
rinci yer de TMMOB’miz ve ona bağlı 
meslek odalarımızdır. Bizler meslek 
odalarımız vasıtasıyla bir araya ge-
lerek bilimi ve tekniği halkın yararına 
kullanarak mesleğimizin geleceğine 
sahip çıkma düşüncesiyle mesleği-
mizin icrasını yürütmekteyiz. Bizlerin 
bu anlamda örgütlülüğü, ülkemizde 

bu konuda atılacak her adımın ya 
da mesleğin icrasındaki yanlışlarının 
denetlenebilirliği açısından da bü-
yük bir önem taşımaktadır. Bunun 
için meslek odalarımız kamu kurumu 
niteliği taşımakta ve kamu gücünü 
kullanarak meslektaşları üzerinde bir 
denetim sağlamaktadır. Ancak son 
dönemlerde çıkarılan yasa ve yönet-
melikle meslek odalarının bu denetim 
gücü zayıflatılmaya çalışılmaktadır. 
Bildiğiniz gibi sahte mühendis ve 
mimarların sayısındaki artış, bu de-
netimin etkin olmamasıyla doğrudan 
bağlantılıdır. Dolayısıyla her bir mes-
lektaşımızın odaya kayıt yaptırarak 
mesleğini icra etmesi bu doğrultuda 
gerekli önlemlerin alınabilmesi ve gü-
ven ortamının oluşabilmesi açısından 
son derece kritiktir. Ülkemiz birinci 
derece deprem kuşağında yer almak-
ta, ülkemizde sel, heyelan gibi doğal 
afetler sıkça yaşanmaktadır. Bunları 
önleyebilmenin en önemli koşulu an-
cak ve ancak mühendislik ve mimar-
lık hizmetlerinin doğru, güvenilir ve 
kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi-
dir. Bunun da denetlenmesinin yolu 
her bir alandaki ilgili meslek odasının 
bu konuda sorumluluk sahibi olma-
sıdır. Biz bu sorumluluğu yıllardır ta-
şıyoruz. Toplumun yararına olmayan, 
halkın can ve mal güvenliğini tehdit 
eden her türlü olay karşısında mes-
leki ve teknik birikimimizi sunmaktan 
çekinmiyoruz. Bu sebeplerle yasa 
yapım süreçlerinde meslek odalarının 
kendi alanlarında bu süreçlere dâhil 
edilmesi, fikrinin alınması son derece 
önemlidir. 

Buradan siz değerli meslektaşla-
rımıza çağrımızdır. Bu zor günlerde 
mesleğimize sahip çıkmamız, meslek-
taşlarımızın özlük haklarına ilişkin du-
rumlarını sürekli takip etmek ve bunları 
gündeme getirmemiz gerekmektedir. 
Meslektaş olmak, mesleki dayanış-
mayı da içerisinde barındırır. Meslek 
örgütüne sahip çıkmak mesleğin ge-
leceğine sahip çıkmaktır. Sizlerden de 
beklentimiz bu konuda gündemlerimi-
zi ortaklaştırmak ve daha çok daya-
nışma içerisinde olmaktır. 

Dinleme sabrı gösterdiğiniz için he-
pinize teşekkür ediyorum.

Ankara İK
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), 6 Mart 2013 tarihinde 
Dışkapı Yunus Emre Halk Çarşı-
sı’nda meydana gelen yangın ile ilgi-
li raporu, 10 Nisan 2013 tarihinde ya-
pılan basın açıklaması ile duyurdu:

İktidar tarafından çıkartılan yönet-
melik ve genelgelerle yapı denetim 
süreçlerinden mühendis, mimar ve 
şehir plâncılarının, Meslek Odaları’nın 
dışlanmasının bedelini ağır bir biçim-
de ödüyoruz. 

Plânsız programsız yapılaşma; 
kentsel dönüşüm adı altında başlatı-
lan ve vahşi kapitalizmin dizginlene-
meyen kâr hırsının dere yataklarını, 
ormanları, gecekondu alanlarını yok 
etme girişimi sonucu kamusal dene-
timi engel olarak görenler, çıkardıkları 
yönetmeliklerle halktan, kamudan, ka-
musal denetimden yana olan Meslek 
Odaları’nı işlevsizleştirme yoluna git-
mektedirler. 

Geçtiğimiz yıllarda başta Samsun 
Canik ilçesinde olmak üzere Zon-
guldak’ta, Tekirdağ’da meydana gelen 
sel baskınları sonucu çok sayıda insan 
hayatını kaybederken son dönemde 
meydana gelen yangınların bilançosu 
tamiri olanaksız sonuçlar doğurmuş-
tur. Kısaca bakacak olursak; 

28 Kasım 2010 tarihinde, tarihi 
Haydarpaşa Garı yandı,

19 Şubat 2011 tarihinde Beyazıt 
Cami içindeki Hünkar Kasrı yandı,

24 Aralık 2012 tarihinde İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yandı,

23 Ocak 2013 tarihinde Galata-
saray Üniversitesi kampusu yandı,

ve son olarak 6 Mart 2013 tari-
hinde Yunus Emre Halk Çarşısı ya-
narak tamamen kül oldu.  

644, 646 ve 648 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnameler yoluyla mü-
hendislik, mimarlık ve şehir plâncılığı 
hizmetlerini gerçekleştirme koşul-
larının yeterlilik ve yetkinliklerinin 

belirlenmesi, meslek içi eğitim gibi 
Meslek Odalarının ana görevleri 
Bakanlığın uhdesine alınırken, 3 ve 
14 Nisan genelgeleri ile Yapı Denetim 
Uygulama Yönetmeliği ve Tip İmar 
Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıla-
rak yapı sürecindeki üyelerimizden 
oda üyeliği, sicil durum belgesi isten-
meyeceği, üyelerin taahhütlerinin ye-
terli olduğu belirtilerek oda denetimi 
ortadan kaldırılmıştır. 

Proje çizen, inşaat ruhsatı alan, iha-
leye giren, teknik uygulama sorumlusu 
görevini üstlenen yapı denetim elema-
nı, fenni mesullerin üye olup olmadığı 
bir yana mühendis ve mimar oldukları 
dahi kuşkulu olmakla birlikte görev 
üstlenen kişilerin mühendis, mimar ol-
duğuna ilişkin güvenilir hiçbir kayıt ve 
denetim bulunmamaktadır.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işi o 
kadar abartmıştır ki üye olduğunu ve 
meslek denetiminden geçtiğini belge-
leyen üyelerin projelerinin alınmaması 
için İçişleri Bakanlığı’na, bilgi için tüm 
valilik ve belediyelere genelgeler yol-
lamakta, belge veren Oda yöneticileri 
hakkında ceza soruşturması açılması 
yönünde talimatlar yağdırmaktadır. 

Denetim boşluğunun bu kadar yo-
ğun olduğu ortamda sel felaketleri-
nin, yangınların artarak çoğalmasının 
önünde hiçbir engel bulunmamakta, 
kamusal denetim için yoğun mesai 
harcayan TMMOB ve bağlı Meslek 
Odaları susturulmaya, işlevsizleştiril-
meye, yandaş medya aracılığı ile iti-
barsızlaştırılmaya çalışılmakta, hatta 
daha da ileri gidilerek torba yasaya 
eklenecek bir yasa ile TMMOB kanar-
ya severler derneği statüsüne dönüş-
türülmek istenmektedir. 

YANGININ SORUMLULARI BEL-
LİDİR

6 Mart 2013 tarihinde Dışkapı Yunus 
Emre Halk Çarşısı’nda yangın çıkmış, 
çarşı tamamen kül olmuştur. Çeşitli 

yasal düzenlemelerle TMMOB ve bağ-
lı meslek odalarının mesleki denetim 
yetkilerinin zayıflatılma çabaları sonu-
cunda ortaya çıkan bu gibi denetim-
sizlik örnekleri bu süreçle doğrudan 
ilişkilidir. 

Yangının ardından TMMOB’ye 
bağlı Elektrik Mühendisleri Odası, 
İnşaat Mühendisleri Odası, Makine 
Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası 
Ankara şubelerinin uzmanları tarafın-
dan hazırlanan ön rapordaki bilgiler 
bu alanda çıkan yangının önceden 
geliyorum dediğini göstermektedir. 

Rapordan bazı alıntılar yapacak 
olursak. Raporun bir yerinde şöyle 
denilmektedir; “Daha önce açık pazar 
yeri olarak inşa edilmiş olan bir yerin 
hiçbir elektrik, mekanik ve mimari 
düzenleme yapılmaksızın ve gerekli 
yangın önlemleri alınmaksızın çoğun-
lukla kolay tutuşan yanıcı maddelerin 
satıldığı bir yarı açık pazara dönüştü-
rülmüş olması başlı başına yangına 
davetiye çıkarmak anlamına gelmek-
tedir. Bu türden yangınlar da göster-
mektedir ki; ülkemizde can ve mal gü-
venliği merkezi ve yerel yönetimlerce 
güvence altına alınmamıştır. 

Yangın ihbar sistemleri ve/veya 
söndürme sistemleri genelde bir 
maliyet unsuru olarak görülmekte ve 
çoğu kez standartlara uygun şekilde 
yapılmamaktadır. Hiçbir teknik kritere 
ve standarda uymadan prizden pri-
ze, lambadan lambaya açıktan geçen 
kablolarla elektrik tesisatı yapılmıştır. 
(Bu durum bize denetimsizliğin had 
safhada olduğunu göstermektedir.) 
Daha önce sadece açık Pazar ihtiyaç-
ları için öngörülen elektrik tesisatı 687 
esnafın minimum ihtiyacını bile kar-
şılayamayacak düzeydedir. Gelinen 
durumda elektrik kablolarının akım ta-
şıma kapasiteleri yetersiz kalmakta ve 
kablolar öngörülen ısınma sınırlarını 
aşmaktadır. Bu durum bile tek başına 
yangın için bir nedendir. Yangının çıkış 
nedeni ne olursa olsun hiçbir güven-

YANGINDAN MAL KAÇIRIRCASINA ÇIKARTILAN YASA ve YÖNETMELiKLERiN
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lik önlemi alınmaksızın bu denli büyük 
yapılanmaya izin veren yerel yönetim-
ler zaten başlı başına felaketin sorum-
lusudur.”

Raporun bir başka yerinde aynen 
şu ifadeler geçmektedir; “Söz konusu 
yapının uzay çatı açık pazaryeri olarak 
inşa edildiği, ancak pazaryeri çevresi-
nin mevzuata aykırı olarak yanıcı bran-
da ve malzemelerle kapatıldığı, satış 
tezgâhları arasında mesafenin bitişik 
nizam konumlandırıldığı ve çıkacak bu 
durumlar için ilk müdahaleyi yapacak 
görevlinin bulunmadığı veya ilk mü-
dahalenin yapılmadığı, bu nedenlerle 
bir bölgede başlayan yangının bütün 
tezgâhlara sirayet ettiği anlaşılmakta-
dır. Çoğunlukla yanıcı olan giysi türü 
malzemelerin satıldığı bu tür açık 
pazaryerlerinin çevresinin kapatılma-
ması ve açılan tezgâhları arasında 
temasın olmaması aralarında en az 2 
m. Mesafe olması, her 250 m2 en az 
bir adet seyyar yangın söndürme ci-
hazı ve ilk müdahaleyi yapacak sürekli 
en az bir görevlinin bulunması ge-
rekmektedir. Kapalı pazaryeri olarak 
plânlanan alanda çelik konstrüksiyon 
ve uzay kafes sistemi ile kapatılmış 
son derece niteliksiz yapı olarak inşa 
edildiği tespit edilmiştir. Böylesine bir 

ortamda mekansal olarak hiçbir plân-
lama kriterine uymayan ve çalakalem 
olarak esnafın talepleri doğrultusunda 
kullanıma açılan bu alanda ne tesi-
sat ne de elektrik tesisatlarının asgari 
standartları bile sağlamaktan uzak ol-
duğu görülmüştür.” 

Hemen hemen her yangından sonra 
yetkililerin çok kısa süre içinde yan-
gınların elektrik kontağından çıktığını 
açıklamaları bazı gerçekleri örtmek-
ten başka bir şey değildir. Yangınların 
üzerinden dakikalar geçtikten sonra 
yapılan bu açıklamalar zihinlerimiz-
de hangi kriminolojik incelemenin bu 
kadar kısa sürede yapıldığı sorusunu 
getirmektedir. Üstelik, özellikle tarihi 
yapılarda meydana gelen yangınla-
rın öncesi ve sonrasında bu yapıların 
amaçları dışında kullanılması tartışma-
ları devam ederken. Her tarihi binanın 
yanmasından sonra, her pazar yerinin 
yanmasından sonra buralara otellerin, 
alışveriş merkezlerinin yapılacağı iddi-
aları kamuoyunu ve yıllardır buralarda 
yaşamlarını sürdüren esnafın ve civar 
halkın kafasını kurcalamakta, umutla-
rını yok etmektedir.  

Binaların yangından korunması 
hakkında yönetmelik ile “Kamu ve ö-

zel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ki-
şilerce kullanılan her türlü yapı, bina, 
tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, 
işletimi, bakımı ve kullanımı aşama-
larında, herhangi bir şekilde çıkan 
yangının, can ve mal kaybını en aza 
indirerek söndürülmesini sağlayacak 
yangın öncesinde ve sırasında alına-
cak tedbirler ile organizasyon, eğitim 
ve denetimi sağlamak” amaçlanmak-
ta ve yönetmelik hükümlerinin uygu-
lanmasından, yapı ruhsatı vermeye 
yetkili idare, yatırımcı kuruluşlar, mal 
sahipleri, işveren temsilcileri, tasarım 
ekibi, mimar ve mühendisler, uygula-
yıcı yükleniciler, imalatçılar görevli ve 
sorumlu tutulmaktadır.  

Yönetmelik kapsamında sorumluk-
ları bulunan tüm unsurları sorumlukla-
rını yerine getirmeye bir daha böylesi 
yangınların ve kayıpların yaşanmama-
sı için gerekli olan denetim mekaniz-
masının ticari kaygılardan arındırılarak 
kamusal bir sorumlukça yerine getiril-
mesini talep ediyoruz. Bu kapsamda 
ilgili mevzuatlarda yapılacak deği-
şikliklerde TMMOB ve ilgilerine göre 
bağlı meslek odalarının görüşlerinin 
dikkate alınarak yapılaşma sürecinin 
bütünlüğünü bozacak her türlü uygu-
lamanın son bulmasını umut ediyoruz.  

TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), 9 Mayıs 2013 tarihinde 
TMMOB öğrenci evine yönelik bağış 
kampanyası gündemiyle İMO Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde toplandı. 

Toplantıya; TMMOB YK Başkanı 

Mehmet Soğancı, TMMOB YK II. 
Başkanı Züber Akgöl, Ayşe Işık Ezer 
(TMMOB), Ali Fahri Özten (TMMOB), 
Birkan Sarıfakıoğlu (TMMOB), TM-
MOB Gen. Sek. N. Hakan Genç, 
Dersim Gül (TMMOB), İKK Sekreteri 
Bülent Tatlı, Gölay Şakiroğulları (B-

MO), Adil Güneş Akbaş (BMO), A. 
Ülkü Karaalioğlu (HKMO), Levent 
Özmüş (HKMO), Seyhan Soman 
(HKMO), Zülal Şenel (HKMO), Özer 
Akkuş (İMO), Selim Tulumtaş (İMO), 
Şevket Demirbaş (JFMO), Beyzade 
Kaygısız (JFMO), İmren Taşkıran 
(KMO), Ali Nar (KMO), Müşra Zeren 
(KMO), Emre Demir (MadenMO), 
Alaaddin Eksin (MMO), Özgün 
Başkan Taştan (MetalurjiMO), Tuğba 
Arslan (MimarlarO), Hazeli Akgöl 
(MimarlarO), Filiz Hekimoğlu (ŞPO), 
Demet Irmak (ZMO), Özgür Selvi 
(ZMO) katıldı.

Toplantıda öğrenci evinin projelen-
dirilmesi, yapım aşaması, neleri kap-
sadığı, işletme şekli ve mali durumuna 
ilişkin bilgiler verildi. 

TMMOB ANKARA iKK TOPLANTISI



TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), 15 Nisan 2013 tarihin-
de “İşten Çıkarma Paneli” ile ilgili 
basın açıklaması yaptı:

Boğaziçi Eğitim ve Danışmanlık 
firması tarafından şirketlere yöne-
lik olarak  düzenleneceği duyurulan 
“İnsan Kaynakları Yönetiminde İşten 
Çıkartma Stratejileri” konulu panel, 
emekçilerin haklarını gasp etmeye 
dönük artarak süren saldırıların yeni 
bir boyutu olarak gündeme gelmiştir.

 
İş Kanunu’na göre bir çalışanın 

iş sözleşmesinin işveren tarafından 
feshedilebilmesi için işverenin hak-
lı sebepler sunması gerekir. Haklı bir 
sebebe dayanmayan keyfi işten çı-
karmalar işverenlerin kâr marjının ar-
tırılmasından başka bir amaca hizmet 
etmezken, emekçilerin kazanılmış 
haklarına yönelik neoliberal saldırıla-
rın da bir parçasını oluşturmaktadır. 
Kanunla teminat altına alınmış olan 
haklar, kanunsuzca gasp edilmeye 
çalışılmaktadır.

 
Türkiye’nin dört bir yanından haksız 

ve keyfi işten çıkarma haberleri yayıl-
makta; emekçiler işlerini ve haklarını 
geri kazanabilmek için çetin müca-

deleler vermektedirler. Yargıya taşınan 
işten çıkarma davalarının çoğunluğu 
çalışanların kazanımlarıyla sonuç-
lanmaktadır. Buna rağmen işverenler 
keyfi işten çıkarmalara devam etmek-
le kalmamakta, çalışanların tazminat 
haklarını da ellerinden almaya çalış-
maktadırlar.

 
“İnsan Kaynakları Yönetiminde İşten 

Çıkartma Stratejileri” konusunun iş-
leneceği bu panelin amacı, çalışan 
haklarına yönelik pervasız saldırıların 
arttığı böylesine bir dönemde dü-
zenlenmesinin yanı sıra, tanıtım ve 
duyuru metinlerinde yer alan ifade-
lerden de kolaylıkla anlaşılmaktadır. 
Görülmektedir ki emekçileri haksız 
fesihlerle kapıya koyup işsizlik ve 
yoksulluğa iten işverenler bununla da 
yetinmemekte, bunun kendisine ge-
tireceği yasal yükümlülüklerden de 
sıyrılmak istemektedirler. İşgüzar bir 
“eğitim” firması da işverenlerin bu ko-
nudaki bilgi eksikliğini fark edip kolları 
sıvamış, kanuni yükümlülüklerden ka-
çınarak nasıl işten çıkarmalar yapılabi-
leceğini öğretmeye heves etmiştir.

 
Durumun trajedisini artıran ve 

emekçilere yönelik bu saldırıyı daha 
da kabul edilemez kılan bir nok-

ta ise, panelin katılımcıları arasında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
bürokratlarının bulunmasıdır. TÜİK 
tarafından Aralık 2012’de açıklanan 
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri’ne göre 
Türkiye’de işsizlik oranı %10’un, genç 
işsizlik oranı %19’un, kayıtdışı istih-
dam oranı ise %37’nin üzerindedir. 
Türkiye’nin her köşesinden iş cinaye-
ti haberleri artarak gelmeye devam 
etmekte, çalışanlar iş güvenliğinden 
ve sosyal güvenceden yoksun şekil-
de çalışırken yaşamlarını yitirmekte-
dirler. Çocuk işgücü oranı artarken, 
çocuk işçi cinayetlerinin sayısı da 
artmaktadır. Çalışma koşullarının gün 
geçtikçe vahşileştiği gerçeği devle-
tin resmi istatistikleriyle de ortaya 
konan Türkiye’nin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, mevcut sorunla-
rı çözemediği gibi, işverenleri haksız 
işten çıkarmalar konusunda eğitmek 
için bürokratlarını göndermektedir.

 
TMMOB Ankara İKK olarak, düzen-

leneceği duyurulan “İnsan Kaynakları 
Yönetiminde İşten Çıkartma Stra-
tejileri” konulu paneli, düzenleyicilerini 
ve katılımcılarını protesto ediyoruz. 
Tüm emek ve demokrasi güçlerini de 
protestomuza ortak olmaya davet edi-
yoruz.

“ i Ş T E N  Ç I K A R M A  T E K N i K L E R i ”

PANELiNi PROTESTO EDiYORUZ 
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18 Nisan 2013 Perşembe günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Dolu-
savakların Pratiğe Yönelik Hidrolik Ta-
sarımı” kursu başladı. Toplam 12 saat 
devam eden ve 30 kişinin katıldığı kur-
su İnş. Müh. Mustafa Selvi verdi. 

Selvi kurs süresince “Karşıdan Alışlı 
ve Yandan Alışlı Dolusavakların Hidro-
lik Tasarımı, Taşkın Öteleme ve Dolu-
savak-Gövde Optimizasyonu, Boşal-
tım Kanalı ve Su Yüzü Hesapları, Enerji 
Kırıcı Havuzlar ve Sıçratma Eşikleri” 
başlıklarında bilgiler verdi. 

D O L U S A V A K L A R I N  P R A T i Ğ E  Y Ö N E L i K 

HiDROLiK TASARIMI KURSU
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) 16 Mayıs 2013 tarihin-
de üniversitelerde yaşanan olaylar-
la ilgili basın açıklaması yaptı:

Ülkenin dört bir yanında ırkçı, gerici 
nüveler arttırılıyor, toplumumuzda her-
kes baskının ve zulmün altındaki öz-
neler haline geliyor. Hatay Reyhanlı`da 
yaşanan üzücü olay göstermiştir ki; 
Suriye üzerinden yürütülen savaş po-
litikaları ve Türkiye`de siyasal iktidarın 
bu politikalarda yürüttüğü aktif taşe-
ronluk bugün ülkemizi giderek daha 
da büyük bir çıkmaza sürüklemekte-
dir. Siyasal iktidarın dış politikalarının 
yol açtığı bu çıkmaz, ülkemizi provo-
kasyonlara açık bir hale getirmiştir. 
Buna karşılık barış isteyen, savaşsız, 
sömürüsüz bir dünya özlemi duyanla-
ra karşı da siyasal iktidar, her alanda 
kullandığı yöntemlerle faşizme baş-
vurmaktan kaçınmıyor. Ülkemizde 
gerçekleşen büyük dönüşüm, hakla-
rımızı gasp ederken, en demokratik 

özgürlüklerimizi bile elimizden alma 
biçimlerine dönüşüyor. 

Hatay Reyhanlı`da yaşanan patla-
malar sonucunda ölen onlarca insan, 
Taksim`de çukuru işçilerden koruyan 
bir zihniyetin sonucunda yenilen gaz-
lar, ekmek parası derdinde güvence-
siz çalışmaktan hayatını kaybeden 
insanlar, bilgisini toplum yararına kul-
lanarak, tepkisini gösteren öğrenci-
lere uygulanan şiddet siyasal iktidar 
tarafından hayata geçirilmeye çalışılan 
politikaların bir sonucudur. Ülkemizde 
hayat bulan ırkçı, gerici düşünceye ve 
faşizme karşı duran herkes de hedef 
tahtasında yer almaktadır.

Dün (16 Mayıs) de ODTÜ ve Ankara 
Üniversitesi Cebeci Kampüsü öğ-
rencilerinin de karşı karşıya kaldığı 
bu faşist yüzdür. Tüm kitle iletişim 
araçlarının ve hükümetin sessizliği-
ne karşı Hatay Reyhanlı`da hayatını 
kaybeden insanları gören öğrenci-

ler, ‘Hükümetin bu politikaları tut-
maz` diyerek, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davudoğlu`nu istifaya çağıran ve 
herkesin demokratik hakkı olan bir 
protesto gerçekleştirmek istediler. 
Öğrencilere karşı yoğun bir şekil-
de gaz, cop ve tazyikli su kullanıldı. 
Bu “masumane” eyleme karşı polis 
şiddeti en sert biçimiyle kullandı. 
Sonucunda yaralanan öğrenciler ol-
duğu gibi birçok da gözaltı oldu. 

 Ortalığın adeta savaş alanına dön-
düğü manzara karşısında demokratik 
haklarını savunan öğrencilere yapılan 
müdahale kesinlikle savunulamaz ve 
kabul edilemez. TMMOB Ankara İKK 
olarak, böylesi manzaraların yaşan-
madığı bir dünyaya duyduğumuz öz-
lemle, aralarında mühendislik ve mi-
marlık öğrencilerinin de bulunduğu bu 
eylemde ‘orantısız` olarak kullanılan 
her türlü gücün karşısında olduğumu-
zu bir kez daha kamuoyuna belirtmek 
istiyoruz.

I R K Ç I ,  G E R i C i ,  F A Ş i S T  B i R  A N L A Y I Ş I

Ş iDDETLE  K INIYORUZ

10 Mayıs 2013 Cuma günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “ide-
CAD Statik 7” kursu başladı. Toplam 
16 saat devam eden ve 18 kişinin ka-
tıldığı kursu İnş. Müh. Emrah Yıldız 
verdi. 

Yıldız kurs süresince ideCAD sta-
tik programı hakkında genel bilgiler, 

ideCAD statik programı arayüzü, 
araç çubukları ve menülerin kullanı-
mı, özelleştirilmesi, plan, görünüş ve 
perspektif pencerelerinin kullanımı, 
görüntü konfigürasyonunun yapıl-
ması, şablon proje oluşturma ve yeni 
proje açma yöntemleri, genel ayarla-
rın yapılması, analiz ayarlarının giril-
mesi, malzeme bilgilerinin girilmesi, 
donatı çap seçimlerinin yapılması, 
kat bilgileri, yeni kat ekleme ve kat 
kopyalama aks ayarlarının yapılması, 
yatay, dikey ve eğik aks çizimi, aks 
offset komutu, dikdörtgen, dairesel 
ve poligon kolon tanımlanması ve ko-
lon ayarlarının yapılması, düz, eğrisel 
ve yay kiriş tanımlanması, konsol ve 
saplama kiriş çizimleri, kiriş ayarla-
rı, panel genel ayarlarının yapılması, 
panellerde boşluk açılması ve subas-
man perdeleri, plak, nervür ve kaset 
döşeme tanımlama, hesap aksı ve 

tipik kirişlerin tanımlanması, radye 
temel, kirişli radye, sürekli temel ve 
tekil temel oluşturma, kazık temeller, 
3b çerçevenin kontrol edilmesi, yük 
ve analiz sonuçlarının 3b çerçeve 
ortamında incelenmesi, 3b çerçe-
ve sistemde çubuk elemanlara ve 
düğüm noktalarına yük ve moment 
aktarılması, betonarme bina analizi-
nin yapılması ve analiz sonuçlarının 
incelenmesi, raporların oluşturulma-
sı, incelenmesi ve çıktılarının alın-
ması, çizimlerin oluşturulması, pafta 
oluşturma ve pafta düzeni, dwg ,dxf 
ımport ve export olanakları, projenin 
sap2000 modeli olarak export edil-
mesi, beton, kalıp ve donatı metraj 
raporlarının oluşturulması, excel ve 
word’e aktarılması, istinat duvarı ve 
kuyu temel analizleri, merdiven ana-
lizi, rapor ve çizimleri konularında bil-
giler verdi. 

I D E C A D  S TAT i K  7  K U R S U
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ÇELiK YAPI TASARIMI - 2 KURSU
6 Mayıs 2013 Pazartesi günü İMO 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Çelik 
Yapı Tasarımı-2” kursu başladı. Top-
lam 18 saat devam eden ve 30 kişinin 
katıldığı kursu Yük. İnş. Müh. İlker Yıl-
maz Türker verdi. 

Türker kurs süresince yapma ke-
sitlerin stabilitesi, kren kirişleri, çelik 
yapı elemanlarında yorulma, değişken 
kesitli elemanlar, yarı rijit bağlantılar, 
kompozit kirişler, çelik döşemeler ve 
titreşim, çelik köprüler konularında 
bilgiler verdi. 

P R O J E  Ç i Z i M L E R i N D E 
A U T O L i S P  U Y G U L A M A L A R I  K U R S U

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi 16 Mayıs 2013 Perşembe 
günü “Proje Çizimlerinde Autolisp 
Uygulamaları” kursu düzenlendi. 30 
kişinin katıldığı ve toplam 12 saat de-
vam edecek kursu İnş. Müh. Tolga 
Gürol verdi.

Gürol kursta AutoLisp’e giriş, temel 
AutoLisp komutları (değişkenler, dön-
güler, şartlar, fonksiyonlar), AutoCad 
komut yönetimi, AutoCad objelerinin 
veritabanı yönetimi, arayüzler konula-
rında bilgiler verecek.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi tarafından 8 Mayıs 2013 tari-
hinde “Temel Fotoğrafçılık” kursu ve-
rilmeye başladı. Toplam 8 hafta devam 
edecek ve 15 kişinin katıldığı kursu 
İlker Dalğar veriyor. 

Kurs süresince fotoğrafın ne olduğu, 
kısa fotoğraf tarihi, fotoğraf makinesi ve 
temel kavramlar, objektifler, temel değiş-
kenler ve değişkenler arası bağıntı, ışık 
ve renk bilgisi, kompozisyon, temel çe-
kim teknikleri (portre, doğa, gece), filtre-
ler ve yardımcı araçlar konularında bilgi 
verilecek ve uygulama yapılacak.

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK KURSU
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H
aberler

R i T i M  A T Ö L Y E S i
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 

Şubesi tarafından 10 Mayıs 2013 ta-
rihinde “Ritim Atölyesi” açıldı. Toplam 
24 saat devam edecek atölyenin eğit-
menliğini Cem Gurbetoğlu yapıyor. 

Atölyede ses, müzik, ritim ilişkisi 
tartışılacak, temel ölçü bilgisi veri-
lecek, vurmalı çalgıların tanıtımı, ru-
diment alıştırmaları, seslendirilecek 
eserlerin hazırlığı ve gelişmiş alış-
tırmalar yapılacak, ölçüler anlatılıp, 
birlikte çalınacak ve örnek parçalara 
eşlik edilecek.

21 Mart 2013 Perşembe günü 
“Deprem Mühendisliği Uygulamaları 
için Yer Hareketi Simülasyonları” semi-
neri düzenlendi. İMO KKM Rüştü Özal 
Salonu’nda gerçekleştirilen semineri 
Doç. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan 
sundu. 

Gündoğan seminerde yer hareket-
leri, yer hareketleri simülasyonlarının 
ne olduğu, amacı, kullanım alanları, 
deprem ve dalgalar, yer hareketi mo-
dellemesi, deprem modellemesinde 
düz ve ters çözümler gibi konularda 
bilgi verdi.

D E P R E M  M Ü H E N D i S L i Ğ i  U Y G U L A M A L A R I  i Ç i N 

YER HAREKETi SiMÜLASYONLARI SEMiNERi

İMO Ankara Şubesi 4 Nisan 2013 Perşembe günü 
“Köprü Hidroliği ve Yıkılan Çaycuma Köprüsü Gözlem 
ve Teknik Değerlendirmesi Semineri” düzenlendi. İMO 
Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen semineri Yük. 
İnş. Müh. Onur Dündar verdi.

Dündar seminerde köprü projelerinde hidrolojik ve 
hidrolik çalışmalar, nehirlerde katı madde taşınımı ve 
oyulmalar, yerel oyulmalara karşı önlemler, filyos çayı ve 
yıkılan çaycuma köprüsü gözlem ve teknik değerlendir-
mesi konularında bilgiler verdi.

K Ö P R Ü  H i D R O L i Ğ i  v e  Y I K I L A N  Ç AY C U M A  K Ö P R Ü S Ü 

GÖZLEM ve TEKNiK DEĞERLENDiRMESi SEMiNERi
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi 11 Nisan 2013 Perşembe gü-
nü “Proje Çizimlerinde Autolisp Uy-
gulamaları” semineri düzenlendi. İMO 
Kongre ve Kültür Merkezinde düzen-
lenen semineri İnş. Müh. Tolga Gürol 
verdi.

Gürol seminerde “Autolisp Nedir?, 
Diğer AUTOCAD API’ları, Autolisp 
Fonksiyonları, Programlama ve Avan-
tajları, Proje Çizimlerine Yardımcı Au-
tolisp Uygulamaları” başlıklarında bil-
giler verdi.

16 Mayıs 2013 Perşembe günü 
“İnşaat ve İhaleli İşlerde SGK’nın 
Asgari İşçilik Uygulaması” semine-
ri düzenlendi. İMO KKM Rüştü Özal 
Salonu’nda gerçekleştirilen semine-
ri SGK Ankara İl Müdürü Ramazan 
Yıldız verdi. 

Yıldız seminerde ölçümleme siste-
mi, inşaat ve ihaleli işlerde asgari işçi-
lik uygulaması ve asgari işçilik oranları, 
birim fiyatlar gibi konularda bilgi verdi.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 23 Mayıs 2013 
Perşembe günü “Heyelan Bölgelerindeki Köprü Tasarımı” se-
mineri düzenlendi. İMO Kongre ve Kültür Merkezinde düzen-
lenen semineri İnş. Müh. Cenan Özkaya verdi.

Özkaya seminerde Sinop’ta heyelan bölgesindeki İdemli 
Viyadükleri bölgesinde yer alan heyelana meyilli zeminin özel-
likleri, heyelana karşı köprü temellerinin tasarımında dikkat 
edilmesi gereken hususlar, heyelan bölgelerinde yapı tasarımı 
hakkında genel kurallar, heyelanın mekanik özellikleri, faya ya-
kın yapıların tasarımındaki genel prensipleri anlattı ve sıvılaşan 
zeminlerin özellikleri ve bu zeminlerin üzerindeki yapıların ta-
sarımı üzerinde genel bir değerlendirme yaptı.

HEYELAN BÖLGELERiNDEKi
K Ö P R Ü  T A S A R I M L A R I  S E M i N E R i

PROJE  Ç iZ iMLER iNDE 
A U T O L i S P  U Y G U L A M A L A R I  S E M i N E R i

i N Ş A A T  v e  i H A L E L i  i Ş L E R D E  S G K ’ N I N

ASGARi iŞÇiLiK UYGULAMASI SEMiNERi
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi 28 Mart 2013 ve 25 Nisan 2013 
tarihlerinde “6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu” hakkında bilgilen-
dirme seminerleri düzenlendi. İMO 
Kongre ve Kültür Merkezinde düzen-
lenen seminerin ilkine 250 üyemiz, 
ikincisine ise 159 üyemiz katıldı. 25 
Nisan tarihinde düzenlenen seminer 
aynı zamanda 14 temsilciliğimizde 
canlı olarak yayınlandı.

28 Mart 2013 tarihinde düzenlenen 
seminer İMO Ankara Şube Başkanı 
Selim Tulumtaş’ın açılış konuşması 
ile başladı. Her alanda yapılacak çalış-
maların bir ihtiyaca dayandığı, ancak 
yasalara bu şekli verenlerle ayrıştık-
ları temel bir farkları oluğunu belirten 
Tulumtaş, bu farkın ihtiyaçların kar-
şılanmasında önceliğin ne olduğunun 
belirlenmesi olduğunu söyledi ve söz-
lerine “Birliğimiz ve Odamız açısından 
bu öncelik “önce insan, önce sağlık, 
önce iş güvenliği” olarak tanımlanmış-
tır. Bu öncelik hem mevzuat boyutu 
hem de buna bağlı olarak yürütülecek 
uygulama boyutu çalışmalarının temel 
düsturu olmalıdır. Bu açıdan bakıldı-
ğında, kanun içerisinde yer alan ölçek 
sorunundan, sürecin asli unsurların-
dan olan mühendislerin görev, yetki, 
sorumluluklarının düzenlenmesi, özlük 
haklarının belirlenmesine, esnek ve 

kuralsız çalışmayı kural haline getiren 
4857 sayılı İş Yasası ve ilgili mevzuata 
ilişkin sorunlardan, denetimin piyasa-
laştırılmasına yönelik yöntemlere, uy-
gulama ve denetimin kamusal örgüt-
lenmesi sorunlarından ilgili Bakanlığın 
personel politikalarına kadar uzanan 
geniş bir alanda önceliğimiz açısından 
ciddi çelişkiler ve sorunlar bulunmak-
tadır” diye devam etti. 

Seminerde İş Güvenliği Uzmanı 
Gülşen Işık şantiyelerdeki iş gü-
venliği yöntemlerini, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden 
Ahmet Esat Korkut (Yüksek İnşaat 
Mühendisi) 6331 sayılı İş sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nun Yapı Sektörü 
açısından getirdiği değişiklikleri, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İş Teftiş Kurulu Başkanlığından 
Mehmet Kayhan Topaloğlu (Yüksek 
İnşaat Mühendisi) ise yapı işyerlerinin 
denetlenmesi, işyerlerinde işin dur-
durulması ve risk değerlendirmesini 
anlattı. 

25 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen 
seminerin açılış konuşmasında İMO 
Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş 
iş cinayetlerindeki artışa dikkat çekti, 
öncelikle iş güvenliği konusunun ni-
teliğini saptamanın önemli olduğunu 

belirtti ve konuşmasına “Yapılan yasal 
düzenlemelerde iş güvenliği konusu 
bir iş olarak ele alınmakta ve ticari bir 
alan olarak tanımlanmaktadır. Ancak 
bizim açımızdan İş güvenliği bir iş 
değil insanların yaşama haklarının 
korunmasına yönelik toplumsal bir 
görevdir. İnsan hayatını birebir ilgilen-
diren bir faaliyetin ticaretin kurallarına 
terk edilmesi, bu anlamda rekabet ve 
kârın başat konuma yükseltilmesi ka-
bul edilemez. Bu noktada yasa yapıcı-
lara ve bu yasaları uygulama iktidarına 
sahip olanlara şu hatırlatmaları yinele-
mekte fayda görüyorum;

•	Bakanlığın ilgili biriminin yapı-
sını güçlendiriniz, yapılacak plan-
lamaya göre personel eksiklerini 
tamamlayınız;
•	Bu alanda şu anda ortaya ko-

nulan uygulama ile özel sektör ele-
manı olarak görev ve sorumluluk 
alacak mühendislere toplumsal bir 
görev üstlendikleri bilinci ile özlük 
hakları anlamında kamusal güven-
celer sağlayınız;
•	Bu alanda kurulacak firmaların 

rekabet ve kar odaklı çalışmak yerine 
işbirliği temelinde çalışmalarını sağla-
yacak mekanizmalar geliştiriniz;
•	Bu koşullar oluşmadığı müd-

detçe, sistemin tüm kurbanlarının 
ve oluşacak tüm zararların vebalinin 
üzerinizde olacağını ve bu vebalin 
görev ve sorumluluk verdiğiniz mü-
hendislerin üzerine yüklenmesine 
ve mühendislerin hedef tahtasına 
konulmasına izin vermeyeceğimizi 
biliniz.” diye devam etti.

Seminerde İş Güvenliği Uzmanı 
Gülşen Işık şantiyelerdeki iş gü-
venliği yöntemlerini, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dan İnşaat 
Mühendisi Haydar Mesut Arslan iş 
güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve 
sorumluluklarını, İş Güvenliği Uzmanı 
R. Selim Akçaharman ise Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin (OSGB) 
kuruluş ve çalışma esaslarını anlattı. 

iŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLiĞi
KANUNU HAKKINDA BiLGiLENDiRME SEMiNERLERi

H
aberler
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Hopalılar, 31 Mayıs Hopa direni-
şinin ve Metin Lokumcu’nun kat-
ledilmesinin ikinci yıldönümünde 
“Derelerimize, suyumuza, geleceği-
mize ve Metin öğretmenimize sahip 
çıkıyoruz” diyerek bir araya geldi.

Hopalılar, Ankara’dan gelen yoldaş-
larıyla birlikte 31 Mayıs 2011’de gerçek-
leşen Hopa direnişinin ve Metin öğret-
menlerinin katledilişinin ikinci yılında 
Metin Lokumcu öğretmenlerini andılar.  
TMMOB’nin Lokumcu ailesi ile birlikte 
gerçekleştirdiği Metin Lokumcu Anıt 
Mezarı açılışının da yer aldığı program 
saat 11.00 Hopa Çay Fabrikası önünde 
toplanarak başladı. Hopa Meydanı’na 
“Katil devlet hesap verecek.”, “Metin’in 
Katili İmamın Ordusu”,  “Metin’e 
Sözümüz Halk İktidarı” sloganları eşli-
ğinde yürünerek Hopa Meydanı’na ge-
lindi ve 2011 yılında Metin Lokumcu’nun 
ölümüne sebep olan gazlı bombalı po-
lis saldırısının gerçekleştiği meydanda 
Lokumcu Ailesi, TMMOB, Eğitim-Sen, 
Halkevleri, DEKAP, HDK, ESP, ÖDP, 
CHP adına konuşmalar yapıldı.

Metin ölmedi; Metin’ler Burada
İlk olarak kürsüde konuşmasını 

Lokumcu ailesi adına Metin Lokum-
cu’nun kardeşi Mete Lokumcu yaptı. 
“Metin ölmedi; Metinler işte burada” 
diyen Mete Lokumcu,  AKP’ye Hopa’yı 
dar eden direnen tüm dostlara selam 
gönderdiğini, Metin’in katilinin AKP ol-
duğunu ve çaylarına ve derelerine sahip 
çıkacaklarını, AKP’ye teslim etmeyecek-
lerini dile getirdi. 

Kemalpaşa muhtarlarından ve Lo-
kumcu’nun arkadaşı Şenol Çelik ise 

31 Mayıs’ta Hopalıların çayına, deresine 
gözünü dikenlere meydan okuduğunu 
belirtti, “Metin Hoca’mıza Karadeniz’in 
isyanını zafere erdireceğimize söz veri-
yoruz” dedi.

Hepimiz Eşkiyayız, Mücadelesi 
Mücadelemizdir

Lokumcu anısına Anıt Mezar projesini 
gerçekleştiren TMMOB’ye bağlı Makine 
Mühendisleri, İnşaat Mühen-disleri, 
Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Mimarlar Odaları’nın 
Ankara Şubeleri adına konuşan MMO 
Genel Sekreteri Ercüment Çervatoğlu, 
Metin Lokumcu’nun ve Hopa Halkı’nın 
Başbakan tarafından eşkıya ilan edil-
diğini, buna karşılık Türkiye’nin dört bir 
yandan “Hepimiz eşkıyayız” yanıtını 
verdiğini söyledi. Haksız soruşturmala-
rın, tutuklamaların, haksız yargılamala-
rın gerçekleştiğini belirten Çervatoğlu, 
buna karşın Lokumcu’nun dostlarını, 
yoldaşlarını ve Hopa ve Karadeniz hal-
kını sindiremediğine dikkatleri çekmek 
istediğini ifade etti. 

TMMOB adına konuşan birlik başka-
nı Mehmet Soğancı ise Lokumcu’nun 
mücadelesinin önünde saygıyla eğildiği-
ni, AKP’nin tekelci iktidarı için tüm fütur-
suzluğunu ortaya serdiği bir dönemde 
Metin Öğretmen’in katledildiğini ifade 
etti.  Soğancı, mücadelesi mücadele-
mizdir, dedi.

Derelerin Kardeşliği Platformu adına 
söz alan Kamil Ustabaş ise dereleri-
ne ve çaylarına sahip çıkmaya devam 
edeceklerini belirtti ve şunları söyle-
di: “HES’çileri bu sokaklardan kovana 
kadar mücadelemiz devam edecek. 

AKP’ye meydan okuyacağız. Sizi bu de-
reler boğacak.”

Yaşamak Şakaya Gelmez, Çanlar 
Kimin İçin Çalıyor

ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş ise 
konuşmasında Lokumcu’nun kendisinin 
de öğretmeni olduğunu ve yaşamayı 
ciddiye alan bir yoldaşımız olduğunu, 
karşısındaki polisin ise yaşamayı ve 
ölümü ciddiye almadığını belirtti. Nazım 
Hikmet’in Yaşamak Şakaya Gelmez şii-
rini okudu: 

Yaşamak şakaya gelmez,  
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın  
bir sincap gibi mesela,  
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde 
hiçbir şey beklemeden,  
yani bütün işin gücün yaşamak ola-
cak. 

Halkevleri adına konuşan Samut 
Karabulut, “Çanlar AKP için çalıyor. 
Çanlar Tayyip Erdoğan için çalıyor” diye-
rek Tayyip Erdoğan’ın korkulu rüyasının “ 
tek yol sokak tek yol devrim” olduğunu 
belirtti. 

Konuşmaların ardından eylemciler 
yolu trafiğe kapatarak Kemalpaşa’ya 
yürüdü. Kemalpaşa’da Metin Lokumcu 
anısına yapılan anıt mezarın açılışı ya-
pıldı. Yürüyerek, kamyon traktör kasala-
rında öğretmelerinin mezarına gidip anıt 
mezarın açılışını gerçekleştiren Hopalılar 
uzun süre anıt mezar başından ayrılma-
yarak öğretmenlerini andı.

Anıt açılışının ardından panel ve fo-
toğraf sergisiyle anma etkinlikleri son 
buldu.

METiN LOKUMCU ANMASI
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TMMOB, DİSK, KESK ve TTB do-
ğaya, yaşama, emeğe, Taksim’e sa-
hip çıkmak için 5 Haziran 2013 çar-
şamba günü AKP faşizmine teslim 
olmayacaklarını söyleyerek alanlara 
çıktı. 

Taksim Gezi Parkı’nda gelişen 
halk hareketinin de etkisiyle yoğun 
bir katılımla gerçekleştirilen eyleme 
İMO Yönetim Kurulu, Şube Yönetim 
Kurulları, üyeler ve çalışanlar da 
destek verdiler.

İstanbul’da Taksim Meydanı, 
Ankara’da Kızılay Meydanı, İzmir’de 
Gündoğdu Meydanı ve Türkiye’nin 
birçok kentinde alanlarda bir araya 
gelen on binler, sloganlarla, taşıdık-
ları döviz ve pankartlarla Hükümet 
politikalarını ve Gezi Parkı’nda ya-

şanan polis şiddetini protesto ettiler.

Saat 12.00’da itibaren Kolej Mey-
danı, Ulus, Tuzluçayır, Cebeci, Ha-
cettepe ve çeşitli yerlerde toplanan 
binlerce kişi Kızılay’a doğru yürü-
yüşe geçti. Kızılay’da alana girenler 
Taksim, Dersim ve Antakya’yada 
direnenlere selam gönderdiler, 
Ankaralının da Atatürk Orman Çiftliği 
için benzer bir mücadele yükseltme-
si çağrısı yapıldı.

Kızılay’daki çatışmaların ilk gü-
nünde polisin gerçek mermi kul-
lanmasıyla başından vurulan ve 
beyin ölümü gerçekleşen Ethem 
Sarısülük’ün ailesi kürsüde AKP fa-
şizmine karşı meydanda olma çağrı-
sında bulundu.

Miting alanı şarkılar türküler söyle-
yip halaylar çekilirken polis saldırısı ile 
dağıtıldı. TOMA’lar, akrepler ve yüzler-
ce çevik kuvvet polisi tazyikli ve gaz 
bombalarıyla meydana saldırdı. 

DOĞAYA, YAŞAMA, EMEĞE, TAKSİM’E
S A H İ P  Ç I K M A K  İ Ç İ N  B İ N L E R  A L A N D A Y D I
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Şubemizde 25-26 Mayıs 2013 tarih-
lerinde “İhale Mevzuatı” eğitimi verildi. 
İnş. Müh. Hüseyin Yavuz’un verdiği 
eğitimde “İhale Mevzuatı” tüm yönleri 
ile tartışıldı. 

12 saat devam eden ve 30 kişinin 
katıldığı eğitim İMO KKM Güney Öz-
cebe Salonu’nda yapıldı.

Hüseyin Yavuz eğitim boyunca Tür-
kiye’de kamu alımlarının büyüklüğü, 
ihale usulleri, ihale komisyonu oluşu-
mu, ihale işlem dosyası içeriği, eşik 
değerler ve yaklaşık maliyet,  ihalele-
re katılımında gerekli bilgi ve belgeler, 
ihalelere katılamayacaklar, tekliflerin 
idareye sunumu, tekliflerin ve aşırı dü-
şük tekliflerin değerlendirmesi, ihale-

lere yönelik başvurular ve anlaşmaz-
lıkların çözümü, ihale yetkililerinin ve 
isteklerin yükümlülüklerini anlattı. 

Eğitime katılanların İhale Mevzua-
tı’ndaki son düzenlemelere dair so-
rularına cevap bulabildikleri eğitime 
önümüzdeki dönemde devam edile-
cek.

iHALE MEVZUTI EĞiTiMi VERiLDi 
M E V Z U A T  T Ü M  Y Ö N L E R i  i L E  T A R T I Ş I L D I

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesince 23-24-25 Mayıs 2013 ta-
rihlerinde “Enerji Kimlik Belgesi Uz-
manlığı” eğitimi verildi. Toplam 18 saat 
devam eden kurs İMO KKM Harun 
Karadeniz Dersliği’nde verildi.

02 Mayıs 2007 tarihinde yürürlü-
ğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği 
Kanunu Hüküm ve Uygulama Yönet-
melikleri gereği Binalara Enerji Kimlik 
Belgesi (EKB) düzenlemeye yetkili uz-
man belgesi almak isteyen üyelerimiz 
için düzenlenen kursu EKB Uzman 
Eğiticisi İnş. Müh. Murat Karacaoğlu 
verdi. 

16 kişinin katıldığı “Enerji Kimlik 
Uzmanlığı” eğitimlerine önümüzdeki 
dönem devam edilecek.

ENERJi KiMLiK BELGESi UZMANLIĞI EĞiTiMi
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İKK bileşeni Oda öğrenci örgütleri 
tarafından 18-19 Mayıs 2013 tarih-
lerinde “Toplumcu Mühendislik ve 
Mimarlık” günleri etkinliği Ankara’daki 
üniversitelerde öğrenim gören öğrenci 
üye temsilcilerin katılımı ile düzenlendi. 

Mühendislik, mimarlık ve şehir plan-
lama öğrencileri tarafından yan yana 
gelmek, emeğin ve bilimin yanında ol-
mak için düzenlenen etkinlik 18 Mayıs 
2013 Cumartesi günü Milli Kütüphane 
Konferans Salonu’nda, 19 Mayıs 2013 
Pazar günü İMO KKM Teoman Öztürk 
Salonu’nda yapıldı. Etkinliğe İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
başkanı Selim Tulumtaş ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Özer Akkuş da katıldı.

Etkinlik Makine Mühendisleri Odası 
(MMO) Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Ercüment Şahin Çervatoğlu ve 

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) 
genç-üye örgütlüğünden Ali Açık-
gül’ün açılış konuşmaları ile başladı. 

Milli Kütüphane Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşen etkinliğin ilk günü; “Bo-
logna Süreci ve Meslek Etiği” baş-
lıklı oturumda Dokuz Eylül Üniver-
sitesi’nden Araş. Gör. Dr. Ümit Akıncı 
ve ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü 
Öğrencisi Defne Kıran, “Türkiye ve 
Ortadoğu`da Enerji Politikaları” başlık-
lı oturumda Ortadoğu Uzmanı-Yazar 
Faik Bulut, Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) Ankara Şubesi’nden Ali 
Yiğit ve Barış Şanlı, “Barınma Hakkı 
Ve Kentsel Mücadeleler” başlıklı otu-
rumda ODTÜ İktisat Bölümü’nden 
Prof. Dr. Yakup Kepenek, ODTÜ 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü’nden Doç Dr. Tarık Şengül ve 
Gazeteci Yazar Metin Yeğin konuştu.

İMO KKM Teoman Öztürk Salo-
nu’nda gerçekleştirilen etkinliğin 
ikinci günü ise; “İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği” başlıklı oturumda A Sınıfı 
İş Güvenliği Uzmanı – MMO Yönetim 
Kurulu Üyesi Bedri Tekin ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 
Yüksek İnşaat Mühendisi M. Kayhan 
Topaloğlu, “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitsizliği ve Mühendislikte Kadın” 
başlıklı oturumda Medyatava Haber 
Portalı Editörü Burçak Çürül, “Ula-
şım Politikaları” başlıklı oturumda 
Atılım Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Cumhur Aydın ve Mimar-Ulaşım 
Plancısı Erhan Öncü, “İnternette 
Sansür ve Özgürlük” başlıklı oturum-
da Bilkent Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Mustafa Akgül ve Bilgisayar 
Mühendisleri Odası’ndan İzlem Gö-
zükeleş konuştu.

Etkinlik “Mesel” konseri ile son buldu.

TOPLUMCU MÜHENDiSLiK MiMARLIK GÜNLERi

Ankara genç-İMO örgütlülüğü 24 
Nisan 2013 tarihinde “Mimar Koca 
Sinan Konferansı” gerçekleştirdi. 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Amfisi’nde 
gerçekleştirilen konferansa çok sayı-
da İnşaat Mühendisliği Bölümü öğ-
rencisi katıldı. 

Konferansta Erhan Karaesmen mü-
hendislik, mimarlık ve yapı kültürümüz-
de çok üst bir yere sahip olan Mimar 
Sinan’ı anlattı ve Sinan’ın tarihsel, kültü-
rel ve entelektüel ayrıntılarına ışık tuttu.

MiMAR KOCA SiNAN KONFERANSI

genç-İM
O
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5 Nisan 2013 Cuma günü, Kırıkkale 
Üniversitesi 1.,2. ve 3. sınıf genç-İMO 
öğrenci üyelerine yönelik Atatürk 
Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve 
Koro Çalışma Binaları inşaatına teknik 
gezi düzenlendi. 20 öğrenci üyenin 

katıldığı teknik gezide İnş. Müh. Meriç 
Çağlar önce inşaatla ilgili bir sunum 
yaptı ve ardından şantiye gezildi. 

“Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkes-
trası Konser Salonu ve Koro Çalışma 
Binaları İnşaatı” Adliye Sarayı ile 

Cumhurbaşkanlığı Konser Salonu 
arasındaki, Atatürk Kültür Merkezi 
alanının dördüncü bölgesinde 
154.017 m2 arazi üzerinde inşa edil-
mektedir. Toplam inşaat alanı 61.997 
m2 olup 4 (dört) ayrı bloktan oluş-
maktadır. A Blok koro çalışma binası 
olup, dört katlı olarak projelendirilmiş 
7.747 m2 inşaat alanına sahiptir. B 
Blok konser salonları ve fuaye binala-
rı olup, 21.773 m2 inşaat alanına sa-
hiptir. C Blok sanatçı çalışma binası 
olup, dört katlı olarak projelendirilmiş 
7.539 m2 inşaat alanına sahiptir. D 
Blok garaj bloğu olup dört katlı ola-
rak projelendirilmiş toplam 24.938 
m2 inşaat alanına sahiptir. 154.017 
m2 alan içerisindeki 500 m2 alanda; 
Kontrollük Binası, 150 m2 Yemekhane 
Binası, 3 Büyük Depo, Atölye Binası, 
150 işçinin konaklayacağı Şantiye 
Tesisleri mevcuttur. Proje kendi alanı 
ve konusunda Avrupa’nın ilk üçü ara-
sındadır.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONi ORKESTRASI BiNASI’NA

TEKNiK GEZi DÜZENLENDi

Öğrenci üyeler için 16 Mart ve 6 Nisan 
2013 tarihlerinde iki ayrı program ola-
rak İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
“SAP2000” kursu düzenlendi. 18 kişinin 
katıldığı ve toplam 24 saat devam eden 
kursu İnş. Müh. Özkan Kale verdi.

Kale kurs süresince, “Sistem Mo-
delinin Oluşturulması, Malzeme Ö-
zelliklerinin, Kesit Özelliklerinin Tanı-
tılması, Yüklerin Tanıtılması, Çözüm 
(Analiz), Boyutlandırma” başlıklarında 
bilgiler verdi.

SAP2000 KURSU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) öğrenci üyeleri için 28 Nisan 
2013 tarihinde Kızılcahamam Soğuksu 
Milli Parkı’na piknik düzenlendi. İMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Özer Akkuş ile İMO Ankara Şubesi 
Araştırma Görevlileri Uğur Yılmaz ve 
Eren Çakmak’ın da katıldığı piknikte 
öğrenci üyelere 1 Mayıs çağrısı ve mi-
ting için pankart hazırlıkları yapıldı.

g e n ç - İ M O

PiKNiK

ge
nç

-İM
O
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, “Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” 
ile “3194 Sayılı İmar Kanunu İle 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” 
ile yapılmak istenen değişikler ve 
“Mesleğimize ve Ülkemize Sahip 
Çıkıyoruz” kampanyası üzerine 14 
Mayıs 2013 tarihinde TMMOB ör-
gütlülüğüne yönelik bir mesaj ya-
yımladı:

 
Sevgili Arkadaşlar,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından 19 Nisan 2013 
tarihinde TMMOB’ye ile-
tilen “Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun Ta-
sarısı Taslağı” ile 
“3194 Sayılı İmar 
Kanunu İle Bazı 
Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Ka-
r a r n a m e l e r d e 
Değişiklik Yapıl-
masına Dair 
Kanun Tasarısı 
Taslağı” üze-
rinde Çalışma 
Grubumuzun önerile-
ri ile TMMOB Yönetim 
Kurulu’nda yaptığımız de-
ğerlendirmelerde; 

Bu taslakların, Bakanlığın bun-
dan önce 12 Nisan 2012 sayılı ya-
zısı ile TMMOB’den görüş istediği 
Yapı Denetimi Kanun Tasarısı ve İmar 
Kanunu ile birlikte toplam 12 kanunda 
değişiklik öngören “torba kanun tasla-
ğı” ve Bakanlıkça iletilmemesine kar-
şın Kasım 2013 tarihinde kamuoyuna 
yansıyan “torba kanun taslağı” ile aynı 
yaklaşımda hazırlandığı ve hatta söz 
konusu iki taslağın tekrar bir arada ele 
alınarak kısmi değişiklilerle gündeme 
getirilmiş hali olduğu anlaşılmıştır.

Bundan önce gündeme gelen tas-
laklara ilişkin değerlendirme, görüşle-

rimiz ve önerilerimiz gerek Bakanlık, 
gerekse kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
Ancak son gelen iki kanun tasarısı tas-
lağının -aslında bakanlıkça hazırlanan 
önceki torba kanun taslaklarının ikiye 
ayrılması ile elde edilen iki taslağın- 
hazırlanış gerekçelerinin öncekilerden 
hiç de farklı olmadığı; yaklaşık bir yıllık 
süreçte, Birliğimizin görüş ve öneri-
lerinin değerlendirilmediği, başından 
itibaren aynı anlayışın ısrarla devam 
ettirildiği açıkça görülmektedir.

Taslak mü- hendislik 
ve mimarlık hizmet alanını düzenler-
ken, yönetişim ilkesine aykırı olarak 
hazırlanış yöntemiyle, usul yönünden 
hukuka ve demokratik katılım ilkelerine 
aykırıdır. Bakanlıkça izlenen yöntemde 
demokratik katılım ilkesi yok sayıldı-
ğına göre, bu tutumun gerekçesi olsa 
olsa Birliğimizin ve bağlı odalarımızın 
ya esasa ilişkin bir fikir üretemeyeceği 
ya da fikirlerinin bir öneminin olma-
dığının ön kabulü olsa gerekir. Her iki 
kabulün de demokratik esaslara göre 

yönetilen bir sistemde yeri olmayacağı 
malumdur.

Taslaklar, mühendislik ve mimarlık 
hizmetlerinin icra koşullarını tümden 
değiştiren, bir mühendis ve mimarın 
bir sermaye şirketi dışında serbest 
olarak çalışma olanağını neredeyse 
tümden ortadan kaldıran, sistemde 
görev alacak mimar, mühendis ve 
plancıların özlük ve mesleki haklarını 
göz önünde bulundurmayan, yapı üre-
tim ve denetim sürecindeki mühen-
dislik ve mimarlık projeleri arasındaki 
bağı koparan bir niteliğe sahiptir.  Bu 

nedenle, basit bir değişiklik algısı 
yaratılması doğru bir yaklaşım 

değildir.

Yasalar, toplumsal 
ihtiyaç haline ge-

len sorunlara ya-
nıt vermek üzere 
objektif tespit-
ler üzerine ge-
rekçelendirilir. 
Oysa söz ko-
nusu taslaklar 
objektif tespitler 
üzerine kurgu-

lanmamış, ancak 
proje ve kamusal 

denetim hizmetinin 
sermaye şirketlerine 

pazar olarak sunumu-
na yönelik olarak düzen-

lenmiştir.

Taslağın kimi düzenlemelerinin; 
objektif olmayan gerekçeye dahi uy-
gun düzenlemeleri içermediği görül-
mektedir. Taslakta ve gerekçesinde 
kullanılan dil ve bazı teknik ifadeler ve 
çelişkiler de bu taslağın sipariş üzeri-
ne kaleme alındığını; asıl maksadının, 
ekonomik politikasını kentsel rant 
üzerine, kamusal ve özerk olması ge-
reken her alanın özelleştirilmesine ve 
yatırımcının kârını arttıracak şekilde 
hizmet verir hale getirilmesine odakla-
mış olduğunu göstermektedir. Bu ne-
denle, ekonomik kriz ve açmazlarına 
kısa vadeli çözümler bulabilmek adına 

‘MESLEĞiMiZE ve ÜLKEMiZE SAHiP ÇIKIYORUZ’
KAMPANYAMIZ  ÜZER iNE  TMMOB  ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

B
asınım

ıza
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ilgi sahasına giren her alanı hiçbir ku-
rum ve kural tanımadan düzenlemeye 
çalışıldığı görülmektedir. 

Yasaların çıkarılma amacının kamu 
ihtiyacı ve kamu yararı olduğu aşikâr-
ken, bu taslağın yasalaşması halinde, 
sermaye şirketlerinin kâr taleplerine 
hizmet edeceği açıkça anlaşılmaktadır.

Sevgili Arkadaşlar,
Daha önceki değerlendirmelerimiz-

de belirttiğimiz gibi görüş istenen bu 
taslakların da öncekilerde olduğu gibi; 
Bakanlığın 2010-2023 yılları için ön-
görülen KENTGES Bütünleşik Kentsel 
Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı’na 
dahi aykırı olarak; “Türkiye’deki mü-
hendislik ve mimarlık hizmetlerinin 
başarısız olduğu, kurulacak teknik 
müşavirlik kuruluşları ile bu başarı-
sızlığın önüne geçilebileceği, yatı-
rımcının önündeki engellerin kaldı-
rılması” şeklinde ifade bulan yaklaşım 
doğrultusunda hazırlandığı; taslağın, 
kentsel dönüşümü gerçekleştirmek 
için tüm engelleri bertaraf etme ama-
cını güttüğü; aynı zamanda doğal, 
kültürel mirası da göz ardı ederek sek-
törü “piyasa ilişkileri” çerçevesinde 
yeniden kurgulayan, maksimum “imar 
rantı odaklı” düzenlemeleri içerdiği 
gözden kaçmamaktadır.

Yapı üretim ve denetim sürecinde 
mimar ve mühendisleri etkisizleştire-
rek, her ölçekte plan, proje - yapı üre-
tim ve denetimini sermaye şirketi olan 
müşavirlik firmalarına bırakan; mü-
hendis, mimar, şehir plancıları teknik 
müşavirlik kuruluşlarının taşeronu şek-
linde çalıştıracak, ücretli çalışanları ise 
tüm özlük ve sosyal haklardan yoksun 
bırakacak bir yaklaşımla hazırlanan 
taslak; aynı zamanda yerel yönetimler 
ve meslek odalarını sürecin dışında tu-
tarak, tüm yetkileri merkezde toplayan 
bir yaklaşım sergilemektedir.

Yapı denetimi sistemini bir bütün 
olarak ele alan ve sorunlara yönelik 
çözüm önerilerimizi içeren raporla-
rımız birçok defa Bakanlığa iletilmiş 
olmasına karşın, bugüne kadar, gerek 
yasada, gerek yönetmelik düzenleme-
lerinde yapılan değişikliklerin TMMOB 
ve bağlı Odaların değerlendirme kri-

terleri ve önerileri dikkate alınmadan 
hazırlanmakta olduğu görülmektedir.

Sevgili Arkadaşlar,
Bakanlıkça görüş almak üzere ileti-

len diğer taslağın ise İmar Kanunu ile 
birlikte 7 kanunda değişiklik öngördü-
ğü ve 44 maddeden oluşan bir “torba 
kanun” niteliğinde olduğu görülmek-
tedir.

Bu taslak ile “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun”un uygulanmasıyla başlatı-
lan sürecin, eksik kalan parçalarının 
tamamlanmasının hedeflendiği; ye-
rinden yönetim organlarının saf dışı 
bırakılarak, sürecin tüm denetiminin 
644 sayılı KHK ile zaten olağanüstü 
yetkilerle donatılan Bakanlık tarafın-
dan yürütülmesinin amaçlandığı açık-
ça okunmaktadır.

Bu değişikliklere bakıldığında bi-
limsel ve teknik bir bakış açısından 
uzaklaşılarak, hukuk dışı bir yaklaşım-
la kalan son doğal alanlar, kıyı alanla-
rı, meralar, tarım alanları da koruma 
kapsamı sınırlarından çıkarılarak ya da 
yapılaşmaya açılarak talan edilmekte-
dir. Taslakta öngörülen değişiklikler ile, 
anılan düzenlemeler eliyle yerel yöne-
timlerin elinden alınan imar yetkilerine 
bir müdahale daha yapılarak planla-
ma kademeleri, planlama ilkeleri göz 
ardı edilmektedir. Yine tarım alanlarının 
tarım dışı kullanıma açılması kolay-
laştırılmakta, Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu hükümleri göz ardı 
edilmektedir. 

Diğer taraftan “Yapı Denetim Ka-
nunu Tasarısı Taslağı” ile paralel ele 
alındığı görülen; yapı üretim ve dene-
timi ile yapı ruhsatı verilmesine ilişkin 
düzenlemelerde, kamu eliyle yapılma-
sı gereken hizmetlerin özelleştirildiği; 
belli gruplara çıkar sağlayacak deği-
şiklikler öngörüldüğü;  mimarlık, mü-
hendislik disiplinlerinin hizmetlerinin 
niteliğinin göz ardı edildiği; uluslarara-
sı sözleşmelerle ve Anayasa ile güven-
ce altında olan telif haklarının ortadan 
kaldırılmaya çalışıldığı; yine Anayasa 
ile teminat altında olan mülkiyet hak-
kının dahi ortadan kaldırılmaya çalışıl-
dığı görülmektedir.

Ayrıca bu durum, bütün ulusal ve 
uluslararası belge ve araştırmalarla, 
merkezi ve yerel yönetimler tarafın-
dan düzenlenen şuralarla, özellikle 
de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
sitesinde hala yayınlanmakta bulu-
nan 2010-2023 yılları için ön görülen 
Kentges Bütünleşik Kentsel Gelişme 
Stratejisi ve Eylem Planı ile kesinlik 
kazanmıştır. 

“... Ülkemiz içinde bütün yerleşme-
lerdeki  sorunların  nedeninin  ülkemiz-
deki mimarlık ve mühendislik hizmet-
lerine dair müşavirlik sisteminin sağlıklı 
bir şekilde kurulamamasından kaynak-
landığı” gibi bir gerekçe sonucu ülke-
mizdeki kamu ve özel alanda yürü-
tülen bütün mühendislik ve mimarlık 
eyleminin sermaye şirketlerinin em-
rine bırakılması; öncelikle Bakanlığın 
bu taslağı oluştururken kendi araş-
tırmaları ve strateji belgelerinde 
bahsedilen görüşleriyle çeliştiğini 
göstermektedir. 

Sevgili Arkadaşlar,
Bütün tarihsel geçmişe, dünyada-

ki gelişmelere, evrensel meslek ku-
ram ve kurallarına aykırı olarak; ülke 
mühendis ve mimarlarını yok sayıp, 
mühendislik ve mimarlık hizmetleri-
ni sermaye şirketlerine teslim eden, 
mimar, mühendis ve plancıların telif 
haklarını yok eden, ülke kaynaklarını 
kamu yararını göz ardı edilip denetim-
siz şekilde insan unsuru ile ilişkilen-
dirilmeyecek “marka şehir”lere heba 
eden, kamusal hizmet kavramını yok 
eden, insana, doğaya, tarihe, kültüre 
ait ne kadar değer var ise bunları ranta 
araç eden, yerinden yönetim kuruluş-
larını demokratik esaslara aykırı olarak 
merkezi idarenin emrine amade eden 
bu taslakların yasalaşmaması için;

TMMOB, tüm Odalarımızı, mes-
leğini önemseyen ve ülkesini seven 
tüm örgütlü üyelerimizi örgütsel 
bütünlülüğümüzün belirlediği yol ve 
yöntemler çerçevesinde mücadele-
ye çağırmaktadır. 

Mesleğimize ve ülkemize sahip 
çıkacağız!

Yolumuz açık olsun!
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İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 1 Mayıs’ta 
İstanbul’da yaşanan olaylarla ilgili olarak 2 Mayıs 2013 
tarihinde açıklama yaptı:

2013 1 Mayıs’ı, İstanbul’da tarihinde ender görülen bir sıkı-
yönetime tanık olmuş, neredeyse 12 Eylül günlerinde olduğu 
gibi sokağa çıkma yasağı uygulanmış, insanların seyahat öz-
gürlüğü elinden alınmış, çalışanlar işyerlerine ulaşamamış, 
sabahın erken saatlerinden başlayarak polis, irili ufaklı bü-
tün gruplara tazyikli su ve gaz bombalarıyla saldırmış, po-
lisin uyguladığı şiddet sadece göstericilerle sınırı kalmamış, 
Taksim Meydanı çevresinde yaşayan, çalışan tüm vatandaş-
lar şiddete maruz kalmış, olaylar nedeniyle 200’den fazla in-
san yaralanmış, onlarca gösterici gözaltına alınmıştır.

İstanbul Taksim Meydanı’nda üç senedir gerçekleştirilen 
1 Mayıs mitinglerinde hiç kimsenin burnu bile kanamamış, 
yüz binlerce insan büyük bir coşkuyla 1 Mayıs’ı karşılaş-
mıştır. 2013 1 Mayıs’ı neden istenmeyen görüntülere sahne 
olmuştur?

İstanbul Valiliği’nin mitinge, Taksim Meydanı’ndaki inşa-
atın kalabalıklar için tehlikeli olacağını gerekçe göstererek 
izin vermediği bilinmektedir. Valiliğin görevi, önlem alarak 
vatandaşlarını olası tehlikeden korumak değil midir? Valilik 
olası tehlikeden koruduğu insanları bizzat güvenlik güçle-

rinin saldırgan tutumu nedeniyle tehlikeye atmamış mıdır?

Bu soruların yanıtını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
daha önceki konuşmalarda vermiş, “sürmekte olan inşaat” 
gerekçesinin, Taksim Meydanı’nı emekçilere yasaklamak 
dışında bir anlam taşımadığını açık etmiştir. Başbakan, 
İstanbul’da miting alanlarının tespit edildiğini, Taksim 
Meydanı’nın bunlar arasında yer almadığını, Taksim’e AVM 
yapılmasının planlandığını söylemiştir ki, bu, teknik gerek-
çelerin değil, siyasi iktidarın ideolojik yaklaşımının belirleyici 
olduğunu göstermiştir. Siyasi iktidar, Taksim’i kentsel rant 
merkezi haline getirmek istemektedir. Bunun ilk adımını da 
Meydanı 1 Mayıs’a kapatarak atmıştır.

Siyasi iktidarın Taksim’e dönük mesajı açıktır: Artık Taksim, 
alışveriş yapmak isteyenlere açık olacaktır; Meydan yoksul-
lara, işçilere, emeklilere, emeği ile geçinenlere kapatılacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, İstanbul Valiliği’nin 
yasakçı, yasaklayıcı anlayışını ve polisin uyguladığı şiddeti 
kınıyoruz. Yasakları ve polisin şiddetini meşru göstermeye 
çalışan siyasi iktidar sözcülerinin açıklamalarını ise kabul 
edilebilir bulmadığımızı ifade ediyoruz. Taksim Meydanı’nın 
geleneksel ve simgesel bir öneme sahip olduğunu, dün ol-
duğu gibi gelecekte de bu önemi tartıştırmayacağımızı ilan 
ediyoruz.

TA K S i M ’ i N  TA R i H S E L  v e  S i M G E S E L  Ö N E M i N E

S A H i P  Ç I K A C A Ğ I Z
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İnşaat Mühendisleri Odası Yöne-
tim Kurulu, Teknik Eğitim Fakül-
telerine mühendislik hakkı veril-
mesiyle ilgili olarak 26 Nisan 2013 
tarihinde açıklama yaptı: 

19 Nisan 2013 tarihinde toplanan 
Üniversitelerarası Kurul’dan, Teknik 
Eğitim Fakültesi mezunlarının mü-
hendis unvanı almasını sağlayacak 
düzenlemenin uygulanması doğrultu-
sunda görüş çıktı. Konuyla ilgili olarak 
Üniversitelerarası Kurul’dan çıkan gö-
rüş YÖK’te değerlendirilecek ve Teknik 
Eğitim Fakültesi mezunlarının mühen-
dis olabilmek için hangi fark derslerini 
alacağı ve tamamlama programları-
nın ayrıntıları netleşecek. Konu, YÖK 
Genel Kurulu’na gidecek, uygulamaya 
ilişkin usul ve esaslar belli olacak.

Şu an YÖK’ten resmi bir açıkla-
ma yapılmasa da, 13 Mart 2013’te 
Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarıyla 
“Başkanla yüz yüze” toplantısında 
bir araya gelen YÖK Başkanı Gökhan 
Çetinsaya, “Teknik Öğretmenler için 
Mühendislik Tamamlama” konu-
suyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi. 
YÖK Başkanı Çetinsaya toplantıda, 
konu ile ilgili komisyon çalışmaları-
nın tamamlanmak üzere olduğunu, 
19 Nisan’da gerçekleştirilecek olan 
Üniversitelerarası Kurul toplantısın-
dan çıkacak görüş doğrultusunda 
çalışmaların nihayete erdirileceğini 
ifade etti.

Hatırlanacağı üzere; 29 Nisan 1992 
tarihinde kabul edilen 3795 sayılı “Bazı 
Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına 
Unvan Verilmesi Hakkında Kanun”un 
3. madde, 1. fıkra, e bendinde, “Teknik 
öğretmen unvanını kazananlar için ilgi-
li teknik eğitim fakültelerince düzenle-
necek en fazla iki yarı yıl süreli tamam-
lama programlarını başarıyla bitirenle-
re dallarında ‘mühendis’ unvanı veri-
lir.” denilerek, Teknik Eğitim Fakültesi 
mezunlarına mühendislik yolu açıldı, 
7 Ağustos 2003 tarihinde de, “Teknik 
Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mü-

hendislik Programlarının Uygulama 
Esas ve Usulleri Yönetmeliği” yayım-
lanarak mevzuat tamamlandı. Ancak 
bu zaman zarfında uygulamaya alın-
mayan Kanun hükümlerinin, bugün 
uygulanmasını manidar bulduğumuzu 
belirtmek isteriz.

İnşaat Mühendisleri Odası, 1992 
yılında 3795 sayılı Yasa’nın kabul 
edilmesiyle başlayan, 2010 yılında 
Teknoloji Fakültelerinin açılmasıyla 
devam eden ve bugün Teknik Eğitim 
Fakültesi mezunlarına mühendislik un-
vanı verilmesi uygulamasıyla görünür 
hale geçen sürecin bir bütün olarak, 
inşaat mühendisliği mesleğinin itibar-
sızlaştırılması, öneminin azaltılması, 
niteliğini tartışılır hale getirilmesi niye-
tinin bir başka tezahürü olduğunu dü-
şünmekte ve karşı çıkmaktadır.

Asıl olarak teknik öğretmen yetiş-
tirmek amacıyla kurulan ve müfredatı 
buna uygun düzenlenen Teknik Eğitim 
Fakültelerinin, mühendislik eğitimi ve-
ren fakültelerle bir ve aynıymış gibi de-
ğerlendirilmesi meslek eğitimi felsefe-
sine aykırı olacaktır. Eğitim fakülteleri-
nin nitelik ve amacı farklı, mühendislik 
fakültelerinin ise çok daha farklıdır.

Mühendislik formasyonu öğretilen 
formüllerden ibaret değildir. Mühen-
dislik muhakemesi için 4 yıllık eğitim 
süreci bile yetersiz görülürken, ilave 
ders alınarak mühendislik unvanı da-
ğıtılması bilimsel gerçekliğe sığmaz ve 
toplumu kandırmaktan öteye geçmez.

Kaldı ki, inşaat mühendisliği eğiti-
minin içinde bulunduğu sorunlar ka-
muoyunun malumudur. Popülist bir 
yaklaşımla her ile bir üniversite açıldığı 
ve hemen her üniversitede mühen-
dislik eğitimi verildiği bilinmektedir. 
Okullarda fiziki ve teknik altyapı ek-
sikliği bulunmaktadır, birkaç fakülte 
hariç, eğitim, liseden bozma binalar-
da verilmektedir. Bir öğretim üyesine 
düşen öğrenci sayısı eğitimin niteliğini 
düşürecek oranda çoktur. İnşaat mü-

hendisliği eğitimi veren pek çok okul-
da laboratuar ya yoktur ya da yetersiz-
dir. Uygulamalı eğitim ve araştırmalar 
için yeterince kaynak ayrılmamaktadır. 
Mevcut eğitim müfredatı ve uygula-
ması mühendislik biliminin gerekle-
riyle, farklı mesleki disiplinlerle etki-
leşiminin teorik çerçevesiyle, gelişmiş 
teknolojiyle uyumlu değildir. Ülkemizin 
gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan 
uzaktır. Bu şartlarda mezun olan genç 
mühendislerin mesleki yeterlilikleri 
ve gelişmişliklerinin tartışmalı olacağı 
açıktır ki, meslek içi eğitim ağırlıkla 
ancak Meslek Odalarının olanakları 
çerçevesinde uygulanabilmektedir.

İstihdam olanakları ile mühendis-
lik fakültelerinin kapasitesi arasında 
inanılmaz bir uçurum bulunmaktadır. 
Bunun ne anlama geldiği ise açıktır: 
Mühendisler arasında işsizlik oranı, 
dallar arasında farklılıklar arz etse 
de, ortalama yüzde 25 civarındadır. 
İşsizlik, düşük ücretler, sağlıksız ça-
lışma koşulları ve güvencesizlik mü-
hendisliğin adeta “kaderi” olmuştur. 
Mesleki etik ve yetkinlik temel sorun-
lar arasındadır.

Mühendislik eğitimi ve istihdam 
olanakları bağlamında gerçek bu iken, 
bir de Teknik Eğitim Fakültelerinden 
mezun olanları, iki yarıyıl gibi “hız-
landırılmış” eğitime tabi tutarak mü-
hendis ilan etmek teknik hizmetlerin 
niteliğinin daha da düşmesine neden 
olacaktır.

Bütün bilimsel ve teknik veriler 
Teknik Eğitim Fakültelerinde uygula-
nan programın mühendislik için ye-
terli olmadığını ortaya koymaktadır. 
Mühendislik eğitiminin ve mühen-
dislik mesleğinin sorunlarının, teknik 
öğretmenleri “mühendisleştirerek”, 
mühendislerin sayısını artırarak çözül-
mesi mümkün değildir. Bu yolla sorun 
çözülmeyecek, yeni sorunlar açığa 
çıkacaktır.

Şu noktaya vurgu yapılmalıdır: Her 

TEKNiK ÖĞRETMENLERE MÜHENDiSLiK YOLU AÇILIYOR

iŞSiZ MÜHENDiSLER ÇOĞALACAK
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meslek değerlidir; her mesleğin ken-
di dinamiği, dengesi ve gelişme seyri 
bulunmaktadır. Her mesleğin üretim 
sürecindeki önemi tartışılmazdır. Bu 
bağlamda, teknik eğitim veren fakül-
telerin müfredatının kendi mesleki 
alanının ihtiyacını karşılayacak özellik-
ler içeriyor olması ne kadar doğalsa, 
mühendislik fakültelerinin müfredatı-
nın mühendislik mesleğinin gerek ve 

ihtiyaçlarını gözeterek hazırlandığı da 
o oranda gerçektir.

Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının 
sorunları olduğu bilinmektedir. Ancak 
bu sorunlar, onları mühendis ilan ede-
rek değil, üretim sürecini yeniden dü-
zenleyerek, ara eleman ya da teknik 
elemanları hukuki statüye kavuştura-
rak, üretim sürecindeki önemlerini gö-

rünür kılarak aşılabilir.

İnşaat Mühendisleri Odası, YÖK’ü, 
mühendislik mesleğinin önemini, 
kendine has özelliklerini ve mesleki-
bilimsel esasları gözeten bir yerden, 
bir kez daha düşünmeye, konu ile ilgili 
Meslek Odalarının görüş ve yaklaşım-
larını almaya, ülke gerçeklerini görme-
ye çağırmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası Yöne-
tim Kurulu Hatay Reyhanlı’da mey-
dana gelen patlamalarla ilgili 12 
Mayıs 2013 açıklama yaptı: 

 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde iki ayrı 

noktada karanlık güçler tarafından 
patlatılan bombaların, onlarca insa-
nımızın ölmesine, yaralanmasına yol 
açtığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Patlamalarda yakınlarını 
kaybeden ailelerin acılarını gönülden 
paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyo-
ruz. Temenni ediyoruz ki, yaralı vatan-
daşlarımız bir an önce sağlığına kavu-
şur, Reyhanlı yaralarını sarar, hayat en 
kısa zamanda normale döner.

İstiyoruz ki, bu elim olay, bu karan-
lık tezgâh, bu katliam savaşın nasıl bir 
acıya ve yıkıma yol açtığının anlaşılma-
sına ve barışın öneminin bir kez daha 
ete kemiğe bürünmesine vesile olsun.

Açık ki Türkiye savaşın içine çekil-
mek istenmekte, Suriye’deki rejim de-
ğişikliği sürecinde etkili bir pozisyon 
alması, rol üstlenmesi beklenmektedir. 
Anlaşılan o ki, Türkiye’nin Suriye silahlı 
muhalefetine şimdiye kadar sağladığı 
destek yeterli görülmemiş, savaşın 
bizzat tarafı olarak sıcak çatışmalara 
girmesi, emperyalist güçlerin olası bir 
Suriye işgalinin kolaylaştırıcısı haline 
gelmesi amaçlanmıştır.

AKP iktidarının son dönemde uygu-
ladığı dış politikanın yanlışlığı bu va-
him olay vesilesiyle bir kez daha açığa 
çıkmıştır. Türkiye her türlü provokasyo-

na açık bir ülke durumuna getirilmiştir. 
Hatay bölgesinde yaşayan vatandaş-
larımızın etnik ve mezhepsel kökenleri 
göz önüne alındığında, iç barışı kök-
ten bozacak ve kitlesel çatışmalara 
yol açacak olayların yaşanma ihtimali 
bulunduğunu göstermektedir.

Reyhanlı eylemini kimin, hangi güç-
lerin gerçekleştirdiği belki de bugünün 
en önemsiz konusudur. Kimin yaptığı 
değil, amaçlanan önemlidir ki, bu amaç 
bizleri kaygılandırmaktadır. Çünkü 
Türkiye’nin bölgesel savaş batağına 
girmesi, Suriye savaşına dahil olması 
ülkemizi telafisi mümkün olmayan bir 
sonuçla karşı karşıya bırakacaktır.

Bu sonucun adı savaştır. AKP ikti-
darı, politikalarını değiştirmez, komşu-
larıyla barış ve dostluk temelinde ilişki 
geliştirmez, emperyalist siyasetin böl-
gesel taşıyıcısı olmaktan vazgeçmez-
se korkarız ki Türkiye kendini savaşın 
içinde bulacaktır.

Reyhanlı’da yaşananlar, komşularla 

mevcut ilişkilerimizin yanlışlığını gös-
termekle kalmamış, aynı zamanda sa-
vaşın ülkemiz ve insanımız açısından 
nasıl bir yıkım olacağının lokal örneği-
ni oluşturmuştur.

Ya barış içinde yaşayacağız ya da 
Türkiye Reyhanlı gibi olacak. Savaş 
çığırtkanlarının, Suriye’deki rejimi de-
ğiştirme heveslilerinin, mezhepsel 
gerginliklerden beslenenlerin ne iste-
diği bellidir ancak biz barış yanlıları 
Reyhanlı olayının dış politikada bir kı-
rılma yaratmasını, siyasi iktidara ders 
olmasını bekliyoruz.

Açık ve net bir şekilde ifade ediyo-
ruz: Barış istiyoruz.  Suriye’deki iç sa-
vaşın tarafı olan eli kanlı silahlı militan-
ların rahatça giriş-çıkış yapmasından, 
eğitilmesinden, bu grupların sınırdaki 
kentlerimizde mezhepsel gerginlik ya-
ratmasından rahatsızız. Suriye’nin ge-
leceğinin ABD, Türkiye ve diğer ülkeler 
tarafından değil, Suriyeliler tarafından 
belirlenmesi ve buna herkesin saygı 
duyması gerektiğine vurgu yapıyoruz.

TÜRKiYE’nin BAŞI SAĞOLSUN
i K T i D A R  H E S A P  V E R M E L i D i R

B
asınım

ıza



32 an
ka

ra bülten

 nisan-mayıs -201
3

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi 29 Mart 2013 tarihinde Ma-
mak Belediyesi’ne ait spor ve sosyal 
tesis kompleksi inşaatında 27 Mart 
2013 tarihinde meydana gelen gö-
çük ile ilgili basın açıklaması yaptı:

 
Ankara’da Mamak Belediyesi’ne ait 

spor ve sosyal tesis kompleksi inşa-
atında 27 Mart 2013 tarihinde göçük 
meydana geldi. Mamak’ta Başak 
Mahallesi 1680. Sokak’ta meydana 
gelen göçük sonucunda 6 işçi 5 met-
re aşağı düşerek enkaz altında kaldı. 
Enkazdan işçiler yaralı olarak çıkarıldı. 
Yaralanan işçilere acil şifalar dileyerek 
gerçekleşen olaydaki birkaç önemli 
noktaya dikkat çekmek istiyoruz.

Yaşanan olay can kaybı olmaması ve 
daha inşaat aşamasında gerçekleşmiş 
olması sebebiyle her ne kadar ‘ucuz 
atlatılmış’ gibi görünse de inşaatların 
yapımı aşamasında önemli yapısal 
sorunların olduğuna işaret etmektedir. 
Bu olay bir yandan işçilerin güvenliği 
yok sayılarak yapılan önceliği insan ol-
mayan uygulamaları diğer yandan da 
bilim ve tekniğin gereklerinin dikkate 
alınmamasını göz önüne sermektedir.

Ülkemizde giderek artan oranda 
gerçekleşen iş kazaları insan canını 
sadece niceliksel olarak basit bir ölüm 
ya da yaralanma sayısına indirgemek-
tedir. Bütün bunlara karşılık yapılan ya-

sal düzenlemeler ise sadece kâğıt üze-
rinde kalarak sayının daha da artması-
na engel olamadığı gibi iş kazaları lis-
tesini daha da büyütmektedir. Oysaki 
iş kazaları ‘kader’ ya da ‘işçilerin güzel 
ölmesi’ değil aksine önlenebilirdir. İş 
kazaları özellikle inşaat sektöründe 
mesleki bilginin doğru, aceleci olma-
yan bir şekilde uygulanmasıyla birlik-
te önlenebilir bir nitelik kazanacaktır. 
Ülkemizde yaşanan olaylar bu sebe-
biyle hız, acelecilik ve insan canının 
ikinci planda kalmasının ağır sonuçları 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buradan hareketle inşatta yaptığı-
mız ön inceleme, inşaatta teknik an-
lamda bazı gereklerin yerine getirilip 
getirilmediği sorularını gündeme ge-
tirmektedir. Ön incelememizde inşa-
ata kurulan iskelenin boyu 11 metre 
olarak gözlemlenmiş ve iskelenin ye-
tersiz oluşu yanında fazla yüksekliği 
de dikkat çekmiştir. Bu durum çelik 
dikmelerin burkulma boyunun dikka-
te alınıp alınmadığı sorusunu akıllara 
getirmektedir. Bunun dışında göze 
çarpan diğer bir durum ise 16 metre 
açıklık olan alanda boyuna demir-
lerin kenar kirişlerde serbest halde 
bulunmasıdır. Görünen odur ki; kenar 
kirişler ankrajlanmamış (birbirine kay-
namamış) sadece orta açıklık ankraj-
lanmıştır. Oysaki önce kenar kirişlere 
beton dökülüp, ardından orta kiriş 
boyunun demirlerinin betonla ankraj-

lanması gerekirdi.

Önceliği insan olmayan, teknik an-
lamda eksiklerle dolu böylesi uygula-
malarda can ve mal güvenliğini tehdit 
eden unsurların olacağı son derece 
açıktır. Tüm bu eksiklikler göz önüne 
alındığında Mamak’ta meydana gelen 
olay, uygun yöntemlerle yapıldığında, 
gerekli önlemler alındığında ve insan 
hayatı öncelendiğinde iş kazalarının 
önlenebilir olduğu gerçeğini açıkça 
göstermektedir.

Meydana gelen tüm iş kazaları 
bizlere aynı soruyu yeniden yeniden 
hatırlatmaktadır: Neden yeterli önlem-
lerin alınması yerine insanların canını 
hiçe sayacak uygulamalar gerçekleş-
tirilmektedir?

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 
Ankara Şubesi olarak insan hayatını 
hiçe sayan ve teknik gereklilikleri gö-
zetmeyen her türlü uygulamanın kar-
şısında olduğumuzu, böylesi hataların 
yanında iş güvenliği konusunda yeterli 
ve gerekli önlemlerin alınmamasının ve 
düzenlemelerin sadece kâğıt üzerinde 
kalmasının ciddi can ve mal kayıpları-
na yol açacak kadar hayati bir önem 
taşıdığını bir kez daha hatırlatmak iste-
riz. Bununla birlikte özellikle Ankara’da 
meydana gelen göçüklerin sayısının 
giderek daha da fazlalaşması, bu za-
mana kadar dikkat çekmeye çalıştığı-
mız noktaların ve cevabını alamadığı-
mız soruların artışı da biz inşaat mü-
hendislerini ve Ankara’da yaşayan her 
vatandaşı da kaygıya düşürmektedir. 
Meydana gelen her olay sonrasındaki 
sessizlik hali, asli kusurlu ve sorumlu-
ların ortaya çıkarılmaması yaşadığımız 
olayları sadece ‘yaşanan ve unutulan 
basit kazalara’ indirgemektedir. Buna 
karşın mikro ya da makro ölçekte ya-
şanan her olaydan ders çıkarılması bi-
limsel aklın gereğidir. Bu tür olayların 
üstünün örtülmesi, kanıksanması ve 
ders çıkarılmaması, yaşanacak daha 
vahim sonuçlu olayların önlenebilme-
sindeki olasılıkların da ortadan kalk-
masına neden olacaktır.

A N K A R A  G Ö Ç Ü Y O R !
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İMO Ankara Şubesi 22 Mart 
2013 tarihinde Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin Odalarla ilgili ‘tutar-
sız’ açıklamalarına dair basın açık-
laması yaptı:

13 Aralık 2012 tarihinde Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, Ankara’daki 14 
üniversitenin rektör ve rektör yardım-
cılarıyla bir araya gelerek görüş alışve-
rişinde bulunmak amacıyla toplantılar 
düzenlemişti. Bu toplantılardan Türk 
Hava Kurumu Üniversitesi’ne olan zi-
yaretinde Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek, üniversiteler 
ile yerel yönetimler arasındaki ilişki-
lerin geliştirilmesinin önemine değin-
mişti. Sivil toplum örgütleri, üniversi-
teler, odalar, Belediye ve Valiliğin el 
birliği ile hareket etmesi halinde her 
şeyin değişebileceğine işaret eden 
Gökçek, “güçlerin birleşmesi halinde 
daha net ve güçlü hareket imkânı do-
ğar” diye belirtmişti.

20 Mart 2013 tarihine geldiğimiz-
de ise bu sefer Gökçek, CHP Ankara 
Milletvekili Levent Gök’ün Ankara’da 
kent içerisine yerleştirilecek meşrubat 
büfeleriyle ilgili olarak kendisine yö-
nelttiği  “büfelerle ilgili tasarım ça-
lışmalarında Şehir Plancılar, Çevre 
Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri 
ve Mimarlar Odası ile tüketici der-
neklerine Ankara’nın güzelleşti-

rilmesi için danıştınız mı?” soru-
suna “onlar Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin deneyimli eleman-
larından yararlanabilirler” yanıtını 
verdi. Gökçek, “Bu odaların bugü-
ne kadar basına yansıyan fikirle-
ri göz önüne alındığında şimdiye 
kadar isabetli hiçbir teşhislerine 
rastlanılmamış” olduğunu belirterek 
“dolayısıyla bu odalara danışmayı 
kesinlikle düşünmemekteyiz” diye 
belirtmiştir. 

Üzerinden 4 ay bile geçmeden böy-
lesi bir tavır değişikliğini anlamlandır-
mak bizce mümkündür. Bu durum, 
Gökçek tarafından “isabetsiz teşhis” 
olarak adlandırılan odaların ülke ve 
toplum yararına yaptıkları uyarıların ne 
kadar isabetli olduğunu bir kez daha 
gözler önüne sermektedir.

Melih Gökçek, Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğu 19 yıldan bu yana ne 
Ankara, ne de Ankaralılar lehine dü-
zenlemeler, uygulamalar gerçekleştir-
mediği gibi Ankara’da yaşayan kent 
yoksullarını rant uğruna evlerinden 
etmek için ucu şiddete varacak kadar 
çeşitli uygulamalara da imza atmış, 
Ankara’yı “marka kent” yapma sloganı 
ile Ankara’yı yaşanabilir bir yer olmak-
tan daha da uzaklaştırmıştır.

Bu anlamda bizler Gökçek’in ‘isa-

betli’ projelerini çok iyi biliyoruz. 
Çılgın Ankara gibi ‘cin’ fikirlerle karşı-
mıza çıkan bu projeler; bitirilemeyen 
metro inşaatlarıdır, Gökkuşağı rekre-
asyon alanıdır, trafiğe çözüm olarak 
sunulan ve kenti lunaparka çeviren 
alt-üst geçitlerdir, amaçsız ve kuralsız 
yaya üst geçitleridir, daha çok bina 
yapmaya odaklı bir kentleşme anla-
yışıdır, demirkafestir, Disneyland’dır 
ve daha adını sayamadığımız onlarca 
‘Ankara’yı talan etme projesi’dir. 

Sayın Gökçek’e sözümüz şudur ki; 
meslek odaları ülke ve toplum yararına 
“meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde 
resmi makamlarla işbirliği yaparak ge-
rekli yardımlarda ve tekliflerde bulun-
ma” yükümlülüğüne ve sorumluluğu-
na sahiptir. Bugüne kadar yaptığımız 
açıklamalarımız, uyarılarımız da hep 
bu sorumluluktan ileri gelmektedir. 

Meslek odaları olarak mesleğimi-
zin ve meslektaşlarımızın sorunlarını 
gözetmenin yanında toplumun ya-
nında da olmak bizler için en önemli 
görevler arasında yer almaktadır. Bu 
sebeple biz bu anlamda doğru bildi-
ğimizi söylemeye, toplumun yararı-
na olmayan projelere, uygulamalara 
karşı durmaya ve mesleki bilgimizle 
uyarılarda bulunmaya devam ede-
ceğimizi kamuoyuna saygıyla duyu-
ruyoruz.

ANKARA BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi’nin TUTARSIZLIĞI!
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TMMOB, son yıllarda gerçekleştirdiği en önemli projele-
rinden birisi olan TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri için 
bağış kampanyası başlattı.

TMMOB Yönetim Kurulu, Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nin 
yapım işlerinde kullanılmak üzere bağış kampanyası başlatıl-
ması ve kampanyanın 31 Ağustos 2013 tarihine kadar sürdü-
rülmesi kararı aldı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı kam-
panyayla ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl TMMOB Eski 
Başkanı Teoman Öztürk’ün ölüm yıldönümünde temeli atı-

lan, yine Teoman Öztürk’ün ölüm yıldönümü olan 11 Temmuz 
2013 tarihinde açılışı planlanan Öğrenci Evi’nin tamamlan-
ması için tüm TMMOB üyeleri ve dostlarının desteğine ihti-
yaç duyduklarını belirti. 

Konuya duyarlı üyelerimiz ve dostlarımız aşağıdaki 
hesap numarasına bağış yapabilirler:

Bağışların yatırılacağı TMMOB Hesabı:
Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesi 5914161 
IBAN NO: TR110006400000142185914161

TMMOB ÖĞRENCi EVi VE SOSYAL TESiSLERi iÇiN

B A Ğ I Ş  K A M P A N Y A S I
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TMMOB Genel Kurullarında ka-
rarı alınan öğrenci evi yapma fikri 
nasıl ortaya çıktı?

TMMOB Genel Kurullarında alınan 
kararlar doğrultusunda hayata ge-
çirilmekte olan TMMOB Öğrenci Evi 
ve Sosyal Tesisleri, örgütümüzün ge-
leceği açısından son derece önemli 
bir proje olmakla birlikte, adı TMMOB 
ile özdeşleşmiş, TMMOB’nin bugün-
kü toplumcu çizgisinin ana hatlarını 
mücadele arkadaşları ile belirlemiş 
sevgili başkanımız Teoman Öztürk’ün 
değerli anısına adanmıştır. TMMOB 
yöneticileri ve kadrolarıyla birlikte 
“Gençlik Geleceğimizdir” sözünden 
yola çıkarak, bir meslek örgütü olarak 
TMMOB’nin öğrenci üye örgütlenme-
sinin geldiği boyutları göstermek en 
büyük amacımız, en büyük hayalimiz-
di. İnsandan, emekten, halktan, hu-
kuktan, adaletten yana bir mimarlık-
mühendislik örgütü olarak TMMOB, 
bu karanlık günleri sonlandıracak bu 
ülkenin gençlerine inanmakta ve onla-
rın yanında yer almaktadır. Amacımız, 
gençlerimize daha iyi olanaklar suna-
bilmek ve bu ülkenin güzel günlerine 
inanan nesillere bir nebze olsun katkı 
sunabilmektir. İnancımız daha güzel 
bir dünyadır, böylesi bir dünyanın in-
şası için ilk umut tuğlası da bizdendir. 

Öğrenci evi projesinin TMMOB 
için önemi nedir?

TMMOB için gelecek nesiller, bu 
örgütü geleceğe ve daha da ileriye ta-
şıyacak öğrenciler, büyük önem taşı-

yor. 1997’de kurallarını koyarak hayata 
geçirdiğimiz öğrenci üyelik ile örgütü-
müz, geleceğimiz olan gençlerle çok 
daha yakından iletişim içine girme 
fırsatını buldu. Dün öğrenci üye olan 
birçok arkadaşımız bugün odalarımız-
da, şubelerde yönetici olarak görevde 
bulunuyorlar. Örgütümüzü geleceğe 
taşıyacak öğrenci üyelik odalarımızca 
aktif olarak işletiliyor. Ben, her dönem 
farklı farklı odalarımızın düzenlediği 
öğrenci üye kurultaylarına, yaz kamp-
larına mutlaka gidiyorum. Oralarda 
gençlerle yaptığımız sohbetler, bu 
ülkenin ve bu örgütün geleceği için 
daha da çok umut duymamı sağlıyor. 

Öğrenci Evi projesi TMMOB tarihin-
deki önemli projelerden biri. Öğrenci 
Evini hayata geçirmek, Türkiye’nin 
yeniden şekillendirildiği, “yeni dünya 
düzeni”ne uydurulmaya çalışıldığı ve 
toplumu cemaat ağları ile kuşatan ge-
riciliğin, yeni bir nesil yaratmaya çalış-
tığı böylesine bir dönemde tam olarak 
TMMOB’ye düşen görevdir. Bence 
neoliberal politikalara, gericiliğe ve 
emperyalizme karşı “Başka bir Türkiye, 
başka bir yaşam mümkündür” deme-
nin bir yoludur öğrenci evi…

Öğrenci evi projesi şu anda ne 
aşamadadır?

Projede şu anda tüm katlar çıkılmış, 
inşaatın kabası bitirilmiş, fayans işçi-
liklerine ve dış cephe kaplanmasına 
başlanılmış durumda. İç dekorasyon 
için gerekli seçimler ve anlaşmalar da 
yapıldı ve şu anda örnek odamız oluş-
turuldu. Şu an için Öğrenci Evimizin 
nasıl yönetileceği, işletileceği üzerine 
örgüt içi tartışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Bu çerçevede, 09 Nisan’da Oda 
Başkanlarımızla, 25 Nisan’da da oda 
sekreter/yazman üyeleri ile bir araya 
gelerek, görüş alışverişinde bulunduk.

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisleri tamamlandığında, 14.000 m2 
kapalı alan (2 bodrum – zemin kat– 4 
normal kat – çatı katı), 161 adet çift ki-

şilik banyolu, internet ve TV bağlantılı 
yatak odası, 2 adet çift kişilik engelli 
banyosu olan yatak odası, her katta iki 
adet 40 m2 çalışma odası, 400 kişilik 
çok amaçlı salon, 400 m2 fuaye, 1600 
m2 forum alanı, kafeterya, kütüphane, 
bilgisayar odası, revir, mutfak, yemek-
hane, çamaşırhane, idari bölüm ve 
otoparktan oluşan bir yer olacak.

Öğrenci evinin açılışının 11 
Temmuz 2013 tarihinde yapılacağı-
nı kamuoyu ile paylaştınız. Bu tari-
hin sizin için önemi nedir?

11 Temmuz, TMMOB adıyla özdeş-
leşmiş, TMMOB’nin bugünkü duruşu-
nu, çizgisini dönemin TMMOB kadro-
ları ile oluşturmuş Sevgili Başkanımız 
Teoman Öztürk’ün ölüm yıldönümü. 
Bu sebeple Öğrenci Evimizin temel 
atma törenini 11 Temmuz 2012’de 
Teoman Öztürk’ün ölüm yıldönümün-
de gerçekleştirdik ve o gün de bir yıl 
içinde inşaatı bitirip açılışını Teoman 
Öztürk’ün bir yıl sonraki ölüm yıldö-
nümü olan 11 Temmuz 2013’de ya-
pacağımızı duyurduk. İnanıyorum 
ki; TMMOB Öğrenci Evi Sevgili 
Başkanımız Teoman Öztürk’ün adına 
yaraşır bir yapıt olacak. 

Öğrenci evi için bir bağış kam-
panyası başlattınız. Buradan bül-
tenimiz okurlarına ve inşaat mü-
hendislerine öğrenci evine yönelik 
olarak bir çağrınız var mıdır?  

Örgütümüzün şiar edindiği “Gençlik 
geleceğimizdir” sözünden hareketle, 
aydınlık yürekli, aydınlık beyinli mü-
hendis, mimar, şehir plancısı adayı ar-
kadaşlarımızın en iyi şekilde yetişebil-
mesine olanak sağlayacak öğrenci evi-
nin açılışını yapmak şimdi TMMOB’nin 
önünde tarihsel bir sorumluluk, bir 
görev olarak durmaktadır. 

Gelin, birlikte hayalini kurduğumuz 
Öğrenci Evimiz için hepimiz birer tuğ-
la koyarak, bu yapıyı hep birlikte yük-
seltelim. Aydınlık geleceğimizi birlikte 
inşa edelim.

G E L i N  H E P  B i R L i K T E
Ö Ğ R E N C i  E V i M i Z  i Ç i N  B i R  T U Ğ L A  K O Y A L I M
MEHMET SOĞANCI TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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İNŞAAT ve İHALELİ İŞLERDE SGK'NIN 
ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

Ramazan YILDIZ 

HEYELAN BÖLGELERİNDEKİ 
KÖPRÜ TASARIMLARI

Cenan ÖZKAYA 

ESKİŞEHİR- KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ 
ve VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI

Cenan ÖZKAYA 

FAYA YAKIN HIZLI TREN KÖPRÜLERİNİN SİSMİL 
İZOLASYONLU TASARIMI ve İLGİLİ KONULAR

Cenan ÖZKAYA 

KARS-DİLUCU HIZLI TREN HATTI 
ÇELİK KEMER KÖPRÜ TASARIMI

Burak KURTMAN

KÖMÜRHAN ve NİSSİBİ GERGİN EĞİK KABLOLU 
KÖPRÜSÜ TASARIM UYGULAMASI

Zeki HARPUTOĞLU- Burak KURTMAN 

ESENLER YENİ VİYADÜĞÜ MEVCUT DURUM 
DEĞERLENDİRME ve GÜÇLENDİRME PROJESİ

Cenan ÖZKAYA- Emrah KARA
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Yüksek Lisans ve Doktora Günü 
2013’ün Ardından...

Yüksek Lisans ve Doktora Günü 
(YLDG) 2013, İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi tarafından 27 
Nisan 2013 Cumartesi günü, öğretim 
üyeleri, yüksek lisans, doktora öğren-
cileri ve sektörde çalışan inşaat mü-
hendislerinin katılımı ile gerçekleştiril-
miştir. 

Amacımız Ankara ve çevresindeki 
üniversitelerde yapılan araştırmalar-
dan herkesin haberi olması ve ileride 
gerçekleşebilecek ortak projelerin 
adımının bu etkinlik öncülüğünde atıl-
masıydı. 

Bu kapsamda, 5 farklı üniversi-
teden (Anadolu Üniversitesi, Atılım 
Üniversitesi, Erci-yes Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi) 14 adet yüksek lisans ve 
doktora öğrencisi tarafından, araştır-
makta oldukları konu on dakika gibi 

bir sürede anlatılmıştır. 

Etkinlik İMO Ankara Şubesi Başkanı 
Selim Tulumtaş ve Atılım Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Halit Cenan 
Mertol’un açılış konuşmaları ile başla-
mıştır. 

Çağrılı konuşmacı olarak Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyele-
rinden Prof. Dr. Ayşen Ergin tarafın-
dan “İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 
Akademisyen Olmak,” Çankaya Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Oğuz 
Güneş tarafından “İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde Araştırma Yapmak” ve 
TÜBİTAK BİDEB’ten Miray Karakuzu 
tarafından “Yüksek Lisans ve Doktora 
Bursları” başlıklı sunumlar gerçekleşti-
rilmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Yakut, 
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. 
Dr. Hüsnü Can ve Atılım Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. Ali Günyaktı 
Oturum Başkanları olarak etkinlikte 
görev almışlardır.

YLDG 2013, katılımcılarının hepsine 
önemli katkılarda bulunmuştur:

• Sunum yapan öğrenciler, öğretim 
üyeleri, sektörde çalışan inşaat mü-
hendisleri ve diğer öğrenciler ile fikir 
alışverişinde bulunma imkânı yaka-
lamışlardır. Bu sayede, araştırmaları-
na yön verecek veya araştırmalarının 
yönünü değiştirecek önemli katkıların 
oluşmasına fırsat tanınmıştır.

• Etkinliğe katılan sektörde çalışan 
inşaat mühendisleri, Türkiye’de ne gibi 
konular üzerine araştırma yapıldığını 
öğrenme fırsatı yakalamışlardır. Ayrıca 
karşılaştıkları sorunları dile getirerek, 
gelecek araştırmaların yönelimi hak-
kında fikir oluşmasını sağlamışlardır.

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA GÜNÜ
HALİT CENAN MERTOL YRD. DOÇ.DR. - ATILIM ÜNİVERSİTESİ
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• Etkinliğe katılan öğretim üyeleri, 
benzer konularda araştırma yapan 
öğretim üyesi ve öğrencilerle tanışma 
imkânı yakalamışlardır. Ayrıca öğretim 
üyeleri tarafından, sektördeki mühen-
dislerin araştırılmasına ihtiyaç duydu-
ğu konuları öğrenilmesi, ileride ger-
çekleşecek araştırmaların bu ihtiyacı 
karşılamaya yönelik olması ihtimalini 
güçlendirmiştir.

• Sunum yapmayan öğrenciler ise; 
akademisyenlik olmaktan, TÜBİTAK 
burslarına; araştırma yapmaktan, ya-
pılan araştırmaların detaylı bilgilerine; 
farklı üniversitelerden farklı kişilerle 
tanışmaktan, sektördeki inşaat mü-
hendislerini tanımaya kadar pek çok 
konuda bilgi sahibi olmuşlardır.         

Bu sene Ankara ve çevresi ile sınır-
lı kalan YLDG 2013’ün, gelecek sene 
Türkiye çapında yapılması planlan-
maktadır. Bu etkinliğin gerçekleştiril-
mesi için emeği geçen ve katılan her-
kese çok teşekkür ederim. Gelecek 
sene mutlaka sizi de aramızda gör-
mek isteriz. YLDG 2014’te sizi de il-
gilendiren bir konu mutlaka olacaktır. 
Orada görüşmek üzere…

YLDG 2013’te Gerçekleştirilen 
Sunumlar:

• Deprem Yüklerine Maruz Canda-
marı Şebekelerinin Sistem Güvenirliği, 
Naz Topkara, Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi

• T-Kesitli Betonarme Kirişlerin 
Kesme-Eğilmeye Karşı Güçlendirilme-
si, Eray Özbek, Gazi Üniversitesi

• Dinamik Analiz Problemleri 
İçin Yeni Bir Adım Adım Sayısal 
Çözümleme Yöntemi, Hüseyin 
Çilsalar, Erciyes Üniversitesi

• Düşük Dayanımlı Betona Sahip 
Kiriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin 
Ardgerme ile Güçlendirilmesi, Özgür 
Yurdakul, Anadolu Üniversitesi

• Laboratuvar ve Santral Ortamında 
Elde Edilen Yüksek Dayanımlı Betonun 
Temel Özellikleri, Ferit Yılmaz, Atılım 
Üniversitesi

• Zemin İyileştirilmesinde Jet Grout 
Yöntemi ve Uygulamaya Yönelik Proje 
Çalışmaları, Hatice Çınar, Erciyes 
Üniversitesi

• ODTÜ Yerleşkesinde Sürdürüle-
bilir Ulaşım Senaryolarının Değerlen-
dirilmesi, Oruç Altıntaşı, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi

• Deprem Yer Hareketi Kayıtları 
Seçiminde Alternatif Şiddet Ölçüleri-
nin Kullanılması, Koray Kadaş, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi

• Beton Sertleşmesinin Bağlaşık 
Termo-Mekanik Analizi, Halil İbrahim 
Andıç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

• Seismic Performance Evaluation 
of Reinforced Concrete Frames With 
PSD Testing, Pourang Ezzatfar, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi

• Yuvacık Barajı’nın Rezervuar 
İşletmesi İçin Hec-Ressim Modeli 
Kullanılarak Karar Destek Sistemi 
Geliştirilmesi, Gökçen Uysal, Anadolu 
Üniversitesi

• İnşaat Mühendisliği Eğitiminin 
Geliştirilmesi, Nihan Tuğba Çalışkan, 
Atılım Üniversitesi

• Betonarme Kolon-Kiriş Birleşim 
Bölgelerinin Tersinir Tekrarlanır 
Yükler Altındaki Davranışının Değer-
lendirilmesi, Umut Akın, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi

• Yer Hareketi Tahmin Denklem-
lerinin Sıralanması ve Seçilmesi İçin 
Yeni Bir Yöntem Öklid Uzaklığına Bağlı 
Sıralama (Edr) Yöntemi, Özkan Kale, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yorum
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1 Mayıs yüzyılı aşkın bir süre önce 
işçilerin uzun çalışma saatlerine karşı 

mücadelelerinin bir sonucu olarak işçi 
ve emekçilerin birlik, mücadele ve da-

yanışma günü ilan edilmiştir. 1 Mayıs’ın 
hepimiz için anlamı büyüktür. 1 Mayıs 
iş, emek, özgürlük ve eşitlik talebinde 

bulunan herkesin günüdür. 
Hepinizin de bildiği üzere büyük 

bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Bu 
dönüşüm süreci hayatlarımızı her 

yönüyle etkiliyor, müdahale ediyor ve 
topluma özgü mu-
hafazakâr, gerici, 

insanı değil kârı 
temele koyan bir 
anlayış çerçeve-

sinde yeniden 
biçimlendiriyor. 

İnsanca 
yaşam hakkı 

özlemiyle dillen-
dirdiğimiz eğitim, 
sağlık, beslenme, 

barınma hakla-
rımız elimizden 

alındığı gibi eme-
ğimiz, doğamız 

ve kentlerimiz de 
doğrudan serma-

yenin kontrol ve 
denetimi altına 
giriyor. Derele-

rimiz, sularımız, 
bunların çevre-
sinde yaşayan, 

buralardan hayat 
bulan insanlarımızın ellerinden alını-
yor; emeğimiz sermayenin sınırsızca 
sömürüsüne bir tepsi içerisinde su-

nuluyor; kentlerimiz insanların barın-
ma ihtiyaçları gözetilmeden 

otellere, rezidanslara açılıyor; yaşa-
mımız ve yaşam hakkımız bizim dı-
şımızda başkaları tarafından kontrol 

edilebilir bir hale getiriliyor. Bu deği-
şim sürecinden meslektaşlarımız da 
etkileniyor. Mühendislerin de dahil 
olduğu birçok iş kolunda güvence-
siz çalışma koşulları yaygınlaşıyor; 
ücretler hızla düşüyor, sosyal hak-
lar tırpanlanıyor, kamuda istihdam 
daraltılıyor, çalışanlara sözleşme-
li-geçici istihdam gibi yeni çalışma 
koşulları dayatılıyor ve işsizlik hızla 
artıyor. Çalışma koşullarının esnek-
leştirilmesi ve taşeronlaşmanın yay-

gınlaştırılması olarak ilerleyen bu 
süreçten en çok ücretli çalışanlar 
zarar görüyor ve tüm çalışanlar gü-
vencesizlik çatısı altında birleşiyor.

Toplumdan yana olmayı kendisi-
ne ilke edinmiş meslek örgütümüz
olan odalarımız da, bu dönüşümden 
payını alıyor, her gün yeni çıkan yasa-

larla, yönetmeliklerle eli kolu bağlı bir 
hale getirilmek isteniyor. 

Tam da böylesi bir dönemde 1 
Mayıs hepimiz için umut demektir. 
Bu umudu, emeğin kazanılmış hak-
larına yönelen saldırılara, işsizliğe, 
esnek çalışma biçimlerine, taşeron-
laşmaya, sendikal hak ihlallerine, 
düşünce ve ifade özgürlüğüne yöne-
lik engelleme girişimlerine karşı işçi-
lerle, emekçilerle hep birlikte yeniden 
inşa etmek daha iyi bir dünya özlemi 

duyan hepimizin 
görevidir. 

1 Mayıs’ı ge-
çirdiğimiz bugün-
lerde İMO Ankara 
Şubesi olarak “1 
Mayıs ve Mühen-
disler” başlıklı bir 
dosya hazırladık. 
Dosya kapsa-
mında siz değerli 
meslektaşlarımızın 
çalışma koşullarını 
ve 1 Mayıs’a dair 
düşüncelerinizi 
öğrenmek üzere 
bir dizi röportaj ve 
web üzerinden bir 
anket gerçekleş-
tirdik. Röportajları 
ve anketimizden 
çıkan sonuçla-
rı dosyamızın 
içerisinde bula-

bilirsiniz. Ayrıca 
dosyamızda Mehmet Alper Kaya’nın 
“1977’den 2013’e; 1 Mayıs, Taksim, 
Tatil,  Rezidans…” başlıklı yazısını, 
“Meslektaşlarımıza sorduk” başlıklı 
web üzerinden sizlerle gerçekleştir-
diğimiz anketten derlediklerimizi ve 
hükümetin ağzından çıkanı kulakları-
nın duymadıklarını bulabilirsiniz. 

1 MAYIS ve MÜHENDİSLER
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Ressam Namık İsmail’in çizimiyle 1924 1 Mayısı için dergi kapağı... Eski alfabeyle yazılı olan: “İşçi Bayramı -1 Mayıs”
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1974 yılında Sarper ÖZSAN tarafından yazılan bu sözleri 
sanırım bilmeyenimiz yoktur. 1 Mayıs 2013 günü Taksim’e gir-
mek isteyen işçilerin ve emekçilerin dilinde de şüphesiz bu 
sözler vardı. Fakat biber gazı (organik?), tazyikli suyla karşı-
landılar ve meydana ulaşmaları mümkün olmadı. Peki, neydi 
Taksim’i böylesine anlamlı kılan? Neden ille de Taksim? Bu-
nun yanıtı muhtemelen ‘’Neden ille de Ayasofya?’’ sorusuna 
verilen cevapla paraleldir. Birçok neden sayılabilir kuşkusuz, 
1 Mayıs 1977’deki katliam dâhil. Türkiye’de Taksim’le özdeş-
leşen 1 Mayıs kutlamalarının tarihine bir göz atalım;

İlk kez Avustralya’nın Melbourne kentinde taş ve inşaat 
işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversi-
tesi’nden Parlamento Evi’ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalış-
ma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş 

bıraktılar. Chicago (Şikago)’da yapılan gösterilere yarım 
milyon işçi katıldı. Luizvil’de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve 
beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil’deki parklar, 
siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep 
birlikte Ulusal Park’a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz 
işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, ‘Böyle

Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır
Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez

Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde
1 Mayıs, 1 Mayıs

İşçinin, emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

1977’den 2013’e

 MAYIS 
TAKSiM 
TATiL 
REZiDANS

1MAYIS 

MEHMET ALPER KAYA İNŞAAT MÜHENDİSİ
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ce önyargı duvarı yıkılmış oldu’ şek-
linde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 
Mayıs’ı izleyen günlerde tüm harareti ile 
devam etti ve 4 Mayıs’ta kanlı Haymar-
ket Olayı’na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gös-
terinin tekrarlanması engellendi. 14 
Temmuz-21 Temmuz 1889’da top-
lanan İkinci Enternasyonal’de Fran-
sız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 
Mayıs gününün tüm dünyada “Birlik, 
mücadele ve dayanışma günü” olarak 
kutlanmasına karar verildi. Böylece 
ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok 
ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs 
böylece işçilerin birlik ve dayanış-
masını yansıtan bir bayram niteliğini 
kazandı. Günümüzde sosyalist ül-
kelerde (Çin Halk Cumhuriyeti,  Kore 
Demokratik Halk Cumhuriyeti, Viet-
nam, Laos, Küba, Venezuela, Ne-
pal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil 
günü olan 1 Mayıs’ı işçiler büyük kitle 
gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 
Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

Türkiye’de 1 Mayıs işçi bayramının 
geçmişi Osmanlı Devletinin son dö-
nemlerine kadar uzanır. II. Meşrutiyetin 
ilanı ile ortaya çıkan özgürlük ortamın-
da işçiler de haklarını aramak için sen-

dikalaşmaya ve partileşmeye başlarlar.  
 

Meşrutiyetin ilanının hemen ardın-
dan çalışma şartlarının iyileştirilmesi 
amacıyla hak arama mücadelesine 
giren işçilerin elindeki en büyük koz 
ise grevdi. Bu amaçla liman  işçileri, 
Paşabahçe şişe cam fabrikası işçileri, 
Samsun’da tütün işçileri, İstanbul’da 
gazetelerde çalışan işçiler, tramvay 
şirketlerinde çalışan işçiler, telgraf ida-
resindeki işçiler, demiryolu hatlarında 
çalışan işçiler, Şirket-i Hayriye ve deniz 
işletmelerinde çalışan işçiler grev yap-
tılar. Bu grevlerle birkaç gün içerisinde 
ülkede hayat durdu.

İşçilerin  bu geniş  çaplı grevine kar-
şı İttihat ve Terakki, hükümetin yanın-
da yer aldı. Böylece işçilerin İttihat ve 
Terakki ile olan birlikteliği meşrutiyetin 
daha ilk aylarında son buldu. Ardından 
Hükümet 8 Ekim 1908 tarihinde çıkar-
dığı Tatil-i Eşgal Kanunu Muvakkatı  
yasasını çıkarttı. Yasa ile kamu  hizmeti 
yapan işçilerin, yani demiryolları, tram-
vay, liman işletmeleri, su ve havagazı 
şirketleri, Duyun-u Umumiye  ve reji 
idarelerine bağlı çalışan işçilerin  grev 
yapması yasaklandı. Ağır para ve hapis 
cezaları getirildi. Yasanın çıkmasının 
ardından grevler yok  denecek kadar 
azaldı. Böylece Osmanlı’da henüz yeni 
yeni oluşan işçi hareketi büyük ölçüde 
son buldu. 

İşçi partileri ve sendikalaşma
Buna karşın işçi hakları ile ilgili ör-

gütlenmeler özellikle İstanbul’da ve 
ülkenin Balkan coğrafyasında görül-
meye başladı. İstanbul’da  Osmanlı 
Sosyalist Fırkası’nı  kuran Hüseyin Hil-
mi Bey İttihat ve Terakki’ye sol taraftan 
muhalefet ederken Selanik merkezli 
kurulan Selanik Sosyalist İşçi Fede-
rasyonu da ülkedeki en büyük tabana 
sahip kitle örgütlerinden biri haline gel-
meye başlamıştı. 

İşçi haklarını savunan bu örgütlen-
meler dünyadan bağımsız değildi. Tüm 
dünyada işçilerin bayram günü olarak 

kutlanan 1 Mayıs Osmanlı’daki işçi-
lerin de bayram olarak kabul ettikleri 
bir gündü. Osmanlı’da ilk işçi bayramı 
1909 tarihinde Üsküp’te kutlandı. Bul-
gar, Sırp, Türk kökenli bir grup işçinin 
talep ettiği hakları  yürüyüş yaparak 
kutladıkları bu bayram Osmanlı’da bir 
ilk oldu. Daha sonra 1910, 1911 ve 
1912 yılındaki 1 Mayıs işçi bayramı 
farklı etnik grupların katılımı ile başta 
İstanbul olmak üzere Selanik ve bazı 
Balkan şehirlerinde kutlandı.  Tabii ki 
bu kutlamalarda işçiler aynı zamanda 
yönetimden taleplerini dile getiriyorlar-
dı. İşçi hakları ile ilgili yasal düzenle-
melerin yapılması, çalışma saatlerinin 
düzenlenmesi, grev haklarının genişle-
tilmesi öne çıkan taleplerdi. 

İşgal altında 1 Mayıs kutlamaları 
bağımsızlık mitinglerine dönüştü

1912 yılında başlayan Balkan savaş-
ları ve  I.Dünya Savaşı süresince İttihat 
ve Terakki yönetimi, ilan ettiği sıkıyöne-
tim ile 1 Mayıs işçi bayramının kutlan-
masını ve işçilerin grevlerini yasakladı. 
1. Dünya Savaşı’nın ertesinde Mütare-
ke döneminde ise (1918-1922) yıllardır 
söz hakkından mahrum olan işçiler 
hızlı bir şekilde tekrar örgütlenmeye 
başladılar. Bu örgütlenmelerle 1  Ma-
yıs kutlamaları tekrar başladı.  1919, 
1920 ve 1921 yıllarındaki 1 Mayıs işçi 
bayramları işgal altındaki İstanbul’da 
bağımsızlık mitinglerine dönüştü. İşgal 
güçlerinin yasaklamalarına, yapılacak 
olan iş bırakmanın askeri suç sayılma-
sı ve askeri mahkemede yargılanması 
gibi tehditlerine karşın 1 Mayıs kutla-
malarına katılım yoğun bir şekilde ger-
çekleşti. 

1922 yılındaki 1 Mayıs işçi bayramı 
ise bu kutlamalar arasında en  dik-
kat çekeni oldu. Türkiye Sosyalist Fır-
kası’nın öncülüğündeki kutlamaları, 
Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası, 
Sosyal Demokrat Fırkası, Türkiye İşçi 
Derneği, Beynelmilel İşçiler İttihadı gibi 
parti ve örgütlenmeler gerçekleştirdi.

Bu kutlama programı Kâğıthane’de

Hüseyin Hilmi Bey’in İştirak Dergisi
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gerçekleşti. Binlerce işçinin katıldığı 
kutlama programı Sultanahmet Mey-
danı’nda başladı. İşgal kuvvetlerinin 
tüm baskı ve tehditlerine rağmen bu-
rada toplanan işçi grubu, Pangaltı 
üzerinden Kâğıthane’ye kadar yürüdü. 
Yürüyüş sırasında işçiler  “Türkiye 
amelesi sendika ister”, “Burjuvazi-
nin zulmünü protesto ediyoruz”  gibi 
sloganlar attılar.

1923 yılının Şubat ayında İzmir’de  
toplanan İktisat Kongresi’ne işçi tem-
silcileri de katılarak taleplerini dile ge-
tirdiler ve 1 Mayısın işçi bayramı olarak 
kabul edilmesini istediler. Ancak kong-
rede bu yönde bir karar alınmasına 
rağmen işçi bayramının resmen kabulü 
gerçekleşmedi. 

Yasaklı kutlamalardan bayrama
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde 1 

Mayıs kutlamaları, ilk olarak Takrir-i 
Sükûn Kanunu, sonrasında ise geti-
rilen yasaklar sebebiyle gerçekleşe-
medi. 1935 yılında ise Bahar ve Çiçek  
Bayramı olarak resmi tatil ilan edildi. 
1960’lı yıllara gelindiğinde ise tekrar 
güçlenen işçi hareketleri, 1 Mayıs işçi 
bayramını kitlesel olarak kutlamaya 
başladı. Bunlardan en önemlisi 1977 
yıllında Taksim Meydanı’nda gerçekle-
şen kutlamaydı. On binlerce kişinin ka-
tıldığı bu kutlamalar katliama dönüştü. 
Meydanın muhtelif noktalarından kala-
balığın üzerine açılan ateş sonucu 37 
işçi hayatını kaybetti. Faili hala meçhul 
olan bu olay, Türkiye’nin 12 Eylül askeri 
darbesine giden yolunun ilk basamağı 
oldu. 12 Eylül askeri rejimi ile beraber 1 
Mayıs kutlamaları yasaklandı ve tatil 
günü olmaktan çıkarıldı. 1992 yılına 
kadar gayrı resmi şekilde kutlanan 1 
Mayıs bu tarihten itibaren tekrar resmi 
olarak kutlanmaya başlandı. 2008 yılın-
da  “Emek ve Dayanışma Günü” olarak 
kutlanması kabul edilen 1 Mayıs,  2009 
yılında TBMM’de kabul edilen yasa ile 
resmi tatil günü ilan edildi.* 

1 MAYIS 1977 KIRILMASI
Türkiye’de gerek işçi hareketi gerek-

se de siyasi tarih açısından 1977 tari-
hinin yeri ayrıdır ve önemlidir. Önem-
lidir, çünkü DİSK’in çağrısıyla 1 Mayıs 
1977’de Taksim’i dolduran 500 bin kişi 
taleplerini haykırmış ve bu esnada 
dönemin DİSK Genel Başkanı Kemal 
Türkler konuşmasını yaparken çev-
re binalardan uzun namlulu silahlarla 
ateş açılmıştır. Yaşanan hengâmede 
birçok vatandaş hayatını kaybetmiştir 
(Kemal Türkler’de 80 darbesi öncesi 
faili meçhul! bir şekilde evinin önünde 
vurularak öldürülmüş ve davası 2013 
yılında tekrar görülmeye başlanmıştır).

Olayların planlayıcısının CIA oldu-
ğun defalarca belirtilmesine rağmen, 
Kontrgerilla’nın darbe hazırlıkları içeri-
sinde olduğu şeklinde MİT tarafından 
dönemin Başbakanı Süleyman De-
mirel’e rapor verilmiş ve Ecevit’e sui-
kast girişiminde bulunulmasının üze-
rine Kara Kuvvetleri Komutanı re’sen 
emekli edilmiştir. Ne yazık ki aradan 
geçen bunca yıla karşın hala olayın sır 
perdesi aralan(a)mamış, görgü tanık-
ları olmasına rağmen ifadeler hep sü-
men altı edilmiştir.(1)

Önemlidir, çünkü bu tarihten son-
ra provakosyonlar hız kesmemiş ve 
darbeye giden yolda temizliğe devam 
edilmiştir. 

Önemlidir, çünkü bu tarihten sonra 
işçi ve emekçi hareketinde darbenin 
de etkisiyle önemli kopukluklar olmuş 
ve Taksim’de 500 bin kişilik 1 Mayıs 
kutlamalarının yeniden gerçekleştirile-
bilmesi çok uzun yıllar almıştır. 

1977’ DEN GÜNÜMÜZE TAKSİM 
VE 1 MAYIS

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Tak-
sim’de 1 Mayıs kutlamaların resmiyet 
kazanması ve meydanın emekçilere 
açılması 33 yıllık bir aradan sonra 2010 
yılına dek gelmiştir (Ne tesadüftür ki 
dönemin İstanbul Valisi olarak müjde-
yi! veren Muammer Güler 2013 yılında 
İçişleri Bakanı olarak gösterilere izin 
verilmeyeceğini vurguluyordu).

Yakın tarihte 2010 yılında ki ilk 1 
Mayıs kutlamaları Taksim Meydanı’na 
yüzbinlerin sel olup akmasıyla başla-
mış, 2011-2012 yıllarında da bu sayı 
daha artarak kutlamalar devam etmiş-
tir. 2013 yılında ise inşaat çalışmaları 
gerekçe gösterilerek kutlamalara izin 
verilmemiş, devlet ile sendikalar ara-
sında bir “zıtlaşma” olmuştur. Mesele-
ye “sendikaların ısrarı neden?’’ mani-
pülasyonuna girmeden diğer taraftan 
bakalım: “Hükümet neden bu kadar 
ısrarcı?’’

İşin elbette ki neo-liberal politikalar-
la, işçi, emekçi bilinçlenmesini önleme 
gibi tarafları mevcuttur ancak biz ko-
nuya başka bir açıdan yaklaşacağız.

Hükümet tarafından yapılan açıkla-
malarda zaten Taksim’e bambaşka bir 
rol biçilmek istendiğini belliydi. Konu 
yine Topçu Kışlasına getirildi -elbet-
te ki bunla sınırlı değildi- içine de ya 
AVM ya da rezidans yapılacaktı. Son 
yıllarda önümüze sıkça çıkan Kentsel 
Dönüşüm uygulamalarından farksız 
değildir bu durum, yeni baştan düzen-
lenen bir İstanbul, yeniden yapılandı-
rılan bir Taksim. Ve tabii ki sermayenin 
oynadığı rol: Sürekli miting yapılan 
büyük gösterilere ev sahipliği yapan, 
kentin kozmopolit bir yansıması olan 
bir Taksim yerine; yayalaşma adı altın-
da insandan arındırılan, düzlenen bir 

Sosyalist Fırkanın Pangaltı’daki merkez 
binası önünde toplanmış olan işçileri.
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meydan, alışveriş merkezi ve/veya rezidans olarak tasarla-
nan bir yer. Şu anda yapılmakta olan da tam anlamıyla bu-
nun başlangıç çalışmalarının yürütülmesidir. Değindiğimiz 
gibi olaya sendikalar açısından değil, Hükümet kanadında-
ki ısrarı anlamaya yönelik bakarsak eğer; inşaat vb maze-
retlerin yeterli olmadığını görürüz. Oysaki sendikalarla ve 
partilerle koordineli, iyi bir planlamayla bu sorun rahatlıklar 
aşılabilirdi. 1 Mayıs günü yaşananlarda aslında hem inşaatı 
hem de emekçi cephesinden yapılan ısrarları fırsat olarak 
gören iktidara bir de meşruiyet zemini kazandırmıştır (2013 
sezonunu şampiyon bitiren takımın taraftarlarının inşaat ha-
lindeki Taksim’de kutlama yapabilmesi de sayılarla açıklan-
maya çalışılmaktadır).

“Eski meydanlar şehrin tam merkezinde 
kalmış.  Gelişen  duruma  göre milletin  daha 
az rahatsız oldukları, miting yapanların daha 
rahat edecekleri bir ortam teklif ediliyor. 
Anadolu yakasında bir miting alanımız olsun, 
Avrupa yakasında derli  toplu bir alan yapıl-
sın. Her zaman hayatını kaybeden emekçile-
rin  anılması  için  kimse Taksim’i  kapatamaz. 
Sembol  anlamında  ayrı  bir  özelliği  var  Tak-
sim’in.” 

Yukarıdaki sözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in yaşananlardan sonra söylediği sözlerdir (Hatırlayacak 
olursak kendisi de 2012 yılında  Tandoğan’da yapılan alter-
natif 1 Mayıs kutlamalarına!! katılmıştı). Demek ki Taksim’de 
sadece sembolik anmalara izin verilmesi ama büyük miting-
ler düzenlenmesine karşı çıkılacağı, bunlar için başka alanlar 
gösterilebileceği anlaşılıyor. Yani bizim anladığımız bunların 
hiçbiri Kentsel Dönüşümden, AVM inşaatından, sermayenin 
merkezlere biçtiği yeni rolden bağımsız değil. Yapılanlar sade-
ce kenti değiştirmekle kalmayacak kenttekileri de değiştire-
cek, ötekileştirecek. Geçmişte de sol harekete muhalif seslere 
karşı yönelimler olmuştur ama bu yeni dünya düzeni denilen 
sadece ve sadece neo-liberal politikaların şekillendirdiği gü-
nümüzde ise otorite bu uygulamaları meydanları boşaltarak, 
kendisinden olmayanı kriminalize ederek, kavramları ve ideo-
lojileri muğlaklaştırarak devam ettirmektedir. 

Kavramları çarpıtmada ve bilinç bulanıklığı yaratmada pek 
maharetli olan bu sistem, emekçilerin bedeller ödeyerek sa-
hiplendikleri 1 Mayıs gününü resmi tatil etmesine etmiştir 
ama tatil günü yatan emekçileri de hesaba katmıştır şüp-
hesiz. Veya sendikalaşma üzerinden işçi emekçi cephesinde 
bölünme yaratılmak istenmiş, olay Çalışma Bakanı’nın alan-
lara çağrılmasına kadar gitmiştir.

Yine 1977’de 30’un üzerinde canın kaybedildiği Taksim 
Meydanı’na ise sembolik bir değer biçilmek istenmekte 

mümkün mertebe daha kalabalık eylemler için sanki izole 
edilircesine belirlenen alanlarda yapılması düşünülmektedir.

Yapılanlar, düşünülenler belli; peki emek cephesi açısın-
dan durum nedir?

Belirtmiştik, bir kez daha tekrarlamakta beis görmüyoruz; 
meslek örgütleri, sendikalar ve muhalif kitleler üzerinde ku-

tuplaştırmalar yapılmış ve tam olmasa da istenilen seviye-
ye getirilmiştir. Ayrıca çoğu kamu emekçisi için hala örgüt-
süzlük en örgütlü yapılardan biridir. Bir lütuf verilmişçesine 
Taksim Meydanı’nı kutlamalara açmak emekçiler açısından 
sorunları çözmediği gibi uygulanan politikalar (taşeronlaştır-
ma, güvencesizlik vb.) var olan sorunları daha da ağırlaştır-
maktadır (son belirtilenler bir başka yazımızın konusudur, bu 
yazıda üzerinde durulmayacaktır).

Nasıl ki Taksim’i 1 Mayıslara açmak emek hareketi açısın-
dan yeterli olmasa bile gerekli ise yine aynı mantıkla alanı 
bundan sonra yapılacak mitinglere kapatmakta  otoritenin 
istediği gibi bir son olmasına mahal vermeyecektir.

Emeğin en kutsal değer olduğuna ve gelecek günlerin 
güzel olacağına dair inancımız ve iyimserliğimizle en baştan 
yazdığımız dizelerden bitirelim.

‘’Yurdumun güzel günleri mutlak gelen gündedir.’’

*http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=208177

(1)http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanl%C4%B1_1_May%C4%B1s

1 MAYIS 2013 iSTANBUL
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Uluslararası Birlik, Mücadele ve Da-

yanışma Günü olarak 1 Mayıs, eme-

ğiyle geçinen birçok insan için çok 

önemli bir gündür. Neoliberal dönem-

de emekçilerin yeni sınıf profillerini 

ortaya çıkarabilmek, sorunlarını açığa 

çıkarmak meslek odası olarak bizle-

rin en önemli görevleri arasında yer 

almaktadır. Bu sebeple 1 Mayıs’ı ge-

ride bıraktığımız bugünlerde bizler de, 

neoliberal politikalar doğrultusunda 

yaşanan güvencesizleşmenin meslek-

taşlarımız üzerindeki etkilerini tespit 

edebilmek açısından web üzerinden 

bir anket gerçekleştirdik. Meslek alanı-

mızda meslektaşlarımızın sorunlarını 

açığa çıkarabilmek ve bu sorunlardan 

birbirimizi haberdar edebilmek amacı-

nı güttüğümüz anketimizi 122 üyemiz 

yanıtlamıştır. Çalışma koşullarına ilişkin 

olarak ücretlerin tatminkâr olup olma-

dığına, çalışma saatlerinin uzunluğu-

na, sigorta priminin eksiksiz ve düzenli 

yatıp yatmadığına, işin güvenceli ola-

rak görülüp görülmediğine, iş garantisi 

olup olmadığına dair soruları yönelttik. 

Anketimizi cevaplayan 112 kişi üzerin-

den sorulan sorulara kaç kişinin “evet” 

ya da “hayır” dediğinin oranlarını çı-

karttık.

Tablodan da görüldüğü üzere üc-

retli olarak çalışan meslektaşlarımızın 

yanıtladığı anketten çıkan sonuçlarda, 

87 kişi ücretinin tatminkâr olduğunu, 

35 kişi ise ücretinin tatminkâr olma-

dığını, 73 kişi çalışma saatleri uzun 

olduğunu, 49 kişi uzun olmadığını, 52 

kişi sigorta primlerinin tam maaş üze-

rinden ve düzenli yattığını, 70 kişi ise 

yatmadığını, 73 kişi özlük haklarının 

yerinde olduğunu, 49 kişi ise olmadı-

ğını, 40 kişi işinin güvencesiz olduğu-

nu, 82 kişi ise güvenceli olduğunu, 99 

kişi iş garantisi olduğunu, 23 kişi ise 

iş garantisi olmadığı görülmektedir. 

Çıkan sonuçlara göre anketi cevapla-

yan meslektaşlarımızın büyük çoğun-

luğu ücretlerini yeterli bulmakta ancak 

çok uzun saatlerde çalışmaktadırlar. 

Bununla birlikte büyük bir çoğunluğu-

nun sigorta primleri eksik ve düzensiz 

yatmaktadır. İşini güvenceli bulanların 

sayısı fazla olmasına rağmen anketi 

cevaplayan meslektaşlarımızın büyük 

bir kısmı iş garantisi olmadığını dü-

şünmektedir. 
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112 
(ERKEK)

14
(Kamu) 45 87 73 52 73 40 99 38 Evet

10
(KADIN)

7
(Özerk) 77 35 49 70 49 82 23 84 Hayır

91,80% 86
(Özel) 36,89% 71,31% 59,84% 42,62% 59,84% 32,79% 81,15% 31,15%

8,20% 10
(Serbest) 63,11% 28,69% 40,16% 57,38% 40,16% 67,21% 18,85% 68,85%

5
(Firma Sahibi)
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Meslektaşlarımıza sorduk:
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İNŞAAT MÜHENDİSİNİN 1 MAYIS’I OLUR MU?
Meslektaşlarımıza sorduk:
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Adınız- Soyadınız? Derya Göncüoğlu Çakır
Yaşınız?  48
Çalışıyor musunuz?  Evet.
Ücretli çalışan mısınız kendi işiniz mi? Ücretli.
Kamu da mı özel de mi çalışıyorsunuz?  Özelde.
Çalışma koşullarınız nasıl?  Normal koşularda haftada 50 saat, öğlen arası yok ve 
ekstra iş yoğunlu olduğunda daha fazla çalışmak zorundayım.
Çalışma yaşamınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Erkek meslektaşlarıma 
göre daha az ücret alıyorum. 
Kendinizi güvenceli hissediyor musunuz? Emekli olmayı başardığım için güven-
cesizlik duygusunu artık yaşamıyorum. 
1 Mayıs resmi tatili işyerinizde uygulanıyor mu? Evet.
Sizce kadın inşaat mühendislerinin meslek alanı içerisinde kendine özgül so-
runları var mıdır? Erkek ağırlıklı bir sektör olduğu için kendinizi kabul ettirebilmek 
adına daha fazla çalışıyorsunuz. Mesleki fikir alışverişlerinde işle ilgili düşünceleriniz 
erkek meslektaşlarınız tarafından “kadın bakış açısı” olarak algılanıyor, dolayısıyla 
önemsenmiyor. Özellikle şantiye ortamlarında cinsiyetsiz davranmak gerekiyor, bu 
da çoklukla özel yaşamınıza yansıyor. Angarya işler kolaylıkla üzerinize kalabiliyor. 
Kadın İnşaat mühendislerine yönelik talepleriniz nelerdir? Erkek- kadın aynı 
okullara gidip, aynı sınavlara girerek mühendis diploması alıyoruz. Sektörün zorluk-
larına hep birlikte katlanıyoruz. Toplumda kadına bakış açısı değişirse kadın ya da 
erkek mühendis algısı da kendiliğinden kalkacaktır, buna inanıyorum. Bu nedenle ekstra bir talebim yok.
Sizce İnşaat mühendislerinin yaşadığı en önemli sorunlar nelerdir? Güvencesizlik, giderek azalan ücretler ve buna karşın 
artan iş yükü.
Talepleriniz nelerdir? Eşit işe eşit ücret. Sizi benliğinizden koparmayacak çalışma şartları. Güvenlikli, sağlıklı iş ortamları
Sizin için 1 Mayıs ile 2 Mayıs’ın farkı var mı? Nelerdir? Daha iyi koşullarda çalışmak, yaşamak için mücadelenin bir güne indir-
genmemesi gerekiyor. Dayanışma ise sadece bu konuda değil yaşamın her alanında, her an yer almalı. Bu nedenle günlerin benim 
için önemi yok.
İnşaat Mühendisinin 1 Mayıs’ı olur mu? Niçin? Olur. 1 Mayıs 1886’da günde 8 saatlik çalışma saati talebiyle ortaya çıkan bir 
gün. Öncelikle bugün özellikle özel sektörde çalışan mühendisler, bu saatin çok üzerinde çalışıyor. İşçi ağırlıklı bir sektörde onların 
sevk ve idaresi ile ilgilenirken, işçinin sorunlarını görmezden gelemezsiniz. Ortak akıl oluşturarak ortak mücadele yürütmeden 
refaha ulaşamazsınız.
Teşekkürler…

Adınız- Soyadınız? Mahir Kaygusuz.
Yaşınız? 33.
Çalışıyor musunuz? Evet.
Ücretli çalışan mısınız kendi işiniz mi? Ücretli.
Kamu da mı özel de mi çalışıyorsunuz? Özelde.
1 Mayıs resmi tatili işyerinizde uygulanıyor mu? Evet.
Sizce İnşaat mühendislerinin yaşadığı en önemli sorunlar nelerdir?
Ücretli çalışan inşaat mühendislerinin sorunlarının, işçilerin sorunlarından bir eksiği 
yoktur. Uzun çalışma saatleri, ödenmeyen mesailer, kullanılamayan izinler, meslek 
alanı haricinde çalışma, eksik yatırılan SSK primleri her ne kadar bugüne kadar 
sadece işçilerin talep ve sıkıntıları gibi gözükse de artık inşaat mühendisleri de bu 
sorunlarla yaşıyor. Bunlara ek olarak belki de asıl sıkıntı, ücretli çalışanların ken-
dilerini statü olarak nereye koyacaklarını bilememeleridir. Üretiminde bulundukları 
işlere ait rakamları konuşurken milyonlardan bahseden inşaat mühendisleri ay so-
nunda maaşını şantiyedeki ustayla kıyaslar haldedir. Bu sıkıntıyı çözmek için de, 
devamlı bir sınıf atlama çabasıyla kafasında girişimler planlamaktadır. Bence inşaat 
mühendislerinin en büyük sıkıntısı kendini konumlandıracağı yeri bilmemesidir. 
Sizin için 1 Mayıs ile 2 Mayıs’ın farkı var mı? Nelerdir?
Tabiî ki fark vardır. Emeği ile geçinen ve başkasının çalıştığının üzerinden pay alma-
dan çalışan herkesin 1 Mayıs’ı kendi bayramı kabul etmesi, sıkıntı ve talepleriyle 
birlikte miting alanında olması gerekir.
Teşekkürler... 

Meslektaşlarımıza sorduk:
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Adınız- Soyadınız? Bülent Tatlı
Yaşınız? 40
Çalışıyor musunuz? Evet.
Ücretli çalışan mısınız kendi işiniz mi? Kendi işim.
Çalışma koşullarınız nelerdir? Çok yoğun. 
Kendinizi güvenceli hissediyor musunuz? Hayır. 
1 Mayıs resmi tatili işyerinizde uygulanıyor mu? Çalışanlarınızın hepsi için 
geçerli mi? Evet. İşyerimizde 1 Mayıs resmi tatil ve tüm personeli kapsıyor. 
Sizce İnşaat mühendislerinin yaşadığı en önemli sorunlar nelerdir? 
Mühendisliğin değersizleştirilmesi, itibarsızlaştırılması ve güvencesiz çalış-
ma koşulları denebilir. 
Talepleriniz nelerdir? Mühendisliğin anlamının eğitim kurumlarında iyice 
anlatılması ve uygulama alanlarında gerekli düzenlemelerin yapılarak işin gü-
vence altına alınması. 
Sizin için 1 Mayıs ile 2 Mayıs’ın farkı var mı? Nelerdir? Benim için 1 Mayıs, 
emek harcayarak yaşamını sürdürenlerin mücadele sonucunda haklarını ka-
zanabildiğinin iyi bir örneğidir. 
İnşaat Mühendisinin 1 Mayıs’ı olur mu? Niçin? 
İnşaat mühendisi bence 1 Mayıs’a emekçilere destek olmak için gitmeli. 
Fakat mühendislik mesleğinin de giderek işçileştirildiği düşünülürse mühen-
disler de 1 Mayıs’ta yerlerini almaları gerekir. 
Teşekkürler...

Adınız- Soyadınız?  Ezgi Çimen.
Yaşınız? 21.
Çalışıyor musunuz? Hayır.
Sizce kadın inşaat mühendislerinin meslek alanı içerisinde kendine 
özgü sorunları var mıdır? Elbette vardır.
Kadın İnşaat mühendislerine yönelik talepleriniz nelerdir? Yalnızca er-
kek egemen bir meslek olmaktan çıkıp eşit haklara ve koşullara sahip çalış-
ma alanlarında çalışmak ve eğitim görmek istiyoruz.
İnşaat Mühendisliği bölümünü severek ve isteyerek mi seçtiniz? Evet.
Mezun olduğunuzda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şantiye mühendisi 
olarak sahada görev yapmak istiyorum.
İş bulabileceğinizi düşünüyor musunuz? Genelde şirketler ‘askerliğini 
yapmış’ eleman aradıkları için biraz zor olabilir. Ama bulabileceğimi düşü-
nüyorum.
Gelecekten umutlu musunuz? Elbette.
Sizce İnşaat mühendislerinin yaşadığı en önemli sorunlar nelerdir? 
Şantiye şartlarının elverişsizliği, mesai saatlerinin esnekliği, tüm iş kalemle-
rinin tek omuza bindirilmesi.
Talepleriniz nelerdir? Daha çok istihdam alanı oluşturularak kişi başına dü-
şen sorumluluğun minimize edilmesi, mühendisleri şantiyeyi organize eden 
ve patronun istekleri doğrultusunda çözümler bulmaya iten makineler konu-
mundan çıkarılıp asıl işleri olan toplum adına mühendislik yapabilmelerinin 
sağlanması.
Sizin için 1 Mayıs ile 2 Mayıs’ın farkı var mı? Nelerdir?  Her gün işçi sını-
fının ve mücadelenin bayramıdır. Fakat 1 Mayıs diğer bütün meslek grupları 
ve sınıfların omuz omuza vererek işçi sınıfının devrimci ve şerefli mücadele-
sine destek vermesi gereken onurlu bir gündür.
İnşaat Mühendisinin 1 Mayıs’ı olur mu? Niçin? Her birimizin işçi olduğu-
nu düşündüğümüzde elbette olur sadece mühendisin değil doktorun, öğ-
rencinin, köylünün, çiftçinin, tüm emekçilerin bayramıdır 1 Mayıs. 
Teşekkürler…

Meslektaşlarımıza sorduk:
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“Her 1 Mayıs ön-

cesinde olduğu 

gibi bazı gruplar 

ve sendikalar1 

Mayıs’ı çatışma 

ortamına dön-

dürmek için elle-

rinden geleni ya-

pıyorlar. Dün bazı 

sendikalarla bir 

araya geldim. Artık 

alışılmış bazı komp-

lekslerin ve tabuların 

yıkılması gerektiğini söy-

ledim. Taksim’deki çalışmalar-

dan bahsettim ve ’burada yapıla-

cak törende Allah göstermesin, bir 

provokatif eylem neticesinde burada 

olabilecek bir hareketlenmede, bırakın 

20-30 kişi 1 kişinin bile ölümüne daya-

nabilir misiniz?’ diye sordum kendilerine. 

Böyle bir şey olursa bunun hesabı bize 

sorulacak. Bizim emekçi kardeşlerimiz 

bu ülkede 1 Mayıs’ı kutlayamazken, bunun 

önünü açan 30 yıl sonra AK Parti iktidarı 

oldu. Ve o günü tatil ilan ettik.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ni-
san 2013

“Dün akşamki hadise 100 bin taraftarın Taksim’e gelip de 

gün boyunca kutlama yaptığı bir yer değildir. Bu iki konuyu 

bir biri ile karıştırmak, 1 Mayıs’ta yapılmak istenen göste-

rilerle Galatasaray’ın şampiyonluğunun kısa süreli kutlama 

yönündeki heyecanını birbiri ile aynı sepete koyup bunun 

üzerinden değerlendirme yapmak haksızlıktır.”

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 6 Mayıs 2013

“Arzu edilen her yere müracaat edilebilir. Dünyanın ne kadar 

mahkemesi ülkemizin de ne kadar yüce mahkemesi var-

sa, hepsine müracaat edilebilir. Ben de özellikle müracaat 

edilmesini arzu ederim. Benim en büyük mahkemem vic-

danımdır. 14 milyonluk şehrin bütün sorumluluğunu kendi 

vicdanımda tartar, önce kendi mahkememi kendi vicdanımda 

kurarım. Bu konuyla ilgili o kadar rahatım ki almış olduğum 

karar kendi vicdanımda fevkalade doğrudur. Ben bu tertibin 

içine girecek olanlara defalarca bire bir yapmış olduğumuz 

toplantılarda ve kamuoyuna yaptığımız toplantılarda da ıs-

rarla aynı şeyleri söyledim. Burası hukuken izin vermedi-

ğimiz bir yerdir. Burada 30 metrelik uçurumun kenarında 

bunu yapamazsınız 

dedik. Bunu tar-

tışmak isteyenler 

mahkemede de 

bunu tartışabilir-

ler şikayetlerini 

de yapabilirler. 

Şikayet etmez-

lerse de eksik 

kalır. Buyursunlar 

şikayetlerini yapsın-

lar. Biz kendimizden 

fevkalade eminiz. Yaptığı-

mız hiçbir eksik işlem yok-

tur. Yanlış işlem de yoktur. 

Fevkalade doğruyu yaptık.” 

İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, 2 Mayıs 2013

«Şimdi herkes dönüyor diyor ki 

İstanbul›da polis gaz attı. Ne ata-

caktık? İstanbul sahipsiz değildir. 

İstanbul’u 3 bin tane marjinal gru-

ba teslim edecek halimiz de yoktur. 

Asla bu istismarlara müsaade et-

mem” İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, 2 Mayıs 2013

“Suyu gazı kullanmazsanız bu marjinal grupları ne ile 

dağıtacaksınız? Bunu bilen varsa bize öğretsin. Fevkalade 

orantılı ve dengeli bir müdahale gerçekleştirdik. Keşke bi-

zim önerilerimiz doğrultusunda, TKP› nin Kadıköy›de yaptığı 

gibi bir miting yapabilselerdi.”İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, 1 Mayıs 2013

“Dilan 19 yaşında bir kızımız. Örgüt üyesi. Örgüt üyesi der-

ken marjinal grup üyesidir. Kaydı vardır. Marjinal gruplarla 

bağlantısı vardır. Çatışma içerisindedir. Video kayıtlarında 

emniyet mensuplarıyla çatışma görüntüsü vardır. Annesiy-

le beraber teyzesine giden bir kız çocuğu değildir. Radikal 

örgüt mensubudur ve polisimize taş atan grupla görüntüsü 

var.”

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 2 Mayıs 2013

“Benim şehrimin sokakları boş olursa üzüntü duyarım. Han-

gi vali şehrinin sessiz olmasını ister? Dün İstanbul›u ses-

sizliğe mahkûm edenler sözümüzü dinlemeyenlerdir. Açıkça 

bunları milletime şikâyet ediyorum.”

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 2 Mayıs 2013
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24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say : 28627 

TEBLİĞ 

Çevre ve Şehircilik Bakanlğndan: 
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA 

KULLANILACAK 2013 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM 
MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüğe giren Mimarlk ve Mühendislik 
Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince mimarlk ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabnda kullanlacak 
2013 yl Yap Yaklaşk Birim Maliyetleri, yapnn mimarlk hizmetlerine esas olan snf dikkate alnarak inşaat genel 
giderleri ile yüklenici kâr dahil belirlenerek aşağda gösterilmiştir. 
 
  Yapnn Birim  
  Maliyeti 
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m2 
I. SINIF YAPILAR 
A GRUBU YAPILAR………………………………………………………… 85,00 
. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarlar  
. Basit kümes ve basit tarm yaplar  
. Plastik örtülü seralar  
. Mevcut yaplar aras bağlant-geçiş yollar  
. Baraka veya geçici kullanm olan küçük yaplar  
. Yardmc yaplar (Müştemilat)  
. Gölgelikler-çardaklar  
. Üstü kapal yanlar açk teneffüs, oyun gösteri alanlar  
. ve bu gruptakilere benzer yaplar.  
B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………. 145,00 
. Cam örtülü seralar  
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağllar  
. Su depolar  
. İş yeri depolar  
. ve bu gruptakilere benzer yaplar.  
II. SINIF YAPILAR 
A GRUBU YAPILAR………………………………………………………… 235,00 
. Kuleler, ayakl su depolar  
. Palplanj ve ankrajl perde ve istinat duvarlar  
. Kaykhane  
. ve bu gruptakilere benzer yaplar.  
B GRUBU YAPILAR………………………………………………………… 320,00 
. Pnömatik ve şişirme yaplar  
. Tek katl ofisler, dükkan ve basit atölyeler  
. Semt sahalar, küçük semt parklar, çocuk oyun alanlar ve müştemilatlar  
. Tarmsal endüstri yaplar (Tek katl, prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağrlkl ağllar, fidan 
yetiştirme ve bekletme tesisleri)  
. Yat bakm ve onarm atölyeleri, çekek yerleri  
. Jeoloji, botanik ve tema parklar  
. Mezbahalar  
. ve bu gruptakilere benzer yaplar.  
C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………. 370,00 
. Hangar yaplar (Uçak bakm ve onarm amaçl)  
. Sanayi yaplar (Tek katl, bodrum ve asma kat da olabilen prefabrik beton ve çelik yaplar)  
. ve bu gruptakilere benzer yaplar.  
III. SINIF YAPILAR  
A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………. 490,00 
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarnn veya işletme ve tesislerin spor salonlar, jimnastik salonlar, 
semt salonlar)  
. Katl garajlar  
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. Hobi ve oyun salonlar  

. Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz)  

. Alşveriş merkezleri (semt pazarlar, küçük ve büyük hal binalar, marketler. v.b)  

. Basmevleri, matbaalar  

. Soğuk hava depolar  

. Konutlar (dört kata kadar-dört kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz)  

. Akaryakt ve gaz istasyonlar  

. Kampingler  

. Küçük sanayi tesisleri (Donanml atölyeler, imalathane, dökümhane)  

. Semt postaneleri  

. Kreş-Gündüz bakmevleri  

. ve bu gruptakilere benzer yaplar.  
B GRUBU YAPILAR………………………………………………………….. 585,00 
. Entegre tarmsal endüstri yaplar  
. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konaklar, vergi daireleri)  
. Gençlik Merkezleri  
. Belediyeler ve çeşitli amaçl kamu binalar  
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler  
. Temel eğitim okullar  
. Küçük kitaplk ve benzeri kültür tesisleri  
. Jandarma ve emniyet karakol binalar  
. Sağlk ocaklar, kamu sağlk dispanserleri, sağlk evleri  
. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)  
. Halk evleri  
. Pansiyonlar  
. 150 kişiye kadar cezaevleri  
. Fuarlar  
. Sergi salonlar  
. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)  
. Marinalar  
. Gece kulübü, diskotekler  
. İtfaiye kurtarma istasyonlar  
. Misafirhaneler  
. Büyük çiftlik yaplar  
. ve bu gruptakilere benzer yaplar.  
IV. SINIF YAPILAR 
A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………. 650,00 
. Özelliği olan büyük okul yaplar (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yaplar)  
. Poliklinikler  
. Liman binalar  
. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)  
. 150 kişiyi geçen cezaevleri  
. Kaplcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri  
. İbadethaneler (Dini yaplar, 1000 kişiye kadar)  
. Entegre sanayi tesisleri  
. Aqua parklar  
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzlar, spor salonlar ve stadlar bulunan)  
. Yaşllar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvalar, yetiştirme yurtlar  
. Büyük alşveriş merkezleri  
. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri  
. Apartman tipi konutlar (Yap yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)  
. Oteller (1 ve 2 yldzl)  
. ve bu gruptakilere benzer yaplar.  
B GRUBU YAPILAR………………………………………………………….. 730,00 
. İş merkezleri  
. Araştrma binalar, laboratuarlar ve sağlk merkezleri  
. Metro istasyonlar  
. Stadyum, spor salonlar ve yüzme havuzlar  
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. Büyük postaneler (merkez postaneleri)  

. Otobüs terminalleri  

. Satş ve sergi binalar (showroomlar)  

. Eğlence amaçl yaplar (çok amaçl toplant, eğlence ve düğün salonlar)  

. Banka binalar  

. Normal radyo ve televizyon binalar  

. Özelliği olan genel sğnaklar  

. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)  

. ve bu gruptakilere benzer yaplar. 
C GRUBU YAPILAR………………………………………………………….. 840,00 
. Büyük kütüphaneler ve kültür yaplar  
. Bakanlk binalar  
. Yüksek öğrenim yurtlar  
. Arşiv binalar  
. Radyoaktif korumal depolar  
. Büyük Adliye Saraylar  
. Otel (3 yldzl) ve moteller  
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri  
. İl tipi hükümet konaklar ve büyükşehir belediye binalar  
. ve bu gruptakilere benzer yaplar.  
V. SINIF YAPILAR  
A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………. 1.040,00 
. Radyo-Tv İstasyonlar  
. Özelliği olan askeri yaplar ve orduevi  
. Büyükelçilik yaplar, vali konaklar ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar  
. Borsa binalar  
. Üniversite kampüsleri  
. Yap yüksekliği 51,50 m’yi aşan yaplar  
. Alşveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)  
. ve bu gruptakilere benzer yaplar.  
B GRUBU YAPILAR.......................................................................................... 1.270,00 
. Kongre merkezleri  
. Müze, sergi kütüphane kompleksleri  
. Olimpik spor tesisleri-hipodromlar  
. Bilimsel araştrma merkezleri, AR-GE binalar  
. Hastaneler  
. Havaalanlar  
. İbadethaneler (Dini yaplar, 1000 kişinin üzerinde)  
. Oteller (4 yldzl)  
. ve bu gruptakilere benzer yaplar.  
C GRUBU YAPILAR………………………………………………………….. 1.450,00 
. Üst donanml kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yldzl)  
. Büyük radyo ve televizyon binalar  
. ve bu gruptakilere benzer yaplar.  
D GRUBU YAPILAR………………………………………………………….. 1.750,00 
. Opera, tiyatro, bale yaplar, konser salonlar ve kompleksleri  
. Restore edilecek yaplar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yklarak orijinaline uygun olarak yaplan yaplar  
. ve bu gruptakilere benzer yaplar.  
  
 

Açklamalar: 
1-) Benzer yaplar, ilgili gruptaki yaplara kyasen uygulayc kurum ve kuruluşlarca Mimarlk ve Mühendislik 

Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanlarak belirlenecektir. 
2-) Tebliğin revizyonu çalşmalarnda snf veya grubu değiştirilen veya tebliğden çkarlan yaplar için, 2013 

ylndan önceki tebliğlere göre yap snf ve grubu belirlenmiş mimarlk ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği 
yln tebliğindeki yap snf ve grubu değiştirilmeksizin 2013 yl tebliğinde karşlğ olan tutar esas alnmak suretiyle 
hesap yaplacaktr. 

Tebliğ olunur. 
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iKSA YAPILARI PROJELENDiRME 
H i Z M E T  B E D E L i  C E T V E L i  Y E N i L E N D i

  
 

 
İMO Yönetim Kurulu, "İksa Yaplar Projelendirme Hizmet Bedeli Cetveli" ile ilgili yeni birim fiyatlar belirledi. 
Öneri niteliğinde olan birim fiyatlar 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktr. 

 
 
Burada geçen; 
PB = Proje Bedeli’ni ifade eder. 
 
PB =  6000 x (k1 x k2 x k3 x k4 x k5) TL 
 
K1 : İksa yapsnn plandaki çevresine (L) bağl katsay 
 

İksa yapsnn plandaki çevresi (m) K1 

L < 80 m 1.0 

80 m ≤ L < 200 m 1.1 

200 m ≤ L < 300 m 1.2 

300 m ≤L < 500 m 1.3 

500 m ≤ L < 1000 m 1.4 

1000 m ≤ L 1.5 

 
 

K2 : İksa yapsnn derinliğine (h) bağl katsay 
 

İksa yapsnn derinliği (m) K2 

h < 7 m 1.0 

7 m≤ h < l0 m 1.2 

10 m ≤ h < 15 m 2  

15 m ≤ h < 20 m 3 

20 m ≤ h < 25 m 4 

25 m ≤ h < 30 m 5 

30 m ≤ h 6 

 
 
K3 : Kaz derinliğinin (h) komşu yap uzaklğna (d) bağl katsay 
d= kaznn komşu yapya olan dik uzaklğ;  h= kaz derinliği 

 
Dik uzaklk-derinlik bağnts K3 

h <d 1 
h/2 < d ≤ h 1.25 

d ≤ h/2 1.5 
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80 m ≤ L < 200 m 1.1 

200 m ≤ L < 300 m 1.2 

300 m ≤L < 500 m 1.3 

500 m ≤ L < 1000 m 1.4 

1000 m ≤ L 1.5 

 
 

K2 : İksa yapsnn derinliğine (h) bağl katsay 
 

İksa yapsnn derinliği (m) K2 

h < 7 m 1.0 

7 m≤ h < l0 m 1.2 

10 m ≤ h < 15 m 2  

15 m ≤ h < 20 m 3 

20 m ≤ h < 25 m 4 

25 m ≤ h < 30 m 5 

30 m ≤ h 6 

 
 
K3 : Kaz derinliğinin (h) komşu yap uzaklğna (d) bağl katsay 
d= kaznn komşu yapya olan dik uzaklğ;  h= kaz derinliği 

 
Dik uzaklk-derinlik bağnts K3 

h <d 1 
h/2 < d ≤ h 1.25 

d ≤ h/2 1.5 
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K4 : Yer alt Suyu katsays 
 

YASS katsays K4 
Var 1.1 
Yok 1 

 
 
K5 : İksa tipi katsays 

 
İksa tipi katsays K4 

Kalc Yap 1.5 
Geçici Yap 1 

 
 
 
 

Zemin İyileştirmeleri Proje bedeli 
 

PB = 7000 x (k1 x k2 x k3 x k4 x k5) TL 
 

K1 : Yap Yüksekliği (h) 
 

Yap Yüksekliği (m) K1 
h < 30 m 1 

30.1 m < h < 60 m 1.25 
60.1 m < h < 120 m 2 

120.1 m < h 3 
 
 

K2 : Yap Oturma Alan (A) 
 

Yap Oturma Alan K1 
A < 500 m2 1 

500.1 m2 < A < 1000 m2 1.5 
1000.1 m2 < A < 3000 m2 2 
3000.1 m2 < A < 5000 m2 2.25 

5000m2 < A 2.5 
 
 

K3 : Afet Yönetmeliği Zemin Cinsleri 
 

Afet Yönetmeliği Zemin Cinsleri K1 
A 1 
B 1.15 
C 1.30 
D 1.45 

 
 

K4 : İyileştirme Türü 
 

İyileştirme Türü K1 
Kazkl Temel 1.15 

Zemin İyileştirme (taş koln, jet grout vb.) 1 
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İMO Yönetim Kurulu, "Bina ve Bina Türü Yaplar İçin Parsel Baznda Yaplacak Zemin ve Temel Etüdü Arazi ve Raporlama 
İşleri" ile ilgili üyeler için önerdiği birim fiyat tarifesini yeniledi. 
 

TMMOB                                                                                                 
İnşaat Mühendisleri Odas                                                                                

Bina ve Bina Türü Yaplar İçin Parsel Baznda Yaplacak Zemin ve Temel Etüdü Arazi ve Raporlama İşleri ile İlgili 
Önerilen Birim Fiyat Tarifesi (2013 Yl) 

SIRA NO İŞİN ADI BİRİMİ ASGARİ ÖNERİLEN 
BİRİM FİYATI (TL) 

1 
Kazc makine ile 0-5m arasndaki derinliklerde araştrma çukuru açlmas, 
numune alnmas, gerektiğinde Cep Penetrometresi ve El Kanatl Kesici (Hand 
Vane) deneyleri yaplmas (kazc makine kira bedeli hariç) 

Adet 170,00 

2 İnce daneli (kil-silt) ve iri daneli (kum-çakl) zeminlerde sondaj yaplmas                 
(0-20m aras derinlikte) m 60,00 

3 İnce daneli (kil-silt) ve iri daneli (kum-çakl) zeminlerde sondaj yaplmas                 
(20-40m aras derinlikte) m 70,00 

4 
İnce daneli (kil-silt) ve iri daneli (kum-çakl) zeminlerde sondaj yaplmas                 
(40m'den daha derin) m 80,00 

5 Kayada karotlu sondaj yaplmas (0-20m aras derinlikte) m 100,00 

6 Kayada karotlu sondaj yaplmas (20-40m aras derinlikte) m 115,00 

7 Kayada karotlu sondaj yaplmas (40m'den daha derin) m 130,00 

8 Bloklu-molozlu dolguda sondaj yaplmas (0-20m aras derinlikte) m 130,00 

9 Bloklu-molozlu dolguda sondaj yaplmas (20-40m aras derinlikte) m 150,00 

10 Bloklu-molozlu dolguda sondaj yaplmas (40m'den daha derin) m 170,00 

11 Sondaj kuyusu içinde Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) yaplmas ve 
örselenmiş numune alnmas (0-40m aras derinlikte) Adet 20,00 

12 Sondaj kuyusundan shelby tüpü ile örselenmemiş (UD) numune alnmas, 
parafinlenmesi (0-40m aras derinlikte) Adet 25,00 

13 Her türlü zeminde sondaj kuyusu içinde Presiyometre deneyi yaplmas                 
(0-40m aras derinlikte) Adet 110,00 

14 Her türlü zeminde sondaj kuyusu içinde Kanatl Kesici (Vane) deneyi yaplmas      
(0-40m aras derinlikte) Adet 40,00 

15 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) yaplmas (mobilizasyon hariç) Adet 1.000,00 

ZEMİN ve TEMEL ETÜDÜ ARAZİ ve RAPORLAMA İŞLERİ İÇİN ÖNERİLEN 

BiRiM FiYATI TARiFESi YENiLENDi 
 
 
İMO Yönetim Kurulu, "Bina ve Bina Türü Yaplar İçin Parsel Baznda Yaplacak Zemin ve Temel Etüdü Arazi ve Raporlama 
İşleri" ile ilgili üyeler için önerdiği birim fiyat tarifesini yeniledi. 
 

TMMOB                                                                                                 
İnşaat Mühendisleri Odas                                                                                

Bina ve Bina Türü Yaplar İçin Parsel Baznda Yaplacak Zemin ve Temel Etüdü Arazi ve Raporlama İşleri ile İlgili 
Önerilen Birim Fiyat Tarifesi (2013 Yl) 

SIRA NO İŞİN ADI BİRİMİ ASGARİ ÖNERİLEN 
BİRİM FİYATI (TL) 

1 
Kazc makine ile 0-5m arasndaki derinliklerde araştrma çukuru açlmas, 
numune alnmas, gerektiğinde Cep Penetrometresi ve El Kanatl Kesici (Hand 
Vane) deneyleri yaplmas (kazc makine kira bedeli hariç) 

Adet 170,00 

2 İnce daneli (kil-silt) ve iri daneli (kum-çakl) zeminlerde sondaj yaplmas                 
(0-20m aras derinlikte) m 60,00 

3 İnce daneli (kil-silt) ve iri daneli (kum-çakl) zeminlerde sondaj yaplmas                 
(20-40m aras derinlikte) m 70,00 

4 
İnce daneli (kil-silt) ve iri daneli (kum-çakl) zeminlerde sondaj yaplmas                 
(40m'den daha derin) m 80,00 

5 Kayada karotlu sondaj yaplmas (0-20m aras derinlikte) m 100,00 

6 Kayada karotlu sondaj yaplmas (20-40m aras derinlikte) m 115,00 

7 Kayada karotlu sondaj yaplmas (40m'den daha derin) m 130,00 

8 Bloklu-molozlu dolguda sondaj yaplmas (0-20m aras derinlikte) m 130,00 

9 Bloklu-molozlu dolguda sondaj yaplmas (20-40m aras derinlikte) m 150,00 

10 Bloklu-molozlu dolguda sondaj yaplmas (40m'den daha derin) m 170,00 

11 Sondaj kuyusu içinde Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) yaplmas ve 
örselenmiş numune alnmas (0-40m aras derinlikte) Adet 20,00 

12 Sondaj kuyusundan shelby tüpü ile örselenmemiş (UD) numune alnmas, 
parafinlenmesi (0-40m aras derinlikte) Adet 25,00 

13 Her türlü zeminde sondaj kuyusu içinde Presiyometre deneyi yaplmas                 
(0-40m aras derinlikte) Adet 110,00 

14 Her türlü zeminde sondaj kuyusu içinde Kanatl Kesici (Vane) deneyi yaplmas      
(0-40m aras derinlikte) Adet 40,00 

15 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) yaplmas (mobilizasyon hariç) Adet 1.000,00 

D
uyuru



D
uy

ur
u

16 Plaka Yükleme Deneyi yaplmas - 2 yükleme eğrisi için                                           
(deney için gerekli olacak reaksiyon yükünün sağlanmas hariç) Adet 600,00 

17 Plaka Yükleme Deneyi yaplmas - çoklu yükleme eğrisi için                                    
(deney için gerekli olacak reaksiyon yükünün sağlanmas hariç) Adet 750,00 

18 Kategori 2 ve 3 için zemin ve temel etüdü veri raporu hazrlanmas                         
(0-2.000 m2 parsel alan için) Adet ücretsiz 

19 Kategori 2 ve 3 için zemin ve temel etüdü veri raporu hazrlanmas                         
(2.001-5.000 m2 parsel alan için) Adet 1.000,00 

20 Kategori 2 ve 3 için zemin ve temel etüdü veri raporu hazrlanmas                         
(5.001-10.000 m2 parsel alan için) Adet 1.500,00 

21 Kategori 2 ve 3 için zemin ve temel etüdü veri raporu hazrlanmas                         
(10.000 m2'den büyük parsel alan için) Adet 2.000,00 

22 Kategori 2 ve 3 için zemin ve temel etüdü geoteknik değerlendirme raporu 
hazrlanmas (0-2.000 m2 parsel alan için) Adet 2.000,00 

23 Kategori 2 ve 3 için zemin ve temel etüdü geoteknik değerlendirme raporu 
hazrlanmas (2.001-5.000 m2 parsel alan için) Adet 3.000,00 

24 Kategori 2 ve 3 için zemin ve temel etüdü geoteknik değerlendirme raporu 
hazrlanmas (5.001-10.000 m2 parsel alan için) Adet 4.000,00 

25 Kategori 2 ve 3 için zemin ve temel etüdü geoteknik değerlendirme raporu 
hazrlanmas (10.000 m2'den büyük parsel alan için) Adet 5.000,00 

26 Kategori 1 için zemin ve temel etüdü veri ve geoteknik değerlendirme raporu 
hazrlanmas (0-2.000 m2 parsel alan için) Adet 1.500,00 

27 Kategori 1 için zemin ve temel etüdü veri ve geoteknik değerlendirme raporu 
hazrlanmas (2.001-5.000 m2 parsel alan için) Adet 2.000,00 

28 Kategori 1 için zemin ve temel etüdü veri ve geoteknik değerlendirme raporu 
hazrlanmas (5.001-10.000 m2 parsel alan için) Adet 2.500,00 

29 Kategori 1 için zemin ve temel etüdü veri ve geoteknik değerlendirme raporu 
hazrlanmas (10.000 m2'den büyük parsel alan için) Adet 3.000,00 

NOTLAR:     

1.  Yukarda verilen birim fiyatlar, yaynlanma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Oda'mzca yeni birim fiyatlar yaynlanana 
kadar geçerlidir. Bu kalemlerin dşnda kalan uygulamalar için KGM TADB uygulama dönemi için verilen birim fiyatlarn esas 
alnmas önerilir.  

2. Gerekiyorsa sondaj yolu yapm, sondaj ekip ve ekipmanlarnn iş mahalline nakli ve laboratuvar deney ücretleri yukardaki 
birim fiyatlara dahil değildir. 

3. Yukardaki birim fiyatlara KDV, resmi harç, damga pulu vb. bedeller dahil değildir. 

Not: Bu birim fiyat tarifesi Oda Yönetim Kurulu’nun 05.10.2010 tarih ve 10/580 sayl karar ile yürürlüğe girmiştir. 
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24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say : 28627 

TEBLİĞ 

Çevre ve Şehircilik Bakanlğndan:  
YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN 
MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 

2013 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI 
HAKKINDA TEBLİĞ 

28/3/1981 tarihli ve 17293 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Yap, Tesis ve Onarm İşleri İhalelerine 
Katlma Yönetmeliği uyarnca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona 
ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağda belirtildiği şekilde ve grubu ayn kalmak şartyla 
aktarlarak kabul edilecektir. 

1/1/2013 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsaylar aşağda 
belirtilmiştir. 

a) Tespit olunan bu katsaylar 1/1/2014 tarihine kadar uygulanacaktr. 
b) 1/3/1981-28/2/1982 arasndaki tarihleri taşyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden 

müteahhitlik karneleri miktar, grubu ayn kalmak şartyla; 24.327,197 ile çarplacaktr. 
c) 1/3/1982-31/12/1982 arasndaki tarihleri taşyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktar, grubu 

ayn kalmak şartyla; 20.227,614 ile çarplacaktr. 
ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2013 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağda tespit olunan katsaylar uygulanacaktr. 
 

53'den önceki yllar  1,727,425.353  1987  5,413.609 
1954  1,558,147.565  1988  3,599.049 
1955  1,379,945.329  1989  2,183.416 
1956  1,130,541.421  1990  1,324.374 
1957  989,014.896  1991  849.819 
1958  904,674.092  1992  510.321 

1959‐1966  768,492.912  1993  307.843 
1967  697,205.502  1994  184.438 
1968  639,994.579  1995  83.834 
1969  609,654.666  1996  46.448 
1970  568,974.579  1997  23.859 
1971  511,901.045  1998  13.825 
1972  433,837.297  1999  8.924 
1973  383,774.659  2000  5.396 
1974  284,839.379  2001  4.408 
1975  227,143.368  2002  2.663 
1976  193,740.417  2003  2.046 
1977  142,110.665  2004  1.764 
1978  101,621.822  2005  1.580 
1979  75,241.297  2006  1.490 
1980  35,146.653  2007  1.329 
1981  24,327.197  2008  1.248 
1982  20,227.614  2009  1.140 
1983  17,583.397  2010  1.112 
1984  14,067.279  2011  1.033 
1985  9,697.398  2012  1.050 
1986  7,023.608  2013  1.000 

 
 
  

 Tebliğ olunur. 



Gerçek Gündem

Erkekler Mart ayında 14 kadın öldürdü
Bianet’in çetelesine göre erkekler Mart’ta 14 kadın, iki erkek 
ve bir bebeği öldürdü; 16 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti; 
28′ine cinsel tacizde bulundu; 25′ini yaraladı. Tedbir kararla-
rına rağmen iki kadın öldürüldü. 5 Nisan 2013 - Bianet

Kadınla ilgilenen bakanlıkta kadın düşmanlığı: 
Yasemin Manav’a eski koca, devlet ve taşeron 
şiddeti
Kadına yönelik şiddetle mücadele ettiğini iddia eden Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kadın konukevinde çalışan 
Yasemin Manav, konukevindeki kadınları Halkevleri 81. Yıl 
Şenliği’ne götürünce devlet ve taşeron şirket şiddetini çarpı-
cı bir biçimde yaşadı. Eski kocasının şiddetine karşı da mü-
cadele veren Manav, Fatma Şahin ile yüz yüze gelene kadar 
mücadele edeceğini söyledi. 11 Nisan 2013 – sendika.org

Karadeniz petrolcüye teslim
TBMM Enerji Komisyonu’nda kabul edilen, “Türk Petrol 
Yasa Tasarısı”, uluslararası petrol tekellerine ve yerli taşe-
ron adaylarına büyük fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlar arasında 
Karadeniz’in ormanlarının, suyunun yağması da var. 
12 Nisan 2013 – sendika.org

Çalışma Bakanlığı: ‘Kozlu’daki patlama 25 bin 
liraya telafi edilir’
7 Ocak’ta Kozlu’daki maden ocağında meydana gelen pat-
lamada hayatını kaybeden 8 madenci ile ilgili Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın ha-
zırladığı rapor tamamlandı. Raporda, işverene 25 bin 333 lira 
ceza verilmesinin uygun olacağı belirtildi. 
14 Nisan 2013 – sendika.org

Bakan’ın cevabı kanser hastası kızı ağlattı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kanser te-
davisi gören ve kendisinden ilaçlarının temini için yardım 
isteyen üniversite öğrencisi genç kızın cebine para koyup, 
ilaçları kendisinin almasını istedi ve ‘düşürme’ diye uyardı. 
Kendisine dilenci muamelesi yapıldığını söyleyerek alınan 
üniversiteli kız Selimiye Camii’nde namaz kılıp çıkan Bakan 
Bayraktar’a giderek, “Ben dilenci değilim, tedavim için yar-
dım istedim” dedi ve cebine konulan parayı Bayraktar’ın eli-
ne tutuşturup ağlayarak uzaklaştı. 14 Nisan 2013 – Hürriyet

Cem Aygün davası: ‘Ayağı Kayan Polisin Tutuk-
suz Yargılanmasının Devamına’
Polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle sırtından vurula-
rak öldürülen Cem Aygün’le ilgili davanın ilk duruşmasında 
sanık polisin tutuklanması talebi reddedilirken bir sonraki 
duruşma 17 Mayıs’a ertelendi. 18 Nisan 2013 – sendika.org

Öğrencilere ödev: 50 bin salavat
İstanbul’da Fatih Sancaktar Hayrettin İlköğretim Okulu Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni, Diyanet İşleri’nin 
14-20 Nisan tarihleri arasında Hazreti Muhammed’in doğu-
mu vesilesiyle ilan ettiği Kutlu Doğum Haftası için iddiaya 
göre ‘salavat’ ödevi verdi. 19 Nisan 2013 – Hürriyet

Milli Eğitim Müdürlüğünden İmam Hatip rek-
lamı
Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit’te bir yarışma kapsamında 
öğrencilere dağıtılan kitapçıkta kız ve erkek öğrencilerin ayrı 
eğitim görmeleri savunulurken, öğrenciler imam hatip okul-
larına teşvik ediliyor. 16 Nisan 2013 – Evrensel

YÖK akademisyenleri de fişlemiş
YÖK’ün bazı üniversitelere gönderdiği resmi yazıyla tutuk-
lanan, gözaltına alınan, görevden uzaklaştırılan, “gösteri ve 
yürüyüşe katılan” öğretim üyelerinin olup olmadığını sorduğu 
ortaya çıktı. RedHack, YÖK’e iletilen öğrencilerin şikâyet di-
lekçeleri, öğretim üyeleri, üniversite rektörlükleri, çeşitli ba-
kanlıklar ve denklikle ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan res-
mi yazışmalarını içeren binlerce belgeyi internette paylaşıma 
açtı. Bölümler halinde yayımlanan YÖK’e ait resmi belgelerin 
toplam sayısı 18 bin 460 oldu. 20 Nisan 2013 – Cumhuriyet 

Doğa katliamının bedeli 40 bin lira
Çanakkale Bayramiç’teki Karaköy’ün Gediktepe bölgesinde 
altın arama sondaj çalışmalarını sürdüren altın madeni şirke-
tine, kimyasal sondaj atıklarıyla çevreyi kirlettiği için 40 bin 
636 lira para cezası verildi. 21 Nisan 2013 – sendika.org

Sağlık değil soygun düzeni
Sosyal Güvenlik Kurumu, “Risk Odaklı Denetim” yöntemine 
geçti. İlk sonuçlar, iktidarın övünç kaynağı olan sağlık siste-
minde büyük yolsuzluklar yapıldığını ortaya koydu. 
22 Nisan 2013 – Sözcü

ÇAYKUR’da büyük grev başladı
TEK Gıda-İş Sendikası ile Çaykur ve Kamu İşverenleri 
Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin an-
laşmazlıkla sonuçlanması ardından kuruma ait 58 işletmede 
grev başladı. 22 Nisan 2013 – DHA

AYM’den önemli laiklik uyarısı
Anayasa Mahkemesi 4+4+4 düzenlemesinin iptal istemini 
reddederken karara karşı çıkan üyeler düzenlemenin yarata-
cağı tehlikelere dikkat çekti. 17 üyeden 8’inin şerh koyduğu 
karardaki karşı oylarda, düzenlemeyle çocuk sömürüsünün 
artacağı, seçmeli din derslerinin toplumda ayrışmalara ne-
den olacağı vurgulanırken FATİH projesiyle alınan hizmetin 
15 yıl sonra demode, çağdışı ve güncelden uzak kalacağına 
dikkat çekildi. 22 Nisan 2013 – gerçekgündem

Otistik çocuklar bu kafalara emanet
Otistik rahatsızlıklar görülen çocuklarda empati kurma zorlu-
ğu, sosyal yetersizlik, iletişim ve inanç yetersizliği olduğunu 
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söyleyen Adana Otistik Çocuklar Sağlık ve Eğitim Derneği 
Başkanı Fehmi Kaya, empati kuramayan ve bu nedenle 
inanç yanları gelişmeyen çocukların bu özellikleriyle ateist-
lerle benzeştiğini iddia etti. 23 Nisan 2013 – sendika.org

Kamuyu zarara uğratmaktan yargılanan profe-
sör Gül tarafından rektör olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün; TÜİK Başkanlığı dönemin-
de kurumun personeline mesai saatleri içinde Gölbaşı’ndaki 
villasının özel işlerini yaptırmaktan 8 yıla kadar hapis istemiy-
le yargılanan Prof. Dr. Ömer Demir’i Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne atadığı ortaya çıktı. 
24 Nisan 2013 – Cumhuriyet 

Yaradılışından dolayı ‘şükreden’ balina okulda!
Türkiye Okuyor projesi kapsamında okullara tavsiye edi-
len kitaplarda hayvanlar yaradılışları nedeniyle Allah’a 
şükrediyor! Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
‘Türkiye Okuyor’ projesi kapsamında okullara gönderdiği 
okutulmasını istediği 81 kitapta ‘en büyük hayvan olduğu 
için Allah’a şükreden’ balina, ‘aşağılık Rum’lar, uzun boyu 
nedeniyle ‘Rabbim verdi’ diyen zürafa var! 
24 Nisan 2013 – Radikal

Şahin’den tartışılacak sözler
AKP’li Mehmet Ali Şahin’e göre annesini öldüren evlatlara 
çözüm Kur’an dersi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, “İçinde bulunduğumuz ders yılından itibaren seç-
meli de olsa okullarımıza Kuran-ı Kerim dersini koyduk. 
Çünkü, sizler de herhalde farkındasınız, insan malzememiz 
bozuldu. Annesini, babasını öldürebilen evlatların varlığı he-
pimizin vicdanını kanatmıyor mu?” dedi. 
25 Nisan 2013 – gerçekgündem

Gazeteci Ali Örnek’e ‘Cumhurbaşkanına haka-
ret’ iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası!
soL gazetesi Dış Haberler editörü, gazeteci Ali Örnek, 2010 
yılında sosyal paylaşım sitesi “itusözlük.com” adresinde 
“Abdullah Gül Üniversitesi” başlığı ile yayınlanan haberin al-
tına “Mezunları yine Abdullah Gül’ün hayat okuluna devam 
edecektir. O hayat okulunda işsizlik, rüşvet, adam kayırma, 
kadrolaşma kol geziyor” yazdığı için “Cumhurbaşkanına ha-
karet” gerekçesiyle 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı. 
25 Nisan 2013 – Sol

Kadına dayak davasında beraat
İzmir’de, gözaltına alınan Fevziye C’nin polis merkezinde dö-
vülmesiyle ilgili, olay sırasında odada bulunan iki polis me-
muru ile hastanede raporu hazırlayan doktor hakkında açılan 
dava, beraatle sonuçlandı. 7 Mayıs 2013 – Habertürk

Talih kuşunu böyle yolmuşlar
Milli Piyango İdaresi’nin sponsorluk harcamalarına mercek 
tutan Sayıştay, harcamaların hiçbir denetime tabi tutulma-

dan yapıldığını, kurum parasıyla yapılan inşaatların bazıları-
nın Kamu İhale Yasası’ndan kaçırıldığını ve bazı işlerde geçici 
kabullerin yapılmasından aylar sonra düzenlenen belgelerle 
kurumdan milyonlarca TL hak ediş alındığını saptadı. 
25 Nisan 2013 – Cumhuriyet

Dink cinayetinde ‘rutin’ gelişme: Dönemin bir 
‘yetkilisine’ daha terfi!
Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü sırasında Hrant Dink’e 
yönelik yapılacak ilk eylem bilgisine ulaşan ve Erhan Tuncel’i 
yardımcı istihbarat elemanı yapan Engin Dinç terfi etti. 
İstihbarat Daire Başkanlığına atanan Dinç’in ataması dün 
akşam saatlerinde gerçekleştirildi. 30 Nisan 2013 – Radikal

Elektrik dağıtımını üste para verip özelleştir-
mişler 
TEDAŞ’taki özelleştirme skandalı büyüyor. Dağıtım şirketle-
rinin bazıları devir sırasında aktarılan kaynaklarla neredeyse 
karşılıksız olarak özel sektöre verildi. Bazı şirketleri alanlar 
ise ilk günden kâra geçirildi. CHP’li Erdoğdu, Çoruh Edaş’ı 
alan şirketin 11 milyon dolar, Fırat Edaş’ı alan şirketin ise 25 
milyon dolar kârı olduğunu söyledi. 
7 Mayıs 2013 – Cumhuriyet

Deprem değil rüşvet öldürür
İnşaat Mühendisliği bölüm başkanı Profesör, 1999’da hasar 
alan ‘lüks’ siteye rüşvetle ‘sağlam’ raporu verdi. Daireler 150 
bin liradan satışa sunuldu. 8 Mayıs 2013 – Akşam

33 yıl sonra ülkeye dönen Hatice Yaşar tutuk-
landı
Kürt siyasetçi Hatice Yaşar, 33 yıl önce terk etmek zorunda 
kaldığı Türkiye’ye döndüğü gün havaalanında gözaltına alı-
narak tutuklandı. Dün sabah saatlerinde yurtdışından uçakla 
geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınan 
Hatice Yaşar, Ankara Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine 
götürüldü. 9 Mayıs 2013 – Bianet

Kandıra F Tipi ‘süngerli oda’ cezasını kabul etti
Kandıra 1 No’lu F Tipi’nde kalan Bedirhan Pamuk ve diğer tu-
tuklular, kanser hastası tutuklu Mete Diş’le ‘soru – yanıt yolla-
ma’ yoluyla cezaevinde bir söyleşi yaptı. Bu söyleşi, bir mek-
tuba eklenerek arkadaşlarına gönderildi. Fakat cezaevi idaresi, 
mektuba el koydu. Diş’in, söyleşide ‘süngerli odaya konduğu’ 
yönündeki ifadesini zararlı bulan Cezaevi Disiplin Kurulu, mek-
tubunu yasakladığı mah-kûma kararın gerekçesini de gönderdi. 
Gerekçede tutuklu ve hükümlülerin öteden beri ısrarla üzerinde 
durduğu ‘süngerli oda’ gerçeği ilk kez doğrulanmış oldu. 
9 Mayıs 2013 – Radikal

2012 Diyarbakır Newroz’una hapis cezası
Diyarbakır’da 2012 Newroz kutlamalarıyla ilgili olarak KESK yö-
neticilerinin de aralarında bulunduğu dört kişiye 4′er yıl 7′şer ay 
hapis cezası verildi. 13 Mayıs 2013 – sendika.org

Gerçek Gündem
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TMMOB’den

“MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ÖYKÜLERİ VI” 
İÇİN ÖYKÜ TOPLANMAYA BAŞLANDI  
Meslek insanları, akademik çevreler, öğrenciler ve ül-
kenin geleceğine duyarlı her kesimden büyük ilgi gören 
“Mühendislik-Mimarlık Öyküleri”nin altıncısını okuyucu ile 
buluşturmak için öykü toplanmaya başlandı.

TMMOB’DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI 
TMMOB’de yetkili sendika Türk-İş’e bağlı Türkiye Ticaret, 
Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası 
(Tez-Koop-İş) ile yürütülen görüşmeler sonrası 14 Mart 2013 
tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

TMMOB SİNOP TERMİK SANTRAL ÇALIŞMA 
GRUBU GERZE’DE ARAZİ ÇALIŞMASI YAPTI  
YEGEP (Yeşil Gerze Çevre Platformu)’in başvurusu üzerine 
TMMOB Yönetim Kurulu kararı ile kurulan “TMMOB Sinop 
Termik Santral Çalışma Grubu”, Gerze’de yapılması planla-
nan termik santral üzerine bilimsel-teknik bir rapor hazırla-
mak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışma kapsamında 
16-17 Mart 2013 tarihlerinde Sinop ili Gerze ilçesine giden 
çalışma grubu, santral yapılması için düşünülen arazi ve 
çevresinde teknik incelemelerde bulundu. 

KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI 
Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu’nun 128. toplantısı 18 Mart 
2013 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Binası’nda 
yapıldı. Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin ele alın-
dığı toplantıya TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem 
Poyraz katıldı. 

TMMOB YÜRÜTME VE DENETLEME KURULU 
ORTAK TOPLANTI YAPTI   
TMMOB Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu, TMMOB 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerinin finansmanı ve odaların 
maddi yükümlülükleri ile ilgili son durumu görüşmek üzere 4 
Nisan 2013 tarihinde TMMOB’de bir araya geldi.

TMMOB YK-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI 
YAPILDI 
TMMOB Yönetim Kurulu ve oda başkanları TMMOB Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisleri’nin mali durumu ve işletimine ilişkin 
konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere 9 Nisan 2013 
tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda bir ara-
ya geldi.

TMMOB İŞÇİ SINIFININ BİRLİK, MÜCADELE, 
DAYANIŞMA GÜNÜNÜ ALANLARDA KUTLAYA-
CAK! YAŞASIN 1 MAYIS! 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Mayıs 

Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü öncesi 15 Nisan 2013 ta-
rihinde bir basın açıklaması yaptı. AÇIKLAMADA “TMMOB, 
emekten ve insandan yana tavır alan bir meslek örgütü ola-
rak, mücadelesinin sıcaklığının büyüttüğü coşkusuyla, her 
zamankinden daha dik ve her zamankinden daha kararlı bir 
şekilde,  1 Mayıs’ta örgütlü olduğu her yerde, dost emek - 
meslek örgütleri ve demokrasi güçleri ile birlikte yan yana, 
omuz omuza alanlarda olacak” diye belirtildi.

TMMOB 3. KADIN KURULTAYI YEREL ÇALIŞTAY-
LARI DEVAM EDİYOR  
Ankara’da 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirile-
cek TMMOB 3. Kadın Kurultayı’nın yerellerdeki çalıştayla-
rı düzenlenmeye başladı. Kocaeli, Gaziantep, Zonguldak 
ve Adana’da gerçekleştirilen çalıştaylarda kadın mühen-
dis, mimar ve şehir plancılar belirlenen konu başlıklarında 
Türkiye’de kadının durumu ve TMMOB’de kadın örgütlenme-
si gibi konuları tartıştılar.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TMMOB KA-
NUNU İLE İLGİLİ ÖZEL BİR ÇALIŞMASI BULUN-
MADIĞINI BİLDİRDİ 
CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın TMMOB’nin yeniden 
yapılandırılması ve il odaları şeklinde örgütlenmesi yönünde 
hazırlıklar yapıldığı ile ilgili Başbakanın yanıtlaması istemiyle 
TBMM’ye 21.03.2013 tarihinde verdiği yazılı soru önergesine 
üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ”Bakanlığımızın bugün 
için TMMOB Kanunu ile ilgili özel bir çalışması bulunmamak-
tadır” yanıtını verdi. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ “ŞİDDETE KARŞI BE-
YAZ G(Ö)REV”İNE DESTEK 
TTB ve sağlık meslek örgütleri, sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddeti protesto etmek için Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakı-
nı tarafından öldürülmesinin yıldönümü olan 17 Nisan 2013 
Çarşamba günü tüm Türkiye’de iş bıraktı. TMMOB’nin de 
destek verdiği eylemlere Ankara’da TMMOB Genel Sekreteri 
Hakan Genç katıldı. 

REYHANLI’DA KAYBETTİĞİMİZ CANLARLA SAR-
SILDIK. KAHROLSUN EMPERYALİZM! YAŞASIN 
HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Hatay Reyhanlı’daki patlamalar üzerine 12 Mayıs 2013 ta-
rihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “2 Aralık 
2012’de Antakya’da gerçekleştirdiğimiz TMMOB Hatay Kent 
Sempozyumumuzda söylediklerimizin ne kadar gerçekçi ol-
duğu ne yazık ki, kaybettiğimiz canlarımız ile bir kez daha or-
taya çıktı. TMMOB yine söylüyor: Şimdi kaybettiğimiz canları-
mızın anısına en azından daha yüksek sesle; ‘Kahrolsun em-
peryalizm, Yaşasın halkların kardeşliği’ deme zamanıdır. Şimdi 
bu sözün gereklerini yerine getirme zamanıdır” diye belirtildi.
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“Sınıf Mücadelesi” 
Yaratıcısı: Prof. Dr. Bertell 
Olmann
Yordam Kitap, 2013

Sınıf Mücadelesi oyununda, 
içinde yaşadığımız kapitalist 
toplumun gerçeklerine uygun 
olarak, mücadele sınıflar 
arasında sürer ve oyuncular 
sınıfları temsil ederler. İşçiler 
ve Kapitalistler, temel sınıf-
lardır ve oyunu sadece bu 
iki sınıftan biri kazanabilir. 
Köylüler, Küçük Esnaf, Beyaz 
Yakalılar ve Öğrenciler ise 
temel sınıflardan biriyle ittifak 
yaparak zafere ortak olabi-
lirler. Oyunda amaç devrim 
yapmaktır. O zamana dek, 
farklı oyuncular tarafından 
temsil edilen sınıflar oyun 
tahtasının çevresinde ilerler; 
yol boyunca ittifaklar kurar ya 
da bozar; seçimlerin ve genel 
grevlerin sonuçlarını belirle-
yecek olan Güç ve Zayıflık 
biriktirirler... 

Oyun, her yaş ve düzeyde 
meraklılar tarafından oyna-
nabilecek şekilde düzenlen-
miştir. Yalın kuralların geçerli 
olduğu “Başlangıç” düzeyi, 
ilk başlayanlar ve çocuklar 
içindir. Daha karmaşık stra-
tejileri uygulamak isteyenler 
için “Tüm Kurallar” geçerlidir. 
Oyunun topluca oynandığı 
durumlarda ise “Turnuva 
Kuralları” uygulanır. 

“En Mi Piel: 
The Best Of Buika CD”
Buika 

Geçtiğimiz sene verdiği 
konserlerle sevenleriyle bu-
luşarak herkese unutulmaz 
dakikalar yaşatan Buika, en 
sevilenlere ek olarak birkaç 
yeni şarkısının da bulunduğu, 
Power XL’in katkılarıyla piya-
saya çıkan toplama albümü 
“En Mi Piel” ile caz koleksiyo-
nunuzda yer almaya aday.

Sanatçı, ünlü yönetmen 
Pedro Almodovar’ın yeni filmi 
“La Piel Que Habito (İçinde 
Yaşadığım Deri)” için ses-
lendirdiği şarkılara ek olarak 
‘Sueño Con Ella’ ve ‘Como 
Era’ adlı yeni iki şarkısına da 
bu 2 CD’lik toplama albümde 
yer veriyor. Güçlü sesi ve 
anlatım tarzının özgünlüğüyle 
dikkat çeken Buika, dinleyen-
lerinin bildiği gibi hüznü dahi 
kuvvetle sunduğu şarkılarıyla 
ve ezgileriyle alıp götüren 
Latin müziğiyle bambaşka bir 
dünyanın kapılarını açıyor…

Ev Canavarı
Prole.info
Çev: Deniz Esen
Otonom Yayıncılık, 2013

“Oturmak için bir yer mi arı-
yorsunuz? Ya da yaşamak 
için yepyeni bir dünya? Fakat 
belki de radikal teorinin sıkıcı 
olduğundan korkuyorsunuz? 
O zaman Ev Canavarı tam 
size göre bir kitap. Şimdiden 
klasikleşen Restoranları 
Kaldıralım’ın (Abolish 
Restaurants) yazarı bir diğer 
can alıcı meseleyi ele alıyor: 
barınma sorunu. Sınıf analizi 
+ günlük yaşamın eleştirisi + 
sansürsüz yenilikçi çizimler + 
daha fazlası… Keyfini çıkarın!”
Gilles Dauve

“Şantiyedeki mücadelenin ve 
şehirde verilen kavga ile arsa 
mücadelesinin koşulları hak-
kında kapsayıcı ve okuması 
kolay bir analiz.”
Kämpa Tillsammans!

“Kısmen Marx’ın resimli kı-
lavuzu, kısmen meta olarak 
ev üretiminin ve tüketiminin 
günlük sonuçlarının analizi ve 
kısmen de devrimci silahlan-
ma çağrısı!”
Aufheben

Ev Canavarı görünürde basit 
bir günlük hayat konusunu 
(evi) ele alır ve onu çevreleyip 
belirleyen toplumsal ilişkilere 
bakar. Şantiyeden ve evlerin 
fiziksel inşasından başlayan 
kitap, yavaş yavaş daha fazla 
meseleyi birbirine bağlayarak 
inşa eder: kentsel dönüşüm 
ve şehir politikalarından 
cinsiyet rollerine ve kimlik 

Kitap, CD, Sergi

Yağmalanan Türkiye’de 
Toplumcu Seçenek
Editör: Gürkan Emre Gürcanlı
Yazılama Yayınevi,2013

Bu kitap bir gereksinimin so-
nucu ortaya çıktı. Yağmalanan 
bir Türkiye’de, yağmalamak 
için hemen hemen her gün 
plan ve proje üreten sermaye 
sınıfı ve onun en saldırgan 
temsilcisi AKP’ye karşı, mü-
hendis, mimar, şehir plancısı, 
kısacası tüm teknik elemanla-
rın bir şeyler söylemesi, söy-
lediklerinin mücadeleye tahvil 
edilmesi ve bu söylediklerinin 
de mücadeleyi güçlendirecek 
bir alt yapı hazırlaması gere-
kiyor. Derelerimize, vadileri-
mize el konurken, ülkemizin 
doğal kaynakları sermayeye 
peşkeş çekilirken, orman-
larımızı, geleceğimizi yok 
edecek Üçüncü Köprü gibi 
projeler hazırlanırken, kentsel 
dönüşüm adıyla barınma ve 
kentleşme yerine rantın önü 
açılırken, madencilik alanında 
sermayeye yeni kapılar açılır, 
ruhsatlar verilir, maden arama 
adıyla ülkemizin doğası geri 
dönülmeyecek bir biçimde 
tahrip edilirken ve tüm üretim 
süreçlerinde işçilerimiz tek 
tek değil, onlarcası iş kaza-
larında yaşamlarını yitirirken 
susmak ve oturmak değil, 
harekete geçmek gerekiyor. 
Türkiye bilim ve teknoloji üret-
mek, sanayileşmek ve kalkın-
mak için gerekli kaynaklara 
sahip. Bu kaynaklar ancak bir 
“Toplumcu Seçenek”le halkın 
yararına harekete geçirilebilir.

M
ühendis Anlar

politikalarına, taşeronluk ve 
spekülasyondan sendika söz-
leşmeleri ve müzakerelerine, 
tümüyle kişisel olan düşünce 
ve etkileşimlerden büyük 
ölçekli politik ve ekonomik 
kuvvetlere. Barınma mesele-
sine bir bakış olarak başlayan 
kitap bir bütün olarak kapi-
talizm eleştirisi şeklinde ge-
nişler. Metne alaycı, güzel ve 
kasvetli siyah beyaz görseller 
eşlik eder.

Ev Canavarı’nı ve diğer yazı-
ları şu adresten bulabilirsiniz: 
www.prole.info
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Yığma Yapılar kitabi ilk olarak 1980 yılında yayımlanmıştı. Daha sonra 1992 yılında, aradan geçen zaman içerisindeki gelişmeler 
ve bilgi birikiminin de dahil edildiği kitabın ikinci baskısı yapılmıştı. Bu son baskı ise 1992 yılından bu yana meydana gelen 
gelişmeleri ve bu alanda yapılmış çalışmaları da içerecek bir biçimde genişletilmiştir. Bu anlamda ilk baskının devamı niteliğini 
taşımaktadır. kitabın baskıları 1980 yılında İmar ve İskan Bakanlığı Deprem Araştırma Enstitüsü, 1992 yılında Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı Deprem Araştırma Dairesi tarafından gerçekleştirilmiştir. 

İlk baskıdan bu yana geçen 30 yıl içinde yığma yapı yapımı çok azalmıştır. Bu azalmaya karşılık var olan yığma yapıların 
depremlere karşı güvenliğinin belirlenmesi ve gerekirse güçlendirilmesi üzerinde daha çok çalışılmaktadır. Ancak var olan yığma 
yapıların malzemesinin ve bir bütün olarak yapının deprem davranış ve dayanımının bilinmesi doğru ve güvenli güçlendirme 
için önemini hâlâ kaybetmemiştir. 
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