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Değerli Meslektaşlarımız,

Şubemiz haber bülteninin 2013 yılının son sayısı, 
bu ayda yine zengin içeriği ile siz değerli okurlarının 
beğenisine sunulmaktadır. 

Ülkemizde yaşanan değişim sürecinin doğrudan 
mesleğimize, meslektaşlarımıza, odamıza ve birliğimize 
etkileri bir saldırı biçimine dönüşmekte, içerisinden 
geçtiğimiz süreç meslektaşlarımızı itibarsızlaştırırken 
meslek örgütümüz de çeşitli ‘ideolojik’ söylemlerin 
hedefi olmaktadır. Teknik bilgisini toplumun yararı 
doğrultusunda kullanmayı kendisine amaç edinmiş 
meslek örgütümüzün emekten ve emekçiden yana 
olan tavrı bazı çevrelerde rahatsızlık uyandırmakta 
ve bu rahatsızlık hali örgütümüze müdahaleye kadar 
uzanmaktadır. TMMOB yasasında bulunan bir 
maddenin 30 yıl sonra hayata geçirilmesi sonucunda 
meslek örgütümüzün etkisizleştirilmesinin ana 
amacı özelleştirilmenin, piyasalaştırılmanın toplum 
nezdinde yaratacağı olumsuz etkilerin göz önüne 
alınmadan hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi isteğidir. 
Meslek odalarımızla ilgili yapılan düzenlemelere 
ilişkin TMMOB’nin ve odamızın basın açıklamalarını 
bültenimizin içerisinde bulabilirsiniz. 

19 Aralık 1954 yılında kurulan odamızın temel amacı, 
halkımızın ve ülkemizin yararı yanında mesleğimizin 
meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunması 
olarak belirlenmiş ve bu amacın belirlendiği günden 
bu yana 59 yıl geçmiştir. Sahip olduğumuz 59 yıllık 
gelenek ve birikime sahip çıkmanın anlamı İnşaat 
Mühendisliği Günü olarak kutladığımız bugünlerde 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. Odamızın toplumun 
yararına, meslektaşlarının hak ve çıkarlarını 
koruma konusunda faaliyetlerine devam edeceği 
nice yıllara hep birlikte girebilmek umuduyla tüm 
meslektaşlarımızın mühendislik haftasını kutlar, 
mühendislik haftamızın etkinliklerinin haberlerini 
ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz. 

Şubemiz bu ayda, Ankara’da gerçekleşen olaylara 
dair kamuoyunu aydınlatmak üzere basın açıklamaları 
yapmıştır. Bültenimizin içerisinde 8 Ekim 2013 
tarihinde “Mimarlar Odasına ‘bandrol’ bahanesiyle 
yapılan polis baskınını kınıyoruz”,  23 Ekim 2013 
tarihinde “ODTÜ Yolu Üzerinde Çözümsüzlük ve 
Taraftarlaştırmanın Gerekçesi Nedir?” ve 5 Kasın 
2013 tarihinde “ODTÜ Yolu’nda Bu Acelecilik Neye 
ve Nereye Kadar?” başlıklı basın açıklamalarımızı 
okuyabilirsiniz. Ayrıca Odamızın Suriye, 12 Eylül, Van 
Deprem Anması ve öğretmenler günü açıklamalarını 
da bulabilirsiniz. 

Bu yıl canlı yayınlarla sizlere ulaştırmaya çalıştığımız 
sempozyumlarımızın ve meslektaşlarımızın eskiyen 
bilgilerinin yenilenmesi amacını taşıyan kurslarımızın 
haberlerini bulabilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle, dostluk ve 
dayanışmayla kalın…
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Çıktığımız Yolda Nice Yıllara…

Aralık ayının inşaat mühendisleri ve inşaat mühen-

disliği mesleği için ayrı bir önemi vardır. Kamu kuru-

mu niteliğinde bir meslek örgütü olarak 19 Aralık 1954 

yılında kurulduğunda odamız, inşaat mühendislerinin 

birlikteliğini ve dayanışmasını kurumsallaştırmak adı-

na etkinliklerine başlamıştır. 

Odamızın kuruluşu vesilesiyle kutladığımız “19 Ara-

lık İnşaat Mühendisleri Günü” bir yandan bugüne ka-

dar geçen 59 yılı ifade ederken diğer yandan da büyük 

emek ve fedakârlıklarla geldiğimiz bugünler de, bizler 

için geçmişin birikimiyle gelecek günleri işaret etmek-

tedir. 

Ülke ekonomisinin en önemli sektörünün temel ya-

ratıcısı ve teknik elemanları olarak bizler, sadece mü-

hendis olarak değil aynı zamanda içinde yaşadığımız 

toplumun duyarlı yurttaş-

ları olarak da mesleğimizi 

icra etmek durumunda-

yız. Çünkü mesleğimizin 

bize yüklediği sorumluluk 

sadece teknik değil aynı 

zamanda doğası itibariyle 

ahlaki ve sosyal bir sorum-

luluktur.  Bizler bu ülkenin 

hem mühendisleri hem de 

toplumsal duyarlılık sahi-

bi insanları olarak, sahip 

olduğumuz mesleki bilgiyi 

toplumun hizmetine ve ya-

rarına kullanan, mesleğimi-

zin sorunlarını toplumun ve 

ülkenin sorunlarından ayrı 

tutmayan bir geleneği tem-

sil etmekteyiz. 

Mesleğimizin itibarsız-

laştırılmaya, odamızın ve 

birliğimizin etkisizleştirme-

ye çalışıldığı bugünlerde 

meslek odamıza sahip çık-

mamızın gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Böylesi bir zamanda, meslekte uzun yıllarını doldur-

muş meslektaşlarımızı kutlamak bizler için daha da 

anlamlı bir hal almaktadır. Meslek etiğine ve meslek 

ahlakına uygun olarak bunca yıl hizmet etmiş, onlarca 

projeye imza atmış deneyimli mühendislerimizle bir-

likte bugün mesleğe yeni adım atmış tüm meslektaş-

larımızın İnşaat Mühendisliği günlerini canı gönülden 

kutluyor, mesleki sorumluluklarımızın öneminin her 

daim akıllarımızda olmasını temenni ediyoruz. 

Odamızın Kuruluşunun 59. Yıldönümü kutlanmak-

tadır. Böylesine anlam dolu bir ayda hepinizin İnşaat 

Mühendisleri Günü’nü kutluyor, Odamıza yolculuğuna 

devam edeceği nice yıllar diliyoruz.

Mesleğimize ve Örgütlülüğümüze Sahip Çıkmak 
İçin Daha Fazla Dayanışma…

Son günlerde meslek 

odalarına yönelik ‘ideo-

lojik’ söylemler artmak-

ta, meslek odalarının 

özerk yapılarını kaldır-

mak doğrultusunda 

somut adımlar atılmak-

tadır. Devlet Denetleme 

Kurulu Raporuyla baş-

layan Kanun Hükmün-

de Kararnameler, yö-

netmelikler ile devam 

eden saldırı hali, bugün 

6235 sayılı TMMOB ya-

sasına kadar uzanmış-

tır.  6235 sayılı TMMOB 

Yasasına 1983 yılında 

eklenen bir kanun hük-

münde kararname ile 

eklenen ek 3. madde 

ile TMMOB örgütlülüğü 

ve mühendis, mimar, 

şehir plancılığı disiplin-

lerinin mesleki örgütlü-
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Mesleğimizin bize yükledi-
ği sorumluluk sadece teknik 
değil aynı zamanda doğası 
itibariyle ahlaki ve sosyal bir 
sorumluluktur.  Bizler bu ül-
kenin hem mühendisleri hem 
de toplumsal duyarlılık sahibi 
insanları olarak, sahip olduğu-
muz mesleki bilgiyi toplumun 
hizmetine ve yararına kulla-
nan, mesleğimizin sorunlarını 
toplumun ve ülkenin sorunla-
rından ayrı tutmayan bir gele-
neği temsil etmekteyiz. 



lüklerinin özerk yapısı değiştirilmek istenmektedir. 30 yıldır 

TMMOB yasasında sadece yazılı bir madde olarak kalan, 

30 yıl boyunca 17 hükümet tarafından uygulanmayan ek 3. 

madde ile meslek odalarının idari ve mali denetimleri bakan-

lıklara bağlanmaktadır. 

İlk olarak 7 Kasım 2013 tarihinde Orman Mühendisleri 

Odasının idari ve mali denetiminin bir bakanlar kurulu kararı 

ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlanmasının ardından, 

17 Aralık 2013 tarihinde içerisinde odamızın da yer aldığı 11 

meslek odasının idari ve mali denetimi de Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığına bağlanmıştır. Geriye kalan 12 oda hakkında 

da bakanlıklar tarafından çalışmalar yürütülüyormuş!

Bir gecede yapılan bu değişikliklerle TMMOB ve bağ-

lı meslek odalarının örgütlülüğü etkisizleştirilmek isten-

mektedir. 

Meslek odalarının mesleğinin gelişmesi ve meslek-

taşlarının hak ve çıkarlarını gözetmesi yanında emeğe 

ve emekçiye yüzünü dönmesi bazı çevrelerde rahatsız-

lık uyandırmaktadır. Bununla birlikte meslek odalarının 

mesleki sorumlulukları doğrultusunda açtığı davalar da 

sermaye tarafından gerçekleştirilmek istenen bazı proje-

lere ‘engel’ olarak görülmektedir. Oysaki meslek odala-

rının görevleri ve sorumlulukları açıktır: Toplumun birçok 

alanında yer alan meslek insanları olarak mesleki etik 

çerçevesinde her zaman toplumdan yana tavır göster-

mek. Bu tavır da çeşitli çevrelerde rahatsızlık uyandıra-

bilir, meslek odaları bu tavırlarından kaynaklı ‘ideolojik’ 

kurumlar olarak değerlendirilebilir. Ancak bizler bu tavrı-

mızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Meslektaş-

larımızın ve toplumun yararına olmayan her türlü projenin 

karşısında olacağız. 

Bu anlamda AKP Hükümetinin etkisizleştirmek, özerkliğini 

kaldırmak istediği odalarımıza yönelen saldırılara karşı bu-

gün en temel görevimiz, bu saldırılara geçit vermemektir. 

Mesleğimize, meslektaşlarımıza ve odalarımıza sahip çık-

mak bugün en temel sorumluluğumuzdur. Meslek odamıza 

ve birliğimize yönelik tüm saldırılara karşı yanıtımız açıktır: 

Daha fazla dayanışma…

İMO ANKARA ŞUBESİ

Yönetim Kurulu
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Meslek odalarının mesleğinin 
gelişmesi ve meslektaşlarının 
hak ve çıkarlarını gözetmesi ya-
nında emeğe ve emekçiye yü-
zünü dönmesi bazı çevrelerde 
rahatsızlık uyandırmaktadır. Bu-
nunla birlikte meslek odalarının 
mesleki sorumlulukları doğrultu-
sunda açtığı davalar da serma-
ye tarafından gerçekleştirilmek 
istenen bazı projelere ‘engel’ 
olarak görülmektedir. Oysaki 
meslek odalarının görevleri ve 
sorumlulukları açıktır: Toplumun 
birçok alanında yer alan mes-
lek insanları olarak mesleki etik 
çerçevesinde her zaman top-
lumdan yana tavır göstermek. 
Bu tavır da çeşitli çevrelerde 
rahatsızlık uyandırabilir, meslek 
odaları bu tavırlarından kaynaklı 
‘ideolojik’ kurumlar olarak de-
ğerlendirilebilir. Ancak bizler bu 
tavrımızı kararlılıkla sürdürmeye 
devam edeceğiz. Meslektaş-
larımızın ve toplumun yararına 
olmayan her türlü projenin kar-
şısında olacağız. 
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi 19 Aralık 2013 Perşembe günü 
İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde meslekte 25. ve 
40. yılını dolduranlara belgelerini ve 
plaketlerini verdi. Plaket töreninin ar-
dından ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde 
yemek düzenlendi.

Plaket töreni İMO Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş’ın açılış ko-
nuşmasıyla başladı. Tulumtaş “İnşaat 
mühendisi olarak,  ürettiğiniz projeleri-
nizden duyduğunuz gurur Odamızın da 
gururudur. Çünkü biliyoruz ki hepimi-
zin ortak amacı, sahip olduğumuz tek-
nik bilgimizi topluma en yararlı olacak 
şekilde sunmaktır” dedi. Mesleki so-
runların ülke ve toplum sorunlarından 
ayrı tutulamayacağına dikkat çeken 
Tulumtaş, “Bireysel çabalardan çok 
ortak bir çabaya ve vicdana ihtiyacımız 
var. Bir arada bulunduğumuz, örgüt-
lendiğimiz meslek odamız İMO ve bir-
liğimiz TMMOB böylesi bir ortak çaba-
nın yani kolektif vicdanın oluştuğu ve 

ortak akılla harekete geçilen yerlerdir” 

diye konuştu. Odalara ve TMMOB’ye 

yönelik saldırıları da değerlendiren 

Tulumtaş, Birlik ile Odaların uzun yıllar 

emek sarf ederek oluşturduğu kolektif 

vicdanın tehlikede olduğunu kaydetti. 

Kolektif vicdanın ve ortak aklın parça-

lanmaya ve susturulmaya çalışıldığını 

ifade eden Tulumtaş konuşmasına 

şöyle devam etti: “Unutulmamalıdır ki, 

ancak ortak, toplumsal üretkenliklerini 

kendi toplumsal zenginlikleri olarak ele 

alan özgürce birleşmiş bireyler, herke-

sin ortak ihtiyaçlarını üretebilir. Bugün 

meslek odalarımıza yönelen tüm sal-

dırılara karşı, kolektif vicdanımız, ortak 

aklımız olan odalarımıza ve birliğimiz 

TMMOB’ye sahip çıkmamız her gün-

MESLEKTE 25. YIL VE 40. YIL
P L A K E T  T Ö R E N İ  V E  Y E M E Ğ İ

H
ab

er
le

r



7 an
ka

ra bülten

sayı: 2013-4

H
aberler

künden daha önemlidir. Çünkü ancak 

kolektif vicdan bizleri sadece mühen-

dis ve teknik bir eleman değil, içinde 

yaşadığımız toplumun ve insanlığın bir 

parçası yapar.”

Tulumtaş’ın ardından İMO Yönetim 

Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç söz 

aldı. Meslektaşlara sunacağımız pla-

ketlerin Odamız ve mesleğimiz adına 

mütevazı bir teşekkür, mesleki minnet-

tarlığımızın küçük bir göstergesi olarak 

kabul edilmesini arzu ediyoruz diyen 

Yüzgeç, “Minnettarız; çünkü biliyoruz 

ki, sizler yıllarca özveriyle, meşakkat-

le ve onurla mesleğimizi icra ettiniz. 

Mesleki itibarı korumayı, mesleki etiği 

savunmayı asli görev saydınız. Özel 

yaşamınızdan ödün verdiniz; aileleri-

nizden, sevdiklerinizden ayrı yaşamayı 

seçtiniz; özlemlerinizi, beklentilerinizi 

proje masalarına, şantiyelere nakşet-

tiniz; zorlu şartlara aldırmadan, sağlı-

ğınızı, güvenliğinizi hiçe sayarak bina-

lar, köprüler, yollar inşa ettiniz” dedi. 

İnşaat mühendisliğinin aynı zamanda 

medeniyet mühendisliği olduğuna dik-

kat çeken Yüzgeç, “Sizler medeniyet-

leri var eden, görünür kılan ve geleceğe 

aktaran bir mesleği yıllarca onurla uy-

gulamanın yarattığı hazzı ve mutluluğu 

bugün bizlerle paylaşmak nezaketini 

gösterdiniz. Sizlere ve bugün sizleri 

yalnız bırakmayan değerli ailelerinize 

Odamız Yönetim Kurulu adına teşek-

kür ediyorum” dedi. Taner Yüzgeç, 

konuşmasında TMMOB’ye bağlı 11 

Odanın hukuksuz bir biçimde Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetimi-

ne alınmasına da dikkat çekti. İnşaat 

Mühendisleri Odası’nın işlevsizleştiril-

mek ve güçsüzleştirilmek istendiğini 

vurgulayan Yüzgeç, siyasi iktidarın 

meslek odalarıyla ilgili planlarının boşa 

çıkacağını belirterek, inşaat mühendis-

lerini mesleki etik ilkelerden, toplum ve 

ülke yararını gözeten hassasiyetlerden 

uzaklaştırmanın mümkün olmayacağını 

söyledi ve “Odamız bu zorlu eşiği mes-

leki dayanışma ilişkisiyle aşmasını bile-

cektir. İnanıyorum ki, 59 yıllık birikim ve 

deneyimimiz örgütümüze karşı yapılan 

her hareketi boşa çıkaracaktır” diyerek 

konuşmasını sonlandırdı. 

Açılış konuşmalarının ardından bel-

ge törenine geçildi. Törende meslekte 

40 yılını dolduran üyelere plaket, İMO 

rozeti ve belgeleri verildi; 25 yılını dol-

duran üyelere ise İMO rozeti ve bel-

geleri verildi. Törenin ardından İMO 

Ankara Şube ve İMO Merkez Yönetim 

Kurulu Üyeleri ile beraber üyemiz ve 

yakınlarının katılımı ile ODTÜ Vişnelik 

Tesisleri’nde yemek düzenlendi.
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi İnşaat Mühendisliği Haftası 
Etkinlikleri kapsamında “Gezi ve 
Demokrasimiz” Paneli gerçekleştirdi. 
15 Aralık 2013 Pazar günü İMO KKM’de 
gerçekleştirilen ve İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Özer Akkuş’un 
yönettiği panele konuşmacı olarak 
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
Taner Yüzgeç, Birgün Gazetesi’nden 
Barış İnce, CHP Ankara Milletvekili 
Aylin Nazlıaka ve öykücü, senarist 
Seray Şahiner katıldı.

Panel-forum’da, gezi direnişinin 
önde isimlerinden olan konuşmacı-
lar ve katılımcılar, son zamanların en 
önemli toplumsal hareketi olan gezi 
sürecinin demokrasimize neler kattı-
ğı, neleri dönüştürdüğü, özgürlükler, 
çeşitlenen toplumsal talepleri, yaşam 
hakkı arayışlarını ve dile getiriliş biçim-
lerini tartıştı.  

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Özer Akkuş’un konuşması ile 
başlayan panelde, Akkuş son dönem-
lerin en önemli toplumsal muhalefeti 
olan gezi sürecinin çok ciddi bir etki 
yarattığını ve bu nedenle Mühendislik 
Haftası’nın ilk etkinliği olarak bu pane-
li düzenlediklerini söyledi. Toplumun 
her kesiminin Gezi sürecini bir bütün 

olarak tartışmaya, bunun da ötesinde 
meslek örgütü olsun, emek örgütü ol-
sun, siyasi örgüt olsun her örgütün ya 
da her bireyin kendi adına gezi sürecini 
tartışmaya, anlamaya, kendini değiş-
tirmeye ve dönüştürmeye ihtiyacı ol-
duğunu söyleyen Akkuş, tartışmaları 
buradan temel alarak gerçekleştirmek 
istediklerini vurguladı. 

Birgün Gazetesi’nden Barış İnce 
Birgün gazetesinin ‘Gezi’deki tutum-
ları ve yorumlarına dair konuştu. Gezi 
direnişinin ve Gezi’deki şiddetin mağ-
duru değil muhatabı olduklarını belirten 
İnce, bir taraftan haber yaparken bir 
taraftan da direnen bir basın kurulu-
şu olduklarını söyledi. Birgün gazetesi 
olarak gezi direnişinden ders alıp ken-
dilerini ona göre anlamlandırıp, değiş-
tirmeye çalıştıklarını söyleyen İnce, 
Gezi’den sonra Türkiye’de muhalefet 
yapma anlayışının değiştiğini söyledi. 
Gezi direnişinin birden ortaya çıkan, 
anlık bir olay olmadığını, Erdoğan’ın 
diktatör tavırlarıyla insanların direnme 
eylemine geçmeye başladıklarını vur-
gulayan İnce, geçmişte bu topraklarda 
böyle bir bilinç ya da benzer deneyim-
ler olduğunu, gezinin geçmişteki bu 
bilinci uyandırdığını, insanların sadece 
park ya da asfalt istemediğini, söz yet-
ki karar sahibi yani iktidar ortağı olmak 

istediklerini ve bunun park forumları ile 
hayata geçirilmeye çalışıldığını belirtti.

Öykücü, senarist Seray Şahiner 
Gezi’ye bir edebiyatçı olarak değil, can 
havli ve öfke ile katıldığını söyledi, ge-
zinin o zamana kadar fark etmediğimiz 
birçok şeyi fark etmemizi sağladığını 
ve olan her şeyi de farklı bir hale getir-
diğini, yeni bir gelenek oluşturduğunu 
belirtti. Gezi’de sokağa bizlerin çıktı-
ğını ama yaptığı zulümle devletin bizi 
örgütlediğine dikkat çeken Şahiner, 
gaddarlığı da vicdanı da zalime baka-
rak örendiğimizi söyledi. Farklı meslek 
grupları içerisinde örgütlenmeler ve 
dirsek temaslarının başladığını, empa-
ti ortamının oluştuğunu ve insanların 
artık korkmadığını belirten Şahiner, 
birçok değeri ya da okuduklarını ana-
rak ama anlamayarak büyüdüklerini 
ama gezi olayları ile toplumcu gerçekçi 
edebiyatı daha iyi anladığını söyledi ve 
Gezi Parkı’nda yaşanan dayanışmaya 
dikkat çekerek “Bir gün içinde bir park-
ta bir hayat kuruldu” diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Aylin 
Nazlıaka, Gezi eylemlerinde kimse 
arasında bir hiyerarşinin olmadığını, 
herkesin kendi özgünlüğüyle orada 
yer aldığını belirtti. Eylem görsellerinde 
genelde kadın ve gençlerin göze çarp-

GEZİ ve DEMOKRASİMİZ PANELİ
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tığını kaydeden Nazlıaka “bu durum 
bizlere kentlerimizin artık kadın dostu, 
genç dostu olmaları gerektiğini anlatı-
yor” diye konuştu.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner 
Yüzgeç, yenidünya düzeninin ürünü 
olan “marka şehir” kavramının 8-10 yıl-
dır Türkiye’de de karşılık bulduğunu ve 
marka olan bir yerde kentli hakkı diye 
bir şeyin olmayacağını, kent sakinleri-
nin ise bir müşteri, parasal döngünün 
bir bileşeni olacağını belirtti. 

Kentsel dönüşüm projelerinin de 
“marka şehir” kavramının bir uzantısı 
olduğunu vurgulayan Yüzgeç, “düşük 
gelirli kesimler, marka şehrin görüntü-
süne engel olarak görülüyor ve şehrin 
görüntüsünü bozdukları düşüncesiyle 
kent dışına atılıyorlar. Sulukule’de ol-
duğu gibi. Çünkü onlar markanın de-
ğerini düşürebilecek kesimlerdir” dedi.  
Marka şehir kavramının AKP dönemin-
de gündemimize girdiğini kaydeden 
Yüzgeç, AKP’nin küresel dünyaya en 
iyi eklemlenebilen bir siyasal oluşum 
olduğunu belirtti. 

İstanbul’un da pazarlama furyasın-
dan nasibine düşeni aldığını belirten 
Yüzgeç, bir kentte pazarlama varsa 
oranın belediye başkanı CEO’dur, halk 
ise sadece müşterisidir değerlendir-
mesinde bulundu.  

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın üçüncü 
köprüyle ilgili 1995 yılında “3. Köprü bir 
cinayettir. Kuzey bölgelerindeki yeşil 
alanın katledilmesinden başka bir şey 

değildir” sözlerini hatırlatan Yüzgeç, 
“Başbakanın söylemindeki bu değişi-
mi anlayabiliyorum. Eğer marka şehir 
yaratma peşindeyseniz böyle şeylere 
mecbursunuz. Dünyadaki kapitalist 
küreselleşen dünyaya eklemlenmeye 
çalışıyorsanız dün söylediğinizle bugün 
çelişeceksiniz” diye konuştu.  

Türkiye’de artık gelinen aşamada, 
pazarlanamayan ormanların, Taksim 
Meydanının, AKM binasının, Topçu 
Kışlası’nın bir öneminin olmadığını be-
lirten Yüzgeç, şehircilik anlayışı açı-
sından en kötü aslın en iyi kopyadan 
daha iyi olduğunu ancak yönetenlerin 
bu gerçeği gözden kaçırdıklarını vur-
guladı.  

Gezi olaylarının Türkiye tarihindeki 
en büyük halk hareketi olarak tanım-
landığını hatırlatan Yüzgeç, “yüzbin-
lerce insan sokaklara indi, şehrin bir 
yakası diğer yakasına yürüdü, 78 ilde 
gösteriler yapıldı bunlar Türkiye tarihin-
de yaşanmış şeyler değil bundan sonra 

bu boyutta yaşanır mı zaman göstere-
cek” diye ifade etti.   

Gezi olaylarının Türkiye’de canlı bir 
toplumun olduğunu sadece iktidar 
çevrelerine değil dünyadaki birçok 
ülkeye gösterdiğini belirten Yüzgeç, 
“Gezi sosyologların, psikologların, si-
yaset bilimcilerin üzerince çok durması 
gereken bir konudur. Herkes kendine 
göre bir ders çıkarıyor. Örgütlü her 
kurum, her grup bu sürecin gerisinde 
kaldı. Bizler de dâhil olmak üzere sen-
dikalar, meslek örgütleri, siyasal par-
tiler bu sürecin gerisinde kaldı” diye 
konuştu.  

Konuşmaların ardından etkinlik fo-
rum bölümü ile son buldu.

Panelin ardından “Mukavim Haller” 
fotoğraf yarışmasının sergisi 15 Aralık 
2013 tarihinde düzenlenen kokteyl 
ile izleyicileri ile yeniden buluştu. 
Fotoğraflar bir hafta boyunca İMO 
KKM’de sergilendi.
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Mühendislik haftası Etkinlikleri kap-
samında 24 Aralık 2013 Salı günü 
‘Meslek Odalarımız; Dün Bugün Yarın’ 
başlıklı forum gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını 
İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim 
Tulumtaş yaptı. Şu anda her şeyin toz 
duman olduğunu belirten Tulumtaş, 
17 Aralık’ta yolsuzluk operasyonunun 
başladığını, ne garip  tesadüftür ki aynı 
gün odamızın da içinde bulunduğu 11 
meslek odasının Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın idari ve mali denetimine 
tabi kılındığını söyledi. Bunun 1983’de 
kanun hükmünde kararnamenin bir 
maddesinin hayata geçirilmesi olarak 

karar vericiler tarafından meşrulaştırıl-
maya çalışıldığını söyleyen Tulumtaş, 
bu idari ve mali denetim nedir ve ne 
değildir üzerinden bir tartışma yapılma-
sının odaların ve birliğin çok temel gün-
demlerinden biri olduğunu ve bunu hep 
beraber tartışmak için forum formatın-
da bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Moderasyonunu TMMOB Eski 
Başkanı Kaya Güvenç ve Sol Gazetesi 
yazarlarından, Anayasa Mahkemesi 
Eski Raportörü Ali Rıza Aydın’ın yap-
tığı forumda, Güvenç TMMOB’un ku-
ruluşundan günümüze hangi ihtiyaç-
lardan doğduğunu ve hangi ihtiyaçları 
karşıladığını, örgütlenmesini, tasfiye gi-

rişimlerini, sorgulayıcı yapısını ve faa-

liyetlerini anlattı. Aydın ise toplumsal 

denetimin en önemli ayaklarından biri 

olan TMMOB’nin anayasal dayanağını, 

çıkarılan kararın eksik kalan yerlerinin 

olduğunu ve anayasaya aykırı olan yer-

lerini, Orman Mühendisleri Odası’nın 

idari ve mali denetimin Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı’na verilmesi ile başla-

yan süreçte, idari ve mali denetimin 

ne anlama geldiğini anlattı. Ardından 

forum bölümünde katılımcılarla birlikte 

süreç içerisinde bizi nelerin beklediği 

ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği  hep 

birlikte tartışıldı.

İnşaat Mühendisliği Haftası 
Etkinlikleri kapsamında 17 Aralık 
2013 Salı günü tiyatro etkinliği düzen-
lendi. Çok sayıda üyemizin katıldığı 
etkinlikte AST’da sahnelenen “Dar 
Ayakkabıyla Yaşamak” oyunu izlendi. 
Duşan Kovaçeviç’in yazdığı, Zurab 
Siharulidze’in yönettiği oyunda özel-
leştirilerek kapatılan bir ayakkabı fab-
rikasında, beş işçinin haklarını almak 
için başlattığı açlık grevi ve medyanın 
bu direnişi bir tür ölüm oyununa dö-
nüştürerek reyting almak için düzenle-
diği şov anlatılıyor.

MESLEK ODALARIMIZ;
“ D Ü N ,  B U G Ü N ,  Y A R I N ”  F O R U M U

TİYATRO: DAR AYAKKABIYLA YAŞAMAK
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likleri kapsamında inşaat mühendis-

leri “Şarkı Dinlemek Değil Şarkı Söy-

lemek İstiyoruz” şiarıyla konser verdi. 

21 Aralık 2013 Cumartesi günü İMO 

KKM’de verilen konsere çok sayıda 

üyemiz katıldı. 

Etkinlik İMO Ankara Şubesi Başka-

nı Selim Tulumtaş’ın açılış konuşma-

sı ile başladı. Bu konserin başlangıç 

noktasının mühendis arkadaşların ‘biz 

artık şarkı dinlemek değil şarkı söyle-

mek istiyoruz’ demeleri olduğunu be-

lirten Tulumtaş bunun kendisini çok 

heyecanlandırdığını belirti ve sözlerine 

Nazım Hikmet’in dizeleri ile devam 

etti: 

“seni düşünmek güzel şey
seni düşünmek ümitli şey
dünyanın en güzel sesinden
en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey
fakat artık ümit yetmiyor bana
ben artık şarkı dinlemek değil
şarkı söylemek istiyorum…”

Güzel ve aydınlık bir ülkede yaşa-
mayı ümit ediyoruz diye belirten Tu-
lumtaş, bu ümitlerimizi hep birlikte 
söyleyeceğimiz türkülerle ve buna 
vereceğimiz emekle kurabileceğimizi 
söyledi ve arkadaşların bu önerileri ve 
bunu hayata geçirme yönündeki ira-
delerini kutladı.

Tulumtaş’ın konuşmasının ardın-
dan, grubu oluşturan mühendis sa-
natçılar Ata Cankut Çiftçi, Hüseyin 
Bolat, Alev Uruç, Nevruz Karasu, Ay-
sun Tekin, Ozan Erdal ve Harun İçöz’ü 
etkinliğe katılan üyelerimiz keyifle din-
ledi.

27 Aralık 2013 Cuma günü ODTÜ 
Vişnelik Tesisleri’nde yılbaşı koktey-
li düzenlendi. Yaklaşık 300 üyemizin 
katıldığı ve 2013 yılı faaliyetlerini içe-
ren sunumun yapıldığı kokteylin açılı-
şını İMO Ankara Şubesi Başkanı Se-
lim Tulumtaş yaptı. Ülkemizde son 
günlerde yaşananlarla ortaya saçılan 
pisliklerin, siyasi iktidarca TMMOB 
ve bağlı Odalarına karşı yürütülen 
itibarsızlaştırma, yetkisizleştirme ve 
yürütmenin bir organı haline getirerek 
ülkenin ve halkın yararı doğrultusunda 
çalışmasını engellemeye yönelik gay-
retlerinin amacını  daha da görünür 
kıldığını belirten Tulumtaş, konuş-
masına “Tam anlamıyla egemen blok 
içi iktidar savaşı görüntüsü veren bu 
gelişmeler karşısında elbette hattımız 
bellidir. Dün olduğu gibi bu günde bu-
lunduğumuz hat, Ülkemiz ve halkımı-
zın yararı doğrultusunda  emeği önce-
leyen bir anlayışla ördüğümüz hattır. 
Bu hattın daha da görünür kılınması 

amacıyla mevcut gelişmeler  çerçeve-

sinde ortaya dökülenlerin araçsal de-

ğerlendirilmesi ve topluma anlatılması 

yönünde hepimize düşen görevler ol-

duğuna inanıyorum” diye devam etti. 

Karanlıkların aydınlandığı sağlıklı bir yıl 

dileyen Tulumtaş şu dizeleri paylaştı;

Kara kışın buzu bile,

Sürmedi sonsuza kadar,

Bahara döndü sonunda,

Filiz sürdü kar altından,

Umudu kesme yurdundan.

KONSER: “MESLEKTAŞLAR SÖYLÜYOR”

Y I L B A Ş I
KOKTEYLİ
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İMO, Kamuoyunda ODTÜ Yolu Ola-
rak Bilinen Yola Karşı Ankara Büyük-
şehir Belediyesi’ne Dava Açtı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 
olarak Ankara Büyükşehir Belediye-
si tarafından ihale edilerek yapımına 
başlanan, kamuoyunda ODTÜ Yolu 
olarak bilinen Dumlupınar Bulvarı ve 
Mevlana Bulvarı Bağlantısı işine ilişkin 
olarak İdare Mahkemesi’nde yürüt-
meyi durdurma ve iptal istemli dava 
açtı ve davayı kamuoyu ile paylaşmak 
üzere 20 Eylül 2013 tarihinde basın 
toplantısı düzenlendi. İnşaat Mühen-
disleri Odası Lokali’nde düzenlenen 
basın toplantısında açıklamayı İnşa-
at Mühendisleri Odası Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş yaptı.

Tulumtaş basın açıklamasının ar-
dından, konuyla ilgili olarak Mimarlar 
Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın 
planlamaya ilişkin itirazları ve davaları 
olduğunu, bu davanın ise ihaleye iliş-
kin süreçleri görünür kılma amaçlı ol-
duğunu belirtti ve bu davanın sadece 
Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili olma-
dığını, Türkiye’de tüm kamu kurumla-
rındaki ihalelerin yürütülüş biçimlerine 
ilişkin bir sürecin de görünür kılınma-
sını sağlayacak bir dava olduğunu 
söyledi. Tulumtaş sözlerine “Biliyor-
sunuz 4734 sayılı kanun 2002 yılında 
çıkmıştı ve en son 2013’ün 7. ayında 
bir değişiklik olmuştu. Ancak 2002-
2013 arasında torba yasalarla, kanun 
hükmünde kararnamelerle neredeyse 
kanunun tüm maddeleri değiştirildi. 
Ancak bu değişiklikler bile sanırım 
bazı şeyleri istedikleri gibi yürütme-
lerini sağlayabilecek nitelikte değil ki 
buradaki kurallar dahi ihlal edilerek 
ihaleler yapılabilmekte ve bu anlamda 
da kanunsuzluklar devam etmektedir” 
diye devam etti.

Basın açıklamasının tam metni:
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 

olarak Ankara Büyükşehir Belediye-
si tarafından ihale edilerek yapımına 
başlanan, kamuoyunda ODTÜ Yolu 
olarak bilinen Dumlupınar Bulvarı ve 

Mevlana Bulvarı Bağlantısı işine iliş-
kin olarak yolun ihale ediliş biçiminin 
hukuksuz olarak gerçekleştirilmesi ve 
bu ihaleye bağlı olarak yol yapımına 
başlanmasında bulunan hukuka aykı-
rılıklar nedeniyle 18 Eylül 2013 tarihin-
de İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi 
durdurma ve iptal istemli dava açmış 
bulunuyoruz.

Yol için 1. Derece sit alanı olan 
ODTÜ Ormanı’nda bulunan ağaçların 
kesilecek olması ve yolun bölgede 
yaşayan halkın hayatında yarataca-
ğı fiziksel olumsuzluklar sebebiyle 
ODTÜ öğrencileri ve 100. Yıl, Çiğdem 
mahalle sakinleri yola karşı tepkilerini 
bir süredir dile getirmektedir. Yolla il-
gili yürütülen tartışmalar konusunda 
yetkililerden somut açıklamalar ge-
tirilmemişken, yol üzerinden gerek 
yazılı ve görsel medya gerekse de 
sosyal medya da yer yer karalama ve 
hatta hakarete dahi varan tartışma-
lar yürütülmektedir. Bu anlamda İMO 
mesleğinin gerektirdiği sorumluluktan 
kaynaklı ve savunduğu temel ilkeler 
doğrultusunda kamunun ve ülkenin 
çıkarlarına uygun olmayan ve halkın 
rızası dışında gerçekleştirilmek iste-

nen yola karşı yürütülen tartışmalara 
müdahil olmuştur. 

Dava konusu olarak bahsi geçen 
bağlantı yolu Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından ilk olarak 1991 
yılında belediye meclis kararıyla 
onaylanan Nazım İmar Planında “iki 
mahalle arasında bir bağlantı yolu” 
olarak bahsedilmiştir. 1993 yılında yol 
“trafik yolu” olarak değiştirilmiş, 1994 
yılında ise bölgenin gelişimi esas alı-
narak iki geliş gidiş olmak üzere 4 şe-
ritli bir yol olarak genişletilmiştir. 2007 
yılında ise Ankara Üst Ölçek Nazım 
İmar Planı’nda yolun güzergâhı tanım-
lanarak, yol iki mahalle arası bağlantı 
yolu olmaktan çıkarılmış, Eskişehir ve 
Konya yollarını bağlayan bir otobana 
dönüştürülmüştür. 17 Mayıs 2013 ta-
rihinde ise Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yolun bir kısmının 1., 
2. ve 3. Derece sit alanı olan ODTÜ 
Ormanı’ndan geçirileceği belirtilmiş, 
bölgenin sit alanı olmasından kaynaklı 
olarak Koruma Amaçlı İmar Planı’nın 
onaylanması zorunluluğu hükme bağ-
lanmıştır. Ayrıca 644 sayılı KHK doğ-
rultusunda söz konusu planların yü-
rürlüğe girmesi için Çevre ve Şehircilik 

İMO, KAMUOYUNDA ODTÜ YOLU OLARAK BİLİNEN YOLA KARŞI
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE DAVA AÇTI
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Bakanlığı tarafından uygun bulunması 

gerekirken, Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Erdoğan Bayraktar’ın twitter üzerin-

den yaptığı açıklama ile de planların 

onaylanmadığı ortaya çıkmıştır. Tüm 

bu gelişmeler ışığında Koruma Amaçlı 

İmar Planı onaylanmadan çok önce 

100. Yıl ve Çiğdem Mahallesi arasın-

da yol inşaat çalışmaları başlamış ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

Melih Gökçek usul açısından yapılan 

tüm bu hukuksuzluklara rağmen “yo-

lun her halükarda yapılacağını” kamu-

oyuna açıklamıştır. 

Yol yapımının gündeme getirildiği 

bu süreçte gerek işin ihale ediliş bi-

çimi gerekse de yolun yapımı açısın-

dan birçok açıdan hukuka aykırılıklar 

bulunmaktadır. Buna göre 2012 ve 

2013 yıllarına ait Ankara Büyükşehir 

Belediyesi’nde ödeneği bulunmayan 

yol işiyle ilgili ihaleye çıkılması Kamu 

İhale Kanunu, Belediye Kanunu, Çev-

re Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’na aykırılıklar içer-

mektedir. 

Yolun ihale ediliş biçimi 4734 sa-

yılı Kamu İhale Kanunu’na aykırıdır. 

Çünkü Kanuna göre yolun ödeneği-

nin bütçede programlanmış, imar iş-

lemlerinin tamamlanmış ve uygulama 

projelerinin yapılmış olması gerekir. 

Ancak ilgili yol projesi bu şartların hiç-

birini sağlamadan ihaleye çıkmıştır. 

Yolun ihale ediliş biçimi 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-

nunu ve 5393 sayılı Belediye Kanu-

nu’na aykırıdır. Çünkü ilgili kanunlara 

göre yerel yönetimlerin de dahil oldu-

ğu kamu idari kurumlarının katılımcı 

yöntemlerle stratejik plan hazırlaması 

gerekir. Ancak ilgili yol projesi için her-

hangi bir stratejik plan hazırlanmadan 

ihale yapılmıştır. 

Yolun ihale ediliş biçimi Çevre Ka-

nunu’na aykırıdır. Çünkü kanuna göre 

otoyollar yapılmadan önce olası çev-

reye olan etkileri konusunda Çevresel 

Etki Değerlendirilmesi (ÇED) yapılmak 

zorundadır. Kanunda belirtildiği üze-

re ÇED raporu hazırlanmadan proje 

hakkında yatırım yapılması ya da ihale 

edilmesi söz konusu olamaz. Ancak 

ilgili yol projesi için ÇED süreci işletil-

meden ihaleye çıkılmış, çevreye olan 

olumsuz etkiler hakkında herhangi bir 

değerlendirme yapılmamıştır. 

Ayrıca yolla ilgili olarak uygulama 

projelerine esas olan yol projesi henüz 

onaylanmadan ihale gerçekleştirilmiş-

tir. Uygulama İmar Planı 2013 yılında 

onaylanan yolla ilgili olarak onay ta-

rihinden bir yıl önce 13 Haziran 2012 

tarihinde ihaleye çıkılması idari işlem-

lerin belirlenebilir ve öngörülür ilkeleri-

ne aykırılık taşımaktadır. 

Yolun ihale ediliş biçimi açıktır ki; 

eşit muamele ve rekabet edebilirlik 

ilkelerini ihlal etmekte, ihalenin alela-

cele kimlere ihale edilmek istendiği 

sorusunu gündeme getirmektedir. 

Yolun hukuka aykırılıkları yanında 

olası olumsuz sonuçları da bulunmak-

ta ve bu durum bölge halkı açısından 

önemli değişiklikler gündeme getir-

mektedir. Yolun, bir kısmının geçece-

ği 1. Derece sit alanı olan ODTÜ Or-

manı’nın tahrip edilecek olması, yolun 

geçtiği mahallelerde yolun yol açaca-

ğı hava ve gürültü kirliliği, var olan tra-

fiğin başka bir bölgede yoğunlaşması 

ve bu bölgeden yaşayan yurttaşların 

göç etmesine sebep olacak olması 

gibi olumsuz sonuçları bulunmaktadır.  

Yolun “halka rağmen, halk için” para-

doksu içerisinde hayata geçirilmesi 

yanında fiziki çevrede de olumsuz 

etkileri olacağı açıkça görülmektedir. 

Tüm bu sebeplerin yanında ulaşıma 

dair ısrarcı bir şekilde “araç odaklı” 

politikalar geliştirilmesi ve bu doğrul-

tuda “trafiği rahatlatma” iddialarında 

daha çok yol yapımına odaklanılması-

nın dün trafik sorununa çözüm olma-

dığı gibi bugün de olmayacağı açıktır. 

Gerek usul açısından gerekse de 

sonuçları açısından telafi edilemez, 

geri dönülemez ve imkânsız zararlara 

yol açacak bu yol projesinin hayata 

geçirilmesi konusunda yürütülen ısrar 

ile bölge halkının sağlıklı ve denge-

li bir çevrede yaşama hakkı da ihlal 

edilmektedir. 

Halkın sağlıklı ve dengeli bir çevre-

de yaşamasının sağlanması İdare’nin 

görevi aynı zamanda sorumluluğudur. 

İdare bu anlamda görevini yerine ge-

tirmemekte ve halkın görüş ve önerile-

rini de görmezden gelmektedir. Bilimi 

ve tekniği halkın ve toplumun yararına 

kullanmayı esas alan bir kurum olarak, 

halkı yok sayan ve işleyişi ile de birçok 

hukuksuzluğu içinde barındıran böy-

lesi bir projede yaşanan hukuksuzluk-

lara karşı da taraf olduğumuzu kamu-

oyu ile paylaşmayı görev biliyoruz. 

Basına ve kamuoyuna saygı ile du-

yurulur.



Destekleyicileri arasında emek dün-
yasının temsilcilerinin, demokratik kitle 
örgütü üyelerinin, sanatçıların,  yazar-
ların bulunduğu ve İMO Ankara Şubesi 
Başkanı Selim Tulumtaş’ın da destek-
lediği “Ankara Deklarasyonu” 1 Ekim 
2013 tarihinde Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi önünde basın açıklaması 
yaptı:

Eskişehir Yolu ile Konya Yolunu bir-
birine bağlamak için yapılan kent içi 
otoyol projesini kaygı ile izliyoruz. Bu 
kaygımız, halka rağmen, sağlıklı bir 
çevrede yaşama hakkımıza rağmen, 
Anayasa ve kanunlara rağmen böyle-
si bir projenin yapılmasından kaynak-
lanıyor. Bu yol, 100. Yıl ve Çiğdem 
Mahallesi içinde yarattığı yıkım ve 
ODTÜ ormanında yok edeceği doğa 
bizleri fazlası ile üzüyor.

Biz Ankaralılar, yaşanan süreçteki 
gerçeklerin ne olduğunu biliyoruz ve 
bu projeyi istemiyoruz, çünkü:

-Şimdiye kadar yapılan hiçbir yolun 
ve katlı kavşakların trafiği rahatlatma-
dığını biliyoruz,

-Kent içi otoyol projelerinin ulaşımda 
çözüm olan toplu taşımayı öldürmek 
için olduğunu, bu yüzden trafiğe her 
sene 80 bin aracın eklendiğini biliyoruz,

-Otoyol projeleri ile kent içinde yeni 
rantlar yaratıldığını yapılan AVM’lerden 
biliyoruz,

-Otoyol için 1994 yılında alınan karar 

gerekçe gösteriliyorken, 1995 yılında 
SİT alanı ilan kararının yok sayıldığını, 
bu planın da, inşaatın da yasalara aykırı 
olduğunu biliyoruz,

-Otoyol inşaatının uygulama projeleri 
onaylanmadan, gerekli kararlar alınma-
dan önce başlandığını, hatta 1 yıl önce 
ihale edilerek de mevcut yasalara aykırı 
yürütüldüğünü biliyoruz.

-Otoyol projesi ile iklimin daha fazla 
değişeceğini, çevrenin daha fazla kir-
leneceğini, doğanın yok olacağını ve 
kentli haklarının saldırıya uğrayacağını, 
faturasının da Ankaralılar olarak ödeye-
ceğimizi çok iyi biliyoruz.

-Otoyol projesi ile ranta açılan 100.
Yıl ve Çiğdem mahallelerine ilave 
olarak ODTÜ arazisi ve kentin diğer 
kesimlerinde de bir sosyal yıkım ola-
cağını, bu projenin kentlinin barınma, 
ulaşım ve sağlıklı bir çevrede yaşama 
hakkına saldıran bir kent suçu olduğu-
nu çok iyi biliyoruz. 

Bilmediğimiz şey ise, Anayasa’nın 

56. maddesinde ve 2872 sayılı Çevre 
Kanunu 3.a maddesinde çevrenin ko-
runması devletin ve vatandaşın görevi 
olduğu belirtilmişken, bizlerin vatandaş 
olarak karşı çıkmamıza rağmen, huku-
kun ve idarenin neden görevini yeri-
ne getirmediğidir.

Bugün otoyol projesinin kent yaşa-
mına ve hukuka aykırı olduğunu biz-
ler bilsek de, ne yazık ki ilgili bakanlık, 
Büyükşehir Belediyesi, diğer idareler 
ve mahkemeler bilmiyormuş gibi dav-
ranmaktadır. 

Ama, biz Ankaralılar otoyol pro-
jesinin akıl ve hukuk dışı olduğunu 
biliyoruz ve istemiyoruz.

Bilinçli kentliler olarak tüm bu 
yanlışlıkların durdurulması için karşı 
çıkacağız, bugün ya da yarın tüm ya-
pılanların hesabını soracağız!

Ankaralılar

OTOYOLUNUZ YASADIŞI ve KENT SUÇUDUR!

İ-S-T-E-M-İ-Y-O-R-U-Z

VEFAT
MEVLÜT BAŞKAN

1943 Rize doğumlu, 1972 AİTİA Zafer mezunu 8569 sicil numaralı 
üyemiz MEVLÜT BAŞKAN hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma 
arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

ALİ PEKÖZ

1960 Akçadağ doğumlu, 1986 ODTÜ mezunu 33057 sicil numaralı üyemiz ALİ PE-
KÖZ hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.
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İMO Ankara Şubesi Yönetim Kuru-
lu Başkanı Selim Tulumtaş, Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali İhsan Aktürk, Yöne-
tim Kurulu Üyesi Umut Yılmaz Deve-
ci, Şube Sekreter Yardımcısı Erkal Tü-
lek, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünü 

ziyaret etti. İMO Ankara Şubesi yöne-
ticileri Su Yönetimi Genel Müdürü Cu-
mali Kınacı, Genel Müdür Yardımcıları 
Hüseyin Akbaş ve Taşkın ve Kuraklık 
Yönetimi Daire başkanı Maruf Aras 
tarafından ağırlandı.

6 Aralık 2013 Cuma günü gerçek-

leştirilen ziyarette bu yıl üçüncüsü 

düzenlenecek olan Su Yapıları Sem-

pozyumu’nda kurumsal olarak görüş-

lerinin paylaşılması amacıyla davette 

bulunuldu. Davet için teşekkür eden 

kurum yöneticileri böyle bir sempoz-

yumun mesleki açıdan önemini vur-

gulayıp değerli bir çalışma olduğunu 

belirttiler. Su yapılarının planlama, 

projelendirme, icra ve kullanım açı-

sından ne kadar önemli olduğu her iki 

kurum tarafından vurgulandı. Ziyaret-

te yeni kurulan bir müdürlük olan Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün faali-

yetleri hakkında da bilgiler verildi.

İMO, yasal dayanağı ve faaliyetleri 

hakkında bilgilerin de verildiği ziya-

rette oda yayınlarından “50. Yılda 50 

Eser” ve “Yapıcının Türküsü” kitapları 

ve Sudaki Suretler belgeseli hediye 

edildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Nevzat Ersan 

ve İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim 
Tulumtaş DSİ Genel Müdürü Akif Öz-
kaldı’yı ziyaret etti. 

2 Aralık 2013 Pazartesi günü ger-

çekleştirilen ziyarette bu yıl üçüncüsü 

düzenlenecek olan Su Yapıları Sempoz-

yumu’nda kurumsal olarak görüşlerinin 

paylaşılması amacıyla davette bulunuldu. 

İMO, yasal dayanağı ve faaliyetleri 

hakkında bilgilerin de verildiği ziyarette 

Özkaldı’ya oda yayınlarından “50. Yılda 

50 Eser” ve “Yapıcının Türküsü” kitapları 

ve Sudaki Suretler belgeseli hediye edildi.

DSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ ZİYARETİ

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ
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ODTÜ ve İMO’nun her yıl Kasım 
ayında ortaklaşa düzenlediği, “ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümü Üstün 
Başarılı Araştırma Görevlileri Ödülleri” 
ile “ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Üstün Başarılı Öğrenci Ödülleri” bu yıl 
25 Kasım 2013 Pazartesi günü düzen-
lenen törenle sahiplerine verildi.

ODTÜ’de gerçekleştirilen törene, 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi’nden Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Bülent Tatlı, Sayman Üyesi 
Lezgin Aras, İMO Genel Sekreteri 
Ayşegül Bildirici, Şube Sekreter 
Yardımcısı Erkal Tülek katıldı. 

ODTÜ’den İnşaat Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Ahmet Cevdet 
Yalçıner’in yönettiği etkinliğe çok 
sayıda öğretim görevlisi, öğrenci ve 
öğrenci yakınları katıldı. Yalçıner et-
kinliğin açılışını geçirdiği bisiklet ka-
zası sonucu hayatını kaybeden İnşaat 
Mühendisliği öğrencisi Meril Çiğdem 
Durmuş’u anarak yaptı. 

Etkinlikte önce 1., 2., 3. ve 4. sınıflar-
da ilk üçe giren 13 öğrenciye, ardından 
iki dönem yüksek şeref listesine giren 10 
öğrenciye ödülleri İMO Temsilcileri ve 
ODTÜ Öğretim Üyeleri tarafından verildi.

Araştırma görevlilerine ödülleri ve-

rilmeden önce İMO Ankara Şubesi 

Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Bülent 

Tatlı söz aldı. Başarıları için öğrencile-

ri kutlayan ve teşekkür eden Tatlı, bu 

başarının hem eğitim sürecinde hem 

de eğitim sonrası meslek hayatların-

da yapacakları işlerin bireysel bir iş 

olmayıp kamu adına yapıldığına ilişkin 

geliştirecekleri bilinç ile taçlanacağını 

söyledi. Tatlı sözlerine “yarınları kuran 
bu günlerdir. Ülkemiz ve halkımızın 
yararı doğrultusunda meslek alanı-
mızda çalışmalarına devam eden ve 
sizlerin Odası olan İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın geleceği sizlersiniz. Bu ne-
denle üniversitelerde Odamızın tem-
silcisi olan genç-İMO birimlerimizde 
daha aktif yer almanızı arzuluyoruz. 
Öte yandan geçtiğimiz yaz bir kent 
cinayetinde kaybettiğimiz meslektaşı-
mız ve başarılı öğrencimiz sevgili Meril 
Çiğdem Durmuş’u saygıyla anıyoruz” 
diye devam etti.

Bülent Tatlı’nın ardından söz 
alan ODTÜ Rektörü Ahmet Acar 
Uluslararası sıralamalarda ilk 100’e 
giren tek bölümün Türkiye’de ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümü olduğunu 
söyledi ve bu başarılı bölümün başarı-
sını hazırlayan öğretim elemanlarını ve 
öğrencilerini kutladı.

Acar’ın konuşmasının ardından 3 
Araştırma görevlisine Eğitim Hizmetleri 
Üstün Başarı Ödülü, İdari Hizmetler 
Üstün Başarı Ödülü ve Bölüm 
Başkanlığı Özel Ödülü verildi.

ODTÜ ÜSTÜN BAŞARILI ARAŞTIRMA 
GÖREVLİLERİ ve ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLERİ
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MALİ ve İDARİ DENETİME DAVA
İnşaat Mühendisleri Odası, TM-

MOB’ye bağlı 11 Odayı idari ve mali 
yönden Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın denetimine açan Bakanlar Ku-
rulu kararına karşı iptal ve yürütmeyi 
durdurma istemli dava açtı.

2 Ocak 2014 tarihinde Danıştay’a 
yapılan başvuruda, 17 Aralık 2013 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki “İnşaat 
Mühendisleri Odası” ibaresinin iptali ve 
yürütmesinin durdurulması talep edildi. 
Ayrıca karara dayanak oluşturan, 6235 
sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanunu’na halen yasalaşma-
mış bir Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile eklenen Ek 3. madde ile Ek 
4. maddenin 3. ve 4. fıkralarının Ana-
yasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal 
talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne gön-
derilmesi istendi.

Dava dilekçesinde, TMMOB ve Oda-
ların hukuki mevzuattaki yeri özetlendi 
ve diğer meslek kuruluşlarının kuruluş 
yasaları güne uyarlanırken, TMMOB 
üzerinde 1980 darbe hukukunun varlı-
ğını sürdürdüğü vurgulandı. Dilekçede, 
söz konusu KHK ile yapılan düzenle-
menin Anayasa’ya aykırılığı ortaya ko-
nulurken, düzenlemede “idari ve mali 
denetimin ne şekilde yapılacağının 
gösterilmediği” ve bu durumun Ana-
yasa’nın “meslek kuruluşlarının idari 
ve mali denetimine ilişkin kuralların ka-
nunla düzenleneceğine” dair hükmüne 
de aykırılığının “tartışmasız” olduğu 
vurgulandı. 

Başvuruda ayrıca, Anayasa‘da kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
üzerindeki “idari ve mali denetim” için 
vesayet denetimi kavramı bile kullanıl-
madığı; doktrin ve içtihatta da özerk-
liğin asıl, vesayet denetiminin istisna 
olduğu kabul edildiği ayrıntılı bir şekil-
de ortaya konuldu. Dilekçede Anayasa 
Mahkemesi’nin “merkezi idarenin mes-
lek kuruluşunun yerine geçerek işlem 
tesis edemeyeceği, merkezi idarenin 
denetiminin vesayet denetimini aşar 
şekilde kullanılamayacağına” ilişkin ka-
rarı hatırlatıldı. 

Dava dilekçesinin özeti şöyledir: 
Yasama yetkisi yürütmeye devre-

diliyor
Dilekçede Anayasa’da yasayla dü-

zenleme yapılması öngörülmüş olması-
na rağmen hala yasalaşmamış bir KHK 
ile yapılmış düzenlemeye dayanılması 
da, yasamanın yetkisi olan denetimi 
kimin yapacağına ilişkin düzenleme-
nin Bakanlar Kurulu’na bırakılması da 
yasama yetkisinin yürütmeye devri 
olarak değerlendirildi. Ayrıca “EK-4. 
Madde’nin 3. ve 4.  fıkralarının idari de-
netimi ve uyulmaması halinde yaptırımı 
düzenlediği ileri sürülecek olunursa bu 
maddenin de Anayasa‘da öngörülen 
idari ve mali denetimin usul ve kural-
larının gösterilmemesi, denetim kap-
samının ve sınırlarının belirlenmemesi 
nedeniyle Anayasa‘ya aykırı olduğu 
açıktır” denildi. 

Ek 4. Madde düzenlemesindeki ilgili 
bakanlıkların karar ve işlemler hakkın-
daki tasarruflara oda organlarının uyma 
zorunluluğuna ilişkin hüküm ise belir-
sizliği nedeniyle eleştirilirken, ilgili ba-
kanlıkların her türlü işlem ve kararlarına 
odaların uymak zorunda bırakılması ise 
“hiyerarşik bir denetim” olarak değer-
lendirildi. 

“Yasa çelişkili ve eklektik”
Dilekçede bu duruma yönelik “Bu 

zorunluluk, hiyerarşik ilişkiyi zorunlu 
kılar ki, bu da meslek odalarının var-
lık nedenine aykırıdır” itirazı gündeme 
getirilirken, düzenlemenin kendi içinde 
de uyumsuzluğu olduğu ortaya konul-
du. Bu düzenlemeye göre Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 11 Oda dışında 
13 Odanın yöneticilerinin de görevden 
alınmasını talep etme yetkisine sahip 
kılındığına dikkat çekilen dilekçede, 
“Anlatılmak istenen şudur; yasa ken-
di içinde çelişkili ve eklektiktir. Siyasi 
faaliyet yasağı için konulmuş olan bu 
ek maddeler idari ve mali denetim için 
kullanılamaz ve kullanılır ise, Anaya-
sa Mahkemesi kararlarında belirtildiği 
üzere bu idari özerkliğe müdahale an-
lamını taşır” denildi. 

Hiyerarşik denetim öngörülmekte
Dilekçede 1982 Anayasası’nın 135. 

Maddesi’nin daha yasakçı bir düzen-
lemeye sahipken 1995 yılında yapılan 
değişiklik ile siyaset yasağının kaldırıl-
dığı ve bu değişikliğin de Avrupa Birli-
ği’ne olumlu bir örnek olarak sunuldu-
ğu hatırlatıldı. 

“30 yıl boyunca hiç uygulanmamış 
ve bu nedenle hükümden düşmüş olan 
maddelerin bugün Bakanlar Kurulu ka-
rarına konu edilmesi hem hukuk kar-
şısında hem de demokrasi açısından 
sorunludur” belirlemesinin yapıldığı 
dilekçede “…Ek-3 ve Ek-4. madde-
ler merkezi yönetimin kamu kurumu 
niteliğindeki hizmet yönünden yerin-
den yönetim kuruluşlarının üzerindeki 
Anayasal denetim kurallarını aşan bir 
biçimde hiyerarşik denetimi öngör-
mektedir. Bu işlem, hizmet yönünden 
yerinden yönetim kuruluşu olan meslek 
örgütünün işlem tesis etmesini daha 
baştan engellemektedir. Çünkü Yasa 
ilgili bakanlıkların yetki sınırlarını çizen 
bir kurala sahip değildir. Bakanlıkların 
yasada yetki sınırları çizilmeden bir de-
netim yapmaları hukuka açıkça aykırı 
olacaktır. Gerek öğretide gerekse yargı 
kararlarında merkezi yönetimin yerel 
yönetimler üzerindeki denetimin sınır-
larının kanunla konulması gerektiğinin 
ve kanunla konulsa dahi idari özerkliğe 
müdahale anlamını taşıyamayacağının 
altı çizilmektedir” denildi. 

Hiyerarşik Denetim Anayasa’ya 
Aykırı

Anayasa‘da kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşları üzerindeki 
“idari ve mali denetim” için vesayet 
denetimi kavramı bile kullanılmadığı; 
doktrin ve içtihatta da özerkliğin asıl, 
vesayet denetiminin istisna olduğu ka-
bul edildiği ayrıntılı bir şekilde ortaya 
konuldu. Ek 3 Maddesi’nde yetki sınırı 
belirsizken, Ek 4 Madde’de ise ast-üst 
ilişkisinin ötesinde bir denetim daya-
tıldığı kaydedilen dilekçede, “Ek-4. 
maddede işlemin kurucu unsuru olma-
sı gereken meslek örgütünün iradesi 
değil, bakanlığın iradesi işlemin kuru-
cu unsuru olarak kabul edilmiştir. Bu 
nedenle, madde bu haliyle hiyerarşik 
denetimi de aşan bir ilişki öngörmekte-
dir” bilgisi verildi. Anayasa Mahkemesi 
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kararıyla “merkezi idarenin meslek ku-
ruluşunun yerine geçerek işlem tesis 
edemeyeceği, merkezi idarenin dene-
timinin vesayet denetimini aşar şekil-
de kullanamayacağı”nın hüküm altına 
alındığı ortaya konuldu. 

Bakanlığın müdahalesi mühendis-
lik ve mimarlık alanında kaos yara-
tacaktır

Dilekçede, Odaların, Birliğin idari iş-
lemi ile kurulan, kendi organları olan, 
Birliğin gözetimi altında, tüm ilişkileri 
yasayla belirlenmiş kurumlar olduğu 
saptaması yapılarak, uzmanlık alanları-
nın ayrışması ve farklılaşmasına paralel 
olarak kanunla değil Birlik Genel Kurulu 
aracılığıyla odaların kurulduğuna dikkat 
çekildi.

Dilekçe metninde bu konuya ilişkin 
itiraz ise şöyle yer aldı: “Dava konusu 
karara dayanak yapılan Ek-3. madde 
‘ihtisas alanlarına göre Odalar üze-
rinde ilgili bakanlıklarca’ ibaresi, sonu 

gelmez bir paylaşımı beraberinde ge-
tirecektir. Mimarlık ve mühendislik 
alanları bilimsel alanlar olup, merkezi 
idareyi temsil eden bakanlıklar ise si-
yasal organlardır. …92 disiplin alanına 
26 bakanlığın müdahalesi mühendislik 
ve mimarlık alanında kaos yaratacaktır. 
Birden fazla siyasal gücün mühendislik 
ve mimarlık alanına idari işlem ve ta-
sarruflarla müdahalesi, idari özerklik bir 
yana ihtisas kollarının faaliyet alanlarını 
kaotik bir sürece sokacaktır. ‘İlgili ba-
kanlık’ sorunlu bir ibare olup, bilimsel 
ve hukuken yapılmış bir tartışma sonu-
cu kanunla ilişkilendirilmiş bir bakanlık 
olmayıp, siyasal iktidarın atamamış ol-
duğu siyasal organ olacaktır.” 

TMMOB ve bağlı odalarının demok-
ratik işleyiş süreçleri ve yargı önünde 
hesap verme süreçlerinin de anımsa-
tıldığı dilekçede, söz konusu KHK ile 
getirilen ek madde düzenlemelerinin 
Anayasa’ya aykırılık gerekçeleri şöyle 
sıralandı:

“Anayasa’nın hukuk devleti ilkesi-

ni düzenleyen 2. Maddesi’ne, hiçbir 

kimse veya organın kaynağını Ana-

yasa’dan almayan bir devlet yetkisini 

kullanamayacağına ilişkin 6. Madde-

si’ne; yürütme yetkisinin Anayasa ve 

kanunlara uygun olarak kullanılaca-

ğına ve yerine getirileceğine ilişkin 8. 

Maddesi’ne; Anayasa hükümlerinin 

yasama, yürütme ve yargı organları-

nı, idare makamlarını ve diğer kişileri 

bağlayan temel hukuk kuralları oldu-

ğuna ve kanunların Anayasa‘ya aykırı 

olamayacağına ilişkin 11. Maddesi’ne; 

yetki kanunları ve bunlara dayanan 

KHK’lerin, TBMM komisyonları ve Ge-

nel Kurulu’nda öncelikle ve ivedilikle 

görüşüleceğine ilişkin 91. Maddesi’ne; 

meslek kuruluşları üzerinde devletin 

idari ve mali denetimine ilişkin kural-

ların kanunla düzenleneceğine ilişkin 

135. Maddesi’ne aykırıdır.”

TMMOB, 19 Eylül 1979 bir günlük iş 
bırakma eyleminin yıldönümü olan “TM-
MOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancı-
ları Dayanışma Günü”nde “Örgütümüze, 
Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip 
Çıkıyoruz” demek için İKK’ların bulundu-
ğu 44 yerde basın açıklamaları düzenledi. 

Ankara’daki açıklama için saat 
18.30’da TMMOB önünde toplanan 
yüzlerce mühendis, mimar ve şehir plan-
cı, TMMOB pankartı arkasında alkış ve 

sloganlarla Güven Park’a yürüdü. Gü-
venpark’ta açıklamayı Ankara İl Koordi-
nasyon Kurulu adına İnşaat Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özer Akkuş 
yaptı:

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü’nde, TM-
MOB Bir Kez Daha Sözünü Örgütlü 
Gücü ile Söylüyor

Bugün 19 Eylül. 

Bugün “TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”

19 Eylül; mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının örgütlü mücadele tarihi 
açısından çok önemli bir gündür.  

Bugün, yüreğinde sadece insan 
sevgisi olan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ekonomik ve demokratik 
taleplerle gerçekleştirdiği bir günlük iş 
bırakma eyleminin 34. yıldönümüdür. 

19 Eylül; işsizliğin, yoksulluğun, fa-
şist baskı ve zorbalığın kol gezdiği ülke 
koşullarında kendi sorunlarını halkın 
sorunlarından ayrı görmeyen mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarının Gezi 
eylemlerine değin uzanan özgürlük, 
eşitlik, demokrasi, bağımsızlık, barış ve 
adalet mücadelesinin adıdır.

19 Eylül 1979 tarihinde, Sevgili Baş-
kanımız Teoman Öztürk’ün TMMOB 
adına yaptığı çağrı ile sokakları doldu-
ran mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rı bugün de aynı anlayış doğrultusunda 
halkı ile omuz omuza Gezi sürecinde 
mütevazı yerini almıştır.

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR PLANCILARI

DAYANIŞMA GÜNÜ
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Ülkemiz çok kritik bir süreçten geç-
mektedir. Gezi Parkı’nın yağmasına 
karşı gösterilen meşru ve demokratik 
tepki ile başlayan halk direnişi ülke-
nin dört bir yanını sarıp sarmalamış ve 
yeni bir dönemin kapısı aralanmıştır. 
Sokaklar; özgürlük ve demokrasinin 
yeniden yeşerdiği, insanca bir yaşamın 
inşa edildiği mekanlar haline gelmiş-
tir. Halk kendi kaderine el koymuş ve 
“artık yeter” demiştir. Baskı ve sömürü 
politikalarının uygulayıcıları tarihsel rol-
leri gereği sokakları özgürleştiren halk 
direnişine acımasızca saldırmaktadır.

Ülke tarihinin en önemli tepkilerinden 
biri olan halk direnişi karşısında, ortaya 
çıkan talepleri karşılamak yerine bunu 
şiddetle bastırmayı tercih edenler, 
gençlerimiz Ethem Sarısülük, Mehmet 
Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım, Abdullah 
Cömert, Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet 
Atakan’ın katilleridir. Geleceğimiz için 
açılan en güzel ve temiz sayfa kana 
bulanmıştır. Gençlerimizin katilleri hala 
ellerini kollarını sallayarak gezmektedir. 
Katillerin cezalandırılması ve sorum-
lularından hesap sorulması hepimizin 
boynunun borcudur.  

19 Eylül dayanışma günümüzde bir 
kez daha söylüyoruz:

“TMMOB, Örgütüne, Mesleğine, 
Halkına, Ülkesine Sahip Çıkıyor!” 

TMMOB, özellikle son yıllarda 
AKP’nin sürekli hale getirdiği yasal ve 
fiili saldırılarının hedefi durumundadır. 
Artık toplumun geniş bir kısmının da 
çok iyi bildiği gibi örgütümüz TMMOB, 

AKP tarafından teslim alınmaya, yet-
kisizleştirilmeye çalışılmaktadır. Cum-
hurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 
ile başlayan ve arka arkaya çıkarılan 
KHK’lar ile geliştirilen saldırı dalgası, 
Gezi eylemleri süreci içerisinde son 
noktasına ulaşmıştır. Üyelerimiz, yöne-
ticilerimiz gözaltına alınmış, arkadaşla-
rımız üzerinden sanal bir örgüt yaratıl-
maya çalışılarak topluma da büyük bir 
gözdağı verilmek istenmiştir. “Örgüt 
arama TMMOB burada” diyen mühen-
dis, mimar ve şehir plancıları halkımız 
ile omuz omuza sokaklarda bu saldırıyı 
püskürtmüştür. Ancak, TBMM’deki sa-
yısal gücünü demokrasinin ve toplu-
mun taleplerinin üzerinde gören AKP, 
bir gece yarısı torba yasa operasyonu 
ile kamusal denetim yetkilerimizi tır-
panlamıştır. AKP iktidarı TMMOB’den 
Gezi’nin intikamını almaya çalışmak-
tadır. TMMOB’yi kapatmaya gücü yet-
meyenler, TBMM’de mesleğimize ve 
örgütümüze darbe yapmışlardır.

TMMOB’ye yönelik gelişen saldırı 
ile kentlerimiz ve doğamıza karşı ge-
lişen yağma süreci eş zamanlı olarak 
ilerlemektedir. Kentsel dönüşüm adı 
altında hız kazanan yağma ve talan 
süreci doğamızı ve yaşam alanlarımızı 
yok etmektedir. Parklarımız, yaşamın 
önemli unsurları olan kıyılarımız, tarım 
arazilerimiz, ormanlarımız, derelerimiz 
metalaştırılarak rant uğruna piyasaya 
sunulmaktadır. “Kamu-toplum yararı 
anlayışı” idari yapıdan uygulama alan-
larına kadar tüm süreçlerden tasfiye 
edilmektedir. Yasalar ve yönetmelikler 
ile piyasacılığın önündeki tüm engeller, 
pürüzler ortadan kaldırılmaktadır. Mü-

hendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
mesleği de bu anlayışa uygun olarak 
yeniden dizayn edilmektedir. 

TMMOB, meslek alanlarımızda ya-
şanan tahribata, meslektaşlarımızın 
sorunlarına ve ülkemizin temel mese-
lelerine karşı sözünü ve eylemini büyü-
tecektir. TMMOB, Suriye’nin işgaline; 
emperyalist savaş ve sömürü politika-
larına; Kürt sorununun demokratik çö-
zümüne, barış ve kardeşlik içerisinde 
bir arada yaşamaya engel olan yakla-
şımlara karşı ülkede ve bölgede barışı 
savunmaya devam edecektir. 

TMMOB, AKP iktidarının neoliberal 
sömürü politikaları içerisinde yok et-
meye çalıştığı meslek disiplinlerimizi 
ve etkisiz-yetkisiz bir hale getirmeye 
çalıştığı örgütümüzü savunmaya de-
vam edecektir. Çünkü TMMOB’nin 
ve bağlı disiplinlerinin tasfiye edilmesi 
demek, kentlerimiz ve doğal varlıkları-
mızın rahatça yağmalanması, dizginsiz 
bir sömürü düzeninin tahsis edilmesi 
demektir.  

AKP çok iyi bilmeli ki sokağa çıkan 
halk yalnız değildir. Mühendis, mimar 
ve şehir plancıları ve örgütümüz TM-
MOB sokağa çıkanlarla, halkımızla 
omuz omuzadır. Çok iyi biliyoruz ki lime 
lime çözülen baskı, sömürü ve zorbalık 
düzenine karşı yeni bir Türkiye sokak-
larda yeşeren umut ile kurulacaktır.

TMMOB’nin, Gezi sürecinden çı-
kardığı sonuç, daha fazla örgütlenme 
ve daha fazla mücadeledir. TMMOB, 
mücadele geleneğine, mesleğine, ör-
gütüne, halkına ve ülkesine duyduğu 
sorumluluk gereği durduğu noktadan 
geri adım atmayacak ve mücadelesini 
güçlendirerek sürdürecektir. 

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, 
kentlerimizi, doğamızı, yaşam alanları-
mızı yok edenlere, mesleğimize, örgü-
tümüze ve halkımıza saldıranlara karşı 
duranların günüdür.

Selam olsun 19 Eylül’ü yaratanlara, 
selam olsun halkı ile omuz omuza olan-
lara!
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KADINLAR 25 KASIM’DA ALANLARDA
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 

Karşı Uluslararası Dayanışma ve 
Mücadele Günü’nde kadınlar, 
Ankara’da yürüyüş gerçekleştirdi. Saat 
12.00′da Kolej Meydanı’nda buluşan 
kadınlar Ziya Gökalp Caddesi’ne yürü-
düler. Yürüyüş boyunca kadına yönelik 
şiddete, ayrımcılığa ve Türkiye’de sü-
ren savaşa karşı Kürtçe ve Türkçe slo-
ganları atıldı. 

Ziya Gökalp Caddesi’nde noktala-
nan yürüyüşün ardından Ankara Kadın 
Platformu adına Tülinay Kambur açık-
lama yaptı. Erkeklerin yasalarla, teca-
vüze ve cinsel suçlara teşvik edildiğine 
dikkat çeken Kambur, Mamak’ta koca-
sı tarafından katledilen Zülfü’nün dava-
sını unutmadıklarını ifade etti. Kambur, 
kadınların erkek egemen sistem ve şid-
det içinde ezildiklerini, erkek şiddetinin 
medya aracılığıyla olağanlaştırıldığını 
ve kadınların sokağa çıkamaz hale ge-
tirildiğini kaydetti.

Tayyip Erdoğan’ın son dönem peş 
peşe sıraladığı gerici politikalara da de-
ğinen Kambur, son olarak AKP’nin ta-
şeronluğunu yaptığı işbirlikçi ve savaş 
yanlısı politikaları sonucunda Rojavalı 
kadınların direndiğini söyledi. Açıklama 
kadınların özgürlük çığlıklarının bastırı-
lamayacağı vurgusuyla son buldu.

BDP Ankara İl Kadın Temsilcisi 
Mabat Akın da basın açıklamasını 
Kürtçe okudu ve eylem sonlandı.

Akşam saat 20.00’de Ankara 
Feminist Kolektif’in çağrısı ile kadın-
lar Yüksel Caddesi’nde buluştu. Tüm 
kadınların maruz kaldığı şiddete karşı 
durmak ve mücadele etmek için or-
ganize edilen gece eyleminde Selanik 
Caddesi’nden Meşrutiyet Caddesi’ne 
ve Konur Sokak üzerinden Sakarya 
Meydanı’na sloganlar eşliğinde yürün-
dü ve basın açıklaması yapıldı.

Kadınlar adına açıklama yapan 

Sabiha Uslu, Türkiye’de kadın-erkek 

rollerini pekiştiren devlet destekli, sis-

temli politikalarla, kadınların evlere 

hapsedildiğini belirterek, “Oysa kadın-

ların katilleri evlerinde! Şiddetin kay-

nağı en yakındaki erkekler, onların er-

keklik-kadınlık algısı. Biz kadınlar; mini 

etek giydik diye, yalnız yürüdük diye, 

doğurmadık diye, lezbiyeniz, transız 

diye sözel şiddetten fiziksel şiddete, 

öldürmeye kadar şiddetin çeşitli bi-

çimleriyle karşı karşıya kalıyoruz” dedi. 

Son beş yılda erkekler tarafından 6 bin 

189 kadının öldürülüp, 4 bin 463 kadı-

na tecavüz edildiğini ve 9 bin 724 ço-

cuğun tacize maruz kaldığını açıklayan 

Uslu, “Baba, abi, dayı, amca tacizini ve 

tecavüzünü, LGBTİ bireylere yönelik 

ayrımcı ve nefret cinayetlerini, engel-

li kadınlara yönelik taciz ve tecavüzü, 

gözaltındaki polis şiddetini hepsini teş-

hir ediyoruz” diye konuştu.
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN
CİNSİYETÇİ POLİTİKALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

İnşaat Mühendisleri Odası Kadın 
Komisyonu, “Kadına Yönelik 
Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin 
Uluslararası Mücadele Günü” dola-
yısıyla bir açıklama yaptı:

 
25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti’nde 

1960’ta Rafael Trujillo diktatörlüğüne 
karşı mücadele veren Mirabel kardeş-
lerin tecavüz edilerek öldürülmelerinin 
ardından Birleşmiş Milletler tarafından 
“Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan 
Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele 
Günü” olarak kabul edilmiş ve kadına 
yönelik şiddete dikkat çekmenin bir 
sembolü haline gelmiştir. 

Aradan geçen yarım asrı aşkın za-
man zarfında kadınların maruz kaldığı 
şiddet azalmamış aksine artarak de-
vam etmiştir. Fiziki şiddetin yanı sıra 
kadın emeği ve bedeni kapitalizm, ge-
ricilik ve ataerkil anlayışın saldırılarına 
maruz kalmıştır.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu 
gibi ülkemizde de kadınların evde, so-
kakta, iş yerinde karşı karşıya kaldığı 
fiziki, psikolojik, ekonomik ve cinsel 
şiddet farklı biçimlerde ve artarak de-

vam ediyor. Kadınlar öldürülüyor, teca-
vüze uğruyor, tecavüzcüsüyle evlendi-
rilmeye zorlanıyor; kadın bedeni, nüfus 
politikalarının, neo-liberal politikaların 
ve topluma biçim vermenin bir aracı 
haline getiriliyor. 

Ülkemizde son on yılda kadın cina-
yetlerinin yüzde bin dört yüz oranında 
arttığı biliniyor. 2013 yılının ilk altı ayın-
da 106 kadın katledildi. Bu vahim tablo 
karşısında siyasi iktidar toplumsal cin-
siyet algısıyla mücadele etmek ve cin-
siyetler arası eşitsizliği ortadan kaldıra-
cak hükümleri hayata geçirmek yerine 
ne yazık ki sanıklara tahrik indirimi uy-
gulayarak,  kadınları çocuk denilebile-
cek yaşta evlendirerek, eve kapatarak 
çözüm aramaya çalışıyor.  

Siyasi iktidardaki kadın algısı son yıl-
larda daha net bir biçimde açığa çıktı.  
Kadınlardan en az dört çocuk doğur-
maları isteniyor, kürtaj olmak isteyenler 
fişleniyor, üniversiteliler evliliğe teşvik 
ediliyor, üniversite öğrencilerinin barın-
ma koşullarına “kızlı erkekli” söylemle 
saldırılıyor ve son olarak ilköğretimde 
karma eğitimden rahatsızlık duyulduğu 
dile getiriliyor.

Tüm bu söylem ve politikalardan 
siyasi iktidarın muhafazakâr ve gerici 
yaklaşımını kadın bedeni üzerinden ha-
yata geçirme gayreti içinde olduğu an-
laşılmaktadır. Biz kadınlar bu çabanın 
yabancısı değiliz zira tarih boyunca ka-
dınlar her dönem iktidarların topluma 
biçim verme politikalarının aracı olarak 
görülmüştür.

Biz inşaat mühendisi kadınlar da di-
ğer tüm kadınlar gibi yaşamın her ala-
nında şiddetin farklı biçimleriyle karşı 
karşıya kalıyoruz. Evde ve sokakta 
maruz kaldığımız ayrımcılığın yanı sıra 
toplumda “erkek mesleği” olarak algı-
lanan inşaat sektöründe var olmaya, 
sektördeki eril hâkimiyet ve eril dil ile 
mücadele etmeye çalışıyoruz. Kadın 
mühendis oranının % 3’ten % 10’lar 
seviyesine yaklaştığı sektörümüz-
de, mesleğin fiziki güçle değil, kişisel 
yetenek, beceri, donanım, eğitim ve 
üretebilme kabiliyetiyle şekillendiğini 
biliyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası Kadın 
Komisyonu olarak kadına yönelik her 
türlü hak ayrımcılığının, şiddetin takip-
çisi olacağımızı duyuruyoruz.

TMMOB KADIN KURULTAYI
TMMOB 3. Kadın Kurultayı 16-17 

Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da 
İMO Teoman Öztürk Salonu’nda ger-
çekleştirildi. İki gün süren kurultayın ilk 
günü düzenlenen oturumlarda çeşitli 
konu başlıklarında kadın sorunu ele 
alınırken, ikinci gün 15 ilde düzenlenen 
yerel kurultaylarda alınan kararlar tartı-
şılarak oylandı.  

 
TMMOB 3. Kadın Kurultayı, 

Düzenleme Kurulu Başkanı ve TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Ayşe Işık 
Ezer’in açış konuşmasıyla başladı. 
Ezer, kapitalizmin tarihsel süreçte, ka-
dın ile ihtiyaca bağlı olarak “ucuz emek 
- kutsanmış annelik” arasında kurduğu 

ikiyüzlü ilişkinin neoliberal politikalarla 
ülkemize en somut şekilde yansıtıldığı 
bir dönemde düzenlenmesinin kurul-
tayın önemini daha da artırdığını belir-
terek, “Daha önce gerçekleştirdiğimiz 
kurultaylarda da aynı konuları konuş-
tuk, şimdi de aynı konuları konuşacağız 
demek isterdim. Maalesef diyemiyo-
rum. Açıkça ‘kadın erkek eşit değildir’, 
‘kızlı erkekli aynı merdiveni kullanıyor-
lar, kızlı erkekli aynı evde kalıyorlar, her 
kürtaj bir Uludere’dir’ demekte hiçbir 
sakınca görmeyen, hamile kadınların 
sokağa çıkmasını gayri ahlaki bulan si-
yasi iktidar, son iki yılda sistemli bir şe-
kilde gerici yaklaşımla harmanlayarak 
kız çocuklarının okutulmamasına, töre 

cinayetlerinin hala devam etmesine, iş 
yaşamında kadın istihdamının engel-
lenmesine yol açan kadınlara yönelik 
cinsiyetçi anlayışını yeni yasal düzen-
lemelerde somutlaştırmaya devam et-
mekte, yasal düzenleme yapma gereği 
dahi duymadan fiili durum yaratarak 
kadının kimliğini yok eden, aile içine 
hapseden ve kadın bedenini namus 
kavramının odağına koyan anlayışı/ ya-
şam biçimini topluma bir model olarak 
dayatmaktadır. Siyasi iktidarın kadın 
karşıtı bu politikaları sonucunda kadın 
cinayetleri, çocuk gelin sayısı, taciz ve 
tecavüz olayları katlanarak artmış ve 
neredeyse olağan sayılır hale gelmiştir” 
diye konuştu.

ve
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Kadını hiçleştiren politikalara, ka-
der haline getirilen dayatmalara karşı 
durmak için, güçlü toplumsal ve sınıf-
sal temellere dayanan örgütlü kadın 
mücadelesine her zamankinden daha 
çok ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan 
Ezer, kurultayda kadınların toplum-
sal yaşama ve TMMOB örgütlülüğüne 
aktif katılımının artırılması ve etkin bir 
şekilde hayata geçirilmesi için kolektif 
bir çalışma, örgütlenme ve mücadele 
geliştirmesine katkı sağlayacak karar-
lar alınacağına inancını dile getirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı da konuşmasında 
iktidarın kadını yok sayan politikalarına 
değinerek 3.’sü düzenlenen kurultayın 
önemine vurgu yaptı. 

Kurultay, Divan ve Sonuç Bildirgesi 
Komisyonu’nun seçimleri ile devam 
etti. Divan Başkanlığına Ayşegül 
Akıncı Yüksel, başkan yardımcılıkları-
na Meltem Öz ve Aysel Şeren, yaz-
manlıklara İmren Taşkıran ve Zeliha 
Aziret seçildi. 

Daha sonra CHP Kadın Kolu Başkanı 
Elektrik Mühendisi Hilal Dokuzcan bir 
konuşma yaptı. Marmara Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Zeynep 
Beşpınar’ın “Türkiye’de Kadın 
Politikaları-Gericilik ve Piyasacılık 
Sarmalında Kadınlar” başlıklı sunumu-
nun ardından verilen yemek arasından 
sonra Kurultay tarafından alınan karar-
la İMO önünde siyasi iktidarın sistemli 
bir şekilde gerici yaklaşımla harmanla-
narak dayatılan, kadını toplumsal ya-

şamın dışına iten politikaları üzerine bir 
basın açıklaması yapıldı. 

Kurultayın ilk gün öğleden sonraki bö-
lümünde KESK Kadın Sekreteri Canan 
Çalağan “Toplumsal Cinsiyet Rolleri 
Açısından Türkiye’de Kadın Emeği”, 
TTB Kadın Kolu’ndan Müge Yetener 
“Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve 
Sonuçları” konularında sunum ya-
parken, Elektrik Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin 
ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nden Taksim Dayanışma 
Platformu Sözcüsü Mücella Yapıcı 
“Gezi Sürecinde Kadın” başlıklı otu-
rumda Gezi direnişi sırasında yaşadık-
larını salonla paylaştılar. 

Daha sonra, “TMMOB’de 
Kadın Örgütlülüğü” oturumun-
da TMMOB Kadın Çalışma Grubu 
Başkanı Ülkü Karaalioğlu “Kadın 
Kurultayları ve Kadın Çalışmalarının 
Değerlendirilmesi”, TMMOB 3. Kadın 
Kurultayı Düzenleme Kurulu Başkanı 
Ayşe Işık Ezer “Örgütlenme ve 
Mücadele Olanakları” başlıklı sunumla-
rı gerçekleştirdiler.

Kurultayın ilk günü Adana, Ankara, 
Antalya, Eskişehir, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Trabzon ve Zonguldak 
İl Koordinasyon Kurullarının sunumla-
rıyla sona erdi. 

Kurultayın ikinci gününde ise 15 
yerde düzenlenen yerel kurultaylardan 
gelen karar önergeleri tartışılarak oy-
landı. 

TMMOB 3. Kadın Kurultayı de-
legeleri 16 Kasım 2013 Cumartesi 
günü İMO önünde Siyasi İktidarın 
sistemli bir şekilde gerici yaklaşım-
la harmanlanarak dayatılan, kadını 
toplumsal yaşamın dışına iten poli-
tikaları üzerine bir basın açıklaması 
yaptılar:

Biz mühendis, mimar ve şehir plan-
cısı kadınlar sorunlarımıza ve çözüm 
önerilerine yönelik TMMOB Kadın 
Kurultayı’nın üçüncüsünü 16-17 Kasım 
2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştir-
mekteyiz. 

Ülkemizde özellikle son yıllarda ka-
dınların toplum içindeki ekonomik, kül-
türel ve sosyal etkinliği siyasi iktidarın 
bilinçli politikaları ile sürekli azaltılmak-
tadır. Cemaat ve tarikat hegemonya-
sının giderek güçlendiği Türkiye’de, 
kadının kimliğini yok eden, evine ka-
panmaya zorlayan, aile içine hapseden 
ve kadın bedenini namus kavramının 
odağına koyan anlayış/ yaşam biçimi 
topluma bir model olarak dayatılmak-
tadır. 

İşte tam da bu süreçte, kadını hiçleş-
tiren bu politikalara, kader haline geti-
rilen dayatmalara karşı durmak için, 
güçlü toplumsal ve sınıfsal temellere 
dayanan örgütlü mücadeleye ve örgüt-
lü kadın mücadelesine her zamankin-
den daha çok ihtiyaç vardır. 

Hukuksuzluğun “hukuk” haline ge-
tirildiği bu dönemde, Anayasa’da yer 
alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mez-
hep ve benzeri sebeplerle ayırım göze-
tilmeksizin kanun önünde eşittir.” dü-
zenlemesi günlük yaşamımızda hiçbir 
şey ifade etmemektedir. Aksine, açık-
ça “kadın erkek eşit değildir” demekte 
sakınca görmeyen, hamile kadınların 
sokağa çıkmasını gayri ahlaki bulan si-
yasi iktidar, “Kızlı erkekli aynı merdive-
ni kullanıyorlar, aynı evlerde kalıyorlar” 
söylemleriyle de gerici zihniyetini orta-
ya dökmektedir. 

Kadın cinayetlerinin, çocuk gelin sa-
yısının, tacizin ve tecavüzün katlanarak 
arttığı ve neredeyse olağan sayılır hale 
geldiği bu dönemde, AKP Hükümeti, 
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kız çocuklarının okutulmamasına, na-
mus cinayetlerinin hala devam etme-
sine, iş yaşamında kadın istihdamının 
engellenmesine yol açan, kadınlara 
yönelik gerici cinsiyetçi anlayışı yeni 
yasal düzenlemelerde somutlaştırmaya 
devam etmektedir. 

Yasal hiçbir düzenleme olmama-
sına rağmen Başbakanın “Her kürtaj 
Uludere’dir” sözüyle, istenmeyen ge-
belik tahliyesi fiilen imkânsız hale ge-
tirilmiş, doğum kontrol araçlarına pa-
rasız erişim kısıtlanmış, gebe kadınlar 
takibe alınarak kürtaj hakkı gasp edil-
miştir.  

Siyasi iktidar, kapitalizmin kadın 
ile ihtiyaca bağlı olarak “ucuz emek - 
kutsanmış annelik” arasında kurduğu 
ikiyüzlü ilişkisini kadınlara üç çocuk 
doğurma talimatı ile somut söyleme 
dönüştürmüştür. Aynı zamanda daha 
fazla çocuk ile sermayenin ucuz işgücü 
ihtiyacına yönelik olarak sisteme daha 
fazla ücretli köle yetiştirilmek isten-
mektedir.

Ülkemizde kadınların eğitim, istih-
dam ve sosyal yaşama katılım oranları 
ve bu oranlarda son yıllarda görülen 
düşüş bunun en açık göstergesidir. 
Kadının sosyal statüsü, eğitim ve istih-
damı açısından ülkemiz ne yazık ki 3. 
Dünya ülkeleri arasında yer almaktadır.

2012 TÜİK rakamlarına göre kadın-
ların iş gücüne katılımı %30 civarların-
dadır. Kadınların iş gücüne katılımı pek 
çok gelişmiş ülkeye göre çok düşük 
olduğu gibi eleman çıkarılması gerekti-

ğinde ilk gözden çıkarılan çalışanlar da 
kadınlar olmaktadır.

Hükümetin hazırlamakta olduğu 
Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı, iş-
verenlerin üzerindeki yükümlülükleri 
azaltarak ve işgücü piyasasını esnek-
leştirerek emeğin kazanılmış haklarını 
kısıtlamaya yönelik, sınıfsal bir politik 
dönüşümün göstergesidir.  

Kapalı kapılar ardında, ilgili tarafların 
görüşü dikkate alınmadan hazırlanan, 
yandaş medyaya parça parça sızdırıla-
rak toplumun nabzı yoklandıktan sonra 
sun’i bir gündem karmaşasında “bir 
gece ansızın” yapılan torba yasa ope-
rasyonları ile hala demokrasiden hatta 
ileri demokrasiden söz edilemez. 

TMMOB ve bağlı Odaları; toplumdan 
soyutlanmış seçkin mühendis ve mi-
marların örgütü değil, aksine toplumun 
içinde yer alan, onun bir parçası ola-
rak toplumla etkileşim içinde bulunan, 
siyaset dışı kalma anlayışlarının tam 
tersine; her koşulda ve her zaman siya-
set yapan, siyasetin dar tanımını aşan 
bir anlayışla görev ve sorumluluğunu 
yerine getirmektedir. Bu anlayıştan ra-
hatsız olan siyasi iktidar KHK’larla mü-
hendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
hizmet alanlarına müdahale etmekte, 
mesleki denetimi kaldırarak meslek 
odalarının üyelerini denetlemesini ya-
saklamaya çalışmaktadır. Son olarak 
da 12 Eylül darbecilerinin getirdiği 
ama bugüne kadar ne darbecilerin ne 
de sonraki hükümetlerin uygulamadığı 
“vesayet” sistemi uygulamaya sokul-
mak istenmektedir.

Her bir Odamızın Anayasa’dan ve 
6235 sayılı TMMOB Yasası’ndan al-
dığı yetkiyle oluşturduğu uygulama 
yönetmelikleri doğrultusunda Genel 
Kurulları, Yönetim Kurulları, Onur 
Kurulları, Denetim Kurulları bulunmak-
tadır. Bu kurullar Anayasa’nın 135. 
maddesi doğrultusunda Odaların her 
türlü idari ve mali denetimlerini gerçek-
leştirmektedir. 

İddia ediyoruz, TMMOB’ye bağlı 
meslek Odaları AKP hükümetinin elin-
deki tüm kurum ve kuruluşlardan daha 
şeffaftır.

TMMOB 3. Kadın Kurultayı dele-
geleri olarak bizler diyoruz ki: 

Bundan sonraki mücadele kadının 
var olma mücadelesidir.

Erkek egemen sınıfın çıkarlarına hiz-
met eden cinsiyet ayrımcılığı çözülme-
den özgür ve eşit bir toplumun yaratıl-
ması mümkün değildir.

Savaşın, kadına yönelik her türlü ay-
rımcılığı ve şiddet ortamını güçlendirdi-
ğini biliyoruz. Gericiliğin kadın özgürlü-
ğüne bir tehdit olduğu bilinciyle, kadını 
ret ve inkar eden her türlü ideolojiye 
karşıyız. 

TMMOB kadın ve erkeğin eşit bir 
şekilde, yan yana yaşamın her alanını 
paylaşması ve omuz omuza mücadele 
etmesi gerektiğini savunmaya devam 
edecektir.

Biz kadınlar, kendi bedenleri üze-
rinden devam eden tüm dayatmacı ve 
baskıcı politikalara karşı toplumun tüm 
kesimleri ile birlikte sesimizi yükseltiyor 
ve diyoruz ki;

“Emeğimizden, kimliğimizden, be-
denimizden elini çek!!”

Kürtaj haktır karar kadınlarındır!
Söyleyecek sözümüz, değiştire-

cek gücümüz var!
Yaşasın TMMOB, yaşasın örgütlü 

mücadelemiz! 
Kadınlar örgütlü, TMMOB daha 

güçlü!
Kadınlar Örgütlenmeye, Mücade-

leye...
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TMMOB 3. KADIN KURULTAYI KARARLARI
Türkiye’de Kadının Durumu
1. Kadınların bedenleri ve yaşam-

ları üzerinde karar hakkının önemli bir 
bölümünü oluşturan çocuk doğurma 
ya da doğurmama, ne zaman ve nasıl 
doğuracağına karar verme hakkını ya-
saklayan, engelleyen ya da kısıtlayan; 
fiili kürtaj yasakları, doğum kontrol 
yöntemlerine getirilen kısıtlamalar gibi 
tüm uygulamalara karşı TMMOB’nin 
içindeki kadın örgütlenmeleri, kadın 
mücadelesinin tüm unsurları ile birlikte 
mücadele eder.

2. TMMOB ve bağlı odaların; ülke-
mizdeki ulusal mevzuat ve dahil ol-
duğumuz uluslararası sözleşmeler 
çerçevesinde, kadına yönelik şiddet 
sorununun çözümüne ilişkin gerekirse 
komisyonlar kurularak çalışmalar yap-
ması ve kamuoyunda farkındalık yarat-
ması.

3. Kadının ev içi yaşamda (özel alan) 
verdiği emeğin görünür kılınması ve 
üzerindeki yükün hafifletilmesi için sos-
yal politikalar üretilmesi.

4. Torba yasa tasarısındaki, çocuk 
sayısına göre maddi destek verilmesi 
ve kadınların emeklilik yaşının düşü-
rülmesi uygulamasından vazgeçilerek, 
insanca yaşanabilir bir ücret ve emek-
lilik yaşının düşürülmesi temel bir hak 
olarak görülmeli ve tüm vatandaşları 
kapsayacak şekilde genişletilmelidir. 

5. Anne ve babalar çocuk yetiştirme 
konusunda bilgilendirilerek, çocukların 
çok küçük yaşlardan itibaren kadın-er-
kek eşitliği konusunda bilinçlendirilme-
sine katkı sağlanmalı.

6. TMMOB, üretimden uzaklaştırıl-
mak istenen kadınların “ev kadını” ol-
gusuna karşı, kadın üyelerinin aktif ola-
rak mesleklerini icra etmeleri yönünde 
teşvik edici çalışmalar yürütür. 

7. 2. Kadın Kurultayı’nda alınan ka-
rarlar uyarınca; TMMOB Kadın Çalış-
ma Grubu tarafından, öncelikli olarak 
kadın ile ilgili yasa, yönetmelik ve her 
türlü mevzuatın elektronik ortamda ya-
yınlanması.  

8. TMMOB Kadın Çalışma Grubu 
tarafından; Odaların kadın komisyonla-
rından gelen öneriler değerlendirilerek 
belirlenecek konularda panel, sem-
pozyum, söyleşi, atölye çalışması vb. 
etkinliklerin, gerektiğinde İKK Kadın 
Komisyonları ile işbirliği yapılarak dü-
zenlenmesi, 

İKK Kadın Komisyonlarınca gerek-
tiğinde etkinliklere ilişkin alt çalışma 
gruplarının oluşturulması, 

İlk etkinliğin 2014-2015 çalışma dö-
neminde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” 
konusunda, uzman konukların katkı 
ve desteği ile panel veya sempozyum 
şeklinde gerçekleştirilmesi.

9. İKK kadın komisyonları tarafından, 
kadınlarının bir arada olabileceği  sos-
yal gezi, film gösterileri gibi etkinliklerin 
planlanarak, katılımın sağlanmasına 
yönelik çalışmaların yapılması.   

10. İKK kadın komisyonları tarafın-
dan belirlenen ve ön hazırlığı yapılan, 
kadını çalışma yaşamı içinde gösteren 
kareler de içeren meslek tanıtımı vide-
olarının hazırlanıp, tüm odaların web 
sayfalarına konulması için TMMOB Ka-
dın Çalışma Grubu gerekli çalışmaları 
yürütür. 

11. İKK bünyesinde;  sosyal medya-
da kadın mühendisler, mimarlar ve şe-
hir plancıları gruplarının oluşturulması. 

12. TMMOB, İş Kanunu ve İSG Kanu-
nu’nun kadın aleyhine olan hükümleri-
nin, Kadın istihdamını sınırlayan yasak-
ların kaldırılması ve kadın istihdamında 
eşitlikçi bir yaklaşımın gözetilmesi için 
çalışmalar yapar. 

13. TMMOB, çalışma yaşamında 
yönetim kadrosu belirlenirken cinsiyet 
ve siyasi görüşünden ziyade kişinin 
mesleki bilgisi ve idare yeteneğinin göz 
önüne alınması için çalışma yapar. 

14. TMMOB, bağlı odalarının bün-
yelerinde bilirkişi olarak görev yapma 
yetkisi olan kadınların fırsat eşitliğinin 
sağlanması için bağlı odaların ilgili yö-
netmeliklerinde düzenlenme yapmala-
rını sağlamak için girişimlerde bulunur.

15. Ülkemizdeki kadına yönelik yapı-
lan haksızlık, şiddet ve etkisizleştirme 
politikalarına karşı daha örgütlü olun-
malı, ses getiren eylemler yapılmalı, 
kamuoyunca bilinen haksızlık ve şiddet 
örnekleri unutturulmamalı ve kanıksan-
ması önlenmelidir. 

16. TMMOB cinsiyet ayrımcılığı takip 
sekretaryası çalışma düzeninin şeffaf 
yürütülmesi amacı ile; çalışmalarının 
aylık veya 3 aylık bültenler şeklinde 
yayımlanmasını, mail ortamının oluş-
turulmasını, çalışma yönergesinde 
tanımlanmış arabuluculuk sürecinin 
kaldırılmasını, cinsel taciz dışında cin-
siyet ayrımcılığını da görünür kılınarak, 
çözümlerin üretileceği çalışmaların ya-
pılmasını öneriyoruz.

17. Toplumsal alanlarda kadın ve er-
keğin bir arada yaşaması, karma eği-
timin kaldırılmaması ve reşit olmayan 
kadınların evlendirilmesine izin veren 
yasalara karşı duruş sergilemek için; 
TMMOB gerekli bileşenlerle birlikte po-
litikalar üreterek hukuksal ve toplumsal 
mücadele süreçlerini işletmelidir.  

TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi
18. TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 

IKK Kadın, Oda Kadın, Şube Kadın ko-
misyonu üyeleri ve geçmişte bu organ-
larda çalışmış asıl ve yedek üyelerden 
oluşan TMMOB Genişletilmiş Kadın 
Çalışma Grubu kurulur. 

19. TMMOB, toplumsal cinsiyet eşit-
liği açısından kültürel ve akademik 
göstergeleri içeren raporlar hazırlaya-
rak, kamuoyuna ve meslektaşlarımıza 
duyurur. 

20. Meslek odalarında kadınların yö-
netimlerde daha aktif ve sayıca daha 
fazla rol almalarını sağlamak amacıyla; 
TMMOB ve bağlı odalarında yönetim 
kurullarında görev alacak aday üyele-
rin ve Genel Kurullarına katılan kadın 
delegelerin eşit temsiliyet ilkesi gözeti-
lerek belirlenmesini sağlayacak düzen-
lenmelerin yapılması ve uygulamaların 
başlatılması. 

21. TMMOB, Baroların Kadın Hu-
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kuku Komisyonu - TÜBAKKOM - ile 
ortak toplantılar ve eğitim çalışmaları 
yapmalıdır. Kadının İnsan Hakları Eği-
tim Programını Oda ve Şubelerinde 
düzenlemeli, bütün üyelerine Kadının 
İnsan Hakları Eğitim Kitapçığını ücret-
siz dağıtmalıdır. 

22.TMMOB içinde Toplumsal Cin-
siyet Eşitliği Strateji ve Eylem Planını 
oluşturmalıdır. 

Cinsiyete göre ayrımlaşmış istatis-
tiklerin artırılmasının sağlanması, sorun 
alanlarının bu istatistiklere dayandırıl-
ması, katılımcı yöntem kullanılarak hem 
kadınların hem de erkeklerin görüşleri 
çerçevesinde eylem planının hazırlana-
rak, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem 
Planı doğrultusunda gündem oluştu-
rulması. 

23. TMMOB, bağlı odaların kadın 
üyelerinin sayısını artırmak için bu oda-
ların sosyal etkinlikler düzenlemesini 
maddi olarak destekler. 

24. TMMOB bünyesinde üyelerin ço-
cukları için etüt mekanı oluşturma fikri-
nin ön çalışmasını/fizibilitesini yapmak 
üzere Ankara İKK Kadın komisyonunun 
görevlendirilmesi. 

25. Kadın Platformlarına İKK / Oda 
Kadın Çalışma Gruplarının kurumsal 
katılımının sağlanması. 

26. İKK kadın komisyonlarınca; ka-
dın gündemine ilişkin konularda gerek-
tiğinde emek ve meslek örgütleri, de-
mokratik kitle örgütleri ve sivil toplum 
örgütleri ile işbirliği de yapılarak eylem-
ler gerçekleştirilmesi. 

27. Kadın çalışmalarının sürekliliğini 
sağlamak ve kadın politikalarının üre-
tilmesi ve yaygınlaştırılması için iki yıl-
da bir TMMOB Kadın Sempozyumları 
yapılır. 

28. TMMOB 2. Kadın Kurultayı İstan-
bul Yerel Kurultayı’nda Kurulan Mevzu-
at Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 
yönetmeliklerin değişmesine dair çalış-
ma raporu; 

A)  Bilindiği gibi TMMOB 41. Dönem 
Olağan Genel Kurulu’nda TMMOB Ana 

Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir.

Disiplin Cezaları
Madde 90: (Değişik paragraf: RG-

1/7/2010-27628) 

Odalara bağlı meslek mensupların-
dan 6235 sayılı TMMOB Kanununa 
ve bu Ana Yönetmeliğe aykırı hareketi 
görülenlerle, üyelerden ve tüm meslek 
mensuplarından, meslekle ilgili işlerde, 
gerek kasten ve gerekse ihmal gös-
termek suretiyle zarara yol açan ya da 
kabullendiği anlaşmalara uymayan ya 
da meslek onurunu bozan durumları 
saptananlara, üye ve çalışanlara karşı 
psikolojik yıldırma/baskı/taciz uygula-
yanlara, kadın üye ve kadın çalışanla-
ra karşı cinsiyet ayrımcılığı yapanlara, 
cinsel tacizde bulunanlara kayıtlı ya da 
ilgili bulundukları Oda Onur Kurulunca 
aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir.  

a) Yazılı uyarma,
b) Kanunda belirtilen hafif para ce-

zası,
c) Kanunda belirlenen ağır para ce-

zası,
d) On beş günden, altı aya kadar 

serbest meslek uygulamasından uzak-
laştırma

e) Odadan çıkarma ya da üye olma 
zorunluluğu bulunmayanlar için mes-
lekten men,

Bu cezaların verilmesinde sıra göze-
tilmez. Ancak nedeni oluşturan olayın 
içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalar-
dan biri uygulanır.

TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin, 
Ana Yönetmeliğe aykırı olamayacağın-
dan hareketle, uyumlu hale getirilmesi 
için öngördüğümüz değişiklikler aşağı-
dadır:

Disiplin Cezaları ile İlgili Genel İl-
keler

Madde 3 - Disiplin cezaları, meslek 
mensuplarının Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği Kanununa, Tüzü-
ğüne ya da Ana Yönetmeliğine, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ge-
nel Kurul kararlarına, ilgili Odanın Tüzü-
ğüne ya da Ana Yönetmeliğine, Genel 
Kurul kararlarına ya da Yönetmelikle-
rine aykırı hareketleri görülenlere, psi-

kolojik yıldırma/baskı/taciz uygulayan-
lara, cinsiyet ayrımcılığı yapanlara, 
cinsel tacizde bulunanlara meslekle 
ilgili işlerde gerek kasten gerekse ihmal 
göstermek suretiyle maddi ya da ma-
nevi zarara neden olan, aktettiği söz-
leşmelere uymayan, meslek şeref ve 
haysiyetiyle bağdaşmayan hareketleri 
saptananlara verilir.

Suçların ve cezaların açık olması 
esastır. Hiç kimse aynı olaydan ötürü 
ikinci kez cezalandırılamaz.

Hakkında kovuşturma açılmış kişi, 
yöneltilen suçtan dolayı karar kesinle-
şene kadar Onur Kuruluna sevk edilmiş 
olmaktan ötürü suçlanamaz ve mesle-
ğini uygulama konusunda herhangi bir 
kısıtlamaya tabi tutulamaz.  

Bildirim
Madde 14 - Sözlü ya da yazılı bil-

dirim, herhangi bir kişinin ilgili Oda 
birimlerine başvurması ve hakkında 
bildirimde bulunduğu meslek mensu-
bunu belirtip iddialarını açıklamasıyla 
yapılmış olur.

Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişi-
nin açık kimliği, adresi, hakkında bildi-
rimde bulunulan kişinin kimliği, bildirim 
konusu, maddi olaylar ve bildirim gü-
nünün belirtilmesi, varsa konuyla ilgili 
kanıtların belirtilmesi zorunludur. Aksi 
halde bu hususların yazılı bildirim ya-
pan kişiden sağlanması Oda Yönetim 
Kuruluna aittir. Sözlü bildirim duru-
munda bu bilgilerin istenmesi ve bildi-
rimde bulunan kişi ve ilgili Oda birimi 
yöneticilerinden birisi tarafından imza-
lanarak bir tutanak tutulması zorunlu-
dur. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, 
adresi ve imzası bulunmayan istekler 
işleme konulmaz.

Bildirimde bulunan kişinin kimliği zo-
runluluk olmadıkça saklı tutulur. Disip-
lin kovuşturmasına yer olmadığı kararı 
verilen durumlarda, hakkında soruştur-
ma yapılan kişinin isteği üzerine bildi-
rimde bulunan kişinin kimliği kendisine 
açıklanır. Cinsel taciz bildirimi duru-
munda,  disiplin kovuşturmasına yer 
olmadığı kararı verilemez, soruştur-
ma açılır ve bildirimde bulunan kişi-
nin kimliği açıklanmaz.
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İlk İnceleme ve Soruşturmacı 
Atanması

Madde 16 - (Değişik: RG-9/12/2004-

25665)

Oda Yönetim Kurulu, ivedi durumlar 

dışında bildirimin yapılmasından itiba-

ren en geç iki ay içinde konuyu ince-

leyerek:

a) Bildirimi soruşturmaya değer gör-

mezse, soruşturma açılmasına yer ol-

madığına ilişkin kararını bildirimde bu-

lunan tarafa bildirir.

b) Bildirimi soruşturmaya değer gör-

düğünde ise Yönetim Kurulu, bildirimi 

inceleyerek gerekli gördüğü durumlar-

da bir ya da birkaç Oda üyesini soruş-

turmacı olarak atar. Soruşturmacı ola-

rak atanan üyenin Oda Onur Kuruluna 

seçilme yeterliğinde olması gerekir. 

Soruşturmacının atandığına dair Yö-

netim Kurulu Kararı bulunmak zorun-

dadır. Soruşturmacı olarak atanan üye 

görevi kabul etmeyebilir. Eğer bildirim-

de bulunan kişi aynı zamanda Yönetim 

Kurulu üyelerinden biri ise bu atama 

kararında oylamaya katılamaz. Soruş-

turmacı raporunu hazırlayarak Yönetim 

Kuruluna sunar.

c) Cinsel taciz bildirimlerinde 
Yönetim Kurulu, Cinsiyet Ayrımcı-
lığını Takip Sekretaryası’nın öne-
receği en az bir kadın oda üyesini 
soruşturmacı olarak atar.

Bildirimin Yönetim Kuruluna 

ulaşmasından itibaren iki ay içinde 

işlem görmemiş ya da Yönetim Kurulu 

tarafından ek süre tanınmamış dosyalar 

Onur Kuruluna aktarılır. Ek süre iki ayı 

geçemez.

Soruşturmanın Yöntemi
Madde 17 - (Değişik: RG-9/12/2004-

25665)  Soruşturmacı, hakkında soruş-

turma açılan kişiye suçlamayı açık ve 

anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli ola-

rak tebliğ eder ve tebliğinden itibaren 

onbeş gün içinde yazılı açıklamada 

bulunmasını ister. Soruşturmacı, hak-

kında suçlamada bulunulan kişiden 

savunmasını isterken, soruşturmacı 

olarak atandığına dair Yönetim Kurulu 

kararının içeriği hakkında bilgi vermek 

zorundadır. İlgili kişi haklı gerekçeler 

göstererek bir ayı geçmemek üzere 

ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde 

savunmasını vermeyen kişi, savunma 

hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli 

görülen durumlarda suçlanan kişinin 

sözlü anlatımlarına başvurulur.

Soruşturmacı, kişinin lehinde ve 

aleyhindeki bütün kanıtları toplamak-

la yükümlüdür. Bu nedenle olayla ilgili 

tüm kişilerin ya da kuruluş yöneticile-

rinin bilgilerine başvurulabilir. Resmi 

makamlardan belgeler isteyebilir. Ta-

nıkların sözlü anlatımlarına, bu anla-

tımları yazıya dönüştürmek koşuluyla 

başvurabilir. Cinsel taciz bildirimlerin-

de kadının beyanı esas alınır.

Soruşturmacının bu amaçla yaptığı 

tüm yazışmalar GİZLİ kaydı ile yapılır.

Soruşturmacı, suçlanan kişinin anla-

tımının alınmasından ya da bunun için 

öngörülen sürenin dolmasından itiba-

ren 20 (yirmi) gün içinde soruşturma 

dosyasını tamamlayarak Yönetim Ku-

ruluna sunar.

Yönetim Kurulu, soruşturma raporu-

nu eksik görürse, eksikliği uzatmasız 

en çok 20 (yirmi) gün içinde tamamlatır.

 B)  Oda Disiplin yönetmeliklerinin 

TMMOB ana yönetmeliğine uygun hale 

getirilmesi için Oda ve Şube kadın ko-

misyonları görevlendirilmelidir. 

Diğer
29. TMMOB; taşeronlaştırma, sen-

dikasızlaştırma, kadın ve erkek mü-

hendislerin iş güvencesinden yoksun 

istihdam politikalarına karşı alternatif 

politikalar oluşturarak kamuoyu ile 

paylaşır. 

30. TMMOB, mühendislik- mimarlık- 

şehir plancılığı onuruna yakışır önlem-

ler alarak, üyelerinin aynı iş yerlerinde 

aynı iş için farklı statülerde çalıştırılma-

larının önüne geçecek önlemler alır ve 

gerekli çalışmaları yapar. 

31. Kadın - erkeğin yasada eşit ol-

duğu, hukuki değerlerde farkı en aza 

indirgenmiş ülkelerden birinde yaşa-

mamıza rağmen uygulamadaki boş-

luklar ve bu eşitsizliğin günden güne 

artmasına, örgütlü gücümüzle karşı 

durmalı, ceza yaptırımları ile ilgili yeni 

bir düzenleme gerekiyorsa bunun için 

mücadele etmeliyiz. 

32. TMMOB, Ülkenin geçtiği bu zor 

siyasi dönemeçte, yerel ve genel se-

çimlerde bağlı oda kadın üyelerinin 

siyasal anlamda etkin rol almaları için 

gerekli teşvik ve destekleyici çalışma-

lar yapar.

33. Çeşitli nedenlerle işgücü piyasa-

sından ayrılan kadınların tekrar çalışma 

hayatına dönüşünü sağlama hususun-

da ciddi anlamda bir politika bulun-

mamaktadır. Doğum ve annelik iznin-

den dönen mühendis, mimar ve şehir 

plancısı kadınların aynı ve eşdeğer po-

zisyonlarda istihdamını garanti altına 

alacak yasal düzenlemeler yapılması 

için TMMOB nezdinde  devlet işveren 

ve işçi sendikaları ile ortak çalışmalar 

yapılması.

Not:

•	 8. Önerge, Kurultay Kitapçığın-

daki 10., 11. ve 12. önergeler 

birleştirilerek oluşturulmuştur.

•	 12. Önerge, Kurultay Kitapçı-

ğındaki 7. ve 16. önergeler bir-

leştirilerek oluşturulmuştur.

•	 16. Önerge, Kurultay Kitapçı-

ğındaki 25. ve sonradan veri-

len 72. önergeler birleştirilerek 

oluşturulmuştur.

•	 18. Önerge, Kurultay Kitapçı-

ğındaki 27. ve 28. önergeler bir-

leştirilerek oluşturulmuştur.

•	 20. Önerge, Kurultay Kitapçı-

ğındaki 30., 31. ve 37. önergeler 

birleştirilerek oluşturulmuştur.
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TMMOB 3. KADIN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Ankara’da 16-17 Kasım 2013 ta-

rihlerinde düzenlenen TMMOB 3. 
Kadın Kurultayı sonuç bildirgesi ya-
yımlandı:

Mühendis, mimar ve şehir plancı-
sı kadınların sorunlarını dile getirerek 
bunlara yönelik çözüm önerileri sunma-
yı amaçlayan ve TMMOB 42. Dönem 
Olağan Genel Kurulu’nca yapılması 
karar altına alınan TMMOB 3. Kadın 
Kurultayı Ankara’da 16-17 Kasım 2013 
tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Kurul-
taya mimar, mühendis, şehir plancıları 
olmak üzere toplam 276 kadın delege 
ile kadın örgütlerinden ve çeşitli ku-
rumlardan 32 konuk katılmıştır.

Kurultayımızda; Tarihsel Gelişim 
Sürecinde Kadın Hakları, Türkiye’de 
Kadın Politikaları-Gericilik ve Piyasa-
cılık Sarmalında Kadınlar, Kadına Yö-
nelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları, 
TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi, Gezi 
Sürecinde Kadın konu başlıkları altında 
5 oturum gerçekleştirilmiş, yerel çalış-
taylarda kabul edilen önergeler değer-
lendirilmiştir. 

Bugün TMMOB’nin 423.000’i aşan 
toplam üye sayısının % 20’si kadınlar-
dan oluşmaktadır. 3. Kadın Kurultayı-
mızda, Genişletilmiş Kadın Çalışma 
Grubunun oluşturulması kararı ile iki 
yılda bir yapılan Kadın Kurultayına ek 
olarak Kadın Sempozyumu yapma ka-
rarı alınarak kadın örgütlülüğünü ileriye 
taşıma ve TMMOB’de kadınların örgüt 
içindeki temsiliyetinin artırılması yolun-
da önemli adımlar atılmıştır. 

Ne yazık ki; iki yıl önce düzenlediği-
miz kurultaydan bu yana konuştuğu-
muz konularda iyileşme yerine daha da 
geriye gidilmiştir. Siyasi iktidar, kadını 
sadece aile içinde tanımlayarak, “eme-
ğin yeniden üretimi” alanını -tüm bakım 
hizmetleri de dahil- sosyal devleti tasfi-
ye edip kadın üzerinden yapılandırarak, 
ucuz ve güvencesiz emek ordusunu 
kadın emeği üzerinden genişletmek 
adına kapitalizmin kadın ile ihtiyaca 
bağlı olarak “ucuz emek - kutsanmış 
annelik” arasında kurduğu ikiyüzlü 
söylemi düstur edinmiştir. Kadınlara 

kaç çocuk doğurması gerektiği dahi 
dikte edilerek, sermayenin ucuz ve gü-
vencesiz işgücü ihtiyacının gelecekte 
de karşılanması garanti altına alınmaya 
çalışılmaktadır.

Yasal hiçbir düzenleme olmamasına 
rağmen Başbakanın “Her kürtaj Ulu-
dere’dir” sözüyle, istenmeyen gebelik 
tahliyesi fiilen imkânsız hale getirilmiş-
tir. Doğum kontrol araçlarına parasız 
erişim kısıtlanarak, kadın cinayetlerinin 
de artmasına neden olacak şekilde 
gebe kadınlar takibe alınıp, kürtaj hakkı 
gasp edilmiştir. 

Hukuksuzluğun “hukuk” haline ge-
tirildiği bu dönemde, açıkça “kadın 
erkek eşit değildir” demekte sakınca 
görmeyen, hamile kadınların sokağa 
çıkmasını gayri ahlaki bulan siyasi ik-
tidar, “kızlı erkekli aynı merdiveni kul-
lanıyorlar, aynı evlerde kalıyorlar” gibi 
söylemleriyle toplumda kadın düşman-
lığını körüklemekte ve özel yaşamlara 
gerici müdahaleleri giderek artırmak-
tadır.

Kadını birey olarak görmek isteme-
yen siyasi iktidar, “uzlaşma süreci” 
aldatmacasıyla erkek egemen toplu-
mumuzda gerçekte gerek aile gerek-
se toplumsal baskı ile “kadının boyun 
eğme, zorla razı olma” sürecine dö-
nüşeceği açık olan, Medeni Kanun’un 
kadına sağladığı genel koruma işlevini 
etkisiz hale getiren “gizlilik” içinde yü-
rütülen “arabuluculuk” sürecini de ya-
sallaştırmıştır. 

TMMOB, cemaat ve tarikat hege-
monyasının giderek güçlendiği Türki-
ye’de, topluma bir model olarak daya-
tılan, kadının kimliğini yok eden, evine 
kapanmaya zorlayan, aile içine hapse-
den ve kadın bedenini namus kavra-
mının odağına koyan anlayışı/ yaşam 
biçimini reddetmektedir. 

Kadının sosyal statüsü, eğitim ve is-
tihdamı açısından ülkemiz ne yazık ki 
3. Dünya ülkeleri arasında yer almakta-
dır. Ülkemizde kadınların eğitim, istih-
dam ve sosyal yaşama katılım oranları 
ve bu oranlarda son yıllarda görülen 

düşüş bunun en açık göstergesidir. 
2012 TÜİK rakamlarına göre kadınların 
iş gücüne katılımı %30 civarlarındadır. 
Kadınların iş gücüne katılımı pek çok 
gelişmiş ülkeye göre çok düşük olduğu 
gibi eleman çıkarılması gerektiğinde ilk 
gözden çıkarılan çalışanlar da kadınlar 
olmaktadır. Hükümetin hazırlamakta 
olduğu Ulusal İstihdam Stratejisi Tas-
lağı, işverenlerin üzerindeki yükümlü-
lükleri azaltarak ve işgücü piyasasını 
esnekleştirerek emeğin kazanılmış 
haklarını kısıtlamaya yönelik, sınıfsal bir 
politik dönüşümün göstergesidir.  

Kadının “analık hali”ne ilişkin koru-
yucu düzenlemeler, kadının çalışma 
özgürlüğünün kısıtlanmamasını, işgücü 
piyasasından dışlanmamasını, gebelik 
ve doğum nedeniyle ayrıldığı çalışma 
hayatına yeniden ve hak kaybına uğ-
ramaksızın koşulsuz olarak dönmesini 
sağlamalıdır. Oysaki kapalı kapılar ar-
kasında “Nüfus ve Aile Politikaları Mev-
zuat Çalışmaları” adıyla hazırlanmakta 
olan kadın istihdamı paketinde sözü 
edilen düzenlemelerle; kadının çalışma 
hakkı, örgütlenme hakkı kısıtlanmakta; 
esnek, güvencesiz ve örgütsüz çalış-
ma düzeni dizayn edilmekte; kadının 
evi işyeri, evin ve çocuğun bakımı ise 
kadının işi haline getirilmek istenmek-
tedir. Sözde iyileştirici yönde yapılmış 
gibi görünen bu düzenlemeler kadının 
iş yaşamına katılmasına engel olan te-
mel sorunları çözmekten uzaktır.

TMMOB kadın emeğine yönelik es-
nek ve güvencesiz çalışma biçimleri 
gibi eşitsizliğin önünü açmayı hedefle-
yen saldırılara karşı emek örgütleri ile 
birlikte mücadele eder, toplumsal mu-
halefeti güçlendirebilmek için üyelerini 
bu konuda bilgilendirerek eylem ve et-
kinlikler düzenler.

TMMOB, kadını görmezden gelen, 
kadının kişiliğini yok sayan, bakanlığın 
adından bile “kadın”ı çıkaran bu siyasi 
anlayışa karşı mücadele eder ve ülke-
mizdeki kadın örgütlerinin yürüttüğü 
aktif mücadeleyi destekler.

Kadına dönük her türden ayrımcılık 
ve şiddet ortamını temellendiren ne-
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denler savaş durumlarında güçlenir. 
Eril kavramlar olan militarizm, ırkçılık 
ve milliyetçiliğin kendini var ettiği eko-
nomik ve siyasal temel, kadın düşman-
lığını üretir ve besler. Kadınlar savaşın 
yarattığı yıkımlardan ve baskılardan 
daha fazla etkilenmektedirler. TMMOB, 
kadınların eşitlik temelinde yaşayabile-
cekleri bir ortamın sağlanması için Kürt 
sorununun demokratik çözümü, ana-
dilde eğitim ve bölgede yıllarca devam 
eden savaş ortamının barışa dönüşme-
si için hareket eden demokratik kitle 
örgütleri, kurum, kuruluş ve diğer emek 
ve meslek örgütleriyle birlikte mücade-
le eder. 

Emeğin, hakların korunması, yaşam 
standartlarının genişletilmesi ve insan-
ca bir yaşam, tüm emekçilerin ortak 
talebidir. Kapitalizmin cinsiyet ayrımını 
derinleştirerek sömürdüğü emekçilerin 
bu saldırıya ortaklaşa yanıt vermeleri 
kaçınılmazdır. Kadınların, örgütlü emek 
muhalefetinin asli unsuru olarak, TM-
MOB örgütlülüğü içerisinden başlamak 
üzere toplumsal muhalefetin tüm kat-
manlarında temsil ve teşvik edilmesi 
son derece önemlidir. Kadın mücade-
lesi, güçlü toplumsal ve sınıfsal temel-
lere dayanmalı ve “toplumsal cinsiyet 
eşitliği”  bakış açısını yansıtmalıdır. 

“Özgür, çağdaş, demokratik, sosyal, 
eşitlikçi ve barış içinde” bir Türkiye için, 
seçim sistemi “temsilde adalet” ilke-
si çerçevesinde düzenlenmeli, Seçim 

Yasası değiştirilmeli, seçimlere katılan 
partilerin aldıkları oy oranında temsili 
sağlamalı, baraj uygulaması kaldırılma-
lı, %50 kadın kotası uygulanmalıdır. 

TMMOB ve bağlı Odaları; toplum-
dan soyutlanmış seçkin mühendis ve 
mimarların örgütü değildir. TMMOB ve 
Odalarının, toplumun içinde yer alan, 
onun bir parçası olarak toplumla etkile-
şim içinde bulunan, kamu yararı teme-
lindeki mücadelesi nedeniyle 30 yıldır 
uygulanmamış, 12 Eylül darbecilerinin 
kararnamelerini uygulamaya sokarak 
TMMOB’yi bakanlıkların vesayeti altına 
almak isteyen hukuk dışı AKP uygu-
lamalarına karşı, halktan ve eşitlikten 
yana duruşundan ödün vermeyen TM-
MOB’nin kadın üyeleri olarak, gericiliğe 
ve faşizme karşı her türlü mücadeleye 
devam edeceğimizi bir kez daha söy-
lüyoruz. 

Meslek Odaları, meslek ortamının ve 
demokrasinin olmazsa olmaz güven-
celeridir. Onlara sahip çıkmak, yaşa-
mımıza ve geleceğimize sahip çıkmak 
demektir...

TMMOB 3. Kadın Kurultayı dele-
geleri olarak bizler diyoruz ki:

Son yıllarda kadın haklarına yönelik 
yürütülen sistematik saldırılara karşı 
mücadelemiz, kadının var olma müca-
delesidir.

Erkek egemen, salt sermayenin çı-

karlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcı-

lığı çözülmeden özgür ve eşit bir toplu-

mun yaratılması mümkün değildir.

Gericiliğin kadın özgürlüğüne bir teh-

dit olduğu bilinciyle, kadını ret ve inkâr 

eden, kadını eşit ve özgür bir insan 

olarak görmeyen her türlü ideolojiye 

karşıyız.

TMMOB kadın ve erkeğin eşit bir 

şekilde, yan yana yaşamın her alanını 

paylaşması ve omuz omuza mücadele 

etmesi gerektiğini savunmaya devam 

edecektir.

Biz kadınlar, kendi bedenleri üze-

rinden devam eden tüm dayatmacı ve 

baskıcı politikalara karşı toplumun tüm 

kesimleri ile birlikte sesimizi yükseltiyor 

ve diyoruz ki;

“Emeğimizden, kimliğimizden, be-
denimizden elini çek!!”

Kürtaj haktır karar kadınlarındır!
Söyleyecek sözümüz, değiştire-

cek gücümüz var!
Yaşasın TMMOB, yaşasın örgütlü 

mücadelemiz!
Kadınlar örgütlü, TMMOB daha 

güçlü!
Kadınlar Örgütlenmeye, Mücade-

leye.....

TMMOB 3. KADIN KURULTAYI 
DELEGELERİ

I. BÜYÜK ANKARA KURULTAYI
Yenimahalle Belediyesi ve Ankara 

Kulübü Derneği 7-11 Ekim 2013 tarih-

leri arasında Ankara’nın Başkent olu-

şunun 90. yıldönümünde “1. Ankara 

Büyük Kurultayı” düzenledi. 5 gün 

süren kurultay 7 Ekim 2013 tarihinde 

Nazım Hikmet Kültür, Kongre ve Sanat 

Merkezi’nde başladı. 

Beş gün boyunca her gün bir 

ana başlıkta gerçekleştirilen Ankara 

Kurultayı’nda 7 Ekim Pazartesi günü 

“Başkent Ankara’da Kent Planlama 

ve Şehircilik” üzerine “Başkent 

Ankara’nın Kentleşme Macerası: 

Planlı Gelişimden Kentsel Dönüşüm 

Projelerine”, “Başkent Ankara’da 

Şehircilik Kültürü ve Siyaset”, “Meslek 

Odalarının Gözünden Başkent 

Ankara’nın Dönüşümü” başlıklı otu-

rumlar, 8 Ekim Salı günü “Ankara 
Ekonomisi ve Çalışma Hayatı” 

üzerine “Ankara Ekonomisi 90 

Yılda Nereden Nereye?”, “Ekonomi 

Kurumları Gözünden Başkent Ankara 

Ekonomisi”, “İş ve Çalışma Dünyası 

Gözünden Başkent Ankara Ekonomisi”  

başlıklı oturumlar ve “Finans 

Kurumlarının Başkent Ankara’dan 

Taşınması” başlıklı çerçeve sunuş, 9 

Ekim Çarşamba günü  “Ankara’da 
Çevre, Orman ve Tarım” üzerine 

“Ankara’da Çevre ve Orman ”, “Ankara 

Tarımı”, “Ankara’da Kır ve Tarım 

Kültürü” başlıklı oturumlar ve “Çevre, 

Orman, Tarım ve Toprak” başlıklı çer-

çeve sunuş, 10 Ekim Perşembe günü 

“Ankara’da Basın-Medya, Kültür-
Sanat ve Spor” üzerine “Ankara’da 
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Basın-Medya: Gazeteci Gözüyle 
Ankara”, “Ankara’da Kültür-Sanat”, 
“Ankara’da Spor” başlıklı oturumlar 
ve “Ankara’da Futbol” başlıklı çer-
çeve sunuş, 11 Ekim Cuma günü ise 
“Ankara’da Altyapı, Kentsel Estetik 
ve Katılım” üzerine “Ankara’da Kentsel 
ve Kırsal Altyapı”, “Ankara’da Kentsel 
Estetik”, “Ankara’da Yerel Yönetimler, 
Katılımcılık ve Demokrasi ” başlıklı otu-
rumlar gerçekleştirildi. 

“Meslek Odalarının Gözünden 
Başkent Ankara’nın Dönüşümü” baş-
lıklı oturumda konuşan TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Başkanı Selim Tulumtaş, konuşma-
sında kilit kavramın “dönüşüm” ol-
duğunu vurguladı ve çoğu durumda 
“dönüşüm” ve “değişim” kavramlarının 
birlikte kullanıldığını ve bu durumun 
karışıklığa yol açtığını, “Dönüşüm”ün 
niteliksel, “değişim”in ise niceliksel bir 
farklılaşma olarak kullanılmasının bu 
karışıklığın önüne geçebileceğini söy-
ledi. 

1923’ten günümüze köyler dahil 
Ankara’nın nüfusunun 15 kat artarken 
merkez nüfusunun 60 kat arttığını, buna 
bağlı olarak konutlarda, yollarda v.b. 
tüm yapılarda artışlar olduğunu belir-
ten Tulumtaş, niteliksel olarak ne gibi 
farklar olduğunu sordu ve bu noktada 
dönüşümün temel dinamiğinin saptan-
masının önemli olduğunu vurguladı. Bu 
temel dinamiği aklın, bilimin ve tekno-
lojinin buna bağlı olarak kaynakların 
kullanılma doğrultusunun belirlediğini 

söyleyen Tulumtaş, birinci doğrultu-
nun ülke ve halkın yararı, ikinci doğrul-
tunun ise grup çıkarları, kişisel çıkarlar 
ve siyasal çıkarlar olduğunu söyledi. 
Bu iki doğrultunun Ankara özelinde de 
sürekli çatışma halinde olduğunu ve ni-
teliksel farklılaşmayı bu iki doğrultunun 
kullanılma oranının belirlediğini belirten 
Tulumtaş sözlerine “Ankara yoktan 
var edilen bir şehirdir. Burada ‘yok’ 
sözcüğünü, hem ‘var olmama’ duru-
mu hem de ‘yoksunluk’ durumu olarak 
kullanıyorum. Gerçekten de Ankara 
1923 yılında Anadolu’da kasaba görü-
nümünde yani şehir olarak düşünüle-
meyecek bir yerdir. O dönemde böyle 
bir yeri Başkent haline getirebilecek 
imkan ve kaynaklar da çok sınırlıdır. Bu 
özellikler düşünüldüğünde Ankara’nın 
başkent ilan edilmesi devrimci bir ka-
rarı, sonrasında yapılan uygulamalar 
da devrimci bir iradeyi temsil eder. 
90 yıllık bir süreyi dönemlere ayırarak 

incelemek dönüşümün belirlenmesi 
açısından önemlidir. Ancak dönem-
leştirme çetrefilli ve karışık bir süreçtir, 
aynı zamanda dönemleştirmeyi yapan 
açısından da tehlikelidir. Çünkü her-
hangi bir dönem içerisinde yaşanan 
bir farklılaşmanın göz ardı edilmesine 
neden olabilir. Bununla beraber her ne 
kadar tehlikeli olsa da Ankara’da dönü-
şümü kaynakların kullanılma doğrultu-
sunda 3 döneme ayırmak mümkündür. 
Birinci dönem 1923-1940’ların sonu, 
ikinci dönem 1940’ların sonu-1990’la-
rın ortası, üçüncü dönem ise 1990’ların 
sonu-günümüzdür. Birinci dönem kay-
nakların ülkenin ve halkın yararı doğrul-
tusunda kullanılmasının baskın olduğu 
dönemdir. İkinci dönem zaman içeri-
sinde bu baskınlığın aşındığı bir dö-
nemdir. Üçüncü dönem ise kaynakların 
grup, kişisel ve siyasal çıkarlar doğrul-
tusunda kullanılmasının baskın olduğu 
dönemdir. Birinci dönem, modern, dü-
zenli, programlı, planlamaya güvenen, 
yönetim olarak özgüvenli, sağlıklı çev-
reler yaratan, özel bir yasa ile yönetil-
mese de başkent olmanın farkını gös-
teren ‘bir kent olma disiplinini’ içeren 
bir nitelik taşır. Üçüncü dönemde ise 
nitelik tamamen farklılaşmıştır. İnşaat 
mühendisliği alanında bu değişim ve 
dönüşüm sürecine ilişkin olarak konut 
politikalarından su hizmetlerine, ulaş-
tırmadan çevreye kadar birçok örnek 
verilebilir. Kurultay programında bu 
konular detaylı olarak yer alıyor. Bu ne-
denle bu konuşmamda örneklemelere 
girmek istemiyorum. Ancak kurultayda 
yapılacak sunumların, belirttiğimiz dö-
nüşümün temel dinamiği noktasından 
da değerlendirilmesini diliyorum.”
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TMMOB 42. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU
TMMOB 42. Dönem 3. Danışma 

Kurulu toplantısı 21 Eylül 2013 
Cumartesi günü İMO Teoman Öztürk 
toplantı salonunda yapıldı. Toplantının 
gündemini ağırlıklı olarak Gezi parkı ile 
başlayan olaylar ve TMMOB’yi işlev-
sizleştirmeye, etkisizleştirmeye yönelik 
yasal düzenlemeler oluşturdu.

 
Toplantının açılış konuşması-

nı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı yaptı. Mehmet 
Soğancı, konuşmasına 19 Eylül 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü dolayısıyla 46 ilde 
okunan basın açıklamasını okuya-
rak başladı. Soğancı, daha sonra 
TMMOB’nin 1,5 yıllık dönemdeki fa-
aliyetleri hakkında bilgi verdi. Gezi 
Parkı olayları sürecini, Türkiye’deki 
gelişmeleri ve iktidarın TMMOB’ye 
yönelik yetkisizleştirme çalışmaları-
nı değerlendiren Soğancı, 3194 sayılı 
İmar Yasası’nda yapılan değişiklikle 
TMMOB’nin mesleki denetim yetkisi-
nin yok edilmeye çalışılması üzerine 
yapılan eylemleri ve çalışmaları anlattı. 
Mehmet Soğancı, TMMOB Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisleri’yle ilgili de bilgi 
vererek, 30 Eylül’de sona erecek bağış 
kampanyasına destek istedi.

Mehmet Soğancı’dan sonra 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi 
Nevzat Uğurel ve TMMOB Denetleme 
Kurulu Üyesi Nadir Avşaroğlu 
Danışma Kurulu’na bilgi verdi. 

Toplantıya konuk olarak katı-
lan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı 
Zihni Turkan da bir konuşma yaparak, 
TMMOB ve KTMMOB arasındaki işbir-
liğinin her zaman sıcak kaldığını ifade 
eti. TMMOB’ye yönelik müdahaleleri 
KTMMOB olarak şiddetle kınadıklarını 
söyleyen Turkan, bu konuda bir basın 
açıklaması yaptıklarını da sözlerine ek-
ledi.

Danışma Kurulu’nda daha sonra 
üyeler söz alarak, görüşlerini ifade etti-

ler. Toplantıda sırasıyla, Kaya Güvenç 
(TMMOB Eski Başkanı), Mehmet 
Torun (MADENMO), Ertuğrul Candaş 
(HKMO), Süleymaz Solmaz (İstanbul 
İKK), Ferdan Çiftçi (İzmir İKK), Yunus 
Yener (MMO), Mehmet Besleme 
(KMO), Abdullah Ayaydın (İMO 
Adana), Saadet Çağlın (KMO Ege 
Bölge), Necmi Ergin (MADENMO), 
Ali Uluşahin (KMO Bursa), Ali Uğurlu 
(KMO), Pınar Hocaoğulları (EMO 
İstanbul), Ali Hasan Bakır (HKMO 
İstanbul), Gölay Şakiroğulları (BMO), 
Ercüment Çervatoğlu (MMO), Erhan 
Karaçay (EMO) konuştu. 

Danışma Kurulu üyeleri toplantıdan 
sonra TMMO Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisleri’ni ziyaret etti.

1  B A K A N  M A A Ş I  =  1 7  A S G A R İ  Ü C R E T

A M A  O N L A R  H A L A  A Ç !
DİSK Genel Başkanı Kani Beko 26 

Aralık 2013’te ÇGSB önünde asgari 
ücrete ilişkin basın açıklaması yaptı. 
Açıklamaya TMMOB ve bağlı odala-
rı ile birlikte İMO Ankara Şubesi de 
destek verdi.

Milyonlarca işçiyi ve ailesini ilgilendi-
ren 2014 asgari ücreti, bugün bu kapılar 
ardındaki toplantıda belirleniyor.  Hükü-
met programı doğrultusunda işçinin 
günlük çalışma ücretine yaklaşık 1 lira-
lık bir zam öngörülüyor.

Bu zammın ardından atılacak nu-

tukları artık ezberledik. Her sene açlık 
sınırının altında asgari ücret belirleyip 
sonra da “İşçiyi enflasyona ezdirmedik” 
derler. Açlık sınırının altında bir ücretin, 
toplumsal bir cinayet olduğunu söyledi-
ğimizde yanıtları hazırdır: “Daha fazlası-
nı vermeyi tabii isteriz ancak ekonomik 
gerçekler elvermiyor” diye nutuk atarlar.

Artık bu nutukların son kullanma ta-
rihi geçti.

Çünkü işçiyi sefalete ikna etmek için 
ekonomik gerekçeler öne sürenlerin 
ayakkabı kutularından milyonlar çıktı. 

Her gün ekonomik büyüme mucizesini 
anlatırlarken neyi kastettiklerini işçiler 
bir kez daha gördü. Büyüyen bir avuç 
azınlığın serveti iken, asgari ücretli mil-
yonlarca işçinin tanıklık ettiği tek muci-
ze, açlık sınırının altında bir ücretle ya-
şamını sürdürmeyi başarmak.

Evet milyonlar açlık sınırının altın-
da bir asgari ücretle çalışıyor! DİSK’in 
hesaplamalarına göre dört kişilik bir ai-
lenin açlık sınırı 1121 lira. İşçi ailesiyle 
beraber tüm gelirini beslenmeye ayır-
dığında bugünkü asgari ücret, asgari 
gıda ihtiyacının bile %75’ini karşılaya-
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bilmektedir. Yani bir ayın dört haftanın 
üçünde karnını doyabilen aile son hafta 
açlığa mahkum edilmektedir. Bunun adı 
cinayettir!

Barınma, ısınma, eğitim ve sağlık gibi 
tüm ihtiyaçların karşılandığı insan onu-
runa yakışan bir ücret, bugünkü asgari 
ücretin 4 katından bile fazladır.

Devletin resmi istatistik kurumu 
TÜİK’in yoksulluk sınırını temel alarak 
yaptığı hesaplamalara göre ise asgari 
ücretin en az 1205 Lira olması gerekiyor. 
Ancak bu ülkenin Başbakanı tüm bunla-
ra kulaklarını tıkayarak, asgari ücretlinin 
kendi dönemlerinde üç öğün simit yiye-
rek beslenebildiği ile övünebiliyor.

Aylık maaşı asgari ücretin 17 katı olan 
bir bakan, “800 TL ile bal gibi geçinilir” 
diyebiliyor. İşçilerin 800 lira ile geçin-
mesini, çocuklarına bir gelecek suna-
bilmesini bekleyenlerin oğullarına belli 
ki asgari ücretin 17 katı bile yetmiyor!

Milyonlar açlık sınırının bile altında 
bir ücretle çalışıyor çünkü birilerinin 
servetinin katlanması, ayakkabı kutu-
larının dolması gerekiyor. Bu yüzden 
ekonomik büyüme işçinin cüzdanına 
uğramıyor.

Rakamlar açık. Ekonomik büyüme ve 
kişi başına düşen milli gelir artışı yan-
sısa asgari ücretin 1634 lira olması ge-
rekiyor. Aradaki fark nerede derseniz; o 
fark birilerinin hanlarında, hamamların-
da, birilerinin gemiciklerinde, birilerinin 
ayakkabı kutularında!

 Milyonlar açlık sınırının bile altında 
bir ücretle çalışıyor çünkü asgari ücret 
tespit süreci dediğimiz şey tam anla-
mıyla bir ortaoyunudur.

Bu ülkede 16 milyon ücretli çalışa-
nın %44’ü asgari ücretle çalışmaktadır. 
Kayıtdışı ve güvencesiz çalışanları, yani 
asgari ücrete bile erişemeyen milyon-
ları düşündüğümüzde tablo daha net 
ortaya çıkmaktadır. Milyonlarca insa-
nın yaşamını doğrudan belirleyen bu 
komisyonda işçi, işveren ve hükümet 
temsilcilerden oluşan 15 kişi vardır ama 
işçi temsilcileri de dahil tek bir asgari 
ücretli yoktur.

Patronlar cephesini temsil eden TİSK 
ve Türkiye’nin en çok taşeron işçisini 
çalıştıran en büyük işvereni olarak top-
lantıya katılan hükümet komisyonda 
çoğunluğu temsil etmektedir. İşçi kesi-
minin temsiliyeti ise sadece Türk-İş’ten 
5 üye ile sınırlıdır. İşte bu nedenle orta-

oyunundan başka bir şey olmayan Ko-
misyon toplantılarında alınan kararlar 
baştan gayrimeşrudur. Milyonlarca işçi-
yi ve aileleri ile birlikte 20 milyon kişiyi 
doğrudan etkileyen bir kararın bu şekil-
de alınması antidemokratiktir.

Konfederasyonumuz bu sefaletin ve 
ortaoyununun son bulması için müca-
deleye devam edecektir.

DİSK’in asgari ücretle ilgili talepleri 
şunlardır:

1. Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlik-
te tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak 
biçimde, insan onuruna yakışan bir dü-
zeyde ve demokratik yöntemlerle tespit 
edilmelidir.

2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
lağvedilmeli, asgari ücretin belirlenmesi 
süreci bir toplu pazarlık süreci olarak 
ele alınmalıdır.

3. Görüşmeler kamuoyuna açık hale 
getirilmeli, anlaşmazlık durumunda 
işçilerin üretimden gelen güçlerini kul-
lanabilecekleri yasal zeminler oluşturul-
malıdır.

4. Asgari ücretin herkese bölge, yaş, 
işkolu vb. ayrımı yapılmaksızın aynı 
oranda belirlenmesi esas alınmalı, böl-
gesel asgari ücrete uygulanması yolun-
daki girişimlerden uzak durulmalıdır.

5. Asgari ücret gelir dağılımını düzen-
leyici yönde belirlenmeli ve ekonomik 
büyümeden pay almalıdır.

6. Asgari ücretlinin geçim haddi ile 
enflasyon arasındaki uyumsuzluğun 
yoksullaştırıcı etkisi göz önüne alınarak, 
enflasyon verilerinde temel harcama 
kalemleri dikkate alınmalı, TÜFE sepeti 
emek örgütlerinin katılımı ile belirlen-
meli ve denetlenmelidir.

7. Asgari ücretle çalışanlar için elek-
tirik, su, doğalgaz kullanımı asgari ihti-
yaç sınırına kadar ücretsiz olmalıdır.

8. Sabah 6.00-9.00 ile akşam 18.00-
21.00 saatleri arasında ulaşım parasız 
olmalıdır.

9. Eğitimde hiçbir ad altında para 
alınmamalı, eğitimin okul dışı giderleri 
devlet tarafından karşılanmalı, sağlık 
tümüyle parasız olmalıdır.

10. Asgari ücretliden vergi alınmama-
lıdır.
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TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK
Ö Ğ R E N C İ  E V İ  v e  S O S YA L  T E S İ S L E R İ

TMMOB’nin son yıllarda en büyük projelerinden biri olan 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri 
5 Ocak 2013 Pazar günü törenle açıldı. 14.500 m2 kapalı 
alanda iki bloktan oluşan öğrenci evinde 336 öğrenci ko-
naklayabilecek. Yenimahalle Belediyesi’nin tahsis ettiği alan 
üzerinde TMMOB’nin inşa ettiği tesise TMMOB’nin efsanevi 
başkanı Teoman Öztürk’ün adı verildi.

Çok sayıda Oda yöneticisi ve TMMOB üyesinin katıldığı 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nin 
açılışını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birlikte gerçekleştirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açı-
lışta yaptığı konuşmada, TMMOB’nin “Gençlik geleceğimiz-
dir” sözünü 41. ve 42. Genel Kurullarında daha da büyüterek 
“TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi” yapma kararı aldığını 
anlattı.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri 
binasının tümüyle TMMOB ve bağlı odalarının yarattıkları de-
ğer ile yapıldığını kaydeden Soğancı, “Yapılan harcamalar 
için sağlanan kaynağın her kuruşunda sadece örgütlü üye-
lerimizin ve Oda yöneticilerimizin emeği vardır. Bu konu hiç 

unutulmamalıdır. Bu değerin yaratılması için çaba harcayan 
tüm örgütlülüğümüze, Oda Yönetim Kurullarına ve örgütlü 
üyelerimize teşekkür ediyorum. Öğrenci evimizin bitirilmesi 
için açtığımız bağış kampanyamıza katılan tüm TMMOB gö-
nüllülerine de çok teşekkür ediyorum” dedi.

13 Şubat 2012 tarihinde Yenimahalle Belediye Başkanı ile 
imzalanan protokolle “TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesi-
si” yapımının fiilen başladığını söyleyen Soğancı, “Binanın 
temel atma töreninin tarihini de Sevgili Başkanımız Teoman 
Öztürk’ün ölüm yıldönümü olan 11 Temmuz tarihine denk 
getirerek, bir kez daha Teoman Öztürk ve arkadaşlarının TM-
MOB felsefesine sahip çıktığımızı, geliştirdiğimizi, büyüttü-
ğümüzü hep birlikte herkese gösterdik. Kısa süre içerisinde 
de Öğrenci evimizi kullanıma hazır hale getirdik. Otuz yıl süre 
ile TMMOB ortamına bu değerli arazinin kullanım hakkını ve-
ren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ve ekibine, 
Belediye Meclisine,  Belediye İmar Müdürlüğüne ve Müdür-
lükte gören yapan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. 
İşin başından bugüne binanın tasarımında ve yapımında 
emekleri geçen mühendis, mimar meslektaşlarımın tümü-
ne, hiçbirini ayırmadan Yönetim Kurulumuz adına teşekkür 
ediyorum. ‘TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri Çalışma 
Grubu’nda yer alan ve bizim adımıza binamızın projelendi-
rilmesi ve yapılması için örgütümüzün önünü açan Oda ve 
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TMMOB temsilcisi arkadaşlarımıza çok 

teşekkür ediyorum. Özellikte binamızın 

oluşumunda hepimizden çok emeği 

geçen Hazeli kardeşime, Züber’e ve 

Selçuk’a teşekkür ediyorum. İnşaatın 

başlangıcından bugününe şantiyede 

bulunarak ter akıtan tüm çalışan kar-

deşlerime, emekçi kardeşlerime ayrıca 

ve özellikle teşekkür ediyorum” diye 

konuştu.

Mehmet Soğancı, TMMOB Öğrenci 

Evinin, ülkemizin bu gününde yaşanan-

lara ve yaşatılanlara inat bir “meydan 

okuma” projesi olarak algılanması ge-

rektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Öğrenci Evimiz, gelecekte örgütü-

müzü yönetecek, örgütümüzün ilke-

lerine sahip çıkacak, örgütümüzü bü-

yütecek bizim gençlerimiz arasındaki 

dayanışmayı şimdiden büyütecektir. 

Öğrenci evimizi burada kalacak kızlı, 

erkekli bizim çocuklarımız, kendileri yö-

netecektir. Biliyorum ki; Öğrenci Evimi-

zin salonlarında ülkemiz için, halkımız 

için, mesleğimiz için, örgütümüz için, 

aydınlık geleceğimiz için en bilimsel, 

en nitelikli etkinlikler gerçekleşecektir.

Hepinizin bildiği ve inandığı gibi;

Gelecek güzel günler için, Masmavi 

gökyüzü altında birikmiş kara bulutların 

dağılması için, Gökyüzünün ve yeryü-

zünün bütün renklerinin özgürlüğü için, 

Bilim ve teknolojinin halkımızın hizme-

tine sunulması için, Mesleğimizin tüm 

güzelliklerinin hayatı yaşanabilir kılması 

için, Emperyalizme ve kapitalizme karşı 

insanca bir yaşam, özgür, demokratik, 

eşit ve bağımsız bir Türkiye için, TM-

MOB, dünyada ve ülkemizde yaşanan-

lara seyirci kalmayarak, karanlığa karşı 

aydınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe 

karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği, 

sömürüye karşı emeği savunmaya, 

başka bir Türkiye ve başka bir dünya 

mücadelesinde onurlu ve dik yürüyü-

şünü sürdürmeye devam edecektir. 

Öğrenci Evimiz bu anlayışlarımızın bir 

sonucu olarak yarattığımız bir değerdir. 

Herkes böyle algılamalıdır.”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 

Yaşar da, üniversite öğrencilerinin ba-

rınma hakkı konusunda büyük sıkıntılar 

bulunduğunu belirterek, bölgede daha 

rantsal bir proje yerine öğrencilerin ba-

rınma sorununu çözecek bir işbirliğine 

imza attıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-

roğlu ise konuşmasında gündemde-

ki konuları değerlendirdi. 17 Aralık’ta 

başlayan yolsuzluk operasyonuna de-

ğinen Kılıçdaroğlu, bunun Cumhuriyet 

tarihinin en büyük yolsuzluğu olduğunu 

belirtti.
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Tanışma
Pikniği

genç-İMO ODTÜ öğrencileri ile ta-

nışma pikniği düzenledi. 26 Ekim 2013 

tarihinde sınıf ve üniversite temsilcileri-

nin katılımı ile Eymir’de yapılan pikniğe 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. 

sınıfdan 35 öğrenci katıldı. Yeni öğren-

cilerle tanışılan piknikte Oda ve genç-

İMO faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Tanıtım Stantları
21, 22, 23, 24 Ekim 2013 tarihlerinde ODTÜ’de, 24 Ekim 2013 tarihinde Kırıkkale 

Üniversitesi’nde ve 13 Kasım 2013 tarihinde Gazi Üniversitesi’nde genç-İMO ta-
nıtım stantları açıldı. 

İMO Ankara Şubesi Araştırma Görevlileri Eren Çakmak ve Eylem Gümüş ile sı-
nıf ve üniversitesi temsilcilerinin durduğu stantlarda genç-İMO defteri, genç-İMO 
dergisi ve Sudaki Suretler belgesel filmi dağıtıldı. Oda yayınlarının tanıtıldığı ve 
oda faaliyetleri hakkında bilgi verilen stantlarda öğrencilerle tanışıldı ve öğrenci 
üye kayıtları alındı.

Öğrenci
Kurulu

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi Öğrenci Kurulu 9 Kasım 2013 
tarihinde toplandı. İMO Ankara Şubesi 
Araştırma Görevlileri Eren Çakmak 
ve Eylem Gümüş ile ODTÜ, Gazi, 
Kırıkkale, Atılım, Cumhuriyet ve Bülent 
Ecevit Üniversitelerinden temsilcile-
rin katıldığı toplantıda üniversitelerin 
seçim tarihleri belirlendi, ODTÜ yolu 
ile ilgili bildiri basılması kararı alındı, 
genç-İMO bülten hazırlıkları görüşüldü, 
genç-İMO defter basımı ve gelecek dö-
nem faaliyetlerinin rapor halinde sunul-
ması kararları verildi.

Kırıkkale Üniversitesi
Tanışma Kokteyli

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Öğrenci Kurulu 9 Kasım 2013 ta-

rihinde toplandı. İMO Ankara Şubesi Araştırma Görevlileri Eren Çakmak ve 

Eylem Gümüş ile ODTÜ, Gazi, Kırıkkale, Atılım, Cumhuriyet ve Bülent Ecevit 

Üniversitelerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda üniversitelerin seçim tarihleri 

belirlendi, ODTÜ yolu ile ilgili bildiri basılması kararı alındı, genç-İMO bülten hazır-

lıkları görüşüldü, genç-İMO defter basımı ve gelecek dönem faaliyetlerinin rapor 

halinde sunulması kararları verildi.

Ankara Toplantısı
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi genç-İMO toplantısı 30 Kasım 2013 

tarihinde yapıldı. İMO Ankara Şubesi Araştırma Görevlileri Eren Çakmak ve Ey-
lem Gümüş ile ODTÜ, Kırıkkale, Gazi ve Atılım Üniversitelerinden öğrenci temsil-
cilerinin katıldığı toplantı İMO binasında yapıldı. Toplantıda 3. Sum yapıları Sem-
pozyumu, 15 Aralık’ta yapılacak olan Şube Öğrenci meclisi, genç-İMO defter ve 
bülten çalışmaları görüşüldü.
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Atılım Üniversitesi - 29/11/2013
Üniversite Temsilcisi: İhsan Doğaç USTA
1. Sınıf Temsilcisi: Merve Pelin YILDIRIM
2. Sınıf Temsilcisi: Çiğdem IŞIK

3. Sınıf Temsilcisi: Abdullah Emre EKİNCİ

Gazi Üniversitesi - 18/11/2013
Üniversite Temsilcisi: : Ulaş KARAGÖL
1. Sınıf Temsilcisi: Gamze AKGÜNEŞ
2. Sınıf Temsilcisi: Saim KAYMAK

3. Sınıf Temsilcisi: Emre YILMAZKART
4. Sınıf Temsilcisi: Barış DELİ

ODTÜ - 26/11/2013
Üniversite Temsilcisi: Aysun TEKİN
1. Sınıf Temsilcisi: Berfum ÇOLAK
2. Sınıf Temsilcisi: Olgu ORAKÇI

3. Sınıf Temsilcisi: Metin SÖNMEZ
4. Sınıf Temsilcisi: Yeter ÜNAL

Kırıkkale Üniversitesi - 18/11/2013
Üniversite Temsilcisi: Mert KANTAR
I. Öğretim:
1. Sınıf Temsilcisi: Tolunay YILMAZ
2. Sınıf Temsilcisi: Aslıhan ŞENCAN
3. Sınıf Temsilcisi: Kansu Ali ÖZKAN
4. Sınıf Temsilcisi: Hasan Anıl ÇAĞLAR

II. Öğretim:
1. Sınıf Temsilcisi: Yasemin ULUS
2. Sınıf Temsilcisi: Tolga YILMAZ
3. Sınıf Temsilcisi: Fatih ÖZKAN
4. Sınıf Temsilcisi: Dilan SAPAR

Erciyes Üniversitesi - 25/11/2013
Üniversite Temsilcisi: Hatem Sipahi
I. Öğretim
1. Sınıf Temsilcisi: M. Bekir KILIÇ
2. Sınıf Temsilcisi: Enes Maraşlıoğlu
3. Sınıf Temsilcisi: Sercan GÜLTEKİN
4. Sınıf Temsilcisi: Akif ÇAĞIR

II. Öğretim
1. Sınıf Temsilcisi: Şeref DELİCE
2. Sınıf Temsilcisi: Aslı TÜRK
3. Sınıf Temsilcisi: Sezen DALKIRAN
4. Sınıf Temsilcisi: Cesur KUSEN

Cumhuriyet Üniversitesi - 19/11/2013
Üniversite Temsilcisi: Müberra YILMAZ 
I. Öğretim
1. Sınıf Temsilcisi: Mert BUÇAN
2. Sınıf Temsilcisi: Dilan KİRAZ
3. Sınıf Temsilcisi: Burak KOÇ
4. Sınıf Temsilcisi: Muammer KART

II. Öğretim:
2. Sınıf Temsilcisi: Bilal ALTAY
3. Sınıf Temsilcisi: Mehmet AŞILI

Afyon Kocatepe Üniversitesi - 29/11/2013
Üniversite Temsilcisi: Doğucan RESULOĞULLARI
1. Sınıf Temsilcisi: Emre DAŞDEMİR
2. Sınıf Temsilcisi: Emriye ÇINAR
3. Sınıf Temsilcisi: Yunus EYİSAN

Bülent Ecevit Üniversitesi - 18/11/2013
Üniversite Temsilcisi: Mahmuthan KELEŞ
1. Sınıf Temsilcisi: Ayça DURSUN
2. Sınıf Temsilcisi: Cemre Dilara ŞAVAK
3. Sınıf Temsilcisi: Aslıhan PEŞMEN
4. Sınıf Temsilcisi: Çiğdem ERCAN

Genç-İMO üniversite ve sınıf temsilcileri seçimleri 18-29 Kasım 2013 tarihleri arasında yapıldı:

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 

2013- 2014 GENÇ-İMO
ÜNİVERSİTE ve SINIF TEMSİLCİLERİ 

Bartın Üniversitesi - 26/11/2013
Üniversite Temsilcisi: Gamze ÇIRPAN
1. Sınıf Temsilcisi: Oktay ÖZASLAN
2. Sınıf Temsilcisi: Celal ER
3. Sınıf Temsilcisi: Serkan SEYLAN
4. Sınıf Temsilcisi: Murat Uğur SERENLİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi - 25/11/20130
Üniversite Temsilcisi: Emre ÖZKAVAK
1. Sınıf Temsilcisi: Serdar TURAN
2. Sınıf Temsilcisi: Ömer TAŞPINAR
3. Sınıf Temsilcisi: Yasin ÖZBEK
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IV. YAPILARDA KİMYASAL KATKILAR
SEMPOZYUMU ve SERGİSİ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
ve Kimya Mühendisleri Odası Ankara 
Şubeleri tarafından bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen uluslararası katılımlı “Yapı-
larda Kimyasal Katkılar Sempozyumu 
ve Sergisi” 24-25 Ekim 2013 tarihinde 
Milli Kütüphane’de gerçekleştirildi. İki 
gün süren sempozyum internet sitemiz 
üzerinden canlı yayınlandı.

Betonarme yapılarda yaygın olarak 
kullanılan kimyasal katkılar ile ilgili kişi, 
kurum ve kuruluşları bir araya getire-
rek sektördeki gelişmelerin tanıtıldığı, 
sorunların tartışıldığı bir ortam oluştu-
rulması ve kimyasal katkıların daha bi-
linçli kullanımının sağlanması amacıyla 
düzenlenen sempozyuma yaklaşık 200 
kişi katıldı.

“imo.org.tr” adresinden canlı olarak 
izlenebilen sempozyum açılış konuş-
maları ile başladı. İlk Konuşmayı İMO 
Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş 
yaptı. Konuşmasına Kemal Türkars-
lan ve Haluk İşözen’i anarak başlayan 
Tulumtaş, bu sempozyumun yapının 
en önemli bileşenlerinden betonun 
özelliklerinin geliştirilmesi ve her ko-
şulda betonun istenen değerlere ulaş-
tırılmasının bir aracı olarak kullanılması 
gereken kimyasal katkılara ilişkin oldu-
ğunu ve betonda kimyasal katkıların 
uygun standartlarda ve çevreye zarar 
vermeyecek şekilde kullanılmasının ya-
pıların buna bağlı olarak yapıyı kullan-
sın kullanmasın tüm insanların sağlığı 
açısından özel önem arz ettiğini belirtti.

Üreticisinden satıcısına, uygulayıcı-
sından son kullanıcılarına kadar bu sü-
rece dahil olan tüm özneler tarafından 
kimyasal katkıların özellikleri ve beton 
ile etkileşiminin bilinmesinin, sağlıklı 
ve güvenli yapılar inşa edebilmenin ve 
sağlıklı bir çevrede yaşayabilmenin ön 
koşulu olduğunu söyleyen Tulumtaş, 
sempozyumun bu anlamda, konu ile 
ilgili kişi, kurum ve kuruluşları bir ara-
ya getirerek bu alandaki gelişmelerin, 
sorunların tartışıldığı ve çözümler üre-
tildiği bir platform olmayı amaçladığını 
belirtti. 

TMMOB ve bağlı odalarınca meslek 
alanı ve ülkenin sorunları ile ilgili çok 
önemli etkinlikler düzenlendiğini söy-
leyen Tulumtaş konuşmasına “bu tür 
etkinliklerimizin daha görünür kılınması 
amacıyla öz gücümüzle kullanabilece-
ğimiz her türlü aracın geliştirilmesi ve 
uygulamaya geçilmesi, bilgi ve biriki-
mini ülkesi ve halkının yararı doğrultu-
sunda kullanma iradesinde olan tüm 
mühendislerin görevi olarak önümüzde 
durmaktadır. Bu araçlardan biri ola-
rak kullanılabileceğini düşündüğümüz 
İMOTV uygulamasını Eylül ayında Di-
yarbakır’da yaptığımız ‘Yapı Denetim 
Sempozyumu’nda hayata geçirdik ve 
sempozyumu canlı olarak yayınladık. 
Canlı yayınımız 1200 farklı IP numaralı 
bilgisayarla farklı giriş ve çıkış zaman-
larıyla 2 gün boyunca izlendi. Bu gün 
de bu sempozyumumuzu İMOTV’den 
canlı olarak yayınlıyoruz. Bu uygula-

manın geliştirilmesi, yaşaması ve ama-
ca uygun olarak kullanımı bu konuda 
hepimizin eleştirilerine ve geliştireceği 
önerilere bağlıdır” diye devam etti.

Tulumtaş’ın ardından KMO Anka-
ra Şube Başkanı İbrahim Akyürek 
konuştu. Konuşmasına yine Kemal 
Türkarslan ve Haluk İşözen’i anarak 
başlayan Akyürek, sempozyumun 
temelini oluşturan katkı maddelerinin 
ürün ve üreticilerinin gün geçtikçe art-
tığını, kimyasal katkı üretiminde kulla-
nılan katkı çeşitliliğinin kullanılabilirliği 
göz önüne alındığında ürün çeşitliliğin-
de sadeleşmeye gidilmesinde fayda 
olacağını düşündüklerini söyledi. 

Yapı kimyasallarında kullanılan ham-
madde sorununun yerli kaynaklarla 
sağlanmasına yönelik araştırmaların 
da hızlandırılması gerektiğini belirten 
Akyürek, özellikle ülkemizdeki bor ve 
boraks üretimi sırasında ortaya çıkan 
endüstriyel atıkların çevresel etkilerini 
azaltmak için bu atıkların yapılarda kul-
lanılmasına yönelik uygulama ve araş-
tırmalara ağırlık verilmesi gerektiğini ve 
özellikle çimento alanında bor minerali 
bileşimli çimento çalışmaları yapıldığını 
söyledi.

Ülkemizde birçok sektörde olduğu 
gibi yapı sektöründe de sorunlar oldu-
ğunu söyleyen Akyürek, ihtiyaç fazlası 
konutların her geçen gün kentlerimizin 
dokusunu değiştirmekte olduğunu, 
yeşil alan ve meralara bile imar izni 
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verilebildiğini söyledi ve konuşması-
na “Yapıların mimari, statik, elektrik 
proje kontrolleri ilgili Odalarımızdan 
alınıp tamamıyla Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na devredilmekte, kontrol 
mekanizması saf dışı bırakılmaya ça-
lışılmaktadır. Yerel Yönetimler Yasa-
sındaki (5393) değişiklik ile yerel yöne-
timler mali özerkliğe kavuşturulmuş ve 
mali denetimler azaltılmıştır. Bütün bu 
sorunlar biz mühendis, mimar ve şehir 
plancılarını kaygılandırmakta ve rahat-
sız etmektedir. Çözüm açıktır; planlı, 
alt yapısı güçlü, toplu ulaşım ağı yay-
gın, musluklarından su içilebilen havası 
temiz, yeşili yok edilmeyen kentler ya-
ratmak ellerimizdedir. Yeter ki bizlere 
kulak verilsin. TMMOB’nin ülkemize, 
ülkemizin de TMMOB’ye ihtiyacı var-
dır” diye devam etti.

İbrahim Akyürek’in ardından açılış 
konuşmaları Kimya Mühendisleri Odası 
Başkanı Mehmet Besleme, Sempoz-
yum Düzenleme Kurulu Başkanı Özgür 
Yaman, Beton ve Harç Kimyasal Katkı 
Maddeleri Üreticileri Derneği (KÜB) 
Başkanı Bora Yıldırım ile devam etti. 
Bora Yıldırım’ın ardından KÜB’den 
Gökhan Yılmaz derneği ve faaliyetle-
rini tanıtan bir sunum yaptı. 

Açılış konuşmalarının ardından, ilk 
sempozyumun Düzenleme Kurulu’nda 
emek vermiş olan Ocak 2011’de kay-
bettiğimiz Haluk İşözen ve o dönem 
İMO Ankara Şube Başkanlığı’nı yürüten 
Ekim 2012’de kaybettiğimiz  Kemal 
Türkarslan anısına bir sunum izlendi 
ve sempozyum sergi açılışı gerçekleş-
tirildi.

Sempozyumun ilk günü başkanlığını 
Prof Dr. İsmail Özgür Yaman’ın yaptığı 
oturum çağrılı konuşmacı Prof. Paulo 
J. M. Monteiro’nun “Role of Chemical 
Admixtures in the Concrete Industry” 
sunumu ile başladı. Oturumda “Sü-
perakışkanlaştırıcıların Kendiliğinden 
Yerleşen Betonun Taze Hal ve Sert-
leşmiş Özellikleri ile Maliyetine Etkisi”, 
Akışkanlaştırıcı Dozajının ve Ortam 
Sıcaklığının Ultra Yüksek Performans-
lı Betonun Erken Yaş Otojen Defor-
masyonuna ve Mukavemet Gelişimine 
Etkisi” ile “Farklı Kökenli Süperakış-
kanlaştırıcıların Mühendislik Özellikleri 
Geliştirilmiş PVA Lifli Kompozitlerde Lif 
Dağılımına Etkileri” sunumları yapıldı. 

Başkanlığını Prof. Dr. Hulu-
si Özkul’un yaptığı ikinci oturumda 
ise “Süperakışkanlaştırıcı-Bağlayıcı 
Malzeme Oranının Yüksek Performanslı 
Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerin 
İşlenebilirlik ve Mekanik Özelliklerine 
Etkisi”, “Hava Sürükleyici Katkının 
Kendiliğinden Yerleşen Çelik Lifli 
Betonun İşlenebilirliğine ve Basınç 
Dayanımına Etkisi”, “Hava Sürükleyici 
Katkıların Donma-Çözülme Etkisindeki 
Çimento Harçlarına Etkisi”, “Farklı 
Su Geçirimsizlik Katkılarının Betonun 
Basınç Dayanımı ve Geçirgenlik 
Özeliğine Etkisi”,  “Çeşitli Su Yalıtımı 
Kimyasallarının Performanslarının 
Karşılaştırılması” sunumları yapıldı.

Sempozyumun ilk günü başkanlığını 
Doç. Dr. Ömer Kuleli’nin yaptığı otu-
rum ve arkasından gerçekleştirilen 
kokteyl ile son buldu. Oturumda “Yapı 
Kimyasallarına Çevresel Çerçeveden 

Bakış”, “Çimento Esaslı Malzemelerde 
Fotokatalitik Aktivite Nasıl Ölçülür?”, 
“Akıllı Binalar İçin Yeni Nesil Yapı Mal-
zemeleri: Güneş Işığı ile Havadaki NOx 
Tipi Kirlilikleri Temizleyen Nano-Malze-
meler” sunumları yapıldı.

İkinci gün başkanlığını Doç. Dr. Mus-
tafa Şahmaran’ın yaptığı il oturum 
çağrılı konuşmacı Prof. Halil Ceylan’ın 
“Use of Chemical Admixtures in Conc-
rete Pavements” sunumu ile başladı. 
Oturumda “Yüksek Oranlı Akışkanlaş-
tırıcı Kullanılan Bayburt Taşı ile Üretil-
miş Hafif Betonların Mekanik Özellikleri 
Üzerine Bir Araştırma”, “Akışkanlaştırı-
cı Katkı Maddelerinin Cüruflu Çimento 
İle Uyumunun Araştırılması”, “Hiper 
Akışkanlaştırıcı Oranının Kendiliğinden 
Yerleşen Betonun Taze Haldeki Özel-
liklerine Etkisi” sunumları yapıldı.

Başkalığını Prof. Dr. Şakir Erdoğ-
du’nun yaptığı ikinci oturumda, “Süpe-
rakışkanlaştırıcı Kullanımının Betonun 
Aşınma Direncine Etkileri”, “Farklı Za-
manlarda Çözünen Kimyasal Katkıların 
Taze ve Sertleşmiş Harç Üzerindeki Et-
kileri”, “Yüksek Oranda Akışkanlaştırıcı 
Kullanımının Beton Özeliklerine Etkisi”, 
“Yeni Nesil Akışkanlaştırıcı Katkıların 
Kalsiyum Aluminat Çimentosu Esaslı 
Yüksek Dayanımlı Harçlarda Kullanımı” 
sunumları yapıldı. 

Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Tok-
yay’ın yaptığı üçüncü oturumda ise 
“Termoset Furan Reçinesi ile Bitüm 
Modifikasyonu”, “Farklı Kalıp Ayırıcıla-
rının Beton Yüzey Özelliklerine Etkisi”, 
“Yapı Kimyasalarının Depreme Karşı 
Güçlendirme Çalışmalarında Kullanıl-
ması”, “Farklı Öğütücü Kolaylaştırıcı 
Katkılı Çimentoların Özelliklerinin Kı-
yaslanması” sunumları yapıldı.

Sempozyum başkanlığını Yrd. 
Doç. Dr. Özlem Kasap Keski’nin 
yaptığı oturum ile son buldu. 
Oturumda “Antifriz Katkılı Betonların 
Basınç Dayanımına Yüksek Sıcaklık 
Etkisi”,  “Mineral Katkılı Betonların 
Bazı Mekanik ve Kılcal Geçirimlilik 
Özellikleri” ve “Astana NPOEKT MOCT 
M1 Köprüsü İnşaatında Kullanılan  
Öngermeli  Prekast Kirişlerdeki Beton 
Kalitesi” sunumları yapıldı.
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III. SU YAPILARI SEMPOZYUMU
TMMOB İnşaat Mühendisleri Oda-

sı Ankara Şubesi yürütücülüğünde, 
ilki 26-30 Mayıs 2009 tarihinde Sam-
sun’da, ikincisi 16-18 Eylül 2011 tarih-
lerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilen 
“Su Yapıları Sempozyumu”nun üçün-
cüsü 7-8 Aralık 2013 tarihinde Anka-
ra’da gerçekleştirildi. İki gün süren 
sempozyum internet sitemiz üzerinden 
canlı yayınlandı.

Geniş bir alana yayılan ve yaşamın 
temel bileşeni “su”yla ilişkisi ile insan 
hayatına birebir dokunan su yapıların 
tüm yönleriyle ele alınması, bu konu ile 
ilgili üniversite, kamu kuruluşları, ye-
rel yönetimler, özel sektör ve meslek 
odalarının bir araya getirilerek mevcut 
durumun, sorunların ve çözüm öneri-
lerinin tartışılması ve geleceğe yönelik 
öngörülerin paylaşılması amacıyla dü-
zenlenen sempozyuma 274 kişi katıldı.

İMO KKM Teoman Öztürk Salo-
nu’nda gerçekleştirilen sempozyum 
İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim 
Tulumtaş’ın konuşması ile başladı. 

Suyun sadece insanların değil yeryü-
zündeki tüm canlı ve cansız varlıkların 
gereksindiği ve sahiplik anlamında hiç 
kimsenin ve herkesin olan bir şey oldu-
ğu, bu yönüyle kamunun yani halkın ol-
duğunu söyleyen Tulumtaş, sular üze-
rinde tasarlanan ve gerçekleştirilen su 
yapıları ve bunlardan sağlanan yararla-
rın da bu anlamda kamuya, halka ait ol-
duğunu belirtti. Su kaynaklarının sınırlı 
ve coğrafi dağılımının eşitsiz olduğunu 
ifade eden Tulumtaş, kimi yerde kıtlığı 
ötelemek, gidermek; kimi yerde düzen-
lemek, yararlanmak, kimi yerde de diz-
ginlemek, zararlarını önlemek amacıyla 
türlü su yapılarına gerek duyulduğunu 
söyledi. Su ile ilgilenmenin ciddi bir iş 
olduğunu, sadece suya ilişkin doğa 
yasalarını bilmenin, su ile ilgili formül-
ler geliştirme ve uygulamanın yetme-
yeceğini belirten Tulumtaş, suyun 
binyıllardır çevrimini, hiç aksatmadan 
yinelediği döngüsünü anlayabilmenin, 
deneyimlerden ders çıkarmanın, suyun 
da bir hafızası olduğunu göz önünde 
bulundurmanın, bu özel varlığa saygı 
göstermek de gerektiğinin altını çizdi 

ve sözlerine “Hiç kimsenin ve herke-
sin olan bir varlığın korunması elbette 
ki herkesin görevi ve sorumluluğudur. 
Ancak bu yönde mücadele edilebilme-
si ve başarıya ulaşılabilmesi bireysel 
çabalardan çok bu çabaların ortaklaş-
tırılabildiği bağımsız ve özerk yapılara 
ihtiyaç duyar. Bu noktada, ülke ve hal-
kımızın yararı doğrultusunda çalışmayı 
şiar edinmiş birliğimiz ve odamıza karşı 
yürütülen ve son günlerde idari dene-
tim olarak gündeme getirilen düzenle-
me çalışmalarını,  sınırsız iktidar heve-
siyle yapılan ve kamu kaynaklarının yok 
edilmesine neden olan çalışmalara kar-
şı kamu adına bilim ve tekniğin ışığın-
da söz söyleyen Mühendis ve Mimar 
Odalarının bağımsız ve özerk yapısının 
yok edilmesi ve yürütmenin bir organı 
haline getirilerek susturulmaya çalışıl-
ması gayreti olarak gördüğümüzü ifade 
etmek istiyorum” diye devam etti. 

Tulumtaş’ın ardından genç-İMO 
adına Aysun Tekin söz aldı. “Bizler su-
dan yenilenebilir ve sürdürülebilir yön-
temlerle enerji üretiminin yapılmasını 
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destekliyoruz. Su mühendisliği konu-
sunda lisans eğitimlerinin daha yüksek 
standartlarda sağlanması gerektiğini 
düşünüyoruz. Su kaynakları alanında 
çalışmaların doğaya uyumlu, düzgün 
fizibilite çalışmaları sonucunda toplum 
yararına kullanılabilecek şekilde olması 
gerekiyor. Çünkü bizler doğada yalnız 
değiliz ve bütün canlıların ekosistemini 
korumak bilinci ile hareket etmeliyiz” 
diye belirten Tekin, suyun bir hak ol-
duğu, herkesin eşit bir şekilde sudan 
faydalandığı ve herkesin onu korumak, 
geliştirmek için çabaladığı bir dünya is-
tediklerini söyledi.

Tekin’in ardından söz alana Su Yö-
netimi Genel Müdür Yardımcısı Hü-
seyin Akbaş yeni kurulan bir genel 
müdürlük olan Su Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü’nün faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi. Genel Müdürlüğün temel göre-
vinin su kaynaklarının korunmasına ve 
sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına 
dair politikalar oluşturmak, mevzuat 
hazırlamak, havza bazında üst planla-
maları yaparak bütünleşik havza yöne-
timini sağlamak, ülkenin ulusal ve ulus-
lararası su yönetimini koordine etmek 
olduğunu söyleyen Akbaş, sadece su 
yapılarını değil suyun bütünü sahiple-
necek çalışmalar yapılması ve gelecek 
nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Akbaş’ın ardından DSİ Genel Müdür 
Yardımcısı Ömer Özdemir söz aldı. 
Özdemir, sempozyumun çalışmaları, 
tartışmaları itibari ile olumlu sonuçlar 
çıkarmasını umut ettiklerini ve çıkan 
olumlu sonuçları DSİ olarak göz önün-
de bulunduracaklarını söyledi.

Özdemir’in ardından İnşaat Mühen-
disleri Odası başkanı Taner Yüzgeç 
söz aldı. Taner Yüzgeç,  su kaynak-
larının kısıtlı olduğunu, buna karşılık ta-
lebin ise her geçen gün arttığına dikkat 
çekti. Yüzgeç, 2 milyar insanın temiz 
sudan mahrum olduğunu, 2,6 milyar 
insanın arıtma tesislerinden geçirilme-
miş su kullandığını ve her yıl 6 milyo-
na yakın insanın dizanteri, kolera, ishal 
gibi temiz suya ulaşamama nedeniyle 
bulaşan hastalıklardan yaşamını yitir-
diğini belirtti. Türkiye’nin sanıldığı gibi 
su kaynakları açısından zengin bir ülke 
olmadığını ifade eden Yüzgeç, suyun 
kamusallığının önemine dikkat çekti. 
Ülkemizde, nüfus artışı, kirlenme, kü-
resel ısınma ve küresel güçlerin baskı-
sı altında olan su kaynaklarımızla ilgili 
sorunlara, su yönetimindeki çok başlı-
lık ile ulusal bir politika oluşturmadaki 
eksikliklere dikkat çeken Yüzgeç, “So-
run kronik bir duruma gelmiş ve çözüm 
ülke dışından ithal edilecek reçetelerde 
aranmaya başlanmıştır. Yani Dünya 

Bankası ve İMF direktifleri su politika-
larımızın yönünü belirler duruma gel-
miştir” dedi. 

Bazı çözüm önerileri sunan Yüzgeç, 
“Küresel ölçekli politikaların etkileri gö-
rülmeli, ulusal ve toplumsal çıkarlarımı-
zın ortadan kaldırılması sonucunu ya-
ratacak politika ve uygulamalara karşı 
durulmalıdır. Geliştirilmeyi bekleyen su 
potansiyelimize karşı su yönetiminde-
ki çok parçalı yapının ortaya çıkardığı 
olumsuzluklar su kaynakları yönetimi-
nin kurumsal yapısının kapsamlı bir bi-
çimde yenilenmesini gerektirmektedir. 
Bu yeni kurumsal yapı tercih edilecek 
teknik, ekonomik ve sosyal politikalar 
temelinde şekillenmelidir. Bu politika-
ların tespitinde ülkemize özgü koşullar 
dikkate alınmalıdır. Tüm bunların ger-
çekleştirilebilmesi için su yönetiminin 
kurumsal yapısının oluşturulmasında 
bu hizmetin bir kamu hizmeti olduğu 
ve kamu yararı anlayışı gözetilerek ele 
alınması gerektiği mutlaka dikkate alın-
malıdır” diye konuştu. 

Su kanunu taslağını da değerlendi-
ren Yüzgeç, Orman ve Su işleri Bakan-
lığı tarafından hazırlanan Su Kanunu 
Taslağının ihtiyaçları karşılamaktan 
oldukça uzak bir anlayışla hazırlandı-
ğını belirtti. Tasarının su için temel bir 
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kanun değil, “su tahsis kanunu” nite-
liğinde olduğunu kaydeden Yüzgeç, 
tasarı hakkında şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Suyun ticari bir meta olarak 
piyasaya sunulmasının son adımı ola-
rak özelleştirme amacına hizmet etme-
si açısından yasa tasarısında suya bir 
‘kaynak’ olarak yaklaşılmakta, sadece 
kullanıma yönelik bir meta şeklinde ele 
alınmaktadır. Tasarı ile yeraltı ve yer 
üstü tüm su kaynaklarının 49 yıllığına 
devredilmesi, özelleştirilmesi, yerli ve 
yabancı tekellere satılması öngörül-
mektedir.  Bu tasarı Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki, topluma ait, ülkenin 
tüm su varlığının/kaynaklarının en kısa 
yoldan özel sektöre devrini düzenleyen 
bir kanun tasarısıdır. ‘Suyun yönetimi 
karşılığında ücretlendirilmesi’ yaklaşı-
mının, temel bir hak olarak su ihtiyaç-
larının karşılanması ile bağdaşması 
mümkün değildir” 

Açılış konuşmalarının ardından sem-
pozyum başladı ve sempozyumda ikisi 
çağrılı toplan 23 bildiri sunuldu. 

İlk gün başkanlığını Orhan Baykan’ın 
yaptığı ilk oturumda “Erken Cumhuri-
yet Dönemi Su İşleri ve Antalya Suları”, 
“Türkiye’de Çalışmakta Olan Tarihi Su 
İletim Yapıları”, “Türkiye’de Çalışmak-
ta Olan Tarihi Barajlar”, “Geçmişten 
Günümüze Ulaşan Su Sistemlerinin 
Bir Öğesi Olan Tarihi Su Kemerlerinin 
İstanbul’daki Örneklerinde Görülen 
Genel Bozulma Nedenleri ve Koruma 
Önerileri Üzerine Bir İnceleme”, “Tür-

kiye’de Baraj Mühendisliğinin Gelişimi 
Üzerine Bir Değerlendirme” başlıkların-
da bildiriler sunuldu. Başkanlığını Me-
lih Yanmaz’ın yaptığı ikinci oturumda 
“Dinamik Benzeri Deneylerle Beton 
Ağırlık Baraj Sismik Performansının 
İncelenmesi”, “Sismik Yöntemlerle 
Temel Zemin Taşıma Gücünün Hesap-
lanması”, “Su Yapılarında Jeolojik-Je-
oteknik Çalışmalar ve Uygulamadan 
Örnekler”, “Kapak Kontrollü Yuvarlak 
Başlıklı Savak Akımının Sayısal Mo-
dellenmesi”, “Dikdörtgen Kesitli Açık 
Kanal Akımında Kesit Daralmasının İn-
celenmesi” bildirileri sunuldu. başkan-
lığını Ali Günyaktı’nın yaptığı üçüncü 
oturumda ise “Su Dağıtım Şebekele-
rinde Etkin Pompa Programlarının Be-
lirlenmesi”, “Alpaslan II Barajı Basınçlı 
İletim Tüneli Kapakları Hidrolik Model 
Çalışmaları”, “Basınçlı Sistemlere Hava 
Girişinin Etkileri”, “Açık Havalarda Su 
Yüzü Profilinin Farklı Hız Formülleri İle 
Belirlenmesi, Nakkaş Dere Örneği”  bil-
dirileri sunuldu. 

İkinci gün başkanlığını Şevket Çok-
gör’ün yaptığı oturum ile başladı. Otu-
rumda “Entegre Havza Yönetiminde 
Sulama ve Hidroelektrik Santral İşlet-
meciliğinin Yeri ve Önemi Üzerine Bir 
Çalışma”, “Türkiye’de Koruma ve Kul-
lanma Dengesi Açısından Su Kaynak-
ları Planlama ve Projelendirilmesi Üze-
rinde Bir Değerlendirme”, “4628 Sayılı 
Yasa ile Tesis Edilen HES Projelerinde 
Denetim Hizmetleri” başlıklarında bil-
diriler sunuldu. Başkanlığını Nuray 

Tokyay’ın yaptığı beşinci oturumda 

“Değişen Daralma Oranlarında, Dökme 

Duvar Tipi Köprü Kenar Ayakları Etra-

fında Oluşan Oyulmanın Zamanla Deği-

şimi”, “Mogan Gölü Taşkınları Üzerine 

Değerlendirmeler” bildirileri sunuldu. 

Başkanlığını Şahnaz Tiğrek’in yaptığı 

altındı ve son oturumda ise “Nerede 

Hata Yaptık?”, “Küçük Hidroelektrik 

Santralleri ve Çevre Sorunları”, “Su Ya-

pıları ve Göksu Deltası Kıyı Erozyonu”, 

“Türkiye’de Çevre Karşıtı Su Projeleri” 

bildirileri sunuldu. 

Oturumların ardından moderasyo-

nunu İhsan Kaş ve Şahnaz Tiğrek’in 

yaptığı değerlendirme forumu ile sem-

pozyum son buldu.
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III. YAPI DENETİMİ SEMPOZYUMU 

İnşaat Mühendisleri Odası adına 
yürütücülüğünü İMO Diyarbakır ve 
Ankara Şubelerinin yaptığı 3. Yapı 
Denetimi Sempozyumu 5-6 Ekim 2013 
tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleşti-
rildi. Bir panel, dört oturum ve bir foru-
mun gerçekleştirildiği sempozyumda, 
dördü çağrılı olmak üzere 19 bildiri su-
numu yapıldı. İki gün süren sempoz-
yum internet sitemiz üzerinden canlı 
yayınlandı.

Sempozyumda yapı denetimi siste-
minde yaşanan sorunların ancak ta-
rafların bir araya gelip ortak çözümler 
üretmesiyle aşılabileceği belirtildi.

Sempozyuma, İMO Yönetim 

Kurulu Üyeleri, İMO Şube Başkanları 

ve Yönetim Kurulu Üyeleri, BDP 

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediye 

Başkanı Osman Baydemir, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel 

Müdürü Kasım Kayıhan, Yenişehir 

Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa 
Temel ile çok sayıda akademisyen, 

bilim insanı ve inşaat mühendisi katıl-

dı. Sempozyum açılış konuşmalarıyla 

başladı.

İMO Diyarbakır Şube Başkanı Turan 
Kapan, yıllarca eğri cetvelle doğ-
ru çizginin çizilmeye çalışıldığını be-
lirtirken, İMO Ankara Şube Başkanı 
Selim Tulumtaş, yapı denetimin asli 
unsurları mühendis ve mimarlardır 
dedi. İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Yüzgeç ise, bütün dünyada 
olduğu gibi yapı denetiminin bir kamu 
hizmeti olduğunu söyledi. Diyarbakır 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman 
Baydemir ise, yapı denetimlerinin ta-
mamının TMMOB’a bağlanması gerek-
tiğini vurguladı.

Ülkede ancak depremlerin ardın-
dan yaşanan can ve mal kayıplarından 
sonra Yapı denetiminin önemsendiği-
ne dikkat çeken Turan Kapan, “Can 
ve mal kaybına yol açan bu acı tablo; 
yıllarca yerelden merkezi hükümete, 
merkezi hükümetten yerele kadar yapı 
denetim sürecinde etkili ve yetkili olan 
kurumların üzerlerine düşen sorumlulu-
ğu, bizce kamu hizmetini yerine getir-
memesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır” 
dedi. 

Yıllarca eğri cetvelle doğru çizgi-
nin çizilmeye çalışıldığını kaydeden 
Kapan, “Ancak eğri cetvelle doğru 
çizgi çizmek mümkün değildir. Eksik 

yapı denetim sistemiyle sağlıklı ve gü-
venli yapılar üretmek elbette mümkün 
değil; bunun hepimiz farkındayız. Ama 
böyle diyerek de tüm sorumluluğu üze-
rimizden atmamız da yanlıştır. Hepimiz 
topluma karşı, mesleğimize karşı gö-
revlerimizi elbirliğiyle yerine getirirsek; 
depremin değil mühendislik hizmeti al-
mamış, denetimi yapılmamış yapıların 
öldürdüğünü bilince çıkarıp ona göre 
yerelde hizmet yürütülmesini sağlar-
sak, acı tablonun oluşmasını engelle-
yebiliriz” diye konuştu.

İMO Ankara Şube Başkanı Selim 
Tulumtaş, yapı denetim sistemini 
oluşturan asli unsurların mühendis 
ve mimarlar olduğundan hiç şüphe-
lerinin olmadığını ancak buna karşılık 
TMMOB ve bağlı odaların yetkilerinin 
daraltılmasının sağlıklı bir yapı deneti-
mi sisteminin kurulması çalışmalarıyla 
çeliştiğini ifade etti. Yetkileri daraltma 
girişimini sistem bütünlüğünü anla-
yamama olarak yorumladıklarını kay-
deden Tulumtaş “Mevcut ve oluşa-
bilecek her tür olumsuz koşula karşın 
ülkemiz için iyiden ve güzelden yana 
çalışma irade ve kararlılığımızın devam 
ettiğini ve edeceğini belirtmek isterim. 
Bugün bu irade ve kararlılığımızı sade-
ce bu salonda dillendirmiyoruz. Web 
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sitemiz üzerinden yaptığımız canlı ya-
yınımızla ülkemizin her noktasındayız. 
Sempozyumumuzun dün olduğu gibi 
bugünde ülkemiz için iyiden ve güzel-
den yana olan tavrımızın nişanesi ola-
cağına inanıyorum” dedi.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner 
Yüzgeç, konuşmasına Diyarbakır ve 
Ankara şube yönetim kurulu üyelerine 
teşekkür ederek başladı. Yapı Denetimi 
Sempozyumu’nun üçüncüsünü düzen-
lediklerini belirten Yüzgeç, yapı dene-
timi sorununun on yıllardır odalarının 
ilgi alanında olduğunu hatırlattı. Bilimin 
ışığı ve bilim insanlarının öncülüğünün 
İnşaat Mühendisleri Odası’nın rehberi 
olduğuna işaret eden Yüzgeç, 1975 
yılında Lice’de meydana gelen dep-
rem ile Hicret apartmanının her hangi 
bir yer sarsıntısı olmadan yıkılmasının 
yapı denetiminin önemini kendiliğinden 
ortaya çıkardığını vurguladı. Yüzgeç, 
“Yapı denetimi üzerinde hassasiyet-
le durmak, bir kez daha Lice, bir kez 
daha Hicret apartmanı faciası yaşan-
maması için elzemdir; ertelenemez, 
göz ardı edilemez toplumsal ve insani 
bir sorumluluktur. İMO kuruluşundan 
bu yana yapı denetim tartışmalarının 
asli unsuru olmuş, konunun taşıdığı 
önemin yitirilmemesi için yoğun çaba 
harcamış, yapı üretim sürecinin tüm 
aşamalarının kesintisiz ve etkin olarak 
denetlenmesi gerektiğini ısrarla savun-
muştur” dedi.

Ülkenin asli sorunları arasında ka-
çak ve sağlıksız yapılaşma ve çarpık 
kentleşmenin doğurduğu sonuçların 
yer aldığını ifade eden Yüzgeç, bütün 
dünyada olduğu gibi yapı denetiminin 
bir kamu hizmeti olduğunu söyledi. 
Yüzgeç, “Bu kamu hizmetinin illa bir 
kamu kuruluşu veya kamu görevlileri 
aracılığı ile yapılması gerekmeyebilir. 
Fakat bu hizmet asla ve asla piya-
sa dengelerine, vahşi rekabetçi ser-
best piyasa koşullarına terk edilemez. 
Bizdeki yapı denetimi sisteminin temel 
sorunu budur. Bakanlık tarafından 
hazırlanan Yapı Denetimi Kanunu’na 
yönelik değişiklik taslakları bu sorunu 
gidermekten ziyade derinleştirmeye 
sebep olacaktır” diye konuştu.

Çevre ve şehircilik Bakanlığı Yapı 
İşleri Genel Müdürü Kasım Kayıhan 
da, toplumun gelişmişlik düzeyinin 
kentleşme olduğunu belirterek, ba-
kanlık olarak amaçlarının şehirlerinin 
yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu 
söyledi. Kayıhan, “Türkiye hızlı kent-
leşmektedir. Kentleşme oluşumunda 
hava kirliliği ve çarpık kentleşme gibi 
sorunlar ortaya çıkmaktadır. İnşaat 
sektörünü denetim altına alma amacı-
mız 1999’daki depremlerdir” şeklinde 
konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Osman Baydemir, Diyarbakır’da 
yapı denetimi veya yapı güvenliği açı-

sından müdahaleyi, değişim ve dönü-
şümü zorunlu kılan en az 14 mahallenin 
bulunduğunu kaydetti. Yapı denetimi-
nin TMMOB’a bağlanmasını isteyen 
Baydemir, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Yapı denetiminde müteahhit fir-
ma ilgili denetim firmasının patronudur. 
Çalışanın patronu denetlediği bir sis-
temi henüz görmedim. Dolayısıyla bu 
sistemin arzulanan anlamda etkin bir 
sonuç doğurmasını beklemek eşyanın 
tabiatına ve kapitalizmin ruhuna da ay-
kırıdır. Yapı denetimi sistemi kentin ve 
ülkenin geleceği açısından tartışmaya 
açılmalıdır. Bana göre yapı denetim-
lerinin tamamı TMMOB’a bağlanma-
lıdır.  TMMOB kamu adına denetimi 
yapmalıdır. O işlem ilgili yasayla, birim 
fiyatla belirlenmeli, kaynağın tamamı 
TMMOB’nin havuzunda toplanmalıdır. 
Buradan ilgili denetim firmalarına ak-
tarılmalı.  Şüphesiz bu denetim firma-
larını da denetleyen bir mekanizmaya 
ihtiyaç var. Zira denetimsiz bir ticari 
aktivite aşamasında olmadığımız ka-
naatindeyim. Henüz o erdemli noktaya 
gelmediğimiz kanaatindeyim. Son ola-
rak dirençli yapılardan söz etmek için 
Marmara, Van, Lice depremini unut-
mamak gerekiyor.”

Sempozyum açılışında İnşaat Mü-
hendisi BDP Diyarbakır Milletvekili 
Altan Tan da bir konuşma yaptı.

İki gün süren,  bir panel, dört oturum 
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ve bir forum şeklinde gerçekleştirilen 
sempozyumun panel ve forum bölü-
münde yapı denetimi sisteminde yaşa-
nan sorunlar tartışıldı ve çözüm öneri-
leri ortaya konuldu.

Sempozyum oturumlarında ise, 
“Çelik yapılarda kalite kontrol ve de-
netim (çağrılı bildiri)”, “Davranış düzen-
sizliğinin Van depremindeki yansımala-
rı ve güçlendirmede yapı davranışının 
düzeltilmesi”, “Yapı denetim sürecine 
yönelik sistematik yaklaşım önerileri”, 
“Bakanlık-belediye-müteahhit üçge-
ninde yapı denetim sorunsalı”, “Yapı 
laboratuar uygulamaları (çağrılı bildi-
ri”, “Yapı denetim kanununda meslek 
etiği ihlalleri”, “Yapı denetim kuruluş-
larının işçi sağlığı ve iş güvenliği aşı-
sından sorumlulukları”, “Türkiye’de 
yapı denetimin denetimi”, “Normal ve 
lifli beton karışımlarının performansa 
dayalı tasarımı (çağrılı bildiri)”, “Yapı 
denetim kuruluşlarının istihdama kat-
kısı”, “Prefabrike betonarme yapılarda 
denetim ve TSEK 118 yaklaşımının 
değerlendirilmesi”, “Yapı denetiminde 
betonun yeri”, “Beton kalitesinin yapı 
denetimi kapsamında denetlenmesi”, 
“Kentsel dönüşüm kapsamında bi-
naların bölgesel risk dağılımının belir-
lenmesi: Pera yöntemi (çağrılı bildiri)”, 
“Kentsel dönüşüm sürecinde riskli yapı 
stoğunun yenilenmesi ve yapı deneti-
min bu süreçteki önemi: Aksaray ör-

neği”, “Ankara’da kentsel dönüşüm 
uygulamaları”, “Kamuya ait taşınmaz-
larda; tarihi yapıların restorasyonu ve 
yeni yapı uygulamalarında yapı dene-
tim sistemi üzerine bir değerlendirme”, 
“Yapı denetim kuruluşlarının çalışmala-
rının istatiksel değerlendirilmesi” konu-
larında sunumlar gerçekleştirildi.

Sempozyumdaki forumun mo-
daratörlüğünü İMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yüzgeç yaparken, 
İMO Diyarbakır Şube Başkanı Turan 
Kapan, İMO İstanbul Şube Başkanı 
Cemal Gökçe, İMO Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Erhan Karaesmen, 
Hacettepe Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Baki Öztürk ve Dicle 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu 
ise foruma konuşmacı olarak katıldı.

Forumda konuşan İMO Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş, denetimin 
yönetimin bir işlevi olduğunu belirte-
rek, yapı denetiminin tek boyutlu ola-
rak düşünülemeyeceğini ifade etti. 
Yapı denetiminin hukuksal, sosyal, 
toplumsal, ekonomik olmak üzere 
birçok boyutu içerdiğini vurgulayan 
Tulumtaş, İMO olarak bu bakış açı-
sıyla bu sempozyumu düzenlediklerini 

ve sempozyumun yapı denetim siste-
minin tüm boyutlarıyla tartışılabileceği 
bir platform haline dönüştüğünü söy-
ledi. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu ise, 
Diyarbakır’da kötü bir yapılaşma ol-
duğunu belirterek, “Malzeme kalitesi 
denetimi çok yetersiz. Bildiğiniz gibi 
yapı denetimi yasası ne için çıktı, 1999 
depreminden sonra binlerce insan 
yaşamını yitirdi ve bundan sonra yapı 
denetimi ortaya çıktı. Bizim yoğunluğu-
muzu binanın sağlamlığına ayırmamız 
gerekiyor” dedi.

İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal 
Gökçe, Bu ülkede mühendisliğin olma-
dığına dikkat çekti. Gökçe, “Denetim 
konusu bir ülkeyi planlama, şehri plan-
lamadır. Siz kent planlamalarını doğru 
yapmazsanız, yapı denetiminizi de ya-
pamazsınız. Eğer bir ülkenin yönetici-
ler helikoptere binerek hangi yapının 
nereye yapılacağına karar veriyorsa, o 
ülkede sağlıklı bir mühendislikten, sağ-
lıklı bir denetimden bahsedemezsiniz. 
Çünkü dünyada gelişmiş ülkelerde ida-
reciler, kent yöneticileri, meslek insan-
ların arkasından giderler, mühendisle-
rin arkasından giderler. Mühendisler 
kent yöneticilerinin arkasından gitmez-
ler. Çünkü onlar bilgedir ve bilirler” diye 
konuştu. Bu ülkede yapılarla ilgili her 
şeyin müteahhitlerin elinde olduğunu 
ifade eden Gökçe, Diyarbakır’da ya da 
diğer ülkelerde estetikten ya da ekono-
miden bahsetmenin olanaksız olduğu-
nu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Öğrenim 
Görevlisi Baki Öztürk de, çözüm nok-
tasında daha dikkatli olunması gerekti-
ğini belirtti.

İMO Diyarbakır Şube Başkanı Turan 
Kapan ise Diyarbakır şube olarak yap-
tıkları çalışmaları, yetkili kurumlarla 
paylaştıklarını ve ardından 2000’den 
sonra elle betonun yasaklandığını kay-
detti. Kentte belediyelerin meslek oda-
larını önemsediğini ifade eden Kapan, 
2011’de yapı denetim sisteminin baş-
lamasıyla birlikte geçmişteki sistemi 
arar bir noktaya geldiklerini söyledi. 
Yapı denetim sisteminin işlemediğinin 
bu iki günde yapılan tartışmalarda da 
ortaya konulduğunu belirten Kapan, in-
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şaat mühendisleri olarak artık deprem-
lerle anılmak istemediklerini kaydetti. 
Kapan, tarafların bir araya gelmesi ve 
doğru kararlar almasıyla yapı denetim 
sistemindeki sorunların da çözüleceği-
ni düşündüğünü söyledi.

ODTÜ Öğrenim Görevlisi Dr. Erhan 
Karaesmen de, sempozyumun amacı-
na ulaştığını belirtti. Meslek odalarının 
ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın öne-
mine dikkat çeken Karaesmen “İnşaat 
Mühendisleri Odası bu toplumda aklı 
kullanmaya en yatkın camiadır. İMO 
Türkiye de toplumsal bir ihtiyacın so-
nucu oluşmuştur.  Birkaç ülkeyi gezdim 
ama Türkiye’deki teknik meslek oda-
larının bir benzerinin dünyanın başka 
yerlerinde olduğunu hiç sanmıyorum. 
Bu ülkede Teknik meslek odaları bir 
ihtiyacı karşılıyorlar, bazı gerçeklerin 
yanından geçiyorlar, politik düşünceyi 
işin eksenine oturtuyorlar. 50 yıllık geç-
mişi olan teknik meslek odaları toplu-
munun ihtiyaçlarını yansıtmaktadırlar” 
diye konuştu.  Karaesmen yapı dene-
timinin ise bir uygarlık meselesi oldu-
ğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve 
dinleyiciler de görüş ve önerilerini açık-

ladı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı 
İşleri Genel Müdürü Kasım Kayıhan, iki 
günlük sempozyumdaki konuşmalarda 
aldıkları notları Bakanlık yetkilileriyle 
değerlendireceklerini söyledi.

İMO Yönetimi Kurulu Başkanı Taner 
Yüzgeç ise, hazırlanan Yapı Denetim 
Kanunu taslağını yetersiz bulduklarını 
belirterek, bakanlık yetkilerine kanun 
taslağını tartışmak ve doğru yöntemleri 
bulmak için bir araya gelme önerisinde 
bulundu.

Plaket ve katılım belgesi töreniy-
le sona eren Sempozyumda İMO 
Diyarbakır Şube Başkanı Turan 
Kapan’a, İMO Ankara Şube Başkanı 
Selim Tulumtaş’a, sempozyum 
sponsorlarına ve sempozyumu des-
tekleyen kuruluşların yetkililerine, 
panel ve oturum başkanları ile çağrılı 
bildiri sunan akademisyenlere plaket; 
panelde konuşanlar ile oturumlarda 
sunum yapanlara da “Katılım belgesi” 
verildi.

İMO Ankara Şube Başkanı 
Selim Tulumtaş’ın Yapı Denetim 
Sempozyumu’nda yaptığı konuşma-
nın tam metni:

Değerli Katılımcılar,
Değerli Meslektaşlarım,
Mühendislik alanı, odamız, birliği-

miz ve ülkemiz açısından önemi yad-
sınamaz bir konu ile ilgili olarak İnşaat 
Mühendisleri Odamızca düzenlenen ve 
yürütücülüğünü Ankara ve Diyarbakır 
şubelerimizin yaptığı Yapı Denetim 
Sempozyumunda birlikte olmanın mut-
luluğunu ve gururunu sizlerle paylaşı-
yor, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına 
sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Değerli meslektaşlarım,
Yapı Denetim Sistemini oluşturan 

asli unsurun mühendisler ve mimarlar 
olduğuna ilişkin hiçbirimizin aklında bir 
tereddüt yoktur. Ancak bu gerçek açık 
bir biçimde ortada iken bu konuda ül-
kemizde yaşanan bazı gelişmeleri an-
lamlandırmak bizler açısından mümkün 
olmamaktadır.

Bir buçuk yıl önce bir yapı dene-
tim panelinde söylediklerimi burada 
tekrarlamaktan ne kadar rahatsızlık 
duysam da, tekrarlamanın gerekliliği-
ne inanıyorum. 

Sistem bütünlüğü ile bakıldığında 
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Odamız, yapı denetim alanında ya-
şanan sorunlara kamuoyunun dikkati-
ni çekmek amacıyla 3. Yapı Denetimi 
Sempozyumu Sonuç Bildirgesi’ni ulusal 
düzeyde yayın yapan 21 gazeteden 560 
köşe yazarına bir mektup eşliğinde gön-
derdi.

Köşe yazarlarına gönderilen mek-
tup:

Tarih  15.11.2013
Sayı   OB.03126

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
tarafından 5-6 Ekim 2013 tarihle-
rinde düzenlenen 3. Yapı Denetim 
Sempozyumu’na ait Sonuç Bildirgesi’ni 
ekte bilgilerinize sunuyorum.

Bu vesileyle mimarlık ve mühendislik 
alanına ilişkin bazı gelişmeleri de sizinle 
paylaşmak istiyorum.

Son günlerde TMMOB ve bağ-
lı Odalarının idari ve mali denetiminin 
ilgili Bakanlıklarca yapılacağına ilişkin 
Bakanlar Kurulu kararları gündemin bir 
köşesinde duruyor. Orman Mühendisleri 
Odası’nın idari ve mali denetiminin 
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapı-
lacağına dair Bakanlar Kurulu kararı 7 
Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlandı, diğer Odalara ilişin kararların 
da imzaya açıldığı kamuoyuna yansıdı.

Bu, sınırsız iktidar hevesiyle yapılan ve 

kamu kaynaklarının yok edilmesine ne-
den olan çalışmalara karşı kamu adına 
bilim ve tekniğin ışığında söz söyleyen 
Mühendis ve Mimar Odalarının bağımsız 
ve özerk yapısının yok edilmesi ve yürüt-
menin bir organı haline getirilerek sustu-
rulmaya çalışılması gayretidir.

Bu durumun yaratacağı olumsuzluk-
lara ilişkin İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
Başkanı ve bir mühendis olarak söyleye-
bileceğim çok şey var. Ancak inanıyorum 
ki bu ne salt Odaların ne de mühendis-
mimarların sorunu. Bu durum, bu ülkede 
yaşayan herkesi etkileyecek bir sorun. 
Bu nedenle ben, mimar-mühendislerin 
yaptığı evde oturan, yollarını, köprüle-
rini, tünellerini kullanan, barajlarından 
yararlanan, üretiminde yer aldıkları gıda-
larla beslenen, tesislerinden aydınlanan, 
ısınan ve daha bir çok sayamayacağım 
emek ürünlerinden faydalanan ve bu 
ülkede yaşayan bir vatandaş olarak bu 
konuda tek bir şey söyleyeceğim;

Yaşam alanlarımız, hatta yaşamımız 
tehdit altında!

Bu söz çok iddialı-büyük ve ürkütü-
cü gelebilir. Ancak, yaşadığınız çevrede 
gördüğünüz ve göremediğiniz mimar-
mühendis emeği ile üretilen ve üretilecek 
olanların yaşamınızdaki yerini göz önüne 
aldığınızda, bilim ve tekniği önder kabul 
eden bağımsız ve özerk bir yapının sus-
turulmasının ve bu alanın sınırsız şekilde 

iktidarların ve çıkar çevrelerinin hırslarına 
ve tasarruflarına bırakılmasının yaşamı-
nızı nasıl bir tehlikeye atacağını sanırım 
takdir edersiniz. 

Yaşanacak olumsuzluklardan etkile-
necek, kamuyu bilgilendirme görevi olan 
ve bu ülkenin vatandaşı olarak sizin de 
bu olumsuz gelişmeye köşenizde yer 
ayıracağınıza olan inancımla saygılar su-
nuyorum. 

Taner YÜZGEÇ
İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

Sempozyum Sonuç Bildirgesi:
Ülkemizin asli sorunları arasında; ka-

çak ve sağlıksız yapılaşma ve çarpık 
kentleşmenin doğurduğu sonuçlar yer 
almaktadır. İnsanların güvenli ve sağlıklı 
yapılarla yaşanabilir bir çevrede yaşama 
hakkı en temel insan hakları arasındadır 
ve bu hakkı sağlamak da kamunun en 
başta gelen görevidir. Bu görevin sağlıklı 
olarak yerine getirilmesinin temel ayakla-
rından biri olan yapı denetimi, ilgilendiği 
alan itibari ile denetim işlevinin doğası 
gereği bir kamu hizmetidir. Bu hizmet, 
ister kamu kurumları ve kamu görevlileri 
aracılığıyla, isterse de kamu tarafından 
yetkilendirilen yapı denetim kuruluşları 
eliyle gerçekleştirilsin, hiçbir şartta asla 
piyasa dengelerine, vahşi rekabetçi ser-
best piyasa koşullarına terk edilemez. 
Ülkemizdeki yapı denetim sisteminin te-

YAPI DENETİM SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
KÖŞE YAZARLARINA MEKTUP EŞLİĞİNDE GÖNDERİLDİ

yapı üretim süreçlerinin tümü içerisin-
de hem alanın uzmanlık birikimi hem 
de örgütlülüğü ile asli bir unsur olarak 
değerlendirilmesi gereken ve bugüne 
kadar alanında bu işlevlerini başarı ile 
gerçekleştirmiş olan birliğimiz, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları birliği ve 
bağlı odalarımızın işlevsizleştirilmesi, 
itibarsızlaştırılması ve yetkilerinin azal-
tılması yönünde yapılan çalışmalar ile 
sağlıklı bir yapı denetim sisteminin ku-
rulmasının gerekliliği üzerinden yürütü-
len çalışmalar birbiriyle çelişmektedir.

Bu durumu en iyi niyetli tahlilimizle 
sistem bütünlüğünü anlayamama ola-

rak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte 
mevcut ve oluşabilecek her tür olum-
suz koşula karşın ülkemiz için iyiden ve 
güzelden yana çalışma irade ve karar-
lılığımızın devam ettiğini ve edeceğini 
belirtmek isterim.

Değerli meslektaşlarım,
Bugün bu irade ve kararlılığımızı 

sadece bu salonda dillendirmiyoruz. 
Web sitemiz üzerinden yaptığımız canlı 
yayınımızla ülkemizin her noktasın-
dayız. Bunu sağlayan başta Yönetim 
Kurulu başkanımız Sayın Taner 
Yüzgeç olmak üzere Merkez Yönetim 
Kurulumuza şükranlarımızı sunuyorum. 

Bu projenin gerçekleştirilmesi ve iler-
letilmesi yönünde hepimize görevler 
düştüğüne inanıyorum.

Sempozyumumuzun dün olduğu 
gibi bugünde ülkemiz için iyiden ve 
güzelden yana olan tavrımızın nişanesi 
olacağına olan inancımla başta düzen-
leme kurulumuz olmak üzere, bilim ve 
danışma kurullarımıza, düşüncelerini 
sunu ve bildiri olarak bizlerle paylaşan 
hocalarımıza ve meslektaşlarımıza, bu 
ruhu bizimle yaşayan ve emeklerini 
gönüllülük ötesi bir özveri ile yürüten 
çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür 
ediyor ve tekrar sizleri saygı ile selam-
lıyorum.
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mel sorunlarından birini bu yöndeki ge-
lişmeler oluşturmaktadır.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Marmara 
Depremleri sonrası çıkarılan 595 ve 601 
sayılı KHK’lar ile yapı denetim mevzuatı ve 
meslek içi eğitim konularına ilişkin düzen-
lemeler yapılmıştır. Başlangıçta TMMOB 
ve bağlı Odaları mevzuat içerisinde yer 
alır ve gerek 3458 ve gerekse 6235 sa-
yılı yasalarda yer alan hak ve yetkilerini 
kullanabilir iken her iki KHK’nın Anayasa 
Mahkemesince iptali sonrasında 2001 
yılında TMMOB’ni ve Meslek Odalarını 
tamamen dışlayan 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun ve ilerleyen 
yıllarda da uygulama yönetmelikleri çıka-
rılmış, seçilen pilot illerde başlayan uygu-
lamanın 2011 yılından itibaren de tüm il-
lerimizde sadece yapı denetim 
işi yapmak üzere Bakanlıktan 
yetki alan özel şirketlerce yapıl-
ması öngörülmüştür.

Kamusal bir hizmet olan 
yapı denetimine ilişkin yapılan 
yeni düzenlemeler ile mimar-
lık ve mühendislik alanlarına 
yapılan olumsuz müdahaleler 
her defasında mevcut olan 
hak ve yetkileri sürekli eroz-
yona uğratarak mühendislik 
ve mimarlık meslekleri ve yapı 
denetim işini yapılamayacak 
bir konuma sürüklemiştir.

10 yıl boyunca 19 pilot ilde uygulanan 
ve 2011 yılının başından itibaren de tüm 
yurtta uygulanmakta olan Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun’un uygulanmasında kar-
şılaşılan sorunların başında; hizmet sunu-
mundaki haksız rekabet gelmektedir.

Mevzuatta öngörülen yapı sahibi - yapı 
denetim kuruluşu ilişkisi uygulamada ku-
rulamamıştır. Yasaya göre yapı denetim 
kuruluşlarının yapı sahipleri tarafından 
belirlenmesi gerekirken, uygulamada 
müteahhitler belirleyici olmaktadır.

Ülkemizdeki yapı üretim sürecinde 
mal sahibi ile müteahhit büyük oranda 
aynılaşmaktadır. Kanuna aykırı olmasına 
rağmen, yapı denetim kuruluşları pratik-
te yapı müteahhitleri ile anlaşma yap-
mak durumunda kalmakta, dolayısıyla 
yaptırım güçleri azalmakta ve bağımsız 
bir yapı denetim sisteminin oluşması-

nın koşulları en başta yok olmaktadır. 
Müteahhit ile yapı denetim kuruluşunun 
bağı mutlaka ayrıştırılmalıdır. Müteahhit, 
Yapı Denetim Kuruluşunu kendisi belir-
lediği sürece, sektörde sağlıklı bir dene-
tim sürecinin oluşması mümkün değildir. 
Vatandaşın Anayasal hakkı olan “can ve 
mal güvenliği” etik kurallardan yoksun 
olan, serbest piyasa koşullarına bırakıl-
mamalıdır. Oluşacak haksız rekabet or-
tamının önüne geçilmelidir.

Yapı denetim sistemini oluşturan asli 
unsurların başında mühendis ve mimar-
lar gelmektedir. Buna karşılık TMMOB ve 
bağlı Odaların yetkilerinin daraltılması ve 
idari ve mali yönden yürütmenin bir or-
ganı haline getirilerek özerk bir yapıdan 
uzaklaştırılması yönünde yapılan çalış-

malarla, sağlıklı bir yapı denetimi siste-
minin kurulması gerekliliği söylemleriyle 
yürütülen çalışmalar birbiri ile çelişmek-
tedir. Sağlıklı bir yapı denetim sistemi 
kurulması ve yapı denetimi sistemin-
de yaşanan sorunların çözümü ancak 
TMMOB ve bağlı Odalarını yürütmenin 
bir organı haline getirme yönünde yapı-
lan çalışmalara son verilmesi ve tarafların 
bir araya gelip ortak çözümler üretmesiy-
le mümkün olabilecektir.

Ülkemizdeki denetimsizliğin temel 
nedeni rant ilişkilerinin tekniğin önüne 
geçmiş olmasıdır. Yer seçiminden baş-
lanılarak yapılan hatalar ve TMMOB’nin 
ilgili Odalarının yapmak istediği kamusal 
denetimin engellenmesi, başta kaynak 
israfı ve niteliksiz yapı üretimi gibi çok 
önemli sorunları ortaya çıkarmaktadır. 
Yapının sağlam olmaması ve denetimin 
sağlıklı yapılmaması sonucunda da dep-
rem vb. felaketlerde can ve mal kaybının 

fazla olması acı bir gerçek olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Yapı alanının seçimin-
den başlanarak yapılan hatalar, yapım 
süresince büyüyerek devam etmekte-
dir. Denetim, yapı inşaatının başlaması 
ile başlamaz. Yapının yapılacağı yerin 
zemin etüdünün doğru yapılıp yapılma-
dığı, hazırlanan plan ve projelerin İmar 
Kanunu ve Yönetmeliklerine, teknik şart-
name ve kurallarına, hizmetin türüne iliş-
kin Türk Standartları ile Oda Yönetmelik, 
Yönerge ve Çizelgelerine uygun olarak 
üretilip üretilmediğinin denetimi bu süre-
cin ayrılamaz parçalarıdır. Yapı denetim 
kuruluşlarında mimari, statik, makine 
ve elektrik projeleri aynı zamanda de-
netlenebilmeli, birbirini etkileyen tesisat 
çeşitleri konusunda farklı uzmanlık alan-
larındaki projelerdeki olması gereken 

değişiklikler düzeltilebilmeli, 
ondan sonra proje denetçisi 
mühendis ve mimarlar tarafın-
dan onaylanmalıdır.

Denetçi belgesi alabilmek 
için beş yıl meslek deneyimi 
aranmaktadır. Uzun yıllar fark-
lı konularda uzmanlaşan ve 
bina yapısı ile ilgili bir deneyi-
mi olmayan bazı mühendis ve 
mimarlara mesleki deneyim 
süresini doldurmaları nedeniyle 
denetçi belgesi verilmekte ve 
proje ile yapı uygulamalarından 

sorumlu tutulmaktadır. Denetçi belge-
leri; uzmanlık alanlarına göre ve meslek 
odalarınca verilecek eğitimler sonunda, 
değerlendirme sınavından başarılı olmuş 
ve en az yedi yıl meslek deneyimi olan 
mimar ve mühendislere verilmelidir.

Karşımıza çıkan temel sorunlardan 
biri de, yapı denetim hizmet bedeli 
oranlarında gerçekleştirilen düşüşlerdir. 
Başlangıçta yapı yaklaşık maliyetinin 
yüzde 4’ü ile yüzde 8’i arasında tespit 
edilen hizmet bedeli önce yüzde 3’e, 
ardından da yüzde 1,5’a düşürülmüştür. 
Yapı denetim hizmet bedellerinin bugün 
bir emlakçılıktan bile aşağıya çekilmesi 
nitelikli yapı denetimine siyasiler tarafın-
dan verilen önemi göstermektedir. Yapı 
denetimi; yapı sahipleri için talep edilen 
bir hizmet olmaktan çok yasal bir zorun-
luluk haline gelmiştir.

Bu yaklaşımın özü, ticaretin kamu 



47 an
ka

ra bülten

sayı: 2013-4

H
aberler

güvenliğinden daha önemli olduğudur. 
Düşük bedelin karşılığı düşük maliyet ve 
düşük ücretler olarak sektörün belirleyi-
cisi olmaktadır.

Bugün yapı denetim kuruluşlarında 
çalışan meslektaşlarımızın ücret ve özlük 
hakları konusunda ciddi sorunlar yaşadı-
ğı başta siyasiler olmak üzere herkesin 
bilgisi dahilindedir.

Yapı üretim sürecinde, mühendis-
lik hizmet bedelinin aşağılara çekilmesi 
açıkçası meslek alanlarımıza dönük iti-
barsızlaştırma sürecinin bir parçası ola-
rak karşımıza çıkmaktadır.

Yapı sahibi, yapısını denetleyecek 
yapı denetim kuruluşunu kendisi seç-
mekte, bu da denetimin ba-
ğımsızlığı felsefesine aykırı bir 
durum oluşturmaktadır. Yapı 
sahibi ile denetçi kuruluşun 
ticari ilişkisine endekslenmiş 
bir denetim(sizlik) süreci en 
çok denetçi ve kontrol ele-
manı olarak istihdam edilen 
mühendis ve mimarları mağ-
dur etmektedir. Sonuç olarak 
devlet tarafından yönlendirilen 
düşük ücret politikası niteliksiz 
bir yapı denetim sürecini teşvik 
etmektedir.

Düşük ücret kıskacındaki ve mevzuat-
tan kaynaklı birçok sorumluluğu bulunan 
mühendis ve mimarlara yetki de verilme-
lidir. Uygulama projelerinde imara uygun 
değişiklikler, sonradan proje tashih ve 
tadilatı yapılması şartı ile yapı sahibinin 
talebi üzerine; proje müelliflerinin oluru 
ve yapı denetim kuruluşundaki ilgili de-
netçi mimar ve mühendislerin onayı ile 
yapılabilmelidir.

Bu temel saptamalar ışığında 
Sempozyumumuzca, sağlıklı bir yapı 
denetim sistemi kurulması ve sorunla-
rın çözümüne yönelik belirlenen öneriler 
aşağıda sıralanmıştır;

1) Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
Yönetmeliklerinde kamusal bir yaklaşım-
la yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Gerek 
kanunun hazırlanmasında ve gerekse 
uygulamasında TMMOB ve ilgili taraflar 
aktif rol almalıdır.

2) Denetim, yanlışlıklardan arındırılarak 

tarafsız ve etik kurallar çerçevesinde ya-
pılmalıdır.

3) Denetimin bağımsızlığı felsefesi-
ne uygun olacak şekilde, yapı denetim 
kuruluşunun seçimi; yapı sahibi, yapı 
müteahhidi, proje müellifi ve ilgili idare 
inisiyatifinden çıkartılarak bağımsız hale 
getirilmelidir.

4) TMMOB’nin kanunundan gelen 
haklarını kullanmasına yönelik engelle-
melere son verilmelidir. Yapı üretim sü-
recinin tek muhatabı Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı olmamalı, tüm ilgili kurum ve 
kuruluşların sağlıklı denetim yapılması 
konusunda eşgüdümü sağlayacak yeni 
düzenlemelere gidilmelidir.

5) Denetçi ve kontrol elemanı mimar 
ve mühendislere yönelik olarak taraf-
larca Tip Hizmet Sözleşmesi yapılması 

sağlanmalıdır.
6) Merkez Yapı Denetim Komisyonu 

ve İl Yapı Denetim Komisyonlarında 
TMMOB ve ilgili diğer taraf temsilcilerinin 
bulunması sağlanmalıdır.

7) Kamusal bir denetim olan yapı de-
netimin amaçlanan nitelikte olabilmesi 
için;

a) Denetimde aktif rol alan mimar ve 
mühendisler, yasal düzenlemelerle, ken-
di meslek örgütleri olan TMMOB tarafın-
dan denetlenip sicilleri tutulmalıdır.

b) Yapı denetim kuruluşları, kendi 
Birliği tarafından düzenli olarak denet-
lenmeli ve etik kuralları oluşturulmalıdır.

8) Denetçi ve kontrol elemanı mimar 
mühendisler ve yardımcı kontrol eleman-
ları ile şantiye şefi mimar mühendisler 
için; Mesleki Sorumluluk Sigortası siste-
me dahil edilmelidir.

9) Yapı denetim sistemi içerisinde çalı-
şacak mimar ve mühendislerin yetkin ve 
konusunun uzmanı olması sağlanmalı, 

denetçi belgesi, uzmanlık alanlarına göre 
ilgili Meslek Odasınca düzenlenecek eği-
tim ve yapılacak değerlendirme sınavına 
göre ilgili Meslek Odasınca verilmelidir.

10) Cezai sorumlulukların; 818 sayılı 
Borçlar Yasası ve diğer mevzuat hü-
kümleri ile uyumlu, mimar ve mühendis 
haklarını koruyacak şekilde yeniden dü-
zenlenmelidir.

11) 648 sayılı KHK ile 6495 sayılı Torba 
Kanun ile getirilen muafiyetlerin kaldırıl-
ması ve tüm kurum ve kuruluş yapılarının 
da kapsam alanına alınması sağlanma-
lıdır.

12) Uygulama projelerinde imara uy-
gun değişiklikler, sonradan proje tashih 
ve tadilatı yapılması şartı ile proje mü-
elliflerinin oluru ve yapı denetim kurulu-
şundaki ilgili denetçi mimar ve mühendis 

onayı ile yapılabilmelidir.
13) Mevcut yönetmelik-

te olduğu gibi, o ilde ruhsata 
bağlanacak yapı alanları mik-
tarına göre, amaca uygun yapı 
denetim hizmetinin verilebil-
mesi için, yapı denetim kuru-
luşu sayısı sınırlandırılmalı ve 
Bakanlıkça uygun dönemlerde 
güncelleme ve denetleme ya-
pılarak kuruluş sayısı belirlen-
melidir.

14) Yapılacak etkinliklerle 
güvenli ve sağlıklı yapılarda 
yaşama arzusu, bilinci ve talebi 

güçlü hale getirilmelidir.
15) Yapı üretim sürecinin unsurların-

dan olan müteahhitlik kurumu yasal alt-
yapıya kavuşturularak, bu alan isteyen 
herkesin faaliyet gösterebileceği sektör 
olmaktan çıkarılmalıdır.

16) Yapılarda CE veya G işaretli ürün-
lerin kullandırılması sağlanmalı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı yetkilileri bu belgeleri 
veren onaylanmış kuruluşlar üzerinde 
ciddi denetimler yapmalı, “naylon” belge 
verilmesinin önüne geçilmelidir.

17) Yapı denetim, yapıların yapı gü-
venliğinin ötesinde genel işlevsellik ve 
görüntü düzgünlüğü sergilemesi ge-
rekliliğinden hareketle estetik, çevreye 
uyum ve ekonomik bakımlardan da 
denetlenmesini içerecek şekilde ge-
nişletilmeli, kaynak israfının önlenmesi 
için her türlü tedbir alınmalı ve tüm bu 
hususlarla birlikte “yapı kalite sigorta-
laması” kapsamında ek düzenlemeler 
yapılmalıdır.
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‘AKILLI BİNA’YA TEKNİK GEZİ
TMMOB İnşaat Mühendisleri Ankara 

Şubesi tarafından 8 Eylül 2013 Pazar 

günü Ankara-Kazan yolu 22. km’sin-

de yapımı devam eden Prokon-Econ 

Şirketler Grubu Genel Merkez bina in-

şaatına teknik gezi düzenlendi. Geziye 

yaklaşık 25 üyemiz katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 

Şube Sekreter yardımcısı Murat 
Karacaoğlu’nun da katıldığı teknik ge-

zide, Proje Müdürü İbrahim Örsoğlu 

Prokon-Econ şirketler grubunun ça-

lışmaları hakkında ön bilgiler verildi. 

Mimar Tuba Altansunar ve İnş. Müh. 

Nilüfer Erol ise proje tasarımından 

başlayarak binanın tüm detayları hak-

kında sunum yaptılar. Ön bilgi ve su-

numların ardından İnş. Müh. Serdar 

Mesutgil, binanın çelik tasarım ve uy-

gulaması hakkında detaylı açıklamalar-

da bulundu. 

Yaklaşık 700 ton çelik malzeme 

kullanılarak yapılmakta olan ve 12,00-

14,00 ve 16,00 mt’lik konsol döşe-

melerin olduğu, akıllı yeşil bina olarak 

adlandırılan inşaatın tümü gezilerek 

yerinde bilgiler verildi. 

ETİMESGUT İSTİKLAL İLKOKULU’NDA MESLEK TANITIMI YAPILDI
Ankara Etimesgut İlçesinde bulunan 

İstiklal İlkokulu’nda 8. sınıf öğrencileri-

ne 2 Aralık 2013 Pazartesi günü İnşaat 

Mühendisliği mesleği tanıtıldı. Tanıtı-

mı odamız adına İMO Ankara Şubesi 

Sekreter Yardımcısı İnş. Müh. Murat 

Karacaoğlu ve İnş. Müh. Dr. Hüseyin 

Tekel yaptı. 

Tanıtımda Murat Karacaoğlu, öğ-

rencilere inşaat mühendisliğinin kapsa-

mını ve tanıtımını yaptı, odamızın görev 

ve sorumlulukları hakkında bilgiler ver-

di. Hüseyin Tekel ise ülkemizde inşaat 

mühendisliği eğitimini veren okullardan 

ve mesleki uygulamalardan örnekler 

verdi.

STA4-CAD PROGRAMI KULLANIMI,
GÜÇLENDİRME ve ÇELİK PROGRAMI SEMİNERİ

İMO Ankara Şubesi Afyonkarahisar 

Temsilciliği 5 Ekim 2013 Cumarte-

si günü ATSO yeni hizmet binasında 

“Sta4-CAD Programı Kullanımı, Güç-

lendirme ve Çelik Programı” konulu 

seminer gerçekleştirdi. Serdar Amas-

ralı tarafından verilen seminere Afyon-

karahisar merkez ve ilçelerinden çok 

sayıda projeci inşaat mühendisi, resmi 

kurumlarda çalışan teknik personel ve 

üniversitede görevli inşaat mühendisi 

katıldı.

BİLİRKİŞİ YETKİ BELGESİ KURSU
‘Bilirkişi Yetki Belgesi Kursu’ 16-17 

Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da 

gerçekleştirildi. İMO Rüştü Özal 

Salonu’nda düzenlenen kursa 130 üye 

katıldı.

 Ankara’nın yanı sıra Gaziantep’ten, 

Diyarbakır’dan, Tekirdağ’dan ve 

Denizli’den gelen üyelerin de katıldığı 

kurs Hakim Mehmet Şenol tarafından 

verildi.

Kursta TMMOB ve Oda mevzuatı ile 

bilirkişilik kavramı ve ilkeleri; bilirkişiliği 

gerekli kılan haller; bilirkişinin seçimi, 

bilirkişi kurulu, üye sayısı; bilirkişilik 

yapamayacak olanlar; bilirkişilik kuru-

lunun raporunun hazırlanması; bilirki-

şi incelemesi, bilirkişiye sorulacak ve 

bilirkişiden istenecek hususlar; bilirki-

şinin hukuki ve cezai sorumlulukları; 
Kamulaştırma Kanunu, İmar Kanunu 
konularında eğitim verildi.

Kurs sonunda yapılan sınavda başa-
rılı olan üyelere Bilirkişi Yetki Belgesi 
verilecek.  



BİLİRKİŞİ YETKİ BELGESİ YENİLEME KURSU

İnşaat Mühendisleri Odası Anka-
ra Şubesi yürütücülüğünde, 2007 ve 
2008 yıllarında Bilirkişi Yetki Belgesi 
alan üyelerimizin belgelerini yenileme-
leri amacıyla Bilirkişi Yetki Belgesi Ye-
nileme Kursu düzenledi.

23 Kasım 2013 Cumartesi günü An-

kara’da gerçekleştirilen kursa Zongul-
dak, Kayseri, Denizli, Samsun ve An-
kara’dan 130 üye katıldı.

İnşaat mühendislerinin özellikleri, 
görev nitelikleri, kamulaştırma dava-
larında bilirkişilik görevleri göz önüne 
alınarak hazırlanan 6 saatlik kursun 

ardından sınav yapıldı. Sınavda başarılı 
olan üyeler için Bilirkişilik Yetki Belgesi 
düzenlenecek.

Eğitimi Hakim Mehmet Şenol ta-
rafından verilen kursta “6830 Sayılı 
Kanun, 221 Sayılı Kanun, 2942 Sayılı 
Kanun, 4650 Sayılı Kanun, 5998 Sa-
yılı Kanun ve 5999 Sayılı Kanun, 6111 
Sayılı Kanun, 6306 Sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
hakkındaki yasa, Kentsel Dönüşüm 
Yasası, Anayasa Mahkemesinin 5999 
Sayılı Kanun hakkındaki kısmi iptal ka-
rarı, Hukuki el atmalar, Kamulaştırma 
Kanununun 27. ve 12.maddesi, Yeni 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki 
bilirkişilikle ilgili düzenlemeler, Bilirkişi 
rapor örnekleri ve değerlendirmeleri” 
gibi konu başlıklarında bilgi verildi.

ÇELİK YAPI TASARIMI – 1 KURSU
24 Aralık 2013 Salı günü İMO Kongre 

ve Kültür Merkezi’nde “Çelik Yapı 
Tasarımı-1” kursu başladı. Toplam 18 
saat devam eden ve 30 kişinin katıldığı 
kursu Yük. İnş. Müh. İlker Yılmaz 
Türker verdi. 

Türker kurs süresince çelik yapı 
elemanları, çelik yapılarda birleşim ve 
ekler, yönetmelik ve standartlar, yükler 
ve yük kombinasyonları, taşıyıcı sistem 
düzenlemesi, tasarım yöntemleri, 
uygulama alanları konularında bilgiler 
verdi. 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ KURSU
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 

Şubesince 11-12 Eylül 2013 ve 8-9-10 
Ocak 2014 tarihlerinde Enerji Kimlik 
Belgesi (EKB) kursları düzenlendi. 
İMO Kongre ve Kültür Merkezi Güney 
Özcebe Salonu’nda düzenlenen ve 
toplam 62 üyemizin katıldığı kursları 
İnş. Müh. Murat Karacaoğlu verdi. 

Karacaoğlu kursta 5627 Sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu ve Yönetmelikleri 
hakkında bilgi verirken uygulamaya 
ilişkin örnekler anlattı. Kurs sonunda 
sınav yapıldı.
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MAKRO PROGRAMLAMA KURSU
25 Kasım 2013 Pazartesi günü 

İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
“Makro Programlama” kursu başladı. 
Toplam 24 saat devam eden ve 18 
kişinin katıldığı kursu İnş. Müh. Kazım 
Karaağaç verdi. 

Karaağaç kurs süresince “Excel 
Uygulamaları, VBA Programlamaya 
Giriş, Değişkenler ve Komutlar, 
Döngüler ve Koşullar, Akış Kontrolü, 
Arayüzler, AutoCad ve VBA 
Programlama, VBA ile Birden Çok 
Programla Çalışma” başlıklarında 
bilgiler verdi. 

MALİYET YÖNETİMİ KURSU
10 Aralık 2013 Salı günü İMO Kongre 

ve Kültür Merkezi’nde “Proje Maliyet 
Kontrolü ve Uygulamaları” kursu baş-
ladı. Toplam 6 saat devam eden ve 30 
kişinin katıldığı kursu Özkan Öz verdi. 

Öz kurs süresince; proje yönetimi 
(genel bakış), proje yönetimi temel bilgi 
ve terminolojileri, iş kırılım yapısı, mali-
yet kırılımı, kontrol hesapları ve orga-
nizasyon şeması entegrasyonu (WBS, 
CBS, OBS), maliyet hesabi ve planla-
ma, proje ilerleme ölçümü ve kazanılan 
değeri (Earned Value), maliyet ve ilerle-
me performans indeksleri (CPI ve SPI), 
maliyet kontrolü uygulamaları ve sonuç 
analizi konularında bilgiler verdi. 

N E T C A D  T E M E L  E Ğ İ T İ M İ
ANAMODÜL&NETSURF EĞİTİM PROGRAMI

4 Kasım 2013 Pazartesi günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Netcad 
Yol Projelendirme Eğitim Programı” 
kursu başladı. Toplam 24 saat devam 
eden ve 18 kişinin katıldığı kursu İnş. 
Müh. Özgür Can Özdemir verdi. 

Özdemir kurs süresince; yatay gü-
zergah (geçki) tanımlama, serbest veya 
AASHTO standartlarında kurp yarıça-
pı, dever tanımlama ve genişletme iş-

lemleri, detaylı enkesit alım işlemleri, 
Netcad’in veri üretimine yönelik geliş-
miş fonksiyonları sayesinde, CAD ya-
pısında farklı özelliklerde veri üretimi ve 
editing işlemi, boy profil ve düşey gü-
zergah (kırmızı kot) tanımlama, tip kesit 
editörü, platform, tünel vb… oluştur-
ma, TCK ve araştırma raporlarına göre 
şev uygulaması, sıyırma, diş kazası, 
kafa ve topu hendeği oluşturma, kü-
baj hesapları ve brükner dengelemesi 

işlemleri, spiral işlemeleri, sanat yapı-

larının oluşturulması, şevli kotlu plan, 

plan- profil paftalama ve enkesit çizimi 

işlemleri, çıktı ve metrajların standart-

lara uygun olarak hesaplanması, proje 

versiyonlama ve değişikliklerin uygu-

lanması, alternatiflerin karşılaştırılması 

(metrikler), projelerin 3D sunumu ve 

google earth’e aktarımı konularında 

bilgiler verdi. 
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NETCAD YOL PROJELENDİRME EĞİTİM PROGRAMI

4 Kasım 2013 Pazartesi günü İMO 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Netcad 

Yol Projelendirme Eğitim Programı” 

kursu başladı. Toplam 24 saat devam 

eden ve 18 kişinin katıldığı kursu İnş. 

Müh. Özgür Can Özdemir verdi. 

Özdemir kurs süresince; yatay gü-

zergah (geçki) tanımlama, serbest veya 

AASHTO standartlarında kurp yarıça-

pı, dever tanımlama ve genişletme iş-

lemleri, detaylı enkesit alım işlemleri, 

Netcad’in veri üretimine yönelik geliş-

miş fonksiyonları sayesinde, CAD ya-

pısında farklı özelliklerde veri üretimi ve 

editing işlemi, boy profil ve düşey gü-

zergah (kırmızı kot) tanımlama, tip kesit 

editörü, platform, tünel vb… oluştur-

ma, TCK ve araştırma raporlarına göre 

şev uygulaması, sıyırma, diş kazası, 

kafa ve topu hendeği oluşturma, kü-

baj hesapları ve brükner dengelemesi 

işlemleri, spiral işlemeleri, sanat yapı-

larının oluşturulması, şevli kotlu plan, 

plan- profil paftalama ve enkesit çizimi 

işlemleri, çıktı ve metrajların standart-

lara uygun olarak hesaplanması, proje 

versiyonlama ve değişikliklerin uygu-

lanması, alternatiflerin karşılaştırılması 

(metrikler), projelerin 3D sunumu ve 

google earth’e aktarımı konularında 

bilgiler verdi. 

PROBİNA ORİON V2013 KURSU
5 Kasım 2013 Salı günü İMO Kongre 

ve Kültür Merkezi’nde “Probina Orion 
V2013” kursu başladı. Toplam 16 saat 
devam eden ve 18 kişinin katıldığı kur-
su Yük. İnş. Müh. Mustafa Kemal Gö-
kalp verdi. 

Gökalp kurs süresince; Proje genel 
bilgilerinin girilmesi, TS500 ve 2007 
Deprem Yönetmeliği çerçevesinde 
ayarlanması, proje parametrelerinin 
ayarlanması ve genel ayarlarının ya-
pılması, aks sisteminin oluşturulması, 
aks döndürme, aks türetme, otomatik 
aks ayarlama, kolon/perde, poligon ve 
dairesel kolon elemanlarının girilmesi, 
kiriş elemanlarının tanımlanması, plak 
döşemelerin tanımlanması ve donatı-
larının hesaplanması, nervür ve kaset 

döşemelerin tanımlanması, elemanlara 
farklı malzeme tanımlanması, mevcut 
malzeme ve elemanların tanıtılması, 
kat sisteminin oluşturulması, kat ekle-
me, kat silme, kat türetme ve benzer 
kat mantığı, yapı modelinin hatalara 
karşı kontrol edilmesi ve hataların dü-
zeltilmesi, kirişlere aktarılan yüklerin 
incelenmesi, kirişlere ekstra yük tanım-
lanması, kolon ve perdelere noktasal 
yük, moment ve açıklık yüklerinin ta-
nımlanması, kolon ve perdelere mesnet 
tanımlanması, bina analizinin yapılma-
sı ve analiz sonuçlarının incelenmesi, 
analiz modelinin SAP2000 ve benzeri 
programlara transfer edilmesi, kolon/
perde ve kiriş donatı hesaplarının ya-
pılması, mevcut donatıların kontrol 
edilmesi ve raporlanması, kolon/perde 

detay açılımları, kirişlerin detay çizim-
lerinin hazırlanması ve CAD program-
larına aktarımı, beton, kalıp ve donatı 
metraj raporlarının oluşturulması, Excel 
ve Access’e aktarımı, tekil ve sürekli 
temel ile kirişli/kirişsiz radye temellerin 
tanımı, analizi ve donatılandırılması ko-
nularında bilgiler verdi. 

SİSMİK İZOLASYON SİSTEMLERİ
T A S A R I M  E S A S L A R I  K U R S U

İMO Ankara Şubesince “Sismik İzolasyon Sistemleri ve 

Tasarım Esasları Kursu” kursu verildi. 17 Kasım 2013 Pazar 

günü başlayan, toplam 10 saat devam eden ve 18 kişinin 

katıldığı kursu Dr. Cenan Özkaya verdi. 

Özkaya kurs süresince; sismik izolasyon sistemleri, sismik 

izolasyon sistemlerinin tasarım esasları, sismik izolasyon 

sistemleri kullanılarak bir yapının depreme ve servis yüklerine 

dayanıklı tasarımı, sismik izolasyon sistemlerinin testleri, yakın 

saha yapılarının sismik izolasyonlu tasarımı, sıvılaşan zeminler 

üzerindeki yapıların tasarımı konularında bilgiler verdi. 
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ANKARA İKK: TMMOB TESLİM ALINAMAZ!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon 

Kurulu, TMMOB’ye bağlı 11 meslek 
odasının idari ve mali denetiminin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
devredilmesine ilişkin 17 Aralık 
2013 tarihinde basın açıklaması 
yaptı:

Daha önce kamuoyunda tar-
tışılan, TMMOB’ye bağlı Çevre 
Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç 
Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik 
Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, 
Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj 
Mimarları ve Şehir Plancıları Odalarının 
mali ve idari denetiminin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na devredilmesi 
hakkında kanun bugün resmi gazetede 
yayımlandı.

1980 darbe döneminde 6235 sayılı 
TMMOB Kanunu’na giren meslek oda-
larının mali ve idari denetiminin ilgili 
bakanlıklara devredilmesi hususu 30 
sene sonra yürürlüğe konulmuş oldu. 
Darbe dönemi yasalarının, ileri demok-
rasi şiarını dilinden düşürmeyen siyasi 
iktidar tarafından uygulanması bizim 
açımızdan çok da şaşırılacak bir durum 
değildir.

Devlete bağlı hiçbir kurumun denet-
lenmediği bir dönemde, idari ve mali 
bütün kararlarını üyeleri ve kamuoyu ile 
şeffaf bir şekilde paylaşan, demokratik 
işleyişin ülkemizde nefes aldığı nadir 
kurumlardan biri olan meslek odaları-
mızın bakanlıklarca denetlenmesi traje-
dinin komedisidir. Eleştiri hakkını kulla-
nan her kurum, örgüt ve kişiye iktidarın 

erkini kullanarak ceza, baskı uygulayan 

ve onları yok sayan bir anlayıştan dar-

be kanunları dışında bir şey beklemek 

zaten mümkün değildir.

Her siyasi iktidara karşı mesleki ve 

toplumsal rolü nedeniyle eleştiri yap-

mak ve misyonu gereği mesleğin kamu 

yararına kullanılmasını örgütlemek 

TMMOB ve TMMOB’ye bağlı odaların 

temel ilkesidir. Hiçbir antidemokra-

tik müdahale TMMOB ve TMMOB’ye 

bağlı odaları bu ilkesinden geri döndü-

remeyecektir. Biz bu ülkenin mühen-

dis, mimar ve şehir plancıları olarak  

“bilimi ve tekniği emperyalizmin ve 

sömürgenlerin değil emekçi halkımızın 

hizmetine sunmak için” mücadele et-

meye devam edeceğiz.
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MİMARLAR ODASI’NA “BANDROL” BAHANESİYLE YAPILAN

POLİS BASKININI KINIYORUZ…
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 

Şubesi Yönetim Kurulu, Mimarlar 
Odası tarafından depo olarak kul-
lanılan bir adreste “korsan kitap” 
bulunduğuna ilişkin polis tarafından 
yapılan arama ve Mimarlar Odası 
tarafından hazırlanan yayınlara hu-
kuka aykırı bir biçimde soruşturma 
sonuna kadar el konulması ile ilgili, 
8 Ekim 2013 tarihinde bir açıklama 
yaptı:

4 Ekim 2013 tarihinde Mimarlar 
Odası tarafından depo olarak kullanı-
lan bir adreste “korsan kitap” bulundu-
ğuna ilişkin polis tutanağına dayanarak 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından arama 
emri verilmiş ve bu emir üzerine polis 
tarafından yapılan aramada yıllardır 
Mimarlar Odası tarafından hazırlanan 
yayınlara hukuka aykırı bir biçimde so-
ruşturma sonuna kadar el konulmuştur. 

Mimarlar Odası’na “bandrol” baha-
nesiyle yapılan polis baskınını kınıyo-
ruz…

4 Ekim 2013 tarihinde Mimarlar 

Odası tarafından depo olarak kullanı-
lan bir adreste “korsan kitap” bulundu-
ğuna ilişkin polis tutanağına dayanarak 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından arama 
emri verilmiş ve bu emir üzerine polis 
tarafından yapılan aramada yıllardır 
Mimarlar Odası tarafından hazırlanan 
yayınlara hukuka aykırı bir biçimde so-
ruşturma sonuna kadar el konulmuştur.

Faaliyet alanı itibariyle en temel ga-
yesi meslektaşlarının gelişimine ve 
mesleğin ilerlemesine katkı sunmak 
olan meslek odaları, meslektaşları-
nın bilgi birikiminin arttırılması için ve 
mesleki birikimi doğrultusunda kente, 
ülkeye dair çeşitli yayınlar hazırlayan 
kuruluşlardır. “Kamu yararı” esasın-
da faaliyet göstermeleri sebebiyle de 
yayınladıkları her türlü belgenin gerek 
meslektaşları gerekse de kamuoyu 
açısından çok daha geniş kesimlere 
ulaşabilmesi amacıyla yayınlarını “be-
delsiz” olarak paylaşmaktadır. Açık 
bir şekilde bilinen bu duruma karşılık 
olarak “Bandrol Uygulamasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
bahane edilerek, polis eliyle Mimarlar 

Odası’na yönelik böyle bir aramanın 

yapılması ve yayınlarına el konulma-

sı hukuk dışı bir uygulamadır. Amacı 

“ulaşılabilirlik”in arttırılması olan bir 

meslek odasına yönelik olarak yapılan 

böylesi bir arama açıktır ki karalama ve 

yıpratma çabası anlamına gelmektedir.

TMMOB ve bağlı meslek odaları tek-

nik bilgi ve birikimini halkın, toplumun 

ve meslektaşlarının yararına kullanır, 

bu yönde faaliyetler yapar ve bildikle-

rini bilimsellik temelinde meslektaşları 

ve kamuoyuyla paylaşır, bilginin tekel-

leşmesini değil, bilginin paylaşılmasını 

esas alır. Hiçbir baskı, itibarsızlaştırma 

meslek alanlarımızı ve örgütlülüğümüz 

olan odalarımızı zayıflatamayacağı gibi 

bizleri bilimi ve tekniği “kamu yararı” 

esasında halk ve toplum yararına kul-

lanmaktan da alıkoyamaz.  Bu sebeple 

hukuka aykırı, amacı ve niyeti şaibeli 

olan bu uygulamayı kınadığımızı belir-

tiyoruz. Bu vesile ile bütün odalarımız 

ve TMMOB ile dayanışma içerisinde ol-

duğumuzu üyelerimize ve kamuoyuna 

duyururuz.



B
asınım

ıza

53 an
ka

ra bülten

sayı: 2013-4

ODTÜ YOLU’NDA BU ACELECİLİK
N E Y E  v e  N E R E Y E  K A D A R ?

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu, 4 Kasım 
2013 tarihinde ODTÜ Yolu’nda mey-
dana gelen göçükle ilgili 5 Kasım 
2013 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı:

 
Ankara Büyükşehir Belediyesi tara-

fından gerçekleştirilmek istenen ve bir 
bölümü ODTÜ Ormanı’ndan geçecek 
olan ODTÜ yolu ile ilgili tartışmalar de-
vam ederken, açılan davalar bir karara 
bağlanmamışken, yapımına alelacele 
bir şekilde başlanan ODTÜ Yolu’nda 
4 Kasım 2013 tarihinde yapılan kazı 
çalışmaları esnasında göçük meydana 
geldi. 24 saat iş makinelerinin kesintisiz 
çalıştığı ve ODTÜ’ye giden öğrencilerin 
sıklıkla kullandığı A-4 kapısına giden 
asfalt yolun kenarında, yolun çöktüğü 
sırada yoldan geçen bir öğrenci çuku-
run içine düştü. Çukura düşen öğrenci 
kendi imkânlarıyla göçükten çıktı.

Anadolu Bulvarını Konya Yoluna 
bağlayacak olan ODTÜ Yolu hakkın-
da gerek meslek odaları gerekse de 
uzmanlar bir süredir tartışmalar yürüt-
mekte, konuyla ilgili endişelerini dile 
getirmekteydi. Bununla birlikte yolun 
hem ihale ediliş biçimi hem de kendi-
si hakkında açılan davalar devam et-
mekte. Tüm bu uyarılar, işleyen hukuki 
süreç, açıktır ki; yolunda gitmeyen bir 

şeylerin olduğuna işaret etmekte. Bu-
nunla birlikte Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanı konuyla ilgili hiçbir ikna 
süreci işletmemekte ya da kamuoyunu 
açık bilgilendirme araçlarını kullan-
mamaktadır. Aksine tartışmaları bir 
taraftarlaştırma içerisine sürükleyerek 
çözümsüzlüğe mahkûm etmektedir. 
ODTÜ Yolu’nun hukuki aksaklıkları ve 
eksiklikleri yanında yolu halkın da is-
temediği uzun süredir yapılan eylem-
lerden açıkça anlaşılmaktadır. Ancak 
Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm bu 
itirazlara, uyarılara, eleştirilere kulak 
tıkamakta, gece yarısı operasyonları 
ile “ben yaptım oldu” anlayışında ısrar 
ederek yol uğruna 3 bin ağacı sökmek-
ten çekinmemektedir.

Bizler de anlamakta zorlanıyoruz: 
Yangından mal kaçırırcasına girişilen 
bu hummalı çalışmanın ısrarı nedir?

Bunun yanında merak ediyoruz: 
İhalenin yapılış biçimindeki hukuksuz-
luklar görmezden gelinse bile, teknik 
olarak basit bir yol işinin yapılış süre-
ci ya da bitirilmesi baştan planlanmış 
mıdır? İşin sağlıklı yürütülebilmesi için 
her işin bir teknik süresi olmalıdır. Bu iş 
için herhangi bir teknik süre işletilmek-
te midir?

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 

Şubesi olarak, “bu acelecilik neye ve 
nereye kadar” sorusunun dün olduğu 
gibi bugün de yanıtlanması gereken 
önemli bir soru olduğunu düşünüyor, 
gerekli teknik ayrıntıların özenle ve 
titizlikle gerçekleştirilmesinin hayati 
önemde olduğunu hatırlatmak istiyo-
ruz. Meydana gelen göçükte can kaybı 
yaşanmaması içimizi bir nebze olsun 
rahatlatmış olsa da, hız ve aceleciliğin 
insan hayatına nasıl mal olduğunun 
örneklerini ülkemizin başkentinde acı 
deneyimlerle yaşadık ve gördük. Bu 
anlamda yaşanan göçük hiçbir şekilde 
“doğal” ya da “anlaşılabilir” olamaz.

Buradan bir kez daha soruyoruz: 
Israrla bitirilmesi konusunda “hassa-
siyet” gösterilen ODTÜ Yolunun hem 
polis eliyle gerçekleştirilen fiili müdaha-
lelerle hem de yolun bilim ve teknik dışı 
inşa ediliş biçimiyle ne amaçlanmakta-
dır? Amaç “trafiği rahatlatma” olarak 
iddia edilen süslü ama gerekçesiz söy-
lemlerle, görkemli bir gösteri yaratmak 
mıdır?

Buradan bir kez daha sesleniyoruz: 
Yoğun itirazların olduğu ODTÜ Yolu 
konusunda yetkililerin uyarılarına kulak 
verilmelidir. Göçük gibi önemli bir olay 
yaşanmışken daha büyük sonuçlar 
ortaya çıkmadan proje bilim ve teknik 
esasında tekrar ele alınmalıdır.

O D T Ü  Y O L U  Ü Z E R İ N D E
ÇÖZÜMSÜZLÜK ve TARAFLAŞTIRMANIN GEREKÇESİ NEDİR?

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi, Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından gerçekleştirilmek 
istenen ve bir bölümü ODTÜ Orma-
nı’ndan geçecek otoyol projesiyle 
ilgili tartışmalar devam ederken, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
18 Ekim 2013 tarihinde otoyol pro-
jesi için iş makineleriyle gelerek, 
bir gece yarısı operasyonuyla 3 bin 
ağacı kesmesiyle ilgili 23 Ekim 2013 
tarihinde açıklama yaptı:

 Ankara Büyükşehir Belediyesi tara-
fından gerçekleştirilmek istenen ve bir 
bölümü ODTÜ Ormanı’ndan geçecek 
otoyol projesiyle ilgili tartışmalar de-
vam ederken, Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi 18 Ekim 2013 tarihinde otoyol 
projesi için ağaç kesme ve iş makine-
leriyle gelerek, bir gece yarısı operas-
yonuyla 3 bin ağacı kesti. Gece baskını 
olarak gerçekleştirilen bu operasyona 
karşı ODTÜ öğrencileri başta olmak 
üzere Ankaralılar tepkilerini dile getire-

rek, sökülen her bir ağaca karşılık yeni 
bir fidan dikmek üzere ODTÜ’de buluş-
tu. 21 Ekim tarihinde yapılan fidan dik-
me eylemine polis müdahale etti, polis 
müdahalesi sabaha kadar sürdü. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tara-
fından gerçekleştirilmek istenen oto-
yol projesi hakkında bir süredir gerek 
meslek odaları gerekse de uzmanlar 
tarafından yoğun tartışmalar yürütül-
mekteydi. Hukuka aykırılık iddiaları bu-
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lunan proje hakkında muğlaklıklar hala 
aydınlatılmamış, kamuoyu yeterince 
bilgilendirilmemiş, uyarılar tartışılma-
mış, açılan davalar sonuçlanmamışken 
adeta yangından mal kaçırırcasına ger-
çekleştirilen gece baskını sonrası An-
kara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan açıklamalar, akıllarda oluşan 
“neden” ve nasıl” sorularının yanıtlarını 
içermemekte ayrıca, yoğun itirazların 
olduğu yola neden ihtiyaç duyuldu-
ğunu da yeterince açıklamamaktadır. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başka-
nınca adeta bir karalama kampanya-
sına dönüştürülen bu süreç, kendisin-
den farklı görüş ve önerileri dikkate 
almayan, “ben yaptım oldu” anlayışı ile 
çözümsüzlüğe sürüklenmekte ve yeni 
taraflaşmalar yaratılmaktadır. 

İnsanları “yola taraf olan ve olmayan” 
olarak ayrıştırmaya çalışan Ankara Bü-

yükşehir Belediye Başkanı, bu süreçte, 
kentin düzenli gelişimi ve kentlilerin 
daha rahat ve sağlıklı bir çevrede ya-
şaması yönünde emek veren insanları 
karşı saflarda savaşan taraflar olarak 
göstermekten çekinmek yerine aksine 
bunu teşvik etmektedir. Öyle ki; Ankara 
Büyükşehir Belediyesi “trafiği rahatlat-
ma” iddiaları taşıyan otoyol projesi için 
“halka rağmen, halk için” paradoksunu 
sürdürmekte, projeyi hayata geçirmek 
için halka karşı polis başta olmak üzere 
her türlü baskı ve zor aygıtını kullan-
maktan çekinmemektedir. 

Önemli görevlerinden biri sağlıklı ve 
dengeli bir çevrenin yaratılması olan 
idarenin ağaç kesme konusundaki bu 
ısrarı ile bu görevi yerine getirmeyi sa-
dece yeni ağaç dikmek olarak gören 
zihniyet arasındaki çelişkiyi anlamak 
mümkün değildir. Hele de halkın bu ko-

nudaki taleplerini görmezden gelerek, 

kendi istediğini yapmadığı, itaat etme-

diği için insanları yaralama, korkutma 

hatta öldürmeye dahi varacak bir şe-

kilde gerçekleştirilen müdahalenin hak 

verilebilir hiçbir gerekçesi yoktur. 

Ulaşımı insanların değil araçların bir 

yerden bir yere ulaştırılması olarak gö-

ren, ne bilimi ne de hukuku tanımayan, 

her projeyi sadece rant olarak değer-

lendiren bir zihniyetle üretilen, bilim ve 

tekniği yok sayan projelerin ve polis 

şiddeti marifetiyle yaratılmak istenen 

toplum modelinin karşısında olduğu-

muzu kamuoyu ile paylaşıyor, gece ya-

rısı operasyonu ile Ankara Büyükşehir 

Belediyesince gerçekleştirilen “ağaç 

kıyımı”nı ve bu operasyon süresince 

ve sonrasında halka uygulanan şiddeti 

kınıyoruz.

MALİ ve İDARİ AÇIDAN DENETLENMESİ GEREKEN

MESLEK ODALARI DEĞİLDİR
İnşaat Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu, meslek odaları-
nı mali ve idari denetim altına alan 
Bakanlar Kurulu kararı ile ilgili 17 
Aralık 2013 tarihinde açıklama yaptı:

 
TMMOB’a bağlı Meslek Odalarının 

mali ve idari açıdan denetlenmesinin 
önünü açan Bakanlar Kurulu kararı 17 
Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna 
göre; aralarında İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın da bulunduğu TMMOB’ye 
bağlı 11 Oda, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından mali ve idari açı-
dan denetlenecek. 

Bakanlar Kurulu kararı, 6235 sayılı 
TMMOB Kanunu’nun ek 3. maddesine 
dayanak yapılarak alındı. Bilindiği gibi, 
1983 yılında TMMOB Kanunu’na ek 3. 
Madde eklenmiş, Meslek Odalarının 
mali ve idari açıdan ilgili bakanlıklar ta-
rafından denetleneceği hükme bağlan-
mıştı. İlginç ki, 12 Eylül askeri yönetim 
döneminde gerçekleştirilen bu deği-
şiklik uygulamaya alınmamış, Meslek 
Odaları görece özerk yapılar olarak 

varlığını sürdürmeye devam etmişti. 

Meslek Odalarını siyasi iktidarın ve-
sayeti altına alacak bu uygulamanın 
bugün başlıyor olmasını manidar bulu-
yoruz. Siyasi iktidarın meslek Odalarını 
mali ve idari açından neden denetime 
tabi tutmak istediğine dair görüşle-
rimizi defalarca kamuoyuyla paylaş-
mış, son birkaç yıldır gerçekleştirilen 
değişikliklerle Meslek Odalarının üye-
leriyle kurduğu ilişkinin koparılmak, 
ekonomik anlamda güçsüzleştirilmek 
istendiği, kamu adına yapılan mesleki 
denetim yetkisinin elinden alındığına 
dikkat çekilmişti. Siyasi iktidarın mes-
lek Odalarından duyduğu rahatsızlığın 
anlaşılabilir olduğu, çünkü Odaların 
kamu idaresinin karar ve tasarruflarını 
kamu adına denetlediği, toplumsal ve 
kamusal açıdan zarar yaratan projele-
re itiraz ettiği, pek çoğunu yargıya ta-
şıyarak sonuç aldığı ifade edilmiş, bir 
bütün olarak siyasi iktidardaki Meslek 
Odası algısının sorunlu olduğuna vurgu 
yapılmıştı. 

TMMOB ve bağlı Meslek Odaları 60 

yıla yakın zamandır mesleki faaliyet 
yürütmekte, bir yandan meslektaş-
larının hak ve çıkarlarını savunurken, 
diğer yandan mesleki niteliği artıracak 
girişimlerde bulunmakta ama aynı za-
manda mesleki denetim başlığı altında 
genel ve yerel yönetimlerin projelerini 
kamu adına denetlemektedir. Meslek 
Odalarının hareket noktası toplumsal 
yarar ilkesidir. Topluma yararı olmayan, 
hatta kamusal anlamda zarara yol açan 
uygulamalara karşı çıkmak mesleki etik 
anlayışının doğal bir sonucudur. 

Meslek Odaları hiçbir dönem şeffaf-
lık ilkesinden ödün vermemiş, bütün 
karar ve tasarrufları bilgiye ve denetime 
açık tutulmuş, seçimle işbaşına gelen 
yetkili kurullar görevlerini eksiksiz yeri-
ne getirmiştir. 

Odamızın Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın denetimine tabi tutulma-
sıyla ilgili sorunumuz yoktur; Odamız 
her türlü denetime açık ve hazır-
dır. İtiraz noktamız siyasi iktidardaki 
Meslek Odası algısına ve yaratmak is-
tenilen vesayet ilişkisinedir. 
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Bir tesadüf müdür bilinmez ama 
Meslek Odalarını mali ve idari açıdan 
denetlemek için 12 Eylül’den kalma 
Kanun maddelerini yürürlüğe alan si-
yasi iktidar, aynı zaman diliminde kendi 
mali tasarruflarını kamuoyunun bilgi-
sinden kaçırmak için her yola başvur-
maktadır. Sayıştay Raporlarını Meclise 
sunmamakta, sumen altı yapmaya ça-
lışmakta, gerçeklerin öğrenilmesini en-
gellemek istemektedir. 

Siyasi iktidarın neden korktuğu ise 
bugün basına yansıyan soruşturma ve 
gözaltılardan anlaşılmıştır. 

Basına yansıyan haberlere göre; 
Odamızı mali ve idari açıdan denet-
leyecek Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın, İçişleri Bakanı 
Muammer Güler’in, Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan’ın çocuklarının, beledi-
ye başkanının, bakanlık bürokratlarının, 
inşaat sektöründe iş yapan müteahhit-
lerin olduğu çok sayıda insan gözaltına 
alınmıştır. Haberlere bakıldığında, TOKİ 
işlerinin mercek altına alındığı, kamu 
ihale sistemine dahil işlerin soruşturma 
konusu yapıldığı bellidir. Ümit ediyoruz 
ki, kamu kaynaklarından haksız kazanç 
elde edenler gün ışığına çıkacak, mali 

ve idari açıdan kimin, hangi kurumun 
denetlenmesi gerektiğine dair soru işa-
retleri ortadan kalkacaktır. 

Meslek Odalarını denetlemek ve bu 
yolla vesayet ilişkisi geliştirmek iste-
yenlere öncelikle kendilerine bakması-
nı öneriyoruz. Biz İnşaat Mühendisleri 
Odası olarak denetime açığız, aynı 
açıklığı siyasi iktidardan da bekliyo-
ruz. Ortaya çıkacak sonuçların bütün 
çıplaklığı ile kamuoyuyla paylaşılması, 
siyasi iktidarın asıl niyetinin anlaşılma-
sını sağlayacak, sahnelenmek istenen 
ortaoyununu durduracaktır. 

TMMOB TÜM SALDIRILARA KARŞIN TOPLUMSAL
MESLEKİ YARARI SAVUNMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEKTİR

TMMOB’ye bağlı Odalar 9 Kasım 
2013 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı:

 
AKP’nin “ustalık” döneminde 

Türkiye, toplumsal yaşamda, kamu yö-
netiminde, kamusal görev ve işbölümü 
paylaşımında, kamu açısından hayati 
önem taşıyan kurumlarda ve meslek 
alanlarında köklü değişiklilikler yaşıyor. 
Kentler, akarsular, yeşil alanlar, kamu-
sal yatırımlar, çalışma yaşamı, eğitim, 
sağlık, yargı ve benzeri alanlar, değişen 
ekonomik-siyasal-kültürel tercihlere 
bağlı ve bir bütün olarak gerici, neoli-
beral temelde düzenlenmektedir.

Kuruldukları günden bu yana iktidar-
ların karar ve tasarruflarını toplumsal 
yarar ve mesleki fayda süzgecinden 
geçiren, mesleki-bilimsel doğruları da-
yanak alarak muhalif tavrını ülkenin en 
karanlık dönemlerinde bile sergilemek-
ten geri durmayan TMMOB ve bağlı 
Meslek Odaları, AKP iktidarının top-
yekûn saldırı dalgasının önde gelen 
hedeflerinden biridir.

Nitekim son birkaç yıldır mesleki 
alanlarda gerçekleştirilen mevzuat de-
ğişiklikleri ile mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı mesleklerinin evrensel 
kabulleri ve bilimsel gereklilikleri yok 
sayıldı. Meslek Odalarının kamu adı-
na yapmakla mükellef olduğu mesleki 
denetimler ortadan kaldırıldı. Meslek 

Odalarının üyeleriyle kurduğu ilişki za-
yıflatılmak istendi, ekonomik kaynak-
ları kısıtlandı. Yasa ve yönetmeliklerde 
yapılan değişikliklerle mesleki denetim 
uygulamalarının denetimsizliğe itildiği-
ne, zafiyete uğratıldığına dair görüşle-
rimizi kamuoyuyla defalarca paylaştık.

Bilinmesini isteriz ki, AKP iktidarı-
nın TMMOB ve bağlı Odaları üzerinde 
kurduğu baskıya, mesleki dayanışma 
ilişkisi geliştirerek, geleneksel müca-
deleci ruhumuzu diri tutarak ve en zor 
şartlarda kararlılığımızı sergileyerek di-
reneceğiz. 

AKP iktidara geldiği günden bu güne 
kadar devlet olanaklarını kullanarak 
seçimlerine müdahale ettiği halde ele 
geçiremediği TMMOB’ye bağlı mes-
lek Odalarını yasal düzenlemelerle ele 
geçirmeye çalışıyor.  Rant politikala-
rı ile kentlerimizi, yaşam alanlarımızı, 
doğayı ve tüm çevremizi talan eden 
AKP’ye karşı çıkan TMMOB ve bağ-
lı Odaları, iktidara geldiği günden bu 
güne AKP’nin saldırılarına karşı direni-
yor. En son Taksim Gezi Parkı olayları 
sonrasında iyice artan bu saldırılarla 
TMMOB’nin sesini kesemeyen AKP ik-
tidarı bu günlerde yeni adımlar atıyor. 

Başbakan Erdoğan’ın özel yaşama 
müdahale anlamına gelen ve öğrenci 
evlerini hedef gösteren konuşmasının 
yarattığı tartışma ortamında, Bakanlar 

Kurulu sessiz sedasız bir karara imza 
attı. Kararın, TMMOB ve bağlı Meslek 
Odalarının yeni bir saldırı dalgasıy-
la karşı karşıya kalacağının habercisi 
olduğundan kuşkumuz yok. Çünkü 
Bakanlar Kurulu, 12 Eylül hukuku-
nu işleterek Meslek Odalarının “mali 
ve İdari denetime” tabi tutulacağını 
hükmetti. Bu doğrultudaki ilk karar, 
Orman Mühendisleri Odası’nın mali 
ve idari açıdan denetiminin Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı’na verilmesi oldu. 
TMMOB’ye bağlı 11 Odanın ise Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetimi al-
tına alınmasıyla ilgili kararın da bugün 
yarın açıklanması bekleniyor.

Nereden ne bulur yaparım da 
TMMOB’ye bağlı Odaların sesini ke-
serim, diye düşünen AKP iktidarı, 
1983 yılında 12 Eylül Faşist cuntası 
döneminde, yine TMMOB’nin sesi-
ni kesme amacıyla yapılan bir Kanun 
Hükmünde Kararname düzenlemesi-
ni bulup işletmeye karar vermiştir. Şu 
noktanın bilinmesini istiyoruz: TMMOB 
Kanunu’ndaki ilgili hüküm, 1983 yılın-
da, yani 12 Eylül darbe döneminde, 12 
Eylül faşizminin ruhuna uygun olarak 
eklenmiş ancak ne o dönemde ne de 
ondan sonraki Hükümetler döneminde 
uygulamaya alınmıştır. Askeri vesayeti 
ortadan kaldırmakla övünen bir siyasi 
iktidarın, bu ülkenin mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının örgütü üzerinde 
12 Eylül düzenlemesini esas alan bir 

ve
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vesayet ilişkisi tesis etmesini kabullen-
memiz mümkün değildir. AKP iktidarı-
nın 12 Eylülcüleri aratmayacak derece-
de, otoriter ve faşizan yaklaşıma sahip 
olduğu şimdiye dek defalarca görül-
müştür. Bugün karşı karşıya kaldığımız 
durum bunun son ve dramatik örneği-
dir. Mühendis, mimar,  şehir plancıları 
buna izin vermeyecektir. 12 Eylül ya-
salarından, antidemokratik yol ve yön-
temlerden medet uman AKP iktidarı 
aslında kendi sonunu hazırlamaktadır.

Mühendislik, en az insanlık tarihi 
kadar eski bir meslektir; uygarlıkları var 
etmiş ve geleceğe taşımıştır.  TMMOB 
yarım asrı çoktan tamamladığı ömrün-
de, Anayasa’dan aldığı güçle kamusal 
ve toplumsal yarar ilkesinden asla taviz 
vermemiş, bilimsel-mesleki kabullerin 
taşıyıcısı, savunucusu olmuştur. 

Üzerimizde kurulmak istenen vesa-
yet ilişkisinin nedeni TMMOB’nin bu 
özelliğidir.

TMMOB ve bağlı Odaların, AKP’nin 
havsalasının alamayacağı ölçüde temiz 
olduğu kamuoyunun malumudur. 

Biz ki, acılar döneminden, zorlu 
günlerden ellerimizi kirletmeden, 
başımız dik çıkmasını bildik; kimse-
nin kuşkusu olmasın yine biliriz. 

Tüm kamuoyuna sesleniyoruz. 
TMMOB’ye bağlı Odalar Anayasa’nın 
135. maddesine göre kurulmuş kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larıdır, demokratik meslek Odalarıdır. 
Her bir Odamızın Anayasa’dan ve 6235 
sayılı TMMOB Yasası’ndan aldığı yet-
kiyle oluşturduğu uygulama yönetme-

likleri doğrultusunda Genel Kurulları, 

Yönetim Kurulları, Onur Kurulları, 

Denetim Kurulları bulunmaktadır. Bu 

kurullar Anayasa’nın 135. maddesi 

doğrultusunda Odaların her türlü idari 

ve mali denetimlerini gerçekleştirmek-

tedir. Meslek Odalarımızın iktidarın 

entrikacı, rantçı denetçilerine ihtiyacı 

yoktur.

İddia ediyoruz, TMMOB’ye bağlı 

meslek Odaları AKP hükümetinin elin-

deki tüm kurum ve kuruluşlardan daha 

şeffaf ve temizdir. 

Duyuruyoruz: TMMOB’yi sustur-

maya 12 Eylülcülerin gücü yetmedi, 

12 Eylülcü paşalara özenenlerin hiç 

yetmez. 

Meslek Odaları susmadı, susmaz. 

TMMOB’YE BAĞLI 11 ODAMIZI ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

İDARİ ve MALİ AÇIDAN DENETLEYECEKMİŞ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı, TMMOB’ye bağlı 
11 odanın idari ve mali denetimini 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve-
ren Bakanlar Kurulu kararının Resmi 
Gazete’de yayımlanması üzerine 17 
Aralık 2013 tarihinde bir basın açık-
laması yaptı:

 
Duyduğumuz gerçekleşti. AKP 

Bakanlıkları TMMOB’ye bağlı odaları 
paylaşmaya devam ediyor.

17 Aralık 2013 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararı ile Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliğine bağlı Çevre 
Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç 
Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik 
Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, 
Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj 
Mimarları ve Şehir Plancıları Odası üze-
rinde idari ve mali denetim, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca yapılacakmış.

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 
de Orman Mühendisleri Odası’nın ida-

ri ve mali denetimi Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’na verilmişti.

Tam otuz yıl önce 12 Eylül darbe-
cileri 1983 yılında 66 numaralı KHK 
ile 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nda 
değişiklik yaparak “Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, 
Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas dal-
larına göre Odalar üzerinde ise, ilgili 
bakanlıklarca idari ve mali denetim ya-
pılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ile tespit edilir.” biçiminde 
düzenleme yapmıştı. 

12 Eylül’ün sürdürücüsü AKP, de-
ğil darbecilerin, aradan geçen bunca 
süredir hiçbir Bakanlar Kurulu’nun 
uygulamadığı bu Kanun Hükmündeki 
Kararnameyi şimdi yürürlüğe koyuyor. 
AKP, bağlı odalarımız üzerine idari ve 
mali denetim yapacakmış.

Oysa herkes biliyor: TMMOB ve oda-
larının mali denetimi Genel Kurullarda 
seçilen Denetleme Kurullarınca yapıl-
maktadır. TMMOB ve bağlı odalarının 
Yönetim Kurulu kararları ve uygulama-
ları üyenin denetimine her zaman açık-

tır. TMMOB ve odaların her türlü karar 
ve uygulaması için her zaman hukuki 
yollar da açıktır ve yargı denetimi var-
dır.

AKP’nin 12 Eylülcülerin bile uygu-
lamadığı KHK’yi bugün gündeme ge-
tirmesinin nedeninin biz iyi biliyoruz: 
Bağlı odalarımızın bilimin yol gösterici-
liğinde yürüttükleri insandan, emekten, 
haktan, hukuktan, adaletten yana ça-
lışmalarını engellemenin ön hazırlığını 
tamamlamak.

Niyetleri sorunlu olanlara tekrar söy-
lüyoruz:

TMMOB ve bağlı odaları, hiç eğilip 
bükülmeden, karanlığa karşı aydınlığı, 
sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı 
adaleti, ırkçılığa karşı kardeşçe bir ara-
da yaşamayı, savaşa karşı barışı, baskı 
ve zora karşı özgürlük ve demokrasiyi 
savunmaya devam edecektir. 

Biz “Bir meslek örgütüne bu ülke-
de bu dönem düşen görev budur” 
diye söylüyor ve gereğini yapıyoruz. 
Yapmaya devam edeceğiz.



B
asınım

ıza

57 an
ka

ra bülten

sayı: 2013-4

SİYASİ İKTİDAR, TMMOB ÜZERİNDE 12 EYLÜL DARBECİLERİNİN
UYGULAMAYA UTANDIĞI VESAYETİ UYGULAYACAKMIŞ(!)

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Orman 
Mühendisleri Odası’nın idari ve 
mali denetiminin Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’na verilmesini sağ-
layan Bakanlar Kurulu kararı ve 
TMMOB`ye bağlı odalar üzerinde 
bakanlıklarca vesayet uygulanma-
sına yönelik olarak 7 Kasım 2013 
tarihinde bir basın açıklaması yap-
tı:

 

AKP, uzunca bir süredir TMMOB 

üzerinde yürüttüğü yeniden yapılan-

dırma, etkisizleştirme, işlevsizleştirme, 

TMMOB’ye kendine göre bir düzen 

verme çabalarını “geliştirerek” sürdü-

rüyor.

KHK’larla mühendislik, mimarlık ve 

şehir plancılığı hizmet alanlarına müda-

hale eden, mesleki denetimi kaldırarak 

meslek odalarının üyelerini denetleme-

sini yasaklamaya çalışan AKP, şim-

di de 12 Eylül darbecilerinin getirdiği 

ama bugüne kadar ne darbecilerin ne 

de sonraki hükümetlerin uygulamadığı 

“vesayet” sistemini “uygulama” kararı 

aldı. 

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan Bakanlar Kurulu kara-

rı ile Orman Mühendisleri Odası’nın 

idari ve mali denetimi Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı’na verildi. Bugün itiba-

rı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

da Çevre Mühendisleri Odası, 

Elektrik Mühendisleri Odası, Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç 

Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri 

Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, 

Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina 

Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, 

Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir 

Plancıları Odası’nın idari ve mali de-

netimi için kararname talebi olduğu-

nu öğrenmiş bulunuyoruz. Anlaşılan 

TMMOB’ye bağlı odalar bakanlıkların 

iştahını kabartmış durumda. 

12 Eylül darbecileri 1983 yılın-

da 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nda 

değişiklik yaparak Ek 3. Maddede 

“(KHK/66 - 19.4.1983) Türk Mühendis 

ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, 

Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas dal-

larına göre Odalar üzerinde ise, ilgili 

bakanlıklarca idari ve mali denetim ya-

pılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi ile tespit edilir.” biçi-

minde düzenleme yapmıştı. 12 Eylül 

darbecileri bu konuda bir Bakanlar 

Kurulu Kararnamesi hazırlamamışlar-

dı. Merkezi idareye meslek örgütleri 

üzerindeki vesayeti de aşan yetkiler 

getiren bu yaklaşım, sonra gelen hükü-

metlerce de kabul görmemiş ve anılan 

madde öylece yürürlükte kalmıştı. 

Bu düzenlemenin 30 yılı aşkın süre 

sonra bugün uygulanmaya kalkışılma-

sı, aslında 12 Eylül hukukunun bugün 

AKP eliyle yürütülüyor olmasındandır. 

Herkesin bildiği gibi, meslek örgüt-

leri devlet tüzel kişiliği içinde olmayıp, 

ayrı tüzelkişiliği olan “yerinden hizmet 

yönetim” kuruluşlarıdır. Yerinden yöne-

tim, merkezi devlet idaresi dışında ayrı 

tüzel kişilik olarak örgütlenmiş bir ya-

pıyı ifade etmektedir. Merkezi idarenin 

değil de, o konuda uzmanlaşmış birim-

lerin yapması istenen faaliyetler, mes-

lek örgütlerine verilmiştir. Meslek alanı, 

yalnızca meslek mensuplarının söz ve 

karar sahibi olduğu ve denetim meka-

nizmalarını da yine kendilerinin oluş-

turduğu demokratik bir yapı içerisinde 

düzenlenmekte ve yürütülmektedir. Bu 

nedenle,  meslek kuruluşları, devletten 

hem mali hem de idari olarak tamamen 

bağımsız, özerk kuruluşlardır. Öte yan-

dan meslek örgütlerinin aldığı kararlar, 

yaptığı uygulamalar da zaten yargı de-

netimine açıktır.

AKP vesayete sarılırken, sözde 

uyum sürecinde olduğumuz Avrupa 

ülkelerinde meslek örgütleri, devletten 

hem mali hem de idari olarak tamamen 

bağımsız kuruluşlardır. 

12 Eylül bakiyesi olan ve özerkliği or-

tadan kaldıran bu düzenleme, AKP ik-

tidarına kadar hiçbir iktidar tarafından 

kullanılmamış ve bu yönde bir çalışma 

yapılmamıştır. Herkes açıkça görüyor 

ki; Birliğimize yönelik baskı ve yetki 

gaspı AKP iktidarı döneminde hızlana-

rak artmaktadır. Bu vesayet bu şekilde 

algılanmalıdır.

Ne ironidir ki, AKP “vesayet rejimine” 

karşı argümanlar kullanarak bugüne 

kadar iktidarını sürdürmüştür. Bugün 

“askeri vesayete karşıyız” söylemiyle 

kendi varlığına ihanet eden sözde ay-

dınlardan destek alarak meşrulaştırılan 

bir iktidarın kendi vesayet düzenini kur-

duğuna da herkes tanıklık etmektedir. 

Demokrasi kavramının içi boşaltılarak, 

iktidarın onaylamadığı hiçbir şeyin ya-

pılamadığı ve söylenemediği bir nokta-

ya hızla sürüklenmekteyiz. İktidarı elde 

tutacak tüm 12 Eylül yasalarının yürür-

lükte olduğu, 12 Eylül yasalarının ön-

görmediği ve bu kadarı da fazla dediği 

noktalardaki demokratik alanları iktidar 

hızla kapatmaktadır. 

AKP’nin kararnamesinin gerekçesine 

12 Eylül KHK’sinin yazılması bizce çok 

anlamlıdır. 

Evet, 12 Eylül’ün yıldönümünde söy-

lemiştik, yine söylüyoruz: 12 Eylül AKP 

ile sürüyor.

Çok söyledik, yine söylüyoruz:

TMMOB ve bağlı odaları, “Padişahım 

çok yaşa” diyenlerle birlikte saf tut-

mayacaktır. Aksine TMMOB; bilimin 

ve tekniğin yol göstericiliğinde dillerin 

kesildiği, gözlere mil çekildiği, kulak-

ların sağır edildiği her ortamda “Kral 

Çıplak!” demeye devam edecektir
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TÜRKİYE SAVAŞIN DEĞİL, BARIŞIN ÜLKESİ 
OLMALIDIR 
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 1 Eylül Dünya Ba-
rış Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada “Türkiye kendi 
sorununu çözmeden komşu ülkelerin iç işlerine dolaylı-dolaysız 
müdahil olmaktan vazgeçmelidir. Kürt sorununu demokrasinin 
yol göstericiliğinde çözebilmenin şartlarını vardır, içinde bu-
lunduğumuz çatışmasızlık ortamı barışın tesis edilmesi için bir 
şanstır; Türkiye ayağına gelen bu tarihi fırsatı kaçırmamalıdır. 
Sadece Kürt sorunu merkezli değil, etnik, mezhepsel, düşün-
sel ve kültürel farklılıklar gerginliğin değil, barışın kaçınılmazlı-
ğının göstergesi sayılmalıdır. Toplumsal sorunlar konsensüsle 
çözülmeli, barış, eşitlik ve kardeşlik temelinde kalıcılaştırılmalı, 
demokratik işleyiş toplumsal hayatın tek belirleyicisi olmalıdır” 
diye belirtildi.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SORUYOR: 
12 EYLÜL TÜRKİYE’Sİ İLE AKP TÜRKİYE’Sİ 
ARASINDAKİ FARK NEDİR? 
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 12 Eylül’ün yıldönü-
mü dolayısıyla 11 Eylül 2013 tarihinde açıklama yaptı. Açıkla-
mada “İnşaat Mühendisleri Odası soruyor: 12 Eylül Türkiye’si 
ile AKP Türkiye’si arasındaki fark nedir? İnşaat Mühendisleri 
Odası, 12 Eylül’ün bütün sonuçları, kurum ve kuruluşlarıyla or-
tadan kaldırılmasını, 12 Eylül yasalarının ve uygulamalarının yok 
sayılmasını, toplumsal yaşamın demokratik teamüller, evrensel 
kabuller ve temel insan hakları çerçevesinde yeniden düzenlen-
mesini, 12 Eylül darbesini yapanların ve uygulayıcısı kadroların 
yargılanmasını, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önündeki 
bütün yasakların kaldırılmasını, demokratik ve eşitlikçi bir Ana-
yasa hazırlanmasını talep etmektedir” diye belirtildi.

TÜRKİYE’NİN TURNUSOLÜ: VAN DEPREMLERİ 
İnşaat Mühendisleri Odası Van Depremi’nin ikinci yılında açıkla-
ma yaptı. Açıklamada “Son dönemde gerçekleştirilen değişik-
liklerin tek bir sonucu olmuştur: Yapı üretim ve denetim süreci 
kuralsızlığa, başıbozukluğa ve niteliksizliğe mahkûm edilmiştir. 
Bu sonuç, bir deprem ülkesi olan Türkiye açısından cinayete 
davetiye çıkartmaktır. 1999 depremlerinin bir bütün olarak yapı 
üretimi ve denetimi konusundaki zaafları açığa çıkardığı gerçe-
ği görülebilseydi, inanıyoruz ki Van depremlerinin yıkıcı etkisi 
kayda değer düzeyde aşağıya çekilebilirdi. Türkiye bir deprem 
ülkesidir. 1999 depremlerinden 2011 Van depremlerine geçen 
sürede bu gerçeğin farkında olunmadığı açığa çıkmıştır” diye 
belirtildi.

ÖĞRETMENLERE, ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE 
ŞİDDET 
İMO Yönetim Kurulu Öğretmenler Günü’nde yaşanan polis şid-
detiyle ilgili 25 Kasım 2013 tarihinde açıklama yaptı. Açıklamada 
“Polis marifetiyle uygulanan şiddet toplumsal yaşamda yara aç-
makta, öğrenciler, öğretmenler, işçiler, kadınlar, kentine, yeşile 
sahip çıkanlar, farklı toplumsal, insani talepler çerçevesinde bir 
araya gelenler baskı ve zor uygulamalarıyla karşı karşıya bırakıl-

maktadır. Eğitim Sen’in önderliğinde bir araya gelen ve demok-
ratik gösteri düzenleyen öğretmenler, eğitim sistemindeki çar-
pıklığa, demokratik, bilimsel, eşit, parasız eğitim talebine dikkat 
çekmek, eğitimin gericileştirilmesine karşı çıkmak, güvencesiz 
çalıştırılmalarına itiraz etmek, çocuk işçileri ve çocuk gelinleri 
gündeme getirmek amacıyla toplanmış ve seslerini Milli Eğitim 
Bakanlığına duyurmak istemiştir. İnşaat Mühendisleri Odası 
olarak öğretmenlerin haklı taleplerini destekliyor, yanlarında ol-
duğumuzu bildiriyor ve maruz kaldıkları şiddet nedeniyle siyasi 
iktidarı kınıyoruz” diye belirtildi.

İMO, DÜN OLDUĞU GİBİ GELECEKTE DE 
TOPLUMSAL YARARI SAVUNACAKTIR
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, İMO’nun kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla 18 Aralık 2013 tarihinde bir açıklama ya-
yınladı. Açıklamada “Bugün 19 Aralık’ı anlamak, siyasi iktidarın 
Meslek Odalarına dönük girişimlerinin farkına varmak demektir 
ki, İMO mesleki dayanışmayla bu eşiği atlamasını bilecek, meş-
ruiyetini kamu adına denetim yapma yetkisini kullanma ısrarın-
dan sağlayacaktır. 19 Aralık’ı anlamlı kılan, İMO’yu geleceğe ta-
şıyacak iradenin beyan edilmesi olacaktır.  Bu beyan, geçmişe 
sahip çıkmayı içerirken, geleceği bugünden kurgulamanın da 
emaresini taşıyacaktır. Yegâne yol göstericimiz insan hayatı-
nın kutsallığı ve toplumsal yarar ilkesinin tartışılmazlığıdır. İMO 
altmış yıldır taviz vermeden bugünlere taşıdığı hassasiyetleriyle 
geleceği kurgulayacaktır” diye belirtildi.

ULUSLARARASI İLİŞKİ ZİNCİRİNE YENİ BİR 
HALKA EKLENDİ 
İnşaat Mühendisleri Odası uluslararası bir anlaşmaya imza atı. 
Odamız ile Kore İnşaat Mühendisleri Birliği (Korean Society of 
Civil Engineers) arasında varılan anlaşmaya göre; ülkeler arası 
ilişkinin geliştirilmesinin yanı sıra mesleki dayanışma, bilgi alış 
verişi, teknoloji paylaşımı gerçekleştirilecek, uygulama örnek-
lerinin karşılaştırılmasıyla bilgi ve deneyim edinimi sağlanacak. 
Anlaşma kapsamında ortak mesleki-bilimsel etkinlikler düzen-
lenecek, karşılıklı ziyaretlerle İMO ve KSCE üyelerinin ilişkilerinin 
geliştirilmesi sağlanacak.

TANZANYA HEYETİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ  
Tanzanya Konut, Yerleşim ve Arazi Geliştirme Bakanlığı yetkili-
leri, Toplu Konut İdaresi yetkilileri, milletvekilleri, Ulusal Komis-
yon Üyeleri ve belediye başkanlarından oluşan heyet Türkiye’de 
gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Odamızı da ziyaret etti. 
Heyet sözcüsü Goodluck Ole Medeye, inşaat sektöründeki 
gelişmeleri değerlendirmek, toplu konut politikaları hakkında 
bilgi edinmek, mühendislik uygulamalarıyla ilgili bilgi alış-veri-
şinde bulunmak üzere Türkiye’ye geldiklerini ve bu kapsamda 
İMO’yu ziyaret ettiklerini belirtti. Goodluck Ole Medeye ise Tan-
zanya’daki toplu konut sistemini nasıl geliştirebileceklerine dair 
önemli bilgiler elde etiklerini söyledi ve İMO ile ortak çalışmak 
istediklerini ifade etti. Taner Yüzgeç ise, Tanzanya’daki inşaat 
mühendisleri örgütüyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını, bu-
nun için örgüt yetkililerini burada ağırlayabileceklerini veya İMO 
yetkililerinin Tanzanya’ya ziyarette bulunabileceğini söyledi. 
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TMMOB, ODTÜ VE 100. YIL HALKININ YANINDAYDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Eskişehir-Konya yolu 
bağlantı projesi çerçevesinde ODTÜ arazisi içinden geçir-
mek istediği yola karşı düzenlenen eyleme TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve oda yöneticileri de ka-
tıldı. Polis eylemcilere biber gazıyla saldırırken, çok sayıda 
ODTÜ öğrencisi de gözaltına alındı.

12 EYLÜL AKP İLE SÜRÜYOR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 12 Eylül 
darbesinin yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada “Er ya da geç ülkemizi kan deryasına çeviren, 
en güzel çocuklarımıza kıyan eli kanlı katiller ve onları yön-
lendirenler bize bunun hesabını verecektir. Er ya da geç 12 
Eylül’ü bugün de yaşatan zihniyet bunun hesabını verecek-
tir” diye belirtildi.

KTMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 
TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş, Yönetim 
Kurulu Genel Sekreteri Yasemin Çobanoğlu, Yönetim Kurulu 
üyeleri Senem Aktuğ Uğuz ve Özşen Diran TMMOB’yi zi-
yaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Ayşegül Oruçkaptan, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Ali Fahri Özten, Ayşe Işık Ezer ve Genel Sekreter N. 
Hakan Genç ile görüştü.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: TÜRKİYE AKP ELİYLE 
ORTADOĞU BATAKLIĞINA SÜRÜKLENMEYE 
DEVAM EDİYOR!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla bir araya gelen 
emek ve demokrasi güçleri 3 Ekim Perşembe akşamı Ankara 
ve İstanbul’da AKP’nin Meclise sunduğu ve TBMM tarafın-
dan onaylanan savaş tezkeresini protesto etti. Ankara’da 
Ziya Gökalp Caddesi’nde toplanan emek ve demokrasi 
güçlerinin önü henüz yürüyüşün ilk dakikalarında polis tara-
fından engellenmek istense de Sakarya Caddesi üzerinden 
Güvenpark’a ulaşıldı. “Suriye’ye Emperyalist Müdahaleye 
Hayır” pankartının arkasında yapılan yürüyüşte “AKP Elini 
Suriye’den Çek”,  “Her Yer Taksim Her Yer Direniş” ve “Bu 
Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam” sloganları atıldı. 

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ İÇİN BAŞVURULAR 
ALINMAYA BAŞLANDI 
Ankara Macunköy’de Kasım ayında hizmete açılacak 
TMMOB Öğrenci Evi için başvurular alınmaya başlandı. 
TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde kalmak iste-
yen mühendislik, mimarlık ve şehir plancıları öğrencileri 
ile TMMOB üyelerinin üniversitede eğitim gören çocukla-
rı www.tmmob.org.tr internet adresinden “ÖĞRENCİ EVİ 
KAYIT BAŞVURUSU” bölümünde yer alan formu doldurarak 
başvurularını yapmış olacak. Başvurular ilgili komisyon ta-

rafından değerlendirilerek uygun bulunanlara Kasım ayında 
başlayacak kayıt döneminde bilgi verilecek.

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALEYHİNE 3. 
DAVA AÇILDI 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı hakkında 
Tekel eylemleri ve kamuoyunda “torba yasa” olarak bilinen 
6111 Sayılı Yasa’ya karşı yürütülen eylemlerle ilgili açılan 
davalardan sonra Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda 
yapılacak değişikliğe ilişkin yasa tasarısı ile kamuoyunda 
4+4+4 olarak bilinen İlköğretim ve Eğitim Kanunu tasarısına 
karşı yapılan eylemlere ilişkin de ceza davası açıldı. Mehmet 
Soğancı hakkında açılan toplam 3 davayla istenen ceza mik-
tarı 12 yılı aşmış oldu. 

TMMOB ODTÜ ÖĞRENCİLERİ İLE OMUZ 
OMUZADIR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, ODTÜ 
yerleşkesinde yaşanan olaylar üzerine 22 Ekim 2013 tarihin-
de bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Her türlü saldırıya 
karşı; inatla, ısrarla üniversitesine, yaşamına, ağacına sahip 
çıkan ODTÜ öğrencisi yalnız değildir. TMMOB yaşama sahip 
çıkan ODTÜ öğrencileri ile omuz omuzadır” diye belirtildi.

TMMOB VE MESLEKİ DENETİM RAPORU 
YAYIMLANDI
Mesleki Denetim Uygulamaları Çalışma Grubu tarafın-
dan hazırlanan “TMMOB ve Mesleki Denetim” raporu 
yayımlandı.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ’Nİ DE İÇİNE ALAN 
MERSİN-KARAMAN ÇEVRE DÜZENİ PLANI İPTAL 
EDİLDİ 
Danıştay 6. Daire, yapılması planlanan Akkuyu Nükleer 
Santrali’ni de kapsayan Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planını iptal etti. TMMOB 
tarafından açılan dava sonucunda Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca 10.3.2011 tarihinde onanan Mersin-Karaman 
Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı de-
ğişikliği (p31 nolu plan pafta, lejande pafta, plan hükümleri 
3-4-5 nolu paftaları ve plan açıklama raporunda Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan değişiklikler) iptal edildi.

TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ 
TMMOB Engelli Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları 
Sempozyumu 26 Ekim 2013 Cumartesi günü Çankaya 
Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlendi. 
Toplam dört oturumda; Türkiye’de engelli politikalarından 
engelsiz kentlere, ulaşımdan işçi sağlığı ve iş güvenliğine 
bir çok konunun ele alındığı sempozyum, engelli mühendis, 
mimar ve şehir plancıların duygu ve düşüncelerini paylaştığı 
forum bölümüyle sona erdi. 

TMMOB Güncesi



TMMOB’DEN MERSİN-ADANA ÇEVRE DÜZENİ 
PLANINA İTİRAZ
Akkuyu-Nükleer Santrali’ni de içine alan Mersin-Karaman 
Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının 
TMMOB tarafından açılan dava sonucu iptali sonrası askı-
ya çıkarılan Mersin-Adana çevre düzeni planına TMMOB’ye 
bağlı odalarca itiraz edilecek. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, konuya ilişkin olarak 6 Kasım 
2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ MUSA ÇAM’DAN 
TMMOB’YE DESTEK
CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın 11 Kasım 2013 tarihinde Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda yapılacak bütçe sunumu öncesinde, Orman 
Mühendisleri Odası’nın idari ve mali denetiminin Bakanlar 
Kurulu kararıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na devredilme-
si kararını “MESLEK ODAMI ÖZGÜR BIRAK” yazılı bir pan-
kart ile protesto etti.

TMMOB’DEN EĞİTİM SEN’İN EYLEMİNE DESTEK 
KESK’e bağlı EĞİTİM SEN’in “Meslek Onurumuza ve 
Haklarımıza Sahip Çıkmak, Toplumsal Yaşamda ve 
Eğitimde Yaşanan Dayatmalara Hayır Demek İçin” şiarıyla 
23 Kasım’da Ankara’da düzenlediği eylemde binlerce eğitim 
emekçisi buluştu. TMMOB’nin de destek verdiği eyleme po-
lis biber gazı ile müdahale etti. 

EMEKÇİLER SAVAŞA KARŞI ALANDAYDI
Suriye’de süren savaştan en çok etkilenen illerin başında 
gelen Gaziantep’te emekçiler ‘savaşa hayır’ demek için top-
landı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Gaziantep 
Kırkayak Parkı’nda on binlerin katılımıyla “İpek Yolu Barış 
Yolu Olsun, Savaşa Karşı Barış ve Kardeşlik İçin Yürüyoruz” 
sloganıyla kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleşti-
rildi.

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI ASGARİ 
ÜCRETİ 2014 YILI İÇİN BRÜT 2800 TL OLARAK 
BELİRLENDİ
TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan iş-
birliği protokolüne göre SGK bildirimine esas olacak mühen-
dis, mimar ve şehir plancısı asgari ücreti 2014 yılı için brüt 
2800 TL olarak belirlendi.

AKP’NİN BAKANLIKLARI TMMOB’YE 
BAĞLI ODALARI PAYLAŞMAYI NİHAYET(!) 
TAMAMLAYABİLMİŞ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB’ye bağlı odaların bakanlıklarca idari ve mali dene-
timinin yapılması yönünde hazırlanan Bakanlar Kurulu kararı 
üzerine 12 Aralık 2013 tarihinde bir basın açıklaması yap-
tı. Açıklamada “Bilinmelidir ki; TMMOB ve odalarının mali 

denetimi Genel Kurullarda seçilen Denetleme Kurullarınca 
yapılmaktadır. TMMOB ve bağlı odalarının Yönetim Kurulu 
kararları ve uygulamaları üyenin denetimine her zaman açık-
tır. TMMOB ve odaların her türlü karar ve uygulaması için 
her zaman hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi vardır. 
Biz biliyoruz: AKP iktidarının yapmak istediği denetim değil, 
rant politikalarının önünde engel olarak gördüğü TMMOB’yi 
susturmak ve işlevsizleştirmektir” diye belirtildi.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU İLE 
GÖRÜŞÜLDÜ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim 
Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl ve Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 19 Aralık 
2013 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap ile CHP Genel 
Merkezi’nde görüştü.

KAMU EMEKÇİLERİ İŞ BIRAKARAK ALANLARA 
ÇIKTI
Kamu emekçileri Türkiye’nin dört bir yanında bir günlük iş 
bırakarak alanlara çıktı. KESK’in 2014 yılı bütçesine karşı, 
“Satış Sözleşmesini Kabul Etmiyoruz, Bütçeden Hakkımızı 
İstiyoruz” sloganıyla düzenlediği eyleme TMMOB de destek 
verdi.

AKP HÜKÜMETİNİN YARGI KARARLARINI YOK 
SAYAN KARARININ YÜRÜTMESİ DURDURULDU
Eti Alüminyum A.Ş., Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait 
Kuşadası Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait 
Çeşme Limanı, SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları 
A.Ş.’ye ait Balıkesir İşletmesinin özelleştirilmesi ve Türkiye 
Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin %14,76 oranındaki hissesinin sa-
tılması işlemlerini iptal eden yargı kararlarıyla ilgili olarak ge-
riye ve ileriye yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesi ve 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu yönde yapılmış olan iş 
ve işlemlerin devam ettirilerek sonuçlandırılması yönündeki 
11/6/2012 tarihli ve 2012/3240 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 
TMMOB tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma ka-
rarı verildi.

ROBOSKİ KATLİAMINI UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Roboski katliamının ikinci 
yıldönümü nedeniyle 28 Aralık 2013 tarihinde illerde basın 
açıklamaları düzenledi. Açıklamada “Roboski katliamı, AKP 
hükümetinin Kürt sorununda izlediği askeri çizginin sonuçla-
rından birisidir. AKP, bugün her ne kadar diyalog ve barıştan 
söz etse de, özünde geçmiş politikalarının izinden gittiği or-
tadadır. Ölümü, katliamı sıradanlaştıran, teknikleştiren hatta 
‘yasa dışı bir iş yapıyorlardı‘ diyerek de haklılaştırmaya ça-
lışan bu zihniyet, dünden bugüne devam etmektedir” diye 
belirtildi.
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Din dersine “tehditli” dayatma
Başbakan “rica” etti, okul yönetimleri harekete geçti. Din 
derslerini seçmek istemeyenler bile bu derslere kaydedildi. 
Karşı çıkan velilere, “hangi partidensiniz” dendi. Bir velinin 
evini arayan bir kişi, “niye ortalığı karıştırıyorsun” diyerek 
tehdit savurdu. 4 Ekim 2013 – soL

AKP’nin polis paketi: Polise eylemden önce gözal-
tı yetkisi
AKP “polis paketi” hazırlıyor. Pakete göre, polis eylem yap-
ma olasılı gördüğü kişileri gözaltına alma yetkisini kazanı-
yor. Paketin demokratik bir süsü de var: ‘Kolluk Kuvvetleri 
Denetim Kurulu’. 6 Ekim 2013 – Hürriyet

AKP Gezi’de suç yaratma peşinde
Gezi Direnişi sonrasında Taksim Dayanışması hakkında baş-
latılan soruşturmada, zanlı veya mağdur gibi bir sıfatı olma-
masına rağmen AKP İstanbul İl Örgütü savcılığa başvurarak 
dosyanın fotokopisini aldı. 6 Ekim 2013 – Cumhuriyet

Gezi davalarında son suç: Polisle konuşmak, gitar 
çalmak!
Mersin’deki Gezi eylemleri davasının iddianamesinde, po-
lisle müzakerede bulunmak, gitar çalmak ve davul çalmak 
‘suç’ olarak ifade edildi. Ayrıca CHP’li Yenişehir Belediyesi 
de bilgisi dışında ‘şikayetçi’ olarak gösterildi. 12 Ekim 2013 
– Radikal

Türban serbest, etek yasak
AKP hükümetinin “kıyafet özgürlüğü” değişikliğinin türban 
serbestisinden ibaret olduğunu belirterek sivil kıyafetlerle 
okullara gitme kararı alan Eğitim Sen’in çağrısına uyan öğ-
retmen hakkında tutanak tutuldu. Okul müdürü öğretmene 
benzer bir davranışta bulunması halinde disiplin cezasıy-
la cezalandırılacağı tehdidinde bulundu. 12 Ekim 2013 - 
Birgün

Nefret suçları yasa taslağında LGBT bireyler yok
Nefret suçları yasa taslağının ana hatları belli olmaya başla-
dı. Taslak LGBT bireyleri ‘Demokrasi Paketi’nin dışında bıra-
kıyor. 13 Ekim 2013 – sendika.org

AKP, sağlığı özel hastaneler için kâra dönüştürdü
AKP hükümeti 12 Ekim gecesi bir karar alarak özel hasta-
neler ile vakıf üniversitesi hastanelerinde ilave bedelin tavan 
fiyatı iki katına yükseltildi. 13 Ekim 2013 – HekiMedya

Van’da 10 kişinin öldüğü apartmanın sahibi 200 
kişilik yurt ihalesine katıldı
Van Depremi’nde müteahhiti olduğu Sevgi Apartmanı’nda 
10 kişi ölürken, villasının bahçesine kurduğu çadır ile gün-
deme gelen Salih Ölmez, hakkında ihale yasağı getirilmediği 
için ihlalelere girmeye devam ediyor. 15 Ekim 2013 – t24

Polis tarafından darp edilen çocuğa 3 yıl hapis is-
temi
Ankara’daki Gezi eylemlerinde gözaltına alınan ve polisler 
tarafından darp edilen 13 yaşındaki Alperen A.’ya 3 yıla kadar 
hapis istemiyle dava açıldı. 17 Ekim 2013 – Vatan

“Anne soyadı ‘travma’ yaratır”
İstanbul’da boşanan ve çocuğunun velayetini alan kadının, 
kendi soy ismini çocuğuna vermesi Yargıtay tarafından ‘baba 
soyadı aile soyadıdır’ gerekçesiyle engellendi. 17 Ekim 2013 
– sendika.org

Kürtçe eğitim sadece lisede
Devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda da Kürtçe 
anadilde eğitim yapılamayacak. Öğrencilere Kürtçe alfabe 
ile okuma-yazma öğretilmeyecek. Sadece lise düzeyinde 
Kürtçe eğitim verilecek. 19 Ekim 2013 – Milliyet

AKP’den yargıya Gezi sorgusu: ‘Direnişçileri ne-
den serbest bıraktınız!’
Adalet Bakanlığı, Gezi Parkı soruşturmalarının peşine düştü. 
Savcılıklara gönderilen yazıda, savcı ve hâkimlerin gözaltına 
alınanları neden tutukladıkları veya neden serbest bıraktıkları 
soruldu. 21 Ekim 2013 – Milliyet

AİHM Türkiye’yi mahkum etti
AİHM, 2003 yılında düzenlenen ve Abdullah Öcalan lehinde 
sloganların atıldığı bir mitingde yaptığı konuşmada “suçu ve 
suçluyu övdüğü” gerekçesiyle yargılanıp üç ay hapis ceza-
sına çarptırılan ancak cezası 2 bin liralık para cezasına dö-
nüştürülen Bülent Kaya’nın şikayeti üzerine açılan davada 
Türkiye’yi haksız buldu. 22 Ekim 2013 – Anka

Okulu olmayan köye 5. cami
Muğla’nın Marmaris İlçesi’ne bağlı, okulu olmayan 507 nü-
fuslu Osmaniye Köyü’ne 5’inci caminin yapılması için giri-
şimlerde bulunulduğu belirtildi. 22 Ekim 2013 – gerçekgün-
dem

Gökçek’in cezası 5 yıl hapis
Belediye ekiplerinin ODTÜ ormanının sit alanı olan 400 met-
relik kısmındaki ağaçları da kestiği anlaşıldı. Bunun ardından 
avukat Sedat Vural, yol yapımının sit kararı kalkmadan hangi 
koşulda olursa olsun sit alanı içerisinden geçemeyeceğini 
dile getirdi. 22 Ekim 2013 – Cumhuriyet

RTÜK, ‘Hamilelerin sokağa çıkması terbiyesizliktir’ 
ifadelerinde sorun görmedi
TRT Türk’te yayımlanan “ Gönül Dünyamız” programında 
“Hamile kadınların sokağa çıkması terbiyesizliktir” ifadelerini 
kullanan Ömer Tuğrul İnançer RTÜK’ten onayı aldı. 31 Ekim 
2013 – sendika.org
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Emniyete 50 yeni TOMA geliyor
Gezi direnişinde onlarca insanın yaralanmasına neden olan 
TOMA’lara yeni ‘özellikler’ eklendi.  Polis ihale sürecini ta-
mamladığı 50 TOMA’dan 5’ini teslim aldı. Yeni nesil TOMA’lar 
silahlı saldırı ve patlayıcılara karşı balistik zırhla donatıldı. 2 
Kasım 2013 – gerçekgündem

O kapsül yeniden incelenecek
Ahmet Atakan’ı vurduğu düşünülen, üzerinde kan ve saç kılı 
olduğu sanılan gaz bombası kapsülü ikinci kez incelemeye 
gönderiliyor. 3 Kasım 2013 – Sol

Tesadüfün böylesi! Bütün kameralar ‘sorunlu’
Ali İsmail Korkmaz’ın öldürüldüğü gün 16 işyeri ve 7 MOBESE 
kamerası için ‘kayıt yok’ tutanağı tutulmuş. Oysa davanın en 
önemli delili ‘görüntü yok’ denilen kameradan çıkmıştı. 3 
Kasım 2013 – Taraf

Yılda 7 bin çocuk istismara uğruyor
Cinsel istismara uğrayanlara uygulanan muayene çilesi, aile-
leri göç etmeye zorluyor. Cinsel istismara uğrayan çocuklar, 
kızlık zarı, kemik yaşı, beden ve ruh sağlığı raporu derken 
hastane hastane dolaşıp yaşadıklarını kanıtlamaya çalışıyor. 
Aileler, her gün kapılarına rapor ve ifade için gelen polisler 
yüzünden cinsel istismarı akrabalarından ve çevrelerinden 
saklayamadıkları için yaşadıkları şehirden göç etmek zo-
runda kalıyor. Hukukçulara göre, cinsel istismarın yanı sıra 
düzenlemeler ve yargının işleyişi çocuğun ruh sağlığını daha 
çok bozuyor. 3 Kasım 2013 – Taraf

Ahmet Atakan nasıl öldürüldü: Bakanı, valiyi, po-
lisi yalanlayan görüntüler
Ahmet Atakan’ın ağabeyi Süleyman Atakan polis saldırıları 
sırasında hayatını kaybeden kardeşinin görüntülerini paylaş-
tı. Görüntülerde akrepler Ahmet’in yere yığıldığı tarafa hedef 
alıyor. 3 Kasım 2013 – sendika.org

AKP’den çalışana emekliye sadaka
Hükümetin 2014 Programı’ndan ilk altı ay için asgari ücrete 
yüzde 3, emekli aylıklarına ise yüzde 2.85 zam çıktı. 5 Kasım 
2013 – Hürriyet

Üniversiteye girişte torpilin yolu açılıyor
ÖSYM, lisansa giriş sınavında çoktan seçmeli sınav yerine 
klasik yazılıya dönüyor. Kağıtları bilgisayar değil öğretmenler 
kontrol edecek. Veliler, ‘yandaşa kıyak’ endişesi yaşayacak... 
5 kasım 2013 – Sözcü

Savcı değişti; Beraat oldu 16 yıl
Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 34 kişinin öldüğü hava operas-
yonunu prostesto ederek, öğrencilerin sınavlara girmesini 
engelledikleri iddiasıyla yargılanan Dicle Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nin 4 öğrencisine ceza istendi. Mahkemenin yeni 
Savcısı, önceki savcının beraatlerini istediği öğrencilere, 

16’şar yıla kadar hapis cezası talep etti. 5 Kasım 2013 – DHA

Kızlı-erkekli yemek de yasak!
Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi’nde, kız ve erkek öğren-
cilerin öğle yemeklerini ayrı yemesi yönünde uygulama baş-
latıldı. 5 Kasım 2013 - DHA

Öğrenci evi baskınlarına ilk adım
Başbakan’ın öğrenci yurtlarıyla ilgili çıkışının ardından öğren-
cilerin kullandığı pansiyon, apart tarzı stüdyo dairelere mali 
ve güvenlik denetimleri geliyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 
öğrenci yurtlarıyla ilgili sözleri büyük bir tartışma başlatırken, 
son iki yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın karma öğrenci 
yurtları ve gençlik kamplarını ayırmaya başlamasıyla ülke 
gündemine oturdu. Hükümet, bu kapsamda daha çok öğ-
rencilerin kullandığı pansiyon, apart tarzı stüdyo daireleri de 
mercek altına aldı. 6 Kasım 2013 – Hürriyet

‘Kızlı-erkekli’ öğrenci avı başladı
Başbakanın “kızlı erkekli” yaşanması konusundaki açıkla-
malarının ardından, Üsküdar’daki bir üniversite öğrencisinin 
apartman kapısına “Apartmanda bazı insanlar kız erkek be-
raber kalıyorlar. Böyle şeyler binaya ve apartmana uygun de-
ğildir. Böyle insanları gördüğünüzde polise ihbar edin.” yazısı 
asıldı. 6 Kasım 2013 – Radikal

‘Başbakan’ın valisi’ iş başında!
Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kızlı- erkekli olarak kalınan ‘öğrenci evleri’ ile ilgili 
sözlerinin kendilerine verilen talimat olduğunu söyledi. Coş, 
“Gençliğin korunması, gençliğin kötü alışkanlıklardan ko-
runması, Anayasa ile devlete verilmiş görevler arasındadır” 
dedi. 6 Kasım 2013 – DHA

Genel sağlık sigortasının kapsamı daraltılıyor
Genel sağlık sigortasının kapsamı daraltılacak. İlk etapta 
göz, ağız-diş ve bazı ilaçların sigorta kapsamından çıkarıl-
ması planlanıyor. 6 Kasım 2013 – Radikal

AİHM: Devlet karışmaz korur
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birçok davada, Türkiye ‘de 
son günlerde yaşanan kızlı-erkekli öğrenci evlerine müda-
hale tartışmalarına ışık tutacak kararlara imza attı. AİHM, 
insanların yaşadığı konutu, ‘bireyin yerleşik olarak yaşadığı 
ve özel hayatını sürdürdüğü yer’ olarak tanımladıktan son-
ra, bu özel alana ilişkin bir müdahaleyi Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin ihlali olarak gördüğüne vurgu yapıyor. 7 
Kasım 2013 – Radikal

MEB: “Kaç öğrenci Kur’an öğreniyor?”
Milli Eğitim Bakanlığı, valiliklere gönderdiği bir yazıyla, ortao-
kul ve liselerde, seçmeli olan Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin 
Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini kaç öğrencinin tercih 
ettiğinin bildirilmesi istendi. 9 Kasım 2013 – Radikal
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23. İstanbul Sanat Fuarı Artist 2013’e AKP’den 
müdahale!
23. İstanbul Sanat Fuarı Artist 2013’te 66 sanatçının katıldığı, 
çerçevesi sanat politika kamusallık olarak çizilen, video art, 
tuval resmi, heykel, fotoğraf gibi farklı alanlarda yapıtların yer 
aldığı ‘Müdahale Var mı?’ adlı bölüme müdahale edildi. Nova 
Kosmikova’nın Başbakan Erdoğan’ın portre bir fotoğrafının 
üzerinde oynayarak petrol ve duble yollar politikasını eleş-
tiren bir çalışması Başbakan’a hakaret olarak algılayan bir 
vatandaşın şikayetiyle savcılığa intikal etti. 9 Kasım 2013 – 
muhalefet.org

Utku Kalı’dan sevindiren haber
Hatay Reyhanlı’da meydana gelen, 52 kişinin ölümü, yüz-
lerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili jan-
darmaya ait istihbarat notlarını cep telefonuyla Redhack’e 
gönderdiği iddiasıyla 171 gündür tutuklu bulunan er Utku 
Kalı hakim karşısına çıktı. 26 yaşındaki er Utku Kalı çıkarıldığı 
mahkemece serbest bırakıldı. gerçekgündem – 11 Kasım 
2013

Apartlar apar topar satılıyor
Apar topar satılıyorlar İstanbul’da 42 apart otelin kapatıl-
masının ardından, 5 günde online emlak sitelerine 15 satılık 
apart otel ya da aparta uygun kelepir bina ilanı verildi. 12 
Kasım 2013 – Taraf

Plastik mermi yine kör etti
Adana’da bakkala ekmek almaya giderken, savaş alanına 
dönen sokakta göstericiler ile polisler arasında kalan orta-
okul ikinci sınıf öğrencisi 13 yaşında Barış Yiğit, isabet eden 
cisimle bir gözünü kaybetti. Barış’ın babası Sıddık Yiğit, po-
lisin olayda plastik mermi kullandığını ileri sürerek, “Bunu 
kim yaptıysa ortaya çıkarılsın ve gereken cezaya çarptırılsın” 
dedi. 12 Kasım 2013 – DHA

Türkiye’de insan hakları tehlikede
OECD, 2007-2102 arasında üye ülkelerde merkezi hükümet-
lere güvenin yüzde 5 azaldığını, Türkiye’de ise güven düşü-
şünün yüzde 3 olduğunu bildirdi. OECD, “devlet gücünün 
sınırlandırılması” konusundaki gibi temel hakların en iyi te-
minat altına alındığı ülkelerin İskandinav ülkeleri olduğunu, 
bu ülkeleri Yeni Zelanda ve İspanya’nın izlediğini, insan hak-
larının en az teminat altında bulunduğu ülkelerin ise Türkiye, 
Meksika ve Yunanistan olduğunu bildirdi. 14 Kasım 2013 - 
ANKA

Doktor ve polise soruşturma açıldı
Raporda, Korkmaz’ın tomografi görüntülerini inceleyen 
doktorun beyin cerrahisi polikliğine gönderilmesi görüşünü 
bildirdiği belirtildi. Dr. Tülay Bakar’ın hidrosefali açısından 
hastanın beyin cerrahisi servisine yönlendirilmesi gerektiği-
ni belirtmesine rağmen, Dr. Gülcü’nün Korkmaz’ı ortopedi 
servisine gönderdiği ifade edildi. Bu rapor doğrultusunda 

Eskişehir Başsavcılığı Gülcü hakkında görevi ihmal suçun-
dan soruşturma açtı. Savcılık, Korkmaz’a hastanede ifade-
sini almadan karakola gitmesini söyleyen ve yaralı halde ka-
rakola yönlendiren polis hakkında da görevi kötüye kullanma 
suçundan dava açtı. 14 Kasım 2013 – Milliyet

Kızlı - erkekli çalışmak da yasak!
Karma yurtlara son verilecek yeni uygulamadan çalışanlar-
da etkilenecek. Kız yurtlarında kadınlar, erkek yurtlarında 
ise sadece erkekler görevlendirilebilecek. 14 Kasım 2013 – 
Radikal

Hafız liseleri de geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sayılarını her geçen gün çoğalt-
tığı mevcut imam hatip liselerinin yanı sıra yeni bir imam hatip 
lisesi türü daha açmaya başladı. “Hafız lisesi” olarak tanım-
lanan “proje imam hatip liseleri” için örgün eğitim müfreda-
tının dışına çıkılarak haftasonları akşam saatlerinde hafızlık 
dersleri verilmesi planlanıyor. 14 Kasım 2013 – Cumhuriyet

Öğrenciye fişleme Emniyet’ten
“Üniversitelerde Disiplin Soruşturmaları: Öğrencilerin 
İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü AİHS Çerçevesinde Bir 
Değerlendirme” raporuna göre, öğrencilere karşı açılan so-
ruşturmalar ile verilen cezalarda, her geçen yıl orantılı bir ar-
tış var. 18 Kasım 2013 – Cumhuriyet

Kampüse değil kışlaya
Okula kayıtlı olmalarına rağmen 29 yaş üstü üniversite öğ-
rencileri askere alınıyor. GBT sorgusunda kaçak görünen 
öğrencilere 1187 lira da ceza kesiliyor. 19 Kasım 2013 – 
Radikal

Yurt çalışanları da gericilik mağduru
Yurtkur, öğrenci yurtlarını kızlı erkekli ayırdıktan sonra, yurt 
çalışanlarını da ayırıyor, bazı çalışanları ise kovuyor. 24 
Kasım 2013 – Cumhuriyet

Özel tiyatrolara ‘ahlak’ kriteri
Bakanlık, yardım yaptığı özel tiyatrolara, ‘genel ahlâk kural-
larına uygun’ oyun sahnelemeleri için protokol imzalama zo-
runluluğu getirdi. 26 Kasım 2013 – T-24

Kaçak Kuran kursunda engel kalktı
Anayasa Mahkemesi, kanuna aykırı eğitim kurumu açanlara 
ceza verilmesini ve kurumların kapatılmasını öngören düzen-
lemenin yürürlükten kaldırılmasına yapılan itirazı reddetti. 1 
Aralık 2013 – Cumhuriyet

‘Demokratikleşme paketi’nde hak mücadelesine 
hapis cezası
AKP tarafından ‘demokratikleşme paketi’ olarak propagan-
dası yapılan yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu. Paket,  hak 
mücadelelerine hapis cezası, fişlemenin yasallaşması, mi-
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ting için TBMM’deki partilerden onay alınmasını getiriyor. 6 
Aralık 2013 – Cumhuriyet

Mahkeme karar verdi: Rahim ağzı kanseri aşısını 
SGK ödemeli
İzmir’de bir genç kadın, rahim ağzı kanseri aşısının bedeli-
ni ödemeyen SGK’ya karşı açtığı davayı kazandı. Hakimin 
kararında “Aşı düzeyinde masrafların karşılanarak hastalığın 
önüne geçilmesi toplum yararına olduğu gibi kurumun da 
yararınadır” denildi ve aşı bedelinin davacı kadına ödenme-
sine hükmedildi. 8 Aralık 2013 – sendika.org

Gökçek’in alkol yasağını mahkeme iptal etti
Ankara 9. İdare Mahkemesi, AKP’nin 5. dönem Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Melih Gökçek’in Ankara 
park ve piknik alanlarında uyguladığı alkol yasağını iptal etti. 
8 Aralık 2013 – Cumhuriyet

Devlet 3 yıl daha denetlenmeyecek
Sayıştay’ın kamu kurumlarını denetleme yetkisine sessiz se-
dasız 3 yıllık bir tırpan daha geldi. Kamu kurumlarının mali 
bilgilerini Sayıştay’a iletmemesi nedeniyle başlayan tartış-
malar sürerken, geçen hafta sonu Resmi Gazete ‘de bir de-
ğişiklik yapıldı. 12 Aralık 2013 – Radikal

Yurttaşın parasıyla 5 yıldızlı dernek
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun’un da aralarında 
bulunduğu bakanlık üst düzey bürokratlarının kurduğu der-
neklerin, AKP hükümetinin “Sağlıkta Dönüşüm Politikası”nın 
başladığından günden beri onlarca kurultay, seminer ve 
sempozyum gerçekleştirdiği. Yol, ulaşım ve konaklama hariç 
kişi başı 350-650 lira arasında değişen katılım ücretlerinin 
tümü, yurttaşın parasıyla meydana gelen döner sermayenin 
eğitim giderlerinden karşılandığı ortaya çıktı. 13 Aralık 2013 
– Cumhuriyet

5 HES projesinde ‘acele kamulaştırma’ kararı
Bakanlar Kurulu, bu haftaki toplantısında da çeşitli illerdeki 
HES projeleri için acele kamulaştırma kararları aldı. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yazısı üzerine alınan kararlar, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayının ardından bugün 
Resmi Gazete’de yayımlandı. 16 Aralık 2013 - Birgün

Utanç Listesinde Türkiye Bir Numara
Gazetecileri Koruma Komitesi’nin “2013 yılında hapiste olan 
gazeteciler” raporunda, Türkiye, gazetecileri hapse atan ül-
keler sıralamasındai listenin en tepesinde yer aldı. 18 Aralık 
2013 - Muhalefet.org

Emeklilere kötü haber
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Emekli olduktan sonra tek-
rar iş hayatına dönülürse bir prim kesiliyor. Ben bunun doğru 

bir uygulama olduğu kanısındayım” derken yaşa takılanlara 

da, emekli olabilmek için sadece prim gün sayısını doldur-

manın yetmediğini mutlaka yaşı da doldurması gerektiğini 

söyledi. 18 Aralık 2013 – ANKA

HES’lerde yine acele kamulaştırma
Bakanlar Kurulu’nun acele kamulaştırma kararları Resmi 

Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne 

ait “154 kV Tuna HES - Niksar - Köklüce Enerji İletim Hattı 

Yenileme Projesi” ile “380 kV Cenal TES - Lapseki 2 Enerji 

İletim Hattı Projesi” ve “154 kV Silivri RES-(İkitelli-Silivri-

Tegesan Enerji İletim Hattı) 186 numaralı Direğine İrtibat Hattı 

Projesi” kapsamında bazı taşınmazların direk yerlerinin mül-

kiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı ku-

rulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 

kararlaştırıldı. 18 Aralık 2013 - ANKA

Efe Boz duruşması ertelendi
Maltepe Dumlupınar İlköğretim Okulu tuvaletinde 3,5 yıl 

önce lavabonun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 

6 yaşındaki Efe Boz’un ölümüne ilişkin tutuksuz 8 sanığın 

yargılandığı davanın bugünkü duruşması ertelendi. Anne 

Nurdan Boz: ”Efe hayatını kaybettiğinde anaokulundaydı, 

şu an arkadaşları ilkokulu bitirmek üzere’ 21 Ocak 2014 – 
Hürriyet

soL’un Gezi haberleri suç sayıldı
AKP’lilerin Gezi haberleri ile ilgili suç duyurusunda bulun-

duğu soL hakkında iddianame hazırlayan savcı, gazetenin 

manşetleriyle halkı sokağa döktüğünü yazdı. Savcı ayrıca 

soL’un kaos ortamı oluşturmaya çalıştığını ve darbe senar-

yosu devşirdiğini öne sürdü. Davayı açanlar arasında Usame 

Kutub’un avukatı da var. 21 Ocak 2014 - soL

Manisa’da 140 kat fazla radyasyon var!
Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde normal değerlerin tam 140 

katı radyasyon ölçümü yapıldı. Değerler, nükleer çöplük 

skandalı olarak bilinen İzmir Gaziemir’de eski kurşun fab-

rikasının atıklarının bulunduğu bölgede yapılan ölçümlerin 

tam 20 katı. 21 Ocak 2014 - Evrensel

Ali İsmail’in ölüm nedeni Adli Tıp raporunda açık-
landı
Eskişehir’de, üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne iliş-

kin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, dayakla 

ölüm arasında illiyet bağı olduğu tespit edildi. Raporda, bo-

yun ve yüzdeki kemik kırıklarının beyin kanamasına ve ölüme 

yol açtığı belirtildi. Raporda Korkmaz’ın kullandığı ilaçların beyin 

kanamasını hızlandırdığı kaydedildi. 19 Ocak 2014 - Radikal
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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. 

“YIĞMA YAPILAR” 
iMO ANKARA ŞUBESi’NDEN TEMiN EDiLEBiLiR

Yığma Yapılar Taş ve Tuğla
Nejat Bayülke - Yük. İnş. Müh.

Genişletilmiş 3. Baskı Mayıs, 2013
Sayfa Sayısı: 279

ISBN: 978-605-01-0484-4
Fiyatı: 20 TL
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Yazan : Sait Faik Abasıyanık, 
Oyunlaştıran: Savaş Dinçel, 
Yöneten : Murat Çidamlı

…Kuşları boğdular, çimenleri 
söktüler, yollar çamur içinde kal-
dı… Dünya değişiyor dostlarım. 
Günün birinde gökyüzünde, güz 
mevsiminde artık esmer lekeler 
göremeyeceksiniz. Günün 
birinde yol kenarlarında, toprak 
anamızın koyu yeşil saçlarını 
göremeyeceksiniz. Bizim için 
değil ama çocuklar, sizin için 
kötü olacak. Biz kuşları ve yeşil-
likleri çok gördük. Sizin için kötü 
olacak. Benden hikâyesi…”                                                                                       

 (Son Kuşlar)  SAİT FAİK
Ünlü öykücümüz Sait Faik 

Abasıyanık’ın hayatı ve eserlerin-
den oluşan bir seçkiyle bu oyun; 
müzik, dans ve görsel efektle-
riyle genç seyircimizi edebiyatla 
buluşturmayı hedefliyor. Yanınız-
da başkalarının okumaktan zevk 
alacağını düşündüğünüz ve Dev-
let Tiyatroları’nın başlattığı kitap 
kampanyasına bağışlayacağınız 
bir kitap getirmeyi unutmayı-
nız… www.devtiyatro.gov.tr

FAZIL SAY’ı ilk kez şarkıları ile 
müzikseverlerle buluşturan albüm, 
‘’İLK ŞARKILAR’’ Ada Müzik etike-
tiyle yayımlandı.

Fazıl Say’ın 20 Yıl önce 
bestelediği Nazım Hikmet’ten 
Metin Altıok’a, Cemal Süreya’dan  
Ömer Hayyam’a , Can Yücel’den 
Orhan Veli’ye, Pir Sultan Abdal’dan 
Muhyiddin Abdal’a, ünlü şairlerin  
dizeleri Serenad Bağcan’ın eşsiz 
yorumuyla  bu albümde buluştu.

‘İLK ŞARKILAR’ albümünde Me-
tin Altıok’dan ‘Düşerim’ ve ‘Bu Kek-
re Dünyada’, Ömer Hayyam’dan 
‘Akılla Bir Konuşmam Oldu’, Cemal 
Süreya’dan ‘Dört Mevsim’, Can 
Yücel’den ‘Sardunyaya Ağıt’, Pir 
Sultan Abdal’dan ‘Sordum Sarı 
Çiğdeme’, Orhan Veli’den ‘Efkar-
lanırım’ ve ‘İstanbul’u Dinliyorum’, 
Nazım Hikmet’ten ‘Memleketim’ ve 
Muhyiddin Abdal’dan ‘İnsan İnsan’ 
şiirleri yer alıyor.

Bu Albümde Fazıl Say’a Bülent 
Evcil, Aykut Köselerli, Çağ Erçağ, 
Hakan Güngör ve Pelin Halkacı 
Akın enstrümanları ile eşlik ettiler. 
Ayrıca, Muhyiddin Abdal’ın İnsan 
İnsan adlı şiirine Güvenç Dağüstün, 
Selva Erdener, Cem Adrian ve Bur-
cu Uyar sesleriyle renk kattılar.

Yapımcılığını Fazıl Say’ın üst-
lendiği albümün yapım koordina-
törlüğünü Ceylan Karaca, kreatif 
direktörlüğünü Eren Yağmuroğlu, 
kayıt mühendisliğini Pieter Snapper, 
kayıt asistanlığını Saygın Özatma-
ca ve Barış Baykan yaptı. Mix ve 
masteringi Pieter Snapper Babajim 

FAZIL SAY
İlk Şarkılar 

YEPYENi VE FARKLI BİR 
SİNEMA DENEYİMİ: BAŞKA 
SİNEMA

Yerli ve yabancı filmleri herkes-
ten önce izleyeceğiniz BAŞKA 
SİNEMA salonları, izleyicisiyle 
buluşuyor. 

Bağımsız filmlerin dağıtımcısı 
M3 Film ve Kariyo & Ababay Vakfı 
isbirliğiyle hayata geçirilen BAŞ-
KA SİNEMA, sinemaseverlerin 
özledikleri film izleme deneyi-
mini ve sabırsızlıkla bekledikleri 
bağımsız filmleri artık yıl boyunca 
erişilebilir kılıyor. Yarattığı farklılıkla 
sinemaseverleri bir keşif yolculu-
ğuna çıkaran BAŞKA SİNEMA, 
gün boyu ardı ardına ve antraksız 
olarak sunduğu filmlerle izleyiciye 
seçme özgürlüğü sunuyor. 

BAŞKA SİNEMA İLE KESİNTİ-
SİZ SİNEMA DENEYİMİ

İzleyicisine, aynı salonda 
günde en az üç film sunacak 
olan BAŞKA SİNEMA’da filmler 
görmenize yetecek kadar uzun 
süre vizyonda kalıyor. Üstelik 

deneyimlerimiz ve pratiklerimiz 
bizlere birlikte hareket etmenin, 
bütünleşmenin, ortak haklarımı-
zı birlikte aramanın ve paylaş-
manın önemini hatırlattı.” 

Kitschen Güncel Sanat 
İnisiyatifi 

Kitschen Güncel Sanat 
İnisiyatifi tarafından teması be-
lirlenen ve derlenen sergi, HUB 
Sanat Mekan’da 21.01.2014 ta-
rihinde verilecek olan açılış kok-
teylinin ardından, 01.03.2014 
tarihine kadar görülebilecektir. 

Katılan Sanatçılar: Alper Ay-
dın / Baran Çağinli / İlker Çelen 
/ Serkan Demir / Erdal Duman 
/ Fırat Engin / Elif Varol Ergen 
/ Engin Esen / Şinasi Güneş 
/ Bora Gürdaş / Aslı Işıksal 
/ Mustafa İlhan / Ekin Kılıç / 
Deniz Cemal Koşar / Sılacan 
Köseler / Umay Yılmaz Kutay 
/ Aykut Öz / Seval Şener / Ali 
Şentürk / Erinç Ulusoy 

BAŞKA SİNEMA
Film Festivali

MERAKLISI İÇİN ÖYLE 
BİR HİKAYE  2 Perde
Ankara Devlet Tiyatrosu

Sergi, Festival, CD, Tiyatro
seanslarda (filmler 110 dakikadan 
uzun değilse) ara verilmiyor. Sürp-
riz film geceleri, kısa filmler, frag-
man seansları, gala gösterimleri, 
seanslardan sonra film ekibiyle 
sohbetler, izleyicinin katkısıyla 
yaratılacak etkinlikler, hep sey-
retmek istediğiniz ama kaçırdı-
ğınız filmler BAŞKA SİNEMA’da 
izleyicilerini bekliyor. BAŞKA 
SİNEMA, 1 Kasım 2013’ten itiba-
ren Beyoğlu Beyoğlu, Altunizade 
Capitol, Kadıköy Rexx ve Ankara 
Büyülü Fener Kızılay sinemala-
rında yepyeni programı, sıra dışı 
seans akışı, sürpriz gösterimleriy-
le hayata geçiyor. 

Istanbul Studios’da gerçeleştirdi. 
Kapak görseli, desenler, fotoğraf-
lar ise Mustafa Toygun Özdemir 
tarafından yapıldı. Fazıl Say’ın kendi 
sözleri ile ‘’İlk Şarkılar’’

“En büyük merakım şiir okumak-
tır. Ben şairlerin arasında büyüdüm. 
Cemal Süreya, Metin Altıok baba-
mın çok yakın dostlarıydı, amcam 
kadar yakınlardı, onların o yıllarda 
Ankara’da Tavukçu lokantasında 
uzun sohbetlerine hep şahit oldum, 
vakit geç olunca beni sandalye-
lerin üzerinde uyuturlardı.1970’ler 
Ankara’sı… 7-8 yaşımdaydım.

Bu şairleri bestelemek benim için 
hep büyük bir zevk, büyük bir onur, 
büyük bir yaşam görevi olmuştur, 
şarkı albümlerim nice farklı şiir, nice 
farklı şairler ile devam edecektir.

İlk kez şarkılarımla sanatseverler 
ile buluşmaktan büyük mutluluk ve 
heyecan duyuyorum.’’

Sanat eseri olarak ele alınmış 
bir mermer parçası üzerin-
de yer alan bir çatlak politik 
midir? Ya da tek bir nota politik 
olabilir mi? Sanatsal üretim 
ister istemez, içinde bulunduğu 
sosyal hayatın izlerini taşır ve 
her iz tarihe düşülen politik bir 
hamle olarak elbette okunabilir. 
Bu anlamlarıyla sanatsal üretim, 
pekala politiktir diyebiliriz. Peki, 
sanatçı açısından bakıldığında; 
“Politik sanatçı” tanımlaması 
anlam olarak doğru mudur? 
Hayır. Çünkü her sanatçı, ister 
istemez politik olarak bir tarafta 
durur; yani her sanatçı zaten 
politiktir. 

Ancak, politik olmakla, politik 
meseleleri doğrudan dert edin-
mek arasında bir fark olduğunu 
düşünebiliriz. Bu anlamda 
bazı işler, sanatçılar ve sergiler 
politik olmanın ötesinde, politik 
olmayı doğrudan amaçlarlar. 

“Müphem, Sarhoş, Köpek!” 
başlıklı sergi de politik olmayı 
hedefler. 

Sergi üç metafor üzerin-
den ilerler: Bunlar, ‘Müphem, 
Sarhoş ve Köpek’ kelimeleridir. 
Bu üç kelime bu coğrafyada 
yaşanan yakın dönem siyasi 
hayatını mercek altına alır ve 
alt göndermeleri yakın dönem 
siyasi deneyimlerimize, pratikle-
rimize yöneliktir. Sergi, bu tema 
çerçevesinde yaşanan tüm 
tartışmaları belleğimizde taze 
tutmak ve bu tartışmaları ileriye 
dönük dip dalgaları olabilmesini 
sağlamayı amaçlamakla bera-
ber, farklı sanat inisiyatiflerinden 
katılımcıları, akademik kökenli 
ya da serbest çalışan sanatçıları 
da bir araya getirmeyi hedef-
lemektedir. Çünkü, bize göre; 
“Müşterek belleğimiz olduğuna 
inandığımız yakın dönem siyasi 

MÜPHEM, SARHOŞ, 
KÖPEK! 
21 Ocak - 01 Mart 2014
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