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Değerli Meslektaşlarımız,

Şubemiz haber bülteninin Ocak- Şubat- Mart 2013 sayısı, 
bu ay da yine zengin içeriği ve güncel dosyalarıyla siz de-
ğerli okurlarının beğenisine sunulmaktadır. 

Mesleki dayanışmanın önem kazandığı günümüzde, ka-
muda çalışan meslektaşlarımızla ilişkilerimizi daha da 
geliştirmek için şubemiz kamuda çalışan inşaat mühen-
disleriyle işyeri toplantıları gerçekleştirmektedir. İlk olarak 
sırasıyla TCDD, DSİ ve KGM ile başlayan işyeri ziyaret ve 
toplantılarımız diğer işyeri toplantılarıyla devam edecektir. 
Toplantılarımızın haberlerini bültenimizin içerisinde bulabi-
lirseniz. 

4 Şubat 2013 tarihinde Ankara Zafer İş Hanı önündeki bir 
binada kanalizasyon çalışması esnasında meydana gelen 
toprak kaymasıyla ilgili olarak şubemiz ‘basit bir kazı faali-
yeti’ olarak lanse edilen çalışma sırasında meydana gelen 
olayla ilgili olarak iş kazalarının makro, mikro ölçek tanıma-
dığına işaret eden bir basın açıklaması gerçekleştirmiştir. 
Basın açıklamamız bültenimizin içerisinde yer almaktadır. 

Bültenimizde TMMOB Ankara İKK’nın 3 Mart “İş 
Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” etkinlikleri ve işten 
çıkarıldıkları için direnen Yurtiçi kargo işçileri ziyareti ha-
berini bulabilirsiniz. Ayrıca İKK’nın Dikmen vadisinde ger-
çekleştirilen ‘mafyatik’ yıkım saldırılarına ilişkin basın açık-
laması da bültenimizde yer almaktadır. 

Odamız 1970-71 yılı Yönetim Kurulu Üyesi Erman 
Tamur’un Ankara dereleri üzerine “Suda Suretimiz Çıkıyor” 
başlıklı kitabı yayımlandı. Hasan Akyar, kitap üzerine biz-
lere bir tanıtım yazısı yazdı. Akyar’ın yazısını bültenimizin 
içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca Mehmet Alper Kaya’nın 
gazetecilerin çeşitli gerekçelerle tutuklanması üzerine, Ali 
Rıza Yücel’in İhale mevzuatı üzerine yazıları da bültenimiz 
içerisinde yer almaktadır.

Güncel konulara ilişkin hazırladığız dosyalarımızın bu ayki 
konusu “8 Mart: Kadının Mücadelesi”. 8 Mart bu sene de 
kadınların eşitlik, özgürlük ve dayanışma talepleriyle geç-
ti. 8 Mart’ta mühendis kadınlar da alanlardaydı. TMMOB 
Ankara İKK Kadın komisyonu 8 Mart’a yönelik bir etkinlik 
gerçekleştirdi. Ayrıca aktif olarak faaliyete geçen Şube ka-
dın komisyonumuz da 9 Mart’ta “kadın meslektaşlarımızla 
buluşarak, deneyimlerimizi paylaşıyoruz, biraraya geliyo-
ruz” çağrısıyla bir toplantı düzenledi, bültenimize bir dos-
ya hazırladı. Dosyamızda Şube Kadın Komisyonumuzun 
“TMMOB’de Kadın Dayanışması”, Şubemiz Kadın 
Komisyonu üyesi Gülru Yıldız’ın “8 Mart”, Yüksek İnşaat 
Mühendisi Ceren Doğan’ın da “Bir Dava Hikâyesi” başlıklı 
yazıları yer almaktadır. Ayrıca dosyamız içerisinde derledi-
ğimiz hükümetin ağzından çıkanı kulaklarının duymadıkla-
rını bulabilirsiniz. 

Son olarak bültenimizin ilerleyen sayfalarında demiryolu 
taşımacılığının özelleştirilmesine dair Odamızın açıklama-
sıyla birlikte Odamızın ve Birliğimizin etkinliklerini İMO ve 
TMMOB güncelerinde bulabilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…
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Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızı Ziyaret Ediyoruz…
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi olarak kamuda 

çalışan meslektaşlarımızla ilişkilerimizi daha da geliştirmek, mesle-
ki sorunlarımızı, düzenlemeleri, gelişmeleri birlikte değerlendirmek, 
odamızı ve geleceğimizi tartışmak için kamuda çalışan inşaat mü-
hendisleriyle işyeri toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda sıra-
sıyla 27 Şubat tarihinde TCDD’de, 6 Mart tarihinde DSİ’de, 13 Mart 
tarihinde de KGM’de işyeri ziyaret ve toplantılarını gerçekleştirdik. 

Meslektaşlarımızın odalarından beklentilerini öğrenebilmek ve bu 
beklentilerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak mesleki dayanışma 
temelinde birlikte hareket etmenin yol ve yöntemlerini üyelerimizin 
görüşleri doğrultusunda belirlemeye verdiğimiz önemle gerçekleş-
tirdiğimiz toplantılarımızda kamu kurumlarında çalışan meslektaş-
larımızla gelişmiş bir iletişim ve ilişki ağının oluşturulmasını tartıştık. 

Birliktelik zeminlerini arttırmanın ve mesleki dayanışmanın daha 
da önem kazandığı günümüzde, mesleğimizle ve meslektaşları-
mızla birliktelik zeminlerimizi ve ortak çalışma alanlarımızı arttırmak 
bizler için son derece önem taşımaktadır. Her türlü dayanışmanın 
ve iletişimin önemine daha çok inandığımız bugünlerde gerçekleş-
tirdiğimiz ziyaretlerimize ilerleyen günlerde diğer kurum ziyaretle-
riyle devam edeceğiz. 

8 Mart: Kadının Mücadelesi
Mart ayına rengini veren önemli bir günü, kadınların eşitlik ve 

özgürlük mücadelesinin simgesi olan 8 Mart Dünya Kadınlar gü-
nünü selamlıyor ve başta kadın meslektaşlarımız olmak üzere, tüm 
kadınların bu anlamlı mücadele gününü kutluyoruz.

Kadın emeğinin çok yönlü bir işlev taşıdığı günümüz kapitalist 
toplumunda kadınların ekonomik rolünü aile ve toplum içindeki 
yüklerinden ayrı düşünmek olanaksızdır. Kadınların, toplumun ye-
niden üretiminde merkezi önem taşıyan bakım emeği sağlayıcısı 
olarak görülmesi, emek piyasasındaki konumlarını da belirlemekte-
dir. Bunların yanında, Türkiye’de kapitalizmin son on yılda yarattığı 
dönüşümler/değişimler kadın emeğinin konumunu da etkilemekte 
ve yeniden yapılandırmaktadır. 

Kadınların ücretli emek konumunda ya da mesleğe giriş ve mes-
leği icra ederken karşılaştıkları zorluklar özellikle erkek yoğun bir 
mühendislik dalı olarak görülen meslek alanımızda ayrı bir önem 
taşımaktadır. İnşaat mühendisi kadınlar diğer kadınlarla karşılaş-
tırıldığında ‘daha iyi maaş ve daha yüksek statülü’ işlerde çalışma 
hayatına dahil olsalar da bir bütün halinde kadınların toplumsal 
rolleri devam etmekte, istihdam edilmeleri zorlaşmakta ve çocuk 
bakımı ya da yaşlı bakımı gibi durumlarda mesleki hayatlarından 
kolaylıkla vazgeçebilmektedirler. 

Bununla birlikte mesleğin ‘erkek işi’ olarak görülmesi, kadınların 
mesleğin icrasında da erkeklere göre ikincil bir konumda kalmasına 
sebep olmaktadır. Mesleğin şantiye ağırlıklı olarak gelişen çalışma 
koşulları ve kadınların iş yaşamındaki konumunun genellikle ev işinin 
uzantısı olarak görülen mesleklerde yoğunlaşan yapısı, inşaat mü-
hendisliğinde kadınların oranının düşük olmasına neden olmaktadır. 

Bu sebeplerle, kendi meslek alanımızda çalışan kadın meslek-

İnşaat Mühendisleri Odası 
(İMO) Ankara Şubesi ola-
rak kamuda çalışan mes-
lektaşlarımızla ilişkilerimizi 
daha da geliştirmek, mes-
leki sorunlarımızı, düzenle-
meleri, gelişmeleri birlikte 
değerlendirmek, odamızı 
ve geleceğimizi tartışmak 
için kamuda çalışan inşaat 
mühendisleriyle işyeri top-
lantıları gerçekleştiriyoruz. 
Bu kapsamda sırasıyla 27 
Şubat tarihinde TCDD’de, 
6 Mart tarihinde DSİ’de, 13 
Mart tarihinde de KGM’de 
işyeri ziyaret ve toplantıları-
nı gerçekleştirdik. 

Birliktelik zeminlerini arttır-
manın ve mesleki dayanış-
manın daha da önem ka-
zandığı günümüzde, mes-
leğimizle ve meslektaşları-
mızla birliktelik zeminlerimizi 
ve ortak çalışma alanlarımızı 
arttırmak bizler için son de-
rece önem taşımaktadır. 
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taşlarımızın sorunlarını anlamak ve bu konularda yeni tartış-
maları açabilmek amacıyla Şubemiz Kadın Komisyonu fa-
aliyetlerine başlamıştır. Sizleri de komisyon faaliyetlerimize 
katılmaya, kadın meslektaşlarımızın mücadelesine destek 
vermeye davet ediyoruz. 

Demiryolu Taşımacılığı Özelleştiriliyor…
1980’li yıllarda hâkim olan neoliberal politikaların bir sonu-

cu olarak ülkemizin temel değerleri, kamu hizmetleri ve bu 
hizmeti üreten kurumlar hızla elden çıkartılarak, özelleştirme 
kapsamına alınmıştır. Kamunun hizmet üreten konumunun 
değişmesinin sonucunda ortaya çıkan bu durum, sermaye-
nin serbest dolaşımı, ulusal ve uluslar arası sermaye için yeni 
yatırım alanları yaratmak adına hızlıca hayata geçirilmektedir. 

Eğitim, sağlık gibi kamu hiz-
metlerinin ticarileştirildiği, ortak 
kullanım alanlarımız olan nehir-
lerin, meraların, ormanların me-
talaştırıldığı günümüzde neoli-
beral politikalar hızını ve etkisini 
derinleştirerek varlığını daha da 
geniş bir alana yaymaktadır. 
Bunun önemli bir sonucu da 
kamu personelinin ve emek-
çilerin güvencesizleştirilmesi, 
kamu hizmetlerinin paralılaştı-
rılması, vatandaşın müşterileş-
tirilmesi ve kamu kaynaklarının 
özelleştirilmesi olmuştur. 

Bu anlamda en önemli ula-
şım araçlarından birisi olan 
demiryolları da bu süreçten 
nasibini fazlasıyla almıştır ve 
almaya da devam etmektedir. 
‘Yeniden yapılanma’ adı altın-
da demiryollarının tasfiyesi ve 
özelleştirilmesi çalışmaları yü-
rütülmekte, demiryollarının yerli 
ve yabancı sermayeye açılma-
sının yolları düzenlenmektedir. 

Uzun süredir ihmal edilen ve yeterli yatırımların yapılma-
dığı demiryollarını sermayeye açma yönünde düzenlemeler 
teker teker hayata geçirilmektedir. 1980 sonrasında rekabe-
tin etkin oluşu demiryollarının bütünleşik yapısını ve kamu 
kurumu olmasını da tartışılır bir hale getirmiştir. İlerleyen 
yıllarda ise söylemler ‘cazip kılınarak’ bütün bir demiryolu 
sistemin yeniden yapılandırılması üzerine projeler üretilme-
ye başlanmıştır. Oysaki ‘yeniden yapılandırma’ adı altında 
yürütülen bu süreçte Devlet Demiryollarında hızlı bir piya-
salaştırma başlatılmış; personel sayısı azaltılmış, birçok 
istasyon kapatılmış, birçok yolcu treni seferden kaldırılmış, 
Demiryolları Meslek Lisesi kapatılmış, bununla birlikte taşe-
ron eliyle iş yaptırma ve hizmet alımı olabildiğince yaygınlaş-
tırılmıştır. Tüm bu sonuçlar açısından bakıldığında ise demir-

yollarını olumlu bir noktaya taşınmanın aksine başıboşluğa, 
taşeronlaşmaya, yetki karmaşasına ve çalışanlar açısından 
da daha güvencesiz çalışma koşullarına yol açmıştır. AKP 
iktidarı tarafından daha da derinleştirilen bu süreçte de-
miryollarının tasfiyesine yönelik çeşitli yasal düzenlemeler 
de hayata geçirilmiştir. Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
yeniden yapılandırılan bakanlıklardan biri olan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın altında bu konuda 
önemli bazı hükümler geçirilmiş ve sürece yönelik bir altya-
pı hazırlanmıştır. Son olarak da, Bakanlık tarafından hazır-
lanan Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 
Hakkında hazırlanan Kanun tasarısı ile demiryolu sistemi-
nin kamusal denetimin dışına çıkarılması, TCDD’nin parça-
lanması, altyapı dahil her türlü hizmetin piyasalaştırılması, 

kamu personel sayısının azaltılması ve temel bir kamusal 
hizmet olan kamu hizmetinin tasfiye edilerek piyasanın in-
safına terk edilmesi amaçlanmaktadır. 

Ülkemizde demiryollarıyla ilgili yapılan düzenlemeler kuş-
kusuz ki meslek alanımızdan bağımsız değildir. Bizlerin de 
iş alanı olan demiryollarının dönüşümü doğrudan meslek 
alanımıza yapılmış bir müdahaledir. Bu anlamda TCDD’nin 
yeniden yapılandırılması yıkım, tasfiye, talan, parçalanma 
ve özelleştirmedir. Bu konu kamu kaynaklarının israf edile-
rek sermayeye devredilmesidir. Ayrıca bu sürecin tüm bile-
şenlerinin süreç dışına itilmesidir.

İMO Ankara Şube
20. Dönem Yönetim Kurulu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü selam-
lıyoruz. Kendi meslek alanımızda çalışan 
kadın meslektaşlarımızın sorunlarını an-
lamak ve bu konularda yeni tartışmala-
rı açabilmek amacıyla Şubemiz Kadın 
Komisyonu faaliyetlerine başlamıştır. 
Sizleri de komisyon faaliyetlerimize katıl-
maya, kadın meslektaşlarımızın mücade-
lesine destek vermeye davet ediyoruz. 
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ile 10 Odanın 
Yönetim Kurulu Başkanlarından olu-
şan heyet Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar ile bir toplantı 
gerçekleştirdi. 

 
Erdoğan Bayraktar’ın daveti üze-

rine 30 Ocak 2013 Çarşamba günü 
gerçekleştirilen görüşme Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapıldı. 
Toplantıya Bayraktar’ın yanı sıra ba-
kanlık müsteşarı, müsteşar yardımcı-
ları ve ilgili genel müdürler katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 18 
Ocak 2012 tarihinde TMMOB’ye yazılı 
olarak bildirdiği talep üzerine gerçek-
leştirilen toplantının amacı Bakanlık 
tarafından, “sürdürülebilir çevre, yaşa-
nabilir şehirler, güvenli ve nitelikli yapı-
lar inşa edebilme hedefine varabilmek 
amacıyla afet riski taşıyan yapıların 
tasfiye edilerek can ve mal güvenli-
ğinin sağlanmasına, çevreye duyarlı 
teknik altyapısını tamamlamış, nitelikli 
yaşam alanlarının oluşturulmasına ve 
sağlıklı bir imar düzeninin kurulmasına 
yönelik olarak görüş alışverişinde bu-
lunmak” şeklinde ifade edildi.

Görüşmede; kentsel dönüşüm uy-
gulamalarının yanı sıra, meslek oda-
larının yapı denetim sürecindeki duru-
mu, Odalardan sicil durum belgesi is-

tenmemesiyle ilgili 3 ve 14 Nisan 2012 
tarihli yönetmelik değişiklikleri; meslek 
alanlarıyla ilgili mevzuat çalışmaları 
sürecinde TMMOB görüşünün alın-
maması, gündemde bulunan TMMOB 
Yasası değişikliği ve diğer ilgili konular 
üzerine fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantıya TMMOB adına Mehmet 
Soğancı’nın yanı sıra Baran Bozoğlu 
(ÇMO), Cengiz Göltaş (EMO), 
Ertuğrul Candaş (HKMO), Taner 
Yüzgeç (İMO), Şevket Demirbaş 
(JFMO), Dündar Çağlan (Jeof. MO), 
Ali Ekber Çakar (MMO),  Eyüp 
Muhçu (MO), Ozan Yılmaz (PMO) ve 
Necati Uyar (ŞPO) katıldı.

Bakanlığı temsilen ise toplantıya, 
Müsteşar Ercan Tıraş, Müsteşar 
Yardımcısı İrfan Uzun, Müsteşar 
Yardımcısı Sedat Kadıoğlu, Müsteşar 
Yardımcısı Mücahit Demirtaş, 
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel 
Müdürü Vedad Gürgen, Mekansal 
Planlama Genel Müdürü Mehmet 
Ali Kahraman, ÇED İzin ve Denetim 
Genel Müdürü Mehmet Mustafa 
Satılmış, Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürü Bülent Ercan, Çevre Yönetimi 
Genel Müdür Vekili Mehmet Baş, 
Yapı İşleri Genel Müdür Vekili Osman 
İyimaya, Yüksek Fen Kurulu Başkan 
Vekili Fuat Arabacı, I. Hukuk Müşaviri 
Bayram Keskin ve Mesleki Hizmetler 

Genel Müdürlüğü Şube Müdür Vekili 
Erdinç Yoldaş katıldı.

Toplantıda söz alan İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, 3-14 
Nisan 2012 tarihlerinde yayımlanan yö-
netmelik değişiklikleri ile ortaya çıkan 
denetim ve belgelendirme sorunlarına 
dikkat çekti. Yüzgeç, yönetmelikler ile 
üyelerin Odalardan sicil durum belgesi 
almadıklarını, idarelere mesleki kısıtlı-
lığının bulunmadığına dair taahhütte 
bulunduğunu hatırlatarak meslek oda-
larına bildirimde bulunması gereken 
idarelerin ise gerekli hassasiyeti gös-
termediklerini belirtti. İlgili idarelerden 
Türkiye genelinde meslek odalarına en 
fazla % 10’a varan bir geri dönüşüm 
olduğunu ifade eden Yüzgeç, bu du-
rumun mesleki kısıtlılığı bulunan kişile-
rin açığa çıkarılması noktasında zafiyet 
yarattığını ve bu sorunun kamu yararı 
göz önünde bulundurularak ivedilikle 
çözülmesi gerektiğini vurguladı. 

Toplantıda Bayraktar’a ve Ba-
kanlık görevlilerine özetle şu gö-
rüşler iletildi: 

“Mülga Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının Bakanlık bürokrasisi te-
mel mühendislik, mimarlık ve plan-
lama alanında TMMOB’ye yakın yak-
laşımlar sergilerken, 2000’li yıllardan 
sonra nedeni bizce çok iyi bilinen şe-
kilde TMMOB’ye siyasi hasım olarak 

ERDOĞAN BAYRAKTAR iLE GÖRÜŞME
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bakmaya başladığını öncelikle ifade 
etmek gerekir. Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, ülkemizin mühendislik mi-
marlık ve planlama alanındaki teknik 
birikime sahip önemli bir kurumu idi. 
Süreç içerisinde önce, Bakanlığın 
planlama sürecindeki düzenleyici 
rolü etkisizleştirildi, sonrasında da, 
merkezi idarenin/siyasilerin taleplerini 
karşılamak üzere ayrıcalıklı planlama 
yetkisine indirgendi. Bakanlıklar her 
zaman politize olmaya açık olmasına 
karşın, yakın zamana kadar kısmen 
de olsa Bakanlığın kurumsal hafıza-
sı korunmuşken, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına dönüşüm sırasında ve 
sonrasında, ülke genelinde politi-
ka belirlenmesi zorunlu olan kentsel 
ve kırsal yerleşme stratejileri, yapı 
denetimi, afet gibi ülke için yaşam-
sal önemdeki konulardaki birikimini 
oluşturan müdürlüklerin içi boşaltıldı, 
kapatıldı, yetişmiş teknik elemanlar 
tasfiye edildi, Yüksek Fen Kurulu işlev-
sizleştirildi. 

Bu süreç içerisinde TMMOB, yerel 
idarelerin yetkilerinin “resen” yetkiler 
ile etkisizleştirilmesine, mimarlık, mü-
hendislik ve planlamanın yasal, teknik 
ve bilimsel gereklerine aykırı uygula-
malara karşı hukukun ve bilimin gereği 
olarak görüşlerini her zaman belirtmiş 
ve kamuoyu ile paylaşmıştır.

Örneğin, yabancı mühendis, mimar 
ve plancıların çalışma izinleri -50 yıllık 
birikim göz ardı edilerek- uzmanlık alanı 
olmayan, konuya yabancı bir Bakanlığa 
devredilmiştir. Mülga Bakanlık bu konu-
da sadece seyirci kalmıştır.

Bir başka örnek, ülkenin gelişme 
yönü ve stratejilerinin belirlendiği te-
mel politika belgelerinden birisi olan 
kalkınma planlarının hazırlanması 
süreçlerinde TMMOB ile birlikte çalı-
şan Bakanlık, Kalkınma Bakanlığı’nın 
TMMOB’yi bu süreçlere dahil etme-
mesini sorgulamadığı gibi, Kamu İhale 
Yasası’na aykırı yayımlanan yönet-
meliklerden yapım işlerinde mesleki 
ve teknik yeterlilik kriterinin aranma-
masını görmezden gelebilmektedir. 
(Anahtar teknik personel bir yeterlilik 
olmaktan çıkarılmıştır.) Bunun sonu-
cunda gerek ulusal düzeyde gerekse 

uluslararası düzeyde hizmet ticare-
tinde mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlama hizmetleri sahipsiz kalmakta 
ve geleceğe dönük programlar oluştu-
rulamamaktadır. 

Mühendislik, mimarlık ve planlama 
hizmetleri Bakanlık bünyesinde dahi 
hızla itibarsızlaştırılmaktadır. Öyle ki, 
25. yıl hizmetini dolduran teknik per-
sonel, teknik, hukuki ve uygulama 
birikimine, yeterliliğine bakılmaksızın 
sürekli yer değişikliğiyle emekliliğe 
zorlanmaktadır. İtibarsızlaşmanın bir 
diğer örneği, Bakanlık bünyesindeki 
il müdürlüklerinde kariyer ve liyakat 
ilkelerine aykırı olarak mühendis, mi-
mar ve plancıların başına müdür ola-
rak iki yıllık yüksekokul mezunu atana-
bilmektedir. Belediyeler ise kariyer ve 
liyakat ilkelerine hiç itibar etmemekte 
ve mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rının amirleri iki yıllık yüksek okul me-
zunu ve teknisyenler olabilmektedir.  

Mühendis, mimar ve şehir plancı-
larının meslek odaları yapı denetim 
süreçlerinden yönetmelikler ve ge-
nelgeler yoluyla dışlanmıştır. Bununla 
da yetinilmemiş 644, 646 ve 648 sa-
yılı KHK’ler yoluyla mühendislik, mi-
marlık ve şehir plancılığı hizmetlerini 
gerçekleştirme koşullarının yeterlilik 
ve yetkinliklerinin belirlenmesi, mes-
lek içi eğitim gibi meslek odalarının 
ana görevleri Bakanlığın uhdesine 
alınmıştır. KHK’larla kurulan Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü, “biz 
meslek mensuplarının üyeliklerini ve 
sicillerini bu listelerden takip edece-
ğiz” gerekçesiyle her gün ayrı Odadan 
üye bilgilerinin tümünü istemektedir. 
TMMOB olarak tüm üye listelerini ve-
remeyeceğimizi, TMMOB ve Odaların 
Bakanlığın bir alt birimi olmadığını, 
TMMOB ve Odaların kuruluş gerekçe-
sini ortadan kaldıran, işlevsizleştiren 
taleplere olumlu yanıt vermeyeceğimi-
zi her defasında ifade ettik. Bu yanıtlar 
üzerine Bakanlığınıza bağlı Müdürlük 
tarafından hakkımızda yasal işlemlerin 
başlatılacağına dönük tehditvari yanıt-
lar gönderilmeye başlanmıştır. 

Bu süreç henüz aşılmamışken Yapı 
Denetim Uygulama Yönetmeliği ve Tip 
İmar Yönetmeliği’nde değişiklikler ya-

pılarak, yapı sürecindeki üyelerimizden 
(3 ve 14 Nisan Genelgeleri) oda üyeli-
ği, sicil durum belgesi istenmeyeceği, 
üyelerin taahhütlerinin yeterli olduğu 
belirtilerek, yaşamsal önemdeki “Oda 
denetimi” ortadan kaldırılmıştır. Şimdi 
artık proje çizen, inşaat ruhsatı alan, 
ihaleye giren, teknik uygulama sorum-
lusu görevini üstlenen, yapı denetim 
elemanı, fenni mesullerin üye olup 
olmadığı bir yana mühendis ve mimar 
olduğu dahi kuşkuludur. Üstelik ya-
bancı mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının sınırsızca davet edildiği bu or-
tamda, bu süreçlerde görev üstlenen 
kişilerin mühendis ve mimar olduğuna 
ilişkin güvenilir hiçbir kayıt ve denetim 
bulunmamaktadır. Mühendislik, mi-
marlık, planlama alanlarının geriletil-
mesine yönelik bu genelgeler ivedilikle 
ortadan kaldırılmalıdır.

Bakanlık uygulamayı artık öyle bir 
noktaya vardırmıştır ki, üye olduğunu 
ve mesleki denetimden geçtiğini bel-
geleyen üyelerin projelerinin alınma-
ması için İçişleri Bakanlığı’na, bilgi için 
tüm valilik ve belediyelere genelgeler 
yollamakta ve belge veren Oda yö-
neticileri hakkında ceza soruşturması 
açılması yönünde talimatlar vermekte-
dir. Bakanlık tarihinde görülmemiş bu 
baskının gerekçesi bize ifade edilme-
lidir. Bu türden yazılara karşı Birliğimiz 
her türlü yasal yoldan hakkını araya-
caktır. Tehditvari yazıların Birliğimizde 
ve bağlı odalarımızda bir karşılığının 
olmadığı Bakanlıkça bilinmelidir.

1961 yılından bu yana başta 
Ankara, İstanbul ve İzmir Belediyeleri 
olmak üzere çeşitli belediyelerce ara-
nan Oda mesleki denetim uygulama-
sı, öncelikle “sağlıksız proje üretimini 
engellemek”, “yapım sürecinde fenni 
mesuliyet mekanizmasını disipline 
etmek” ve “toplum yararına bir yapı 
üretim sürecini projelendirme aşama-
sından başlayarak kurgulayabilmek” 
amacıyla başlatılmış ve hemen ardın-
dan mülga İmar ve İskân Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nca yerinde bir 
uygulama olarak kabul edilerek yay-
gınlaşması istenmiş ve IV. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı çerçevesinde hazırla-
nan 1979 İcra Planında “Kamu ve Özel 
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Kesim İnşaatlarının Denetlenmesi” 
amacıyla mülga Bayındırlık Bakanlığı, 
Yerel Yönetim Bakanlığı ve Meslek 
Odalarının işbirliğini öngören 710 
no.lu tedbirle önemli mesafe kat edil-
mişti. Ancak, 1994 yerel seçimlerin-
den sonra dönemin ANAP’lı Belediye 
Başkanları mesleki denetimi siyasal 
platforma çekmişler ve o günden bu 
yana Odalara siyasi hasım olarak mu-
amele etmeye başlamışlardır. Mesleki 
denetim konusunda onca yargı kararı 
ortadayken, hak, yetki ve sorumlu-
luklar da anayasal düzeyde belirlen-
mişken, Bakanlığın TMMOB ve bağlı 
Odaların yetkisine müdahale etme-
sini anlamakta güçlük çekmekteyiz. 
Bakanlık, “ülkenin yapı, imar ve plan-
lamaya yönelik düzenleyici rolünü üst-
lendiği merkezi idare olmaya devam 
mı edecektir? Yoksa yerinden hizmet 
yönetim kuruluşu mu olmak istemek-
tedir?” Bakanlık bu sorulara yanıt ver-
melidir. Çünkü birbirini tamamlayan 
kuruluş amacı ve görevlerimizle birlik-
te üretmek yerine, enerjimizin büyük 
çoğunluğunu “Bakanlığın bilim, hukuk 
ve mühendislik, mimarlık ve planlama 
disiplinlerinin bilimsel esasları ve tek-
nik gereklilikleri ile bağdaşmayan iş ve 
işlemlerine karşı çıkmak” yutmaktadır.  

Kurulduğu günden bu yana, kuruluş 
amacı ve sorumluluklarının bir gereği 
olarak, mühendislik, mimarlık ve plan-
lama disiplinlerinin bilimsel, yasal ve 
teknik gereklilikleri ile meslek kriterle-
rini esas alan TMMOB ve bağlı odaları, 
ülkedeki kamusal hizmetlerin ve var-
lıkların hızla özelleştirilmesi evresinde 
artık, bertaraf edilecek odaklar olarak 
hem siyasal iktidarların hem de siya-
sal iktidara bağlı belediyelerin hedef 
tahtası haline gelmişlerdir. Yerel yöne-
timlerin ve siyasal iktidarların hizmet 
amacının kamu yararı olması gerekir-
ken, gelinen noktada TMMOB, mü-
hendislik, mimarlık ve planlama hiz-
metlerinin sunumunda, her ölçekteki 
planların yapılmasında, kamu hizmet 
ve mallarının ihalelerinde, ülkenin ge-
leceğinin garantisi olan doğal varlıkla-
rın korunmasında, sağlıklı yaşanabilir 
bir kentsel çevrenin oluşturulmasında 
kamu yararını savunan birkaç kuruluş-
tan biri olarak kalmıştır. 

Yerel taleplerin sembolü haline ge-
len Bergama Altın Madenciliğine karşı 
yürüttüğümüz mücadelede,  Bugün 
Gazetesi ve Kanal-Türk gibi basın-ya-
yın kuruluşlarının TMMOB ve odalar 
aleyhine kampanya başlatmalarının, 
son olarak da Sabah gazetesinde si-
yasetin suflesi ile yazıldığına inandığı-
mız “Odalara 150 milyarlık Neşter” ha-
berlerinin gerçek niyetinin “mimarlık, 
mühendislik, planlama ilke ve esas-
larına uyulması isteğimizin, sağlıklı ve 
yaşanabilir bir çevre talebimizin, kamu 
yararını savunmamızın” engellenmek 
olduğunu biz iyi biliyoruz. Herkes 
bilmelidir ki; “Nerede mimarlık, mü-
hendislik ve planlama hizmeti var ise 
orada üyesi ile birlikte Odası da ola-
caktır”. Akla, bilime ve teknolojiye ay-
kırı her uygulama hakkında TMMOB 
ve Odaların görüş sunmasından doğal 
ne olabilir? Durduğumuz yer, aklın ve 
bilimin yanıdır. Bu türden aleyhimizde 
yürütülen kampanyalar bizim sözümü-
zü söylememizi engelleyemeyecektir.

Avrupa Birliği müzakerelerinde, 
hizmetlerin serbest dolaşımında ve 
mesleki yeterlilik konularında proje 
bazındaki çalışmalarda bizlere mes-
leki yeterlik ve yetkinlik konusunda 
meslek odalarının otorite olduğu an-
latılırken -Avrupa’dan gelen konuş-
macılar Avrupa örneklerinde meslek 
odalarının önemine vurgu yaparken-, 
yasa tekliflerinde ve yayımlanan yö-
netmeliklerde hüküm süren tersi bir 
otoriter anlayışla uygulama dışına 
itilmekteyiz. Mühendislik, mimarlık 
ve planlama hizmetlerini ilgilendiren 
konularda hiçbir görüşümüze itibar 
edilmemekte, yasa yapımından uygu-
lama aşamasına kadar neredeyse tüm 
süreçte yok sayılmaktayız. Merak edi-
yoruz: Mühendislik, mimarlık ve plan-
lama hizmetleri alanında kim otoritedir 
ki, bu kadar mevzuat üzerine mevzuat 
yayımlamaktadır?   

Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
Değişikliği Taslağı adı altında 11 yasa-
da değişiklik öngören taslak 2-3 ay-
dan bu yana tartışılmaktadır. Bu taslak 
metin içinde TMMOB Yasası da vardır. 
TMMOB Yasası’nda bir değişiklik ta-
lep etmesi gereken kurum TMMOB 
olmalıdır. Ancak, TMMOB bileşenleri 

dışında her kurum ve kuruluş TMMOB 
hakkında görüş bildirmek, yasa tasla-
ğı hazırlamakta bir beis görmemek-
tedir. Bu durum normal demokratik 
süreçlerde normal olmayan bir dav-
ranış biçimidir. Mühendislik, mimarlık 
ve planlama alanında Oda ile üyesi 
arasındaki ilişkiyi, uzmanlık alanlarını, 
mesleki yeterlilik ve mesleki etik ve 
hizmet sunumunu belirleyen, mes-
lek içi eğitimleri düzenleyen kurum 
TMMOB ve bağlı Odalar olması gere-
kirken, her Bakanlık birbirinden kopuk 
bir şekilde kendine göre kurallar koy-
maktadır. TMMOB anayasal meslek 
kuruluşudur ancak, pratikte TMMOB 
dışında herkes mesleki alanımızda 
kendini otorite görmektedir. Bunu or-
tada gezen TMMOB yasa taslağında 
da görmek mümkündür. Bakanlığınıza 
bağlı Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü’nün AKP Yalova Parti 
Kadın Kolları Başkanına yazmış oldu-
ğu yazıdan bu taslağın Bakanlığınızca 
hazırlanmadığı bilgisine ulaşılmıştır. 
Bu bilginin muhataba yani bize değil 
de Kadın Kolları Başkanına verilmesi 
de Bakanlığın mühendislik, mimarlık 
ve planlama hizmetleri ile TMMOB 
arasında bir ilişki kurmadığının somut 
örneğidir. Böyle bir iletişim, keşmekeş 
ve dağınıklığın Dünyada bir örneği bu-
lunmasa gerek. Müdürlüğünüzün bilgi 
yazısı doğru ise Bakanlığınızın konu 
hakkında kamuoyuna açıklamada bu-
lunması bir zorunluluktur. 

Ülkenin tüm alanını yapılaşmaya 
açan Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki Yasa’nın 
hazırlanış sürecine dahil edilmediği-
miz bilginiz dahilindedir. “Bu yasanın 
uygulanmasında mühendislik, mimar-
lık ve planlama hizmeti nerededir?” 
diye bir soru sorduğumuzda bir yanıt 
vermek de olanaklı değildir. Bu yasa-
ya göre, hiçbir kayıt ve koşula bağlı 
kalmaksızın yerleşim yerleri, orman 
alanları, kıyılar, boğaziçi, meralar, kül-
tür ve tabiat varlıkları, tarım arazileri, 
zeytinlikler gibi özel koruma altında 
olan alanlar 3194 Sayılı İmar Kanunu 
ve planlamaya, yapılaşmaya, koruma-
ya ilişkin hükümler ihtiva eden özel 
kanunlar da dahil olmak üzere özel 
mevzuatlardaki kısıtlamalara bağlı 
olmaksızın, yargıya başvurma hakkı 
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dahi bertaraf edilerek rezerv yapı alanları, riskli alanlar ve 
riskli yapı statüsüne alınıp, tasfiye, dönüştürme, yeniden 
yerleştirme ve yıkım işlemlerine tabi tutulabilmektedir. Yasa 
cümlesi “Rezerv yapı alanını belirlemeye Bakanlık, riskli 
alanları Bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu, riskli yapıyı 
ise Bakanlığın lisanslandırdığı kurum ve kuruluşlar belirle-
meye yetkilidir.” şeklindedir. Görüldüğü üzere, yasanın hü-
kümleri normal zamanların hukuk normlarından muaftır ve 
bu alanların belirlenmesinde mühendisin, mimarın ve şehir 
plancısının bir söz hakkı yoktur ve bütün olağanüstü yetkiler 
idareye tanınmıştır. Yasada “Bakanlıkça lisanslandırılmış ku-
rum ve kuruluşlar” ile “teknik heyet”in tanımı olmadığı gibi 
statüleri de belirsizdir. Yönetmeliğe bırakılan bu oluşumların 
niteliği ve yetkileri idarenin takdirine bırakılmıştır. Denetimin 
tamamen ortadan kaldırıldığı bu süreç sadece bugün yaşa-
yanları değil gelecek kuşakların yaşamını da ipotek altına 
almaktadır. Diğer bir ifade ile ülkemizin geleceğinden vaz-
geçilmektedir.

Önemli bir kamusal çalışma alanı olan, kamulaştırma da-
valarında mühendis, mimar ve şehir plancılarına bilirkişilik 
yolu kapatılmaktadır. Sermaye piyasasına hizmet sunan 

değerleme şirketlerinin kamulaştırma davalarında bilirkişi-
lik yapmalarına öncelik tanınmıştır. Bu alan, sadece daha 
az kamulaştırma bedeli ödemek için, sermaye piyasasına 
hizmet etmek üzerine eğitilmiş değerleme şirketlerinde 
çalışan değerleme uzmanlarına tahsis edilmiştir. Oysa ka-
mulaştırma bedelinin tespiti mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlama alanıdır. Değerleme şirketlerinde işletme, hukuk, 
iktisat gibi sosyal bilimlerde 4 yıllık eğitim almış kişilerin ço-
ğunlukta olduğu dikkate alındığında mühendis, mimar ve 
şehir plancılarına bu alanın kapatılmasının izahı yurttaşın 
mülkiyeti üzerinden haksız rant elde etmek olsa gerektir. 
Bakanlığın bu konuda mühendis, mimar ve şehir plancıları 
adına çalışma yapması bir gerekliliktir.

Dönüşüm Yasası’nın uygulama hükümleri bugüne kadar 
mühendis ve mimarlara öğretilen tasarım ve uygulama ilke-
lerine aykırıdır. Siyasal iktidarın, tartışmaya dahi gerek gör-
meden yürürlüğe koyduğu bu yasaların doğuracağı olum-
suz sonuçlara, mağduriyetlere, yıkımlara mühendis, mimar 
ve şehir plancılarını ortak etmesini, hiçbir vicdanın kabul 
etmeyeceğini beyan etmeyi TMMOB tarihsel sorumluluk 
olarak görmektedir.”

Hrant Dink ölümünün altıncı yıldönümünde 19 Ocak 2012 
Cumartesi günü, İstanbul’da ve Ankara’da düzenlenen etkin-
liklerde anıldı. İstanbul’da Agos gazetesi önünde, Ankara’da 
Birgün gazetesi önünde düzenlenen anma etkinliklerine 
TMMOB ve odaların yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Hrant Dink’i anmak ve katillerin cezalandırılmasını iste-
mek için Ankara’da saat 14.00’de BirGün gazetesi önün-
de buluşan yüzlerce kişi Yüksel Caddesi’ne doğru yürü-
yüşe geçti. Yürüyüş sırasında “Faşizme inat, kardeşimsiz 
Hrant”, “Hrant’ın katili kontrgerilla”, “Hrant için, adalet için”, 
“Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz” sloganları atıldı.

 
İnsan Hakları Anıtı’nda yapılan basın açıklamasını BirGün 

gazetesi yazarı Doğan Tılıç okudu. Mahkemenin “Örgüt 
var” kararını hatırlatan Tılıç şöyle konuştu: “Hangi örgüt? 
Biz bu soruyu sokaklarda sormazsak, gazetelerimizde sor-

mazsak, Hrant’a ‘kardeş’ diyenler olarak sesimizi daha da 
yükseltip çoğaltmazsak, karşımıza adı ortaya dökülen 3-5 
kişi ve yalnızca ceza alan tetikçilerden oluşan bir örgüt çı-
karıp, gerçeği yine gizlemeye çalışacaklar.”

 
AKP’nin cinayette parmak izi olanları birer birer terfi ettir-

diğini söyleyen Tılıç, cinayetteki parmak izini ortaya çıkaran 
gazetecilerin ise hapse atıldığına dikkat çekti. Hrant’ın akılla 
kalbin buluştuğu yerde kurulacak iyi insanlar düzeni olarak 
sosyalizme inandığını kaydeden Tılıç, Hrant’ın kardeşlik re-
çetesinin eşit ve özgür yurttaşlar olarak bir arada yaşamak 
anlamına geldiğini belirtti.

 
Tılıç basın açıklamasını şu sözlerle noktaladı: “Hrant’a 

söz veriyoruz: Bedeli ne olursa olsun onun bıraktığı yerden 
yazmaya devam edeceğiz. Eşit ve özgür yurttaşların kar-
deşçe yaşadığı bir Türkiye için yazacağız. Ve Hrant, böyle 
yazan her kalemle, böyle kurulan her cümleyle yeniden do-
ğup, sonsuza kadar aramızda yaşayacak.”

HRANT DiNK ANMASI



Bileşenlerinde İMO Ankara Şube-
si’nin de bulunduğu “Ben Ankara” 
oluşumu, Atatürk Orman Çifliği’nin 
yağmalanmasına dur demek için 

18 Ocak 2013 Cuma günü Orman 
Genel Müdürlüğü önünde “AK-
SARAY” inşaatını mühürlüyoruz ey-
lemi düzenledi.

AOÇ’de bulunan Orman Genel 
Müdürlüğü önüne gelen Ben Ankara 
bileşenleri temsili olarak buradaki in-
şaatı mühürlediler. AOÇ’nin abluka 
altında olduğu ve burada kuş uçur-
tulmadığı belirtilen açıklamada “AK-
Saray kaçak göçek yükseliyor. AOÇ’de 
her şeyi yıkmaya çalışıyorlar. Bu de-
ğerlere her kimki el kaldıra karşısında 
bizi bulur” denildi. Açıklamanın ardın-
dan Ben Ankara bileşenleri yıkılması 
gündemde olan tarihi bira fabrikasına 
yürüyüp oradan dağıldılar.

“Atatürk Orman Çiftliği için, gelece-
ğimiz için yürüyoruz” pankartının açıl-
dığı eylemde “Ankara’ya dokunma, 
dokunursan yanarsın” sloganı atıldı.

AOÇ’DE MÜHÜRLEME EYLEMi

Suriye’de emperyalist müdahaleye 
“hayır” demek için ve Türkiye’de konuş-
landırılan patriotlara karşı binlerce kişi 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrı-
sıyla 20 Ocak Pazar günü alanlara çıktı.  

 
Gaziantep’te Valiliğin yasaklama 

kararına karşı gerçekleştirilen mer-
kezi mitinge yoğun katılım oldu. 
Gaziantep’teki mitinge TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yürütme Kurulu Üyesi 
Bahattin Şahin, TMMOB Gaziantep 

birimlerinin yönetim kurulu üyeleri ve 
çok sayıda TMMOB üyesi de katıldı. 

Eylem için Ankara’da 12.30’da 
Kolej Meydanı’nda toplanan yüzler-
ce kişi buradan Sakarya Meydanı’na 
yürüdü. İMO Ankara Şubesi yöneti-
cilerinin de katıldığı yürüyüş boyun-
ca “ABD Emperyalizminin Taşeronu 
Olmayacağız”, “Katil ABD İşbirlikçi 
AKP” sloganları atıldı. 

Sakarya Meydanı’nda ise tüm ku-

rumlar adına KESK Genel Sekreteri 
İsmail Hakkı Tombul bir açıklama yap-
tı. Tombul açıklamasına Gaziantep’te 
yapılacak mitingin yasaklanmasını 
eleştirerek başladı. Tombul NATO as-
kerlerini ağırlamaktan onur duyanların 
NATO’ya ve patriot füzelerine karşı 
çıkanların sesinin duyulmasını engel-
lemek için ellerinden geleni yaptıkla-
rını söyledi. Şimdi sorumluluk alma 
zamanının geldiğini söyleyen Tombul 
savaş çığlıkları atanlara karşı halkların 
geleceğine kendilerinin karar vermesi 
gerektiğini belirtti. Eylem Tombul’un 
konuşmasının ardından atılan müca-
deleye devam etme sözü verilerek ey-
lem sonlandırıldı.

SURiYEDE EMPERYALiST MÜDAHALEYE KARŞI

BiNLER SOKAĞA ÇIKTI
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2013 yılında Ankara il ve ilçelerinde 
kamulaştırma alanında bilirkişilik yap-
mak üzere bilirkişilik yetki belgesine 
sahip üyelerimizden seçilen İnşaat 
Mühendisleri Bilirkişiler ilk toplantısını 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte 11 
Ocak 2013 Cuma günü Rüştü Özal 
Salonu’nda yaptı.

Toplantıya İMO Ankara Şube Baş-
kanı Selim Tulumtaş, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Lezgin Aras, Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali İhsan Aktürk ve 
Şube Sekreter Yardımcısı Murat Ka-
racaoğlu katıldı.

Toplantı Selim Tulumtaş’ın açılış 
konuşması ile başladı. Tulumtaş ko-
nuşmasında gerek kamulaştırma yasa 

ve yönetmeliklerindeki değişikliklerin, 
gerekse kentsel dönüşüm yasa ve 
yönetmeliklerinin kamulaştırma bilirki-
şiliğini ilgilendiren yönlerini açıklayan 
kısa bilgiler verdi. Bilirkişilerin çalış-
malarını yakından takip edeceklerini 
belirten Tulumtaş, 2013 yılında tüm 

bilirkişilere başarılar diledi.

Kamulaştırma Bilirkişileri ise top-
lantıda, yeni dönemde çalışmaları mi-
marla birlikte yürütmenin çok faydalı 
olacağını belirterek bu konuda gerekli 
girişimlerin yapılmasını talep ettiler.

KAMULAŞTIRMA BiLiRKiŞiLERi TOPLANTISI

TMMOB 42. Dönem 2. Danışma Ku-
rulu toplantısı 2 Mart 2013 Cumartesi 
günü İnşaat Mühendisleri Odası 
Teoman Öztürk Salonu’nda yapıldı. 

 
Danışma Kurulu TMMOB Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
gündemi ve TMMOB’nin bir yıllık faali-
yetlerini değerlendirdiği konuşmasıyla 
başladı. 

Açılış konuşmasında AKP’nin, em-
peryalizmin ve uluslararası sermaye-

nin istemleri çerçevesinde, devletin 
baskıcı yapısı üzerine onun kurumları-
nı yukarıdan aşağı dizayn ederek “Yeni 
Türkiye” dedikleri yeni bir rejimi kurdu-
ğunu söyleyen Soğancı, “Herkes bil-
sin: TMMOB, adına “yeni” dedikleri bu 
baskı ve sömürü düzenine karşı eşit, 
özgür, demokratik ve bağımsız bir 
Türkiye için mücadele etmeyi kendine 
rehber edinmiştir. Biz buradan bir kere 
daha söylüyoruz: TMMOB “padişahım 
çok yaşa” diyenlerle birlikte saf tutma-
yacaktır. Aksine TMMOB “Kral Çıplak” 

diyerek barış, özgürlük ve demokrasi 
mücadelesi verenlerle birlikte omuz 
omuza duracaktır” diye belirtti.

Soğancı’nın konuşmasının ar-
dından Danışma Kurulu’nda söz 
alan konuşmacılar da ağırlıklı olarak 
TMMOB’ye müdahaleye yönelik gün-
deme gelen yasal düzenlemeler, Kürt 
sorunu ve Suriye’de yaşanan gelişme-
ler konularına değindiler.

Toplantıda konuşan Danışma 
Kurulu üyeleri sırasıyla şöyle: 

Kaya Güvenç (TMMOB Eski 
Başkanı), Mehmet Torun (MADENMO), 
Ertuğrul Candaş (HKMO), Ali Ekber 
Çakar (MMO), Baran Bozoğlu (ÇMO), 
Gölay Şakiroğulları (BMO), Hüseyin 
Alan (JMO), İmran Karaman (MO), 
Erhan Karaçay (EMO), Turan Kapan 
(İMO), Nedim Kara (Kocaeli İKK), Petek 
Ataman (GIDAMO), Günay Çiftçi 
(JFMO), Zeki Arslan (MMO), Selim 
Harbiyeli (İMO), Mehmet Bozkırlıoğlu 
(EMO), Ercüment Çervatoğlu (MMO), 
Mustafa Doğu (MADENMO), Hakan 
Ünal (MMO), Güniz Gacaner (MMO), 
Murat Akcan (JFMO).

TMMOB II. DANIŞMA KURULU
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İMO Şubeler Ortak Toplantısı, İMO 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şube 
Sekreterlerinin katılımıyla 12 Ocak 
2013 Cumartesi günü İMO Teoman 
Öztürk Kongre ve Kültür Salonu’nda 
gerçekleştirildi. “TMMOB Yasasında 
yapılmak istenilen değişikler”  ve 
“İMO’nun önümüzdeki süreçte mali 
yapılandırılması” başlıklı iki gündemle 
gerçekleştirilen toplantı İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç’in açı-
lış konuşmasıyla başladı.

Yüzgeç, TMMOB Yasa Taslağı ile 
neyin amaçlandığını ve taslak kurgu-
sunun ne ifade ettiğini değerlendiren 
bir sunum yaptı. Yüzgeç, taslağın 
nasıl yasalaşacağının bilinmediğini 
ancak siyasi iktidarın TMMOB ile il-
gili bir tasarruf içinde bulunduğunu 
belirtti. ‘Siyasi iktidarın, kendi eko-
nomi politiğine ve onun ürünü olan 
tekno-politikalara karşı çıkan yapıları 
etkisizleştirilmek istediğini ve mesleki 
örgütlenmeleri zayıflatmak; zayıflamış 
mesleki kuruluşları vesayet altına al-
mak’ arzusunda olduğunu kaydeden 
Yüzgeç, TMMOB ve bağlı Odalara yö-
nelik girişimlerin 2009 yılında Devlet 
Denetleme Kurulu raporu ile başla-
dığını, bu girişimlerin fikri zemininin 
Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 
hazırlandığını, propaganda ve dezen-

formasyon ayağının ise bazı yayın ku-
ruluşlarınca üstlenildiğine dikkat çekti. 

Yüzgeç, taslakta meslek odalarıyla 
ilgili kurgunun üçlü saç ayağı üzerine 
oturtulduğunu kaydetti. Taslağın ya-
salaşması durumunda yeni meslek 
Odalarının kendiliğinden kurulaca-
ğını, merkezi yapının dağıtılarak “İl 
Odacılığının” getirileceğini, yetkili ku-
rulların seçiminde nispi temsil siste-
minin baz alınacağını belirten Yüzgeç, 
karar alma mekanizmasının kilitlene-
ceği tespitinde bulundu. Yüzgeç, bu 
durumun inşaat mühendisliğin bilimsel 
zemini parçalayacağını, Oda örgütlü-
lüğünü zayıflatacağını ve Oda ile üye 
ilişkisine zarar vereceğini vurguladı.

Yüzgeç,  meslek odalarının fikri 
alınmadan yasa hazırlanmasını eleşti-
rerek, “Meslek odaları her dönem ve 
her siyasi iktidarla toplum yararından 
hareketle çelişki yaşamıştır. Bu doğal-
dır ancak doğal olmayan bu duruma 
karşı tahammülsüz yaklaşmak, mes-
lek odalarıyla vesayet ilişkisi kurmaya 
çalışmaktır” diye konuştu.

Yüzgeç’in ardından, İMO İzmir 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan 
Erdoğan, Muğla Şube Başkanı 
Alifer Atasever, Bursa Şube Başkanı 

Necati Şahin, Trabzon Şube Başkanı 
Mustafa Yaylalı ve İMO Adana Şube 
Başkanı Abdullah Bakır toplantının 
birinci gündem maddesine dair söz 
alıp görüş ve yaklaşımlarını aktardılar. 

Toplantının ilk gündem maddesi-
nin ardından Oda mali durumunun 
görüşüldüğü ikinci gündem madde-
sine geçildi. Bu gündemle ilgili İMO 
Sayman Üyesi Nevzat Ersan, şubele-
rin 2010-2011 ve 2012 yıllarına ait ge-
lir-gider tablolarını, İMO’nun aynı yılla-
ra ait konsolide bütçesini ve 2013 yılı 
konsolide tahmini gelir ve gider büt-
çesini değerlendiren bir sunum yaptı. 

Nevzat Ersan’ın ardından 
Denetleme Kurulu Başkanı Ali Osman 
Kara, Denetleme Kurulu’nun görüş ve 
önerilerini aktardı. Kara’nın ardından 
İMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Nusret Suna, Trabzon 
Şube Başkanı Mustafa Yaylalı, İMO 
İzmir Şube Başkanı Ayhan Emekli, 
Hatay Şube Başkanı Selim Harbiyeli, 
Antalya Şube Başkanı Cem Oğuz, 
Adana Şube Başkanı Abdullah Bakır 
ve Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Umut Yılmaz Deveci şubelerinin mali 
yapılarıyla ilgili bilgi verdiler. İkinci 
gündem maddesine ilişkin değerlen-
dirmelerin ardından toplantı sona erdi. 

ŞUBELER ORTAK TOPLANTISI
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Oda-
sı, Şube Yönetim Kurulu Sayman 
Üyeleriyle ortak bir toplantı gerçekleş-
tirdi. 2 Mart 2013 tarihinde İMO Rüştü 
Özal Toplantı Salonu’nda düzenlenen 
toplantı, İMO 2013 yılı tahmini konso-
lide gelir gider bütçesi, tasarruf ted-

birleri, Bütçe Uygulama Yönergesi ve 
Personel Ücretlendirme Yönergesi’nin 
ele alındığı gündemle gerçekleştirildi.

İMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Nevzat Ersan ve İMO Genel Sekreteri 
Ayşegül Bildirici’nin katıldığı toplan-

tıda Nevzat Ersan, İMO 2013 yılı tah-
mini konsolide gelir ve gider bütçesiy-
le ilgili bir sunum yaptı.

Nevzat Ersan, Denetim Uygu-
lama Yönetmeliği ve Tip İmar Yö-
netmeliği’nde yapılan değişiklik ile 
Oda gelirlerinde meydana gelen dü-
şüşün disiplinli bir mali yönetimi zo-
runlu hale gerektirdiğine dikkat çekti. 
Bu dönemin ancak mali disiplin konu-
sunda hassasiyet gösterilerek aşıla-
bileceğini belirten Ersan, başta say-
man üyeler olmak üzere şube yönetim 
kurullarına ve konuyla ilgili personele 
önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Toplantıda ayrıca bütçe uygulama-
larında ve muhasebe işlemelerinde 
yaşanan sorunlara ilişkin bilgilendirme 
yapıldı. Sayman üyelerin şubelerde 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilgi ak-
tardığı toplantı, uygulamada meydana 
gelen sorunlara ilişkin soru ve cevap 
bölümüyle sona erdi. 

SAYMAN ÜYELERLE TOPLANTI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi üniversitelerin İnşaat 
Mühendisliği Bölümleri ile ilişkilerin 
geliştirilmesi ve daha kurumsal hale 
getirilmesi, ortak etkinlik ve projele-
rin gerçekleştirilebilmesine yönelik 
olarak görüş alış-verişinde bulun-
mak amacıyla Ankara’da bulunan 
Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği 
Bölüm Başkanlıklarına ziyaretler ger-
çekleştirmişti. 

Bu ziyaretler kapsamında İMO Ankara 
Şube Başkanı Selim Tulumtaş ve Şube 
Sekreter Yardımcısı Erkal Tülek, 13 
Şubat 2013 Çarşamba günü ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ola-
rak yeni göreve gelen Prof. Dr. Ahmet 
Cevdet Yalçıner’i ziyaret etti.  

Ziyarette Selim Tulumtaş, Yal-
çıner’e yeni görevinde başarılar diledi, 

mevcut ilişkilerin korunması ve daha 
kurumsal bir şekilde geliştirilmesi, alt-
yapı, konut, ulaşım ve işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konularında ortak projelerin 
gerçekleştirilebilmesi yönündeki te-

mennilerini iletti. Oda ile geliştirilecek 
her türlü kurumsal ilişkiye, ortak etkin-
liğe hazır olduklarını belirten Yalçıner, 
araştırma ve inceleme konularında 
yardımcı olabileceklerini belirttiler. 

ODTÜ iNŞAAT MÜHENDiSLiĞi
B Ö L Ü M  B A Ş K A N I  Z i Y A R E T i
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Altındağ Belediyesi Gençlik Mer-kez-
leri’nin düzenlediği meslek tanıtım se-
minerleri kapsamında 14 Şubat 2013 
Perşembe günü İnşaat Mühendisliği 

mesleği tanıtıldı. İnşaat Mühendisle-
ri Odası Ankara Şubesi adına tanıtımı 
Şube Sekreter Yardımcısı Erkal Tülek ve 
Araştırma Görevlisi Uğur Yılmaz yaptı.

Tanıtımda 10 ve 14 yaş aralığınki 
öğrencilere inşaat mühendislerinin 
neleri ve hangi aşamalardan geçerek 
nasıl yaptığı hakkında genel bilgiler 
verildi, meslekte her şeyden önce gü-
venliğin geldiği belirtildi. Hem yapım 
aşamasında iş güvenliğinin hem de 
binaların deprem, sel, heyelan, kasır-
ga ve çığ gibi doğa olaylarına karşı 
güvenli bir şekilde yapılmasının öne-
minden bahsedildi. İnşaat Mühendisi 
olmak için nasıl bir yol izlenmesi ge-
rektiğinin de anlatıldığı tanıtımda öğ-
rencilere baret ve İMO Ankara Şube-
si’nin düzenlemiş olduğu “Mukavim 
Haller” Fotoğraf Yarışması’nın sergi 
katalogu hediye edildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi’ne bağlı temsilcilikler ile 12 
Şubat 2013 ve 9 Mart 2013 tarihlerin-
de toplantı yapıldı. 

12 Şubat 2013 tarihinde yapılan 
toplantıda Temsilciliklerin sorunla-
rının dile getirildiği ve bu sorunlara 
ortak çözümlerin arandığı toplantı 
Güney Özcebe Salonu’nda gerçek-
leştirildi.

Toplantıya Ankara Şubesi Başkanı 
Selim Tulumtaş, Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Bülent Tatlı, Sayman 
Üye Lezgin Aras  ile Afyonkarahisar, 
Bartın Bolu, Çorum, Düzce, Karabük, 
Kastamonu, Kayseri, Karadeniz Ereğli, 
Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Sivas 
ve Zonguldak Temsilci ve Temsilci 
Yardımcıları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
İMO Ankara Şube Başkanı Selim 
Tulumtaş yaptı. Tulumtaş kamuo-
yunda TMMOB Yasası olarak bilinen 
Yapı Denetim Yasası içerisine ekle-
nen maddelerin TMMOB’yi dolayısıy-
la Odamızı doğrudan etkilemesi ve 
işlevsiz kılmayı amaçlamasıyla ilgili 
bilgiler verdi, bu yasayla ilgili Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan gö-
rüşmeyi aktardı. TMMOB’nin başlattığı 
imza kampanyasına da değinilen top-
lantıda Temsilciler yaşadıkları sıkıntıları 
anlattı ve eğitim amaçlı kurs ve semi-
nerlerin arttırılması yönündeki taleple-
rini dile getirdiler. 

9 Mart 2013 tarihinde yapılan 
toplantıya ise yine Ankara Şubesi 
Başkanı Selim Tulumtaş, Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Bülent Tatlı, 

Sayman Üye Lezgin Aras ve İMO 
Ankara Şube Muhasebe Görevlisi 
Önder Günsal ile Temsilciler ve 
Temsilcilik çalışanları katıldı.

Toplantıda bütçe düzenlemesi esas-
larına ilişkin Şube ve Temsilciliklerin iş 
programı, sorumluluk ve görev tanım-
larına dair yeni düzenlemeler payla-
şıldı. Buna göre KDV, muhtasar, SGK 
primi gibi muhasebe işlerinin işleyişi 
karara bağlandı.

TEMSiLCiLiKLER TOPLANTISI

ALTINDAĞ BELEDiYESi’NDE

iNŞAAT MÜHENDiSLiĞi MESLEĞi TANITIMI
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Şubemizce kamuda çalışan inşa-
at mühendisleri ile işyeri toplantıları 
yapılması kapsamında TCDD’de ça-
lışan inşaat mühendislerinin çağrı-
lı olduğu işyeri toplantısı 27 Şubat 
2013 tarihinde 32 TCDD çalışanı in-
şaat mühendisinin katılımıyla TCDD 
Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirildi. Toplantıya İMO Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş, Sekreter 
Üye Bülent Tatlı, Sayman Üye Lezgin 
Aras, Üye Ali İhsan Aktürk, Üye 
Esergül Özdemir, Şube Sekreter 
Yardımcısı Erkal Tülek, Araştırma 
Görevlisi Uğur Yılmaz katıldı.

Toplantı Selim Tulumtaş’ın açılış 
konuşması ile başladı. “Buraya sizin 
odamızdan beklentilerini öğrenmek 
ve bu beklentilerin gerçekleştirilmesi 
yönünde mesleki dayanışma teme-
linde birlikte hareket etmenin yol ve 
yöntemlerini tartışmak için geldik” 
diye belirten Tulumtaş, TMMOB, İMO 
ve Ankara Şubesi’nin yasal dayanağı, 
örgütlenme yapısı ve faaliyetleri hak-
kında bilgi verdi.

Kamu kurumlarında çalışan inşaat 
mühendisleri ile gelişmiş bir iletişimin 
ve ilişki ağının olmamasının Odanın 
en önemli sorunları arasında yer al-
dığını söyleyen Tulumtaş, bu top-
lantının amacının bu iletişim ve ilişki 
ağının kurulması ve sorunların tartı-

şılıp, çözüm yollarının aranması oldu-
ğunu belirtti ve ardından İMO Ankara 
Şubesi 20. Dönem Yönetim Kurulu 
Üyelerini tanıttı.

Toplantıda söz alan inşaat mühen-
disleri;

Ücretlerin düzenlenmesindeki so-
runları, yapı denetim sistemine ilişkin 
eleştirilerini, Oda tarafından meslek 
içi eğitim faaliyetlerinin daha yaygın 
yapılma olanaklarının araştırılması 
gerekliliğini, Odanın iletişim kanalla-
rından biri olarak bültene ulaşmakta 
yaşanan sorunları ve oda aidatlarının 
kamuda çalışan mühendisler için yeni-
den düzenlenmesine ilişkin görüşlerini 
dile getirdiler.

Toplantıda,  aşağıda belirtilen öneri-
lerin hayata geçirilmesi ve bu amaçla 
koordineli bir çalışmanın yürütülmesi 
gerekliliğinin altı çizildi;

1) Yapım işlerinde sözleşme imza-
lanmasına müteakip kontrol ele-
manlarının görev, yetki ve sorum-
lulukları, hakediş düzenlemeleri 
ve sözleşmenin yürütülmesi sı-
rasında oluşan sorunları içeren 
konularda eğitim seminerleri dü-
zenlenmesi,

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nu’na ilişkin olarak uygulama-

da karşılaşılan sorunlar ve bu 
sorunların çözümüne yönelik 
olarak kurumda çalışan inşaat 
mühendislerinden görüş alın-
ması amacıyla soru kağıdı hazır-
lanarak bu soru kağıdından elde 
edilecek sonuçların ilgili kuruma 
iletilmesi yönünde çalışma ya-
pılması,

3) Demiryolu mühendisliği ile ilgili 
eğitim ve seminer düzenlenmesi,

4) İnşaat mühendislerinin hem sı-
kıntılarını aktarabilecekleri hem 
de bilgi alışverişinde bulunabi-
lecekleri şekilde forum sayfası 
içeriği ile bir sayfanın web sayfa-
sında yer almasının sağlanması,

5) Mühendislerin mesleki sorumlu-
luk sigortasına ilişkin mevzuatın 
araştırılması,

6) Oda bülteninin inşaat mühen-
dislerinin bulunduğu her büroda 
bulunmasının sağlanması, 

Söz konusu çalışmaların koordine-
li olarak yürütülmesi, Oda ve TCDD 
çalışanı inşaat mühendisleri arasında 
iletişimin sağlanmasına yönelik yapı-
lan temsilci seçimi sonucunda TCDD 
Yol Dairesi Üstyapı Şubesi’nden 
Uzman Mühendis Suat Ünal ile TCDD 
Demiryolu Yapım Dairesi 2. Etap 
Proje Grubundan İnşaat Mühendisi 
Mücahid Lek İMO TCDD İş Yeri tem-
silcileri olarak seçildi.

TCDD iŞYERi TOPLANTISI
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Şubemizce kamuda çalışan inşaat 
mühendisleri ile işyeri toplantıları ya-
pılması kapsamında kamu kurumla-
rında düzenlenen toplantıların ikincisi 
6 Mart 2013 tarihinde Devlet Su İşleri 
(DSİ) Genel Müdürlüğü’nde, üçün-
cüsü ise 13 Mart 2013 tarihinde Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü (KGM)’de 
düzenlendi. 

KGM Konferans Salonu’nda yapı-
lan ve 17 inşaat mühendisi çalışanın 
katıldığı toplantıya İMO Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş, Sekreter 
Üye Bülent Tatlı, Sayman Üye Lez-
gin Aras, Üye Ali İhsan Aktürk, Üye 
Esergül Özdemir, Üye Özer Akkuş, 
Yedek Üye Mehmet Alper Kaya, 
Şube Sekreter Yardımcısı Erkal Tü-
lek, Araştırma Görevlisi Eren Çak-
mak katıldı.

Toplantı Selim Tulumtaş’ın açılış ko-
nuşması ile başladı. Konuşmasının ba-
şında, “Buraya sizin odamızdan bek-
lentilerinizi öğrenmek ve bu beklentile-
rin gerçekleştirilmesi yönünde mesleki 
dayanışma temelinde birlikte hareket 
etmenin yol ve yöntemlerini tartışmak 
için geldik” diyen Tulumtaş, daha son-
ra TMMOB, İMO ve Ankara Şubesi’nin 
yasal dayanağı, örgütlenme yapısı ve 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kamu kurumlarında çalışan inşaat 
mühendisleri ile gelişmiş bir iletişimin 
ve ilişki ağının olmamasının Odanın en 
önemli sorunları arasında yer aldığı-
nı söyleyen Tulumtaş, bu toplantının 
amacının bu iletişim ve ilişki ağının ku-
rulması ve sorunların tartışılıp, çözüm 
yollarının aranması olduğunu belirtti ve 
ardından İMO Ankara Şubesi 20. Dö-
nem Yönetim Kurulu Üyelerini tanıttı.

Toplantıda söz alan inşaat mühen-
disleri;

İletişim ve ilişki ağının zayıflığında 
KGM çalışanları olarak kendilerini de 
eleştirmek gerektiği, bu gibi toplantı-
ların sıklaştırılması gerekliliği, sosyal 
ve kültürel etkinliklerin artırılarak oda 
ile kurulacak bağın geliştirilmesi, Oda 

tarafından meslek içi eğitim faaliyet-
lerinin daha yaygın yapılma olanakla-
rının araştırılması ve oda aidatlarının 
kamuda çalışan mühendisler için ye-
niden düzenlenmesi, çalıştıkları ku-
rumda mühendislik alanından uzak 
işler yaptıkları, kendilerine fikir sorul-
madan projelerin şekillendirildiği ve 
önlerine sunulduğuna ve İMO Loka-
li’ne dair sıkıntılara ilişkin görüşlerini 
dile getirdiler.

Toplantı sonucunda, söz konusu 
çalışmaların koordineli olarak yürü-
tülmesi, Oda ve KGM çalışanı inşaat 
mühendisleri arasında iletişimin sağ-
lanmasına yönelik olarak, toplantıya 
katılanlarca Nisan ayı içerisinde be-
lirlenecek bir tarihte İMO tarafından 
düzenlenecek toplantıda temsilci se-
çiminin yapılmasına karar verildi.

KGM iŞYERi TOPLANTISI

Yeni kurulan Yapı Denetim ve Deprem 
Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi 

Şahin ve Kurucu Heyeti şubemizi 20 
Şubat 2013 tarihinde ziyaret etti. 

Şubemizden Başkan Selim Tu-
lumtaş ve Şube Sekreter Yardımcısı 
Murat Karacaoğlu ile görüşülen 
ziyarette Yapı Denetimi Yasası ve uy-
gulamaları konusunda karşılaşılan 
problem üzerine karşılıklı görüş alış-
verişinde bulunuldu, eğitim konu-
sunda çalışmalar yapılmasına karar 
verildi.

Yapı Denetim ve Deprem Mü-
hendisliği Dernek Başkanı tarafından 
şubemize plaket sunulan ziyaret iyi di-
lek ve temennilerle sona erdi.

YAPI DENETiM ve DEPREM MÜHENDiSLiĞi DERNEĞi

ŞUBEMiZ i  Z iYARET  ETT i
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin Dikmen Vadisi için 
ihale açarak yıkım işlerini bir ta-
şeron şirkete devretmesi ve şirket 
yetkilileri ile özel güvenlikçilerin 
Dikmen Vadisi halkına karşı ‘maf-
yavari bir tavır’ sergilemesiyle ilgili 
olarak 15 Şubat 2013 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı:

Ankara’da, ülkenin başkentinin gö-
beği denebilecek bir yerde yani Yukarı 
Dikmen Vadisi’nde, 12 Şubat sabahı, 
yıkım ihalesini alan özel bir şirket fi-
zibilite çalışmasını yapmak üzere özel 
güvenlik ve iş makineleri eşliğinde 
vadiye gelmiştir. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi yedi yıldır yıkamadığı 
Yukarı Dikmen Vadisi için ihale açarak 
yıkım işlerini taşeron bir şirkete dev-
retmiştir. Silah, bıçak, sopa ve özel 
güvenlikleriyle gelen şirket yetkilileri, 
barınma haklarına sahip çıkan vadi 
halkına karşı silahların gösterildiği, 
küfürlerin, hakaretlerin havada uçuş-
tuğu ve özel güvenliklerin ‘mafyavari 
bir tavır’ içerisinde olduğu bir yıkım 

girişiminde bulunmuştur. Uzun yıllar-
dır barınma mücadelesi yürüten vadi 
halkı, şirket yetkililerini vadiye sok-
mamış, çıkan çatışmada yaralananlar 
olmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi uzun 
zamandan beri tehditler, süre verme-
ler, tedirgin edici ve yıldırıcı politika-
larla Vadi halkına gözdağı vermekte 
ve her türlü araçla şiddet uygulamak-
tadır. Ancak artık iş çığırından çıkmış, 
Belediye, Vadiye yönelik yıkım işlerini 
bile ihale ederek, hem kendisine yeni 
bir rant alanı yaratmış hem de yıkım-
lara direnen halka karşı mafyavari mü-
dahalelere yol açmıştır.

Belediye yönetimi, halkın barınma 
sorununu düşünmek, çözmek bir yana 
aynı zamanda can ve mal güvenliğini 
de tehdit edecek uygulamalar ve mü-
dahalelerle bir kez daha gerçek yüzü-
nü ortaya koymuştur.

Gökçek yönetiminin bu kirli ve ken-
dince kurnaz oyunlarına Ankaralılar 
maalesef yabancı değildir. “Ben yap-

tım oldu” anlayışıyla kenti yıllardır 
yaşanmaz hale getiren, Dikmen’de 
evlerini savunan insanları kendi gaze-
tesinde afişe ederek hedef gösteren 
Belediye yönetimi, bu düşmanca siya-
setine yeni bir halka daha eklemiştir.

Bu olay göstermektedir ki, yedi yıl-
dır evleri için, hayatları için direnen 
Dikmen halkına karşı her yolu dene-
yen ancak istediği “başarı”yı yakala-
yamayınca bu kez de açıktan mafyatik 
uygulamalara girişen belediye yöne-
timi, rant uğruna taşeronları eliyle de 
Vadi’de geri dönülmez bir kıyım yarat-
maya çalışmaktadır.

Buna karşı TMMOB Ankara İKK 
olarak biz, haklarını savunan yoksul 
insanlara karşı uygulanan her türlü 
şiddeti ve bu bağlamda özel güvenlik-
ler eliyle estirilen “terör”ü ve buna yol 
veren Belediye’yi şiddetle kınıyor, hu-
kuki sürecin dahi tamamlanmadığı bir 
alanda mafyatik şiddetin önünü açan 
ve bu şiddete göz yuman sorumlular 
hakkında gerekli işlemlerin yapılması 
için ilgilileri göreve davet ediyoruz.

TMMOB ANKARA iKK: 
MAFYAT iK  MÜDAHALE  -  MEŞRU  D i REN iŞ

TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), 6 Mart 2013 Çarşamba 
günü işten çıkarılan Yurtiçi Kargo 
işçilerine verdikleri mücadelede 
yanlarında olduklarını söylemek için 
temsili bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyarette işçiler işten çıkarılma sü-

reçleri hakkında bilgiler verdiler ve 
şu an geldikleri noktaya kadar karşı-
laştıkları haksızlıkları anlattılar. 

TMMOB Ankara İKK adına ko-
nuşan Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Ankara Şube Başkanı Ebru 

Akgün Yalçın da gelecek süreçte 
Yurtiçi Kargo içleriyle dayanışma-
larını sürdüreceklerini ve verdikleri 
mücadelede yanlarında olduklarını 
ve her zaman olmaya devam ede-
ceklerini belirtti.

Y U R T i Ç i  K A R G O  i Ş Ç i L E R i  Z i Y A R E T i



TMMOB Genel Kurulu’nda alınan 
karar gereğince ilk kez bu yıl düzenle-
nen “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü”nde İKK’ların bulunduğu illerde 
basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Ankara’da TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu (İKK) olarak 
3 Mart 2013 Pazar günü Olgunlar 
Sokak’taki Madenci Anıtı önünde 
basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı 
Maden Mühendisleri Odası Başkanı 
Mehmet Torun okudu.

 Basın açıklaması sonrası İnşaat 
Mühendisleri Odası’nda iş kazaları 
sonucunda yaşamını yitiren mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarının fotoğ-
raflarının sergilendiği fotoğraf sergisi 
açılışı yapıldı. Sergi açılışının ardından 
3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak/
Kozlu’da meydana gelen ve 263 ma-
den işçisinin ölümü ile sonuçlanan 
grizu patlamasını konu alan “Derin 
Çığlık” filminin gösterimi yapıldı.

Basın açıklamasının tam metni:

ÖNCE İNSAN, ÖNCE SAĞLIK, 
ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ!

Değerli Basın Mensupları, 
Hepinizin bildiği gibi ülkemizde her 

yıl binlerce iş kazası yaşanıyor, onlar-
ca emekçi hayatını kaybediyor, yüz-
lerce emekçi yaralanıyor. TMMOB’nin 

konuya ilişkin yaptığı tüm çalışmaları-
nın sonunda dile getirdiği “işçi sağlığı 
ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin 
sorunlu olduğu” her yıl artan iş kaza-
ları ile kendini göstermektedir.  Öyle 
ki artık, yalnız biz değil medya bile 
“iş kazası” yerine “iş cinayeti” sözünü 
kullanmaktadır.

Öncelikle iş cinayetlerinde kaybet-
tiğimiz canlarımızın anısı önünde say-
gıyla eğiliyor, başta aileleri olmak üze-
re hepimize başsağlığı diliyoruz.  

Değerli Basın Mensupları, 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu; 

insan odaklı bir mesleğin uygulayıcı-
larının örgütü olan TMMOB’nin önemli 
çalışma alanlarından, mücadele alan-
larından birini oluşturuyor. Konunun 
önemine bir kez daha dikkat çek-
mek amacıyla 3 Mart 1992 tarihinde 
Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 
madencinin yaşamını yitirdiği facianın 
yıldönümü, Birliğimiz tarafından “İş 
Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” 
olarak kabul edilmiştir.

Değerli Basın Mensupları, 
Bir olaya ‘‘kaza’’ diyebilmek için; 

önceden öngörülememiş ve planlan-
mamış olması bilimsel tanımıdır. Bu 
tanım, iş kazaları da dahil tüm kaza 
türleri için geçerlidir. Ülkemizde ya-
şanmış ve işçilerin hayatlarını kay-
bettikleri olaylara baktığımızda ise, 

bunların neredeyse tümünün öngö-
rülememiş nedenlerden gerçekleş-
mediği açıktır. Yeraltı kömür ocağın-
da grizu patlaması, inşaatta çalışan 
işçinin yüksekten düşmesi, çadırda 
uygunsuz koşullarda barınan işçilerin 
yanarak can vermesi, ölümler, yara-
lanmalar ve meslek hastalıkları ile so-
nuçlanan diğer tüm olayları, “onların 
kaderi olduğu” şeklinde ifade etmek 
bilinçli olarak gerçeğin üstünü örten, 
art niyetli bir yaklaşımdır. 

İş cinayetleri sonucunda ülkemiz-
de, kayıtlı işyerlerinde her yıl yaklaşık 
1.500 işçi hayatını kaybetmektedir. Bu 
verilere kayıt dışı çalışan işyerleri ve 
işçiler de eklendiğinde ortaya çıkan 
sonuçlar oldukça vahimdir. Türkiye bu 
rakamlarla, Dünya sıralamasında en 
fazla işçi ölümlerinin yaşandığı ilk üç 
ülke içerisinde, Avrupa’da ise birinci 
sırada yer almaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre iş kaza-
larının %98’i, meslek hastalıklarının 
%100’ü önlenebilir iken; gerekli önlem-
ler alınmadığı için maalesef her yıl iş 
kazaları ve meslek hastalarından dolayı 
birçok insan hayatını kaybetmektedir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde te-
mel amaç; çalışanların sağlığına za-
rar verebilecek hususların önceden 
belirlenerek gereken önlemlerin alın-
ması, iş kazası geçirmeden, meslek 
hastalıklarına yakalanmadan, sağlıklı 
ve güvenli bir ortamda çalışmalarının 
sağlanması, çalışanların ruhsal ve be-
densel bütünlüğünün korunmasıdır.

İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili 
şartları sağlamak işverenin öncelikli 
ödev ve sorumluluğudur. Çalışanlar 
da bu doğrultuda alınan tedbir ve 
talimatlara uymakla yükümlüdürler. 
İlgili düzenlemeleri hazırlamak ve uy-
gulanmasını denetlemek ise elbette 
devletin görevidir. Bu ise ancak taraf-
ların uzlaşma içerisinde işçi sağlığı ve 
iş güvenliğinin önemine inanmaları ile 
mümkündür.

TMMOB ANKARA iKK 
iŞ CiNAYETLERiNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ ETKiNLiKLERi
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İş cinayetleri ve meslek hastalıkları, 
esasen sermayenin azami kâr hırsı ve 
çalışma yaşamına yönelik politikaların 
emek aleyhine oluşmasından kaynak-
lanmaktadır. Küreselleşme ve neolibe-
ral politikalar; özelleştirme, sendika-
sızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek is-
tihdam politikaları birbiriyle bağlantılı 
olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. 

Ne yazık ki, yeni çıkarılan 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da, 
sorunun merkezine inen ve ona göre 
çözümler üreten bir yasa değildir, yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren iş ci-
nayetleri ve ölümler artarak devam 
etmektedir. Bu yasadaki en önemli sı-
kıntılardan biri iş yerinde “kaza’’ oldu-
ğunda, sorumlu tutulacak kişilerin yine 
aynı işyerinde ücretli olarak çalıştırılan 
mühendisler olmasıdır. Yeni yasa, iş 
kazalarında işverenlerin sorumluluğu-
nu ortadan kaldırmaya yönelik bir dü-
zenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının 
önüne geçilebilmesi için işyerlerinde 
“önce insan, önce sağlık, önce iş 
güvenliği” anlayışı yerleştirilmelidir. 
Yaşanan her olaydan sonra söylendiği 
gibi “ölümler kader” değildir. Aksine ci-
nayetleri sorumluları işyerinde gerekli 
tedbirleri almayan işverenler ve gerekli 
denetimleri yapmayan ilgili bakanlıktır. 

Değerli Basın Mensupları,
Çalışma hayatının yeniden düzenle-

mesi, çalışma şartlarının iyileştirilme-
si, işçi ölümlerinin durdurulması için 
mücadele etmek, kendini emekten 
yana konumlandıran TMMOB’nin tari-
hi görevidir. Bu görevi yerine getirme 
bilinciyle TMMOB; iş cinayetleri ve işçi 
ölümlerini ülkemizin sosyo-ekonomik 

ve demokrasi sorunları ile birlikte bir 
bütün olarak ele almakta, insanca 
çalışma koşullarının oluşturulmasını 
insanca yaşama hakkı ve talepleri ile 
birleştirmektedir.

Ne yapılmalıdır?
Esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri 

başka işverenlere kiralamayı, taşeron-
laştırmayı yasal hale getiren, fazla me-
sai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri 
budayan 4857 sayılı İş Yasası ve ilgili 
mevzuat, öznesi “insan” olan çağdaş 
bir yapıya kavuşturulmalıdır.

50’den daha az işçi çalıştırılan iş 
yerlerinde de İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurullarının kurulması yasalarla gü-
vence altına alınmalıdır. İşçi sağlığı ve 
iş güvenliği hizmetleri bütün iş yerleri-
ni ve tüm çalışanları kapsamalı; sektör 
ve kurum farkı gözetmeksizin tüm iş-
yerleri için geçerli olmalıdır. Kurulların 
eğitilmiş ve yetkilendirilmiş kişilerden 
oluşturulması sağlanmalı ve tarafların 
eşit sayıda temsil edildiği demokratik 
yapılar olarak düzenlenmeli, tavsiye 
değil yaptırım gücüne sahip kurullara 
dönüştürülmelidir. İşçi sağlığı ve iş gü-
venliği hizmetlerinin sunumu için be-
lirli işçi sayısı aranmamalı; uygulama-
lar devlet memurları, kendi hesabına 
çalışanlar, tarım kesimi gibi yaptığı iş 
ve çevresinden etkilenen tüm çalışma 
hayatını kapsamalıdır. 

“İş Güvenliği Mühendisliği” kavra-
mı, TMMOB’nin belirlediği şekilde ta-
nımlanmalı, 50’den fazla işçi çalıştıran 
sanayi işletmelerinde “tam zamanlı” iş 
güvenliği mühendisi çalıştırılması zo-
runlu hale getirilmelidir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetle-
rinin kamusal bir hizmet olarak algı-
lanması sağlanmalıdır. İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği konusunda çalışma koşulları 
arasındaki nedensel ilişkileri araştıra-
cak ve bilimsel araştırma yapacak ku-
rumlar oluşturulmalı, eğitim kurumları 
bu konuda özendirilmelidir. Eğitim ve 
öğretim müfredatı, orta öğrenimden 
başlanarak işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunu da içerecek şekilde yeni-
den düzenlenmeli, bütün okullarda işçi 
sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmeli, 
üniversitelerin ilgili fakültelerinde işçi 

sağlığı ve iş güvenliği kürsüleri kurul-
malıdır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimine 
önem verilmeli, eğitim almamış çalışa-
na işbaşı yaptırılmamalıdır. Eğitimler, 
ilgili meslek örgütleri tarafından veril-
meli, bu eğitimler özerk olmalıdır. İşçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemleri, işyeri 
mekânı, teknoloji, üretimde kullanılan 
hammadde, üretilen ürün, ergonomi, 
çalışanların sağlığının korunması v.b. 
konular proje aşamasında planlan-
malıdır. Üretim sürecinde kullanılan 
ekipmanlar ve kişisel koruyucular, ilgili 
standart ve mevzuata uygun olarak 
üretilmelidir. Bu konuda zorunlu stan-
dartlar oluşturulmalı; üretim, satış ve 
kullanım sırasında mutlaka denetim 
yapılmalıdır. Standart dışı malzeme-
lerin piyasaya girişi ve sunumu engel-
lenmeli ve bu konuda bir denetim ağı 
oluşturulmalıdır. 

Meslek hastalıklarına ilişkin çalış-
malar geliştirilmeli, meslek hastalıkları 
hastaneleri işlevine uygun olarak ya-
pılandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 
Öncelikle meslek hastalığı tanısının 
konması mevzuatı sadeleştirilmeli ve 
başta meslek hastalıkları hastaneleri, 
üniversite hastaneleri ve her ilde en az 
bir tane olmak üzere eğitim ve araş-
tırma hastaneleri tarafından meslek 
hastalığı tanısı konması sağlanmalıdır. 
Silikozis örneğinden ders çıkarılma-
lı, meslek hastalıklarının önlenmesi-
ne ilişkin kamusal eylem planı bir an 
önce uygulamaya geçirilmelidir. İş ka-
zası araştırmaları gerçekçi ve güvenilir 
olmalıdır. İşyerlerinde kaza ve meslek 
hastalıklarına ait bilgiler bir veri taba-
nında toplanmalı, bu bilgilerden ölç-
me ve değerlendirme amaçlı yararla-
nılmalıdır. 

Sigortasız ve sendikasız çalıştırma 
önlenmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt al-
tına alınmalıdır. 

İş cinayetleri kader değildir! İş ci-
nayetleri engellenebilir, yeter ki bili-
min ve tekniğin gereği yapılsın! Yeter 
ki; her çalışmanın öznesi insan olsun!

Türk Mühendis ve Mimar Odalar 
Birliği
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), 14 Mart sabahı 
Dikmen vadisi halkına yapılan sal-
dırı nedeniyle 15 Mart 2013 Cuma 
günü basın açıklaması yaptı:

Ankara’da Yukarı Dikmen Vadisi’nde 
yıkım saldırıları sistematik mafya-
tik biçimlerle devam ediyor. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi yedi yıldır yıka-
madığı Yukarı Dikmen Vadisi için ihale 
açarak yıkım işlerini taşeron bir şirke-
te devretmişti. Yıkım işleri ihale edilen 
Dikmen Vadisi’ne 12 Şubat 2013 sa-
bahı özel güvenlikleriyle, silah, bıçak 
ve sopalarıyla gelen taşeron şirket, 
Dikmen halkının meşru direnişiyle 
geri çekilmek zorunda kalmıştı. İhaleyi 
alan taşeron şirket, Dikmen Vadisi’ne 
14 Mart 2013 sabahında ikinci kez, av 
tüfekleri, sayıca kalabalık adamları ve 
sopalarıyla geldi. Şirket yetkilileri ve 
çalışanları tarafından birden fazla tü-
feğin büyük bir rahatlıkla halkın üze-
rine doğru patlatıldığı, ellerinde sopa-
larla gerçekleştirme girişiminde bu-
lundukları yıkım saldırısında Dikmen 
halkı nefsi müdafaa yaparak saldırıyı 
püskürttü. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tara-
fından uzun zamandan beri tehditler, 
süre vermeler, tedirgin edici ve yıldırıcı 
politikalarla gözdağı verilen ve her tür-
lü araçla şiddet uygulanan Vadi halkı, 
sadece insanca koşullarda barınma 
hakkını istemektedir. Rant isteğini 
hiçbir şekilde gizlemeyen Büyükşehir 

Belediyesi’nin ve onun taşeron şirke-
tinin gerçekleştirdiği mafyatik müda-
haleler kabul edilemez. Bu düşmanca 
siyasetin çıkış yolu yoktur. Büyükşehir 
Belediyesi halkın üstüne ‘mafyatik’ 
şirketlerini salmak yerine halkın barın-
ma sorununu insani koşullarla çözme-
nin yolunu düşünmelidir. 

Bu olay açıkça ortaya koymakta-
dır ki; yedi yıldır evleri için, hayatla-
rı için direnen Dikmen halkına karşı 
Büyükşehir Belediyesi Dikmen’de rant 
uğruna bir kıyım yaratmaktan hatta 
kan dökmekten bile çekinmemektedir. 

Buna karşı TMMOB Ankara İKK 
olarak biz, uzun yıllardır barınma mü-
cadelesi yürüten Dikmen halkının can 
güvenliğine karşı gerçekleşen bu tarz 
mafyatik müdahaleleri ve buna yol ve-
ren Büyükşehir Belediyesi’ni şiddetle 
kınıyoruz. Öte yandan basının habe-
ri sorgulamadan, yanlı ve manipüle 
etme amaçlı servis ederek kamuoyu-
nu yanlış bilgilendirmesine de dikkati 
çekmek istiyoruz. Ayrıca ‘mafya’ ile 
halkı karşı karşıya getirenler, Dikmen 
halkının açıktan can güvenliğini tehdit 
eden saldırı girişimlerinde bulunan-
lar ve bu girişimlere ‘çanak tutanlar’ 
hakkında gerekli işlemlerin yapılması 
için ilgilileri bir kez daha göreve davet 
ediyoruz.

Dikmen halkı yalnız değildir. Dikmen 
halkının yanında olduğumuzu bir kez 
daha kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB ANKARA iKK: 
A R T I K  C A N I M I Z  D A  T E H L i K E D E !

Dikmen halkı 
nefsi müdafaa 

yaparak 
saldırıyı geri 
püskürttü.
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15 Şubat 2013 Cuma günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “ide-
CAD Statik 7” kursu başladı. Toplam 16 
saat devam eden ve 18 kişinin katıldığı 
kursu İnş. Müh. Emrah Yıldız verdi. 

Yıldız kurs süresince “ideCAD Sta-
tik Programı arayüzü, araç çubukları 
ve menülerin kullanımı, özelleştiril-
mesi, plan, görünüş ve perspektif 
pencerelerinin kullanımı, görüntü 
konfigürasyonunun yapılması, şablon 
proje oluşturma ve yeni proje açma 

yöntemleri, genel ayarların yapılması, 
analiz ayarlarının girilmesi, malzeme 
bilgilerinin girilmesi, donatı çap seçim-
lerinin yapılması, kat bilgileri, yeni kat 
ekleme ve kat kopyalama, aks ayar-
larının yapılması, yatay, dikey ve eğik 
aks çizimi, aks offset komutu, dikdört-
gen, dairesel ve poligon kolon tanım-
lanması ve kolon ayarlarının yapılması, 
düz, eğrisel ve yay kiriş tanımlanma-
sı, konsol ve saplama kiriş çizimleri, 
kiriş ayarları, panel genel ayarlarının 
yapılması, panellerde boşluk açılması 

ve subasman perdeleri, plak, nervür 
ve kaset döşeme tanımlama, hesap 
aksı ve tipik kirişlerin tanımlanması, 
radye temel, kirişli radye, sürekli te-
mel ve tekil temel oluşturma, kazık 
temeller, 3B çerçevenin kontrol edil-
mesi, yük ve analiz sonuçlarının 3B 
çerçeve ortamında incelenmesi, 3B 
çerçeve sistemde çubuk elemanlara 
ve düğüm noktalarına yük ve moment 
aktarılması, betonarme bina analizi-
nin yapılması ve analiz sonuçlarının 
incelenmesi, raporların oluşturulması, 
incelenmesi ve çıktılarının alınması, çi-
zimlerin oluşturulması, pafta oluştur-
ma ve pafta düzeni, DWG, DXF Import 
ve Export olanaklar, orojenin Sap2000 
modeli olarak export edilmesi, beton, 
kalıp ve donatı metraj raporlarının 
oluşturulması, Excel ve Word’e akta-
rılması, istinat duvarı ve kuyu temel 
analizleri, merdiven analizi, rapor ve 
çizimleri konularında bilgiler verdi. 

ide-CAD STATiK 7 KURSU 

H
aberler

5 Mart 2013 Salı günü İMO Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde “Probina Orion 
V2012” kursu başladı. Toplam 16 saat 
devam eden ve 18 kişinin katıldığı 
kursu Yük. İnş. Müh. Mustafa Kemal 
Gökalp 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 giril-
mesi, kiriş elemanlarının tanımlanma-
sı, plak döşemelerin tanımlanması ve 
donatılarının hesaplanması, nervür ve 
kaset döşemelerin tanımlanması, ele-

manlara farklı malzeme tanımlanması, 
mevcut malzeme ve elemanların tanı-
tılması, kat sisteminin oluşturulması, 
kat ekleme, kat silme, kat türetme ve 
benzer kat mantığı, yapı modelinin ha-
talara karşı kontrol edilmesi ve hatala-
rın düzeltilmesi, kirişlere aktarılan yük-
lerin incelenmesi, kirişlere ekstra yük 
tanımlanması, kolon ve perdelere nok-
tasal yük, moment ve açıklık yükleri-
nin tanımlanması, kolon ve perdelere 
mesnet tanımlanması, bina analizinin 
yapılması ve analiz sonuçlarının ince-
lenmesi, analiz modelinin SAP2000 ve 
benzeri programlara transfer edilmesi, 
kolon/perde ve kiriş donatı hesapları-
nın yapılması, mevcut donatıların kon-
trol edilmesi ve raporlanması, kolon/
perde detay açılımları, kirişlerin de-
tay çizimlerinin hazırlanması ve CAD 
programlarına aktarımı, beton, kalıp 
ve donatı metraj raporlarının oluşturul-
ması, Excel ve Access’e aktarımı, tekil 
ve sürekli temel ile kirişli/kirişsiz radye 
temellerin tanımı, analizi ve donatılan-
dırılması konularında bilgiler verdi. 

PROBiNA ORiON V2012 KURSU 
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İMO Ankara Şubesince 18 Şubat 
2013 Pazartesi günü İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde “Makro Program-
lama” kursu verilmeye başladı. Toplam 
24 saat devam eden kursu İnşaat Mü-
hendisi Emrecan Polat verdi. Kursa 
18 üyemiz katıldı.

Polat kurs süresince “Excel Uygu-
lamaları, 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. 

MAKRO PROGRAMLAMA KURSU

1 Mart 2013 Cuma günü İMO Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde “Kanalizas-
yon Şebekesi Tasarım” kursu başladı. 
Toplam 24 saat devam eden ve 12 
kişinin katıldığı kursu İnş. Müh. Atıf 
Selçuk verdi. 

Selçuk kurs süresince; “Yer Teslimi 
ve Doküman Toplama, Şebeke Taslak 
Planı, Yersel Tetkik, Arazi Çalışmaları, 
Jeolojik Çalışmalar ve Şebeke Tasarı-
mı, Yersel Tetkik, Metraj ve Keşif, Proje 
Teslimi” başlıklarında bilgiler verdi. 

KANALiZASYON
Ş E B E K E S i 
TASARIM KURSU

25 Şubat 2013 Pazartesi günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Çelik 
Yapı Tasarımı-1” kursu başladı. Top-
lam 18 saat devam eden ve 30 kişinin 
katıldığı kursu Yük. İnş. Müh. İlker Yıl-
maz 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, Uygu-
lama Alanları” başlıklarında bilgiler verdi. 

ÇELiK YAPI 
TASARIMI-1 KURSU

11 Mart 2013 Pazartesi günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Yakla-
şık Maliyet - Hakediş” kursu başladı. 
Toplam 24 saat devam eden ve 18 
kişinin katıldığı kursu İnş. Müh. Zafer 
Keskin verdi. 

Keskin kurs süresince; Genel Ta-
nımlar, Projenin Çözümlenmesi ve İş 
Gruplarının Oluşturulması, İmalatların 
Gruplandırılması, Saha İşleri - Beton 

İşleri - Duvar İşleri - Metal İşleri - Isı ve 
Su Yalıtımı - Kapı, Pencere ve Cam İş-
leri - Ahşap ve Plastik İşleri - Kaplama 
İşleri - Aksesuarlar ve Özel İşler – Mü-
teferrik İşler vb, İmalat Miktarlarının 
Hesaplanması (Metraj), Birim Fiyat-
ların Tespiti (Fiyat Analizleri), Maliyet 
Tablolarının Oluşturulması (Yaklaşık 
maliyet – Hakediş), Aşırı Düşük Teklif 
Sorgulamaları, Teknik Şartname Ha-
zırlanması başlıklarında bilgiler verdi. 

YAKLAŞIK MALiYET
H A K E D i Ş  K U R S U
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genç-İMO 6. Öğrenci Meclisi 23-
24 Şubat 2013 tarihlerinde Antalya’da 
toplandı. İki gün süren, 60 üniversite-
den yaklaşık 230 öğrencinin katıldığı 
toplantıda genç-İMO 5. Dönem çalış-
maları ile 6. Dönem çalışma programı 
değerlendirildi.

Öğrenci Meclisi’ne Ankara Şube 
ve bağlı temsilciliklerden 10 üniver-
siteden 34 kişi ile katılım sağlandı. 
Öğrenci Konseyi’ne Ankara Şubesi’ne 
bağlı Kırıkkale Üniversitesinden Ezgi 
Çimen asıl üye, Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi’nden Barış Ali Aydın yedek 
üye olarak seçildi.  

Toplantı Divan Kurulu seçimiyle baş-
ladı. Özkan Okşar’ın (Karadeniz Teknik 
Üniversitesi) başkanlık ettiği Divan Ku-
rulu’na Barış Gökçe (Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi), Sibel Sevat (Yıldız Teknik 
Üniversitesi), Nazlı Seda Bircan (Do-
kuz Eylül Üniversitesi) ve Ahmet Bayar 
(Niğde Üniversitesi) seçildi.

Toplantının açılış konuşmasını İMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüz-
geç yaptı. Yüzgeç konuşmasında 

genç-İMO’nun önemine, inşaat mü-
hendisliği eğitiminde yaşanan nitelik 
kaybına ve genç mühendislerin çalış-
ma yaşamında karşılaştığı sorunlara 
dikkat çekti.

Konuşmasına kendilerini misafir 
ettikleri için gençlere teşekkür ede-
rek başlayan Yüzgeç, toplantının 
gerçek sahiplerinin gençler olduğu-
nu kendilerinin ise misafir olduğunu 
söyledi. Meclis toplantısında, öğrenci 
üye örgütlenmesinin tartışılacağını, 
genç-İMO’nun daha katılımcı, daha 
kapsayıcı, daha örgütlü, daha işlevsel 
olmanın yollarının değerlendirileceği-
ni ve popüler ifadeyle; yol haritasının 
belirleneceğini kaydeden Yüzgeç, 
inşaat mühendisliği eğitiminin ülkenin 
ekonomik gerçekliğine, istihdam ola-
naklarına uygun olamayacak derece-
de yaygınlaştırıldığına vurgu yaptı. Her 
yıl ortalama 6 bin civarında mezun ve-
rildiğini, genç meslektaşların işsizlikle 
karşı karşıya bırakıldığını, iş bulanla-
rın ise düşük ücretle çalışmak duru-
munda kaldıklarını belirten Yüzgeç, 
sorunların siyasi iktidarın eğitime ve 
meslek alanlarına bakışıyla doğrudan 
ilintili olduğunu ve ekonomik-politik 
tercihlerin bir başka göstergesi oldu-
ğunu ifade etti.

Yüzgeç, İnşaat Mühendisleri Oda-
sı’nda görev almanın tarihi sorumlu-
luğuna da değindi. İMO tarihinin, aynı 
zamanda, topluma ve ülkesine karşı 
sorumluluk hisseden, iktidarların ta-
sarruflarını mesleki-bilimsel esaslar 

çerçevesinde değerlendiren, bu an-
lamda toplumun vicdanı olmaya ça-
lışan inşaat mühendislerinin öyküsü-
nü anlattığını söyleyen Yüzgeç, “Size 
düşen bu öyküyü çoğaltmak, yaygın-
laştırmak, yeni bilgilerle, yeni mesleki 
kazanımlarla daha okunur hale getir-
mektir” dedi.

Yüzgeç’in ardından genç-İMO 5. 
Dönem Konsey Üyesi Alper Uluşan 
(Karadeniz Teknik Üniversitesi) 5. Dö-
nem Çalışma Raporu’na dair bir su-
num yaptı. Ardından “Çevre, Enerji, 
Ekoloji”, “Deprem, Afet, Kentsel Dönü-
şüm”, “Öğrenci Sorunları ve Üniversite 
Eğitimi”, “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı”, 
“Mühendislikte Kadın” ve “Türkiye’de 
Demokrasi Sorunu veya Toplumsal 
Barış” konu başlıklarında şube öğrenci 
kurulları sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ilk günü Örgütlenme 
Komisyonu, Öğrenci Sorunları Komis-
yonu, Mühendislikte Eğitim Komisyo-
nu, Kurs ve Seminer Komisyonu, Staj 
Komisyonu, Teknik Gezi Komisyonu 
ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu’nun 
toplantısıyla sona erdi.

Toplantı ikinci gün, komisyonlar 
tarafından hazırlanan raporların su-
numuyla devam etti. genç-İMO 6. 
Dönem Çalışma Programı’na ilişkin 
değerlendirmelerin ardından toplantı 
konsey seçimleriyle sona erdi.

genç-İMO 6. Dönem Konsey’i şu 
isimlerden oluştu:

ASIL ÜYELER 

Alper Uluşan (Karadeniz Teknik Üniversitesi) 

Aycan Gündüz (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

Ezgi Çimen (Kırıkkale Üniversitesi) 

Ferhat Koyun (İstanbul Teknik Üniversitesi) 

Rojda Varhan (Dicle Üniversitesi)

YEDEK ÜYELER 

Barış Ali Aydın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) 

Hüseyin Batuhan Kaplankıran (Pamukkale Ünv.) 

İlke Özkaptan (Namık Kemal Üniversitesi) 

Ömer Örgü (Muğla Üniversitesi)

Veysel Yılmaz (Çukurova Üniversitesi)

6 .  Ö Ğ R E N C i  M E C L i S i

genç-İM
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İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, 
Zafer iş hanı önündeki bir binada 
kanalizasyon çalışması esnasında 
meydana gelen toprak kaymasıyla 
ilgili 7 Şubat 2013 Perşembe günü 
basın açıklaması yaptı:

“Kanalizasyon tıkanması sonu-
cunda ‘basit bir kazı faaliyeti` ola-
rak lanse edilen çalışma sırasında 
meydana gelen olay, iş kazalarının 
makro, mikro ölçek tanımadığı ger-
çeğini de ortaya çıkarmıştır.”

4 Şubat 2013 tarihinde Kızılay mer-
kezinde bulunan Zafer İş Hanı önün-
deki bir binada kanalizasyon çalışma-
sı esnasında toprak kayması meydana 
gelmiştir. Toprak kayması sonucunda 
meydana gelen göçükte kanalizasyon 
tüneline giren 3 işçi tünelde mahsur 
kalmış, işçilerden ikisi kendi çabala-
rıyla tünelden çıkarken bir işçi yaklaşık 
4 metre toprak altında sıkışmış ve iki 
saatlik bir çalışmanın sonucunda top-
rak altından kurtarılabilmiştir. Olayda 
can kaybı olmaması tek tesellimiz iken 
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin 
gerekli ve yeterli ölçüde alınmasının 
önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Kanalizasyon tıkanması sonucun-
da ‘basit bir kazı faaliyeti` olarak lan-
se edilen çalışma sırasında meydana 
gelen olay, iş kazalarının makro, mikro 
ölçek tanımadığı gerçeğini de ortaya 
çıkarmıştır. İş kazalarında meydana 
gelen hızlı artış ve bu konuda alınan 
önlemlerin yetersizliği akıllara insan 
canına verilen değerin ne kadar az ol-
duğunu hatırlatmaktadır.

Son yıllarda iş kazalarının önlenme-
si konusunda, konunun asıl özneleri 
olan işçilerin dışında bırakıldığı yasal 
düzenlemelerin yürürlüğe sokulması, 
işçilerin bu alanda görünmezleştirile-
rek işveren maliyetlerinin düşürülmesi 
yönünde uygulamaların hayata ge-
çirilmesi, iş güvenliği denetimlerinin 
özelleştirilerek denetimlerin etkin ve 
yetersiz kılınması ve bu anlamda iş-
verenlerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerine özen göstermeleri gereği-
ni önemsizleştiren düzenlemeler duru-
mun vahametini kat be kat arttırmak-
tadır. Emeğe ve emekçiye yönelik bu 
umursamazlık hali, kazaların her ge-
çen gün fazlalaşmasına neden olmak-
ta ve iş kazaları bu anlamda, önlenebi-
lir olmasına rağmen yeterli önlemlerin 
alınarak uygulamaya sokulmaması 

sebebiyle daha çok ölüme ve yaralan-
maya sebebiyet vermektedir. Bu basit 
gerçek ısrarla görmezden gelinmekte, 
sonucunda ölümlere ve yaralanmalara 
sebebiyet veren kazalar önemsizleşti-
rilmektedir. İnsan canının değeri hiç-
leştirilerek, yok sayılmaktadır. Oysaki 
iş kazaları önlenebilirdir. Önlenebilir 
olması sebebiyle de gerçekleşen 
olaylar kaza olarak adlandırılamaz.

Ucuz atlatılmış gibi görünen bu 
olay, işçi sağlığı ve iş güvenliği ön-
lemlerinin yeterince alınıp alınmadığı 
konusunda zihinlerde birçok soruyu 
yanıtsız bırakmıştır. Bu tür olayların 
giderek ‘sıradanlaştırıldığı, önemsiz-
leştirildiği` günümüzde, asli kusurlular 
ortaya çıkarılmadığı sürece bu üzücü 
tablolarla karşılaşmaya devam edece-
ğiz. Bu anlamda işçilerin yaşamlarının 
hiçe sayılmasına karşı durulmalı, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği konusunda ge-
rek yasal anlamda gerekse de uygu-
lamada tüm eksiklikler ivedilikle gide-
rilmelidir. Bu konuda tüm kamuoyunu 
bu hassas noktalar üzerinde duyarlı 
olmaya davet ediyor, yetkili makam-
lardan asli kusurluların ve sorumlu-
ların bir an önce ortaya çıkarılmasını 
talep ediyoruz. 

BASiT BiR KAZI FAALiYETi
K i M S E Y E  Z A R A R  V E R M E Z !

Öğrenci üyeler için 5, 19 Şubat 
2013 ve 16 Mart 2013 tarihlerinde 3 
ayrı program olarak İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde “SAP2000” kursu 
düzenlendi. 

18 kişinin katıldığı ve toplam 24 saat 
devam eden kursu İnş. Müh. Özkan 
Kale verdi.

Kale kurs süresince, “Sistem 
Modelinin Oluşturulması, Malzeme 
Özelliklerinin, Kesit Özelliklerinin Ta-
nıtılması, Yüklerin Tanıtılması, Çözüm 
(Analiz), Boyutlandırma” başlıklarında 
bilgiler verdi.

ÖĞRENCİ ÜYELER İÇİN SAP2000 KURSU

B
as
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İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 8 Mart 2013 ta-
rihinde, “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı” ile ilgili basın açıklaması yaptı:

 “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı” 6 Mart 2013 tarihinde Meclis gündemine geldi. 
AKP hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarısının, olası birkaç 
küçük değişiklik dışında, AKP grubunun oylarıyla yasalaşması 
bekleniyor. Tasarı yasalaşırsa, bir kamu kurumu olan TCDD’nin 
yetki ve sorumlulukları daraltılacak, TCDD A.Ş adını alarak kamu-
sal özelliği ortadan kaldırılacak, kamu eliyle sürdürülen demiryolu 
işletmeciliği özelleştirilecek.

Bilindiği gibi; Anadolu coğrafyasında ilk demiryolu 1856’da bir 
İngiliz şirketine tanınan imtiyazla İzmir-Aydın arasında inşa edilmiş, 
o tarihten sonra başka yabancı şirketler de demiryolu yatırımları 
gerçekleştirmiş, 24 Mayıs 1924 tarihinde ise çıkartılan 506 sayılı 
Kanun’la mevcut hatlar millileştirilmiştir. Aynı Kanun kapsamın-
da kurulan Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi, 
1953 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın 
öncülüdür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin millileştirmeyle başladığı demiryolu 
ulaşım atağı, “ülkenin demirağlarla örülmesi” hedefiyle farklı bir 
kulvara evrilmiş ve değişik ekonomik-sosyal etkenlerin devreye 
girmesiyle demiryolu taşımacılığı, ihmal edilerek günümüze kadar 
ulaşmıştır. Bugün TCDD ve demiryolu taşımacılığı özelleştirilme 
arifesindedir. Türkiye demiryolu taşımacılığını millileştiren bir ülkey-
ken, özelleştiren bir ülke durumuna geçmiştir.

Elbette “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı” ile ilgili değerlendirmelerimiz olacaktır 
ancak asıl dikkat çekmek istediğimiz konu, özelleştirmede sırası-
nın TCDD’ye ve demiryolu taşımacılığına gelmiş olması, özelleştir-
melerin dur-durak bilmemesidir.

Tasarı; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü’nün demiryolu altyapı işletmecisi olarak yapılan-
dırılmasını, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık 
Anonim Şirketi adıyla demiryolu tren işletmecisi olarak bir şirket 
kurulmasını, kamu tüzel kişileri ile ticaret siciline kayıtlı anonim 
şirketlerin demiryolu altyapısı inşa etmesini ve demiryolu altyapı 
işletmeciliği ve demiryolu tren işletmeciliği yapmasını öngörmek-
tedir ki, bu hükümlerin okuması, demiryolu ulaşımının artık piyasa 
ilişkilerinin bir unsuru haline getirileceğidir.

Tasarıda, özel şirketlerin kendi demiryolu ağını inşa edebileceği, 
kendilerine ve/veya başka şirketlere ait demiryolu altyapısı üzerin-
de demiryolu altyapı işletmecisi olabileceği, mevcut demiryolu ağı 
üzerinde tren işletmecisi olabileceğini, kendilerine ait veya tasar-
ruflarındaki demiryolu altyapısının kullanım ücretlerini kendilerinin 
belirleyeceği, özel şirketler tarafından inşa edilecek demiryolu için 
gereken kamulaştırmanın devlet tarafından yapılacağı ancak be-
delinin ilgili şirketten tahsil edileceği ve bunun karşılığında taşın-
mazların ve üzerindeki varlıkların 49 yıllığına bedelsiz olarak şirkete 
devredileceği şeklinde hükümler yer almaktadır. Tasarıda ayrıca, 
halen TCDD bünyesinde çalışanların emekliliğe teşvik edileceği 
belirtilmektedir ki bu hüküm, özelleştirmenin çalışanlar açısından 
işsizlik anlamına geldiği ve sosyal sorunlara yol açtığı iddiasını da-
yanaklı kılmaktadır.

B
asınım

ıza

SIRA DEMiRYOLU TAŞIMACILIĞINDA
Ö Z E L L E Ş T i R M E  D U R - D U R A K  B i L M i Y O R
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Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının (KKNMK) Anayasal sta-
tüsüne ilişkin olarak yürütülen ve yeni 
Anayasa çalışmalarına da konu edilen 
tartışmalara katkı sunmak üzere ba-
ğımsız hukukçularca bir rapor hazırlan-
dı. ‘Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 
Kuruluşları Raporu: Anayasa’nın 
135. Maddesinin Karşılaştırmalı 
Değerlendirilmesi ve Bir Öneri’ baş-
lıklı raporu Metin Günday, Orhan 
Tekinsoy, Mustafa Bayram Mısır ve 
Yunus Bakihan Çamurdan’dan olu-
şan hukukçular kolektifi hazırladı. 

Rapora destek sunan Ankara Tabip 
Odası, Ankara Dişhekimleri Odası ve 
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler 
Odası 12 Şubat 2013 tarihinde düzen-
ledikleri bir basın toplantısı ile raporu 
kamuoyuyla paylaştı. 

Basın toplantısında konuşan 
Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. 
Özden Şener, raporun bağımsız hu-
kukçular tarafından meslek örgütleri-
nin demokratik ülkelerde nasıl olması 
gerektiğine ilişkin dünyadan örnekler-
le karşılaştırmalı olarak hazırlandığını 
kaydetti. Yeni Anayasa çalışmaları es-

nasında meslek örgütlerinin yok edil-
mesi amacıyla kamuoyu yaratılmaya 
ve Anayasa komisyonunun bu şekilde 
bir düzenleme için yöneltilmeye çalı-
şıldığını kaydeden Şener, bu raporun 
hazırlanmasındaki temel çıkış nokta-
sının da bu çabadan kaynaklandığını 
söyledi. Liberal Demokrasi Topluluğu 
gibi oluşumların yayımladıkları çeşit-
li araştırmalarla, meslek örgütlerine 
üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılıp bir-
den fazla örgütlenme kurulabilmesini 
savunduklarını hatırlatan Şener, bu 
durumun mesleği çökerten ve kamu-
nun zararına sonuçlar ortaya çıkarak 
bir uygulama olacağını dile getirdi 
ve hazırlanan raporu bu nedenle çok 
önemli bulduklarını ifade etti. Şener 
ayrıca, hazırlanan raporun Meclis 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyele-
riyle de paylaşılacağını söyledi.

Daha sonra söz alan Ankara 
Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. İlker 
Cebeci, Anayasa’nın 135. Maddesi 
halen geçerli olmasına rağmen meslek 
örgütlerinin yetkisiz kılınmaya çalışıl-
dıklarını kaydederken, Ankara Bölgesi 
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Oytun Okan Şenel de mes-

lek örgütleri çalışmaktan men edilirse 
her şeyden çok toplum sağlığının etki-
leneceğini söyledi.

Raporun hazırlayıcılarından Başkent 
Üniversitesi İdare Hukuku Öğr. Gör. 
Orhan Tekinsoy yaptığı sunumda, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının önemi ve kamu gücü 
kullanacak şekilde yasal yetkilerle do-
natılmasının demokratik toplumlar için 
gerekliliğini anlattı. Meslek örgütleri-
nin, meslek etiğini ortaya koyan, tüm 
mesleğin yürütülüşünü gözeten kuru-
luşlar olduklarını ve meslek mensup-
ları üzerinde denetim, gözetim ve yap-
tırım yetkisi bulunduğunu vurgulayan 
Tekinsoy, üyeliğin zorunlu olmayışının 
ise meslek mensuplarını denetim ve 
yaptırımdan azade tutacağı, bu ne-
denle de kamu yararını zedeleyeceği 
uyarısında bulundu. Tekinsoy, “Ben 
üye olmuyorum” diyerek bu denetim, 
gözetim ve yaptırımdan muaf oluna-
bilmesinin söz konusu dahi olmaması 
gerektiğini ifade etti.

Raporun tamamına http://ato.org.
tr/#/haberler/detay/160 linkinden ula-
şılabilir.

KAMU KURUMU NiTELiĞiNDEKi
M E S L E K  K U R U L U Ş L A R I  R A P O R U
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           YÖNETMELİK 
Çevre ve Şehircilik Bakanlğndan:

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 
MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Yap Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Bu Yönetmeliğin amac, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayl Yap Denetimi Hakknda Kanuna göre faaliyet 

gösteren Merkez ve İl Yap Denetim Komisyonlarnn, yap denetim kuruluşlarnn ve laboratuvarlarn kuruluş ve 
çalşmalar; yap denetim kuruluşlarnda ve laboratuvarlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer 
görevlilerde aranacak nitelikler; ilgili idare, proje müellifi, yap müteahhidi, şantiye şefi, yap sahibi ile yap denetim 
kuruluşu ortaklarnn görev ve sorumluluklar; yap denetimi hizmet sözleşmesinin düzenlenmesi ve hizmet 
bedellerinin ödenmesi; yaplara sertifika verilmesi ve Kanunun uygulanmasna ilişkin usul ve esaslar belirlemektir.” 

MADDE 2 – Ayn Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fkrasnn (g) bendinde, 13 üncü maddesinin 
altnc fkrasnda ve 20 nci maddesinin üçüncü fkrasnn (ç) bendinde geçen “Yap Denetim” ibareleri “Merkez veya 
İl Yap Denetim” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Ayn Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fkrasnn (b) bendi aşağdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“b) Yapya ilişkin bilgi formunu, yapnn denetimini üstlendiği konusunda ek-5’te gösterilen form-3’e uygun 
taahhütnameyi, yap denetim kuruluşunun yap sahibi ile imzaladğ ek-6’da gösterilen form-4’e uygun sözleşmeyi ve 
projelerdeki eksikliklerin giderildiğini gösterir proje kontrol formunu ilgili idareye verir. Bu belgelerde noter tasdiki 
aranmaz.” 

MADDE 4 – Ayn Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fkras aşağdaki şekilde değiştirilmiştir. 
‘‘(1) Her türlü yap inşas işinin Bakanlkça yetki belgesi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafndan 

üstlenilmesi mecburidir. Yap müteahhidi, şahsen sahip olduğu teknik ve mali kaynaklar kullanarak veya taşeron 
marifetiyle yapm işini ticari maksatla üstlenen, yapnn plana ve mevzuata, fen, sanat ve sağlk kurallarna, ruhsata ve 
eki projelere uygun olarak ve bünyesindeki mimar ve mühendisler ile diğer uzmanlarn gözetimi altnda inşa 
edileceğini yap sahibine ve ilgili idareye taahhüt eden gerçek veya tüzel kişidir.’’ 

MADDE 5 – Ayn Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağdaki fkra eklenmiştir. 
“(6) Yap denetim kuruluşlarnn; Kanunun 8 inci maddesi uyarnca denetim izin belgesinin iptal edilmesi 

hariç olmak üzere, kuruluşun tasfiye edilmesi veya kuruluş amaç maddesinin değiştirilerek yap denetim faaliyeti 
dşnda başkaca bir faaliyette bulunmas hallerinde, haklarnda uygulanmakta olan idari müeyyideler var ise bunlarn 
bitim tarihinden itibaren kuruluşun ortaklarnn kayd, talepleri üzerine Bakanlk nezdinde tutulan yap denetim 
kaytlarndan çkarlr.” 

MADDE 6 – Ayn Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fkralarnda, 
12 nci maddesinin ikinci ve yedinci fkralarnda, 13 üncü maddesinin birinci fkrasnda, 14 üncü maddesinin birinci 
fkrasnda, 17 ncimaddesinin birinci fkrasnda ve geçici 8 inci maddesinde yer alan “Yap Denetim” ibareleri “Merkez 
Yap Denetim” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 7 – Ayn Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile üçüncü ve altnc fkralar 
aşağdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Kuruluş ortaklarnn diploma veya yerine geçen belgelerinin asllar veya ibraz edilen asllarnn Bakanlk 
merkez veya taşra teşkilat veya belgelerin verildiği ilgili kurum tarafndan tasdikli sureti, ek-13’deki form-11’e uygun 
taahhütnameleri, odaya kayt belgeleri, sabka kayd olmadğna dair beyan, T.C. kimlik numaralar, kuruluşça 
yetkilendirilen şirket müdür ve ortaklarnn noter tasdikli imza sirküleri ile diğer kuruluş ortaklarnn noter tasdikli 
imza beyan,” 

“(3) Merkez Yap Denetim Komisyonunca Kanunun uygulandğ her il için o ilde faaliyet gösterebilecek yap 
denetim kuruluşu says hesap edilir. Bu say hesap tarihi itibariyle; o ile dair her yl için Türkiye İstatistik 
Kurumundan temin edilen bir önceki ylsonuna ait nüfus istatistiklerinin 20.000’e bölünmesi ile elde edilir. Ancak bu 
saynn, toplam denetlenen inşaat alannn kuruluş yetki snr olan 360.000 m2’ye bölünmesi ile elde edilen sonucun 
%10 orannda artrlmas ile belirlenen saydan az çkmas halinde, o ilde faaliyet gösterecek kuruluş says toplam 
denetlenen inşaat alanna göre belirlenir. Küsuratlar bir üst sayya tamamlanr. İldeki kuruluş saysnn; faaliyetin 
durdurulmas cezas alnmş olmasndan dolay eksilmesi halinde, ildeki kuruluş saysn belirlenen sayya 
tamamlamak üzere yedekte bekleyen kuruluşlar yap denetim izin belgesi almak için srasyla davet edilir. Yedekte 
bekleyen kuruluş yoksa yeni kuruluşa izin belgesi verilir.” 

“(6) Yap denetim kuruluşunca izin belgesi başvurusunda bulunulmasn müteakiben, görevlendirilecek bir 
heyet tarafndan kuruluşun faaliyet göstereceği ofisin asgari şartlar haiz olup olmadğna ilişkin rapor tanzim edilir. 
Bu rapor, izin belgesi verilmesi safhasnda dikkate alnr. Rapor hazrlanrken, ayn ofiste yap denetimi haricinde bir 
başka ticari faaliyetin yürütülmemesi, denetçiler için uygun çalşma ortamlarnn, düzenli arşiv bölümünün ve proje 
incelemesine uygun ortamn mevcut olmas hususlar göz önünde bulundurulur. Bir bağmsz bölümde sadece bir yap 
denetim kuruluşu faaliyet gösterebilir.” 

MADDE 8 – Ayn Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fkras aşağdaki şekilde değiştirilmiştir. 

25 an
ka

ra bülten

ocak-şubat-mart -2
01

3



26 an
ka

ra bülten

ocak-şubat-mart -2
01

3

“(4) Laboratuvarlarda yap malzemesi kalite kontrolü konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir 
inşaat veya kimya mühendisi ile yardmc teknik elemanlar istihdam edilir. Zemin deneyleri konusunda laboratuar 
denetçi belgesine sahip en az bir jeoloji mühendisi ile yardmc teknik elemanlar zorunlu olmak üzere, denetçi 
belgesine sahip inşaat veya jeofizik mühendisi istihdam edilir.” 

MADDE 9 – Ayn Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fkras yürürlükten kaldrlmştr. 
MADDE 10 – Ayn Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (ç) ve (d) bentleri aşağdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
“ç) Proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi, proje ve yap denetimini yapar. Denetim yetkisi snr 

180.000 m2’dir.” 
“d) Proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi, proje ve yap denetimini yapar. Denetim yetkisi snr 

180.000 m2’dir.” 
MADDE 11 – Ayn Yönetmeliğin 16 nc maddesinin birinci, üçüncü ve altnc fkralar aşağdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
“(1) Yap denetim kuruluşu, 12 nci maddenin birinci fkrasnn (ç) bendinde saylan asgari istihdam edilmesi 

gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadr. Aksi takdirde, 
eleman eksikliği giderilip uygun denetim elemanlar istihdam edilinceye kadar, yap denetim kuruluşunun denetim 
sorumluluğu altnda bulunan mevcut yaplara ilişkin bilgi formlar üzerinde işlem yapmas engellenir ve uhdesindeki 
denetim işlerinin devamna ve yeni denetim işi üstlenilmesine izin verilmez. Eleman eksikliği üç ay içerisinde 
giderilmediği takdirde, asgari sayda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak 
geri alnr.” 

“(3) Denetçi mimarlar, denetçi mühendisler, kontrol elemanlar ve yardmc kontrol elemanlar 
17 nci maddenin altnc fkrasnda yer alan istisnalar hariç olmak üzere, sadece bir ilin snrlar içerisinde görev 
yapabilirler. Yap denetim kuruluşu, denetçi mimarlar, denetçi mühendisler, kontrol elemanlar ve yardmc kontrol 
elemanlarnn denetleme yetkisine sahip olduklar yap inşaat alan aşldğ takdirde, ilave denetçi mimar, denetçi 
mühendis, kontrol eleman ve yardmc kontrol eleman görevlendirmek ve bununla ilgili belgeleri İl Yap Denetim 
Komisyonuna vermek zorundadr.” 

“(6) Vefat, hastalk, izin, istifa ve benzeri nedenlerle denetçi mimar, denetçi mühendis, kontrol eleman veya 
yardmc kontrol elemanlarndan birinin yap ile ilişkisinin kesilmesi hâlinde, yap denetim kuruluşunca yapnn ilişik 
kesme anndaki durumunu belirleyen ek-20’de gösterilen form-18’e uygun seviye tespit tutanağ tanzim edilir; ayrlan 
denetçi mimar, denetçi mühendis, kontrol eleman veya yardmc kontrol elemannn yerine görev yapacak, kuruluş 
bünyesinde bulunan ayn statüdeki personel alt işgünü içinde geçici olarak görevlendirilir. Seviye tespit tutanağ 
geçici personel görevlendirmeye ilişkin dilekçe ekinde ilgili idaresine gönderilir. Bu tarihten itibaren yeni 
görevlendirme yaplncaya kadar geçen süre içinde yap ile ilgili her türlü sorumluluk geçici olarak görevlendirilen 
personele aittir. Yap denetim kuruluşunca ilgili personelin görevinden ayrlmasn takip eden otuz işgünü içinde 
görevlendirilen ayn statüdeki yeni personel için, yapnn göreve başlama anndaki durumunu gösteren ek-20’de 
gösterilen form-18’e uygun seviye tespit tutanağ düzenlenerek durum ilgili idareye ve görev yaptklar ilde bulunan İl 
Yap Denetim Komisyonuna bildirilir.” 

MADDE 12 – Ayn Yönetmeliğin 16 nc maddesinin ikinci ve sekizinci fkralarnda, 17 nci maddesinin ikinci 
fkrasnda, 20 nci maddesinin birinci fkras ile üçüncü fkrasnn (a) bendinde ve 23 üncü maddesinin birinci ve 
sekizinci fkralarnda geçen “Yap Denetim” ibareleri “İl Yap Denetim” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 13 – Ayn Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlğ ile birlikte aşağdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Merkez ve İl Yap Denetim Komisyonlar 
MADDE 18 – (1) Merkez Yap Denetim Komisyonu, konu ile ilgili Bakanlk personeli arasndan biri başkan 

olmak üzere Bakanlkça görevlendirilecek toplam yedi üyeden oluşur. Üyeler tespit edilirken ayrca birer yedek üye de 
belirlenir. Komisyon, Bakanlkça uygun görülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürütür. Bakanlk, gerek görülen 
konular hakknda çalşmada bulunmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarnn 
temsilcilerini oy haklar olmakszn Komisyonda görevlendirebilir. 

(2) İl Yap Denetim Komisyonu, her ilde çevre ve şehircilik il müdürlüğünün teklifi üzerine, Merkez Yap 
Denetim Komisyonunca görevlendirilecek, il müdür yardmcsnn başkanlğnda, en az şube müdürü seviyesinde bir 
üye ile mimar veya mühendis unvanl teknik personelden üç üye olmak üzere toplam beş üyeden teşkil edilir. Üyeler 
tespit edilirken ayrca birer yedek üye de belirlenir. İl Yap Denetim Komisyonunun sekretaryas il müdürlüğünce 
uygun görülen birim tarafndan yürütülür. İl Yap Denetim Komisyonu, gerek görülen konular hakknda çalşmada 
bulunmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarnn temsilcilerini oy haklar 
olmakszn Komisyon toplantlarna davet edebilir.” 

MADDE 14 – Ayn Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlğ ile birlikte aşağdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Merkez ve İl Yap Denetim Komisyonlarnn çalşma usul ve esaslar 
MADDE 19 – (1) Merkez Yap Denetim Komisyonu; 
a) Başkann yazl veya sözlü daveti üzerine üye tam saysnn salt çoğunluğu ile toplanr. Kararlar çoğunlukla 

alnr. Çekimser oy kullanlamaz. Oylarn eşitliği halinde, başkann bulunduğu taraf çoğunlukta saylr. 
b) Yap denetim kuruluşlar, laboratuvarlar ile bunlarn şubelerinin donanm ve teknik altyap açsndan 

inceletmek ve değerlendirmek, yap denetim kuruluşlarnn ve laboratuvarlarn faaliyetlerinin denetlenmesini 
sağlamak, denetçi belgeleri ile yap denetim kuruluşlarna, şubelerine ve laboratuvarlara izin belgesi düzenlemek ile 
görevlidir. 
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c) İhtilafl konularn, şikâyetlerin ve yap denetim kuruluşlarnn ve laboratuvarlarn faaliyetlerinin mahallinde 
incelenmesini ister. 

ç) Yap denetim kuruluşlarnn ve laboratuvarlarn denetçi mimar ve mühendisleri ile kontrol ve yardmc 
kontrol elemanlarnn meslek içi eğitim faaliyetlerine ilişkin karar alabilir. Bu eğitimler için, kamu veya özel sektör 
kuruluşlar ile işbirliği yaplabilir. 

(2) Merkez Yap Denetim Komisyonunun yap denetim izin belgesi, laboratuvar izin belgesi ve denetçi belgesi 
verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerinin sekretarya hizmetleri, Bakanlkça uygun görülen birim tarafndan yürütülür. 

(3) İl Yap Denetim Komisyonlar; 
a) İl Yap Denetim Komisyonu başkann yazl veya sözlü daveti üzerine üye tam saysnn salt çoğunluğu ile 

toplanr. Kararlar çoğunlukla alnr. Çekimser oy kullanlamaz. Oylarn eşitliği halinde, başkann bulunduğu taraf 
çoğunlukta saylr. 

b) İl Yap Denetim Komisyonu, yap denetim kuruluşlar, laboratuvarlar ile bunlarn şubelerinin donanm ve 
teknik alt yap açsndan yeterliliğini ve bunlarn faaliyetlerini denetlemek ve denetçi, kontrol ve yardmc kontrol 
elemanlar ile şantiye şeflerinin adres değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek ile görevlidir. 

c) İl Yap Denetim Komisyonu, ihtilafl konular, şikayetleri ve yap denetim kuruluşlarnn 
ve laboratuvarlarnfaaliyetlerini mahallinde inceler; bunun için gerektiğinde eleman veya elemanlar görevlendirebilir. 

ç) İl Yap Denetim Komisyonu üç ayda bir çalşma faaliyetleri ile ilgili istatistik bilgilerini Merkez Yap 
Denetim Komisyonuna gönderir. 

d) Yap denetim kuruluşlarnn, denetçilerinin, kontrol elemanlarnn ve yardmc kontrol elemanlarnn Yap 
Denetimi Hakknda Kanun ve ilgili mevzuata aykr uygulamalarna ilişkin olarak inşaatn bulunduğu ilin çalşma 
birimlerince hazrlanan raporlar, ayn ilin komisyonunca değerlendirilir ve Kanunda belirtilen müeyyidelerin 
uygulanmasnn gerektiğine karar verilmesi halinde Bakanlğa teklifte bulunulur. 

e) Denetçi belgeleri ile yap denetim kuruluşu ve laboratuvar izin belgelerinin vize işlemlerini gerçekleştirmek 
ile görevlidir. 

(4) Merkez veya İl Yap Denetim Komisyonu üyeliği yapanlar, bu üyelik sona erdikten sonraki iki yl içinde, 
herhangi bir yap denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağ olamaz.” 

MADDE 15 – Ayn Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fkras aşağdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Kanun ile öngörülen hizmet bedellerini karşlamak üzere, Bakanlkça Defterdarlk Muhasebe Müdürlüğü 

ve Mal Müdürlüklerinde emanet hesaplar açlr. Yap denetim kuruluşunun hizmet bedelleri, yap sahibince bu 
hesaplara yatrlr. Yap denetim hizmetine ait her hakediş bedelinin % 3’ü ruhsat veren ilgili idarenin ve % 3’ü ise 
Bakanlk bünyesindeki döner sermaye işletmesinin hesabna aktarlr.” 

MADDE 16 – Ayn Yönetmeliğin 26 nc maddesinin birinci fkras aşağdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Yap denetimi hizmeti için yap denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedellerine esas oranlar, aşağdaki 

cetvelde belirlenen asgari hizmet bedelleri oranlarndan az olmamak şartyla, yap sahibi ile yap denetim kuruluşu 
arasnda akdedilecek sözleşmede belirtilir.” 

MADDE 17 – Ayn Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fkras aşağdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Yap denetim kuruluşu, 27 nci maddede belirtilen oranlara göre her yap bölümü veya ksmi yap bölümü 

için, bu bölümlerin tamamlanmasn müteakiben, ek-24’de gösterilen form-22’ye uygun hakediş raporunu tanzim eder. 
27 nci maddede belirtilen gerçekleşme seviyelerinin geçildiği tarih itibariyle geride braklan seviyeye 
dair hakedişin bir ay içinde hazrlanmas ve ilgili idareye sunulmas gereklidir.” 

MADDE 18 – Ayn Yönetmeliğin yedinci bölümünün başlğ “Yaplara Sertifika Düzenlenmesi” olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 19 – Ayn Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldrlmştr. 
MADDE 20 – Ayn Yönetmeliğe aşağdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Yap Denetim Kuruluşlarnn büro kriterleri 
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) İzin belgesi almş olan yap denetim kuruluşlar faaliyet gösterdikleri 

bürolar,1/5/2013 tarihine kadar 12 nci maddenin altnc fkrasnda belirtilen şartlara uygun hale getirmek zorundadr.” 
MADDE 21 – Ayn Yönetmeliğin Ek-4, Ek-6, Ek-8, Ek-13, Ek-14, Ek-15, Ek-16, Ek-17, Ek-18, Ek-19, Ek-21 

ve Ek-24’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-26 ile Ek-27’si yürürlükten kaldrlmştr. 
MADDE 22 – Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakan yürütür. 

  
Yönetmeliğin Yaymlandğ Resmî Gazete'nin
Tarihi Says
5/2/2008 26778
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yaymlandğ Resmî Gazete'nin
Tarihi Says
1- 31/7/2009 27305
2- 7/8/2010 27665
3- 1/7/2011 27981
4- 3/4/2012 28253
5- 14/4/2012 28264
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4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri  
Yasası’nın “Mücbir Sebepler” başlıklı 
10. maddesinde; mücbir sebep olarak 
kabul edilebilecek haller belirtilmiştir:

a) Doğal Afetler,
b) Kanuni Grev,
c) Genel Salgın Hastalık,
d) Kısmı veya Genel Seferberlik İlanı,
e) Gerektiğinde Kurum Tarafından 

Belirlenecek Benzeri Diğer Haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşme-
nin feshi gibi durumlar da dahil ol-
mak üzere, idare tarafından yukarıda 
belirtilen hallerin mücbir sebep ola-
rak kabul edilebilmesi için “yükleni-
ciden kaynaklanan bir kusurdan ileri 
gelmemiş olması, taahhüdün yerine 
getirilmesine engel nitelikte olması, 
yüklenicinin bu engeli ortadan kaldır-
maya gücünün yetmemiş bulunması, 
mücbir sebebin meydana geldiği tari-
hi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin 
idareye yazılı olarak bildirimde bulun-
ması ve yetkili merciler tarafından bel-
gelendirilmesi zorunludur” diye belir-
tilmektedir.

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme Md. 
18/1’de, yukarıda belirtilen mücbir se-
bep halleri sayılmaktadır. Buna göre;

18.1.1. Mücbir sebepler nedeniyle 
süre uzatımı verilebilecek haller aşa-
ğıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu 

tarafından belirlenecek benzeri diğer 
haller.

18.1.2. Yukarıda belirlenen hallerin 
mücbir sebep olarak kabul edilmesi 
ve yükleniciye süre uzatımı verilebil-
mesi için, mücbir sebep olarak kabul 
edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynak-
lanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine 
engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan 
kaldırmaya gücünün yetmemesi,

d) Mücbir sebebin meydana geldiği 

tarihi izleyen yirmi gün içinde Yükleni-
cinin İdareye yazılı olarak bildirimde 
bulunması,

e) Yetkili merciler tarafından belge-

lendirilmesi zorunludur. 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde 
“İşin süresi ve sürenin uzatılması” baş-
lıklı 29. maddede mücbir sebep nede-
ni ile süre uzatımından söz edilmekte-
dir. Yani, ihale mevzuatımızda mücbir 
sebebin neler olabileceği belirtilmekte, 
ancak mücbir sebep kavramından, ta-
nımından bahsedilmemektedir.

Kuşkusuz, hukuki bir kavramın önce 
ne olduğunun, neyi ifade ettiğinin kı-
saca tanımı verilebilir, ondan sonra 
da, bu kavramın muhtevası doğrultu-
sunda somut olaylarla illiyet bağı ku-
rulabilir. O nedenle, “mücbir sebep” 
tanımı yapılmadan, aşağıdaki haller 
mücbir sebep olarak kabul edilebile-
cek demenin mantığının, dayanağının 
olamayacağı açıktır.

Basit bir mantık kuralıdır, büyük 
önerme ortada yok iken, olmayan bir 
önermeden yola çıkarak küçük öner-
meye ve ardından sonuca ulaşmaya 
çalışmak mantık hatasına neden olur. 
Örneğin; Mücbir sebep “öngörülmesi 
ve karşı konulması mümkün olmayan 
olağanüstü bir olaydır” dersek bu bü-
yük önermedir. “Doğal afetlerin ön-
görülmesi ve onlara karşı konulması 
mümkün değildir” demek ise küçük 
önermedir. O halde doğal afetler müc-
bir sebep sayılır sonucuna varmak 
mümkün olacaktır. Aksi halde, mücbir 
sebep tanımı yapılmadan yasada sa-
yılan doğal afetler, kanuni grev, genel 
salgın hastalık v.s. için mücbir sebep-
tir, demenin mantığı olamaz. Bunlar 
için, “süre uzatımı gerektiren haller” 
dersiniz ve işin içinden çıkarsınız.

Esasen ihale mevzuatımızda; müc-
bir sebep hali, sadece süre uzatımını 
gerektiren bir husus olarak ele alın-
mış, bu kavramın gerek borçlar hu-
kukumuzda ve gerekse evrensel hu-
kuktaki sonuçları yeterince ve detaylı 
olarak dikkate alınmamıştır. Kaldı ki, 

ihale mevzuatımızda yer alan “gerek-
tiğinde kurum tarafından belirlenecek 
benzeri diğer haller” cümlesinde yer 
alan “benzeri diğer halleri” nasıl ve 
neye göre tespit edebileceksiniz? İşte 
tüm bunların sonucunda, ihale mev-
zuatımızda mücbir sebep kavramına, 
tanımına yer vermenin gerekliliği or-
taya çıkmaktadır. Esasen hukuki usul 
de budur. Nitekim ihale mevzuatımızın 
yeniden düzenlenmesi aşamasında 
yararlandığımız Avrupa Birliği ve ulus-
lar arası ihale uygulamalarına kaynak 
oluşturan FIDIC sözleşmelerinde1 
mücbir sebep (Force Majeure) kavra-
mının önce tanımı verilmekte ve müc-
bir sebep halleri belirtilenlerle sınırlı 
olmamak kaydıyla sayılmaktadır. Buna 
göre; mücbir sebep’in tanımı;                 

a) Bir tarafında kontrolü dışında olan,
b) Bu tarafın sözleşmeyi imzalamadan 

önce makul olarak öngöremeyeceği,
c) Bir kez olduktan sonra sözü edi-

len tarafın makul olarak kaçınamaya-
cağı ya da üstesinden gelemeyeceği, 

d) Önemli ölçüde diğer tarafa atfe-
dilemeyecek; olağandışı bir olay ya da 

koşul anlamına gelmektedir. 

Mücbir sebep, yukarıda belirtilen 
(a)’dan (d)’ye koşulları geçerli olduğu 
sürece, aşağıda sıralanmış olan ola-
ğanüstü olayları veya ortamları içere-
bilir; fakat bunlarla sınırlı değildir. 

i) Savaş, düşmanlıklar (savaş ilanı 
olsun veya olmasın), işgal, yabancı 
düşmanların hareketleri,

ii) Ayaklanma, terörizm, isyan, kar-
gaşa, askeri darbe veya iç savaş,

iii) Yüklenici personeli veya yükleni-
cinin veya altı- yüklenicilerin diğer ça-
lışanlarının dışındaki kişiler tarafından 
çıkarılan isyan, karışıklık, düzensizlik, 
grev veya lokavt, 

iv) Ülkede savaş gereçleri, patlayıcı 
maddeler, iyonlaşan radyasyon veya 
radyoaktif kirlenme (bu gereçlerin, 
patlayıcıların, radyasyonun veya rad-
yoaktivitenin yüklenici tarafından kul-

1   TMMMB- Fidic İnşaat İşleri İdari Şartnamesi

i H A L E  M E V Z U AT I M I Z
F iD iC  SÖZLEŞMELER i  v e  MÜCB iR  SEBEP
ALİ RIZA YÜCEL İNŞAAT MÜHENDİSİ, HUKUKÇUM
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lanılması hariç),
v) Deprem, kasırga, tayfın veya vol-

kanik faaliyet gibi diğer doğal afetler.

Taraflardan herhangi biri, bir mücbir 
hal nedeniyle sözleşmeye bağlı yü-
kümlülüklerinden herhangi birini ye-
rine getiremiyor veya getiremeyecek 
durumda ise bunu diğer tarafa ihbar 
ederek mücbir hali oluşturan olay ve 
koşulların bilgisini vermek, bu mücbir 
halin hangi yükümlülükleri ile çalışma-
larını engellediğini ya da engelleyece-
ğini bildirmelidir. Mücbir halden etki-
lenen taraf, ilgili mücbir hali oluşturan 
olay ya da koşulları belirlediği ya da 
belirlemiş olması gerektiği tarihi izle-
yen 14 gün içinde durumu karşı tara-
fa ihbar etmekle yükümlüdür. Mücbir 
halden etkilenen taraf, bu ihbardan 
sonra, mücbir halin yükümlülükleri-
ni yerine getirmesini engellediği süre 
içerisinde bu yükümlülüklerini yeri-
ne getirmekten muaf tutulmaktadır. 
Mücbir haller, bu maddenin diğer hü-
kümlerine bakılmaksızın, taraflardan 
herhangi birinin bu sözleşme uyarınca 
diğer tarafa ödeme yükümlülükleri için 
geçerli olmayacaktır. 

Görüldüğü üzere; Fidic Sözleşme-
leri’nde bir olayın mücbir sebep sayı-
labilmesi için, o olayın öngörülemez, 
karşı konulamaz, kaçınılamaz ve üste-
sinden gelinemez olağanüstü bir olay 
olması gerekmektedir.

TÜRK BORÇLAR HUKUKU’NDA 
MÜCBİR SEBEP KAVRAMI ve TA-
NIMI

Mücbir sebep, önceden öngörü-
lemeyen ve sorumlu kişinin işletmesi 
veya faaliyeti dışında kalan, karşı ko-
nulamayacak şiddetle kendini göste-
ren olağanüstü bir olaydır2.

Mücbir sebep ve fevkalade haller 
dolayısıyla borçlu borcunu ifa ede-
mezse, borçtan kurtulur3. Ancak 
“mücbir sebep” veya “fevkalade hâl” 
kavramları birbirinden farklı anlamlar 
taşır. Her ikisi de borçlunun kusursuz-
luk halidir. Bir görüşe göre, borçlunun 
kusursuzluk halleri bunlara münhasır-
dır, mücbir sebep veya fevkalade hâl 
dışında kusursuzluk hali yoktur. Başka 
bir görüşü göre mücbir sebep veya 
fevkalade hâl dışında bir kusursuzluk 

2   Prof.Dr. Ahmet KILIÇOĞLU (Borçlar Hukuku 
Genel Hükümleri)
3   Borçlar Kanunu eski md.117, yeni md.136

sebebiyle borçlu borcunu ifa edemez-
se kusursuzluğunu ispat suretiyle so-
rumluluktan kurtulur. Borcun ifa edile-
memesi mücbir sebepten veya fevka-
lade hâlden ileri geliyorsa, borçlu bu 
hallerin mevcudiyetini ispatla yetinir.

“Mücbir sebep” veya “fevkalade 
hâl” kavramları ayrı ayrı anlamlar ta-
şıdığı gibi, borçlunun sorumluluktan 
kurtulması yönünden de farklı hüküm-
ler doğurur. Mücbir sebep, fevkalade 
hâl deyimine oranla daha dar bir an-
lam taşır. Her mücbir sebep, bir fev-
kalade hâldir; fakat her fevkalade hâl, 
bir mücbir sebep teşkil etmez. Mücbir 
sebepten söz edilebilmesi için gerekli 
olan unsurlar şunlardır: 

1) Bir olay mevcut olmalıdır. Bu olay 
tabii, sosyal, hukuki veya siyasi nite-
likte olabilir. Fakat bu olay; borçlunun 
şahsına ilişkin fiziki veya ruhi bir olay 
olamaz.

2) Olayın haricilik niteliği bulunma-
lıdır. 

3) Olayın sonuçlarından mutlak bir 
şekilde kaçınmaya imkân olmamalıdır.

4) Borçlunun olayın meydana gel-

mesini önceden görememesi gerekir.       
Ancak bu şatlar altında mücbir se-

bepten söz edilebilir. Borçlunun müc-
bir sebepten dolayısıyla sorumluluk-
tan kurtulabilmesi için, olayın borcun 
ifasına mani olması, olay ile sözleşme-
nin ihlali arasında illiyet bağının olması 
gerekir4.  

Mücbir Sebep Kavramı ile İlgili 
Bazı Yargıtay Kararları 

•	 Mücbir sebep, sözleşmenin ya-
pıldığı sırada öngörülme olanağı bu-
lunmayan ve yüklenilen borcun yerine 
getirilmesini engelleyen bir nedendir.
•	 Mücbir sebep, umulmadık halin 

yoğunluk gösteren bir şeklidir. Müc-
bir sebep, genellikle önceden görül-
meyen sorumlu kişinin işletmesi ve 
faaliyeti dışında kalan ve karşı koyu-
lamayacak şiddetle kendini gösteren 
olağan üstü bir olay olarak tanımlan-
maktadır. 
•	 Mücbir sebep, sorumlu veya 

borçlunun faaliyet işletmesi dışında 
meydana gelen, genel bir davranış 
normunun veya borcun ihlaline mutlak 
olarak kaçınılmaz bir şekilde yol açan, 
öngörülmesi ve karşı konulması müm-
kün olmayan olağanüstü bir olaydır.

4   Prof.Dr. Ali BOZER (Borçlar Hukuku Genel 
Hükümleri)

•	 Mücbir sebep, sözleşmeden do-
ğan sorumlulukta, borçlunun borcunu 
yerine getirmemesinin kusurundan 
ileri gelmediğini gösteren; sözleşme 
dışı sorumlulukta da, illiyet bağını ke-
sen ve dolayısıyla zarar vereni veya 
borçluyu sorumluluktan kurtaran bir 

sebeptir.

Mücbir Sebep Kavramı ile İlgili 
Bazı Kamu İhale Kurumu Kararları

•	Borçlar hukukunda mücbir sebep; 
sorumlu veya borçlunun faaliyet ve iş-
letmesi dışında meydana gelen, genel 
bir davranış normunun veya borcun 
ihlaline mutlak olarak kaçınılmaz bir 
şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı 
konulması mümkün olmayan olağa-
nüstü bir olaydır. Ancak, yüklenici ken-
di kusuru ile mücbir sebebe konu ola-
ya maruz kalmış ise bu durum yükle-
nicinin sorumluluğunu ortadan kaldır-
maz. Mücbir sebepteki önlenemezlik 
unsuru, borçlu dâhil herkes yönünden 
mutlak ve objektif olarak önlenemez 
bir nitelik taşımalıdır.
•	Söz konusu halin mücbir sebebin 

unsurları olan kaçınılmazlık ve öngö-
rülemezlik unsurlarının her ikisini de 
taşıması halinde anılan durumun müc-
bir sebep olarak kabul edilmesinin 
hukuken mümkün olduğu değerlendi-
rilmektedir. 
•	Türk Borçlar Hukuku’nda mücbir 

sebebin en önemli unsurları;
a) Kaçınılmazlık,
b) Öngörülemezlik,
c) Karşı konulamazlık,
d) Meydana gelen olayın üstesinden 

gelememek,
e) Olağanüstülük olarak karşımıza 

çıkmaktadır.

O halde; mücbir sebep için, önce-
den öngörülemeyen ve sorumlu kişi-
nin işletmesi ve faaliyeti dışında kalan 
ve kendi kusurundan kaynaklanma-
yan, kaçınılamaz, karşı konulamaz ve 
üstesinden gelinemez şiddette ken-
dini gösteren olağanüstü bir olaydır, 
demek olanaklıdır. 

SONUÇ  
Yapılması gereken, en azından Ya-

pım İşlerine Ait Tip Sözleşmesi’nde 
ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde 
“mücbir sebep” tanımına yer vermek 
suretiyle bu hukuki boşluğu doldur-
mak ve bu suretle Fidic sözleşmele-
rine paralel bir uygulamaya gitmek 
olacaktır. 
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Bugün itibariyle 67 gazeteci ve 32 dağıtımcı çalışamı-
yor, çünkü hapisteler. Tamamı Terörle Mücadele Kanunu 
(TMK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında “ör-
güt” bağlantılı olarak hapiste bulunuyor.

67 gazeteciden 49’u “KCK-PKK-DYG”,  6’sı 
“Ergenekon”, 4’ü “MLKP”, 3’Ü “DHKP-C”, 1’i 
OdaTV, 1’i “Direniş Hareketi”, 1’i “Devrimci 
Karargâh”, 1’i ise “İBDA-C” davalarından hapiste. 
Bir gazetecinin örgütü ise bilinmiyor.

67 gazeteciden 18’i hükümlü, 43’ünün yargı-
lanması sürüyor. (1)

İSİMLER VE DAVALARI
Ergenekon/Yargılananlar: Hikmet Çiçek 

(Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni), Mehmet 
Deniz Yıldırım (Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönet-
meni), Mehmet Haberal (Kanal B İmtiyaz Sahibi), Mustafa 
Balbay (Cumhuriyet Köşe Yazarı/CHP milletvekili), Tuncay 
Özkan (Kanal Biz TV Sahibi), Turan Özlü (Ulusal Kanal 
Genel Yayın Yönetmeni).

OdaTV/Yargılananlar: Prof. Dr. Yalçın Küçük (Oda TV 
Yazarı).

Devrimci Karargâh/Hükümlüler: Mehmet Yeşilte-
pe (Devrimci Hareket Yazarı - 8 yıl, 9 ay).

KCK - PKK - DYG / Hükümlüler: Ali Konar (Azadiya 
Welat Elazığ Temsilcisi - 7 yıl, 6 ay), Faysal Tunç (DİHA 
Şırnak Muhabiri - 12 yıl, 6 ay), Ferhat Çiftçi (Azadiya Welat 
Antep Temsilcisi - 22 yıl, 8 ay), Hamit Dilbahar (Azadiya 
Welat Yazarı - bilinmiyor), Kamuran Sunbat (DİHA Çukurova 
Eski Muhabiri - 11 yıl, 11 ay), Kenan Karavil (Radyo Dünya 
Yönetmeni - 6 yıl, 3 ay), Murat İlhan (Azadiya Welat Diyar-
bakır Muhabiri - 6 yıl, 3 ay), Nuri Yeşil (Azadiya Welat Tunceli 
Temsilcisi - 1 yıl, 7 ay), Ömer Faruk Çalışkan (Özgür Halk 
Dergisi Yazı İşleri Müdürü - 6 yıl, 3 ay), Sevcan Atak (Özgür 
Halk Dergisi Editörü - 7 yıl, 6 ay), Seyithan Akyüz (Aza-
diya Welat Adana Temsilcisi - 10 yıl, 6 ay), Şahabettin De-
mir (DİHA Van Muhabiri - 4 yıl).

KCK - PKK - DYG / Yargılananlar: Abdullah Çetin (DİHA 
Siirt Muhabiri),  Ahmet Birsin (Gün TV Genel Müdürü), Ayşe 

Oyman (Özgür 
Gündem Editörü), Cengiz Kapmaz (Özgür 

Gündem Yazarı), Çağdaş Kaplan (DİHA Muha-
biri), Dilek Demirel (Özgür Gündem Eski Editörü), Ertuş 
Bozkurt (Fırat Dağıtım Çalışanı, Muhabir), Fatma 
Koçak (DİHA Yazı İşleri Müdürü), Hasan Özgüneş (Azadiya 
Welat Yazarı), Hüseyin Deniz (Evrensel Muhabiri), İsmail 
Yıldız (DİHA Eski Çalışanı, Dersim Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü), Kenan Kırkaya (DİHA Ankara Temsilcisi), Mazlum 
Özdemir (DİHA Diyarbakır Muhabiri), Mehmet Emin 
Yıldırım (Azadiya Welat Genel Yayın Yönetmeni), Nahide 
Ermiş (Demokratik Modernite Yayın Kurulu Üyesi), Nevin 
Erdemir (Özgür Gündem Editörü), Nilgün Yıldız (DİHA 
Mardin Muhabiri), Nurettin Fırat (Özgür Gündem 
Yazarı), Ömer Çelik (DİHA Muhabiri), Ömer Çiftçi 
(Demokratik Modernite İmtiyaz Sahibi), Özlem Ağuş (DİHA 
Muhabiri), Ramazan Pekgöz (DİHA Diyarbakır 
Editörü), Sadık Topaloğlu (DİHA Muhabiri), Sebahattin 
Sürmeli (Özgür Halk Dergisi Editörü), Selahattin 
Aslan (Demokratik Modernite Editörü), Semiha Alankuş 
(DİHA Diyarbakır Editörü), Sibel Güler (Özgür Gündem 
Eski Editörü), Tayyip Temel (Azadiya Welat Eski Genel Yayın 
Yönetmeni), Turabi Kişin (Özgür Gündem Eski Editörü), 
Yüksel Genç (Özgür Gündem Yazarı), Zeynep Kuray (Birgün 
Muhabiri), Ziya Çiçekçi (Özgür Gündem İmtiyaz Sahibi, Yazı 
İşleri Müdürü), Zuhal Tekiner (DİHA İmtiyaz Sahibi).

KCK - PKK - DYG/İddianamesi Açıklanmayanlar: Ferhat 
Arslan (DİHA Mersin Muhabiri), Sadiye Eser (Evrensel 
Muhabiri), Sultan Şaman (Heviya Jine Editörü), Zeynep 

BAŞIMIZDA SALLANIR 
D E M O K L E S i N  K I L I C I  
MEHMET ALPER KAYA İNŞAAT MÜHENDİSİ

1  Bu yazı 10 Ocak 2013 tarihinde kaleme alınmıştır.

1

Yo
ru

m

10 Ocak 1961 tarihinde çıkan ve gazetecilerin çalışma koşullarını 
iyileştiren ve onlar için ileri haklar getiren 212 Sayılı Yasa’nın kabul 
edildiği gün “Çalışan Gazeteciler Günü”* olarak kabul edildi.
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Kuriş (DİHA Mersin Muhabiri).
.
DHKP-C/Hükümlü: Mustafa Gök (Emek ve Adalet 

Dergisi Ankara Temsilcisi - ömür boyu hapis).

DHKP-C/İddianamesi Açıklanmayanlar: Bahar 
Kurt (Tavır Dergisi Sahibi), Musa Kurt (Yürüyüş Dergisi 
Muhabiri), Deniz Kısmetli (Halkın Günlüğü Gazetesi).

MLKP/Hükümlüler: Erdal Süsem (Eylül Hapishane 
Dergisi Editörü - ömür boyu hapis) ve Hatice Duman (Atılım 
Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü - ömür boyu hapis).

MLKP/Yargılananlar: Bayram Namaz (Atılım Dergisi 
Yazarı), Füsun Erdoğan (Özgür Radyo Genel Yayın 
Koordinatörü).

Odak Dergisi Yazı İşleri Müdürü Erol Zavar ‘Direniş 
Hareketi’ davasından müebbet hapse mahkûm. Mezitli FM 
Genel Yayın Yönetmeni Mikdat Algül örgüt bağlantısından 
yargılanıyor. Ama örgüt adı geçmiyor. Akıncı Yol Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni Şükrü Sak İBDA-C davasından hükümlü.

DAĞITIMCILAR - ÇALIŞANLAR
32 dağıtımcı ve çalışanın tamamı bugün KCK-PKK-DYG 

davalarından cezaevinde bulunuyor. Dağıtımcıların dokuzu 
hükümlü, 14’ü yargılanıyor, 4’ü iddianame bekliyor, 5’inin ise 
hukuki bilgilerine ulaşılamıyor.

KCK-PKK-DYG/Hükümlüler: Cengiz Doğan (Fırat 
Dağıtım - Azadiya Welat Nusaybin Çalışanı - 3 yıl, 7 
ay), Dilşah Ercan (Azadiya Welat Mersin Dağıtımcısı - 8 yıl, 9 
ay), Dindare Temirhan (Özgür Halk Dergisi Mardin Çalışanı 
- 2 yıl, 6 ay), İhsan Sinmiş (Azadiya Welat Dağıtımcısı - 6 
yıl, 3 ay), Mikail Çağrıcı (Azadiya Welat Adana Dağıtımcısı, 
müebbet), Selim Kahraman (Azadiya Welat Adana 
Dağıtımcısı - 14 yıl, 3 ay), Sibel Mustafaoğlu (Fırat Dağıtım 
Antep Çalışanı - 21 yıl, 6 ay), Şahin Baydağı (Azadiya Welat 
Kızıltepe Eski Dağıtımcısı- bilinmiyor), Veysi Arancak (Fırat 
Dağıtım İstanbul Çalışanı - 9 yıl, 8 ay, 15 gün).

KCK-PKK-DYG/Yargılananlar: Ali Ertuğrul (Azadiya 
Welat Şırnak Dağıtımcısı), Davut Uçar (Özgür Gündem Satış 
ve Pazarlama Sorumlusu), Haydar Tekin (Fırat Dağıtım Eski 
Çalışanı), İrfan Bilgiç (Fırat Dağıtım Eski Çalışanı), Nazdar 
Ecevit (Azadiya Welat Şırnak Dağıtımcısı), Nurettin 
Kaya, (Azadiya Welat Batman Dağıtımcısı), Pervin 
Yerlikaya (DİHA İstanbul Çalışanı), Ramazan Dinç (Özgür 
Halk Diyarbakır Çalışanı), Saffet Orman (Demokratik 
Modernite Van çalışanı), Salman Akpınar (Fırat 
Dağıtım Çalışanı),Savaş Aslan (Azadiya Welat Adana 
Dağıtımcısı), Serdar Ay (Fırat Dağıtım Diyarbakır 
Dağıtımcısı), Şeyhmus Fidan (Fırat Dağıtım İstanbul 
Çalışanı), Ufuk Demir (Fırat Dağıtım Iğdır Eski Çalışanı).

KCK-PKK-DYG/İddianamesi Açıklanmayanlar: Mah-
mut Tutal (Azadiya Welat Çalışanı), Mikail Barut (Fırat 

Dağıtım Eski Çalışanı), Veysi İnal (Azadiya Welat Şırnak 
Dağıtımcısı), Zeki Çelik (Azadiya Welat Şırnak Dağıtımcısı),

Azadiya Welat çalışanı Gökhan Gümüş, Hasan Piş-
kin, Sabri Acar, Fırat Dağıtım Batman çalışanı Mevlüt 
Ayağ ve Özgür Halk dağıtımcısı Hayri Bal hakkında hukuki 
bilgilere ulaşılamıyor. (2) 

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRKİYE
Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler  örgütü (RSF)  

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksini açıkladı. Basın Özgürlüğü 
konusunda altı sıra gerileyen Türkiye 179 ülke arasında 154. 
sırada yer aldı. “Baharlardan Sonra Umutlar Kırık”** başlıklı 
raporda Türkiye “Yakışıksız Bölgesel Modeller” başlığı altın-
da yer alıyor.

Türkiye’yi “Türkiye hedeflediği ‘bölgesel model’ rolüne 
yakışmayan bir konumda” şeklinde değerlendiren RSF’nin 
yorumları şöyle:

“Terörle mücadele adına, Türkiye demokrasisi bugün 
gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi haline 
geldi. Her eleştiriyi çeşitli yasadışı örgütlerin komplosu 
olarak değerlendiren devletin güvenlikçi paranoyası, Kürt 
Sorunu’nun tekrar tırmanışa geçtiği son bir yıl içerisinde 
yeniden belirginleşti.”

Türkiye’de basın özgürlüğü 2005 yılından beri sürekli ge-
riliyor. 2012 yılında da 179 ülke içerisinde 148. sırada gös-
terilen Türkiye’nin basın özgürlüğü indeksinde 2010’da 138., 
2009’da 123., 2008’de 103., 2007’de 101., 2006’da 100. ve 
2005’te 98. sırada yer almıştı.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, sıralamada kıs-
tas olarak doğrudan ülkelerdeki rejimlerin niteliğinin dikkate 
alınmadığını, buna karşın çalışmayla, demokratik ülkelerin 
insan haklarını ihlal eden ülkelere göre haber üretme ve yay-
ma özgürlüğünü daha etkin şekilde koruduklarının ortaya 
çıktığını açıkladı.

“Diktatörlüklerde, haberin aktörleri aileleriyle birlikte acı-
masız baskılara maruz bırakılıyor. Birçok demokratik ülke-
deyse haberciler, basının ekonomik krizi ve çıkar çatışmala-
rıyla karşı karşıya. Tüm bu şartlar birbiriyle kıyaslanamaya-
cak olsa da, ister şiddete isterse yayın kısıtlamalarına karşı 
olsun, baskılara karşı direnenleri anıyoruz.”

11 AB ülkesi 80. sıranın altında
Raporda öne çıkan noktalar şöyle:

* Dünyada basın özgürlüğüne en çok saygı gösteren ilk 
üç ülke sırasıyla Finlandiya, Hollanda ve Norveç. Basın öz-
gürlüğü konusunda en kötü ülkelerse Eritre, Kuzey Kore ve 
Türkmenistan.

* Avrupa Birliği üyelerinden Yunanistan 84. ve Bulgaristan 
87. sırayı alarak RSF’nin endişe duyduğu ülkeler arasına girdi.

Yorum



* Türkiye’nin komşularından Yunanistan 14 sıra gerileyerek 84. 
sırada, Bulgaristan ise yedi sıra gerileyerek 87. sırada yer aldı. 
Dört sıra gerileyen Gürcistan 100., üç sıra gerileyen Ermenistan 
74., altı sıra ilerleyen Azerbaycan 156. sırada yer aldı.

* İki gün önce 11 gazetecinin tutuklandığı İran listede bir 
sıra ilerleyerek 174. sırada yer aldı. Suriye ise aynı yerinde 
176. sırada gösterildi.

* 2012 yılında, uzun yıllara kıyasla rekor sayıda gazete-
ci cinayetinin yaşandığı ülkelerin sıralamadaki konumları 
şöyle: Somali 175. (11 sıra geriledi), Suriye 176., Meksika 
153. (4 sıra geriledi) ve Pakistan 159. sırada (8 sıra geriledi) 
kaldı. 

Bu kadar isim, dava, zahmetli gazetecilik mesleğinden 
bahsetmişken başlığımızla alakasından bahsetmemek ol-
maz. Hatırlamayanlar için “Demokles’in Öyküsü”***:

Demokles, M.Ö. 4. yüzyılda Sirakuza’da hüküm-
dar olan Dionysios’un sarayında yaşamış ve dünyaca 
ünlü Demokles’in Kılıcı deyiminin zamanımıza kadar gel-
mesine sebep olmuş kişidir. Efsaneye göre Demokles Kral 
Dionysios’un yakın dostu olduğu için, daima kralla sohbet 
ederdi. Konuşmalarında çoğu defa krala krallığın bahşet-
tiği mutluluktan bahseder dururdu. Bu durumdan usanan 
kral, bir gün Damokles’e dönerek; Bu mutluluğu senin de 
tatmanı arzu ediyorum! demişti. Büyük bir ziyafet hazır-
latarak tacını ve tahtını krallın güç ve imkânlarına özenen 
Demokles’e bırakmıştı. Demokles de sevinçle krallık elbi-
selerini ve tacını giyinip tahta oturmuştu. Ziyafetin ortala-
rına doğru tam başının üstünde bir şeyin sallanmakta ol-
duğunu gören Demokles, dikkatle bakınca bunun at kılına 
bağlı keskin bir kılıç olduğunu görmüştü. Demokles bunun 
ne manaya geldiğini düşünüp, Kral Dionysios’un böyle 

yapmakla, kendisine krallığın sadece krala ait güç ve zen-
ginliklerden ibaret olmayıp, aksine insanın canını daima 
tehlikelere sokabilecek bir mevki olduğunu idrak ettirmek 
istediğini anlamıştı.

Bu eski Yunan efsanesinden kaynaklanan Demokles’in 
kılıcı gibi deyimi, günümüzde de büyük görev ve mesuli-
yetlerin aynı zamanda büyük tehlike ve sıkıntıları da bera-
berinde getireceğini vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır. 
Ayrıca Kral Dionysios’un krallığı süresince büyük tehlikeler 
ve korkular yaşadığını da ifade etmektedir. “Demokles’in kı-
lıcı gibi” deyimi halen günlük diyaloglarda kullanılır ve bu 
deyime edebi eserlerde, makalelerde rastlanır.

Ne kadar tanıdık değil mi?
Bir gazetecinin her koşul altında objektifine davranabil-

mesinin, halka sadece gerçekleri aktarabilmesinin ülkemiz-
de ne tür sıkıntıları beraberinde getirdiğini belirtmek için 
bundan daha iyi bir deyim olamaz.

Eski Yunan devirlerinin aksine şimdiki zamanlarda kanun 
kitapları kılıç görevi görüyor ve daha keskin. Demoklesin kı-
lıcı her zamankinden daha çok sallanır oldu gazetecilerin 
başında.

ÖNEMLİ NOT :
-Plazalardan, kulislerden yürütülen, objektif olmaktan uzak, gerçekleri ak-

tarma kaygısı duyulmadan; sokaktan, halktan bihabersiz yapılan “gazetecilik” 
bu yazının konusu değildir. 

-Yazının yazıldığı tarih itibariyle elimizdeki bilgilerdir. Bültenin dağıtım 
tarihi ile birlikte verilerde değişiklik olabilir 

*10 Ocak 1961’de basın sektöründe çalışanların haklarını koruyan 212 
Sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

**Rapora ulaşmak için http://en.rsf.org/press-freedom-in-
dex-2013,1054.html

***http://tr.wikipedia.org/wiki/Demokles

(1)  Bianet.org
(2)  Özgür Gündem

SEDAT YILMAZ
1984 Ankara doğumlu, 2008 Karadeniz 

Teknik Üniversitesi mezunu 74431 sicil 
numaralı üyemiz SEDAT YILMAZ hayatını 
kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arka-
daşlarına başsağlığı dileriz.

FAHRİ AĞI
1951 Alaca doğumlu, 1978 ADMMA 

mezunu 20939 sicil numaralı üye-
miz FAHRİ AĞI hayatını kaybetmiştir. 
Ailesine ve çalışma arkadaşlarına baş-
sağlığı dileriz.

HALİL YILDIZ
1953 Ankara doğumlu, 1975 ADMMA 

mezunu 15711 sicil numaralı üyemiz 
HALİL YILDIZ hayatını kaybetmiştir. 
Ailesine ve çalışma arkadaşlarına baş-
sağlığı dileriz.

MUSTAFA YURDAYAR
1915 Eskişehir doğumlu, 1943 Yüksek 

Mühendislik Mektebi mezunu 1942 sicil 
numaralı üyemiz MUSTAFA YURDAYAR 
hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalış-
ma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.
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Ka-
d ı n 

emeğinin 
görünür ve 

görünmez emek 
olarak ikircikli yapısı ve 

dolayısıyla ataerkil ka-buller kadın 
emeğini toplum nezdinde ikinci plan-
da konumlandırmaktadır. Vasıfsız işçi 
ve ucuz iş gücü olarak görülen kadın-
lar, emek dünyasına ayakta kalabilmek 
için iki kat daha fazla emek harcıyorlar. 
Yüksekokul mezunu kadınlarda da iş-
sizlik oranları özellikle dikkat çekiyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) iş-
gücü anketlerine göre kadınların işsizlik 
ve gü-vencesiz çalışma oranları giderek 
yükseliyor. Özellikle yüksek okul mezu-
nu kadınların işsizlik oranları erkeklerin 
neredeyse iki katı olarak artıyor, veriler 
eğitim alan kadınların da giderek artan 
bir işsizlikle karşı karşıya kaldığını ortaya 
koyuyor. Buna karşılık hükümet, kadınları 
sadece annelikle kutsayarak nesneleştiri-
yor, annelikle uyumlu istihdam biçimlerini 
tartışıyor, bakım emeğinin birincil sağlayı-
cısı olarak sadece kadınları görüyor. Bu 
sebeple sadece kadınlara yönelik kreş, 
sahip olunan çocuk sayısı doğrultusunda 
indirimler yasal olarak dü-zenleniyor. Bu 
doğrultuda kadınlara toplum içerisinde 
biçilen ev işleri ve bakım emeği rolleri 
süreklileştirilerek, “esnekleşme kadınları-
mız en uygun istihdam biçimi” denilerek 
kadınların istihdama katılması bu rollerle 
uyumlu bir şekilde “iş ve aile yaşamının 

uzlaştırılması” olarak hayata geçiriliyor. 
Kadınlar bir yandan aile içerisindeki rol-
leriyle tanımlanıyor, bir yandan da emeği 
‘ucuz emek’ olarak görülerek, kadınların 
emeğinin piyasa içerisine çekilmesinin 
yolları tarifleniyor. 

Erkeklerin yoğun olduğu bir alan olarak 
mühendislik mesleği de bu yapısı itibariy-
le kadınların ikincil konumda kalmasına 
neden olmakta, meslek alanında mes-
leğe girişini, mesleğin çeşitli kollarında 
yer almasını ve yükselebilmesini engelle-
mektir. Erkeklerin kazancı “evi geçindiren 
asli gelir” olarak görülürken, kadınların 
kazancının “ek gelir” olarak nitelendiril-
mesi, kadınların ucuz iş gücü olarak ça-
lıştırılmaları ve krizde işten çıkarılacakların 
başında yer almalarına neden oluyor. Ay-
rıca kadınların emek piyasasına girişleri 
de genellikle ev işlerinde yaptıkları işlerin 
uzantısı oluyor, böylelikle meslekler de 
cinsiyetlendiriliyor. 

Biz mühendis kadınlar da, kadınlara 
yönelik geliştirilen bu ayrımcı politikalar-
dan bağımsız değiliz. Aksine daha üni-
versite sıralarından mesleğe ilk adım attı-
ğımız andan çalışma yaşa-mımıza kadar 
her alanda bu ayrımcılıkla karşı karşıya 
kalıyoruz. Bu sebeple 2009 yılında yola 
çıktığımız TMMOB Kadın kurultayımızın 
ardından, TMMOB 41. Olağanüstü Ge-
nel Kuru-lu’nda kadın mühendis, mimar 
ve şehir plancısı kadınların örgütlülüğünü 
genişletmek üzere karar alınmıştır. Bu ka-
rara istinaden TMMOB ve bağlı odaları, 
şubeleri, il koordinasyon ku-rulları içeri-
sinde kadın komisyonlarının oluşturulma-
sı yönünde çalışmalar başlatılmıştır.

Bizler de İnşaat Mühendisleri Odası 

(İMO) Ankara Şubesi olarak 
19 Mart 2012 tarihinde Şube Yönetim 

Kurulu kararıyla şube kadın komisyonu 
çalışmalarımızı başlattık.

Kadın inşaat mühendisleri olarak yaşa-
dığımız sorunları konuşabilmek, işyerleri-
mizde, özel hayatlarımızda karşılaştığımız 
cinsiyet ayrımcılığını açığa çıkarabilmek 
ve örgütlülüğümüzü güçlendirebilmek 
adına başladığımız bu uzun yolculukta 
siz kadın meslektaşlarımızla dene-yim-
lerimiz üzerinden çözüm üretmeyi, daha 
çok paylaşım ve dayanışma içerisinde 
olmayı arzu ediyoruz.

Yola çıktığımız bugünlerde Mart ayına 
rengini veren, kadınların eşitlik ve özgür-
lük mücade-lelerini ifade eden 8 Mart’la 
ilgili olarak İMO Ankara Şubesi Kadın Ko-
misyonu olarak bülte-nimizde kapsamlı 
bir dosya hazırladık. Dosyamızın içerisin-
de komisyonumuzun “TMMOB’de Kadın 
Dayanışması”, Şubemiz Kadın Komisyo-
nu üyesi Gülru Yıldız’ın “8 Mart”, Yüksek 
İnşaat Mühendisi Ceren Doğan’ın “Bir 
Dava Hikâyesi” başlıklı yazılarını bulabi-
lirsiniz.  Ayrıca dosyamızda derlediğimiz 
hükümetin ağzından çıkanı kulaklarının 
duymadıkları da yer almaktadır. 

Komisyon çalışmalarımız tüm kadın 
üyelerimize açıktır. Sizler de komisyonu-
muzda yer alabi-lir, destek verebilir, öne-
ride bulunabilirsiniz. Mail grubumuza üye 
olmak için: imoankarakadinkomisyonu@
googlegroups.com

Dosyamızın sizlere yararlı olmasını ve 
çalışmalarımızın sizlerin de katkısıyla, 
desteğiyle bü-yümesini umuyoruz…

Unutulmamalıdır ki;
KADINLAR ÖRGÜTLÜ, 
TMMOB DAHA GÜÇLÜ…
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar erkek egemen-
liğine, tacize, tecavüze, cinayetlere, şiddete, gözaltı ve tu-
tuklamalara karşı alanlardaydı.

Ankara’da, Ankara Kadın Plat-formu’nun çağrısıyla saat 
12.00’dan itibaren Kolej Meydanı’nda bir araya gelen kadın-

lar Ziya Gökalp Caddesi’ne yürüdü. Binlerce kadının katıl-
dığı 8 Mart Mitingine TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 
Kadın Komisyonu üyeleri de katıldı.

 
Rengarenk pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, Ziya 

Gökalp Caddesi’ne geldikten sonra Platform adına Türkçe 
ve Kürtçe okunan ortak basın açıklamasında kadına yönelik 
şiddetin erkek egemen sistemin var olduğu her yerde ya-
şandığının altı çizildi. Açıklamada şiddete karşı mücadelede 
kadın örgütlerini dışlayan AKP’nin kürtaj hakkını yasaklama-
ya karşı yükseltilen mücadelenin iktidara geri adım attırdığı 
hatırlatıldı.

 AKP’nin gerici, cinsiyetçi, ırkçı ve kadın düşmanı poli-
tikalarından örnekler verilen basın açıklamasında “Bizler 
erkek egemenliğine karşı mücadele etmeye, kendi hayatı-
mızda söz ve karar sahibi olduğumuzun bilinciyle 8 Mart’ta 
yine meydanlardayız. Bizlere dayatılan bu karanlığı redde-
diyor, istediğimiz dünyayı kendi ellerimizle kurmak için ka-
dın dayanışmasını büyütüyoruz” denildi. Kadınlar taleplerini 
sıralayarak açıklamayı sonlandırdı. 

Mitingin ardından TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 
Kadın Komisyonu etkinlikleri İnşaat Mühendisleri Odası’nda 
gerçekleştirilen “Emek Süreçlerinde Kadının Konumu” baş-
lıklı söyleşi ile devam etti. Söyleşiye Anadolu Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. 
Nadide Karkıner katıldı.

Söyleşinin ardından Özgür Tiyatro tarafından “Kadın 
Oyunu Okumaları” yapıldı. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK) Kadın Komisyonu’nun düzenlediği etkinlikler kokteyl 
ile son buldu.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MiTiNGi
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Kadın 
Komisyonu 9 Mart 2013 Cumartesi günü “Tanışma 
Toplantısı” düzenledi. Tanışmak, konuşmak ve dayanışma 
içinde olmak için bir araya gelinen toplantıya yaklaşık 50 
kadın üye katıldı.

Toplantı “Mücadelede Kadın Portreleri” başlıklı sineviz-
yon gösterimi ile başladı. Sinevizyon gösteriminin ardın-
dan Kadın Komisyonu Üyesi İnşaat Mühendisi Gülru Yıldız 

“Mühendislikte Kadın” ve yine Kadın Komisyonu Üyesi 
İMO Genel Sekreteri İnşaat Mühendisi Ayşegül Bildirici 
“TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi” başlıklı sunum yaptılar.

Sunumların ardından üyelere de söz verilerek Kadın 
Komisyonu’nun gerekliliği ve mühendislik mesleği ve kadın 
ilişkisi üzerine tartışmalar yürütüldü.

İMO Ankara Şubesi Kadın Komisyonu tarafından hazırla-
nan inşaat mühendisliği ve kadın temalı takvimin dağıtıldığı 
toplantı kokteyl ile son buldu.

i M O  A N K A R A  K A D I N  K O M i S Y O N U

T A N I Ş M A  T O P L A N T I S I

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı:

8 Mart 1857’de ABD’nin New York kentinde çalışma ko-
şullarının iyileştirilmesi amacıyla 40 bin kadın işçinin greve 
gitmesi hangi gerçekliğe işaret ediyorsa, 2013 8 Mart’ında, 
şiddete uğrayan, eve hapsedilmek istenen, iş yaşamından 
koparılmaya çalışılan, esnek ve düşük ücretle çalışmak du-
rumunda bırakılan, üç çocuk doğurması için zorlanan, evde, 
işte, sokakta tacize uğrayan, namus cinayetine kurban edi-
len ülkemiz kadınının ortaya koyduğu direnç ülkemize özgü 
bir başka gerçekliği ifade etmekle kalmıyor aynı zamanda 
çözümün emarelerini taşıyor. 

1857’de eşit işe eşit ücret talebiyle yürüyüşe geçenlere 
ateş açılmış ve çoğu kadın 129 insan yaşamını yitirmişse, 
son 10 yılda kadın cinayetlerinin yüzde 1400 artması aynı 
vahamete işaret etmektedir.

Kadim çağlardan günümüze kadının toplum içindeki yeri 
ne yazık ki bir bütün olarak vahimdir; toplumların gelişmişlik 
düzeyine göre kısmi farklılıklar içerse de öz itibariyle kadın-
lar benzer sorunları yaşamakta, özellikle cinsel kimlikleri ne-
deniyle eşitsizliğe uğramakta, kadının salt kadın olmaktan 
kaynaklı sorunları devam etmektedir.

Ülkemize has sosyo-kültürel özellikler kadınların yaşadığı 
sorunları katmerleştirmekte, muhafazakar-gerici-liberal it-
tifak kadın emeğini yok saymakta, kadınlar “ev-iş-bakım” 
işlerinden sorumlu tutulmakta, kadına çocuk doğurmakla 
sınırlı bir misyon biçilmektedir.

Kadın Bakanlığı’nın lağvedilerek Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın kurulması bile başlı başına siyasi iktidarda cisim-
leşen zihniyetin kadına bakışını ve çözüm noktasındaki yakla-
şımına vâkıf olmak açısından manidardır. Siyasi iktidara göre 
kadının yeri ailedir; belli ki iktidar için sorun, kadının hayatın her 
alanında var olmak istemesinden kaynaklanmaktadır.

“Erkek egemen” bir meslek olarak görülen ve bu algıdan 
yola çıkarak negatif ayrımcılığa maruz bırakılan kadın inşaat 
mühendisleri, hem mesleki alanımızda hem de soruna kay-
naklık eden erkek egemen kültüre, gericiliğe ve neolibera-
lizme karşı mücadele etmeye kararlıdır.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, başta üyelerimiz ve 
meslektaşlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart’ını kut-
luyor, kadınlara yönelik hayatın her alanında sürdürülen ay-
rımcılığın ve eşitsiz uygulamaların karşısında olduğumuzu 
duyuruyor ve 8 Mart’ın resmi tatil günü ilan edilmesi yönün-
dekini taleplerini destekliyoruz.

ERKEK EGEMEN KÜLTÜRE, GERiCiLiĞE ve NEOLiBERALiZME KARŞI

MÜCADELE GÜNÜ: 8 MART
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Her birimizin her gün deneyimledi-
ği üzere toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ay-
rımcılık, aile içi ilişkilerden başlaya-
rak toplumsal hayatın içerisinde her 
alanda karşımıza çıkmaktadır. Hem ev 
hem de iş yaşantısında yaşadığımız 
bu ayrımcılık somut bir şekilde uygu-
lanmaya devam etmektedir. Yaşanan 
bu süreçten biz kadın mühendisler de 
muaf değiliz.

Kadın mühendislerin mesleki an-
lamda nitelikleri gözetilmeksizin, 
işe alımlarından birebir iş yaşamının 
kendisine kadar birçok alanda maruz 
kaldıkları cinsiyet ayrımcılığı, ucuz ve 
‘yedek işgücü’ olarak görülmeleri ve 
bunun sonucunda ortaya çıkan gü-
vencesizleşme, bu konuda örgütlü 
bir mücadele yürütülmesinin gerek-
liliklerini açık bir şekilde ortaya koy-
maktadır. 

Bu anlamda biz kadın mühendisle-
rin, yaşamın her alanında karşılaştığı 
cinsiyet ayrımcılığı, daha mesleğe 
ilk adımımızı attığımız zaman, hatta 
en başta aldığımız lisans eğitimimiz 
sırasında kendisini göstermektedir.  
En hafifinden mühendislik mesleğini 
seçerek gelişimiz ve üniversite sıra-
larında oturuşumuz hatta varlığımız 
bile gereksiz bulunmaktadır. Mezun 
olduğumuzda ise ayrımcılık kendisini 
iş ilanlarını da açıkça göstermektedir. 
İş ilanlarında işin niteliğinin yanı sıra, 
özellikle cinsiyet belirtilmesi, “siz bu 
konuda istekli ve tecrübeli olsanız 
bile biz sizinle çalışmak istemiyoruz” 
anlamına gelmektedir. Bu zihniyet 
çok açık bir şekilde özellikle kamu-
nun işe alım ilanlarında karşımıza 
çıkmaktadır. Buna dair birçok örnek 
bulunmaktadır: 

•	 2003 yılında, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü (DSİ) elektrik, 
elektronik, çevre, makine, harita, 
bilgisayar ve inşaat mühendisleri 
için açtığı iş ilanında, özellikle in-
şaat mühendisi alımlarına “erkek 

olma” şartı koymuştur. Konuyla 
ilgili olarak o dönemki DSİ Genel 
Müdürü Veysel Eroğlu, “ DSİ’nin iş 
yapması lazım, hanımların sıkıntısı 
ile mi uğraşacağız... Kaçmak ister-
ler, yalvarıp yakarıp rapor alırlar... 
Haa, bu işi yapacak hanım yok mu-
dur? Vardır, bir bakıma kadınlıktan 
uzaklaşmıştır, erkekleşmişlerdir...” 
açıklamasında bulunmuştur.

•	 2004 yılında, Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzu’nda 
Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü (MTA) merkez teşkilatı-
na gerçekleştirilecek olan bazı mü-
hendis atamaları için “cinsiyeti er-
kek olma” ibaresine yer verilmiştir. 

•	 2006 yılında, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) bazı 
mühendis pozisyonlarına işe alım 
ilanında “erkek olma” şartı getiril-
miştir. 

•	 KPSS- 2011/1 Tercih Kılavu-
zu’nda Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü’ne (TTK) gerçek-
leştirilecek olan maden mühendisi 
atamaları için “cinsiyeti erkek olma” 
ibaresine yer verilmiştir. 

Kamu kurumlarının işe alım ilanla-
rında yaptığı bu ayrımcılık, yukarıdaki 
örneklerde de görüldüğü üzere son 
derece yaygın ve hâlâ da güncelliğini 
korumaktadır. Fakat kamudan kadın 
mühendisleri uzaklaştırmak adına 
yürütülen bu siyaset, kadın mühen-
dislerin yürüttükleri mücadeleler ve 
TMMOB tarafından açılan davalar so-
nucunda verilen ‘yürütmeyi durdurma’ 
kararları ile amacına ulaşamamıştır. 

Cinsiyet ayrımcılığı zannedildiği gibi 
yalnızca şantiye ve fabrika gibi ‘erkek-
lere uygun olduğu’ düşünülen çalışma 
ortamlarına özgü değildir. Kendilerine 
layık görülen ‘nezih’ ofis ortamların-
da da kadınlar, benzer yaklaşımlarla 
karşı karşıya kalmaktadır. Bu alanlar-
da kadınlar ‘görevde yükseltilmeme’, 

‘eşit işe eşit ücret alamama’, ‘meslek 
dışı alanlarda çalışma (özellikle küçük 
ofislerde)’, ‘yetersizlik hissini yaşa-
ma’, ‘sürekli olarak kendini ispat etme 
uğraşısı içerisinde olma’, ‘mobbing’, 
‘taciz’ gibi birçok olumsuz durumla 
baş etmek zorunda kalmaktadır. 

Mühendis kadınların iş hayatında 
yükselememeleri, iş yaşamının dışın-
da kalmaları, meslek dışı alanlarda 
çalışmaları ya da mesleği erken terk 
etmeleri kadınların birincil görevi ola-
rak tanımlanan ev ve çocuk bakımı 
ile bu “zorlu” mesleği bağdaştırama-
maları olarak açıklanmaktadır. Oysa 
yapılan araştırmalar açıkça ortaya 
koymaktadır ki; mühendis kadınlar 
sanıldığının aksine, kendilerine yükle-
nen ev ve çocuk bakımından çok, ça-
lışma hayatında karşılaştıkları cinsiyet 
ayrımcılığından kaynaklanan olumsuz 
koşullar nedeniyle iş yaşamından 
uzaklaşmaktadırlar. 

Mühendis kadınlar olarak yaşa-
dığımız ve karşılaştığımız bu ortak 
problemlere çözüm üretebilmek, bir 
mücadele inşa etmek ve mücadele 
yolarının genişleterek geliştirilmek 
amacıyla TMMOB’de bir kadın politi-
kasının oluşturulması ve içerisinde yer 
aldığımız meslek örgütümüzde temsi-
liyetimizin arttırılarak örgütlülüğümü-
zü güçlendirmesi adına yola çıktık. İlk 
başlarda münferit mücadelelerle ge-
çen bu süreç, ilk olarak 2006 yılında 
cinsiyetçi iş ilanlarına karşı oluşturu-
lan bir imza kampanyası ile başlamış, 
kadın mühendisler tarafından oluştu-
rulan e-platform üzerinden örgütlen-
meye devam etmiştir. İlerleyen süreç-
te TMMOB İl Koordinasyon Kurulları 
(İKK) nezdinde oluşturulan kadın 
komisyonlarıyla daha örgütlü bir mü-
cadele başlamış, gerçekleştirilen ka-
dın kurultayları da mücadelenin daha 
kapsayıcı bir biçime dönüşmesine ve-
sile olmuştur. 

TMMOB tarafından gerçekleştirilen 
40. Olağan Genel Kurulu’nda alınan 

TMMOB’DE KADIN DAYANIŞMASI
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kararla ilk kadın kurultayı 2009 yılın-
da İstanbul’da yapılmıştır. TMMOB 41. 
Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan 
‘kadın kurultaylarının iki yılda bir tek-
rarlanması’ kararı ile de, kadın kurul-
taylarının ikinci 2011 yılında Ankara’da 
yapılmış, şimdi de 2013 yılında ger-
çekleştirilecek olan üçüncü kadın ku-
rultaylarının hazırlıkları yapılmaktadır. 
Üçüncü kurultaya yönelik yapılan ha-
zırlık çalışmaları kapsamında bölge-
sel çalıştay hazırlıkları yürütülmekte, 
bu kapsamda gerçekleştirilecek olan 
Ankara Çalıştayı’nın hazırlıkları İKK 
Kadın Komisyonu yürütücülüğünde 
yapılmaktadır. 

Bu zamana kadar gerçekleştirilen 
kurultaylarda kadın üyeler TMMOB 
kadın mücadelesi için çeşitli karar-
lar almış, bazı hedefleri önüne koy-
muştur. Alınan kararlardan bazıları 
şöyledir: 

•	Çalışma yaşamı içerisinde es-
nek çalışma biçimlerine ve iş gü-
vencesizliğine karşı, tam zamanlı, 
sigortalı, sendikalı, iyileştirilmiş kreş 
ve eşit işe eşit ücret talebi öne çı-
karılmıştır. 

•	TMMOB’de kadın örgütlülüğünü 
daha da güçlendirmek ve kadınların 
biraradalığını arttıracak yapılar ola-
rak kadın komisyonları ve kadın ça-
lışma gruplarının oluşturulması ve 
yaygınlaştırılması kararı alınmıştır.

•	Kadına yönelik her türlü şid-
det ve ayrımcılığın yasa ve yönet-
melikler çerçevesinde tanımlana-
rak, bu durumların TMMOB Ana 
Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği, 
Onur Kurulu Yönetmeliği ve benzeri 
düzenlemelerde cezai karşılıklarının 
bulunmasının önemi vurgulanmıştır. 

•	TMMOB 40. Olağan Genel Ku-
rulu’nda kurulması kararı alınan 
‘Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekre-
taryası’nın “ayrımcılığın, taciz ve 
mobbingin takip edileceği, hukuki ve 
psikolojik desteğe dayalı çözümlerin 
üretileceği bir birim” olarak işlerlik 
kazandırılması kararı alınmıştır. 

•	TMMOB ve bağlı odaları içe-

risinde mobbing (iş yerinde psi-
kolojik şiddet ve yıldırma) konula-
rında duyarlılık kazandırılması ve 
kavramın anlaşılması için gerekli 
çalışmaların yürütülmesi kararı 
alınmıştır. 

•	TMMOB ve bağlı odalarında 
kadın temsiliyetinin arttırılması yö-
nünde oda, şube yönetim kurulları, 
genel kurul delegasyonları ve di-
ğer organlarda cinsiyet dengesini 
sağlamak amacıyla pozitifi destek 
politikaları üretilmesi ve en az %35 
kadın kotasının uygulanması karar-
laştırılmıştır. 

•	TMMOB üyesi kadınların ücretsi 
doğum izinleri süresince oda üyelik 
aidatlarından muaf tutulmaları ka-
rarlaştırılmıştır. 

•	TMMOB, bağlı odaları ve şube-
lerinde kadın mücadelesinin geliş-
tirilmesine pozitif destek verilmesi 
için 8 Mart Uluslar arası Kadınların 
Birlik Dayanışma Mücadele 
Günü’nün kadın çalışanlar için ta-
til günü olarak kabul edilmesi, 8 
Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi için 
mücadele edilmesi, toplumun her 
alanında, özellikle çalışma yaşamın-
da ırk, dil, din, mezhep, etnik köken, 
cinsiyet ayrımı ve homofobinin kar-
şısında bir tutum geliştirilmesi kara-
ra bağlanmıştır. 

Kurultaylarda kadınlara yönelik alı-
nan bu kararların ardından bugün ge-
linen noktada, TMMOB içerisinde bir 
Kadın Çalışma Grubu oluşturulmuş, 
İKK’larda, oda merkez ve şubelerinde 
kadın komisyonları kurulmuştur. Bu 
anlamda kadınlar deneyimlerini pay-
laşmaya ve çözüm önerileri geliştir-
meye devam etmektedirler. 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu bu-
gün de önümüzdeki dönemde de ça-
lışmalarına son hızla devam edecektir. 
Bu anlamda bugün TMMOB Kadın 
Çalışma Grubu’nun çalışmaları şu ana 
eksenlerde yürütülmektedir.

•	Kamu ve özel kurumlarda yer 
altı, arazi, şantiye, fabrika v.b. iş-
yerlerinde çalışan kadın mühendis, 

mimar ve şehir plancısı kadınların 
çalışma koşullarlı ve özlük haklarına 
ilişkin raporlar hazırlayacak.

•	Kadın üyelerin özellikle işyerle-
rinde yaşadıkları cinsiyet eşitsizliği-
ne dair sorunların çözümüne katkı 
sağlamak amacıyla “TMMOB Kadın 
Çalışma Grubu” bünyesinde oluş-
turulan ‘Cinsiyet Ayrımcılığı Takip 
Sekreteryası’nın görevlerini (hukuki 
danışmanlık, psikolojik destek, vb.)  
ve bu görevlerin nasıl yürütüleceği-
ni tanımlayan bir yönerge hazırla-
nacak, bu doğrultuda sekreteryaya 
işlerlik kazandırılacak.

TMMOB içerisinde yürütülen tüm bu 
süreçlerin devamı olarak kurulan İMO 
Ankara Şubesi Kadın Komisyonumuz, 
TMMOB içerisinde kadın mühendis 
örgütlülüğünün güçlendirilmesi, geliş-
tirilmesi, çalışma ve özel yaşamımızda 
karşılaştığımız cinsiyet ayrımcılığıyla 
mücadeleyi önüne hedef olarak koy-
muştur. Amacımız kadınlar olarak de-
neyimlerimiz üzerinden birlikte çözüm 
üretebilmektedir. 

Unutulmamalıdır ki; KADINLAR 
ÖRGÜTLÜ TMMOB DAHA GÜÇLÜ…

Kurultay sonuç bildirgelerine 
aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: 

http://www.tmmob.org.tr/genel/
bizden_detay.php?kod=7818&tipi=20

http://www.tmmob.org.tr/genel/
bizden_detay.php?kod=5846&tipi=20

Cinsiyet ayrımcılığını içeren ilan-
lara aşağıdaki linklerden ulaşabilir-
siniz:  

DSİ Açıklaması: http://e-imo.imo.
org.tr/DosyaDizin/WPX/Portal/Yayin/
tg/tg-133.pdf 

MTA Duyurusu: http://www.tm-
mob.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=6078&tipi=2   

TTK Duyurusu: http://www.ma-
den.org. t r /genel /b izden_detay.
php?kod=8106&tipi=2&sube=0  

TPAO Duyurusu: http://www.bia-
net.org/kadin/kultur/81109-denetle-
me-kurulu-tpao-ayrimcilik-yapti--3

http://www.mmo.org.tr/resimler/
dosya_ekler/0daf73b157ed1dd_
ek.pdf?dergi=443
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8 MART...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya 
da Dünya Emekçi Kadınlar Günü… 
Hangisi? 

İkincisinden yola çıkarsak şu sonu-
ca ulaşıyoruz. Dünyada emekçi kadın-
lar ezilir. Bu gruba dâhil olamayanlar 
için ‘yaşasın hayat’, ‘vur patlasın çal 
oynasın’, ‘ne gam ne keder’. Bu ülke-
de cumhurbaşkanının kızı veya bir ka-
dın bakan bile sadece kadın olduğun-
dan dayak yer, olsun, ‘emekçi değiller 
ya hak ederler’. “Onların olanakları var, 
mücadele edebilirler, kendilerini bile-
rek ezdirirler, sistemden faydalanır-
lar…” Neyse biz bunlara takılmayalım 
da kimin için mücadele edeceğimizi 
belirlemek için saflarımızı netleştirelim. 
Kim bu solun dört elle sarıldığı, el ele 
güzel günlerde ısrarla birlikte mücade-
le etmek istediği ‘emekçi’ kadınlar? 

Feminist tarih yazımı yapacaksak 
ilk bilim kadını kabul edebileceğimiz, 
dönemin erkekleri tarafından soyu-
lup, etleri parçalanarak öldürülen ve 
kendisi ile birlikte yok edilen 13 ciltlik 
bir matematik/felsefe yapıtının sahibi 
İskenderiyeli Hypatia’yı sınıfsal ko-
numundan dolayı kadınlık tarihimize 
dâhil etmeyecek miyiz? Sınıflı toplum-
lar Antik Yunan’da da vardı. Hypatia’da 
en üst sınıfın mensubu.  Ya da bir 
zamanların ünlü, ilk erotik sinema 
oyuncusu, Viyana sosyetesinin yıldızı. 
Nazilerle mücadele için geliştirdiği ama 
Amerika’nın Küba’ya karşı kullandığı 

patentli ‘gizli haberleşeme sistemi’nin 
yaratıcısı kabul edilen Heddy Lamaar’ı 
tarihimizden sınıfsal konumundan do-
layı silecek miyiz? Böyle yaptığımızda 
eleştirdiğimiz, işine geldiği gibi yorum-
lama dediğimiz ‘erkek’ tarih yazınının 
parçası olmayacak mıyız? 

Kadınlar tarihte var. Hem de her 
türlü ezilme biçimleri ve buna karşı 
geliştirdikleri mücadele biçimleri ile. 
Feminist teori de buralardan yola çı-
karak gelişti ve gelişmeye de devam 
ediyor. Kadınların kadınlık durumları, 
ezilme biçimleri sürekli olarak irdeleni-
yor. Kapitalist sistemin kadınları ezdiği 
açık bir gerçek ama ataerkinin de ne-
redeyse tarihin yazılmaya başlanma-
sından beri kadınları ezen bir sistem 
olarak işlediği de bir o kadar gerçek. 
Feminizm bu sistemlerin birbirlerine 
nasıl eklemlendiğini, ne zaman, nere-
de hangisinin nasıl daha etkin olduğu-
nu açığa çıkarmaya çalışıyor. 

Heidi Hartman’ın “Marksizm ile 
Feminizmin Mutsuz Evliliği” makale-
sini anmadan geçmemek gerekir. Geç 
18. yüzyıl ve 19. yüzyılda kapitalizmin 
hızla geliştiği Batı’da, işçi kadınlar er-
kek yoldaşları ile birlikte mücadele 
etti. Erkeklerin aldığının üçte biri üc-
retlerle fabrikalarda çalışan kadınlar 
‘eşit işe eşit ücret’ mücadelesi verdi, 
eşit yurttaşlar olmak istedi. Ama ne 
oldu? Kapitalizm ve ataerkil sistem 
ele ele verip, bu sorunu ‘aile ücre-

ti’ni (family wage) geliştirerek çözdü. 
Erkek işçiye biraz daha fazla ücret 
öneren sistem; kadınları, sistemin de-
vamı için gereken geleceğin sağlıklı 
işçi çocuklarını yetiştirilmesi, bununla 
birlikte erkek işçilerin bakım ve cinsel 
hizmetlerinin sağlanması ve yaşlıların 
bakımının sağlanması için eve yolladı. 
Ne yazık ki; bu dönemde erkek işçi, 
sermayedarların ailesini doyurabile-
ceği kadar verdiği bir ücretle evde 
kadın ve çocukları üzerinde sağla-
yacağı iktidarla tatmin olmayı seçti. 
Sermayedarlarla işbirliği yaptı ve böy-
lelikle sendikalı olma yolu kadınlara 
kapandı. Çözülme yolunda olan aile 
tekrar ‘yuva’ya dönüştürüldü.

Hedy Lamaar 
Emeğin sömürüsü ile işleyen kapi-

talizm yaklaşık iki yüzyıldır beri varlı-
ğını sürdürmekte. Kadınların, çocuk-
ların, zayıfların sömürüsüne dayanan 
ataerkil sistem yaklaşık iki bin yıldır 
hüküm sürüyor. Zor olan bunların 
farklı yerlerde farklı koşullarda ürettik-
leri ideolojileri ortaya çıkarmak ve bu 
ideolojilere karşı koymak. 

Heddy Lamar’dan bahsettik; onunla 
devam edelim. O ilk defa beyaz perde-
de çırılçıplak soyundu. “Ectasy” filmi 
Amerika’da kesilerek oynatıldı. Alman 
silah sanayinin önde gelen isimlerin-
den biri olan Nazizim hayranı kocası 
çevirdiği tüm filmleri satın alıp imha 
etti. Heddy Lamaar ise Londra’ya ka-
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çarak Nazilere karşı mücadeleyi seçti 
ve torpidoların yakalanmadan hedef-
lerine nasıl ulaşacakları üzerine çalıştı. 
George Antheil ile birlikte frekans atla-
ması (frequency hoping) fikrini geliştir-
di. Boeing, Hedy Lamaar’ı ölümünden 
sonra firma reklamlarında “bilim kadı-
nı” olarak teşhir etmeyi uygun buldu 
ama aktrisliğine hiç vurgu yapmadı; 
zira soyunmak ile bilim kadınlığı bağ-
daştırılabilecek şeyler değildi.   

Kadınları aşırı cinselleştirip ‘Femme 
fatale’ ya da cinsellikten azade rahi-
beler haline getiren, bu dünyada nefes 
aldırmayan ama cenneti ayaklarının al-
tına seren sağ ile solun ayrı ayrı ama 
aynı kapıya çıkan ideolojilerini ilmek il-
mek çözmek, anlamak gerek. Kadınlar 
Fransız Devriminden beri özgürlük 
adına yapılan eylemlerin ön saflarının 
katılımcıları ama eşitlikten/özgürlükten 

yana partilerin ve örgütlerin oy veren-
leri, neredeyse bir yüzyıldır oy hakkı 
mücadelesi veren ama seçme ve se-
çilme hakkında hep seçen ve hatta 
büyüklerince seçtirilen tarafta olanlar. 

Öyleyse 1910’da II. Sosyalist Enter-
nasyonal’de Clara Zetkin’in ‘kadınlara 
oy hakkı’ mücadelesinin yaygınlaşması 
için önerdiği ‘enternasyonal kadın günü’ 
ile başlayıp, Avrupa’da ve Amerika’da 
yoğun katılımlarla farklı günlerde kutlan-
dıktan sonra, Rusya’da 8 Mart 1917’de 
kadınların başlattığı ve Ekim Devrimi’nin 
başlangıcı kabul edilen ‘ekmek ve barış’ 
grevinin ardından belirli bir gün haline 
gelen ve ülkemizde “emekçi” takısını 
alan 8 Mart nasıl kutlanmalı? 

Bir yandan her yerde kadınlara özel 
kampanyalarla, indirimlerle, hedi-
yelerle kadının salt bir beden olarak 

kutsandığı sevgililer veya anneler gü-
nüne dönüştürülmeye çalışılan bir 8 
Mart ile diğer yandan kadının sadece 
bir ‘emek nesnesi’ haline getirildiği 8 
Mart arasında ne fark var?

Bu arada Le Nouvel Observateur, 
2008’de Simone de Beauvoir’ın 100. 
Doğum yılı anısına fotoğrafçı Arthur 
Shay tarafından çekilen Beauvoir’ın 
çıplak fotoğrafını kapak resmi yaptı. 
Dergi birçok eleştiri aldı; çok satmak 
için Beauvoir’ ı soymuş, kitaplarını de-
ğil bedenini öne çıkarmıştı. Fransız fe-
minist yazar Florence Montreynaud, 
“Kadınlar bedenleri ile de akılları ile de 
varlar ve kazanmaya devam ediyorlar.” 
yorumunu getirdi. 

Hepimizin 8 Mart’ı kutlu olsun. 
Kendi düşüncelerimizle, kendi yaşan-
tılarımızı tayin edeceğimiz günlere…

“Müvekkilim tarafından çalışmakta 
olduğu işyerinizde inşaat mühendisi 
olarak çalışan benzer ya da aynı işi ya-
pan ve müvekkilimden daha sonra işe 
giren ve kıdemi daha az olan persone-
le daha fazla ücret ödenerek ayrımcılık 
yapıldığı öğrenilmiş bulunmaktadır. Ay-
rıca iş yerinizde fazla mesai yaptığı hal-
de İş Kanunu’na ve İş Akdine aykırı ola-
rak fazla mesai ücretleri ödenmemiştir. 
Belirtilen nedenlerle müvekkilim tara-
fından iş akdinin haklı sebeplerle feshi 
zarureti doğmuştur. Bu nedenle işbu 
ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 
hüküm doğurmak üzere müvekkilim ile 
şirketiniz arasında akdedilen hizmet ak-
dinin feshedildiğini, ödenmesi gereken 
kıdem tazminatı, fazla mesai vs ala-
caklarımın 10 gün içinde ödenmediği 
takdirde şirketiniz aleyhine yasal yollara 
başvurulacağını ihtaren bildiririm.”

Bu cümleler 2008 yılında, 5 yıldır 
çalışmış olduğum şirket ile imzalamış 
olduğum belirsiz süreli iş sözleşmesini 
fesih ihbarı için avukatımın yazmış ol-
duğu metne ait. Bir işyerinden bu şekil-
de ayrılmak en azından beyaz yakalılar 
arasında çok yaygın değil. Fesihe gi-

den yolu ve fesihten sonraki mahkeme 
sürecini bu yazıda paylaşmak isterim.

Fesih öncesinde çalıştığım şirket 
genel müteahhitlik yapıyordu. Bu şir-
ket içerisinde teknik ofis bünyesinde 
ilk olarak teklif ve iş geliştirme birimin-
de daha sonra ise kendim oluşturdu-
ğum planlama ve maliyet kontrol biri-
minde görev yaptım. Teknik ofis içeri-
sinde görev tanımları birbirine çok ya-
kın ve çalışma deneyimleri 2-10 sene 
arasında değişen yaklaşık 10 teknik 
personel çalışıyordu.  Cinsiyet dağılı-
mı dengeli idi. Tabi bu dengenin ‘kadın 
ve erkek mühendislere eşit şartlar ta-
nınması’ mı yoksa ‘kariyer konusunda 
saha çalışmasına göre dezavantajlı 
görülen ofis işlerinin daha düşük ma-
aşlar ile kadınlara yaptırılması’ mı ko-
nusunda tercihin hangi yönde olduğu-
nu pek çoğumuz yakından biliyoruz. 

Teknik ofis, neredeyse otuz senedir 
şirketin bünyesinde çalışmış, ‘aşırı ti-
tiz’ bir erkek inşaat mühendisi tarafın-
dan yönetiliyor. Kendi çalışma birimimi 
oluşturma konusunda şirketin patro-
nunu ikna etmiş olmamdan ve görev 

tanımımın genelde ofis içerisinde yapı-
lan diğer işlerden farklılık gösterdiğin-
den, teknik ofis şefi ile iş anlamında bir 
ast üst ilişkim yoktu. Dolayısıyla teknik 
ofis şefinin yayımlayıp tüm çalışanlara 
imzalatmış olduğu, yapılan işin “sü-
rekli oturularak yapılması gereken” bir 
iş olarak tanımlaması anlayışıyla çok 
fazla ilişkim olmuyordu. Teknik ofis şe-
fiyle ilişkimiz sadece izin vb. konularla 
sınırlı bir idari ilişkiydi. Ofis içerisinde 
ise personel sirkülasyonu çok fazlaydı. 
Yirmi senedir şirkette çalışan ve emek-
liliğini beklemekte olan teknik ressam 
dışında teknik ofisin kadrosu sürekli 
olarak değişiyordu. Ofiste sürekliliği 
engelleyen en önemli etken teknik ofis 
şefinin tavırları ve koyduğu kurallar idi. 
Teknik ofis şefi genç mühendislere 
nasıl deneyim kazanacakları yönünde 
yanlış yönlendirmelerde bulunuyor ve 
gerçek bir hedef koyamıyordu. Bu-
nunla birlikte ofis içerisinde uygula-
maya çalışılan ‘aşırı sessizlik talebi’, 
‘telefonla konuşmaya getirilen kısıtla-
malar’, ‘sigara molasının kısıtlanma-
sı hatta kesilmesi’ gibi maddelerden 
oluşan uzunca kurallar listesi de genç 
mühendislerin en fazla birkaç ay çalış-

BiR DAVA HiKÂYESi
CEREN DOĞAN YÜK. İNŞ. MÜH.
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tıktan sonra ayrılmalarına ve iş değiş-
tirmelerine neden oluyordu. 

Teknik ofis içerisinde bir arkada-
şımla yaptığım bir sohbet esnasında, 
birkaç ay önce girmiş ve mesleki ola-
rak benden daha az tecrübeye sahip 
bir erkek mühendis çalışana benden 
daha fazla ücret verildiğini duydum. 
Sohbeti yaptığım arkadaşımın da bu 
duruma şaşırdığını hatırlıyorum. Öyle 
ki arkadaşımla konuşarak bu duru-
mun analizini yaptık (Kendisinin bu 
konudaki saygılı tavrını hatırlıyorum. 
Bu arkadaşımla hâlâ arada telefonla-
şırız, birbirimizin işine de yarayacak 
paylaşımlarda da bulunuruz.). 

Bunun yanında ofis içerisinde başka 
bir olay daha yaşandı. Daha önce bir 
devlet kurumunda üst düzey yönetici-
lik yapmış hatta adı birtakım yolsuzluk 
iddialarına karışmış bir erkek inşaat 
mühendisi, teknik ofisten genç bir ka-
dın mühendise cinsel tacizde bulun-
duğu yönünde bir iddia ortaya atıldı. 
Bu iddia şirket içerisinde çalkantıya 
yol açtı. Yaşanan bu olay ilk elden tek-
nik ofis şefi tarafından  “yapmamıştır, 
yanlış anlamışsındır” gibi ifadelerle 
görmezden gelinerek, üstü örtülmeye 
çalışıldı. Bu durum şirkete olan aidi-
yetimi ciddi bir şekilde sorgulamama 
neden oldu. Daha sonrasında ise bu 
olayı yaşayan kadın mühendis arka-
daşıma “olaya olmasa bile ruh haline 
şahitlik edebileceğimi” belirttim. Tek-
nik ofis şefine de “böyle konularda 
yalan söylemenin çok ihtimal dâhilinde 
olmadığını” ifade ettim. Ancak kadın 
mühendis arkadaşımız, olayın üstü-
ne gitmek istemedi ve kendisinin iş 
akdi de çok kısa bir süre sonlandırıldı. 
Özetle; kadın mühendis arkadaşımızın 
iş kaygısı ile olayın üstüne gitmeme 
yönündeki tercihi de işe yaramadı. 

Bu olayın etkileri devam ederken, 
bir yıldır şirkette çalışan başka bir ka-
dın mühendis arkadaşımız ‘verimsiz-
lik’ gerekçesiyle işten çıkartıldı. Say-
gıda kusur etmeden, elinden geleni 
yapmaya çalışan meslektaşımız tüm 
bunlara rağmen sürekli olarak mob-
binge maruz kalıyordu. 

Bu genç kadın meslektaşımızın da 

işten çıkarılması üzerine şirketin patro-
nuna bu rahatsızlık verici koşulları an-
latan bir mektup yazdım. Sonrasında 
cevap bekledim ancak cevap gelmedi. 
Bu durumdan ben de artık kendi yolu-
ma gitmem gerektiğine karar verdim ve 
şirketin genel müdürüne (kendisi bütün 
bu yaşanan olaylarda olup bitene seyir-
ci kalmak dışında hiç bir yapmadı) istifa 
dilekçemi verdim. Dilekçemi verdikten 
sonra işlerimi devretmek için kendi-
sinden haber beklediğimi söyledim. 
Aradan birkaç gün geçmesine rağmen 
kendisinden ses seda çıkmadı. Ben de 
kendisiyle konuşmak için yanına gittim. 
Bana karşı yapıcı olmak bir yana tam 
tersi “ihbar süresi boyunca görevime 
devam edeceğimi ve görevi devretme-
nin benim üzerime vazife olmadığını” 
söyledi. Ben de ayrımcılığın hâkim ol-
duğu bu şirkette daha fazla zaman ge-
çirmek istemediğim için çok sevdiğim 
bir kadın mühendis arkadaşımın yön-
lendirmesiyle bir avukata danışarak, 
yazımın başında paylaşmış olduğum 
metni noter vasıtasıyla şirkete ulaştır-
dım. Böylelikle ile şirket ile olan bağ-
larımız koparmış oldum. Fesih öncesi 
döneme dair yaşadıklarım bunlar. 

Bu arada hukuki süreci başlattığım-
da avukat arkadaşımın tavsiyesi ile 
şirkette birlikte çalıştığım iki meslek-
taşımdan şahitlik yapmaları yönünde 
istekte bulundum. Birisi benden yük-
sek maaş aldığını öğrendiğim meslek-
taşım, diğeri de ofis içerisinde taciz 
ve mobbingden rahatsız olan genç bir 
erkek meslektaşım olan arkadaşların 
mahkeme olması halinde lehime şa-
hitlik yapmayı kabul ettiler. 

Çalışma hayatıma şirketten ayrılma 
sürecinde görüştüğüm bir diğer firma 
ile anlaştım ve onlarla devam ettim. 
Dava süresi iki yıllık bir sürede gerçek-
leşti ve bu dönem içerisinde –hatırladı-
ğım kadarıyla- iki duruşma yapıldı. Bu 
duruşmalarda benim tanıklarım ve şir-
ketin tanıkları dinlendi. Bir teknik ofis 
mühendisi olmanın getirdiği alışkanlık-
la düzgün doküman arşivi yapmamın 
çok faydasını gördüm. İş akdini, şirket 
içi yazışmaları ve e-postaları arşivle-
miş olmamın mahkemede faydasını 
gördüm. Dava esnasında benden fazla 
maaş alan meslektaşımın bordrosun 

benimki ile aynı değerde kayıt altına 
alınmış olması sebebiyle farklı ücret 
politikasının uygulandığını ispat ede-
medim. Ancak mahkeme tüm tazmi-
nat ve fazla mesai haklarımın öden-
mesi yönünde lehime bir karar verdi. 

Mahkeme sürecini başlatırken de 
süreç boyunca gözle görülecek, elle 
tutulacak kadar şekle bürünmüş ay-
rımcılığı dava konusu yapabilmiş olmak 
öncelikle benim için çok önemliydi.

Bazı yaşanmış filmlerin sonunda 
kahramanların hikâyeleri, sonunda 
nerede oldukları yazılır ya da görsel 
olarak anlatılır ya bende bu yaşadıkla-
rımın sonrasında olanları özetleyeyim.

Davalı şirket yurtiçi ve yurtdışında 
mü-teahhitlik faaliyetlerine devam edi-
yor. Davacı yani ben, çok sevdiğim 
mesleğimi yapmaya devam ediyorum. 
Cinsel tacize maruz kalan kadın mü-
hendis arkadaşımın mesleğine prestijli 
bir firmada devam ettiğinin haberlerini 
alıyorum. Mobbing mağduru meslek-
taşım, çok kısa bir süre boşuna ken-
dinde hata aradıktan sonra yurtdışı 
projelerde çalışmaya başladı. Çok da 
iyi etti. Davanın ayrımcılık yönünden 
esasını oluşturan, benden fazla maaş 
alan erkek meslektaşım, kısa bir süre 
sonra şirketten istifa ederek kendi işini 
kurdu ve başarıyla çalışmaya devam 
ediyor, halen de arada telefon ile gö-
rüşür, birbirimize hâl hatır sorarız. Da-
vacı olduğum şirketin genel müdürüyle 
birkaç defa farklı ortamlarda karşılaştık. 
Birbirimizi görmezden geldik.

Hikâyemi anlatırken kişileri özellikle 
cinsiyetleriyle beraber yazmayı tercih 
ettim. Özellikle farkındalık geliştirmiş 
olan kadın arkadaşlarımızın ve bazı 
erkek arkadaşlarımın dava sürecinin 
bir parçası olduğunu düşünerek, on-
ların da çok desteklerini ve yardımla-
rını gördüm.  İnsanlarla ilgili bir kanıya 
varmadan önce konuşmanın, paylaş-
manın hatta zaman zaman yardım is-
temenin de çok faydasını görüm. 

Kapitalist düzen içerisinde hakları-
mız unutturulmaya çalışılıyor. Zaman 
içerisinde olumlu gelişmeler de olaca-
ğına inanıyorum. 
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“Ne zaman bir kadın şefkatiyle, sevgisiyle dokunduysa 
dünya tarihini değiştirebildi. Türkiye aynı dönüm noktasında.  
Barış zordur ama elif olmak da zordur. Çünkü elif olmak, 
yuvarlak bir dünyada dik durmanın, dik ve önde, belki acıy-
la, Ama vazgeçmeden durmanın, dünya ne kadar döner-
se dönsün, olduğu yerde kalmanın adıdır elif olmak…Elif 
olmayı bilen ve elif kalabilen kadınlarımızla bu ülke, 2023 
ve 2071 hedeflerine güvenle ilerlemektedir. Barış taşlarının 
döşenmesinde kadınların önemli bir yeri vardır. O taşları dö-
şerken cesaretle duracak olan kadınlardır. Doğum sancısını 
çekenler ölüm acısına da ‘dur’ diyecektir” 

Aile ve Sosyal Politikalar Bak. Fatma Şahin, 8 Mart 2013
“Bir anne olarak, bir eş olarak, bir evlat olarak kadın evini 

çekip çevirdiği kadar toplumu dönüştüren bir varlıktır.”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart 2013
“Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, kadınların 

hor görüldüğü bir toplumdan kadınları baş tacı etmiş, an-
nelerin ayağının altında Cennet olduğunu müjdelemiştir. Biz 
böyle bir medeniyetin mensuplarıyız. Dikkat edin Cennet ba-
baların ayağı altında değil, Cennet kadının ayağı altında da 
değil, Cennet annelerin ayağı altında. Bizim dinimizde anne 
yüksek seviyededir. Bunun için anneyi hor görmek yanlıştır”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart 2013
“Kadın sevgidir, sorumluluktur, emektir. İnsanı diğer in-

sanlardan üstün tutan şey din, dil, ırk ve cinsiyet değil, so-
rumluluklarını hakkıyla yerine getirmesidir.”

Aile ve sosyal Politikalar Bak. Fatma Şahin, 10 Mart 2013 
“Dün Ankara’da bir hanım kardeşim 5 çocuk dedi. 

Biliyorsunuz benim vasiyetim 3 çocuktur. Zaten maşallah 
Siirt’te böyle bir sorun yok.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart 2013  
“Gelmişken söyleyeyim ben en az 3 tane çocuktan yana-

yım. Bunu sorun haline getirmeyin. Bu başarılması övünül-
mesi gereken bir şeydir”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mart 2013  
“Evinde çocukları için, ilköğretimde, orta öğretimde, lise-

sinde hepsinde parasal destek veriyoruz. Bu parasal desteği 
çocuğa, babaya vermiyoruz. Niye? Çünkü anneye verdiğimiz 
değer sebebiyle. Çünkü anne onu çocuğuna harcar, sigara-
ya harcamaz, alkole falan da harcamaz, çocuğuna harcar.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mart 2013  
“Esnek çalışma ile anneliği rahatlatacağız. Onun için ka-

dının çalışmasında ‘esnek çalışma’ diye ifade ettiğimiz adım 
çok önemli. Onun üzerinde gerek Çalışma Bakanımız gerek-
se Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın çalışmaları var.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mart 2013  
“Sayın Başbakanımızın asgari 3 çocuk ifadesinin altında 

yatan gerçekler var. Bunlar bilimsel verilere dayanan tes-
pitler. ‘3 çocuk’ deyip işi bırakmıyoruz, bunun sağlanması 
ve kadın hakları açısından atılması gereken adımları Aile 
Bakanlığı ile ciddi bir dayanışma içinde yürütüyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güv. Bak. Faruk Çelik, 16 Şubat 2013 
“AKP muhafazakar ve demokrat bir partidir. Aile değerle-

rini önemsiyoruz. Doğurganlık adına nitelikli nüfusu önem-

siyoruz. Aynı zamanda kadının potansiyelini ekonomide 
kullanmayı da önemsiyoruz. Bunların hepsini alternatifler 
oluşturup modellemeler oluşturup kamu olarak üzerimize 
düşen yasal altyapıyı yapmalıyız.”

Aile ve sosyal Politikalar Bak. Fatma Şahin, 1 Mart 2013  
“Kadın sosyal güvenlik ayağı güçlendirilmiş esnek çalış-

mayı kendine özümsüyor kendine uygun buluyor ve Avrupa 
bunu yapıyor yüzde 69’un yüzde 40’ı ise eğer part time ça-
lışmaysa hem çocuğuyla ilgileniyor hem aldığı eğitimi kal-
kınmanın bir parçası yapabiliyor. Bunun için sosyal güvenlik 
ayağı önemli. Biz de Sosyal Güvenlik Bakanımız, Kalkınma 
Bakanımızı hep beraber şu an bunun sosyal güvenlik aya-
ğını çalışıyoruz. Büyük fotoğrafı size Başbakan Yardımcımız 
ve Sayın Başbakanımız anlatacak.”

Aile ve sosyal Politikalar Bak. Fatma Şahin, 1 Mart 2013  
“Yeni bir faaliyete imza atıyoruz. Emine Hanımın talebi bize 

yol gösterdi. Ayın 13’ü itibariyle Gazi Üniversitesi ile Anne 
Üniversitesi kuruyoruz. Annelik bilgilerinin zamanın şartlarına 
göre güncellenmesini temin edeceğiz. Sizlere ne kadar hiz-
met etsek az. Biz erkekler siz kadınların hakkını ödeyemeyiz.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 
6 Mart 2013 

“Önce Mısırlı kadınları selamlıyorum. Mısırlı kadının dev-
rim sırasında oynadığı rolü takdirle karşılıyorum. Mısırlı ka-
dınların toplumdaki rolünü en iyi şekilde yerine getirmesi 
beni memnun ediyor. Türk kadınına gelince, Türkiye’de ka-
dın özgürdü. Türkiyeli kadın Mısır’da olduğu gibi erkeklerle 
arasındaki eşitsizliği tamamen ortadan kaldırmak için ça-
lışmaktadır.”

Emine Erdoğan, 19 Şubat 2013
Hepimizin bildiği gibi ülkemizde anneler kutsal varlıklar 

olarak kabul edilir ve annelere oldukça fazla saygı gösteril-
mektedir. Ancak son yıllarda özellikle aile için şiddet vaka-
ları yazılı ve görsel medyada fazlaca yer almaya başlamış-
tır. Önceki dönemlerde sadece eşler arasında olan aile içi 
şiddet vakaları son yıllarda diğer aile bireyleri arasında da 
olmaya başlamış ve anne babasına şiddet uygulayan ço-
cukları veya küçük yaştaki çocuklara, bebeklere karşı şid-
det uygulayan ebeveyn vakaları görülmektedir. Bizler Anne 
vasfının son yıllarda böyle kötü şekilde anılmasından anne-
lerimizi de kendimizi de sorumlu tutuyoruz.”

Şehir Düşünce Merkezi, 5 Eylül 2012
“Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere 

Köyü’nde nüfusa dayalı sistemde, nüfusun 1086’dan 989’a 
düşmesi köy muhtarlığını harekete geçirdi. Muhtarlık nüfu-
su artırabilmek adına 3 veya 4 çocuğu olan ailelerden içme 
suyu ve çevre koruma parası almıyor.”

Cihan Haber Ajansı, 16 Mart 2013
“Zonguldak’ın Büyükşehir olabilmesi için geriye tek bir 

alternatif kalmıştır. Başbakanımızın tavsiyesine herkes kulak 
verecek. Bu şehirde maalesef doğurganlık ve çocuk sayısı 
fazla değil. Sizin 600 bin küsur nüfusunuz var. Aslında ciddi 
bir hamleyle bu sonuca varılabilir. Beş çocuk fena değildir.”

AKP Genel Başkan Yrd. Hüseyin Çelik, 19 Mart 2013

AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞIN DUYSUN
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Erman Tamur, suda suretimizi çıkarıyor, içinde bulundu-
ğumuz yılın başlarında yayımladığı yeni kitabında. Gökyüzü 
ile arasına perde inmiş Ankara dereleri yüzeyinden yansıya-
mayan yakın geçmişimizi yüzümüze vuruyor… 

“Ankara, Ankara güzel Ankara” dizelerindeki ‘güzel’e bir 
zamanlar güzellik katan Ankara’nın derelerini bize anımsatı-
yor, yeniden tanıtıyor. Türlü nedenlerle sanki ayıbını örttüğü-
müz, gözlerden ırak hale getirdiğimiz dereleri, çayları açığa 
çıkarıyor. Yılların birikimi ve bir yontucunun sabrı ile biriktir-

diği Ankara arşivini bize açıyor. Öte yandan yararlandığı ve 
değerlendirdiği kaynaklar, Ankara derelerine ilişkin hali ha-
zırda ulaşılabilecek en geniş ve en kapsamlı dizini oluşturu-
yor.  Özellikle bizlerle paylaştığı belge, harita ve fotoğraflar, 
Ankara’nın görsel bir hazinesi niteliğinde…

Erman Tamur, 1968 yılı mezunu ODTÜ İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden. Odamızın 1970-71 Dönemi Yönetim Kuru-
lu üyesi. Eserin tanıtımını da, kendisine bırakıp, ‘Önsöz’ün-
den alıntı yaparak aktaralım;

“Son 80-90 yılda Ankara, yerleşim alanı ve nüfusuyla 
bütün öngörüleri aşan bir büyüme gös-termiş ve kazandı-
ğı donanımlarla modern bir metropole dönüşmüştür. Ne 
var ki bu süreçte Ankara’nın doğal ve tarihi değerlerinden 
önemli kayıplar olmuştur. Bu kayıpların bir bölümü Anka-
ra’nın akarsularıyla ilgilidir. Bu zaman diliminde Ankara 
derelerinin büyük bir bölümü büzler, menfezler içine alın-
mış, üzerlerindeki köprüler, bentler yıkılmış, kıyılarındaki 
bahçeler yok olmuştur. 

Kuşkusuz ki zaman hükmünü icra edecek ve ‘yeni’, ‘es-
ki’nin yerini alacaktır. Ne var ki bu tespit eskiye ait her şeyi 
yenisiyle değiştirmenin, doğal güzellikleri olduğu gibi ko-
ruma yerine, yapay olarak yeniden biçimlendirme kolay-
cılığına sapmanın, tarihi mirası imar düzenlemelerini zora 
sokan bir ayak bağı gibi görmenin gerekçesi olmamalıdır.

Ankara derelerini doğal ve tarihi çevreleriyle birlikte ele 
alan bu kitapta öncelikle, bu bağlam-da yitirilen değer-
lere dikkat çekmek amaçlanmıştır. Beri yandan bu kitap 
Çubuk Çayı’nın İncesu’yun Macun Deresi’nin bugün hala 
açıktan akan bölümlerine, doğanın Ankara bozkırına bir 
armağanı olan Eymir Gölü’ne ve müstesna güzelliğiyle 
Hacıkadın Deresi’ne bilim ve estetik ölçüleri içinde sahip 
çıkılması için bir çağrıdır.”

SUDA SURETİMİZ ÇIKIYOR
HASAN AKYAR - İNŞ. MÜH., YÜK. ÇEVRE MÜH.

Yayıncı: Kebikeç Yayınları
Basım Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 170 sayfa
Boyutları: 20x27 cm

İçindekiler:
I- Ankara’da Topoğrafya, Akarsular ve 
Yerleşim
Eski ve Yeni Ankara
Ankara’nın Üç Akarsuyu
II-Hatip Çayı - Bent Deresi
Güzergâhı
Ankara’nın Antik Barajı
Dernschwam’ın Günlüğünde Roma Bendi
Ernest Mamboury’nin Tespit ve Görüşleri
David French’in Görüşleri
Roma Bendi’nin Teknik Özellikleri
Roma Tiyatrosu’nda Su Oyunları

Bent Deresi Kıyılarında Sanayi Faaliyetleri
Sof Boyacılığı ve Debbağlık
Değirmencilik
Adım Adım Bent Deresi
Kale’den Bent Deresi’ne İnen Gizli Geçit
Çakırlar Köprüsü
Tabakhane Köprüsü
Ördekli Köprüsü
Uluçınar Köprüsü ve Bant Deresi Mesiresi
Çankırıkapı Köprüsü
Toygar Köprüsü
1957 Ankara Sel Felaketi
III- İncesu Deresi
Eymir’den Kanlıgöl’e Akarken
Vali Ahmet Reşit’in Sıtmayla Mücadelesi
Gençlik Parkı
IV- Çubuk Çayı,
Tarihe Tanık Yolculuk

Çubuk Barajı
Aynalı Köprü
Etlik Köprüsü
Ankara’da Bir Selçuklu Eseri: Akköprü
V- Ankara Çanağında Küçük Dereler
Güney Yamaçlardan Kaynaklanan Dereler
Bülbülderesi
Kavaklıdere
Hoşdere
Dikmen Deresi
Kirazlıdere
Cevizlidere
Kutuğun Deresi
Kuzey Yamaçlardan Kaynaklanan Dereler
Hacıkadın Deresi
Macun Deresi
VI- Ankara Çayı
Kaynakça, Yer ve Kişi Adları Dizini.

SUDA SURETİMİZ ÇIKIYOR Erman Tamur
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Uluslararası Katılımlı 
Yapılarda Kimyasal Katkılar 
4. Sempozyumu ve Sergisi
24-25 Ekim 2013 / ANKARA    

Birincisi TMMOB İnşaat Mühendisleri ve Kimya Mühendisleri 
Odaları`nın Ankara Şubeleri`nin ortak organizasyonu ile 24-
25 Mart 2005 tarihleri arasında, ikincisi 12-13 Nisan 2007 
tarihleri arasında, üçüncüsü uluslararası katılımlı olmak üze-
re 02-03 Nisan 2009 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 
“Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar Dördüncü 
Sempozyumu ve Sergisi’”nin amacı betonarme yapılarda yay-
gın olarak kullanılan kimyasal katkılar ile ilgili kişi, kurum ve ku-
ruluşları bir araya getirerek sektördeki gelişmelerin tanıtıldığı, 
sorunların tartışıldığı bir ortam oluşturulması ve kimyasal katkı-
ların daha bilinçli kullanılmasının sağlanmasıdır.

Önemli Tarihler
Özet Teslimi
15 Şubat 2013
Özet Sonuç Bildirimi
15 Mart 2013
Bildiri Tam Metni Teslimi
31 Mayıs 2013
Bildiri Tam Metni Sonuç Bildirimi
31 Temmuz 2013

3. Su Yapıları Sempozyumu
7-8 Aralık 2013 / ANKARA  

    TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, ilki 26-
30 Mayıs 2009 tarihinde Samsun’da, ikincisi 16-18 Eylül 
2011 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilen “Su Yapıları 
Sempozyumu”nun üçüncüsü 7-8 Aralık 2013 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilecektir. 

    Geniş bir alana yayılan ve yaşamın temel bileşeni “su”yla 
ilişkisi ile insan hayatına birebir dokunan bu yapıların tüm yön-
leriyle ele alınması, bu konu ile ilgili üniversite, kamu kuru-
luşları, yerel yönetimler, özel sektör ve meslek odalarının bir 
araya getirilerek mevcut durumun, sorunların ve çözüm öne-
rilerinin tartışılması ve geleceğe yönelik öngörülerin paylaşıl-
ması Sempozyum’un temel amacıdır.

Önemli Tarihler
Bildiri Özet Gönderimi İçin Son Gün
03 Mayıs 2013
Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
07 Haziran 2013
Bildiri Tam Metni İçin Son Gün
02 Ağustos 2013
Bildiri Değerlendirme Sonuçları İlanı
10 Eylül 2013
Düzeltilmiş Bildiri Teslim Tarihi
04 Ekim 2013
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3. Yapı Denetimi
5-6 Ekim 2013 / ANKARA    

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, ilki Kasım 
2009 Tarihinde, ikincisi  Kasım 2011 Tarihinde İstanbul`da 
gerçekleştirilen “Yapı Denetimi Sempozyumu”nun üçüncüsü 
Ekim 2013 Tarihinde Diyarbakır`da gerçekleştirilecektir. 

Doğru işleyen bir yapı denetim sistemi kurulabilmesi yapı 
denetiminin bütünlüklü bir bakış açısıyla ele alınmasını ve 
tüm boyutlarıyla incelenmesini gerektirmektedir. Bu doğrul-
tuda ilgili kişi ve kurumların bir araya getirilerek mevcut du-
rumun, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması ve ge-
leceğe yönelik belirlemelerin ve saptamaların paylaşılması 
Sempozyumun temel amacıdır.

Önemli Tarihler
Bildiri Özet Gönderimi İçin Son Gün
20 Mart 2013
Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
20 Nisan 2013
Bildiri Tam Metni İçin Son Gün
1 Haziran 2013
Bildiri Değerlendirme Sonuçları İlanı
1 Temmuz 2013
Düzeltilmiş Bildiri Teslim Tarihi
15 Ağustos 2013

Yüksek Lisans, Doktora Günü
27 Nisan 2013 / ANKARA  

    TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tara-
fından, 27 Nisan 2013 tarihinde İMO KKM’de (Necatibey Cad. 
No:57) inşaat mühendisliği alanında “Yüksek Lisans, Soktora 
Günü” düzenlenecektir. Etkinliğin amacı, Ankara ve çevresin-
deki üniversitelerde yapılan araştırmalardan, birbirimizin ve 
herkesin haberi olması ve ileride gerçekleşebilecek ortak pro-
jelerinin adımının bu etkinlik öncülüğünde atılmasıdır.

Etkinliğe başvuracak Yüksek Lisans ve Doktora öğrencile-
rinin araştırmalarını tamamlamış olmaları gerekmemektedir. 
başvuracak öğrenciler araştırmalarına yeni başlamış veya 
araştırmalarının ortalarında da olabilirler. Yüksek Lisans ve 
Doktora öğrencilerinin araştırma yaptıkları konu hakkında, 
300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırladıkları özetleri, 29 
Mart 2013 tarihine kadar yldg@imo.org.tr e-posta adresine 
göndermeleri gerekmektedir.

Önemli Tarihler
Özet Gönderimi İçin Son Gün
29 Mart 2013
Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi
8 Nisan 2013
Sunuşların Gönderilmesi
22 Nisan 2013
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“SU KANUNU TASARISI” TASLAĞI ÜZERİNE 
TMMOB GÖRÜŞÜ 
“Su Kanunu Tasarısı” taslağı üzerine TMMOB görüşü 7 Ocak 
2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na gönderildi. 
Görüşün sonuç bölümünde “Devletin su üzerindeki toplum 
adına sahibi olduğu kendi haklarından vazgeçtiği, “insan ve 
doğa için bir hak” temelinde tükenebilir, stratejik önemde 
ve kıt bir varlık olan suyun gerçek veya tüzel kişilere süre-
siz denebilecek şekilde tahsisi ve ticarileştirilmesi yaşamsal 
düzeyde stratejik bir hatadır. Suyun gerçek ya da tüzel kişi-
lere tahsis edilmesi, kamu denetiminden çıkarılması politik, 
ekonomik sorunların yanında toplum sağlığı açısından tehdit 
unsuru olacaktır. İleride telafisi mümkün olmayan, geleceği-
mizin satışı anlamına gelen bu tasarıdan bir an önce vazge-
çilmeli, geleceğimiz için yaşamsal önemdeki su varlığımızın 
kullanımı toplum ve doğa için bir hak temelinde yeniden dü-
zenlenmelidir” diye belirtildi.

TMMOB VE KESK MADEN KAZASI SONRASI 
ZONGULDAK’TA...  
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü 
faaliyet sahasında taşeron firma tarafından işletilen maden 
ocağında 7 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen ve 8 işçinin 
ölümüne neden olan iş kazası sonrası KESK ve TMMOB’den 
oluşan bir heyet 14 Ocak Pazartesi günü bölgeye gitti. 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB SURİYE SINIRINDA 
İNCELEMELERDE BULUNDU  
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan bir he-
yet, 10-12-Ocak 2013 tarihlerinde Urfa ve Hatay illerini kap-
sayan Suriye-Türkiye sınır hattında incelemelerde bulundu. 
Heyet, Suriye`de sürmekte olan savaştan kaynaklı Türkiye`ye 
sığınan insanların barınma koşulları ile bölge halkına yansı-
yan etkilerini içeren raporunu önümüzdeki günlerde kamuo-
yu ile paylaşacak. 

SIRA AVUKATLARA GELDİ 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 19 Ocak 
2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Hak 
ihlallerinin bu denli yoğunlaştığı bir dönemde savunma hak-
kının desteklenmesi, korunması ve güçlendirilmesi gerekir-
ken baskı ile etkisizleştirilmeye çalışılması asla kabul edile-
mez. Avukatlara yapılan operasyonları ve savunma hakkına 
yapılan saldırıları kınıyoruz” diye belirtildi.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: BUNLAR KAZA DE-
ĞİL: PATRONLARIN KÂR HIRSININ CEZASINI 
İŞÇİLER CANIYLA ÖDÜYOR  
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Gaziantep 4. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde meydana gelen ve 8 işçinin ölümüne yol açan 
patlama üzerine 31 Ocak 2013 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada “Yaşanan iş cinayetlerine, yitirilen canlara 
tahammülümüz kalmadı. İş cinayetlerinin sorumlusu mevcut 

sömürü düzenini sürdürenler ve çalışma yaşamını işçilerin 
aleyhine düzenleyenlerdir. Gaziantep’te hayatını kaybeden 
işçilerin yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralanan işçilere geç-
miş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye belirtildi.

MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI ASGA-
Rİ ÜCRETİ ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, mühen-
dis, mimar ve şehir plancılar için uygulanacak asgari ücret 
ile ilgili olarak 6 Şubat 2013 tarihinde TMMOB Örgütlülüğüne 
yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada “TMMOB tarafından 
belirlenmiş ücretin altında çalışan arkadaşlarımızın durumları 
örgütümüzün bu çabayı güçlendirmesi ile düzelebilecektir. 
Oda Yönetim Kurulları, üyelerimizi bu konuda mutlaka bil-
gilendirmeli ve olası yanlış uygulamaların düzeltilmesi için 
çaba sarf etmelidir” diye belirtildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EYLEMİNE DESTEK  
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 
Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmesi sırasında eylem ya-
pan sağlık çalışanlarının örgütlerine TMMOB’de destek verdi. 

TAKSİM’E, 1 MAYIS ALANIMIZA DOKUNMA!  
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrıcılığında emek ve 
demokrasi güçleri 16 Şubat 2013 Cumartesi günü Saat 
19.00’da “TAKSİM’E, 1 MAYIS ALANIMIZA DOKUNMA” 
pankartı ve meşaleleriyle Galatasaray’dan Taksim’e yürüye-
rek, Taksim Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması düzen-
lediler.

TMMOB KESK’E DESTEK VERDİ  
19 Şubat 2013 tarihinde bazı KESK Yönetici ve üyelerinin 
gözaltına alınması ve KESK binasının emniyet güçlerince 
aranmasına yönelik olarak KESK tarafından yapılan kitle-
sel basın toplantısına TMMOB destek verdi. KESK Genel 
Başkanı Lami Özgen tarafından yapılan basın açıklamasın-
da siyasi parti, emek ve meslek örgütleri temsilcileri ile bir-
likte TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile 
TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç de bulundular.

BÜRO EMEKÇİLERİNİN İŞ BIRAKMA EYLEMİNE 
DESTEK  
KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi kamu 
çalışanları 27 Şubat 2013 tarihinde bir günlük iş bıraktılar. 
Memurların iş bırakma eylemine TMMOB de destek verdi.

AKADEMİK MESLEK ÖRGÜTLERİ TOPLANTISI 
YAPILDI
Anayasa’nın 135. maddesiyle tanımlanan kamu kurumu nite-
liğindeki 7 meslek örgütü son dönemde meslek örgütlerine 
yönelik yeniden biçimlendirme süreci üzerine 27 Şubat 2013 
tarihinde Türk Tabipleri Birliği’nde bir araya geldi. Toplantıda 
meslek odalarına yönelik müdahale süreci değerlendirildi.

TMMOB Güncesi



Gerçek Gündem

Şeker Portakalı ‘müstehcen’, Fareler ve İnsanlar 
‘sakıncalı’
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 100 Temel Eser listesi içinde 
yer alan “Şeker Portakalı” kitabını derste ödev olarak oku-
tan bir öğretmene kitabın müstehcen olduğu gerekçesiyle 
soruşturma açıldı. Öte yandan Fareler ve İnsanlar kitabı da  
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme ve Değerlendirme 
Komisyonu tarafından ‘sakıncalı’ bulundu. 2 Ocak 2013 – T24

4+4+4 sonrası 136 bin 115 öğrenci örgün eğiti-
mi bıraktı
Ömer Dinçer, 2012-2013 eğitim-öğretim yılının birinci dönemin-
de ortaokuldan sonra örgün eğitimi bırakan öğrencilerin sayısını 
136 bin 115 olarak açıkladı. 5 Ocak 2013 – Odatv.com

Erkekler Aralık’ta 12 kadın öldürdü
Erkekler Aralıkta 12 Kadın Öldürdü, 14 Kadına Tecavüz Etti 
bianet’in çetelesine göre, göre erkekler Aralıkta 12 kadın öl-
dürdü, 14 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti, 17 kadını yara-
ladı, 15 kadını taciz etti. 9 Ocak 2013 – Bianet

Bir “sakınca” da Muzaffer İzgü’ye
İzmir ve İstanbul’da ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından 
“sakıncalı” bulunan Şeker Portakalı ile Fareler ve İnsanlar’dan 
sonra Bursa’da da Muzaffer İzgü’nün “Zıkkımın Kökü” adlı 
kitabı “sakıncalı kitaplar” arasına eklendi. 
11 Ocak 2013 – sendika.org

TÜBİTAK, Darwin’in evrim kitaplarının basımı-
nı ve satışını sonlandırdı
TÜBİTAK, Darwin’in evrim kitaplarının basımını ve satışını 
sonlandırdı. Sadece Darwin değil, evrime ilişkin diğer kitap-
lar da TÜBİTAK’ın satış listesinde artık yer almıyor. 
14 Ocak 2013 – T24

Gökçek, ulaşım hattını özelleştirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin özelleştirme dalgası tüm 
hızıyla sürüyor. Başkent Doğalgaz’ın özelleştirilmesine ilişkin 
yasal işlemler tamamlanmadan bir özelleştirme kararı daha 
alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Esenboğa 
Havalimanı-Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ)-
Kızılay hattında çalışan 442 sayılı hattı özelleştirdi. 442 nu-
maralı hattın işletmesi, 10 yıl süreyle Ankara Kömür Asfalt 
Enerji Sanayi Ticaret Ltd. Şti’ye (BELKO) verildi. 
16 Ocak 2013 – sendika.org

N.Ç. davasında karar çıktı
Mardin’de 10 yıldır devam eden ve kamuoyunda ‘utanç da-
vası’ olarak bilinen N.Ç. davası, Yargıtay’ın bozma kararından 
sonra yeniden görüldü. Bugünkü duruşmada 25 sanığa 5 ile 
9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Cezaların N.Ç.’nin 
rızası olduğu gerekçesiyle alt sınırdan verildiği belirtildi. 
16 Ocak 2013 - DHA

YÖK harçları geri getirdi
Harçlar, YÖK Yasa Taslağı’nda “katkı payı” adı altında geri 
geldi. YÖK, katkı payının öğrenimlerini uzatan öğrencilerden 
alınacağını açıklasa da taslakta “Bakanlar Kurulu’nun belir-
lediği öğrenci ücretlerini … katına kadar arttırmak” ifadesi-
nin üniversite konseylerinin görevleri arasında sıralanması 
da çelişki yaratıyor. 17 Ocak 2013 – sendika.org

Topçu Kışlası’na onay yok
Gezi Parkı’nın yerine yapılması planlanan Topçu Kışlası projesi, 
II Numaralı Koruma Kurulu tarafından reddedildi. Dün dağıtıma 
giren kararda, Mimar Halil Onur’un hazırladığı projenin 1800’ler-
de yapılan Topçu Kışlası’nın ‘özgün mimarisi’ne dair yeterli bilgi 
ve belge içermediği belirtiliyor. 18 Ocak 2013 – Radikal

Selek için 23 ay önce beraat, bugün ağırlaştı-
rılmış müebbet
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Şubat 2011′de beraat 
kararı verdiği Pınar Selek davasında, Yargıtay’ın bozma kararı 
üzerine görüşünü değiştirdi ve yaklaşık iki sene sonra ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Selek için bir 
önceki davada beraat kararı veren Mahkeme Başkanı Vedat 
Yılmazabdurrahmanoğlu‘nun müebbet kararına şerh koy-
masına rağmen karar, oyçokluğuyla kabul edildi. Mahkeme, 
“Mısır çarşısı davası” olarak bilinen davada halen Fransa’da 
bulunan Pınar Selek hakkında yakalama kararı da çıkarttı. 
24 Ocak 2013 – T24

Herkes kara listeye girebilir
Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Tasarısı’nın 1. bölümü, 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sivil toplum kuru-
luşları kanunun yardım kuruluşlarına ya da vakıflara yapılan 
bağışları da kapsayacak şekilde herkesi zanlı durumuna ge-
tirebileceğini belirterek karşı çıkıyor. 7 Şubat 2013 – Milliyet

“Kadınlık bizde kalsın” da MEB’in ahlak dene-
timine takıldı
Fareler ve İnsanlar, Şeker Portakalı, Semerkant derken Yılmaz 
Erdoğan’ın “Kadınlık Bizde Kalsın” adlı oyunu da Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın “ahlak” denetimine takıldı. Öğrencilerini oyuna gö-
türen okul müdürü sürgün edildi. 10 Şubat 2013 – Cumhuriyet

THY’den içki kalktı!
Türk Hava Yolları, ‘talep düşüklüğü’ nedeniyle iç hatlarda bu-
siness class’ta verilen içki servisini 6 nokta dışında kaldırdı. 
Hürriyet’ten Tolga Özbek’in haberine göre, son bir yıldır han-
gi hatlarda yolcunun ne talep ettiğini araştıran THY, İstanbul 
dahil İzmir, Bodrum, Dalaman, Antalya ve Ankara hatları dı-
şında uçakların business class ikramından içkiyi kaldırdı. 
11 Şubat 2013 – Radikal

Ankara, Gökçek’e dar geldi
ASKİ’nin su faturalarına, EGO’nun bilet paralarına “tem-
lik konulması” karşılığında borçlanma yetkisi alan Ankara 
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Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kızılırmak’ın 
Kırıkkale’deki 30 kilometrelik bölümüne mesire alanı yapmak 
için harekete geçti. 14 Şubat 2013 - Cumhuriyet

DİSK-Ar gerçek işsizlik oranını açıkladı: Yüzde 15.45
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma 
Enstitüsü (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
Kasım ayına ilişkin olarak açıkladığı yüzde 9.4′lük işsizlik ora-
nının doğru olmadığını açıkladı. DİSK-Ar’ın hazırladığı rapo-
ra göre, Türkiye’deki gerçek işsizlik oranı yüzde 15.45. Buna 
bağlı olarak işsiz sayısının da 2 milyon 600 bin olmadığını 
açıklayan DİSK-Ar, Türkiye’deki işsizlerin sayısının 4 milyon 
621 bin olduğunu ifade etti. DİSK-Ar, eksik ve yetersiz istih-
dam göz önüne alındığında işsizlik oranının yüzde 18.62′ye 
dayandığını açıklayarak, toplam işsiz sayısının 5 buçuk mil-
yonu geçtiğini belirtti. 16 Şubat 2013 – sendika.org

‘Her okul için bir mescit’ önerisi Kurul’dan geçti
AKP’nin  eğitim alanındaki gerici ve piyasacı dönüşümlerine 
ön ayak olan Eğitim Bir-Sen’in ‘her okula bir mescit’ önerisi 
karşılık buldu. Eğitim Bir-Sen, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı 
Emrullah Aydın’ın “okullarda mescit açılmalı” önerisi Talim ve 
Terbiye Kurulu’ndan geçti. 22 Şubat 2013 – sendika.org 

Yardım için toplanan kömürler hangi AKP’linin 
babasının bahçesinden çıktı?
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’ne gönderilen 17 ton kömürün 
AKP’li eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey’in babasına 
ait apartmanın bahçesinde bulunması, tartışmalara neden 
oldu. 23 Şubat 2013 - soL

Maliye Bakanlığı köprü ve otoyol ihalesini iptal etti
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca (ÖYK) yapılan değerlendir-
me ve alınan karar ile köprü ve otoyolların işletme haklarının 
verilmesi yöntemi ile yapılan özelleştirme ihalesi iptal edildi. 
23 Şubat 2013 – Akşam 

Milli Eğitim’in kitabında öpücüğe yer yok
Milli Eğitim’deki sansür skandallarına bir yenisi eklendi. bilgica-
gi.com Onur Caymaz imzasıyla yayımlanan habere göre, Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış dokuzuncu sınıf Türk 
Edebiyatı kitabında,  Cahit Külebi’nin bilinen şiiri ‘Hikâye’nin ma-
kaslandığı belirtildi. Editörlüğünü Dr. Sakin Öner‘in yaptığı kita-
bın 71. sayfasında bulunan Hikâye adlı şiirde Külebi’nin “Benim 
doğduğum köylerde / kuzey rüzgârları eserdi / ve bu yüzden 
dudaklarım çatlaktır / öp biraz!” dizeleri silinerek, yerine (…) üç 
nokta konuldu. 25 Şubat 2013 – sendika.org

Polis merkezinde kemikleri kıran dayak için 
mahkemeden “iyi hal” indirimi
Alköllü olduğuna dair tutanağı imzalamayınca gözaltına alınıp 
götürüldüğü polis merkezinde darp edilen 37 yaşındaki Sezai 
Yakar’ın şikayeti üzerine açılan, 7 polisin sanık olduğu davada 

karar çıktı. “İşkenceye varacak şekilde döverek yaralama” id-
diasıyla açılan davada Mahkeme, suçun iddia edildiği gibi “ iş-
kence” değil “ kasten yaralama” olduğuna hükmetti ve 7 polisi 
1’er yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı. 1 Mart 2013 – DHA

Kız öğrencilere sert müdahale
Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salo-
nunun, tiyatro oyunu için kendilerine verilmemesini protesto 
etmek amacıyla üç gündür Rektörlük önünde oturma eylemi 
düzenleyen bir grup kız öğrenciye, özel güvenlik görevlileri 
müdahale etti. 1 Mart 2013 – DHA

Bilimin yerini hurafe aldı
Elazığ İl Müftülüğü, Elazığ’ın deprem ve doğal afetlerden ko-
runması için il, ilçe, belde ve köylerdeki tüm camilerde 1001 
hatim indirme kararı aldı. 1 Mart 2013 - DHA

Savcı, Alaattin Karadağ’ı öldüren polise beraat istedi
İstanbul Esenyurt’ta 2009 yılında polisin “dur” ihtarına uy-
madığı bahanesiyle polis tarafından öldürülen TKİP üyesi 
Alaattin Karadağ’ı öldüren polis için savcı beraat istedi. 
1 Mart 2013 – DİHA

‘Olur böyle kazalar’ beraatı
Kütahya’da 9 kişinin öldüğü tren kazası sonrası açılan ve 3 
yıl süren davada, 6 raporun çelişkili bulunması üzerine ata-
nan 7. bilirkişi heyet, “Ortada bir kaza ve tesadüf var” deyip 
10 sanığı kusursuz buldu. Mahkeme, beraat verdi. Kararda 
“Kaza rastlantısal” denildi. 6 Mart 2013 – Hürriyet

Katlettik ama kasıtlı değil!
34 kişinin öldürüldüğü Roboski Katlimamı’nın raporu katlia-
mın üzerinden 14 ay sonra açıklandı. “Kasıt yok. Sivil idare 
ile askeri yetkililer arasında koordinasyonsuzluk var”  ifade-
sinin yer aldığı rapor AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. 7 
Mart 2013 – sendika.org

Örümcek Adam namaza başladı!
İlköğretim okulunda hazırlanan sınav kağıdı eğitimin gel-
diği noktayı gözler önüne serdi. Çankaya Timur İlköğretim 
Okulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için test tekniği 
ile hazırlanan sınav kâğıdına “Namaz Kılan Örümcek Adam” 
karakteri yerleştirildi. 9 Mart 2013 – Cumhuriyet

Nabi Avcı, kendi projesinin çöktüğünü itiraf etti
Yeni Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın ilk icraatı, fikir baba-
lığını yaptığı söylenen ve 66 ayını dolduran çocukların ilko-
kula başlamalarını zorunlu kılan 4+4+4 eğitim sisteminden 
geri adım atmak oldu. Milli eğitim müdürlüklerinin, şubat ayı 
başında okullara gönderdiği yazıda, 60-66 aylık çocuklarla 
66-80 aylık çocukların aynı sınıfta eğitim almalarının hem 
bedensel, hem de pedagojik yönden olumsuzluklara neden 
olduğunun bakanlık denetçilerince tespit edildiği belirtildi. 
11 Mart 2013 - Sözcü

Gerçek Gündem
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“Libertad”
Yasmin Levy
Kalan Müzik, 2012

‘’Libertad’’ Yasmin Levy’nin hayatı 
ve bilindiği gibi müzik kariyerin-
de yeni bir evrenin başlangıcını 
temsil etmektedir. Buna ek olarak 
özgürlük(Libertad) bir sene önce 
oğlunun doğumuyla geliyor. Bu 
olay Levy’i fazlasıyla etkiliyor 
ve kendi şarkılarını yazmaya 
odaklanmasını sağlıyor. Bu sa-
yede Libertad’ın 12 şarkısından 
5’ini oluşturuyor. Bu ayrıca Levy 
şarkılarında Flamenko ve Türk 
ezgilerinin eşsiz duygularını bir-
leştirerek taze bir müzikal zemin 
oluşturuyor. Bu yeni özgürlük 
ruhu ona büyük bir Fars klasiği 
‘’’Soghati’’ (yeniden adlandırılmış 
haliyle ‘’Recuerdo’’) ve Türkiye’de 
çok bilinen bir Sezen Aksu par-
çası olan ‘’Firuze’’ dahil olmak 
üzere daha önceden yaklaşmaya 
cesaret edemediği parçaları 
kaydetmesi konusunda cesaret 
veriyor. Bu yeni ruh Levy’ye kendi 
kompozisyonu olan ‘’Olvidate’’de 
büyüleyici bir düette iş birliği 
yapmasında esin kaynağı oluyor. 
Ve sonunda Levy 3 adet çarpıcı 
Ladino klasiğini albüme katmayı 
başarmıştır.
Beşinci stüdyo albümü ‘’Liber-
tad’’, önceki albümü ‘’Sentir’’den 
üç yıl sonra geldi. Bu dönemde 
Levy Amerika, İsrail ve Avrupa’yı 
kapsayan 2 yıllık bir dünya turne-
sine çıkmıştı. Daha önceki çalış-
malarına bakacak olursak Levy, 
2009 yılında ‘Sentir’, 2007 yılında 
‘Mano Suave’, 2005 yılında ‘La 
Juderia’, 2004 yılında ‘Romance 
& Jasmin’ albümleri yayınlamıştı. 
Kendisi aynı zamanda 2010 yı-
lında bir kitap ta yayınladı. Ulus-
lararası Beste Yarışmasında ise 
‘’Me Voy’’ isimli eseriyle birincilik 
kazandı. Kültürler arası işbirliği 
sayesinde Anna Lindth Ödülü’nü 
de kazandı. Holland’s Edison, 
BBC World Music gibi birçok 
yarışmaya aday gösterildi.

Feminist Öznelerin Kuruluşu
Kathi Weeks
Çev: İlkay Özküralpli
Otonom Yayıncılık, 2013

Kathi Weeks, Feminist Öznelerin 
Kuruluşu adlı çalışmasında, 
1980’li yıllarda yürütülen 
modernizm/post-modernizm 
tartışmasının ötesine geçerek, 
günümüzde feminist öznelerin 
kuruluşuna dair yeni olanaklar 
üzerine düşünmenin önünü açıyor. 
Modern ve post-modern özne 
kuramlarının ve bunların felsefi 
temellerinin, feminist düşünce ve 
pratik üzerindeki etkilerini tarihsel 
bir yaklaşımla inceliyor. İster 
metafizik isterse doğallaştırıcı 
olsun özcü yaklaşımların dışında 
özcü olmayan bir feminist 
yaklaşımın nasıl kurulabileceğini 
araştırıyor.  Modernizmin 
tekleştirici, post-modernizmin 
ise bireyci özne anlayışlarının 
aksine,  Nietzsche’nin “ebedi 
dönüş”, Foucault’nun “öznellik”, 
Deleuze’ün “fark” ve son olarak 
Negri’nin “emeğin kendini değerli 
kılması” kavrayışları etrafında 
kurucu bir feminist öznellik 
projesi geliştiriyor. Bu proje, kadın 
emeğinin maddiliğini, çokluğunu 
ve kolektifliğini temel alan bir 
özne/öznellik yaklaşımı öneriyor.
“Kathi Weeks temel bir anlayışı, 
modernist ve post-modernist 
düşüncenin tek bir şey olmadığını, 
bunların içlerinden geçen çok 
sayıda ve birbiriyle sürtüşen 
dişlilerden oluşan karmaşık 
alanlar olduğu anlayışını ele alır 
ve feminizm için önemli olan bu 
dişlilerin izini sürüp bunları çözmek 
üzere ilerler. Bu kitabı okumaktan 
büyük bir zevk duydum. Bu hem 
eleştirel hem de takdir etmeyi bilen 
bir kitap. Gerçekten de feminist 

“Acı Biber” 
Galeri Kara
7- 27 Mart 2012
Kırmızı İnisiyatiften Acı Biber

Sanatçı Ahu Akkan, Hatice Çöklü, 
Ferda Demirel, Rukiye Epli Dede, 
Hüda Sayın Yücel ve Özlem Tek-
demir’den oluşan ‘Kırmızı İnisi-
yatif’in çalışmalarından oluşan 
sergide resim, fotoğraf ve ağaç 
baskı işlerin yanı sıra dört dakika-
lık bir video da yer alıyor.
Sergide, farklı yaşamlardan ge-
len birbirinden farklı altı kadının 
hayata bakışları ve söylemek 
istedikleri sözlerin kendi dillerinde 
ifadeleri, farklı sanat disiplinlerin-
de görünür hale geliyor.
İnisiyatif, bağımsız sanatsal söy-
lemlere sahip olmalarının yanı 
sıra, zaman zaman ironik, zaman 
zaman itici, çoğu kez de muhalif 
olmayı ortak bir tavır olarak be-
nimseyerek yola çıkan bir hare-
ketten oluşuyor.
6 Mart 2013 tarihinde açılacak 
olan sergi, 27 Mart 2013 tarihine 
kadar görülebilir.

Adres: 
Mithatpaşa Cad. No: 48
Kızılay/Ankara
Tel: 0312 433 12 35

Kadın ve Sosyalizm
Sharon Smith
Çev: Etkin Bilen Eratalay
Yordam Yayınları, 2012

Amerikalı sosyalist yazar 
Sharon Smith, Kadınlar ve 
Sosyalizm kitabında kadın 
sorununun sınıf, ideoloji ve 
dinle ilişkisini sade ve akıcı 
bir dille ele alıyor. Kürtaj 
hakkı, kadın ve erkeklere eşit 
ücret, ev içinde iş bölümü 
gibi kadın hareketlerinin ilk 
filizlendiği dönemlerden bu 
yana kadın hareketinin temel 
gündemini oluşturan konuları 
Marksist bir yaklaşımla ince-
liyor. Yanı sıra, kürtaj, türban, 
din ve kadın gibi konulara 
da eğiliyor. Kadın hareketinin 
gündemleri kadar kendi-
sini de eleştirel bir şekilde 
ele alan yazar, feminizmin 
1960’lardan itibaren nasıl 
sağa kaymaya başladığını, 
hem kuramsal üretimlerin-
den hem de kadın haklarıyla 
ilgili konularda sergiledikleri 
tutumlarından yola çıkarak 
ortaya koyuyor. ABD’nin ka-
dın hakları konusundaki kirli 
siciline geniş bir yer ayıran 
kitap, bu kirli sicilin izlerini 
yalnızca ülke sınırlarında 
değil, demokrasi götürmek 
bahanesiyle işgal ettiği top-
raklarda da sürüyor. Yanı sıra, 
kürtaj, türban, İslamiyet ve 
kadın gibi konulara da eğili-
yor. Kadınlar ve Sosyalizm, 
kadınların kurtuluşunun sos-
yalizmde olduğunu tarihsel 
bir yaklaşımla ve güncel 
olgulardan yola çıkarak sa-
vunuyor.

Kitap, CD, Sergi
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ruh diyebileceğim bir ruh içinde 
yazılmış.”
Kathy Ferguson, Hawaii 
Üniversitesi
Kathi Weeks kimdir?
Washington Üniversitesi’nde 
Siyasal Bilimler’de doktorasını 
tamamlamıştır ve halen 
Duke Üniversitesi’nde Kadın 
Araştırmaları Programı’nda görev 
yapmaktadır. Feminist düşünce 
üzerine çalışmakta ve ağırlıklı 
olarak cinsiyete dayalı işbölümü, 
kadın emeğinin yeniden üretim 
faaliyetlerinin kapitalist işin 
sürdürülmesindeki işlevi ve bunun 
reddi, kadın emeğinin kendini 
değerli kılmasının olanakları 
üzerine yoğunlaşmaktadır. Feminist 
Öznelerin Kuruluşu Weeks’in ilk 
kitabıdır. Daha sonra editörlüğünü 
Michael Hardt’la birlikte yaptığı The 
Jameson Reader (2000) ve kendi 
kitabı The Problem with Work (2010) 
adlı çalışmaları yayımlanmıştır.



İşim gücüm budur benim, 
Gökyüzünü boyarım her sabah, 
Hepiniz uykudayken. 
Uyanır bakarsınız ki mavi. 

Deniz yırtılır kimi zaman, 
Bilmezsiniz kim diker; 
Ben dikerim. 
Dalga geçerim kimi zaman da, 

O da benim vazifem; 
Bir baş düşünürüm başımda, 
Bir mide düşünürüm midemde, 
Bir ayak düşünürüm ayağımda,
Ne haltedeceğimi bilemem.

DALGACI MAHMUT, ORHAN VELİ KANIK 
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“mukavim haller” temalı meslektaşlarımızın çalışmalarına yönelik fotoğraf  
yarışmamızın sergisi, gezisine başladı ve ilk olarak 18-30 Mart 2013 tarihleri arasında 
İMO Gaziantep Şubesi’ne konuk oldu. Mayıs ayı başında ise Tranzon Şubesi’nde olacak.

Zamana Mukavim İbrahim Gündüz Sergileme
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