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Genel Kurul’a giderken…
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 19. Yönetim 

Kurulu olarak; 2010 yılında devraldığımız görevimizin so-
nuna gelmiş bulunuyoruz. İMO Ankara Şubesi’nde gu-
rurla yerine getirdiğimiz bu görevi yine sizlerin seçeceği 
yeni bir yönetim kuruluna devredeceğiz.

Bilindiği gibi şubemiz mesleğimizin gelişmesi, meslek-
taşlarımızın hak ve çıkarlarının hem mesleki ve idari hem 
de sosyal ve etik açılardan korunması amacıyla faaliyet 
gösteren kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. 
Ayrıca mesleğimizin sorunlarının, ülkenin sorunlarından 
bağımsız olmadığından yola çıkan şubemiz, bir meslek 
örgütü olduğu kadar aynı zamanda bir demokratik kitle 
örgütüdür. Bu anlayışla teknik bilgi ve becerilerin, mesle-
ki birikim ve bilginin toplumsal sorumluluk bilinciyle halk 
yararına kullanılması ve ülke sorunlarına karşı duyarlılık 
her zaman temel ilkemiz olmuştur. 

Biz de dönemimiz boyunca 14 temsilciliğimiz ile bir-
likte yaklaşık 22 bin üyemize inandığımız bu temel ilke-
ler, savunduğumuz değerler ve mesleki doğrular çer-
çevesinde hizmet vermeye çalıştık. Bu çerçevede İMO 
Ankara Şubesi 19. Dönem Yönetim Kurulu olarak; hem 
üyelerimize ve meslek alanımıza dönük faaliyetler, hem 
de kentimizin çeşitli sorunlarına yönelik yoğun çalışmalar 
gerçekleştirdik.

Üyelerimize dönük olarak; düzenli gerçekleştirdiği-
miz meslek içi eğitim seminerleri ve kurslarının yanı sıra; 
geniş katılımlı çalıştaylar organize ettik. Düzenlediğimiz 
teknik gezilerle üyelerimize, yapıları ve teknikleri yerinde 
inceleme imkânı yaratırken, bir yandan da söz konusu 
yapı ve teknikler hakkında bilgilendirme söyleşileri yap-
ma olanağı bulduk. 

Ayrıca şubemiz bünyesinde, meslektaşlarımızın ka-
tılımı ile oluşturduğumuz çeşitli komisyonlar eliyle, hem 
mesleki hem de kentimize dair sorunları tartışma, öneri-
leri geliştirme ve söz konusu alanlarda çalışmalar yapma 
fırsatı yarattık ve ses getiren pek çok faaliyetin altına imza 
attık. 

Üyelerimize dönük bir diğer faaliyet alanımız ise, mü-
hendislerin mesleki kimliği ve özlük hakları üzerinden ha-
yata geçirdiğimiz çalışmalardı. Türkiye’de son 30 yıldır ya-
şanan derin yapısal değişimler çerçevesinde, teknik ele-
manlar olarak geldiğimiz noktayı tespit etmek, mesleğin 
ve meslektaşlarımızın bu dönemdeki sorunlarını kavrayıp 
çözümler üretebilmek 19. Dönem Yönetim Kurulu olarak 
önemle üzerinde durduğumuz bir konu oldu. 

Bu nedenle, neoliberal ekonomik program doğrultu-
sunda sürdürülen ve tüm emekçi kesimleri derinden et-
kileyen, taşeronlaştırma, esnek çalışma gibi uygulamalar 
emeğin vasıfsızlaşmasına, değersizleştirilmesine ve bir 
bütün olarak güvencesiz çalışma koşullarının yaygın-
laşmasına neden olurken, güvenceli iş güvenli gelecek 
kaygısı diğer mesleklerde olduğu gibi, meslektaşlarımızı 

Bilindiği gibi şubemiz 
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da içine alan bir süreç olarak gelişmektedir. Bu sebeple, 
şubemiz, inşaat mühendisleri olarak kendi sorunlarını 
deklare etmek ve duyurmak, sorunlarını açığa çıkarmak 
ve ileride yaşanacak sonuçlara çözüm üretebilmek ama-
cıyla “Güvenceli İş Güvenli Gelecek” başlıklı bir imza 
kampanyası başlatarak, kampanya dahilinde bir yandan 
sokağa adım atarken bir yandan da profesyonellerin pro-
leterleştirilmesi tartışması üzerine önemli dosyalar hazır-
ladık, Türkçeye ilk defa çevrilmiş makaleleri yayımladık. 

Bunlara ek olarak; Türkiye’deki mühendislerin yeni 
konumlarının, sorunlarının, sıkıntılarının, gereksinimleri-
nin ve mesleki durumlarının bir haritasını çıkarabilmek, 
meslektaşlarımızın gelir durumlarının, sosyal kültürel du-
rumlarının irdelendiği ve çalışma yaşamına ilişkin ayrıntılı 
verilerin bulunduğu kapsamlı bir üye profili çalışması 
başlattık. Bütün 
mesleklerin ve 
yurttaşların dev-
let ya da serma-
ye karşısındaki 
konumlarının ya 
da birbirleriyle 
ilişkilerinin köklü 
biçimde değişti-
ği bir dönemde 
bu değişimin 
artılarını ve ek-
silerini, nereden 
geldiğini ve ne-
reye gideceğini 
analiz etmeden 
bir odanın kendi 
üyeleri ile ku-
racağı ilişkinin 
formunu ve de-
par tmanlar ın ı 
belir lemesinin 
mümkün olma-
dığı düşüncesini 
taşıyoruz. 

Bunun yanın-
da, kamuoyunun 
dikkat kesildiği 
konulardan biri 
olan HES’ler ile 
ilgili olarak şubemiz yürütücülüğünde, “Sudaki Suret-
ler” isimli belgesel film hazırladık. Temel olarak suyun ve 
taşıdığı hidrolik ya da tarıma, hayvancılığa ya da yaşam 
alanlarına dayalı yararlarının metalaştırılması ekseninde 
yürüyen HES çalışmalarına karşı durma amacı taşıyan 
Sudaki Suretler, enerji açığı gerekçesi altına gizlenmiş 
özelleştirme sürecini ve derelerdeki tüm suyun sermaye 
tarafından nasıl ele geçirildiğini ortaya koymaktadır.  

Yönetim Kurulu olarak dönemimiz boyunca, odamızın 
ve mesleğimizin gelişimi, üyelerimizin çıkarlarının korun-
ması ve mağduriyetlerinin giderilmesi adına tüm gayre-
timizle çalıştık. Seçim sürecini yaşadığımız şu günlerde 

de aynı heyecan ve çabayı göstermeye devam ediyoruz. 

Hem genel politik hava hem de bizleri doğrudan et-
kileyen koşullar düşünüldüğünde, önümüzdeki dönem 
görevi devralacak Yönetim Kurulunun sorumluluklarının 
da artarak devam edeceği görülmektedir. Yeni yönetim, 
odamız ve meslektaşlarımız için büyük görevler üstlene-
ceği gibi, bir taraftan da derin toplumsal gelişmeler kar-
şısında duyarlı ve sorumlu tavrını göstermekle yükümlü 
olacaktır. Aynı şekilde, siyasal iktidarın hedef tahtasında 
bulunan meslek örgütlerimize sahip çıkmak ve hükü-
metin baskı politikalarına karşı durmak da yeni yönetimi 
bekleyen önemli bir sorumluluk olacaktır. 

Bu görevler karşısında, bizden sonraki dönemde de 
meslektaşlarımızın çıkarlarını koruyacak, sorunlarını 

sah ip lenecek 
ve çözümü ko-
nusunda etkili 
adımlar atacak; 
toplumsal du-
yarlı tavrını sa-
kınmadan gös-
terecek iradeli 
ve ilkeli duruşun 
odamızda de-
vam edeceğine 
inanıyoruz. 

Bu doğrultuda 
tüm üyelerimizi, 
mesleki irade-
mizi temsil eden 
odamıza ve ge-
leceğimize sahip 
çıkmak üzere 
genel kurulumu-
za katılmaya ve 
seçimlerde oy 
kullanmaya, ira-
demizi sandığa 
yansıtmaya da-
vet ediyoruz.

Daha demok-
ratik, daha et-
kin, daha üret-

ken ve daha çağdaş bir İMO için sen olmadan bir 
kişi eksiğiz…

İnşaat mühendislerinin tek örgütlü gücü olan meslek 
odamıza sahip çıkan ve hem mesleki çalışmalarımızda 
hem de toplumsal alanlarda bizlere omuz veren, emekle-
rini ve fikirlerini bizlerle paylaşan tüm meslektaşlarımıza, 
dostlarımıza ve tabiki özverili çalışmalarını esirgemeyen 
şube çalışanlarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. 

İMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu

Hem genel politik hava hem de bizleri 
doğrudan etkileyen koşullar düşünül-
düğünde, önümüzdeki dönem görevi 
devralacak Yönetim Kurulunun sorum-
luluklarının da artarak devam edeceği 
görülmektedir. Yeni yönetim, odamız 
ve meslektaşlarımız için büyük görev-
ler üstleneceği gibi, bir taraftan da derin 
toplumsal gelişmeler karşısında duyarlı 
ve sorumlu tavrını göstermekle yükümlü 
olacaktır. Aynı şekilde, siyasal iktidarın 
hedef tahtasında bulunan meslek ör-
gütlerimize sahip çıkmak ve hükümetin 
baskı politikalarına karşı durmak da yeni 
yönetimi bekleyen önemli bir sorumlu-
luk olacaktır. 
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İnşaat Mühendisleri Odası’nın tüm 
şube ve birimleriyle aylardır hazırlıkları-
nı yaptığı İnşaat Mühendisliği Kurultayı 
28-29 Ocak 2012 tarihlerinde Anka-
ra’da gerçekleştirildi. 

İnşaat Mühendisleri Odası’nın ör-
gütlü olduğu tüm illerden davetli olan 
558 delegeden 343 inşaat mühen-
disinin ve 37 konuğun katılımıyla dü-
zenlenen kurultayda “Mevzuattan 
Kaynaklı Sorunlar, Çalışma Yaşamına 
İlişkin Sorunlar, Siyasal Ekonomik ve 
Toplumsal Gelişmelerin Meslek Alanı-
na Yansımaları, Mühendislikte Kalite ve 
Güvenilirlik” ana başlıklar altında yer 
alan 114 önerge değerlendirilip karara 
bağlandı.  

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman 
Öztürk Konferans Salonu’nda Cu-
martesi günü saat 9:30’da Divan Ku-
rulu’nun seçilmesiyle başlayan Kurul-
tay’ın açılış konuşmaları bölümünde 
sırasıyla İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Harp, CHP Bursa Milletvekil-
leri Kemal Ekinci ve İlhan Demiröz 
söz aldılar.

Konuşmasında Kurultay öncesi 
yapılan hazırlıklara değinen Serdar 
Harp, Kurultay boyunca ele alınacak 

konu başlıklarının inşaat mühendisliği 
mesleği ve inşaat mühendisleri için 
taşıdığı öneme dikkat çekti. Kurultay 
öncesi 7 ayrı şubede tüm üyelerin ka-
tılımına açık bölgesel çalıştayların dü-
zenlendiğini söyleyen Serdar Harp, iki 
gün sürecek Kurultay boyunca İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın ortak aklının 
harekete geçirileceğini vurguladı.

İMO’nun ülke çapında 154 noktada 
örgütlü olduğunu, 85 bini aşkın üyeye 
sahip olduğunu ve güçlenerek büyü-
düğünü belirten Serdar Harp, “Mesle-
ğimiz ve toplumumuzun yararı için çık-
tığımız bu yolda, artan sorumlulukları-
mıza uygun bir çizgiye ve örgütlülüğe 
ulaşabilmemiz için ülkemizde değişen 
koşulları tanımlamamız ve mesleğimiz 
ile bağlantılarını doğru bir şekilde kur-
mamız gerekmektedir” dedi.

İnşaat mühendisliği alanını dü-
zenleyen yasa ve yönetmeliklerin 
güncellenmesi, mesleki bilgilerin ve 
uygulama esasların çağdaş normla-
ra uygun hale getirilmesi gereğinin 
aciliyet taşıdığını belirten Serdar 
Harp, Kurultayın bu zaruri ihtiyacı 
karşılayacağını ve bu alanda yaşa-
nan durağanlığa ve çözümsüzlüğe 
yanıt olacağını kaydetti.  

İnşaat Mühendisleri Odası’nın sade-
ce eleştiren değil aynı zamanda çözüm 
üreten bir kurum olduğuna da dikkat 
çeken Serdar Harp, mevcut sorunları 
dile getirenlerin çözümün de muhatabı 
olmaları gerektiğinin Kurultayda ifade-
sini bulacağını söyledi. 

İnşaat mühendislerinin hayatı kolay-
laştırmak ve yaşanabilir bir dünya adı-
na üretmek için çabaladığını kaydeden 
Harp, ancak ülkenin içinde bulunduğu 
koşulların bu durumu tersine doğru 
işlettiğine ve her geçen gün olumsuz-
lukların giderek arttığına dikkat çekti. 
Türkiye’nin son dönem siyasi ve top-
lumsal gündeminde öne çıkan konuları 
değerlendiren Serdar Harp, geçtiği-
miz günlerde sonuçlanan Hrant Dink 
davası ile ilgili “Tüm siyasi cinayetlerde 
ve faili meçhullerde olduğu gibi bu da-
vada da adalet ortadan kaybolmuştur. 
Ancak bilinmelidir ki tüm sorular yanıt 
bulmadan ve sorumlular yargılanma-
dan bu dava bizler için bitmeyecektir” 
diye konuştu.

Harp son olarak İMO’nun ilk kez dü-
zenlediği kurultayın İMO’nun bundan 
sonraki yol haritasını belirleyeceğine, 
özel, öncü ve özgün olan Kurultayda 
alınacak kararların inşaat mühendis

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
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lerinin ve İMO’nun geleceğine yön 
vereceğine olan inancının tam olduğu-
nu belirtti.

Serdar Harp’in ardından söz alan 
CHP Bursa Milletvekilleri Kemal Ekin-
ci, Türkiye’de son dönem yaşanan anti 
demokratik uygulamalara dikkat çe-
kerek, buna kaşı çıkılmazsa Türkiye’nin 
geri kalacağını belirtti ve İnşaat Mü-
hendisleri Odası’nın üyesi olmaktan 
gurur duyduğunu söyledi.

Uzun yıllar TMMOB’nin çeşitli or-
ganlarında görev alan Milletvekili İlhan 
Demiröz ise TMMOB ve bağlı Odala-
rın dimdik ayakta durduğunu ve kent-
ler ile toplum için taşıdıkları öneme 
dikkat çekti.

6 oturumda tamamlanan Kurultayın 
ilk günü Mevzuattan Kaynaklı Sorunlar 
ve Çalışma Yaşamına İlişkin Sorunlar, 
ikinci günü Siyasal Ekonomik ve Top-
lumsal Gelişmelerin Meslek Alanına 
Yansımaları, Mühendislikte Kalite ve 
Güvenilirlik konu başlıklarında yer alan 
önergeler değerlendirildi.

Geniş katılım ve aktif kürsü kullanı-
mının olduğu Kurultayda özellikle 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, 
Anayasa çalışmaları, Özelleştirme Po-
litikaları, Çevre Politikaları, Kentsel Dö-
nüşüm, İnşaat Mühendisliği Eğitimi ve 
Mesleki Davranış İlkleri, Mesleki Etik 
konu başlıkları altında yer alan önerge-
lerle ilgili çok sayıda delege söz aldı ve 
bu konularla ilgili İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın daha aktif rol alması önerildi.

Kurultayın ardından sonuç bildirgesi 
hazırlandı.

İnşaat Mühendisliği Kurultayı 
Sonuç Bildirgesi
İnşaat Mühendisleri Odası İnşaat 

Mühendisliği Kurultayı 28-29 Ocak 
2012 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri 
Odası İMO Kongre ve Kültür Merkezi 
Teoman Öztürk Salonu’nda gerçek-
leştirilmiştir. İnşaat Mühendisleri Odası 
tarafından 7 ayrı bölgede tüm üyelerinin 
katılımına açık olarak düzenlenen çalış-
taylar, Kurultaya zemin oluşturmuştur.

‘İnşaat Mühendisliği Kurultayı’ süre-
since “Mevzuattan Kaynaklı Sorunlar”, 
“Çalışma Yaşamına İlişkin Sorunlar” 
“Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Ge-
lişmelerin Meslek Alanımıza Yansıma-
ları”, “Mühendislikte Kalite ve Güve-
nilirlik” ana başlıkları altında inşaat 
mühendisliğini ilgilendiren her konu 
değerlendirilmiş ve Kurultay amacına 

ulaşarak İnşaat Mühendislerinin örgü-
tü olan İMO’nun önümüzdeki dönem 
yol haritası belirlenmiştir. Kurultayda 
toplam 114 önerge görüşülerek karar 
altına alınmıştır.

İnşaat Mühendisliği sadece mesleği 
icra edenleri ya da akademik faaliyet 
yürütenleri değil, sokaktaki vatan-
daştan, en yüksek bürokrata kadar 
toplumun her kademesindeki kişi ve 
kurumları doğrudan etkileyen bir mes-
lektir. Bu nedenle inşaat mühendisliği 
meslek alanındaki tahribat ve gerileme, 
ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve siya-
sal sorunlardan bağımsız ele alınamaz.

İnşaat Mühendisliği Kurultayı’nın 
önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık 
tutacak kararlarından bazılarını kamu-
oyuyla paylaşmak istiyoruz:

1. Küresel kapitalizmin neoliberal 
politikalar aracılığıyla yarattığı tahak-
küm, gelir dağılımı adaletsizliğini ve 
yoksullaşmayı her geçen gün büyüt-
mekte,  sosyal güvenceler ve kaza-
nılmış haklar ekonomik kriz gerekçe 
gösterilerek gasp edilmektedir. Ka-
muya ait her tasarrufun ve kurumun 
özelleştirme politikaları aracılığıyla bü-
yük sermaye gruplarına devredilmesi 
kamu alanındaki istihdamın daralma-
sına neden olmakta, kâr hırsı ve dene-
timsizlik,  insan yaşamını, işçi sağlığını 
ve iş güvenliğini yok saymakta,  yaşa-
mın her alanı serbest piyasa ekono-
misinin ilkeleri uyarınca hızla yeniden 
düzenlenmektedir.

İnşaat mühendisliği mesleğini icra 
edenlerin çalışma yaşamında karşılaş-
tıkları sorunlar bu tablodan bağımsız 
değildir.  Kamu kurumlarında mühen-
dislik kadrolarının daraltılması mühen-
dislerin işsiz kalmasına ve özel sektö-
rün ağır çalışma koşullarına mahkûm 
edilmesine neden olmakta, işsiz mü-
hendislerin sayısı her geçen gün art-
maktadır. İnşaat Mühendisleri Odası 
kamunun ülke yatırımlarında öncü-
lük görevini tekrar üstlenmesi ve 
buna bağlı olarak kamu yatırımcısı 
kuruluşların güçlendirilmesi için mü-
cadele edecek,  bu doğrultuda mev-
cut yasalarda tarif edilen mühendis-
lik hizmetlerinin gerçekleştirilebil-
mesi ve mühendislerin güvenceli bir 
şekilde meslek hayatlarına devam 
edebilmeleri için özlük hakları konu-
sunda gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılması için çalışacaktır.  

2. Neoliberal politikalar aracılığıyla 
her şeyin alınır satılır hale getirilme-
si ülkemizin ve kentlerimizin doğal 

zenginliklerini tahrip etmektedir. Çev-
resel ve sosyolojik etkileri hesaba 
katılmaksızın yapılan Hidroelektirik 
Santraller, kar odaklı sermaye grupla-
rını güçlendirmekte ve bölge halklarını 
mağdur etmektedir. Yine aynı perva-
sızlıkla hakkaniyet ölçüsünden uzak 
ve sosyal boyutu gözardı edilerek uy-
gulanan kentsel dönüşüm politikaları, 
dönüşüm alanı ilan edilen bölgelerde 
yaşayanların ihtiyaçlarını geri plana 
iten bir anlayışla, kentlerimizde yeni 
rant alanları yaratmakta, kamu yara-
rı ilkesi göz ardı edilerek kentlerimiz 
sermayenin insafına bırakılmaktadır. 
Türkiye’nin deprem gerçeği bahane 
edilerek hazırlanan “Afet Riski Altında-
ki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı” ülkemizin geleceğini 
ilgilendiren son derece önemli mad-
deler içermektedir. Yürürlükteki tüm 
yasal mevzuatı devre dışı bırakacak 
şekilde tasarlandığını bildiğimiz “Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürül-
mesi Hakkında Kanun Tasarısı” ile 
öngörülen kentsel dönüşüm uygula-
maları, sağlıklı bir kentsel yenilenmeyi 
sağlayamayacağı gibi başta metropol 
kentlerimiz olmak üzere tüm ülkemizi 
bir rant alanı haline dönüştürecek-
tir. İnşaat Mühendisleri Odası rant 
odaklı projeleri, çevresel ve sosyo-
lojik etkileri hesaba katılmaksızın 
hazırlanan kentsel dönüşüm uygu-
lamalarını engellemek için müca-
dele edecektir.

3. İnşaat Mühendisliği mesleği ye-
nilenmeyi, değişimi, çağı ve tekno-
lojiyi yakalamayı, mesleki potansiyeli 
bilimsel esaslar çerçevesinde açığa 
çıkarıp, üretimde hayata geçirmeyi 
gerektirmektedir. Ancak bugün mü-
hendislik mesleği halen 1938 yılından 
kalma 3458 sayılı “Mühendislik ve 
Mimarlık Hakkında Kanun”a dayanı-
larak düzenlenmiştir. Mesleki faaliyetin 
yürütülmesinde diploma almış olmayı 
yeterli bulan bu kanun, çağın ihtiyaç-
larına aykırı bir anlayışa işaret etmek-
tedir. Söz konusu anlayış yeterli fiziki 
donanıma, yeterli akademik personele 
sahip olunmaksızın sürekli yeni üni-
versite açan mevcut siyasi iktidar ta-
rafından da sürdürülmektedir.  İnşaat 
Mühendisleri Odası İnşaat Mühen-
disliği mesleğinin nitelik kaybına 
uğratılmasına yol açan uygulamalar 
karşısında, mesleki yeterliliği esas 
alan yeni bir mühendislik yasasının 
hazırlanması için çalışacaktır.

4. İnşaat Mühendisliği Mesleğinin 
gelişimi için yaşam boyu öğrenme 
ilkesine uygun olarak uzmanlık alan-
larına göre belgelendirme ve bu bel-
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geler çerçevesinde yetkilendirmenin 
yapılması son derece önemlidir. İnşaat 
Mühendisleri Odası uzun yıllardır Yet-
kin Mühendisliğin yasal bir çerçeveye 
oturtulması ve bu konuda gerekli dü-
zenlemelerin yapılması için mücade-
le etmektedir. İnşaat Mühendisleri 
Odası Yetkin Mühendislik sistemi-
nin oluşturulmasını ve meslek oda-
ları tarafından belgelendirilmesini 
çağın gereksinmelerini karşılaya-
cak mühendislik hizmetlerinin üre-
timi açısından bir gereklilik olarak 
görmektedir. Bu anlayışla Yetkin 
Mühendisliğin yasal bir çerçeveye 
oturtulması ve kurumsallaşması 
için çalışacaktır.

5. Türkiye topraklarının %96’sı dep-
rem kuşağında ve nüfusunun % 98’i 
deprem tehlikesi altında yaşamakta-
dır. Öte yandan su baskınları, taşkın ve 
heyelanlar da ülkemizin bir gerçeğidir. 
Bu gerçeğe rağmen uygulanan yanlış 
politika ve planlamalar doğa olaylarını 
afete dönüştürmekte, ciddi can ka-
yıpları ve maddi zararlar yaşanmasına 
neden olmaktadır. Oysa her yurttaşın 
güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir çev-
rede yaşama hakkı vardır. Bu hakkın 
uygulamada karşılık bulması için mev-
cut yapı stokunun envanter çalışması 
yapılmalı, elde edilen sonuçlar doğrul-
tusunda gereken onarım ve güçlen-
dirme uygulamaları yapılmalıdır.  Yeni 
yapılacak yapılara ilişkin olarak ise 
acilen sağlıklı bir planlama yapılma-
sı, yapı denetim ve üretim sisteminin 
oluşturulması ve işler hale getirilmesi 
gerekmektedir. İnşaat Mühendisle-
ri Odası sağlıklı bir kentleşme ve 
yapılaşma oluşturulabilmesi için,  
TMMOB ve ilgili meslek odaları ile 
birlikte yeni bir yapı denetim yasa 
tasarısı hazırlamak için çalışma 

yapacak, bu çalışmasını ilgili ku-
rumlarla paylaşarak uygulamaya 
geçmesi doğrultusunda ve eksiksiz 
bir şekilde uygulanması için çalışa-
caktır. 

6. Kamu ihale yasası mevcut haliyle 
“adrese teslim ihale” lerin yolunu aç-
mış, özellikle mühendisleri ve mimar-
ları ihale süreçlerinden uzaklaştıran 
hak gaspları sonucu yapı alanında işin 
ehli olmayan sermaye gruplarının ihale 
süreçlerinde etkin olmalarına yol aç-
mıştır. Kamu ihaleleri sermayenin kar 
hırsına terk edilmiştir. Doğa katliam-
larının önüne geçmek, Sağlıklı güvenli 
yaşam çevreleri oluşturmak ve afet 
risklerini en aza indirmek için, arazi 
kullanımı, yer seçimi, ruhsatlandırma, 
denetim ve kullanım süreçlerinin bir 
bütün olarak ele alınması gerekmekte-
dir. Bu çerçevede mevcut İmar Yasası 
İnşaat Mühendisleri Odasının görüş 
ve önerileri dikkate alınarak yeniden 
düzenlenmelidir. İnşaat Mühendisle-
ri Odası bu çerçevede Kamu İhale 
Yasası, İmar Yasası ve bu yönde Ye-
rel Yönetimlere düşen görev ve so-
rumlulukları düzenleyen yasalarda 
değişiklik yapılması doğrultusunda 
çalışmalar yapacaktır.

7. Sistemden kaynaklı sorunların 
yanı sıra İnşaat Mühendislerinin mes-
leki standartlara, mesleğe dair yönet-
meliklere ve meslek etiğine uygun ha-
reket etmeleri zorunludur. İnşaat Mü-
hendisleri Odası, meslektaşlarının 
bir mühendislik ürününün kolektif 
bir çalışma sonucunda oluştuğu-
nun bilinciyle hareket etmesi için 
ve birlikte çalıştığı meslektaşlarına, 
bağlı olduğu kuruma, meslek örgü-
tüne karşı sorumluluk duyması için 
çalışacaktır.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ 
MESLEĞİMİZİN GELECEĞİDİR!
İnşaat Mühendisliği Kurultayı anti-

demokratik uygulamalarıyla toplumun 
tüm kesimlerine gözdağı veren, kendi-
si dışında hiçbir görüş ve öneriye ya-
şam hakkı tanımayan bir siyasi iktidar-
la karşı karşıya olunduğunun bilincin-
dedir. Kurultayımız TMMOB ve bağlı 
odaların işlevsizleştirilmesini hedefle-
yen Yetki Yasasına dayanılarak çıkarılan 
Kanun Hükmünde Kararnameleri de 
bu bağlamda ele almaktadır.  Kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuru-
luşu statüsü anayasayla güvence 
altına alınmış TMMOB ve İnşaat 
Mühendisleri Odası, tarihi boyunca 
birçok kez hedef tahtasına oturtul-
muştur. Cunta dönemlerinde dahi 
kendisine yönelik saldırıları bertaraf 
etmeyi başarmış olan Birliğimiz ve 
Odamız siyasi iktidarın işlevsizleş-
tirme çabalarını boşa çıkaracaktır.

Bugün, özel yetkili mahkemeler ara-
cılığıyla toplumun adalete ve hukuka 
duyduğu güven her geçen gün daha 
da fazla erozyona uğratılmaktadır. 
Toplumsal vicdanı yaralayan kararlar 
ve operasyonlar silsilesi ile gerçek-
leştirilen tutuklamalar hukukun askıya 
alındığı olağanüstü hal rejimlerini an-
dırmaktadır. Böylesi bir ortamda top-
lumsal barışı ve kardeşliği savunmak,  
geleceğimiz için umut olmak anlamı-
na gelmektedir. İnşaat Mühendisle-
ri Odası, Türkiye halklarının barış 
içerisinde ve kardeşçe yaşamasını 
sağlayacak bir toplumsal uzlaşıyı 
gerekli görmektedir. 

Türkiye 12 Eylül 1980 Askeri Cunta 
döneminde hazırlanan ve bu nedenle 
de askeri cunta yönetimlerine özgü 
unsurlar içeren bir anayasa ile yöne-
tilmektedir. Anayasanın bazı maddele-
rinde yapılan değişiklikler 2010 yılında 
halk oylamasına sunulmuş Türkiye hal-
kı değişiklik önerilerinin tamamına ya 
evet ya da hayır demek durumunda 
bırakılmıştır. Referandum sonucunda 
anayasada yapılmak istenen değişik-
likler kabul edilmiş ancak darbe döne-
mine özgü içeriği aynen korunmuştur.  
Halkların barış içinde ve kardeşçe ya-
şayabileceği demokratik bir ülke için 
başta örgütlenme özgürlüğü olmak 
üzere tüm demokratik hak ve özgür-
lükleri ortadan kaldıran mevcut anaya-
sanın değiştirilmesi gerekmektedir. İn-
şaat Mühendisleri Odası toplumsal 
kesimlerin katılımının sağlandığı, 
demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü 
bir anayasanın hazırlanması için 
mücadele edecektir. 
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Danıştay 10. Daire TMMOB’nin 
açtığı dava sonucunda Su Yapıları 
Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 
yürütmesinin durdurulmasına ve 
yönetmelik dayanağını oluşturan 
Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçi-
ci maddesinin Anayasa’ya aykırılık 
iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne 
gönderilmesine karar verdi. 

 TMMOB, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün 13.05.2011 tarih ve 
27933 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan “Su Yapıları Denetim Hiz-
metleri Yönetmeliği”nin iptali ve yü-
rütülmesinin durdurulması ile dava 
konusu yönetmeliğin dayanağını 
oluşturan 4628 sayılı Elektrik Piya-
sası Kanunu’na, 25.02.2011 tarih 
ve 27846 sayılı Mükerrer Resmî Ga-
zete’de yayımlanan 6111 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması 

ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun’un 204. madde-
siyle eklenen Geçici 14. maddesinin 
1. fıkrasının (f) bendinin Anayasa‘ya 
aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahke-
mesi‘ne taşınması istemiyle Danış-
tay’a başvurmuştu. 

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’NİN 
YÜRÜTMESİ  DURDURULDU

T.C. 
D A N I Ş T A Y  
ONUNCU DAİRE 
Esas No : 
2011/8365 

Davacı ve YürütmeninDurdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

(TMMOB) Selanik Cad. N:19/1 ANKARA 

Vekili _________________ : Av. Nurten Çağlar Yakış - Aynı yerde 

Karşı Taraf (Davalı) ______ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - ANKARA 

İstemin Özeti ___________ i Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılarak 

13.05.2011 tarih ve 27933 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Su Yapıları Denetim Hizmetleri 

Yönetmeliği"nin iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile dava konusu Yönetmeliğin dayanağını 

oluşturan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun, 25.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Mükerrer Resmî 

Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun'un 204. maddesiyle eklenen Geçici 14. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin 

Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması istenilmektedir. 

Danıştay Tetkik Hâkimi : Fuat Kara 

Düşüncesi _____________ : Dava konusu Yönetmeliğin dayanağını oluşturan 4628 

sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 14. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin iptali için 

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 31.10.2011 tarih ve E: 2011/2768 sayılı kararı ile yürütmenin 

durdurulması istemli olarak itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verildiğinden, 

Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğü durdurma istemi hakkındaki kararının Dairemize 

gönderilmesinden sonra istem hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu Yönetmeliğin 

yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı ________ : Yalçın Macar 

Düşüncesi _____________ : Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği 

anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Karar veren ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun Ek 1. maddesi uyarınca birlikte toplanan 

Danıştay Onüçüncü ve Onuncu Dairelerince, davalı idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine 

karar verilen yürütmenin durdurulması istemi savunmanın geldiği görülmekle yeniden incelendi, işin 

gereği görüşüldü: 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 14. maddesinin birinci fıkrasının, 6111 sayılı 

Kanun'un 204. maddesiyle eklenen (f) bendinde "20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası 



T.C. 
D A N I Ş T A Y  
ONUNCU DAİRE 
Esas No : 
2011/8365 

Davacı ve YürütmeninDurdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

(TMMOB) Selanik Cad. N:19/1 ANKARA 

Vekili _________________ : Av. Nurten Çağlar Yakış - Aynı yerde 

Karşı Taraf (Davalı) ______ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - ANKARA 

İstemin Özeti ___________ i Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılarak 

13.05.2011 tarih ve 27933 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Su Yapıları Denetim Hizmetleri 

Yönetmeliği"nin iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile dava konusu Yönetmeliğin dayanağını 

oluşturan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun, 25.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Mükerrer Resmî 

Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun'un 204. maddesiyle eklenen Geçici 14. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin 

Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması istenilmektedir. 

Danıştay Tetkik Hâkimi : Fuat Kara 

Düşüncesi _____________ : Dava konusu Yönetmeliğin dayanağını oluşturan 4628 

sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 14. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin iptali için 

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 31.10.2011 tarih ve E: 2011/2768 sayılı kararı ile yürütmenin 

durdurulması istemli olarak itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verildiğinden, 

Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğü durdurma istemi hakkındaki kararının Dairemize 

gönderilmesinden sonra istem hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu Yönetmeliğin 

yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı ________ : Yalçın Macar 

Düşüncesi _____________ : Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği 

anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Karar veren ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun Ek 1. maddesi uyarınca birlikte toplanan 

Danıştay Onüçüncü ve Onuncu Dairelerince, davalı idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine 

karar verilen yürütmenin durdurulması istemi savunmanın geldiği görülmekle yeniden incelendi, işin 

gereği görüşüldü: 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 14. maddesinin birinci fıkrasının, 6111 sayılı 

Kanun'un 204. maddesiyle eklenen (f) bendinde "20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak 

olan üretim tesislerinin su yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından inşa edilecek 

suyla ilgili yapıların inşasının inceleme ve denetimi, masrafları ilgililerine ait olmak üzere DSİ tarafından 

yapılır veya gerektiğinde yetkilendirilecek denetim şirketlerine yaptırılması sağlanır. Denetim şirketleri ile 

ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak kaydıyla DSİ tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir. 

Anılan düzenlemede yer alan ve dava konusu Yönetmeliğin de dayanağını oluşturan 

" ....... veya gerektiğinde yetkilendirilecek denetim şirketlerine yaptırılması sağlanır. Denetim 

şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak kaydıyla DSİ 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." şeklindeki düzenlemenin Danıştay Onüçüncü ve 

Onuncu oluşan müşterek kurulun 31.10.2011 tarih ve E:2011/2768 sayılı kararı ile iptali ve yürürlüğünün 

durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verildiğinden, bu kuralın 

Anayasa'ya aykırılığı ve uygulanması durumunda giderilmesi güç ve olanaksız zararlar doğabileceği 

gözetilerek Anayasa Mahkemesi'nce verilecek yürürlüğü durdurma istemi hakkındaki kararın Dairemize 

gönderilmesinden sonra istem hakkında yeniden bir karar verilmesine kadar dava konusu Yönetmeliğin 

yürütülmesinin durdurulmasına 

31.10.2011 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. 

 (X)KARSI OY : 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesine göre İdarî işlemin uygulanması 

halinde telâfisi güç veya imkânsız zararların doğması ve İdarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması 

şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar 

verilebilir. 

Dava konusu düzenleyici işlemin dayanağı olan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun iptali 

istenilen Geçici 14. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa 

Mahkemesi'ne başvurulmuş olmakla birlikte anılan Yasa hükmünün halen yürürlükte olduğu çekişmesiz 

bulunduğundan ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuş olması belirtilen düzenlemeye dayalı olarak 

tesis edilen düzenleyici işlemlerin kendiliğinden ortadan kalkması sonucunu doğurmayacağından, bu 

Yasa hükmüne dayalı olarak çıkartılan Yönetmeliğe yönelik yürütmenin durdurulması istemi hakkında, 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde belirtilen şartlar yönünden inceleme 

yapılarak bir karar verilmesi gerektiği oyuyla, 4628 sayılı Kanun'un Geçici 14. maddesinin birinci 

fıkrasının (f) bendinde yer alan kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına ulaşılması nedeniyle iptali ve 

yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğu gerekçesiyle dava konusu 

Yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin olarak verilen karara katılmıyorum. 
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Nevşehir Temsilciliği’nin yeni hizmet binası 7 Ocak 
2012 Cumartesi günü İMO Ankara Şube yöneticilerinin 
katılımıyla açıldı.

Açılışa İMO Ankara Şubesi’nden Şube Başkanı 
Nevzat Ersan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Haluk 
Ekinci, İMO Ankara Şubesi’ne bağlı Temsilcilikler, 
Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cafer Okur, 
Nevşehir Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Faruk Nurlu 
ve çalışanları, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı 
Mustafa Solmaz, İl Özel İdare Müdürlüğü Genel 
Sekreteri Uğur Akgüller, Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırım 
Daire Müdür Yardımcısı Salim Çoşkun, Nevşehir Ticaret 
Odası Organize Müdürü ve Acıgöl Özel Organize Sanayi 
Müdürü Alpaslan Çevik ve çok sayıda üyemiz katıldı. 

NEVŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

30 Aralık 2011 Cuma günü Ankara 
Dedeman Oteli Avizeli Salon’da “Yılba-
şı Kokteyli” yapıldı. Yaklaşık 300 üye-
mizin katıldığı ve 2011 yılı faaliyetlerini 
içeren sunumun yapıldığı kokteylin 
açılışını İMO Ankara Şubesi Başkanı 
Nevzat Ersan yaptı. Ersan üyelerin 
yeni yılını kutlayıp, “yeni yılın dünyamı-
za barış; sizlere ve ailelerinize de huzur 
ve mutluluk getirmesi dileğiyle saygılar 
sunuyorum” dedi.

Y I L B A Ş I 
KOKTEYLİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI 
YÖNETMELİĞİNE KISMİ DURDURMA

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmeliğin 25. 
maddesinin (b) bendi ile Geçici 1., Ge-
çici 3. ve Geçici 4. maddelerinin yürüt-
mesi durduruldu.

 Danıştay 10. Daire, TMMOB’nin 
27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği 
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk 
ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 
yetki yönünden tamamının ve bazı 
maddelerinin iptali ve yürütmesinin 
durdurulması istemiyle açtığı davada, 
yönetmeliğin 25. maddesinin (b) ben-
di ile Geçici 1., Geçici 3. ve Geçici 4. 
maddelerinin yürütmesinin durdurul-
masına karar verdi. 

Yürütmesi durdurulan maddeler 
şöyle:

Belge alma ve vize işlemleri
MADDE 25 - (1) Belge almak veya 

vize işlemlerini yaptırmak isteyen kişi 
ve kuruluşların;

b) Bakanlıkça belirlenen belge 
veya vize ücretini ödemeleri gereklidir.

Bir üst sınıfta çalışma
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönet-

meliğin yayımından itibaren, (C) sınıfı 
iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip 
olanlar üç yıl süreyle tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerinde, (B) sınıfı iş güvenliği 
uzmanlığı belgesine sahip olanlar dört 
yıl süreyle çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerinde iş güvenliği uzmanı olarak 
görevlendirilebilirler. 

Vizesi dolmuş iş güvenliği uzman-
lığı belgeleri

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Belge alma 
tarihine göre vize süresi dolmuş olan iş 

güvenliği uzmanlarının belgeleri bu Yö-
netmeliğin yayımı tarihinden itibaren 
altı ay süreyle geçerlidir. Bu sürenin 
sonunda yenileme eğitimini tamamla-
mayanların yetki belgelerinin geçerliliği 
söz konusu eğitimi alana kadar askıya 
alınır.

Eğitimi tamamlayanlar
GEÇİCİ MADDE 4 - (1) 15/8/2009 

tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik 
Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik 
Birimleri Hakkında Yönetmelik kapsa-
mında yetkilendirilmiş eğitim kurumla-
rınca düzenlenen iş güvenliği uzmanlı-
ğı eğitim programlarını tamamlayanlar 
bu Yönetmelik kapsamında yer alan 
iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini ta-
mamlamış sayılırlar ve düzenlenecek 
sınavlara katılmaya hak kazanırlar.
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Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) 

Vekili _________________ ;Av .  Nurten Çağlar Yakış 

Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA 
\ 

Davalı _______________ : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -ANKARA 

Davanın Özeti __________: 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmeliğin yetki yönünden tamamının; maddeler yönünden ise, 4. maddesinin (b), (c) ve (d) 

bentlerinin, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3. ve Geçici 4. 

maddelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir. 

Danıştay Tetkik Hakimi : Nihan Didem Çakmak 

Düşüncesi ____________ : Yargı kararlarının gereklerine aykırı sonuçlar doğuran 

Yönetmeliğin Geçici 1., Geçici 3. ve Geçici 4. maddelerinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenle, yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulü ile Yönetmeliğin 

Geçici 1., Geçici 3. ve Geçici 4. maddelerinin yürütülmesinin durdurulması; Yönetmeliğin dava 

konusu edilen diğer kısımlarına yönelik olarak ise istemin reddi gerektiği düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı________ : Ergün Özcan 

Düşüncesi _____________ : Dava, 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmeliğin 4. maddesinin (b),(c) ve (d) bendlerinin, 5,6,7,8,9,11,16,17,18,19,23,25,26, Geçici 1, 

Geçici 2, Geçici 3. ve Geçici 4. maddelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle 

açılmıştır. 

Dava konusu Yönetmeliğin Geçici 1. ve Geçici 4. maddelerinin, Danıştay Onuncu 

Dairesinin 21.6.2011 tarih ve E:2011/1073 sayılı kararıyla yürütülmesinin durdurulmasına karar 

verildiğinden bu maddeler yönünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine 

yer olmadığına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddeleri dışında kalan ve dava konusu edilen diğer 

maddeleri yönünden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinde öngörülen 

koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği 

düşünülmüştür. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince; Dairemizin E:2011/1073 sayılı esasına 

kayden açılan benzer bir uyuşmazlıkta, davalı idare tarafından savunma dilekçesinin sunulduğu 

görüldüğünden, bakılan davada yeniden savunma alınmasına gerek görülmeksizin yürütmenin 

durdurulması istemi incelendi, gereği görüşüldü:
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Dava; 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Güvenliği 

Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin yetki yönünden 

tamamının; maddeler yönünden ise, 4. maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerinin, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3. ve Geçici 4. maddelerinin hukuka aykırı 

olmaları, Geçici 3.maddesinin ise, eksik düzenleme nedeniyle, iptali ve yürütülmesinin 

durdurulması istemiyle açılmıştır. 

İş güvenliği uzmanlığı, risk değerlendirmesi yaparak işin organizasyonunda ve kişisel 

koruyucu donanımların seçiminde danışmanlık yapmak, çalışma ortamını izlemek ve işçi ile 

işverene eğitim vermek suretiyle iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye; kısaca iş 

güvenliğini sağlamaya yönelik bir hizmettir. İş güvenliği uygulaması, "uzmanlık" kurumu ihdas 

edilmeden önce, mevzuatımıza ilk olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 179. 

maddesiyle girmiş; ardından, mülga 1475 sayılı İş Kanunu'na dayanılarak çıkarılan İşçi Sağlığı ve 

İş Güvenliği Tüzüğü'nde işyerlerinde alınacak iş güvenliği önlemlerine yönelik detaylı 

düzenlemelere yer verilmiştir. 

10.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu'nun 78. ve 82. maddelerinde iş 

güvenliği uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmesi üzerine, anılan maddelere dayalı 

olarak, ilki 9.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği"; İkincisi 20.1.2004 tarih ve 25352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İş Güvenliği ile 

Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik" olmak üzere iki ayrı yönetmelik kabul edilmiştir. Bunlardan "İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin iptali istemiyle Dairemizin E:2004/1942 sayılı esasına kayden 

açılan dava sonucunda, Dairemizin 16.5.2006 tarih ve K:2006/3007 sayılı kararıyla; dava konusu 

Yönetmeliğin dayanağı olan 4857 sayılı Yasanın 78. maddesinin, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine 

yönelik olarak tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılacağı yolundaki açık hükmü karşısında; iş sağlığı ve 

güvenliğine yönelik temel ilkelerin öncelikle bir tüzükle düzenlenmeksizin, doğrudan dava konusu 

yönetmelikle düzenlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle Yönetmeliğin iptaline 

karar verilmiş; anılan karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 11.4.2008 tarih ve E:2006/2812 

K:2008/1170 sayılı kararıyla onanarak kesinleşmiştir. 

Yine, İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali 

istemiyle Dairemizin E:2004/6075 sayılı esasına kayden açılan davada, Dairemizin 28.3.2006 tarih 

ve K:2006/2159 sayılı kararıyla; Yönetmeliğin dayanağı olan 4857 sayılı Yasanın 82. maddesinde, 

"iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman" kavramına yer verilmekle birlikte, "iş 

güvenliği uzmanı" kavramının kullanılmadığı; dava konusu Yönetmelikte ise, "mühendis ve teknik 

eleman"ın, "iş güvenliği uzmanı" adı altında birleştirilerek yeni bir unvan ihdas edildiği, bu nedenle, 

dayanağı yasa hükmünün aşılması suretiyle getirilen "iş güvenliği
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uzmanı" kavramında hukuka uyarlık bulunmadığı; öte yandan, iş güvenliği uzmanlığı eğitiminin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 

Araştırma Merkezince (ÇASGEM) verilebileceğinin öngörüldüğü; ancak Yönetmeliğin dayanağı 

olan 4857 sayılı Yasada adı geçen Bakanlığa ve ÇASGEM'e söz konusu eğitimi vermeleri 

hususunda bir yetki tanınmadığı gibi, her iki idarenin teşkilat yasalarında da bu noktada görev ve 

yetkileri bulunmadığı; dolayısıyla uzmanlık unvanını kazandıracak söz konusu eğitimin yalnızca 

üniversiteler tarafından verilebileceği; bu nedenle, anılan eğitimin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ile bu Bakanlığı bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezince 

(ÇASGEM) verilebileceğine yönelik olarak düzenleme getiren dava konusu yönetmelik 

hükümlerinin hukuka aykırı bulunduğu gerekçeleriyle anılan Yönetmeliğin iş güvenliği uzmanlığı, 

eğitim ve sertifikaya ilişkin maddelerinin iptaline karar verilmiş; bu karar, İdari Dava Daireleri 

Kurulu'nun 7.10.2010 tarih ve E:2006/2680, K:2010/1378 sayılı kararıyla onanmıştır. 

Dairemizin yukarıda aktarılan kararı üzerine, 26.5.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5763 

sayılı Yasayla; 4857 sayılı İş Kanunu, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 7460 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 

Araştırma Merkezi Teşkilat Kanunu'nda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere dayanılarak, işyeri 

hekimliği ile iş güvenliği uzmanlığına ilişkin düzenlemeler tek yönetmelikte birleştirilmek suretiyle, 

15.8.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik" kabul edilmiş; söz konusu Yönetmeliğin iş 

güvenliği uzmanlığına yönelik düzenlemelerine karşı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve 

Makina Mühendisleri Odası tarafından E:2009/13770 ve E:2010/2441 sayılı esaslarına kayden 

davalar açılmış; Dairemizce verilen 16.4.2010 ve 

24.9.2010 tarihli kararlarla; mevcut yasal düzenlemeler uyarınca, yalnızca davalı Bakanlık, 

ÇASGEM ve üniversiteler tarafından iş güvenliği uzmanlığı eğitimi ve sertifikasının 

düzenlenebileceği; Bakanlığın diğer eğitim kurumlarını akredite etme yetkisinin bulunmadığı 

gerekçesiyle dava konusu Yönetmeliğin, eğitim kuruluşlarının iş güvenliği uzmanlığı eğitimi 

konusunda yetkilendirilmesini öngören maddeleri ile Bakanlıkça 15.8.2009 tarihinden önce verilen 

iş güvenliği uzmanlığı sertifikalarını geçerli kabul eden Geçici 1. maddesinin yürütülmesinin 

durdurulmasına karar verilmiştir. Bunu takiben, 4857 sayılı İş Kanunu ile 3146 sayılı Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 

1.8.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6009 sayılı Yasayla değişiklikler yapılmıştır. 

6009 sayılı Yasayla yapılan değişiklikler uyarınca; 4857 sayılı Yasanın 2. ve 81. 

maddeleri ile 3146 sayılı Yasanın 12. maddesinde; "işgüvenliği uzmanı", "ortak sağlık ve güvenlik 

birimi" ile "eğitim kurumu"nun tanımları yapılmış ve Bakanlığa, daha önceki yasal düzenlemelerle 

tanınan "iş güvenliği uzmanlığı eğitimini bizzat verme" yetkisinin yanında, "iş güvenliği uzmanlığı 

eğitimi vermek üzere eğitim kurumlarını akredite etme" yetkisi de tanınmıştır. 
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Dava konusu Yönetmelik, 6009 sayılı Yasayla değişik 4857 sayılı Yasanın 2. ve 81. 

maddeleri ile 3146 sayılı Yasanın 2. ve 12. maddelerine dayanılarak hazırlanmış olup; iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, 

görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 

22. maddesiyle de, 15.8.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Sağlık ve 

Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik" yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Yönetmeliğin 25. maddesinin (b) bendi; 

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun’un 39. maddesinde, “Bakanlık, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin verimliliğini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığının 

görüşünü alarak hazırlanacak bir yönetmelikle döner sermaye işletmeleri kurabilir. Döner sermaye 

kuruluşlarının her birinin kuruluş sermayesi üçyüzmilyar Türk Lirasıdır. Döner sermaye işletmeleri 

kamu tüzel kişiliğini haizdir. Döner sermaye bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerle ayni 

yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur.” 

hükmüne yer verilmiş; anılan maddeye dayanılarak çıkarılan ve 31.3.2010 tarih, 27538 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Çalışma ve Sosyai Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”nin 4. maddesinin (f) bendinde, iş sağlığı ve 

güvenliği alanında hizmet verecek gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlara verilecek yetki belgelerini 

üretmek ve ücreti karşılığında vermek, anılan döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları arasında 

sayılmış; 7. maddesinde de, 4. maddede belirtilen faaliyetlerden elde edilen gelirlerin döner 

sermaye işletmesi gelirlerinden olduğu belirtilmiştir. 

Dava konusu Yönetmeliğin 25. maddesinin (b) bendinde ise, belge almak veya vize 

işlemlerini yaptırmak isteyen kişi ve kurumların Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücretini 

ödemeleri gerektiği öngörülmüştür. 

Görüldüğü üzere; 3146 sayılı Yasanın 39. maddesinde, belgelendirmelerden alınacak 

ücretlerin döner sermaye işletmesi gelirleri arasında bulunduğuna dair bir kurala yer verilmemiş; öte 

yandan, dava konusu Yönetmeliğin dayanağı mevzuatta da, belgelendirmelerin ücret karşılığı 

yapılacağı yolunda herhangi bir hüküm yer almamıştır. 

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki belgelerin düzenlenmesinin, davalı Bakanlığın İş Sağlığı 

ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün asli görevlerinden olduğu dikkate alındığında; söz konusu kamu 

hizmetinin ücret karşılığında yürütüleceğine dair açık bir yasa hükmü bulunmadıkça, ücret tahsil 

edilemeyeceğinin kabulü gerekmektedir. 

Bu itibarla; Yönetmeliğin belge ücreti tahsilini öngören 25. maddesinin (b) bendinde 

hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 
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Yönetmeliğin Geçici 1. ve Geçici 3. maddesi;   
Geçici 1. maddede, bu Yönetmeliğin yayımından önce verilen iş güvenliği uzmanlığı 

belgeleri geçerli kabul edilerek, bu belgelere sahip iş güvenliği uzmanlarının bir üst sınıfta 

çalışabilmelerine olanak sağlanmakta; Geçici 3. madde uyarınca ise, vize süresi dolmuş olan iş 

güvenliği uzmanlığı belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerli kabul 

edilmekte, bu sürenin sonunda yenileme eğitimini tamamlamayan iş güvenliği uzmanlarının yetki 

belgelerinin geçerliliği söz konusu eğitimi alıncaya kadar askıya alınmaktadır. 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleriyle Dairemiz kararlarının birlikte incelenmesinden 

görüleceği üzere; 15.8.2009 tarihinden önce yalnızca üniversiteler tarafından verilen iş güvenliği 

uzmanlığı eğitimlerinin geçerli olduğu; Bakanlık ve ÇASGEM'in ise, sadece 15.8.2009 tarihinden 

itibaren düzenleyecekleri eğitim sonucu verdikleri iş güvenliği uzmanlığı sertifikalarının geçerli kabul 

edilebileceği; 15.8.2009 tarihli Yönetmeliğe istinaden Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarınca 

verilen eğitimlerin (üniversitelerce verilen eğitimler hariç) geçerli kabul edilmesine ise hukuken 

olanak bulunmadığı hususunda duraksama bulunmamaktadır. 

Buna göre, dava konusu Yönetmeliğin Geçici 1. ve Geçici 3. maddesiyle, 15.8.2009 

tarihinden önce Bakanlık ve ÇASGEM tarafından düzenlenen sertifikalar da dahil olmak üzere, 

dava konusu Yönetmelikten önce düzenlenen bütün sertifikalara geçerlilik kazandırıldığı 

anlaşılmaktadır. Ancak mevcut tüm belgelerin geçerli kabul edilmesi, yukarıda özetlenen 

E:2004/6075 ve E:2010/2441 sayılı Dairemiz kararları uyarınca mümkün bulunmamaktadır. Zira, 

davalı Bakanlık ve ÇASGEM tarafından 15.8.2009 tarihinden önce düzenlenen iş güvenliği 

uzmanlığı sertifika programları, yasal dayanaktan yoksun olması nedeniyle iptal edilmiş olan 

20.1.2004 tarihli Yönetmelik maddelerine dayanılarak düzenlenen eğitim programları olup; bu 

eğitimler sonucu verilen sertifikaların, dava konusu Yönetmelikle, yargı kararına aykırı olarak 

(15.8.2009 tarihinden önce düzenlenen sertifikaları da kapsayacak şekilde) geçerli kılınması hukuk 

devleti ilkesiyle de bağdaşmayacaktır. 

Yönetmeliğin Geçici 4. maddesi; 

Geçici 4. madde hükmü ile, 15.8.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 

kapsamında yetkilendirilen eğitim kurumlarınca verilen eğitimlere geçerlilik kazandırılmaktadır. 

Oysa, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleriyle Dairemiz kararlarının birlikte 

incelenmesinden görüleceği üzere; 15.8.2009 tarihi itibariyle eğitim kurumlarını akredite etme 

yetkisi bulunmayan Bakanlığın, 15.8.2009 tarihli Yönetmeliğe istinaden yetkilendirdiği eğitim 

kurumlan tarafından düzenlenen eğitimlerin (üniversiteler hariç) geçerli kabul edilmesine hukuken 

olanak bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, dava konusu Yönetmeliğin Geçici 1., Geçici 3. ve Geçici 4. maddeleri hukuka 

aykırı bulunmaktadır.

H
ab

er
le

r



15 an
ka

ra bülten

şubatikibinoni
ki

H
aberler

6

 

T.C. 
D A N I Ş T A Y  
ONUNCU DAİRE 
Esas No : 
2011/10572 

Diğer taraftan, Yönetmeliğin dava konusu edilen diğer maddelerine yönelik olarak, 2577 

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada 

gerçekleşmediği sonucuna varılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde 

öngörülen koşulların bu aşamada gerçekleştiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin 

kısmen kabulüyle 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İş Güvenliği 

Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesinin (b) 

bendi ile Geçici 1., Geçici 3. ve Geçici 4. maddelerinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA; 

anılan Yönetmeliğin dava konusu edilen diğer kısımlarına yönelik İSTEMİN REDDİNE, bu kararın 

tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz 

edilebileceğinin taraflara duyurulmasına, 23.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

KESK Kadın Sekreteri Canan 
Çalağan, SES Kadın Sekreteri Bedriye 
Yorgun, Tüm Bel - Sen Kadın Sekreteri 
Güler Elveren’in de aralarında bulun-
duğu KESK yöneticilerinin 13 Şubat 
Pazartesi günü sabah saatlerinden iti-
baren yapılan baskınlarla gözaltına alın-
ması üzerine TMMOB, TTB ve DİSK’in 
de aralarında yer aldığı Emek ve De-
mokrasi Güçleri Yüksel Caddesi’nde 
bir basın açıklaması düzenlediler.

 
Saat 12.30’da İnsan Hakları Anıtı’nda 

yapılan protestoda KESK Genel Baş-
kanı Lami Özgen, DİSK Ankara Bölge 
Temsilcisi Kani Beko, TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş 
Bilaloğlu, Emek Partisi Genel Başkanı 
Selma Gürkan, BDP İstanbul Millet-
vekili Sırrı Süreyya Önder gözaltıları 
ve KESK’e yönelik baskı politikalarını 
kınadı. 

KESK Genel Başkanı Lami Özgen 
tarafından okunan basın açıklamasın-

da emek ve demokrasi güçlerinin hiçbir 
dönemle kıyaslanamayacak düzeyde 
kuşatma altına alındığı belirtildi. Özgen, 
AKP’nin fiili meşru mücadele çizgisin-
den duyduğu korkunun operasyonlarla 
açığa çıktığını ifade etti. 

21 Aralık’ta greve çıkan, 4688 sayılı 
yasadaki değişikliklere sessiz kalma-
yan KESK’in 8 Mart öncesi kadın mü-
cadelesini ile ilgili mücadele programını 
oluşturduğunun altını çizen Özgen, MİT 
operasyonlarının gündemde olduğu bir 
süreçte emekçilere yönelik gözaltı te-
rörünün manidar olduğunu da söyledi. 
Özgen, “Sendikal mücadelemiz üze-
rinde şaibe yaratarak, KESK ve bağlı 
sendikaları kamuoyu nezdinde yıprat-
ma amacı taşıyan baskıların bir parçası 
olan bu operasyonlar amacına ulaşa-
mayacaktır” dedi. Özgen, arkadaşları-
nın serbest bırakılmasını talep ederek 
açıklamasını sonlandırdı. 

Basın açıklamasında söz alan BDP 
milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve 
EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan 
operasyonların mücadelelerine engel 
olmayacağını belirtirken, TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı ile TTB Merkez Konsey Başkanı 
Eriş Bilaloğlu da operasyonların tüm 
toplumsal muhalefete yönelik olduğu-
nu vurguladılar. Eylemde son sözü alan 
Devrimci 78’liler Federasyonu’ndan 
Hüseyin Esentürk ise Mehmet 
Özer’in yanında olduklarını söyledi.

KESK’E YÖNELİK GÖZALTI OPERASYONUNA

P R O T E S T O
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İnşaat Mühendisleri Odası 
10 Şubat 2012 Cuma günü 2B 
arazilerine ilişkin basın açıklaması 
yaptı:

Basında yer alan haberlere göre 
“Orman Köylülerinin Kalkınmaları-
nın Desteklenmesi ve Hazine Adına 
Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yer-
lerin Değerlendirilmesi ile Hazineye 
Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanun Tasarısı” 1 Şubat 2012 tari-
hinde TBMM Başkanlığına sunul-
muştur.

AKP iktidarının ilk dönemlerinde 
satışa sunulmaya çalışılan ancak 
dönemin cumhurbaşkanı engeline 
takılan “2B arazileri” bugün daha 
kapsamlı bir hazırlıkla yeniden gün-
deme getirilmiştir.

2B arazileri, kamuoyu tarafın-
dan sadece “orman vasfını yitirmiş 
araziler” olarak bilinmektedir. Oysa 
“2B”, çok boyutlu ve karmaşık bir 
sorun alanıdır. Ekonomik, siyasal, 
toplumsal ve ekolojik boyutları olan 
bir sorundur. Ne yazık ki Siyasi ikti-
darda bu yanlış algı üzerinden konu-
yu gündeme taşımakta, kamuya ait 
alanları rant pazarına dönüştürmek-
te ve halktan gerçeği gizlemektedir. 
Açıktır ki kendilerine karşı gelecek 
olan tepkiden çekinmektedirler. An-
laşılan o ki, yaptığı düzenlemelerle 
tepeden tırnağa tüm yetkileri tek 
merkezde ve kendi elinde toplayan 
siyasi iktidar, ormanlarımızı da ser-
mayenin talanına açacaktır.

Oysa, 470 bin hektarın üzerindeki 
2B arazilerinin  % 4,7’si “...şehir, ka-
saba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerleşim alanlarıdır...” Bu 
yönü ile yasa tasarısı, 17 bin orman 
köyünde yaşayan 9 milyon kişiyi ya-
kından ilgilendirmektedir. Yasa tasa-
rısı ile  “2B arazisi” üzerinde yerleşik 
bulunan halkın yaşam alanını tekrar 
satın alması ya da başka bir yerde 
yeni bir yaşam kurması zorunlu kılı-
nacaktır. Dolayısı ile konunun yerle-
şim ve kent politikaları ile doğrudan 
bir ilişkisi bulunmaktadır.

Benzer şekilde “...tarla, bağ, 
bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındık-
lık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) 
gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, 
kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta 
kullanılmasında yarar olduğu tespit 
edilen...” yerler de 2B arazisi kap-

samında yer almaktadır. Bu açıdan 
konu tarım politikaları ile doğrudan 
ilişkilidir ve tarım arazilerinin satışı 
sonrası bu arazilerin tarım amacıyla 
kullanılmaya devam edilip edilme-
yeceği şüphelidir. Yasa tasarısında 
bu anlamda da boşluklar bulunmak-
tadır. Tasarının yasalaşması halinde 
tarım arazilerimiz büyük bir talan 
tehdidi altına girecektir.

Tasarı ile “2B arazilerine” orman 
niteliğinin kaybolması kılıfıyla or-
manların talan edilerek yok edil-
mesinin yolu açılmakta bu talan da 
büyük bir ranta dönüştürülmektedir. 
Orman alanlarının ranta açılma-
sı aynı zamanda ekolojik açıdan 
da tehlike çanlarının çalmasına 
neden olmaktadır. Ormanların milli 
park, tabiat koruma alanları, sulak 
alan gibi ortamlarla iç içe olduğu 
bilinmektedir. Orman vasfının 
yitirildiği gerekçesi ile orman bütünü 
içinde kalan bir bölüm arazinin 
satılarak yapılaşmaya açılması 
ekosistemin parçalanmasına da 
neden olacaktır.

Öte yandan, tasarının yasalaşması 
halinde imara açılacak alanlarda ya-
pılaşmanın bir gereği olarak alt yapı 
hizmetleri götürülecek böylece “2B 
arazisi” olarak tanımlanan bölge 
dışındaki alanlar da yapılaşmanın 
getirdiği olumsuzluklardan nasibini 
alacaktır. Orman ekosistemlerin bo-
zulması uzun vadede büyük yaşam-
sal sorunları ortaya çıkaracaktır

“2B arazilerinin” satışında siyasi 
iktidar tarafından sıkça gündeme 
getirilen bir konusu ise para mese-
lesidir. AKP iktidarı yasa tasarısı ile 
birlikte başlayacak olan süreçte elde 
edilecek arazi satışı gelirlerine gözü-
nü dikmiştir. İktidara geldiği ilk gün-
den beri “2B” uygulamasının ekono-
mik getirileri üzerinden belirli çevre-
leri ikna etmeye çalışan AKP iktidarı 
gelecek olan para ile cari açık başta 
olmak üzere kendi iktidarını sıkıntıya 
sokan sorunlara çözüm aramaktadır.

“2B arazileri” ve hazineye ait ta-
rım arazilerinin üzerinde plansız ve 
programsız bir şekilde tasarrufta 
bulunmanın, çok yönlü olumsuz geri 
dönüşleri olacaktır. “2B arazilerinin” 
bir kısmı kentsel ve kırsal yerleşimle-
rin mekânı haline gelmiş ve üzerinde 
çeşitli ekonomik, toplumsal, kültü-
rel, siyasal yapılar ve üretim ilişkileri 

oluşmuştur. 2B Yasa Tasarısı ile or-
man niteliğini kaybettiği iddiasıyla 
“orman sınırları dışına çıkarılan” ara-
zilerin, rayiç değeri üzerinden hak 
sahipleri dışında “üçüncü kişilere” 
de satışı öngörülmektedir. Bu yerle-
şim yerlerinde arazinin hak sahibine 
ya da üçüncü kişilere satılması, dev-
redilmesi çeşitli siyasal ve toplumsal 
sonuçlar doğuracaktır.

Tasarının “Tanımlar” başlığı adı al-
tında yer verilen 2. maddesinin “f” 
bendinde; 2B arazileri gecekondu 
veya kentsel dönüşüm projeleri uy-
gulanacak alanlar arasında sayılmış; 
bu projeleri yapabilecekler arasın-
da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın 
yanı sıra TOKİ ile ilgili büyükşehir ve 
öteki belediyelere de yer verilmiştir. 
Böylece, siyasi iktidara, yaklaşık 3 
milyon dönüm “2B arazisinde” yeni 
rant alanları yaratma olanağı sağlan-
mıştır.

Görüldüğü üzere AKP iktidarı rant 
alanlarına yeni yerler eklemekten 
geri durmamaktadır. Neo-liberal po-
litikaların kararlı uygulayıcısı olan si-
yasi iktidar, kamu yararı yerine piya-
sanın yararını kendine ilke edinerek 
her alanda olduğu gibi ormanlarımız 
üzerine de geleceğimizi büyük bir 
risk altına sokan adımlar atmakta-
dır. Siyasi iktidar yalnızca serma-
ye birikim sürecine yeni olanaklar 
sağlayabilecek doğrultuda çözüm-
leme çabası içindedir. Dizginsiz bir 
biçimde ekonomik, sosyal, siyasal 
ve toplumsal alanı parçalayan siyasi 
iktidarın hedefinde tüm “mekanlar” 
bulunmaktadır. “2B arazilerinin” ran-
ta açılması üzerinden planlanan ve 
orman köylüsünü kalkındırma süsü 
ile servis edilen bu yıkım ve talan 
yasası geri çekilmelidir. Doğanın 
dengesini de alt üst edecek olan bu 
talan sürecinin sonuçları daha bü-
yük doğal afetler olarak geri döne-
ceği unutulmamalıdır.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 
siyasi iktidarın doyumsuz sermaye 
politikalarına paralel olarak ilerleyen 
“2B” yasa tasarısı ile arazilerimizin 
sermayeye peşkeş çekilmesine ve 
uygulanan talan politikalarına dur di-
yor, tüm toplumun dokularını bozan 
siyasi iktidara sesleniyoruz; Rantçı 
ve piyasacı politikalardan vazgeçin, 
geleceğimizi rant hırsına kurban 
etmeyin.

AKP TAHRİBATININ YENİ ADRESİ 
ORMAN L A R I M I Z ! ! !
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Son yıllarda üretim ve emek süreci içerisinde emekçilerin sermayeye bağımlılığını doğrudan ve dolaylı yollardan arttıran 
istihdam biçimleri yaygınlaşmış; çalışma yaşamı yeniden düzenlenerek; emekçiler için daha esnek, 

daha kuralsız, daha korunmasız ve güvencesiz çalışma biçimlerini getirmiştir. Bu durumun 
istihdam üzerindeki en belirleyici etkisi, istikrasız, kırılgan, geçici nitelikler taşıyan, 

güvencesiz istihdam uygulamalarının hızla artması ve yaygınlaşmasıdır. 
Bu doğrultuda güvencesizlik, her ne kadar işçi sınıfının yalnızca sınırlı bir grubunu 

ilgilendiren bir konu gibi algılansa da güvencesiz çalışma bütün dünyada hızla 
egemen çalışma biçimi haline gelmektedir. “İşin geçici doğası” ile ilişkilendirilen 
güvencesizlik; taşeronluk, esneklik, performans, işsizlik gibi kavramlarla çalışma 
hayatının geneline yaygınlaştırılmaktadır. Eğitim düzeyleri arttıkça güvencesiz olma 

halinin de kendiliğinden kaybolacağını savunanların aksine gerek Türkiye’de gerekse 
de dünyada giderek yaygınlık kazanan gelişmeler en eğitimli meslek gruplarının da artan 

oranda güvencesiz çalışma gerçeğiyle karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. Ataması 
yapılmayan öğretmenler, üniversitelerdeki 50-D, ya da benzeri pratiklerin mağdurları, geçici iş 
sözleşmeleriyle istihdam edilen mühendisler, günde 10-12 saat, haftada 6 gün üzerinden haftada 

60 saatin üzerine çıkan çalışma sürelerinin “eğitimli mağdurları” mühendisler ve 
daha nicesi eğitimle bağlantılı tezlerin geçersizliğini ortaya koymaktadır.

İstihdamın esnekleşmesi ve güvencesizliğin artması, profesyoneller olarak 
adlandırdığımız mühendis, doktor, avukat ve akademisyen gibi eskinin 

“makbul meslekleri”ni de içine alarak yeni bir işçileştirme süreci 
başlatmıştır. Düzenli işçi olarak tanımlanabilecek ve hatta ücret 
düzeyleri de görece iyi olan çalışanlar için de güvencesizlik söz 

konusu olmakta; örneğin onlar da her an kapının önüne konma 
riskiyle karşı karşıya bulunmakta, yaşamlarını planlayamamaktadır. 

Aynı grupta, emekçiler arası rekabetteki artışın yol açtığı oldukça 
yüksek düzeyde yabancılaşma, üretim sürecindeki öne geçme yarışı 

yüzünden ölümüne çalışma veya hastalık durumunda bile çalışmaya 
devam etme gibi olgulara sıkça rastlanmaktadır.
Bu doğrultuda hazırladığımız dosyamızda, güvencesizliğin ne anlama 

geldiği üzerine Güven Savul ile röportaj yaptık, Denizcan Kutlu’da Güvencesizlik 
“Neoliberal Evrede İstihdamın Özü: Güvencesizlik Üzerine Notlar” başlıklı yazısını 

bizlerle paylaştı. Dosyamızda ayrıca Özgür Müftüoğlu’nun “Üretim Süreçleriyle Birlikte 
Değişen Mühendis Emeğinin Sınıfsal Konumu” başlıklı yazısı ve şubemiz profil araştırması 

grubunun İMO Ankara Şubesi Genel Üye Yapısı üzerine değerlendirme yazıları yer almaktadır. Emeği geçenlere teşekkür 
eder, dosyamızın sizlere yararlı olmasını umuyoruz…
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Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Yüksek lisansımı 2008 yılında An-

kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi Çalışma Ekonomisi bölümünde 
tamamladım. “Güvencesiz İstihdam, 
Örgütsel Dönüşüm ve Çalışma Üze-
rine Etkileri” başlıklı tez çalışmamı bu 
bölümde yazdım. Şu anda aynı ensti-
tüde doktora yapıyorum. 

Güvencesizlikle ilgili kavramsal 
çerçeveyi biraz açabilir misiniz?

Sosyal politikalar güvencelilik kav-
ramının şekillenmesine bir temel oluş-
turmuştur. Örneğin 19. yüzyılda, top-
lumsal mücadeleler alanında kaleme 
alınan yazılara baktığımızda, ağır ça-
lışma koşullarının anlatıldığını görebi-
liriz. Özellikle o dönemde en gelişmiş 
kapitalist ülke olan İngiltere’de, gün-
lük çalışma süresinin günümüze göre 
daha uzun olduğunu, kadın ve çocuk 
emeğinin günlük 10-12 saatlik çalışma 
süreleriyle üretimde kullanıldığını göre-

biliriz. Çalışma sürelerinin uzunluğunun 
yanı sıra, yaşam koşullarının emekçiler 
açısından tam bir felaket olması da 
toplumsal mücadelelerin ortaya çıkış 
sürecinde temel etken olmuştur. Top-
lumsal mücadelelerin yanı sıra İkinci 
Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan 
konjonktür de olumsuz olan çalışma ve 
yaşam koşullarının iyileştirilmesi zorun-
luluğunu doğurdu. Burada, emekçilerin 
yaşam koşullarında 20. yüzyılda ger-
çekleşen olumlu yöndeki dönüşümün, 
hem toplumsal mücadelelerin hem de 
kapitalizmin kendi içinde girdiği krizin 
kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya 
çıktığını belirtmek gerekir. 

Bu noktadan güvenceliliği nasıl ta-
nımlayacağımıza geçersek; güvence 
özellikle Batı Avrupa ve Amerika ya-
zınında sıkça dile getirilen standart 
istihdam biçimleri altında 8 saatlik bir 
işgünü için alınan ücretin yanı sıra, haf-
talık izin, yıllık ücretli izin ve analık izni 
gibi çeşitli sosyal haklarla desteklenen 

istihdam biçimleri anlamına gelmek-
teydi. Standart istihdam biçimi olarak 
da adlandırılan bu koşullar, Batı Avrupa 
ve Kuzey Amerika yazınında güvenceli 
istihdama karşılık gelen nitelikler taşı-
maktaydı. Güvencesizlik ise kapitaliz-
min içerisinde yaşadığı sorunların yo-
ğunlaşmasıyla paralel olarak 1970’lerin 
ortalarında görülmeye başlandı. Özel-
likle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da 
ülke içi üretim yani ülke içinde üretilen 
malların ve hizmetlerin ülke içi talebe 
bağlı olarak tüketilmesini sağlayan 
sistem -gelişmekte olan veya diğer 
bir ifadeyle azgelişmiş ülkelerdeki ithal 
ikameci politikaların belirli bir noktadan 
sonra yetersiz kalmaya başlamasıyla 
beraber- istihdam koşullarının da ka-
pitalizm açısından kaçınılmaz olarak 
yeniden düzenlenmesi gerekliliğini 
doğurdu. Örneğin 1945-80 arasında 
gelişmiş bir kapitalist ülke işçisini ele 
aldığınızda, çoğunluğunun güvenceli 
koşullar altında çalıştığını söyleyebili-

ZAMANIN RUHUNU ANALİZ ETMEK
GÜVEN SAVUL
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riz. Fabrika düzeyinde örgütlü olan bir 
işyerinde, özellikle güçlü sendikalar 
söz konusu ise işçiler açısından toplu 
pazarlık yapma şansı vardır. Toplu söz-
leşme kapsamına ücretlerin, çalışma 
saatlerinin, izinler ve sosyal ödemelerin 
düzenleneceği konuları girer. Azgeliş-
miş ülkeler makro ekonomik politika-
larda olduğu gibi toplu sözleşme sis-
temlerini de gelişmiş kapitalist ülkelerin 
uyguladığı modeli temel alarak geliştir-
meye çalışmıştır 1945-80 arasında. Her 
iki alanda alınan modelin tam olarak 
uyarlanıp uygulandığını söylemek ise 
mümkün değildir.

1970’lerden itibaren petrol krizi ve 
ülke içinde yapılan mal ve hizmet üre-
timinin yetersiz kalmaya başlamasının 
yanı sıra günümüzde de sıkça kullanı-
lan esnek üretim, esnek imalat sistem-
leri, yalın üretim, çalışma yaşamının 
yeniden şekillendirilmesi sürecinde 
tartışılmaya başlanan kavramlardır. 
Burada bir noktayı belirtmek gerekiyor. 
Kavramlar günün somut koşulları içe-
risindeki zorunluluklardan sonra ortaya 
çıkıyor. Yani kavramlar toplumsal iliş-
kileri belirlemiyor. Toplumsal ilişkilerin 
ortaya çıkarttığı sonuçlar kavramsal 
açıklamaları beraberinde getiriyor. Sö-
zünü ettiğimiz sürece ana akım iktisat 
söylemiyle yeni-liberal iktisat dönemi 
denilmekte. Ana akım iktisat söyle-
minde esneklik, üretim veya çalışma 
ilişkilerindeki dönüşüm, Amerikan For-
dist üretim sisteminin Japon yönetim 
sistemine dönüşmesi gibi kavramlar 
yukarıda bahsettiğimiz güvencesizlik 
kavramının bileşenleri olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Günümüzün koşulları uluslararası 
piyasalarda tam rekabeti gerektiren ve 
şirketler açısından ülkeler arası rekabe-
tin maksimize edildiği bir dönemi ifade 
etmektedir. Bu sebeple şirketler açısın-
dan bakıldığında; şirketler, ellerinden 
geldiği kadar maliyetlerini düşürmek 
ister. Ana akım iktisadın da şirketler açı-
sından temel düsturu budur: Maliyetleri 
minimize etmek. Maliyetlerin minimize 
edilmesi için ilk olarak ücretler aşağı 
çekilmekte, daha önceden mücade-
leyle kazanılmış sosyal haklar tırpan-
lanmakta, sendikal örgütlülüğün önüne 
engeller konulmakta ve işçinin elinde 
işverene karşı direnecek bileşenler 
azalmakta ya da zayıflamaktadır. Ör-
neğin; elinde toplu sözleşme silahı ol-
mayan, herhangi bir örgütlülüğü olma-
yan işçi işverenin her türlü önerisine ve 

baskısına boyun eğmek zorunda kala-
caktır. Buradan yola çıkarak güvence-
sizliği alışageldiğimiz ve önceden de 
sözünü ettiğimiz, 20. yüzyılın istihdam 
biçimlerinden farklı çalışma biçimlerine 
verilen ortak ad olarak tanımlayabiliriz. 
Bu çalışma biçimleri nelerdir diye bak-
tığımızda; yarı zamanlı çalışma, eve iş 
verme, çağrı üzerine çalışma, parça 
başı çalışma, sıkıştırılmış iş haftaları, 
denkleştirme süreleri, taşeron çalışma 
-bu işletme ve şirket söyleminde alt-
işveren uygulaması veya dış kaynak 
kullanımı olarak da adlandırılır- gibi 
birçok farklı çalışma türünü sayabiliriz. 
Güvencesizlik bu saydığımız istihdam 
biçimlerinin üst bileşenidir diyebiliriz. 
Bu istihdam biçimleri bazıları ilk bakışta 
cazip gibi görünebilir. 

Bu tür istihdam biçimlerine birkaç 
örnek verebilir misiniz?

Örneğin “işe artık gitmenize gerek 
yok, evden iş yapabilirsiniz” şeklindeki 
söylemlerin son zamanlarda yaygınlaş-
tığını söyleyebiliriz. Bir başka söylem; 
“pijamanızı, terliğinizi giyip evde istedi-
ğiniz gibi proje yürütebilirsiniz” şeklin-
de. Ama aslında bu söylemlerin günü-
müz koşullarında ne kadar handikaplı 
bir durum olduğunu görebiliyoruz. 
Örneğin; size parça başı iş verildiği za-
man birinci olarak, düzenli bir istihdam 
edilme durumu olmadığı için düzenli 
bir gelirden mahrum kalıyorsunuz. Pro-
je usulü, proje ilişkisi üzerinden bir iş 
ilişkisi doğuyor. İkinci olarak, düzenli bir 
sigorta süreciniz olmuyor. Bu da dola-
yısıyla sosyal güvenlik kapsamında en 
önemli güvencelerden birisi olan sağlık 
hizmetlerinden mahrum kalmanıza yol 
açıyor. 

Başka bir örnek verecek olursak, bir 
bilişim sektörü çalışanı ya da bir tasa-
rımcı için diğer sektörlere göre daha 
yüksek olan ücretler cezbedici olabilir. 
Ancak proje usulü çalışma olduğu dü-
şünüldüğünde, projelerin belli zaman 
aralıklarında alındığı ve gene sosyal 
güvenlik sistemine dahil olmak için, 
sosyal sigorta bedelinin ücreti alan kişi 
tarafından ödendiği düşünülürse bu 
durumun da ciddi bir güvencesizlik ol-
duğunu söyleyebiliriz. 

Güvencesizliğin kavramsal çerçe-
vesinin akademik yazındaki karşılığına 
baktığımızda ise genellikle Batı Avrupa 
ve Kanada menşeli yazılar olduğunu 
görebiliriz. Özellikle Kanada’da 2000’li 
yıllardan sonra güvencesizlikle ilgili 
çalışmaların yoğunlaştığını söyleyebi-
liriz. Ama güvencesizlikle ilgili öncül 
çalışmaların ILO tarafından şekillendi-
rildiğini görmekteyiz. ILO’nun yaptığı 
bir çalışmaya göre güvencesizlik dört 
ana bileşeni olan bir durum olarak kav-
ramsallaştırılmaktadır.  ILO, bu dört bi-
leşenden birisinin bile eksik olmasının 
o işçinin veya çalışanın güvencesizlikle 
karşı karşıya olduğunu, güvencesizliği 

deneyimlediğini belirtiyor. Bu dört bile-
şen nedir? Zamansal boyut, ücret bo-
yutu, sosyal boyut ve örgütsel boyut. 
Zamansal boyutta işçinin ya da çalışa-
nın çalışma süresi üzerinde ne kadar 
kontrol hakkı olduğuna bakılıyor. Örne-
ğin, işçi fazla mesai yaptığında ekstra 
ücret alabiliyor mu, ona bakılıyor. Eğer 
zamansal boyutta bu anlamda sıkıntılar 
varsa işçinin ya da çalışanın zamansal 
boyutta güvencesizleştiği iddia ediliyor. 
İkinci olarak ücret boyutuna baktığı-
mızda, işçinin ya da çalışanın ücretlerin 
belirlenmesinde herhangi bir söz sahibi 
olup olmadığına bakılıyor. Örneğin, üc-
retler günün koşullarına göre mi belirle-
niyor, ücretler günün enflasyon ve satın 
alma gücü paritesine göre mi ayarlanı-
yor? Bu bileşenlere bakılıyor. Eğer ücret 
boyutunda bu konularda eksiklik varsa, 
işçinin ya da çalışanın ücret boyutunda 
güvencesizleştiği iddia ediliyor. Üçün-
cü olarak sosyal boyuta baktığımızda, 
ücretin haricinde işçinin ya da çalışanın 
ücretin haricinde toplu sözleşme veya 
ücretli izin hakkı olup olmadığına bakılı-
yor. Yani bu boyutta bir işçinin aldığı yıl-
lık ücrete bakılıyor. Örneğin, işçinin ya 
da çalışanın özel bir işi olduğu zaman 
mazeret izni alıp alamaması, kimi za-
man ücretin de ötesine geçen gündelik 
yaşantısını sürdürebilecek boyuttaki bi-
leşenleri ifade etmektedir. Eğer bir işçi 
ya da çalışan sosyal haklardan mah-
rum ise bu işçinin ya da çalışanın sos-
yal boyut açısından güvencesizleştiği 
iddia ediliyor. Dördüncü ve son olarak 
örgütsel boyuta baktığımızda ise, işçi-
nin ya da çalışanın çalıştığı işyerinde 
yönetime katılıp katılamamasına bakılır. 
Yani işveren ya da işyerinin yönetim ku-
rulu bir karar alırken, işçinin ya da çalı-
şanın bu kararlara ne kadar katkı yapa-
bildiği ya da ne kadar söz sahibi oldu-
ğuna bakılıyor. Eğer bu açıdan sorunlar 
varsa işçinin ya da çalışanın örgütsel 
boyut açısından güvencesizleştiği iddia 
ediliyor. Bu boyutlar Gerry Rodgers’in 
kavramsallaştırmasıdır. Kanada’da ise 
güvencesizlik ve güvencesizleştirmey-
le ilgilenen akademisyenlerin başında 
Leah Vosko’nun geldiğini söyleyebiliriz. 
Leah Vosko, Keynesyen dönemin eko-
nomi politikalarının geçerliliğini yitirdiği 
Post-Keynesyen döneme odaklanan 
bir anlayışa sahiptir. Vosko’nun Gerry 
Rodgers’den farklı olarak dört boyut-
lu kavramsallaştırma yerine standart 
ve standart olmayan istihdam ilişkisi 
üzerinden güvencesizliği tanımladığı 
söylenebilir. Burada dikkat çekici olan 
noktalardan birisi, her standart istih-
dam biçiminin güvenceli istihdam an-
lamına gelmeyeceği gibi her standart 
dışı istihdam biçiminin de güvence-
sizlik anlamına gelmeyeceğinin Vosko 
tarafından vurgulanmasıdır.  

Güvencesizliğin ortaya çıkış ne-
denleri ve dayanakları nelerdir?

Güvencesizliğin çıkış nedeni ve da-
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yanaklarına aslında ilk soruda değin-
miş olduk. Oradan devam edersek; 
güvencesizlik kapitalizmin kendi içsel 
koşullarının bir gerekliliği olarak ortaya 
çıkıyor. Yani insanlar oturup da, biz bu 
istihdam, çalışma koşullarını değiştiri-
yoruz demiyorlar. Kapitalizm tıkandığı 
noktalarda ilk tasarruf kalemi olarak 
öncelikle istihdam ve çalışma koşulla-
rını değiştiriyor; emekçilerin çalışma ve 
yaşam koşullarından tasarrufta bulun-
mayı kendi açısından “rasyonel” sayı-
yor. 

Petrol kriziyle başlayan süreçte Key-
nesyen ekonomi politikalarının geçer-
liliğini yitirmesi yani tekelci kapitalizm 
aşamasından küresel kapitalizme 
geçilen süreçte kapitalizm açısından 
uluslararası rekabet hem ülkeleri hem 
de şirketleri maliyet minimizasyonuna 
mecbur kılmıştır. Önceki dönemde de 
maliyet minimizasyonu vardı elbet-
te ancak bir önceki evrede ürettiğiniz 
malları ülke içindeki insanlara satmak 
zorundaydınız. Satacağınız kitlenin de 
belli bir alım gücü olması gerekiyor-
du. Belli bir alım gücü olması için de 
düzenli bir istihdam biçiminin olması 
gerekiyordu. Bu da şirketler açısından 
maliyet minimizasyonu yapmalarını en-
gelliyordu. 

Yeni dönemde ise artık şirketler 
uluslararası piyasalarda büyük alıcı 
veya büyük satıcılar olarak rol almak-

tadırlar. Burada da şirketler ve ülkeler 
düzeyinde küresel bir rekabet ortamı 
söz konusudur. Bu dönemde sosyal 
politika uygulamalarının hızlı bir şekilde 
sınırlandırılması söz konusu. Bu sınır-
landırmanın en iyi örneklerinden birisi 
İngiltere’deki Ulusal Sağlık Hizmetinin 
(NHS) geçirdiği dönüşümdür. Hala da 
geçerliliğini koruyan bu uygulamada, 
kamusal sağlık harcamalarının kapsa-
mının daraltılarak 1980’lerden itibaren 
aşamalı bir şekilde sınırlandırılması söz 
konusudur. Bu durum güvencesiz is-
tihdamın yoğunlaşma sürecine paralel 
olarak gelişmiştir. Yani bir yanıyla istih-
dam koşulları sınırlandırılmış,  diğer ya-
nıyla da sosyal ödemeler daraltılmış ve 
bu yolla maliyetler şirketler açısından 
minimize edilmeye çalışılmıştır.  Böy-
lelikle yaşamın tamamı güvencesizlik 
döngüsüne sürüklenmeye başlamıştır. 

Güvencesiz istihdamın çalışma ya-
şamı üzerindeki sonuçlarına şunları di-
yebiliriz. Türkiye bildiğiniz gibi 1980’ler-
den beri ciddi anlamda IMF ve Dünya 
Bankası politikalarının etki alanı içeri-
sinde olan ülkelerden birisi. Türkiye’de 
uygulanan sosyoekonomik politikalar-
da uzun süreden beri IMF ve Dünya 
Bankası raporlarının etkisi olduğunu 
söyleyebiliriz. Hatta bazı politikaların 
birebir IMF ve Dünya Bankası rapor-
larından çevri olduğu da söylenebilir. 
Türkiye kapitalizmin küresel aşamasına 
azgelişmiş ya da gelişmekte olan bir 
ülke olarak eklemlenmeye çalışmak-
tadır. Burada Türkiye’den beklenen, 
vasıflı emek gücünden çok yarı vasıflı, 
fason ya da taşeron imalat sistemi üze-
rinden uluslararası şirketlere ucuz yani 
düşük maliyetli mal ve hizmet üretimi-
dir diyebiliriz. Örneğin; belli bir tekstil 
firmasının merkez ülkeler olarak ad-
landırdığımız herhangi bir Avrupa ülke-
sinden gelip Türkiye’de üretim yapmak 
istemesinin en önemli nedeni maliyet 
faktörüdür. Ama burada şöyle bir ayrım 
yapmamız gerekir. Türkiye ne herhangi 
bir Uzakdoğu ülkesi kadar -kapitaliz-
min- çevre ülkesidir ne de merkez bir 
Avrupa ülkesi kadar kapitalistleşmiş 
düzeydedir. Ara bir konumda olduğu-
nu söyleyebiliriz. Türkiye’nin bu duru-
munda lojistik ve coğrafi konumu da 
etkili olmaktadır. Çokuluslu şirketlere 
üretim yapan bir ülkenin seçilmesinin 
en temel nedeni yukarıda da belirtildiği 
gibi düşük işçilik maliyetleridir. Düşük 
işçilik maliyetiniz olmazsa rekabet ede-
bilirliğiniz ciddi anlamda sınırlanıyor. 
Türkiye’de faaliyet gösteren 1 milyon 
600 bin civarında işletmenin 1 milyon 
500 binine yakınını merdiven altı veya 
ufak atölye biçiminde faaliyet gösteren 
şirketler oluşturmaktadır. Türkiye’nin 
küresel kapitalizme eklemlenme süreci 
doğrultusunda çalışma ilişkilerinin ne 
şekilde dönüştüğüne bakarsak eğer; 
Türkiye’de çalışma hayatında yer alan 
insanların büyük çoğunluğunun sigor-

talı dahi olsa asgari ücret seviyesinde 
ya da asgari ücretin biraz üzerinde bir 
ücretle çalıştığını, çalışma saatlerinin 
sekiz saati aştığını ve sosyal ödeme-
lerin çok sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. 
Bunların haricinde insanlar daimi işten 
atılma veya işini kaybetme korkusu ya-
şamakta bu durum da güvencesiz ça-
lışma koşullarını katmerleştirmektedir. 
Güvencesizliği arttıran diğer bir etken 
de sendikal örgütlülüğün olmaması ya 
da zayıf olmasıdır. 

Önerileriniz nelerdir?
Güvencesizlikle ilgili özellikle bundan 

sonra şöyle bir durumla karşı karşıya-
yız. Kamusal istihdam kabul etsek de 
etmesek de makro bir politika kapsa-
mında her geçen gün daraltılmaktadır. 
Tüm dünyada kamusal istihdamın azal-
tılması az önce sözünü ettiğimiz Post- 
Keynesyen ve küreselleşme yanlısı po-
litikaların diğer bir ifadeyle kapitalizmin 
küresel aşamasının getirdiği bir zorun-
luluktur. Bu süreçte kamu sektöründe 
iş olanakları azalırken özel sektörde 
çalışanlar hızlı bir güvencesizleşmeyle 
karşı karşıya kalacaktır. Bu noktada gü-
vencesizliğin vasıflı-vasıfsız işçi ayrımı 
olmadan tüm özel sektör çalışanlarını 
etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Bir işçi/
ücretli, “ben üniversiteyi bitirdim, yük-
sek lisans yaptım, doktora yaptım ben 
işimi kaybetmem” diyebilir, bu gerçekçi 
bir yaklaşım değildir. Eğer artı değer 
üretim sürecinde siz o işletmeye yarar 
sağlayamıyorsanız işten çıkarılabilirsi-
niz. Bu noktada güvencesizlikle müca-
dele açısından birkaç ayrı bileşenden 
söz edilebilir. Birincisi, günümüzdeki 
sendikal anlayış ister Türkiye’de istese 
de ileri kapitalist bir ülkede olsun mavi 
yakalı olarak ifade ettiğimiz, fabrikada 
tam zamanlı çalışan ve toplu sözleşme 
kapsamında olan işçilere göre düzen-
lenmiştir. Genellikle sendikalar az önce 
de söylediğim a-tipik ya da standart is-
tihdam dışı denilen eve iş verme, çağrı 
üzerine çalışma, yarı zamanlı çalışma 
gibi istihdam biçimlerini istihdam ilişkisi 
içerisinde görmemektedir. Özellikle Tür-
kiye açısından sendikal anlayışın a-tipik 
çalışma biçimlerini kapsayacak şekilde 
geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
İkinci olarak, mücadele sürecinde gü-
vencesizliği ortaya çıkaran etkenleri 
düzgün analiz etmemiz gerekiyor. Yani 
ben güvencesizlikle karşılaşmam de-
mek yerine günümüzün gerçekliği ola-
rak karşımıza çıkan bu söylemi yani işi-
ni kaybetmenize yol açacak önemli bir 
etken olarak güvencesizliği ele almak 
gerekir. Güvencesizliği zamanın ruhu 
olarak adlandırabiliriz. Yani zamanın 
ruhunu iyi analiz etmek önemlidir. Bu 
noktada bireysel mücadelelerin yanın-
da örgütlülüğün de arttırılması gerekir. 
Ama sözünü ettiğimiz gibi mücadele 
çetrefilli ve zor bir yoldur. 

Teşekkür ederiz…

“Güvencesizlik benimle değil
işçilerle alakalı bir konu” mudur? 

Bu soruyu sorarken soruyu soranın öncelikle 
kendisinin ne olduğunu sorgulaması gerekiyor. 
Kişinin belli bir eğitim almış olması, belli bir 

teknik bilgi birikimine ve becerilere sahip 
olması onun ücretlilik ilişkisi kurduğu gerçeğini 

bozmaz. Yani emek gücünü satarak yaşamını 
sürdürmek zorundadır. Bu kapitalist üretim 

ilişkileri içerisinde onun istese de istemese de 
işçilikle ilişkisi olduğu gerçeğini ortaya çıkartır. 

Örneğin; mühendis unvanı bitirilen üniversi-
te ya da teknik bilgi birikimi ya da beceriyle 

ilgilidir. Burada harcanan emek gücüne teknik 
bilgi ve beceri olduğu için entelektüel emek 
gücü de diyebiliriz. Bu noktada ister doktor 

ister mühendis olsun, ister yazılımcı, isterse de 
akademisyen, kişi teknik-entelektüel emek gü-
cünü işverene satarak yaptığı işin, sattığı emek 

gücünün ücret formunda karşılığını alır. Yani 
işveren ile teknik emek gücünü satan arasında 

ücretli iş ilişkisi kurulmaktadır. Her iş kolu 
arasında farklı bir ilişki vardır. Her birisinin 

kendine özel iş ilişkisi vardır. Ancak hepsini ke-
sen ortak nokta, hepsinin emek gücünü satarak 

yaşamaları yani bir ücretli iş ilişkisi kurmala-
rıdır. Örneğin; bir maden işçisinin işverenle 

iş ilişkisi farklıdır, bir mühendisinki farklıdır. 
Ama özü itibariyle ikisinde de bir işçilik söz 

konusudur. Bu nedenle, güvencesizlik sadece 
bilinen genel bir kanı olarak yalnızca vasıfsız 
denilen emekçiyi değil, vasıflı ve vasıfsız tüm 

emekçileri ilgilendiren bir konudur, emek gücü 
ile ilgilidir. Güvencesizlik bana denk gelmez 

demek günümüz koşullarından haberdar olma-
mak demektir. 
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Beyaz yakalılar güvencesizliği üretenler tarafında olduğu sürece mi var olabilecek?
Bir insanın teknik bilgi birikimi ve becerilerinden dolayı beyaz yakalıların kapsamında olması işveren tarafından daimi 

korunacağı anlamına gelmez. Ne zaman o iş ilişkisi veya şirketin genel işleyişi içerisinde bir sorun çıkarsa, beyaz yakalılar da bir 
mavi yakalı gibi kolaylıkla kapının önüne konulabilir. Örneğin; 2008 krizi Amerika’da patlak verdiğinde ilk batan şirketlerden 
birinde çalışan beyaz yakalılar kolaylıkla işten atılmışlardı. Korkut Boratav Hocamız bunu yazdığı bir makale de ifade etmiştir. 
Beyaz yakalılar doğrudan işveren ya da büyük sermaye gruplarına hizmet ederlerken, kriz zamanlarında ilk işten atılanlar olabi-
lirler. Beyaz yakalılar olarak bahsettiklerimiz, üst düzey yaşam koşullarına ve mavi yakalılara göre daha iyi çalışma koşullarına 
sahip insanlardır. Ancak bu insanlar da kapitalizmin sorunlarından kaynaklı kolaylıkla işten çıkarılanlar arasında olabiliyorlar. 

Güvenceli yaşam performans düşüklüğü mü doğurur? 
Performans denilen şeyi açıklayacak olursak eğer, kapitalizmin küresel rekabeti içerisinde daha fazla üretime duyulan ihti-

yaçla beraber ortaya çıkan bir olgu olarak değerlemenin bir yansımasıdır. Performans düşüklüğü ise yapılan işin yeterli yapılma-
dığının işveren tarafından sürekli olarak dile getirilmesidir. Yani sizden ürettiğiniz iki birimden, üç birimden daha fazla üretim 
yapmanızın beklenmesidir. Bu da işverenin, işçiden beklentisini asla sınırlamadığının ve işçiyi daima bir yarış atı gibi koşturmaya 
çalışmasının sonucudur diyebiliriz. Performans değerleme sistemiyse,  işveren tarafından konulan hedeflerin belirlenen dönem 
içinde işçiler tarafından ne derece gerçekleştirilebildiğinin denetlendiği yeni yönetim stratejisi veya Japon Yönetim Stratejisi 
olarak adlandırılan uygulamadır. Bunun yanına kalite kontrol çemberleri ve toplam kalite yönetimi gibi yönetimsel stratejiler 
de konulabilir. Bu açılardan bakıldığında güvencelilik performans düşüklüğü olarak değerlendirilemez. Güvencelilik daha çok 
insani çalışma koşullarını tanımlayan bir kavramdır. Her işçinin belli bir kapasitesi olduğunu düşünürsek, işçinin var olan birim 
kapasitenin üstüne -daimi suretle- çıkmaya çalışmasının zorlanması, işçinin hem kendi kapasitesinin yıkımına hem de yaptığı 
işin niteliksizleşmesinin önünü açabilecek bir durumdur. Üzerinde sürekli “bu hedefe ulaşmalıyım, iki birim ürettim, patron 
yirmi birim talep ediyor, eğer bunu gerçekleştiremezsem, uyarı alırım, işten atılırım” baskısını hisseden işçi/çalışan belirli bir 
aşamadan sonra yapmış olduğu iki birimlik işi de yapamaz hale gelebilir. Dolayısıyla performans, performans değerleme insani 
iş ilişkisinin dışında değerlendirilebilecek bir kavramdır. Bu nokta, insanın kendi entelektüel ve fiziki kapasitesini artırmaya 
yönelik performans sergilemesiyle, ücretli iş ilişkisi sırasında zorlamayla yapılan bir performans artırımı çabasının birbirinden 
farklı şeyler olduğunu söylemek gerekir. 

Güvencelilik az üretip çok kazanmak mıdır?
Sosyal devlet aşamalı olarak tasfiye edilmektedir. Dolayısıyla o dönemde var olan “insanın işe ihtiyacı vardır” egemen söyle-

mi yerine artık “insan ne kadar birim iş yapabilirse istihdam edilmeyi o kadar hak eder” görüşü hakim olmaya başlamıştır. Yani 
çalışmanın insanın bir gerekliliği olduğu gerçeği bir yana bırakılarak, “yapabildiğin kadar ben sana ücret veririm” politikası bir 
norm ve standart haline gelmektedir. Bu da insanların toplumsal yaşamdan soyutlanmasının aşamalı olarak önünü açmaktadır. 
Başka bir deyişle çalışma yaşamı bir maratona benzetilmektedir. Eskiden kişiler emek gücünü satabilirken ve bu doğrultuda 
çalışma yaşamında yaşanan sorunlar esas iken, günümüzde kişiler için emek gücünü satamama gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu 
durum da çalışanlar için başka türlü bir güvencesizliğe yol açmaktadır. İstihdam edilmiş olanlara her an kapının önüne konulma 
korkusu yaşatır. Bu durum da çalışanların mevcut çalışma koşullarının değiştirilmesine ve daha da kötüleştirilmesine olanak 
sağlar. İstihdam edilen insanlara mevcut koşullar dayatılır ve kabul etmemeleri halinde dışarıda bu ücretlerde ve koşullarda 
çalışabilecek insanların olduğu söylenir. Yani işveren işçiye aba altından sopa göstermektedir diyebiliriz.

Güvencesizlik hep daha iyi iş bulmak için fırsat mıdır?
Çalışanlar ya da işçiler açısından mevcut çalıştıkları işin kötü olduğu düşüncesi hakim olabilir. Bu sebeple işçi ya da çalışan 

daha iyi çalışma koşulları olan bir işe gitmek isteyebilir. Oysa günümüzde bu durum daha iyi işlere gitme fırsatı yerine daha 
çok güvencesiz işlerle karşılaşma riskini arttıran bir durumdur. Günümüz koşullarında şöyle bir ayrım yapabiliriz. Yarı vasıflı ve 
vasıfsız işçiler yoğun bir güvencesizlik yani standart bir güvencesizlikle karşı karşıyayken mühendis, doktor gibi vasıflı işçiler 
veya vasıflı emek gücü ise her geçen gün daha da güvencesizleşen koşullarla karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin; uzun süre iş 
arayıp da iş bulamamış vasıflı işçiler artık daha güvencesiz koşullara razı olabiliyor. Güvencesizlik bir sonraki işte avantaj olarak 
değerlendirilemez. Tam tersine, güvencesizlik bir sarmal olarak birbirini zincirleyen güvencesizlik sürecine yol açabilir. 

Mekânda estetize etme çabası sonuç veriyor, parlatılıyor buna karşın emek zamanına 
karşılık gelen ücretler daha da aşağı iniyor. Güvenceli yaşam yürümez işler, karanlık 
çalışma ortamları mı demek?

Aslında bu yaratılan bir algıdır.  Bu soruya yanıt verirken güvenceli çalışma koşulları için kamusal istihdamı örnek vereceğim. 
Kamusal istihdamın hantal ve işlevsiz olduğu ana akım iktisat tarafından dillendirilmektedir. Aslında bu hantallaşma ve işlerin 
yürümemesi söyleminin, özelleştirme süreçlerinin meşrulaştırılması için fırsat olarak kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü bir 
şeyin kötü olduğunu düşündürmek için öncelikle insanların o şeye ilişkin algısını değiştirmek gerekir. Algı değiştirildiği andan 
itibaren de dönüşümü çok rahat gerçekleştirebilir.  Özelleştirmeler sonucunda çalışma ortamı ve koşullarını değiştirebileceği-
niz doğrudur. Çalıştığınız oda daha ferah, iç açıcı konuma kavuşabilir. Normal çalışma ortamından açık ofis sistemine geçile-
bilir. Açık ofis sistemine geçmeniz tamamen yoğun bir denetim mekanizması altına girmeniz demektir. Bu da sizin her türlü 
çalışmanızın gözetlenmesi, denetlenmesi anlamına gelmektedir. Bu da sizin yaratıcılık kapasitenizin sınırlandırması anlamına 
gelmektedir ki bu da başlı başına güvencesizlik durumuna karşılık gelmektedir.  Güvenceli yaşam yürümez işler, karanlık çalışma 
ortamları anlamına gelmez. Tam tersine günümüz kapitalizm koşullarında işçilerin çalışma koşulları ve ortamları daha da olum-
suzlaştırılmaktadır.

“Bir banka soymak, bir banka açmanın yanında nedir ki? Bir insanı öldürmek bir insanı 
memuriyete mahkûm etmenin yanında ne ki?” Bertolt Brecht’in bu sözlerine göre güven-
cesizlik memuriyetten bıkmış bir insanın derdine deva mıdır?

Evden çalışma gibi saydığımız a-tipik istihdam biçimleri savunulurken, “biz size ev ortamında ya da ev ofislerde rahat çalışma 
imkânı sunuyoruz” deniliyor. Bu ilk bakışta cazip geliyor ama günümüz koşulları işçilerin evden çalışmasını o işçi için yararlı 
hale getirecek koşulları taşımıyor. Bu söylemlerin bir başka boyutu da işverenin maliyetlerini azaltmasıdır. İşveren bu yolla ofis 
maliyetlerini ya kaldırıyor ya da azaltıyor, işçiyi düzenli istihdam etmediği için sigorta yapmak zorunda kalmıyor ve işçi-işveren 
ilişkisini de ortadan kaldırmaktadır. Bu da doğrudan işverenin elini rahatlatan işçinin çalışma koşulları açısından elini zayıflatan 
bir durum olmaktadır. Günümüz koşulları insanların emek gücünü satarak düzenli bir işe gereksinimleri olduğu gerçeğini bizlere 
gösteriyor. 

D
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Bu çalışma içerisinde 
mühendislerin üretim ilişki-

leri içerisindeki konumlarını 
ve üretim süreçlerindeki deği-

şimin mühendislerin sınıfsal ko-
numuna etkilerini değerlendirmeye 

çalışacağız.
Toplumsal sınıfsal ayrışmaların belir-

ginleştiği yer üretim sürecidir. Bu neden-
le mühendislerin de sınıfsal konumunu 

belirlemek için üretim süreci ve bu süreçte 
belirlenen üretim ilişkilerine kısaca değin-
mek gerekecektir. Üretimi en kaba biçimiyle 
insanın ihtiyaçları doğrultusunda doğanın 

değiştirilmesi olarak tarif edebiliriz. Bu tarifte 
göre insan önce ihtiyaçlarını belirler. Örneğin 

ilkel toplumlarda ihtiyacını vahşi hayvanları etki-
siz hale getirmek ya da avlanmak olarak belirleyen 

insan önce bu ihtiyacını karşılayacak aleti tasarlar (sivri uçlu uzun 
bir cisim). Daha sonra doğada buna uygun malzemeyi yani hammad-

deyi bulur (uzun bir ağaç parçası, sivri bir taş ve bu ikisini bağlamak için 
sarmaşık). Bu malzemeleri tasarımına uygun hale getirmek için (yontmak vs) kimi sert 

cisimleri üretim aracı olarak belirler ve son olarak da emek gücünü kullanarak bir “mızrak” üretimi-
ni gerçekleştirmiş olur. İlk insanın gerçekleştirdiği üretimin ihtiyaç-tasarım-hammadde-üretim aracı ve 

emek gücünden oluşan temel mantığı günümüzde en ileri teknolojiyle gerçekleştirilen (örneğin otomobilin) 
üretim için de geçerlidir. İlkel üretimden bugüne kadar değişen sadece üretimin mantığı değil, aynı zamanda 

üretim biçimleri ve bununla birlikte de üretim ilişkileridir. 
Üretim biçimlerinde en köklü değişim kapitalist üretim sistemiyle birlikte olmuştur. Kapitalist üretim önce-

sinde üretimin tüm aşamaları (ihtiyacı belirleme-tasarım-hammadde-üretim araçları ve emek gücü) bir tek kişide 
toplanmıştır. Yani neyin, nasıl ve neyle üretileceğini belirleyen ve fiilen emek gücünü katarak üretimi gerçekleştiren 
aynı kişidir. Üretimin pazara yönelik olarak gerçekleştirilmesiyle birlikte pazar ihtiyacı ve tasarımı belirlemede etkili 
olmaya başlamışsa da nihai olarak üretimin tek kişide toplanma özelliği kaybolmamıştır. Lonca sisteminde emeğin 
ücret karşılığı dışarıdan alınması söz konusu olmuştur. Ancak lonca sisteminde usta-kalfa-çırak olarak biçimlenen 

MÜHENDİS
EMEĞİNİN KO

N
U

M
U

YRD
. D

O
Ç

. Ö
ZG

Ü
R M

Ü
FTÜ

O
Ğ

LU
 

M
A

RM
A

RA
 Ü

N
İVERSİTESİ

S
IN
IF
S
A
L 

ÜRETİM SÜREÇLERİYLE BİRLİKTE DEĞİŞEN



23 an
ka

ra bülten

şubatikibinoni
ki

üretim ilişkilerinde üretimin diğer 
unsurlarının belirleyicisi olan usta, 
kalfa ve çırakla birlikte üretim süre-
cine emeği ile de katılmaktadır. Öte 
yandan çırak, kalfa ve usta arasında 
bir geçişkenlik söz konusudur. Çırak, 
kalfalık aşamasından sonra usta ol-
makta ve üretim araçları dahil olmak 
üzere üretimin tüm aşamalarında 
söz sahibi hale gelmektedir. Bu ne-
denle de usta-kalfa-çırak arasında 
çıkar çatışmaları derinleşmemiştir 
ve bu nedenle de sınıfsal bir ayrışma 
ortaya çıkmamıştır.

Üretimin sermaye birikimine da-
yandığı kapitalist üretim sistemiyle 
birlikte üretimin yapısı ve üretim iliş-
kileri köklü biçimde değişmiştir. Daha 
önce ihtiyacın belirlenmesinden 
emek gücünün üretime katılmasına 
kadar üretimin tüm unsurlarını üzerin-
de toplayan insanın kapitalist üretim 
sistemiyle birlikte üretim sürecindeki 
rolleri keskin bir biçimde ayrışmaya 
başlamıştır. Bu ayrışmada üretimin 
ihtiyaç, tasarım, hammadde, üretim 
araçlarının belirlenerek temin edilme-
si ve üretimin tüm organizasyonu, kâr 
amacıyla yatırım yapan sermaye sa-
hibinde; üretimin saydığımız unsurları 
dışında kalan emek gücü ise emek-
çiler olarak tanımlanabilecek bir baş-
ka toplumsal kesimde kalmıştır. Yani 
sermaye üretim organizasyonu ve 
diğer aşamaları yaparken, üretimin 
olmazsa olmaz aşaması olan emek 
bu süreçten ayrıştırılmıştır. Burjuvazi, 
emek gücünü satmaktan başka ya-
şamını sağlayacak hiçbir varlığa ve/
veya gelire sahip olamayan emekçi, 
köle ve serf gibi bir sahibi olmadığı 
için “özgür işçi” olarak tanımlanmış-
tır. Oysa üretimin bütününden kopar-
tılarak üretime yabancılaştırılan işçi, 
yaşamını sürdürebilmek için emek 
gücünü sermaye sahibine satmak 
zorundadır. Dolayısıyla çalışmamak 
ya da istediği bir işte çalışmak gibi 
bir özgürlüğe sahip değildir. Belirli bir 
sahibi olan köle ve belirli bir topra-
ğa bağımlı olan serften farklı olarak 
kapitalist üretim sisteminde işçi, tüm 
sisteme bağımlıdır. 

Emekçilerin üretimin bütününden 
kopartılıp sisteme bağımlı hale geti-
rildiği kapitalist üretimde sermayeda-
rın üzerine düşen işlevleri tam anla-
mıyla yerine getirmesi mümkün de-
ğildir. Zira ihtiyaç belirleme, tasarım, 
hammadde ve üretim araçlarının te-
mini ile tüm bu sürecin organizasyo-
nu belirli bir nitelik gerektirmektedir. 
Ancak sermayedarların çok büyük 
kısmı üretimin kendi üzerine düşen 
sürecini gerçekleştirmek için gerek-
li niteliğe sahip değildir. Bu nedenle 

emeğin üretimin diğer unsurlarından 
ayrıştığı süreçte sermaye, emeği 
kafa emeği ve kol emeği olarak ikiye 
ayırır. Kafa emeği olarak tanımlanan 
nitelikli emeğe bir takım ayrıcalıklar 
tanıyarak, üretim sürecinde özellikle 
tasarım, gerekli hammadde ve üre-
tim araçlarının belirlenmesi, temin 
edilmesi ile emeği denetim altında 
tutmayı da sağlayacak biçimde üre-
timin organizasyonunu bu kesime 
yaptırır.  Böylece kapitalist üretim 
sistemi sadece emeği üretimin diğer 
unsurlarından ayrıştırmakla kalmaz, 
kafa ve kol gücünü bir arada barın-
dıran emeği de ayrıştırmış olur. Bu 
ayrışma sonucunda üretimde emek 
gücünü temsil eden kol emeğidir 
ve kol emeği kârın kaynağı olan artı 
değeri yaratan üretken olan emektir. 
Kafa emeğini sermayedarın ya da 
başka bir ifadeyle işletmenin doğ-
rudan üretim organizasyonunu ger-
çekleştiren ve üretime refakat eden 
teknik elemanlar (mühendisler) ile 
işletmenin hesap ve pazarlama gibi 
işlerini yapanlar (işletmeciler vs) ola-
rak ayrıştırmak da mümkün olabilir. 
Üretim sürecinde sermayenin payı-
na düşen kısmı gerçekleştiren teknik 
elemanlar, emek üzerinde denetimi 
ve verimliliği arttırmayı sağlayan tek-
nikler geliştirerek ve bu teknikleri uy-
gulayarak aynı zamanda kol emeği-
nin daha fazla artı değer üretmesine 
yani sömürü oranın yükselmesine de 
aracılık etmiş olurlar. 

Üretim sürecinde sermaye adına 
üretimin çeşitli aşamalarında yer alan 
ve üretim organizasyonunu gerçek-
leştiren kafa gücüne sahip emek-
çilerin (beyaz yakalı emek gücü de 
denilmektedir) kapitalist üretim siste-
minde ortaya çıkan iki temel sınıftan 
hangisine dahil olduğu üzerinde sü-
rekli olarak tartışılan bir konu olmuş-
tur. Evet, içerisinde mühendislerin 
de yer aldığı kafa gücünü oluştu-
ran emekçilerin sınıfsal konumları 
nasıl belirlenecektir? Her şeyden 
önce kafa emeğine sahip olanlar tıpkı 
kol emeğine sahip işçiler gibi ücretli 
emektir. Yani emek güçlerini belli bir 
süreliğine ücret karşılığında serma-
yedara satmaktadırlar. Ancak üre-
tim sürecinde sermayeyi temsil eder 
konumdadırlar ve aldıkları görece 
dolgun ücret karşılığında üstlendik-
leri rolün gereği olarak kimi zaman 
işçi sınıfının genel çıkarlarıyla çatı-
şabilirler. Ayrıca kafa emeğine sahip 
olanlar, görece yüksek ücretleri saye-
sinde tüketim alışkanlıkları ve yaşam 
koşulları itibariyle de kol emeğinden 
uzaklaşmış durumdadırlar. Bu bağ-
lamda kafa emeğinin çıkarlarının işçi 

sınıfından çok sermaye sınıfının çı-
karlarına yakınlaşması gibi bir durum 
da ortaya çıkmaktadır. Kafa emeğinin 
ve özellikle de mühendislerin sınıfsal 
konumunun işçi sınıfının mı sermaye 
sınıfının mı yanında olduğunu kesin 
biçimde tarif etmek mümkün değildir. 
Kapitalist üretim sistemindeki deği-
şimlere göre mühendisin de sınıfsal 
konumu değişime uğramaktadır. 
Üretim sürecinde sermaye ile emek 
arasındaki çelişkiler ve mühendisin 
sermaye adına üstlendiği rol arttıkça 
mühendis, işçi sınıfından uzaklaşarak 
sermayeye yakınlaşacaktır. Buna kar-
şılık, emek piyasasında mühendis ar-
zının talepten fazla olması nedeniyle 
mühendislerin işsizlik riskinin artması 
durumunda ve mühendislerin yöne-
tim kademelerinden uzaklaştıkları ko-
şulda işçi sınıfına doğru yaklaşmaları 
da söz konusu olacaktır. 

Kapitalist üretim sisteminin ilk ev-
resi olan manifaktür üretimde kafa 
ve kol emeği henüz ayrışmıştır. Bu 
süreçte üretimin teknik bilgi ve beceri 
gerektiren aşamalarını gerçekleştiren 
teknik elemanlar zanaatkâr ustalardır. 
Sanayideki ilerlemeler ve üretimin 
karmaşıklaşmaya başlamasıyla bir-
likte 19. yüzyılın ortalarına doğru ilk 
olarak İngiltere’de mühendis yetişti-
ren okullar açılmaya başlamıştır. Bu 
dönemde mühendislerin zor çalışma 
koşulları içinde doğrudan üretim ala-
nında bulunmaları nedeniyle asil ve 
zengin aile çocukları mühendislikten 
uzak durmuş; mühendislik daha çok 
işçi çocuklarının itibar ettiği bir meslek 
olmuştur.   

Mühendisliğin okulda geçirilen bir 
eğitim sürecinin sonucunda edinilen 
bir meslek haline gelmesi ve 19. yüzyı-
lın sonlarına doğru yol, köprü ve gök-
delen türü karmaşık hesapları gerek-
tiren büyük inşaatların yaygınlaşması, 
mühendisliğin daha yüksek statü ve 
ücrete sahip bir meslek haline gelme-
sine neden olmuştur. Bu da mühen-
dislerin işçi sınıfından uzaklaşmasına 
yol açmıştır. Ama mühendislerin işçi 
sınıfından en keskin biçimde ayrışması 
Taylorizm ile birlikte olmuştur. Emeğin 
verimliliğini en üst düzeye çıkartarak 
görece artı değeri yükseltmeyi amaç-
layan Taylor, mühendise üretim süre-
cinde emeğin denetimini sağlayacak 
biçimde yeniden organize edilen üre-
tim sisteminde yönetici işlevi vermiştir. 
Taylorist modelle birlikte gelişen For-
dist üretim sisteminde verimliliği ve 
artı değeri en üst düzeye çıkartacak 
teknikleri geliştirmek ve uygulamakla 
sorumlu olan mühendisler, yönetimde 
ya da yönetime yakın pozisyonlarda 
yer bulunmuşlardır.  

G
Ü
VE
N
CE

SİZ
LİK:BENİMLEDEĞ

İLİŞÇ
İLERLEALAKALIBİRKON

U
M

U

BE
N

M
ÜH

EN
DİS

İMÇ
ÖPÇ

ÜYÜMDOKTORUMİŞÇİYİM
H

EM
ŞİREYİM

M
İM
ARIMUSTAYIMYAZILIM

CIY
IM

KA
DI

N
IM
G
A
ZE
TE
Cİ
Yİ

MTEM
İZLİKÇİYİMAVUKATIM

KU
RG

U
CUYUMFİGÜRAN

IM
Ö

Ğ
RE

TM
EN

İMR
ESSAM

IM
ED

İTÖRÜMYA
ZA
RI

M

D
osya



24 an
ka

ra bülten

şubatikibinoni
ki

II. Dünya Savaşı’na kadar ABD ve 
sınırlı ölçüde Avrupa ülkelerinde ge-
çerli olan Fordist üretim sistemi, sa-
vaş sonrasında başta Avrupa olmak 
üzere tüm dünyada hakim üretim 
sistemi haline gelmiştir. Bu dönemde 
devletçilik politikaları ve devlet işlet-
meciliği de egemen durumdadır. Do-
layısıyla büyük sanayi kuruluşları da 
genellikle devletin mülkiyetindedir ve 
devlet tarafından işletilmektedir. Sa-
nayi ve alt yapı hizmetlerinin ağırlıklı 
olarak devlet eliyle yürütülmesi bu 
dönemde mühendislerin de devlet 
tarafından istihdam edilmeleri duru-
munu ortaya çıkartmıştır.  Sanayileş-
mesi devlet eliyle gerçekleştirilen bir 
ülke olarak Türkiye’de de mühendisler 
büyük ölçüde devlet kurumlarında 
istihdam edilmişlerdir. Bu dönem-
de kamu hizmeti olarak da görülen 
mühendislik mesleğinin itibarları son 
derece yüksektir. Mühendisler bu 
dönemde sadece üretim sürecinde 
değil teknokrat, bürokrat ve siyasetçi 
olarak da toplumsal ilişkilerin düzen-
lenmesinde aktif rol oynamışlardır. 

1970’li yıllarla birlikte kapitalizmin 
içine girdiği krizi aşmak üzere üretim 
sisteminde Fordizm yerine esnek üre-
tim biçimlerinin geçerli olmaya başla-
dığı köklü bir dönüşüm süreci yaşan-
mıştır. Üretim sürecindeki bu değişim 
mühendisin sınıfsal konumunu da 
etkilemeye başlamıştır. Küresel reka-
bette üstün konuma gelmenin temel 
hedef haline geldiği bir üretim süre-
cinde esneklik, maliyetleri minimu-
ma, verimliliği maksimuma çıkartarak 
kârları yükseltmenin bir yolu olarak 
görülmüştür. Bu amaçla sermaye-
nin ucuz emek, ucuz hammadde ve 
pazar arayışları içerisine girmesiyle 
birlikte küresel üretim ve pazar ağları 
kurulmaya başlamıştır. Küreselleşme 
iletişim ve ulaşım alanlarında tekno-
lojinin hızla gelişmesi ihtiyacını ortaya 
çıkartırken, yeni tüketim ihtiyaçları 
yaratmak ve rekabette üstünlük sağ-
lamak için de teknoloji yatırımlarına 
verilen önem artmıştır. Teknoloji ya-
tırımlarının artması, AR-GE çalışma-
larında mühendis istihdamını arttır-
mıştır. Tamamen sermayenin kâr ve 
rekabette üstünlük hedefine yönelen 
AR-GE çalışmalarıyla teknoloji, top-
lumsal yarar bir tarafa emeğin yerine 
ikame edilen ve sermayenin emek 
üzerindeki denetimi arttıran bir biçim-
de gelişmiştir. 

Mühendisler tarafından sermaye-
nin ihtiyaçları doğrultusunda gelişen 
teknoloji bir taraftan emeğin sahip ol-
duğu niteliği değersizleştirirken diğer 
taraftan da işsizliğin artmasına neden 
olmuştur. 1970’li ve 1980’li yıllar bo-

yunca süren emeğin değersizleşme 
süreci bir aşamadan sonra mühendis 
emeğinin de değersizleşmesi sonu-
cunu ortaya çıkartmıştır. Öte yandan 
küresel üretim ağları içerisinde sektö-
rel ve mekânsal olarak da mühendis 
emeğinde farklılaşmalar ortaya çık-
mıştır. 

Küresel üretim ağının başında yer 
alan sermaye yoğun ülkeler, teknolo-
jinin geliştirildiği ve küresel düzlemde 
üretimin organize edildiği mekân-
lardır. Buralarda yürütülen AR-GE 
faaliyetleri ve teknoloji uygulamaları 
için gerekli olan mühendislik bilgisi 
ile üretim ağının merkezinden uzakla-
şıp çevre ülkelere gidildikçe gereken 
mühendislik bilgisinin düzeyi farklı-
laşmaktadır. Emek yoğun üretimin 
geçerli olduğu ve merkezden gelen 
teknolojinin uygulandığı çevre ülke-
lerde mühendisler bilgi ve teknoloji 
üretmekten çok üretim sürecinde bu 
teknolojilerin uygulayıcısı durumun-
dadırlar. Teknolojideki gelişmelerin 
emeğin niteliğini değersizleştirme-
si ve emeğin yerine ikame edilmesi 
özellikle çevre ülkelerde mühendis 
emeğinin de değersizleşmesine ve 
işsizleşmesine yol açmıştır. Burada 
şunu da belirtmek gerekir ki; küre-
selleşmeyle birlikte sermayenin sınır 
tanımaz bir serbestlikle dolaşması, 
dünyanın dört bir yanındaki emek-
çileri de birbirlerinin yerine ikame 
edebilme durumunu da ortaya çı-
kartmıştır. Örneğin bir Alman otomo-
bil firması ücret/verimlilik hesaplarını 
yaparak Almanya’da emeğin karşısı-
na Macaristan’daki, Türkiye’deki ya da 
Hindistan’daki emekçileri rakip olarak 
çıkartabilmektedir. Bu nedenle artık 
ulusal ya da bölgesel emek piyasa-
ları yerine küresel emek piyasasın-
dan söz etmek mümkündür. Küresel 
emek piyasasında sermaye ihtiyaç 
duyduğu nitelikte emeği dünyanın 
neresinde olursa olsun kendisi için 
kullanabilmektedir. Dolayısıyla hangi 
ülkede hangi nitelikte emeğe ihtiyaç 
duyuluyorsa, eğitim vs yatırımlar da 
bu çerçevede yapılmaktadır. Eğitim 
ve yükseköğrenim sistemine yönelik 
programların uluslar arası sistem için-
de akredite edilmesi de büyük ölçüde 
bu bağlamda gerçekleştirilmektedir. 

Küresel sermayenin ihtiyaçlarına 
göre eğitim ve yükseköğretim siste-
minin yeniden yapılanması mühendis 
emeği için de söz konusudur. Örne-
ğin Türkiye’de son yıllarda verilen eği-
timin niteliği sorgulanmadan pek çok 
mühendislik fakültesi açılmakta ve 
bu fakültelerden mezun olan mühen-
disler, emek piyasasında mühendis 
arzını hızla arttırmaktadır. Elif Aksu 

Kaya’nın yüksek lisans çalışmasında 
ortaya koyduğu üzere Türkiye’de 1980 
yılında 19 üniversitede mühendislik 
fakültesi varken bu rakam 2005’te 
71’e 2011 yılında ise 124’e çıkmıştır1*. 
2011 ÖSYS tercih listesine göre tam 
67 alana bölünmüş mühendislik var-
dır ve bu alanlara göre mühendislik 
fakültelerine 67339 öğrenci konten-
janı açılmıştır. Emek piyasasına giren 
mühendis emeğinin her yıl katlanarak 
artması mühendisler üzerindeki iş-
sizlik baskısını da arttırmaktadır. Yine 
Kaya’nın tez çalışmasında yer verdiği 
üzere TÜİK 2010 yılı Hanehalkı İşgü-
cü Araştırmasının sonuçlarına göre, 
mühendisler yüzde 12.8 işsizlik ora-
nıyla 22 meslek grubu arasında 12. 
sıradadır. Tüm meslek alanları içinde 
bilgisayar mühendisliği en yüksek 
işsizlik oranına sahip 4. meslektir. 
Esnek üretim sistemleri ve emek pi-
yasasında mühendis arzının artması 
mühendisler üzerindeki işsizlik bas-
kısını arttırmakta ve üretim sürecin-
de mühendis emeğinin sermayenin 
daha fazla denetimi altına girmesine 
yol açmadır. Bu bağlamda mühen-
disler iş güvencelerini kaybetmekte, 
daha düşük ücrete daha uzun süre 
çalışmak zorunda kalmakta, iş kazası 
ve meslek hastalıklarıyla karşılaşma 
riskleri de artmaktadır. Bu durum mü-
hendislerin hızla proleterleştiğini ve 
dolayısıyla da işçi sınıfının içine dahil 
olduklarını göstermektedir. Elbette 
bunu tüm mühendisler için genelle-
mek mümkün değildir. Mühendisler 
içerisinde işveren ve yönetici konum-
da bulunanlar olduğu gibi Ar-Ge ça-
lışmalarında istihdam edilen ve ser-
maye ile işçi sınıfının arasında, orta 
sınıf içerisinde yer alan mühendisler 
de vardır. Ama işçi sınıfın içerisinde 
yer alan proleterleşmiş mühendisle-
rin oranı her geçen gün artmaktadır.

Mühendislerin farklılaşan sınıfsal 
konumları, aralarındaki çıkar farklı-
lıklarını da arttıran önemli bir unsur-
dur. Bu nedenle özellikle işçi sınıfının 
içerisinde yer alan mühendislerin 
sadece meslek örgütleri içerisinde 
daha iyi çalışma ve yaşam koşulla-
rına ulaşabilmelerini sağlayacak bir 
mücadeleyi yürütebilmeleri mümkün 
değildir. İşçi sınıfının üretim sürecin-
deki mücadele aracı sendikalardır. 
İşçi sınıfının bir parçası haline gelmiş 
olan mühendislerin meslek odalarının 
yanı sıra işçi sınıfının diğer unsurlarıy-
la birlikte sendikalarda örgütlenme ve 
mücadele yürütmeleri gerekmektedir. 

1* E.Elif Aksu Kaya. Emek Süreçlerinde 
Dönüşüm ve Mühendis Emeği, Marmara 
Üniversitesi SBE (yayınlanmamış) Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 2011
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Hayat, iki düzlemde güvencesiz-
lik başlığını önümüze koyuyor; adeta 
onun üzerine düşünmeye zorluyor: 
Siyaset ve akademi/kuram. Siyaset 
düzleminde önümüze koyuyor; çün-
kü güvencesizlik, işyeri/üretim alanı 
sınırlarını aşıp, hayatın tüm alanları-
na/emeğin toplumsal yeniden üretim 
alanlarına yayıldıkça, buna karşı çeşitli 
tepki ve direnme biçimleri ortaya çıka-
biliyor. Bunlar adı konsa da konulmasa 
da -bir biçimde- güvencesizliği hedef 
alıyor. Bu anlamda, tarihsel olarak dü-
şündüğümüzde, insanın kendini koru-
ma altına alma ve varlığını sürdürme 
eğilimi, günümüz neo-liberal küresel 
kapitalizminde bu sefer -başkalarının 
yanında- güvencesizliğe karşı çıkış ile 
somutlanıyor. Buna yön veren zemin 
ise açık: Üretim ve yeniden üretim 
alanındaki güvencesizleşme öyle bo-
yutlara ulaşıyor ki, insanlık, bir eğilim 
olarak varlığı ve türsel özelliği itibariyle 
güvencesiz bir hal alıyor. Akademik/
kuramsal düzlemde önümüze koyu-
yor; çünkü tüm bu gelişmeler, siyasete 
yön verip ondan da beslenecek şe-
kilde kavramsallaştırılmayı/kuramsal-
laştırılmayı gerektiriyor. Nitekim gerek 
yurt içi gerekse yurtdışı yazında konu-
ya ilginin arttığını sevindirici bir şekilde 
görüyoruz. Burada, akademik/kuram-
sal düzleme ilişkin genel bir çerçeve 
çizmeye çalışacağız. 

Güvencesizlikle öğrenciyken ta-
nışın

Bir örnek ile başlayabiliriz. Bir özel 
üniversitenin reklamdaki sözlere baka-
lım: “Gerçek hayatla tanışmaya var 
mısın? İş yaşamının gerçekleriyle 
öğrenciyken tanışın.” Hemen altında 
ise bir holdingin Onursal Başkanı’nın 
“Başarı gerçek deneyimle şekille-
nir” sözleri yer alıyor. O halde hemen 
görüngü ve gerçek arasındaki farkın 
açığa çıkartılması gerekiyor.

Türkiye’de işverenlerin özellikle ima-
lat sanayiinde vasıflı ya da yarı vasıflı 
genç işgücü istihdamına dönük ilgi 
ve beklentileri sır değil. Buna zemin 
sunan bir nesnellik de var. Açıkça söy-
lemek gerekirse, bu ilginin somut bir 
gereksinime denk düştüğü de yanlış 
değil. Ancak Türkiye’de genç işsizliği 
oldukça yaygın; bu ücretleri baskılıyor, 
genç işçileri buldukları işte tutunmak 
için iş güvencesi ve sendikalaşma 
başta olmak üzere her türlü hakkından 

feragat etmeye zorluyor ve yaratılan 
rekabet ortamı içerisinde, nitelikli iş-
gücüne gereksinim duyulan sektör-
lerde, bu kesim kimi zaman ücretsiz 
dahi çalıştırılabiliyor. Meslek liseleri ve 
mühendislik fakültelerine dönük yakla-
şımların arkasında bu yatıyor. Meslek 
liseleri özelinde, işverenler, gerekli eği-
timin verilmesinin ardından, çalışma 
koşullarını kendilerinin belirleyecekleri 
bir ortam hedefliyor. Bunun yanında 
tümüyle vasıfsız bir işgücü kategorisi-
nin de işverenlerin ilgi alanı içerisinde 
olduğunu görüyoruz. O halde şöyle 
tercüme edilebilir: “Güvencesizliği 
deneyimlemeye hazır mısın? Gü-
vencesizlikle öğrenciyken tanışın” 
ve “Başarı güvencesizliği deneyim-
leyerek şekillenir.”

Madalyonun diğer yüzünde ise, 
örtük bir şekilde var olan bir normal-
leştirme, olağanlaştırma stratejisi bu-
lunuyor. “İş yaşamının gerçekleri” söy-
lemi ile neo-liberal tahribatın sonuçları 
rasyonel sınırlara çekilmiş ve meşru-
laştırılmış oluyor. Adeta değiştirilemez 
kılınıyor; donduruluyor. “Gerçek hayat” 
ifadesi ise, çalışma ilişkisi ve disiplini 
dışındaki ve onu önceleyen tüm dene-
yimleri birer illüzyon halinde getirerek, 
adeta şu mesajı veriyor: “Şu ana kadar 
tüm yaşadıklarını unut; onlar duygusal 
dünyanın soyut ve gerçek dışı ürünle-
ri idi. Gerçek hayatı tanımak istersen, 
sömürü çarkına ücretli ya da ücretsiz 
olarak sen de dahil olmalısın!” Öyle ya, 
hayat bu! Başarıyı getirecek “gerçek 
deneyim” dedikleri de güvencesizliği 
deneyimleyerek kazanılacak olsa ge-
rek… Ayrıca bu kadar çok “gerçek” 
sözcüğüne başvuruda bulunularak 
sömürü ilişkinden öncesinin sahteliği 
mi vurgulanmak isteniliyor, yoksa sah-
telik mi gerçek kılınmaya çalışılıyor? 
Görünün o ki, kapitalizmin ve serma-
yenin, işçileştirme ve çalışma disipli-
nine sokma şeklindeki tarihsel eğilimi, 
neo-liberal evrede farklı biçimler alarak 
devam ediyor.  

İşte bu yazıda, “gerçek hayat”, “iş 
yaşamının gerçekleri”, “gerçek de-
neyim” denilen ve aslında eleştirel 
emek literatürün terimleri ifade etmek 
gerekirse, güvencesizlikten başka bir 
şey olmayan bu koşullara dönük bir 
kavramsal çerçeve çizmeye ve güven-
cesizlik kavramına açıklık getirmeye 
çalışacağız.

 

Öncelikle, güvencesizliğin yerine 
yazında, farklı kavramların kullanıl-
dığı görülmektedir. Bunlar, standart 
dışı, kuralsız, korumasız, kırılgan ya 
da eğreti istihdam/çalışma,  geçicilik 
ve düzensizlik olarak adlandırılabil-
mektedir. Yazında, güvencesizlikle en 
yakından ilişkili olarak standart dışı 
istihdam kavramına vurgu yapılmak-
ta; ancak bu da emeğin dönüşümünü 
çoğunlukla istihdam ilişkisi içerisinde 
ele almakta, emeğin istihdam edilme 
biçim ve koşullarına odaklanmaktadır. 
Ancak güvencesizlik, istihdam biçimi 
ile birlikte, emeğin iş saatleri dışında 
toplumsal yeniden üretimini de kap-
sayan sürece ilişkin özellikleri birlikte 
kavrayıp açıklayabilen bir kavram ola-
rak belirmektedir. 

Böylelikle güvencesizlik, istihdam 
ilişkisinde basit bir istikrar-devamlı-
lık ve sosyal güvence-sigorta sorunu 
olarak değil, bunları da içeren, emeğin 
mikro ölçekte üretim noktasında tekil 
işveren ve makro ölçekte toplumsal 
alanda sermaye karşısındaki konu-
munu ifade eden ilişkinin bir parçası 
olarak algılanmalıdır. Bu ilişki, işçinin 
çalışma zamanı ve iş dışı yaşantısı 
üzerindeki, sermayenin ise emek sü-
reci üzerindeki denetimini de barındır-
maktadır. Bir parça sözcük oyunu yap-
mayı göze almak gerekirse, kavramın, 
işçi sınıfının “kendine olan güveni” ve 
sınıf hareketi ile bağı da dolaylı ola-
rak kurulabilir; çünkü işçinin çalışma 
zamanı üzerindeki etkisi ve denetimi, 
kolektif temsil/sendika ve toplu söz-
leşme düzeni ile yakından ilişkilidir. 
Öte yandan, sorunun tanımlanması 
ve çözümlenmesine işgücü piyasası 
kurumları ve diğer çalışma koşulları da 
dâhil edilmelidir. Buna sosyal ücret de 
eklenebilir. Bunlar arasından özellikle 
sosyal ücret ile emeğin toplumsal ye-
niden üretimi arasında bağ kurulabilir. 
Bu çerçevede güvencesizliğin farklı 
boyutları olduğunu düşünmek gerekir. 
Kavramsal olarak güvencesizlik, aynı 
zamanda farklı bileşenleri içeren bir 
nitelik barındırmaktadır.

Güvencesizliğin 4 boyutu
Kavrama öncü niteliğinde açıklık 

getirenlerden Gerry Rodgers (1989), 
güvencesizliğin, zamansal (istihda-
mın devamlılığı ve kalıcılığı), örgütsel 
(iş süreci üzerindeki bireysel ve toplu 
kontrol ve çalışma koşulları), iktisadî 

NEO-LİBERAL EVREDE İSTİHDAMIN ÖZÜ: 
GÜVENCESİZLİK ÜZERİNE NOTLAR
DENİZCAN KUTLU ARAŞ. GÖR. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
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(ücretler, vs.) ve sosyal (işten çıkart-
malara karşı koruma önlemleri, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği) olmak üzere 
dört boyutundan bahsetmektedir (Sa-
vul, 2008: 30; Yılmaz; 2010: 3). Bunlara 
toplumsal cinsiyeti katan yaklaşımlar 
da bulunmaktadır (Savul, 2008: 32). 
Bu çok boyutluluğa, yeniden üretim 
sürecini de dahil eden bir diğer ek şu 
olabilir:

“Güvencesiz istihdam, iş kaybı teh-
likesini, sendikasızlaşmayı, koruyucu 
düzenlemelerden yoksun kalmayı, ça-
lışanın kendisi ve bakmakla yükümlü 
oldukları kişiler için düşük geliri bera-
berinde getirmektedir” (ESOPE’den 
aktaran Savul, 2008: 32).

Güvencelilik - güvencesizliğin bi-
çimleri

Güvencesizliğin işgücü piyasasına 
ilişkin çeşitli güvencelerin karşıtı ol-
duğunu da söyleyebiliriz. Bu noktada 
Guy Standing (1999) 7 temel güven-
ceden söz etmektedir (Toksöz, 1999; 
Seçer, 2007):

-    işgücü piyasası güvencesi,
-    istihdam güvencesi,
-    iş güvencesi,
-    işçi sağlığı ve iş güvenliği,
-    vasıf arttırma güvencesi,
-    gelir güvencesi,
-    temsil güvencesi
 
Tersinden düşünmek gerekirse, ça-

lışma yaşamında zaman içinde farklı 
birikim rejimleri altında mücadeleler 
sonucunda oluşan bu tür güvencele-
rin, sermaye açısından aynı zamanda 
birer maliyet kalemi ve dolayısıyla gü-
vencesizleştirme başlığı olarak de-
ğerlendirileceği açıktır. Dolayısıyla bu 
sayılanlar, aynı zamanda güvencesizlik 
biçimleri olarak da okunabilir. 

Güvencesiz çalışmanın özellikleri
Güvencesiz çalışmanın özelliklerine 

ilişkin bir döküm ise Tucker (2002) ta-
rafından Yeni Zelanda örneğine baka-
rak çıkartılmıştır (Özuğurlu, 2006: 279; 
Savul, 2008: 36-37):

- İşveren tarafından ön bildirimsiz 
olarak işten çıkartılma (sayısal esnek-
lik),

- Çalışma saatlerinin işverenlerin 
iradesi ile belirsizleşmesi (zaman es-
nekliği),

- İşin fonksiyonlarının işverenlerin 
belirlenimine tâbi olması (fonksiyonel 
esneklik),

- Ücret ve ödemelerin belirsizleşme-
si ve düzensizleşmesi (ücret esnekliği),

- Taraflar arasında açık ya da gizli 
bir sözleşmenin olmaması,

- Ayrımcılık ve cinsel istismar gibi 
uygulamalara karşı koruma yoksunlu-
ğu,

- Ücret dışı ödeme ve sosyal hak 
ve yardımların sınırlandırılması ya da 
yokluğu,

- Mesleki eğitim ve eğitime erişim 
olanaklarının zayıflığı,

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlem-
lerinin yokluğu ya da etkisizliği.  

Bu özellikler, göstermektedir ki, ilk 
dört maddede parantez içerisinde 
ifade ettiğimiz üzere, esneklik ile gü-
vencesizlik iç içe geçmiştir. Bunu öz ve 
biçim kavramları soyutlayabiliriz: İstih-
damın biçimi esneklik olurken, özü ise 
güvencesiz olmaktadır.

Hangi istihdam biçimleri güven-
cesiz?

Ne tür çalışmaların ve istihdam bi-
çimlerinin güvencesiz olduğu ise, 
Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu 
tarafından sıralanmıştır (International 

Metal Workers Federation, 2007: 5):

- “Sabit veya sınırlı süreli ya da sa-
bit görevler için geçici iş sözleşmeleri 
ile doğrudan işçi kiralama,

- Emek simsarları (brokerleri) ya da 
özel istihdam büroları aracılığıyla işçi 
kiralama,

- İşlevleri diğer firmalara işyeri ya 
da işyeri dışında devretme,

- Sahte “serbest meslek” işçileri 
şeklinde yapılan bireysel iş sözleşme-
leri,  

- Kötü niyetli deneme süreleri, 
- Gizli mesleki eğitim sözleşmeleri,
- Çağrı üzerine/ günlük işçi kirala-

ma,
- Yasadışı ya da zorla kısmî süreli 

çalışma ya da 
- Evde çalışma” 

Elbette, geçmişin standart istihdam 
modeline yakın özellikler taşıyan ko-
şullar altında çalışan emekçilerin de 
kapitalist birikimin doğası gereği gü-
venceli olduklarını söylemek pek doğ-
ru olmayacaktır. Fordist birikim rejimi-
nin işgücü piyasası yapısı ve kurum-
ları geride kalmıştır. Bununla birlikte, 
Gaye Yılmaz’ın (2010: 2) da işaret ettiği 
üzere, “‘kapitalist iş’in işçiler açısın-
dan hiçbir zaman güvenceli olmadığı, 
olamayacağı”nı da teslim etmek gere-
kir. Ancak standart istihdam modelin-
den uzaklaşmalar, sadece iş saatlerini 
değil, iş dışı yeniden üretim sürecini de 
kapsayan açıklayıcı bir kavram olarak 
güvencesizliği önümüze koymaktadır. 

Görüldüğü üzere, güvencesizlik kav-
ramsal olarak çok boyutlu ve bütünsel 
bir özellik arz etmektedir. Bu unsurlar 
dolayısıyla güvencesizlik, hem günü-
müz çalışma yaşamanı anlayıp-açık-
lamak hem de onun yapısına karşı 
verilecek mücadele ve söylenecek söz 
bakımından ayrıksı ve bütünleştirici 
bir anlam taşımaktadır. Vurgulanması 
gereken bir diğer nokta ise, güvence-
sizliğin, istihdam türlerinde yaşanan 
çeşitlenmeye karşın taşıdığı enleme-
sine kesen ve türdeşleştirici özelliğidir 
(Özuğurlu, 2007; Savul, 2008;). Bu, 
geleceğin işçi hareketinin oluşumun-
da, kullanılabilecek ve dayanılabilecek 
birleştirici bir özellik olarak belirmek-
tedir. Güvencesizlik, burjuva toplum 
biçiminin doğal bir uzantısı olarak bir 
yandan hukuksal dayanaklarına kavu-
şurken diğer yandan da emekçilerin 
mücadele programını ortaklaştırmanın 
önemli bir zeminini oluşturuyor. Üre-
tim süreçlerinde yaşanan dönüşüm 
ve istihdam türlerinin çeşitlenmesinin 
bir sonucu olarak işçi sınıfının parça-
lanması ve bölünmesine karşı, türdeş-
leştirici bir unsur olarak, çalışmanın 
ruhunu ve karakterini veriyor.   
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“Önceliğimiz firmayı değil, işçiyi, işi değil, insanı korumaktır”
Bu söylem, özellikle hükümet tarafından işgücü piyasası politikaları ile beraber dillendirilmektedir. Ancak 

gerçek tam tersidir. Aksine, istihdamın istikrarı, firmayı ayakta tutmanın önceliklerine tabii kılınmaktadır. Yani 
işletmenin devamlılığı ile istihdam sürekliliği arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurulmaktadır. Bu yaklaşım aynı 
zamanda, liberal öğretinin girişimci olmadan üretim faktörlerinin harekete geçirilemeyeceği, yatırımcı olmadan 
işçinin de olmayacağı şeklinde özetlenebilecek temel varsayımı ile de örtüşme halindedir. 

“Çalışanları işten çıkarma imkânları daha geniş olsaydı, işletmeler ve özellikle de KO-
Bİ’ler, yatırım yapmada ve yeni eleman istihdam etmede daha hızlı davranabilirlerdi.” 
(TİSK)

Öncelikle basit bir mantıksal devamlılık sağlanmalıdır. Daha fazla işçiyi işten çıkarmanın en doğal sonucu 
işsizliktir. Dolayısıyla, pratik sonucu daha fazla işsiz yaratacak olan bir strateji ile nasıl istihdam yaratılacaktır? 
İşçi sayısını firma önceliklerine göre belirleyen bu yaklaşım, esneklik türleri arasında sayısal esnekliğe girer. 
Sayısal esneklik, çalışan sayısının pazarın beklentilerine ve üretimin gerekliliklerine göre arttırılıp azaltılmasıdır. 
İşgücü piyasasını esnekleştirdiğimiz oranda istihdamın artacağı, yeni işler yaratılacağı ve dolayısıyla işsizliğin de 
azalacağı gibi bir beklenti yaratılıyor. Hâlbuki 2000’li yılların verilerine baktığımızda esnekleşmeye paralel olarak 
işsizliğin azalmak bir yana artış gösterdiğine şahit olmaktayız. Dolayısıyla işverenlerin bu felsefesinin İLO ve IMF 
raporlarıyla da pratik bir karşılığının olmadığının kanıtlandığını söyleyebiliriz. 

“Nitelikli eleman bulma sıkıntısı yaşıyoruz”, “Meslek lisesi memleket meselesi”
İşverenler, -bir yönüyle doğru olarak-, vasıflı işgücü gereksinimi içerisinde olduklarını her fırsatta söylüyorlar. 

Ancak bunların meslek liselerinde eğitimlerini tamamladıktan sonra, istihdam edilecekleri çalışma koşullarını ise 
kendileri belirlemek istiyorlar. Bunun arkasında, vasıflı işgücüne duyulan gereksinim kadar, aynı zamanda genç 
işgücüne yönelik bir strateji da yatıyor. İşverenler, uyumlu, ucuz ve yaygın genç işsizliği ortamında düşük bir üc-
rete çalışabilir potansiyele sahip genç işçileri üretimde daha fazla kullanmak istiyor. Ayrıca işverenlerin nitelikli 
eleman gereksinimini, memleket meselesi olarak sunmasını, sermaye sınıfının, kendi öz çıkarlarını ülke çıkarı gibi 
sunması saptamasına bir örnek olarak verebiliriz.

 

“İşgücü piyasasında iş bulabilmenin, yükselebilmenin, iyi ücret alabilmenin, iyi çalış-
ma koşullarına sahip olabilmenin temeli daha vasıflı ya da nitelikli olmaktır.”

Vasıflı işgücünün yukarıda sayılan koşulları belirli ölçülerde yakalayabildiği doğrudur; ancak yalnız belirli 
ölçülerde. Çünkü vasıflı emeğin yaygın işsizlik dolayısıyla, bilgi ve vasıflarına doğrudan karşılık gelmeyen, hatta 
zaman içerisinde vasıflarını yok eden çok farklı işlerde çalışmak zorunda kaldıkları bile söylenebilir. Türkiye’de 
işgücü piyasasının, kişilerin vasıf düzeyine uygun gerekli iş yaratma kapasitesinin olmadığı belirtilmelidir. Ayrıca 
ne kadar vasıflı olunursa olunsun, çeşitli üretim alanlarında teknolojinin gelişkinliği dolayısıyla yapılan işin emek-
ten bağımsız kılınabilmesi sonucu da doğabilmektedir. Bu işsizliği artırırken, gelişen teknolojinin bir yanıyla kişiyi 
vasıfsızlaştırdığı da söylenebilir. Tüm bunların yanında, vasıflı emeğin istihdam edildiği, yükselebilmeye açık 
işyerlerinde, yıkıcı ve ezici bir rekabetin olabildiği, bunun da kişi üzerinde olumsuz kimi sonuçlar yaratabileceği 
belirtilmelidir. Ayrıca kariyer basamaklarında hızla tırmanma hevesi, işgücünü, işverenle daha uyumlu olmaya 
itmekte, ücretini ve çalışma koşullarını, toplu bir sözleşme aracılığı ile belirleyebileceği örgütlü iş ilişkilerinden 
uzaklaştırmaktadır. Bireyciliği körükleyen bu tutumun, işyerinde ve toplumsal planda dayanışma duygusunu 
zayıflatıcı etkileri olacağını da düşünmek gerekir. Vasıflı işgücüne dönük bir saplantının, aynı zamanda toplumun 
herhangi bir vasıf barındırmayan geniş kesimlerine dönük dışlayıcı kimi algılar oluşturacağını da söyleyebiliriz.
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GİRİŞ
Örgüt, en genel tanımıyla, belirli bir amacı gerçekleş-

tirmek üzere bir araya gelmiş insan topluluğunun eylem 
ya da güçlerinden oluşan sistem olarak tanımlanabilir. Bu 
anlamda, bir yapının örgüt olarak değerlendirilebilmesi 
için temel olarak üç öğenin varlığı gerekmektedir. İlk ola-
rak, yapının iki ya da daha çok kişiyi içermesi zorunlu-
dur. İkinci olarak, bu kişileri bir araya getiren sebeplerin, 
neden örgütlendiklerinin ve ne yapmak istediklerinin yani 
örgütsel amaçların ne olduğunun bilinmesi esastır. Üçün-
cü olarak da, örgütsel eylemin,  bireysel eylemler tara-
fından yönlendirilip eşgüdümleşmesiyle oluşan bir eylem 
olması ve bu bireysel eylemlerin basit bir toplamı değil bir 
bireşim oluşturmasıdır.

Bu açıdan bakıldığında örgütler, amaçlar ve bu amaç-
ları gerçekleştirmek üzere bir araya gelen insanlarla hare-
ket eden sistemlerdir. 

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) da yasayla kurulan ve 
ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarda bu-
lunan kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Bu 
açıdan bakıldığında, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Ana Yönetmeliği’nde Odanın amaçlarının belirlenmiş olma-
sı örgütün bir öğesinin tamamlandığını göstermektedir. 

İnsan öğesine ilişkin olarak İMO örgütlülüğüne baktı-
ğımızda, örgütün iki boyutlu bir yapıda olduğu söylene-
bilir. Birinci boyut, amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla 
bir araya gelen Oda üyelerinden oluşmasıdır. İkinci bo-
yut ise, amaçların gerçekleştirilmesinde yararlanılan ve 
profesyonel olarak nitelendirilebilecek çalışanlarlardan 
oluşmasıdır. Bu boyutta, çalışanların örgütün amaçları 
doğrultusunda çalışmaları ve bu çalışmalardan elde edi-
lecek faydaları örgütün bütünlüğü içerisinde bağımlı bir 
değişken olarak ifade etmek mümkündür. Bu çalışmalar 
ve bu çalışmalardan elde edilecek faydalar,  birinci bo-
yutta yer alan üyelerin, amaçlar doğrultusunda aktif ve 
etkin katılımından bu amaçlar doğrultusunda yapılacak 
çalışmaların belirlenmesi ve yönlendirilmesine kadar bir-
çok alanda gönüllülüğüne bağlıdır.

Örgütsel eylemin, bireysel eylemlerin basit bir toplamı 
değil, bir bireşim oluşturması zorunluluğu, örgütün insan 
öğesinin yapı olarak bilinmesini gerekli kılmaktadır. Bu 
nedenle İMO örgütlülüğünün, insan öğesine ilişkin birinci 
boyutunu oluşturan üyelerinin yapısının araştırılması bir 
gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu amaçla, İMO Ankara Şubesi’nde üye yapısının be-
lirlenmesine yönelik olarak Profil Çalışması adı altında bir 
çalışma grubu oluşturulmuş ve üye profilinin haritasına 
çıkarmaya yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu raporda 
bu çalışmanın birinci aşamasını oluşturan “Genel Yapı” 
değerlendirmesi sunulmuştur.

YÖNTEM
Profil çalışması adı altında başlatılan çalışmamız, üye-

lerimize ilişkin demografik özelliklerin ve çalışma durum-
larına ilişkin genel bilgilerin derlenmesini,  yaşadıkları 
sürece ilişkin olarak sosyal ve ekonomik öznel düşünce-
lerinin öğrenilmesini ve bu düşünceler temelinde Odaya 
bakışlarının analizini amaçlamaktadır. Bu bağlamda Profil 
Çalışma Grubumuzun yürüttüğü çalışmalar temel olarak 

iki aşamaya ayrılmıştır. 
Birinci aşamada, üyelerimizin demografik özelliklerinin 

ve çalışma durumlarına ilişkin genel bilgilerin derlenme-
si ve elde edilecek veriler temelinde üye yapısına ilişkin 
“Genel Yapı” değerlendirmesinin yapılması amaçlanmış-
tır. Demografik özellikler açısından cinsiyet ve mezuniyet 
tarihi temel değişken olarak ele alınmış, çalışma duru-
muna ilişkin bilgiler temelinde belirlenen gruplar da bu 
değişkenler çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

İkinci aşamada ise, birinci aşama sonucunda elde edi-
len verilere göre örneklemin seçilmesi ve bu örneklem 
üzerinde Profil Çalışma Grubumuzca hazırlanan soru 
kâğıdı aracılığıyla anket yöntemiyle veri derlemesinin 
gerçekleştirilmesidir. Bu aşamada aynı zamanda üyele-
rimizin Odaya bakışlarının analiz edilmesi amaçlanmıştır.  

Bu rapor, birinci aşamada elde edilen verilerin paylaşıl-
masını amaçlamaktadır.

Şubemizce yapılan bilgi güncellemesi kapsamında cin-
siyet ve mezuniyet tarihi değişkenlerinin yanı sıra çalışma 
durumlarına ilişkin verilerin elde edilmesi amacıyla üyele-
rimize çalışma durumları ile ilgili de sorular sorulmuştur. 

Şubemizce yapılan bilgi güncellemesi kapsamında ça-
lışmanın başlangıç tarihi itibarı ile 20.894 kayıtlı üyeden 
13.744’üne ulaşılmış ve bu üyelerden 12.122’sinin bilgile-
rinin güncellemesi gerçekleştirilmiştir. Güncelleme ama-
cıyla ulaşılan üyelerden 1.622’si çeşitli nedenlerle bilgi 
güncellemesi yaptırmamıştır.

Güncelleme yapılan 12.122 üyenin 11.860’ı “çalışma du-
rum güncellemesi” adı altında sorulan sorulara cevap ver-
miştir. Bilgi güncellemesi yapılan üyelerden 262’si de “çalış-
ma durum güncellemesi” sorularına cevap vermemiştir. 

“Çalışma durum güncellemesi” sorularından elde edi-
len bulguların “Şube”ye genellenebilirliği “cinsiyet” ve 
“mezuniyet tarihleri” dağılımı ile test edilmiştir. 

20.894 üye ile “çalışma durum güncellemesi” soruları-
nı cevaplayan 11.860 üyenin “cinsiyet” ve mezuniyet ta-
rihleri” dağılımları birbirine benzer çıkmış ve istatistiksel 
olarak farklılık göstermedikleri belirlenmiştir.

Buna bağlı olarak elde edilen bulgular istatistiksel ola-
rak “Şube”ye genellenebilecek nitelikte bulunmuş ve de-
ğerlendirmeler 20.894 üye üzerinden yapılmıştır. 

GENEL YAPI

1. GENEL

1.1. CİNSİYET DAĞILIMI
İMO Ankara Şubesi üyelerinin cinsiyet dağılımı Tablo 

1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Cinsiyet Dağılım

% Sayı

Kadın 8,14 1.700

Erkek 91,86 19.194

Toplam 100,00 20.894
Tablo 1’e göre; şube üyelerinin % 8’ini kadınlar % 

92’sini ise erkekler oluşturmaktadır. Bu dağılım üniversi-
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telerdeki inşaat mühendisliği alanında eğitim gören kadın 
ve erkek oranları arasında da benzerlik göstermektedir. 
Bu anlamda İnşaat Mühendisliği erkek yoğun bir mühen-
dislik dalı olma özelliğindedir. 

Mezuniyet tarihleri itibarı ile bakıldığında ise şube ka-
dın üyelerinin ortalama ağırlıklı mühendislik süresi 21 
iken, erkeklerinki ise 26 yıldır. 

1.2. MEZUNİYET TARİHLERİNE GÖRE DAĞILIM

İMO Ankara Şubesi üyelerinin mezuniyet tarihi itibarı ile 
dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2’ye göre; şube üyelerinin % 31’i 0-10 yıllık mü-
hendislerden oluşmaktadır.  Buna karşın 30 yılın üzerinde-
ki mühendislerin % 33 gibi bir orana sahip olması, özel-
likle ülkemizde bu gün üniversitelerimizden mezun olan 
inşaat mühendisi sayısı göz önüne alındığında önemli bir 
soruna işaret etmektedir. Bu anlamda mezun olan inşa-
at mühendisleri ile odaya üye olan inşaat mühendisleri 
sayısının incelenmesi gerekmektedir. Bu durumu 1980 
sonrasında kamuda çalışanların üyelik zorunluluğunun 
kalkmış olması ile açıklamak olası görünmemektedir. Bi-
lindiği gibi; 1980 sonrasında uygulanan neoliberal politi-
kalar ile kamu alanında istihdam daraltılmış ve buna bağlı 
olarak inşaat mühendislerinin kamu alanındaki istihdamı 
azalmıştır.

Tablo 2: Cinsiyet ve Mezuniyet Tarihleri İtibarı ile 
Dağılım

% Sayı

Kadın

0-5 yıl 20,23 344

6-10 yıl 17,12 291

11-20 yıl 24,69 420

21-30 yıl 22,51 383

31-40 yıl 12,14 206

+ 40 yıl 3,32 56

Toplam 100,00 1.700

Erkek

0-5 yıl 15,95 3.061

6-10 yıl 14,53 2.790

11-20 yıl 19,26 3.696

21-30 yıl 15,43 2.962

31-40 yıl 25,55 4.904

+ 40 yıl 9,28 1.781

Toplam 100,00 19.194

Toplam

0-5 yıl 16,30 3.405

6-10 yıl 14,74 3.081

11-20 yıl 19,70 4.116

21-30 yıl 16,01 3.345

31-40 yıl 24,46 5.110

+ 40 yıl 8,79 1.837

Toplam 100,00 20.894

Bununla birlikte 1980 sonrası döneme işaret eden 30 
yıl ve altında mühendislik yaşına sahip üyelerin oranla-
rının ilk 10 yılda % 16’dan başlayarak, ikinci 10 yılda % 
19,7’ye yükselmesi ve son 10 yılda da % 31’e çıkması da 

dikkatle incelenmelidir. Her türlü olumsuz koşula rağmen 
1980 sonrasında üye sayısı 10 yıllık periyotlar göz önüne 
alındığında bir önceki döneme göre yaklaşık % 50 ora-
nında artmaktadır.

Mezuniyet tarihleri itibarı bakıldığında kadın ve erkek 
üyeler arasında göze çarpan temel farklılık, 30 yıl ve üzeri 
mühendislik yaşına sahip kadın üyelerin oranının % 15 
olması iken, erkek üyelerde ise bu oranın % 35’e yük-
selmesidir. 0-10 yıllık mühendisler açısından ise bu duru-
mun tersi bir durum söz konusudur. Kadın üyeler arasın-
da 0-10 yıllık mühendislerin oranı % 37 iken erkeklerde 
bu oran % 30’dur.  

2. ÇALIŞMA DURUMLARI

Yukarıda da belirtildiği gibi bilgi güncelleme çalışma-
ları içerisinde üyelerin çalışma durumlarının öğrenilmesi 
amacıyla Profil Çalışma Grubumuzca belirlenen bazı so-
rular da üyelerimize sorulmuştur. Bu konu ile ilgili üyeleri-
mize yöneltilen sorular aşağıda verilmiştir;

•	 Halen bir işyerinde çalışıyor musunuz?
•	 Ücretli mi ya da şirket sahibi/iş ortağı mısınız?
•	 Çalışıyorsanız işyerinizde inşaat mühendisi olarak 

mı çalışıyorsunuz?
•	 Ücretli çalışansanız kamuda mı özel sektörde mi 

çalışıyorsunuz?
•	 Emekli misiniz?
•	 İş arıyor musunuz?

Söz konusu sorulardan elde edilen veriler, Profil Çalış-
ma Grubumuzca değerlendirilmiş ve veriler çalışma du-
rumuna ilişkin dört temel grupta incelenmiştir.

Birinci grup, ücretli çalışanlar grubudur. Bu grupta yer 
alan üyeler, kamu ya da özel sektörde ücretli çalışan, bir 
işyerinin sahibi/ortağı ya da emekli olmayan olmayanlar 
olarak belirlenmiştir. 

İkinci grup, emekliler grubudur. Bu grupta yer alan üye-
ler, işyeri sahibi/ortağı olmayan emekliler olarak belirlen-
miştir.

Üçüncü grup, işsizler grubudur. Bu grupta yer alan 
üyeler, işyeri sahibi/ortağı ya da emekli olmayan işsizler-
den oluşmaktadır. 

Dördüncü grup ise işyeri sahibi/ortağı olan üyelerden 
oluşmaktadır. Bu grupta ikinci grupta yer almayan emekli 
üyeler de yer almaktadır.

2.1. GENEL 

İMO Ankara Şubesi üyelerinin çalışma durumlarına iliş-
kin genel yapı Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’de kadın ve 
erkek üyelerin toplamı olarak düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen gruplama temelinde şubenin en yoğun 
grubu, toplam üyelerin % 44’ünü oluşturan ücretli çalışanlar 
grubu oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla  % 30 ile işyeri sahibi/
ortağı olanlar, % 20 ile emekliler ve % 6 ile işsizler izlemek-
tedir. İş yeri sahibi/ortağı olan emekliler de dahil edildiğinde 
emekliler grubunun oranı % 31’e yükselmektedir.

Tablo 3: Çalışma Durumları Genel Yapı
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% Sayı

Kadın

Ücretli çalışanlar 62,07 1.055

Emekliler 15,85 270

İşsizler 8,50 144

İşyeri sahibi/ortağı olanlar 13,58 231

TOPLAM 100,00 1.700

Erkek

Ücretli çalışanlar 42,13 8.086

Emekliler 20,73 3.978

İşsizler 5,60 1.075

İşyeri sahibi/ortağı olanlar 31,55 6.055

TOPLAM 100,00 19.194

T o p -
lam

Ücretli çalışanlar 43,75 9.142

Emekliler 20,33 4.248

İşsizler 5,83 1.219

İşyeri sahibi/ortağı olanlar 30,08 6.286

TOPLAM 100,00 20.894

Çalışma durumuna ilişkin olarak kadın ve erkek açısın-
dan oranlara bakıldığında kadınların erkeklere göre daha 
çok ücretli çalışanlar içerisinde yer aldığı görülmektedir. 
Kadınların % 62’si, erkeklerin ise % 42’si ücretli çalışan-
dır. Bu durum işyeri sahibi/ortağı olan grupta tam tersi bir 
seyir izlemektedir. Bu grupta, erkeklerin % 32’si, kadınla-
rın ise % 14’ü yer almaktadır. İşsizlik oranı da kadın ve er-
kek açısından önemli bir fark göstermektedir. Şube üyesi 
kadınların % 9’u işsiz iken erkeklerin ise % 6’sı işsizdir. 
Bu veriler inşaat mühendisi kadınların inşaat mühendisi 
erkeklere göre hem iş bulma hem de kendi işyerini kurma 
ya da bir işyerine ortak olma açısından çeşitli zorlukları-
nın olduğunu göstermektedir. Emekliler grubu açısından 
da kadınların emeklilik oranlarının erkeklerin emeklilik 
oranlarının altında olduğu görülmektedir. 

2.2. ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR

2.2.1. KAMU-ÖZEL SEKTÖR DAĞILIMI

Ücretli çalışanların kamu-özel sektör dağılımı Tablo 
4’de verilmiştir.

Tablo 4: Ücretli Çalışanlar: 
Kamu - Özel Sektör Dağılımı

% Sayı

Kamu 31,74 2.902

Özel 68,26 6.240

Toplam 100,00 9.142

Tablo 4’e göre; ücretli çalışanların % 32’si kamuda, % 
68’i ise özel sektörde çalışmaktadır. (Bu oranların yıllar 
itibarı ile değerlendirilmesi hem ülkemizde izlenen istih-
dam politikalarındaki değişikliklerin, hem de Odamıza 
üye olan inşaat mühendislerinin çalışma durumlarına iliş-
kin değişikliklerin izlenmesini sağlayabilecek niteliktedir.) 
Mezuniyet tarihleri 1990 ve öncesi olan ve ücretli çalı-
şan üyelere bakıldığında, kamuda çalışanların oranı % 
54, mezuniyet tarihleri 1991-2000 olan ve ücretli çalışan 

üyelere bakıldığında % 31, mezuniyet tarihleri 2001-2011 
olan ve ücretli çalışan üyelere bakıldığında ise bu oran 
% 24’e düşmektedir. Bu durum temel olarak 1980 son-
rasında izlenen neoliberal politikaların bir sonucu olarak 
değerlendirilebilir.  Bununla birlikte kamu alanında inşaat 
mühendisliği açısından görülen bu daralma, 1980 son-
rasında kamu alanında uygulanan ve “yapımcılıktan de-
netçiliğe” olarak formülleştirilen politikaların da temel he-
defini ortaya koymaktadır. Yapımcılıktan denetçiliğe soyu-
nan bir yapıda dahi kamuda mühendis istihdam oranının 
azalması değil artması beklenir. Bu açıdan bakıldığında; 
1980 sonrası yürütülen politikaların temel amacının her 
alanı piyasaya açmak olduğu ve “yapımcılıktan denetçi-
liğe” sloganı ile meşrulaştırılmaya çalışılan bu anlayış ile 
denetçiliğin piyasaya açıldığını söylemek mümkündür.

2.2.2. MEZUNİYET TARİHLERİ İTİBARI İLE DAĞILIM

Ücretli çalışanların mezuniyet tarihleri itibarı ile dağılım-
ları Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5: Ücretli Çalışanlar: Mezuniyet Tarihleri İti-
barı ile Dağılım

% Sayı

Kamu

0-5 yıl 20,95 608

6-10 yıl 24,17 701

11-20 yıl 22,22 645

+ 20 yıl 32,67 948

Toplam 100,00 2.902

Özel

0-5 yıl 38,96 2.431

6-10 yıl 24,70 1.542

11-20 yıl 23,40 1.460

+ 20 yıl 12,93 807

Toplam 100,00 6.240

Toplam

0-5 yıl 33,24 3.039

6-10 yıl 24,53 2.243

11-20 yıl 23,03 2.105

+ 20 yıl 19,19 1.755

Toplam 100,00 9.142

Tablo 5’e göre; ücretli çalışanların % 19’unun mezuni-
yet tarihi 1990 ve öncesidir. % 23’ünün mezuniyet tarihi 
1990-2000 iken % 58’inin ise 2000-2011’dir. 

Özel sektörde ücretli çalışanların % 13’ünün mezuniyet 
tarihi 1990 ve öncesi iken kamuda ücretli çalışanların me-
zuniyet tarihi 1990 ve öncesi olanlarının oranı % 33’dür. 
Bu değerler sırasıyla 1990-2000 mezuniyet tarihliler için 
özel sektörde % 24, kamuda % 22, 2001-2011 mezuniyet 
tarihliler için özel sektörde %63, kamuda ise % 45’dir. 

Bu veriler ışığında bakıldığında mühendis istihdamının 
arttığı gibi bir sonuca ulaşmak mümkündür. Ancak bu 
çok yüzeysel bir değerlendirme olacaktır. Özellikle mü-
hendislik süresi ileri olan üyelerin emeklilik durumları ve 
kendi iş yerlerini kurarak ya da bir işyerine ortak olarak 
iş yaşamlarını sürdürüyor olmaları bu sonuca ulaşılma-
sını engelleyecek hususlardır. Bu durum, ücretli çalışan-
ların kamu-özel sektör dağılımlarına ilişkin bölümde de 
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belirtildiği gibi hem üniversitelerin inşaat mühendisliği 
alanındaki kontenjan artışları hem de kamu-özel sektör 
dağılımının işaret ettiği hususlar göz önüne alınarak de-
ğerlendirilmelidir. 

2.2.3. KADIN-ERKEK DAĞILIMI
Ücretli çalışanların kadın-erkek dağılımı Tablo 6’da ve-

rilmiştir. 

Tablo 6: Ücretli Çalışanlar: Kadın – Erkek Dağılımı

% Sayı

Kamu

Kadın 15,06 437

Erkek 84,94 2.465

Toplam 100,00 2.902

Özel

Kadın 9,91 618

Erkek 90,09 5.622

Toplam 100,00 6.240

Toplam

Kadın 11,54 1.055

Erkek 88,46 8.086

Toplam 100,00 9.142

Tablo 6’ya bakıldığında; ücretli çalışanlar içerisinde ka-
dınların oranı % 12 iken erkeklerin oranı % 88’dir. Toplam 
üyeler içerisinde kadın oranının % 8 olduğu göz önüne 
alındığında; kadınların erkeklere göre daha yoğun olarak 
ücretliler grubu içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Bu 
durum özellikle işyeri sahibi/ortağı olan gruba kadın katı-
lımının düşüklüğünden kaynaklanmaktadır. 

Ücretliler arasındaki kadın-erkek dağılımına kamu ve 
özel sektör olarak bakıldığında oldukça önemli farklar or-
taya çıkmaktadır. Kamuda çalışan ücretlilerin % 15’i ka-
dın iken % 85’i de erkektir. Özel sektördeki dağılımlarına 
baktığımızda ise %10’u kadın iken % 90’ı erkektir. Bu, 
kadınlar açısından kamunun, erkekler için ise özel sek-
törün yoğun olduğunu göstermektedir. Bu durumun, iş 
bulmaya ilişkin süreçlerin bir sonucu olup olmadığı ince-
lenmelidir.

Ücretli çalışan kadınların % 41’i kamuda, % 59’u özel 
sektörde çalışırken,  erkeklerin ise % 30’u kamuda % 
70’i ise özel sektörde çalışmaktadır.

2.2.4. İNŞAAT MÜHENDİSİ OLARAK ÇALIŞIP ÇA-
LIŞMAMA DURUMU

Ücretli çalışanların inşaat mühendisi olarak çalışıp ça-
lışmadığına ilişkin veriler Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Ücretli Çalışanlar: İnşaat Mühendisi Ola-
rak Çalışıp Çalışmama Durumu

% Sayı

Kamu

İnşaat Müh. Olarak Çalışanlar 93,38 2.710

Diğer 6,62 192

Toplam 100,00 2.902

Özel

İnşaat Müh. Olarak Çalışanlar 97,06 6.057

Diğer 2,94 183

Toplam 100,00 6.240

Toplam

İnşaat Müh. Olarak Çalışanlar 95,90 8.766

Diğer 4,10 375

Toplam 100,00 9.142

Tablo 7’ye göre; ücretli çalışan inşaat mühendislerinin 
% 4’ü çalıştıkları yerlerde meslekleri dışında istihdam 
edilmektedirler. Bu durum özellikle kamuda çalışan inşa-
at mühendisleri arasında daha yoğundur. Kamuda ücretli 
çalışan inşaat mühendislerinin % 7’si, özel sektörde çalı-
şanların ise  % 3’ü mesleği dışında istihdam edilenlerden 
oluşmaktadır. Söz konusu verileri kamu alanındaki daral-
ma ile birlikte ele alındığında ve inşaat mühendisi olarak 
çalışmayan % 7’lik kesimi toplam kamuda ücretli çalışan 
kesimden çıkartıldığında kamu açısından zafiyet olduğu 
açıkça görülebilmektedir.

2.2.5. İŞ ARAMA DURUMU

Ücretli çalışanların iş arama durumları Tablo 8’de ve-
rilmiştir.

Tablo 8: Ücretli Çalışanlar: İş Arama Durumu

% Sayı

Kamu

İş arayan 0,85 25

İş aramayan 99,15 2.877

Toplam 100,00 2.902

Özel

İş arayan 4,55 284

İş aramayan 95,45 5.956

Toplam 100,00 6.240

Toplam

İş arayan 3,37 308

İş aramayan 96,63 8.833

Toplam 100,00 9.142

Tablo 8’e göre; ücretli çalışanların % 3’ü iş aramaktadır. 
Kamuda ücretli çalışanlarda iş arama oranı % 1 iken bu 
oran özel sektör için % 5’dir. Bu açıdan bakıldığında; üc-
retli çalışanlar arasında kamuda çalışanların memnuniye-
tinin özel sektörde çalışanlara göre daha yüksek olduğu 
söylenebilir.

2.3. EMEKLİLER

2.3.1. HALEN ÇALIŞIP-ÇALIŞMAMA DURUMU
Emeklilerin çalışıp, çalışmama durumları Tablo 9’da ve-

rilmiştir.
Tablo 9: Emekliler: Çalışıp, Çalışmama Durumu
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% Sayı

Çalışanlar 44,38 1.885

Çalışmayanlar 55,62 2.362

Toplam 100,00 4.248

Tablo 9’a göre; emeklilerin  % 44’ü halen bir işyerinde 
çalışırken, % 56’sı ise herhangi bir işyerinde çalışma-
maktadır. Emekliler içerisinde bu yoğunlukta çalışan bir 
kitlenin bulunması inşaat mühendisleri açısından sorgu-
lanması gereken bir husustur. Güvence olarak belirli bir 
maaşı bulunan emeklilerin, emeklilik sonrası çalışıyor ol-
ması, güvence olarak görülen emeklilik maaşlarının nor-
mal yaşam standartları altında olduğu olarak yorumlana-
bilir. Ancak bu durumun daha derinlikli değerlendirebil-
mek için konuyla ilgili daha ayrıntılı verilere ihtiyaç vardır. 

İşyeri sahibi/ortağı olan emekli üyelerde bu oranlara 
dahil edildiğinde, emekliler içerisinde halen bir işyerinde 
çalışanların oranı % 64’e yükselmektedir.

2.3.2 İŞ ARAMA DURUMU

Emeklilerin iş arama durumu Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10’a göre; emeklilerin % 22’si iş aramakta, % 78’i 
ise iş aramamaktadır. Halen çalışan emekliler ile herhan-
gi bir işyerinde çalışmayan emekliler arasında bu açıdan 
önemli farklar bulunmaktadır. Çalışan emeklilerin % 9’u 
iş ararken, çalışmayan emeklilerin ise % 32’si iş aramak-
tadır. Bu durum çalışan emekliler arasında memnuniyetin 
düşük olduğunu göstermesinin yanı sıra, emekliler ara-
sında yaşam koşulları açısından kendini güvende hisset-
meyenlerin oldukça fazla olduğunu da göstermektedir.

Tablo 10: Emekliler: İş Arama Durumu

% Sayı

Çalışanlar

İş arayan 8,50 160

Aramayan 91,50 1.725

Toplam 100,00 1.885

Çalışmayanlar

İş arayan 31,84 752

Aramayan 68,16 1.610

Toplam 100,00 2.362

Toplam

İş arayan 21,48 913

Aramayan 78,52 3.335

Toplam 100,00 4.248

İşyeri sahibi/ortağı olan emeklilerde bu orana dahil edildi-
ğinde emekliler arasında iş arama oranları önemli ölçüde de-
ğişmektedir. Bu durumda çalışan emekliler arasında iş ara-
yanların oranı % 7’ye, tüm emekliler arasında iş arayanların 
oranı ise % 26’ya düşmektedir. Bununla birlikte söz konusu 
düşüşleri, emekliler açısından olumlu bir şekilde değerlen-
dirmek mümkün görünmemektedir. Çalışan emekliler gru-
buna, bu gruptaki üye sayısından daha yüksek sayıda işyeri 
sahibi/ortağı emekli üye dahil edilmesine rağmen bu grupta 
iş arayanların sayısının % 2 gibi bir oranda azalması olumlu 
görüş oluşturulmasını engellemektedir.

 2.4 İŞSİZLER

2.4.1 İŞ ARAMA DURUMU

İşsizler arasında iş arama durumu Tablo 11’de verilmiş-
tir.

Tablo 11: İşsizler: İş Arama Durumu

% Sayı

İş arayan 79,19 965

Aramayan 20,81 254

Toplam 100,00 1.219

Tablo 11’e göre; işsizlerin % 79’u iş ararken, % 21’i 
ise iş aramamaktadır. İşsizler arasında iş aramayanların 
oranının bu kadar yüksek olması ya da bu şekilde ifade 
edilmesi, inşaat mühendisleri arasındaki umutsuzluğun 
da bir işareti olarak değerlendirilebilir.

2.4.2 MEZUNİYET TARİHLERİ DAĞILIMI

İşsizlerin mezuniyet tarihi itibarı ile dağılımı Tablo 12’de 
verilmiştir. 

Tablo 12: İşsizler: Mezuniyet Tarihleri Dağılımı

% Sayı

İş Arayanlar

0-5 yıl 67,52 652

6-10 yıl 16,79 162

11-20 yıl 10,22 99

+ 20 yıl 5,47 53

Toplam 100,00 965

Aramayanlar

0-5 yıl 33,33 85

6-10 yıl 19,44 49

11-20 yıl 21,53 55

+ 20 yıl 25,69 65

Toplam 100,00 254

Toplam

0-5 yıl 60,40 736

6-10 yıl 17,34 211

11-20 yıl 12,57 153

+ 20 yıl 9,68 118

Toplam 100,00 1.219

Tablo 12’ye göre; işsizler arasında en yoğun grubu 0-5 
yıllık mühendisler oluşturmaktadır. 0-5 yıllık işsiz mühen-
dislerin toplam işsiz mühendisler içerisindeki oranı % 
60’dır. Bu oran, genç mühendislerin diğer mühendislere 
göre daha yüksek oranda işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya 
olduğunu göstermektedir. 

0-5 yıllık işsiz mühendisler içerinde iş aramama oranı 
% 12’dir. Genel ortalamada % 20 olan bu oranın genç 
mühendisler için % 12 çıkması, genç mühendislerin ge-
nele göre daha umutlu olduğunu göstermekle birlikte, 
genç mühendisler açısından bu kadar kısa bir sürede bu 
umutsuzluk oranına ulaşılmış olması üzerinde önemle 
durulması gereken bir husustur.
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İşsizlerin % 10’unu 20 yılın üzerinde mühendislik yaşı 
olan mühendislerin oluşturması dikkat çekicidir. Bunların 
% 45’i iş ararken % 55’i ise iş aramamaktadır.

2.4.3 KADIN-ERKEK DAĞILIMI

İşsizler arasında kadın-erkek dağılımı Tablo 13’de ve-
rilmiştir.

Tablo 13: İşsizler-Kadın, erkek dağılımı

% Sayı

İş Arayanlar

Kadın 10,22 99

Erkek 89,78 867

Toplam 100,00 965

Aramayanlar

Kadın 18,06 46

Erkek 81,94 208

Toplam 100,00 254

Toplam

Kadın 11,85 144

Erkek 88,15 1.075

Toplam 100,00 1.219

Tablo 13’e göre; işsizler arasında kadınların oranı % 
12 iken erkeklerin oranı ise % 88’dir.  Genel ortalamada 
kadınların oranının  % 8 olduğu göz önüne alındığında; 
kadınların erkeklere göre işsizlik oranının daha yüksek ol-
duğunu söylemek mümkündür.  Bu oranlar iş arayıp ara-
madıklarına ilişkin verilerle birlikte değerlendirildiğinde; 
işsiz kadınların % 31’inin, işsiz erkeklerin ise % 19’unun 
iş aramadığı görülmektedir. Bu anlamda kadınlar iş bul-
ma konusunda erkeklerden daha umutsuzdur.

2.5 İŞ YERİ SAHİBİ/ORTAĞI

2.5.1 EMEKLİLİK DURUMU

İş yeri sahibi/ortağı olanlar arasında emeklilik durumu 
Tablo 14’de verilmiştir.

Tablo 14: İşyeri Sahibi/Ortağı: Emeklilik Durumu

% Sayı

Emekli 35,31 2.220

Emekli Değil 64,69 4.066

Toplam 100,00 6.286

Tablo 14’e göre; işyeri sahibi/ortağı olanların % 35’ini 
emekliler oluşturmaktadır. Emekliler grubu içerisinde ça-
lışanların çok olması yanında işyeri sahibi/ortağı olanlar 
arasında da emeklilerin bu kadar çok olması, bu duru-
mun nedenlerinin ve ortaya çıkardığı sonuçlarının daha 
detaylı bir çalışma ile ele alınması gerekliliğini ortaya koy-
maktadır. 

2.5.2 İŞ ARAMA DURUMU

İş yeri sahibi/ortağı olanlar arasında iş arama durumu 
Tablo 15’de verilmiştir.

Tablo 15: İşyeri Sahibi/Ortağı: İş Arama Durumu

% Sayı

Emekli

İş arayan 6,11 136

Aramayan 93,89 2084

Toplam 100,00 2220

Emekli Değil

İş arayan 2,04 83

Aramayan 97,96 3973

Toplam 100,00 4055

Toplam

İş arayan 3,48 218

Aramayan 96,52 6057

Toplam 100,00 6275

Tablo 15’e göre; işyeri sahibi/ortağı olanlar arasında iş 
arayanların oranı % 4’dür. Bu oran emeklilik durumuna 
göre önemli farklılıklar göstermektedir. Emekli ve işyeri 
sahibi/ortağı olanların % 6’sı iş ararken, emekli olmayan 
işyeri sahibi/ortağı olanlar arasında bu oran % 2’dir. 

SONUÇ

İnşaat Mühendisleri Odası yasayla kurulmuş kamu ku-
rumu niteliğinde bir meslek odasıdır. “Kamu Kurumu Ni-
teliği” bir kavram olarak ele alındığında, bu kavramın te-
mel olarak “Kurum” kavramına dayandığı görülmektedir. 
“Kurum” kavramında başat olan, yapının sınırlarının belli 
olmasıdır. Bu anlamda “Kurum” durağan bir yapıya işa-
ret eder. Ancak bu kavrama “Kamu” kavramı eklenerek 
yapının “kamusal” niteliği dile getirildiğinde yapının sınır-
ları da “kamusal”a verilen anlama bağlı olarak genişler 
ve “kurum” kavramı ile oluşturulan sınırlar ortadan kalkar. 

Bu kavramsallaştırma, yasayla oluşturulmuş bir yapı-
da, yapının amaçlarının “kamusal” ile birlikte okunması-
nın getireceği zenginliğe işaret eder.

Bu raporda, İMO Ankara Şubesi’nin insan öğesinin 
üyelerden oluşan boyutu incelenmiş ve bu boyuta ilişkin 
yapının genel değerlendirmesi yapılmıştır.  Değerlen-
dirme esas olarak, elde edilen verilerin paylaşılmasını 
amaçlamıştır.

“Genel Yapı”ya ilişkin elde edilen verilerin, İMO’nun 
amaçlarının “kamusal” ile birlikte okunmasında çoğaltıcı 
bir etkiye sahip olması Profil Çalışma Grubumuzun ortak 
beklentisidir.

Profil Çalışma Grubumuzca halen sürdürülmekte olan 
ikinci aşama çalışmaları bu çoğaltıcı etkiye katkı koymayı 
amaçlamaktadır.

İMO Ankara Şubesi Profil Çalışma Grubu
Ankara, 2012
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EYLÜL-EKİM 2011/6 TARİHLİ BÜLTENİMİZDE YER ALAN 
“İÇME SUYU: ZARAFETLİ REZALET” DOSYASI HAKKINDA

Eylül- Ekim 2011 tarihli şube bül-
tenimizde Ankara içme suyu ile ilgi-
li “İçme Suyu: Zarafetli Rezalet” 
başlıklı bir dosya hazırlamış ve bül-
tenimizin 32 ve 49. sayfa aralarında 
çeşitli uzmanlarla ve akademisyen-
lerin bu konudaki yazılarına ve söy-
leşilerine yer vermiştik. 

Ankara’nın içme suyunu kapsam-
lı olarak ele aldığımız dosyamızda, 
İnşaat Mühendisi Gökhan Marım 
“Ankaralının İçmesuyu Artık Da-
macana Oldu”, İnşaat ve Çevre 
Yüksek Mühendisi Hasan Akyar 
“Kızılırmak Suyu Unutuldu mu?”, 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde öğretim üyesi Tayfun 
Çınar “Türkiye’de Su Yönetiminin 
Yapısal Değişimi” başlıklı yazılarını 
bizlerle paylaşmıştı. Ayrıca dosya-
mızda, Doğayı ve Çevreyi Koruma 
Deneği (DOĞADER) Genel Sekrete-
ri Caner Gökbayrak ile şişelenmiş 
sularla ilgili ve BES üyesi Suat Pila-
nali ile de su faturalarından alınan 
vergiler üzerine yaptığımız söyleşi-
lere yer vermiştik. 

Bültenimizde yer alan “Ankara-
lının İçme Suyu Artık Damaca-

na Suyu Oldu” , “Kızılırmak Suyu 
Unutuldu mu?” başlıklı yazılar ile 
“Su Faturasından Alınan Vergi-
ler” başlıklı söyleşimiz hakkında 10 
Kasım 2011 tarihinde ASKİ Genel 
Müdürlüğü imzalı bir yazı şubemize 
ulaşmıştır. Söz konusu yazı ile ilgili 
olarak ASKİ Genel Müdürlüğü sekre-
taryası ile yapılan telefon görüşmele-
rinde ASKİ yetkililerince söz konusu 
yazının sahiplenilmesi üzerine şube-
miz bülten yayın kurulu, etik değerler 
ve Odamızın yayıncılık ilkeleri gereği 
yazının geliş tarihini takip eden ilk 
bültenimizde yayımlamak amacıyla 
yazının tarih/sayı numarası içerecek 
şekilde, resmî kanaldan şubemize 
gönderilmesini, 22 Kasım 2011 tarihli 
ve 06.55344 sayılı yazısı ile ASKİ Ge-
nel Müdürlüğü’nden talep etmiştir. 
Şubemiz tarafından gönderilen ilgili 
yazımıza ASKİ Genel Müdürlüğü, ta-
kip eden sayfalarda da göreceğiniz 
üzere, 23 Aralık 2011 tarihinde kale-
me alıp 26 Aralık 2011 tarihinde tara-
fımıza ulaştırdığı bir yazı ile görüş ve 
önerilerini resmî yollardan şubemize 
göndermiştir. 

Bültenimizde yer alan söyleşi ve 
yazılara ilişkin olarak birer yanıt ni-

teliği taşıyan ASKİ Genel Müdürlü-
ğü’nün görüşlerini içeren yazısına, 
etik değerler ve Odamızın yayıncı-
lık ilkeleri gereği Şubemizin yayın 
organı olan Bültenimiz de yer vere-
rek siz değerli üyelerimiz ve kamu-
oyuyla bu konuyu paylaşmayı bir 
görev biliyoruz. ASKİ Genel Mü-
dürlüğü tarafından şubemize ileti-
len yazıya bir önceki sayımızda ya-
zının elimize ulaşma tarihinin Aralık 
2011-Ocak 2012 tarihli bültenimizin 
matbaada baskıda olduğu tarihe 
denk gelmesi sebebiyle, ASKİ Ge-
nel Müdürlüğü’nün ilgili yazısını ya-
zının elimize ulaşmasını takip eden 
ilk bültenimiz olan Şubat 2012/1 
tarihli bu bültenimizde sizlerle 
paylaşıyoruz. 

Şubemizin ASKİ Genel Müdürlü-
ğü’ne ilettiği 22 Kasım 2011 tarihli ve 
06.55344 sayılı yazısı ve ASKİ Genel 
Müdürlüğü’nün görüşlerini içeren 
26 Aralık 2011 tarihinde tarafımıza 
ulaşan yazısıyla birlikte ASKİ Genel 
Müdürlüğü’nün görüşlerini içeren 
yazıda bahsi geçen söz konusu ya-
zarların ve yayın kurulumuzun ko-
nuyla ilgili değerlendirmelerini takip 
eden sayfalarda bulabilirsiniz. 
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Aralık 2011 - Ocak 2012 tarihli bülteni-
mizde 25 ve 29. sayfa aralıklarında bu-
lunan “Kızılırmak Suyu Davasında Bü-
yükşehir Belediyesi’ne İkinci Ret” baş-
lıklı haberimizin 26. ve 28. sayfalarında 
teknik bir hata sonucu aynı metne yer 
verilmiştir. 26. sayfada olması gereken 
metin aşağıda sunulmuştur. 

...
Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 

03.11.2008 gün ve 2008/1997 değişik iş sa-
yılı kararı ile 5271 sayılı CMK’nun “bir suçun 
işlendiğini öğrenen Cumhuriyet Savcısının 
görevi” başlıklı 160. Maddesinde belirtildiği 
üzere; C. Savcısının kendisine yapılan şikâ-
yet karşısında soruşturma başlatıp delilleri 
toplamak suretiyle sonuca göre bir karar 
vermesi gerektiği yönünde Yargıtay yerleşik 
içtihatları olduğu, (6. CD. 17.06.2008 gün 
2007/10393 esas, 2008/13391 K.), soruş-
turma başlatılmadan deliller toplanmadan 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 
verilmesi yerinde görülmediğinden itirazın 
kabulüne karar vermiştir.

Sanık, 03.12.2008 tarihi C.Savcısına 
verdiği savunmasında, İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şube Başkanı olarak görev 
yaptığını, iddianın Haziran ayında Ankara 
Platformu su hattı girişimi adına yapmış ol-
duğu, basın açıklamasına dayalı olduğunu, 
bu dönem İnşaat Mühendisleri Odası An-

kara Şubesinin Ankara Platformuna ait 60 
derneğin dönem sözcüsü bulunduğunu, bu 
nedenle açıklama yaptığını, görüşün şahsi 
görüşü olmadığını, tüm Ankara Platformu 
üyeleri tarafından kaleme alındığını, hakaret 
ve iftira kastının olmadığını savunmuştur.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığı, 16.01.2009 gün ve 2009/170 asın 
Soruşturma nolu iddianame ile,…Müşteki 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İb-
rahim Melik Gökçek vekili Av. Fatih Atalay, 
Cumhuriyet  Başsavcılığımıza vermiş oldu-
ğu, 20.06.2008 havale tarihli şikayet dilek-
çesi ile İnşaat Mühendisleri  Odası Başkanı 
Ankara Platformu Üyesi Nevzat Ersan’ın 
03.06.2008 tarihinde yapmış olduğu basın 
açıklamasında kullandığı; “II. Çernobil fa-
ciası başlığı ile Kızılırmak Suyunda sülfat, 
sodyum ve klorür değerlerinin yüksekliğine 
dikkat çekerek bunun etkileri şimdi değil 
yıllar sonra görülecek. Çernobil faciasından 
sonra dönemin bakanının çay içerek olayın 
etkilerinin olmadığını göstermeye çalışma-
sı sonradan Karadeniz Bölgesinde kanser 
vakalarının patlaması gibi, içme suyundaki 
bu değerlerin yüksekliği de gelecek dö-
nemlerde hipertansiyon, kalp hastalıklarına, 
böbrek yetmezliğinden anemiye ve sinir 
bozuklularına kadar pek çok rahatsızlığa se-
bep olacak” şeklindeki sözleri nedeniyle atılı 
suçlardan şikâyetçi olmuştur.

Şikâyet dilekçesi ekinde sunulan İnşaat 
Mühendisleri Odası Başkanı Ankara Plat-
formu üyesi Nevzat Ersan’ın 03.06.2008 
tarihinde yaptığı açıklamalarda geçen 
sözlerine yönelik haberlerin incelenmesi 
sonucu; Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığı Basın Suçları Soruşturma Bürosun-
ca 2008/1597 sayılı soruşturma evrakı 
üzerinden verilen 17.07.2008 gün ve 
2008/864 sayılı kararda; açıklamada ge-
çen sözlerin “toplumsal ilgili uyandıran, 
kamunun sağlığına ilişkin olay nedeniyle 
kamuoyunun dikkatini çekmek amaçlı, 
şikâyet olunanın konumuna uyar nitelikte 
olduğu, eleştirisel olarak kabul edilme-
si gerektiği, siyaset sahnesinde yer alan 
toplumun belli bir kesimini yönetme iste-
minde bulunan kişilerin eleştirilere katlan-
ma zorunluluğu bulunduğu” hususunun 
belirtildiği, diğer bir deyişle sözlerin suç 
oluşturmadığı düşüncesiyle Kovuşturma-
sına yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Sincan 1.Ağır Ceza Mahkemesi, Kovuş-
turmaya yer olmadığı kararına karşı yapılan 
itiraz sonucu 03.11.2008 tarihinde; “5271 
Sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun “bir 
suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet Sav-
cısının Görevi” başlıklı 160.Maddesinde be-
lirtildiği üzere Cumhuriyet Savcısının kendi-
sine yapılan şikâyet karşısında soruşturma 
başlatıp...
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T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 23.12.2011 gün 
ve M.06.1.ABB.5.01.00.03.620.99/501-2011 
sayılı yazısı ekine iliştirilen “İnşaat Mühendisle-
ri Odası Ankara Şubesi’nin Eylül-Ekim Dönemi 
Haber Bülteninde yer alan ‘İçme Suyu Zara-
fetli Rezalet’ – ‘Ankaralının İçme Suyu Artık 
Damacana Suyu Oldu’ ve ‘Kızılırmak Suyu 
Unutuldu mu’ Başlıklı Yazılarla İlgili Açıklama” 
başlıklı ve ASKİ Genel Müdür Danışmanı Çev-
re Mühendisi Nurullah Said YEKEN tarafından 
hazırlanmış üç sayfadan oluşan metindeki sa-
dece ‘Kızılırmak Suyu Unutuldu mu’ yazısına 
yönelik açıklama ve değerlendirmelere ilişkin 
görüşlerimiz aşağıda aktarılmaktadır:

‘Kızılırmak Suyu Unutuldu mu?’ başlıklı 
yazı, İMO Ankara Şubesi Haber Bülteni Ey-
lül-Ekim 2011/6 sayısının 36, 37 ve 38’inci 
sayfalarında yayımlanmıştır.

**--**
ASKİ’nin ilettiği açıklama metninde söz ko-

nusu yazı içeriğine ilişkin sadece;
“-Kızılırmak projesinin planlaması doğrudur. 

Üniversitelerin verdiği raporlar doğrultusunda 
Ankara’nın su ihtiyacının karşılanmasında Kı-
zılırmak projesinin öne alınması DSİ ile ortak 
alınmış bir karardır.

-Kızılırmak sistemi batıdaki barajlarımızdan 
farklı yağış rejimine sahip olduğu için susuz-
luk döneminde Ankara’nın sigortası olmuştur. 
İTÜ’nün hazırladığı raporda da acilen Gerede 
yerine farklı havzada yer alan Kızılırmak proje-
sinin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

-Gerede’nin yapım süresi proje aşamaları 
da dahil 5 yıldır. Buna karşın Kızılırmak çok 
daha kısa bir sürede bitirilebilecek bir proje 
olduğundan yapımı öne alınmış, 1 yıl gibi re-
kor bir sürede tamamlanarak Ankara susuz 
kalmaktan kurtulmuştur. Birleşmiş Milletler ve 
Dünya Su Örgütü Kızılırmak Projesini Dünya 
genelinde “En İyi Uygulama” seçmiş ve 2010 
yılının Nisan ayında Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi’ne bu konuda bir ödül vermiştir.

-Yurtiçi ve yurtdışındaki otoriteler tarafından 
da büyük takdirle karşılanan bu projenin be-
lirli çevrelerce küçümsenmesi ve eleştirilmesi 
üzüntü vericidir.”

Başlıkları altında toplanmıştır. 
Adı geçen ASKİ açıklamasında, ‘Kızılırmak 

Suyu Unutuldu mu?’ başlıklı yazıda yer alan 
görüşlere doyurucu herhangi bir karşı tez ileri 
sürülememiş olup, sorulan soruların hiçbirine 
de yanıt verilmemiştir. Ancak, açıklamada yer 
verilen ve yukarıda aktarılan bilgilere ilişkin de-
ğerlendirmelerimiz aşağıda sıralanmaktadır:

1-“Kızılırmak projesinin planlamasının doğ-
ru olmadığı iddiası” konusu tartışma dışıdır. 
Çünkü Kızılırmak projesinin planlaması yoktur. 
Böyle bir planlama raporu bulunmamaktadır. 
Su kaynakları planlaması ciddi bir iştir ve uzun 
soluklu bir süreçtir. Planlama kapsamında 
farklı alternatif güzergâh, pompa istasyonu, 
depolama, arıtma ve benzeri tesislerin karşı-
laştırılması, kademelendirilmesi ve önerilen en 
uygun çözümün tüm ölçütler dikkate alınarak 
önerilmesini içerir. Bir iki ay içinde hazırlanma-
sı olası değildir. 

Önce uygulamaya karar verildikten sonra, 
ardından planlama yapılamaz.

2-Planlaması olmayan, ya da yetersiz veri 
ve öngörülerle uygulamaya konulan büyük alt-

yapı yatırımları çok büyük harcamalara neden 
olmakta, amaçlanan faydayı sağlamamakta, 
hatta kısa bir süre içinde işlevini yerine geti-
rememektedir. Bunun ders niteliğindeki bir 
örneği toplam 400 kilometre uzunluğunda bü-
yük çaplı borulardan, 5 büyük pompa istasyo-
nundan, toplam depolama hacimleri 200 bin 
metreküpü aşan 10 su deposundan oluşan 
Kızılırmak Projesi Uygulamasıdır.

3-“Üniversitelerin verdiği raporlar doğrultu-
sunda Ankara’nın su ihtiyacının karşılanma-
sında Kızılırmak projesinin öne alınması DSİ ile 
ortak alınmış bir karardır” gerekçesine temel 
oluşturan İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühen-
disliği Bölümü’nün Şubat 2007 tarihinde ha-
zırladığı ‘Ankara İl Merkezi Acil Su İhtiyacı Ön 
Değerlendirme Raporu’ bir içmesuyu planla-
ma raporu niteliğinden uzaktır. Sadece Ankara 
il merkezinin acil su ihtiyacının karşılanması 
için “derhal harekete geçilmesi ve Kesik-
köprü’den su teminine başlanması gerektiği” 
sonucuna varılmasında gerekçe oluşturmak 
amacıyla hazırlattırıldığı düşünülmektedir.

4-Şubat 2007 tarihli ‘Ankara İl Merkezi Acil 
Su İhtiyacı Ön Değerlendirme Raporu’nu ha-
zırlayan adı geçen öğretim üyelerinden ikisi, 
daha sonra bürokrasinin en üst kademelerin-
deki görevlere atanmış, akademik çalışma-
larına son vererek üst düzey kamu yöneticisi 
olmuşlardır.

5-“Kızılırmak sistemi batıdaki barajlarımız-
dan farklı yağış rejimine sahip olduğu için 
susuzluk döneminde Ankara’nın sigortası ol-
muştur. İTÜ’nün hazırladığı raporda da acilen 
Gerede yerine farklı havzada yer alan Kızılır-
mak projesinin yapılması gerektiği belirtilmiş-
tir” denilmektedir ASKİ’nin açıklama yazısın-
da. Halen işletmede bulunan ve Ankara’nın 
içmesuyu kaynakları olan barajların tümü Sa-
karya Nehri havzasındadır. Oysa, Gerede Sis-
temi Filyos Çayı havzasında olup, Ankara’nın 
mevcut içmesuyu kaynaklarından farklı yağış 
ve akış rejimine sahiptir.

6- ASKİ açıklamasında; “Kızılırmak çok 
daha kısa bir sürede bitirilebilecek bir proje 
olduğundan yapımı öne alınmış, 1 yıl gibi rekor 
bir sürede tamamlanarak Ankara susuz kal-
maktan kurtulmuştur” değerlendirmesi yer al-
maktadır. 2004 yılında etütleri, planlaması, kati 
projesi ve finansmanı büyük ölçüde hazır olan 
Gerede sistemi yapımının uzun süre alacağını 
iddia eden kurum, planlaması ve projesi 2007 
yılbaşında bulunmayan, yatırım büyüklüğü, 
isale hattı uzunluğu, devasa pompa istasyon-
ları, 700 metreye varan pompalama yüksekliği 
ve 200 000 metreküpü aşan hat boyu depo-
lamalarını bir yıl gibi bir sürede tamamlayabil-
miştir. Böylesi bir yatırımı, ‘olağanüstü’ kısa 
bir sürede ‘hizmete alan’! bir idarenin, Gerede 
Sistemi’ni 5 yıl içinde bitirebileceğini ısrarla 
vurgulaması savunulamaz.   

7- “Birleşmiş Milletler ve Dünya Su Örgütü 
Kızılırmak Projesini Dünya genelinde ‘En İyi 
Uygulama’ seçmiş ve 2010 yılının Nisan ayında 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bu konuda 
bir ödül vermiştir” şeklinde bir kanıt, bir savun-
ma ASKİ’nin açıklamasında vurgulanmaktadır. 
Her ne kadar İMO Ankara Şubesi Bülteni’nde-
ki ‘Kızılırmak Suyu Unutuldu mu?’ başlıklı yazı-
da adı geçen “Ödül”den söz edilmemişse de, 
en iyi uygulama ödülünün gündeme getirilmiş 
olması konu ile ilgili bazı bilgilendirmenin yapıl-

masını zorunlu kılmıştır. Şöyle ki;
-Söz konusu ödülün Birleşmiş Milletler Teş-

kilatı ile kurumsal hiçbir bağlantısı yoktur. Ödül, 
Birleşmiş Milletler tarafından verilmemiştir.

-‘Dünya Su Örgütü’ Birleşmiş Milletler’in 
asli organlarından biri değildir, Birleşmiş Millet-
ler’e bağlı bir organizasyon da değildir. Hatta, 
Birleşmiş Milletler’in birlikte ve ortak çalışma 
yaptığı bir kuruluş da değildir. Ortak yanları bir 
tek her ikisinin merkezinin de New York’ta bu-
lunmasıdır.

-Dolayısı ile ‘ödül’, Birleşmiş Milletler tara-
fından verilmemiştir. 

-2010 yılının Nisan ayında basın yayın or-
ganlarımızda konu ile ilgili şu haberler yer al-
mıştır:

“Dünya Su Örgütü (World Water Organi-
zation-WWO), Birleşmiş Milletler’de (BM) dü-
zenlenen törende, Ankara Büyükşehir Beledi-
yesine, Kızılırmak Suyu İsale Hattı Projesiyle, 
su çalışmalarında ‘En İyi Uygulama’ ödülünü 
verdi.

Merkezi New York’ta bulunan Dünya Su 
Örgütü, BM binasında düzenlediği iki günlük 
‘Su ve Global Sağlık’ konulu konferansın ilk 
gününün sonunda ödül töreni düzenleyerek, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi heyetine 2010 
yılının ödülünü takdim etti. Layık görülen ‘En 
İyi Uygulama’ ödülü, Dünya Su Örgütü’nün 
Başkanı Dr. Harold H.S. Oh tarafından Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bekir 
Ünüvar’a takdim edildi. 

Dünya Su Örgütü’nün Başkan Yardımcısı 
Vahid Vahidullah Konferans’ta yaptığı konuş-
masında, Dünya Su Örgütü’nün Türkiye, Orta 
Doğu ve Kafkaslar’dan sorumlu danışmanı 
Kaan Soyak’a da Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi ve Türk halkı ile aralarındaki işbirliğinin 
sağlanmasındaki çalışmalarından dolayı ay-
rıca teşekkür etmek istediğini belirtti. Dünya 
Su Örgütü’nün Yönetim Kurulu üyesi Dr. Elaine 
Valdov da Başkan Gökçek’in önderliğinde, 
Belediyenin Kızılırmak nehrinin rehabilitas-
yonunu başlattığını anlatarak; ‘Bu su projesi, 
kamu ve özel sektör ortaklığını en iyi şekilde 
ortaya koyan mükemmel bir örnek olmuştur’ 
dedi.

Açılışını Dünya Su Örgütü’nün Başkan Yar-
dımcısı Vahid Vahidullah’ın yaptığı ve BM’nin 
En Az Gelişmiş Ülkelerden sorumlu Yüksek 
Temsilcisi Cheick Sidi Diarra’ın da katıldığı 
konferans, Dünya Su Örgütü tarafından, En-
donezya’nın BM Daimi Temsilciliği ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğuyla dü-
zenleniyor.”

-Ödül ile ilgili kısa bilgiler:
Ödülü Veren Örgüt:       World Water Orga-

nization (WWO)
(Dünya Su Örgütü, bir sivil toplum kuruluşu)
Ödülü Alan: Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Başkanlığı
Ödülün Alındığı Yer:     BM Yerleşkesi, Dele-

ge Lokantası, New York-ABD
Ödülün Alındığı Etkinlik: WWO’nun düzen-

lediği iki günlük “Su ve Küresel Sağlık”  konu-
lu Konferans’ın Resepsiyonu

Ödülün Alındığı Tarih:    8 Nisan 2010, saat: 
6:30-8:30 PM

Resepsiyonun Sponsoru: T.C. Ankara 
Şehri

-Resepsiyon’un Orijinal Program Metni:

ASKİ AÇIKLAMASINA YANIT BAĞLAMINDA

Aç
ık

la
m

a



43 an
ka

ra bülten

şubatikibinoni
ki

THE HIGH-LEVEL CONFERENCE ON 
WATER AND GLOBAL HEALTH 

AT THE UNITED NATIONS 
RECEPTION 
6:30-8:30 PM 
Thursday, April 8, 2010 United Nations 
Delegates Dining Room  
Hosted by: 
H. E. Amb. Waheed Waheedullah, Deputy 
Chairman, Executive Board 
The World Water Organization 
WORLD WATER AWARD CEREMONY 
Presided by Dr. Elaine Valdov, Executive 
Director, The World Water Organization 
Dr. Harold H. S. Oh, Chairman, Executive 
Board, The World Water Organization

 Music by AMS Quartet 
Sponsored by The City of Ankara, Re-
public of Turkey

**--**
-Yukarıdaki bilgiler ışığında, konferansı dü-

zenleyen Birleşmiş Milletlerin olmadığı açıktır. 
Sadece Birleşmiş Milletler yerleşkesindeki bir 
binanın salonu (iki gün) ve yemekhanesi (iki 
saat) kiralanarak etkinlik gerçekleştirilmiştir. 
Dolayısı ile ödül töreninin Birleşmiş Milletler’de 
yapıldığı yönündeki bilgi doğrudur.

-Etkinliğin iki sponsoru bulunmaktadır: An-
kara Büyükşehir Belediyesi ile Endonezya’nın 

BM Daimi Temsilcisi.
-Ödül törenine müzikle eşlik eden “AMS 

Quartet”in ücreti “Ankara Şehri, TC” tarafın-
dan karşılanmış mıdır?

-Ödül töreninde WWO Başkan Yardımcısı 
kürsüden “Bu su projesi, kamu ve özel sek-
tör ortaklığını en iyi şekilde ortaya koyan mü-
kemmel bir örnek olmuştur” demiştir. Bu çok 
önemli ve üzerinde durulması gereken bir açık-
lamadır. Kızılırmak Projesi, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ile özel sektör işbirliği ile mi yapıl-
mıştır? Eğer böyle ise, söz konusu yatırımda 
kamunun payı nedir? Özel sektör olarak adı 
geçen yatırım sahibi ya da firmaları kimlerdir?

-WWO’nun yayımlanmış bir “Ödül Tarifesi” 
bulunmaktadır. Söz konusu sponsorluk tarife-
si ve karşılığında sunulan ödül ve hizmetlere 
ilişkin ayrıntılı bilgi http://www.theworldwater.
org sitesinden ya da “14 Wall Street, Level 20 
New York, New York, 10005 USA” adresinden 
sağlanabilir. 

Ana ödül ve sponsorluklar 25 000 Dolardan 
başlayan bağışlarla olup, dört kategoride hiz-
met verilmektedir. ‘Bağış’ miktarı 150 000 Do-
lar ve üzerinde ise, tüm sunulan ayrıcalıkların 
yanı sıra sponsorun özel ilgi ve isteklerine göre 
de ödül verilebilmektedir. (bknz; http://www.
theworldwater.org/past_events.php)

8-Konunun uzmanları tarafından hala ör-

nek bir çalışma ve aradan 40 yılı aşkın bir süre 
geçmiş olmasına karşın halen uygulanan bir 
planlama olarak nitelenen 1968 tarihli Ankara 
İçmesuyu Master Plan Raporu (DSİ / Camp-
Harris-Mesara) ile iki yıllık yoğun bir araştırma 
sonucu hazırlanan “Hirfanlı ve Kesikköprü Ba-
raj Gölleri ve Havzalarında Kirlilik Araştırması 
(DSİ, Aralık 2005)” raporlarında kısa dönem 
için önerilmeyen Kızılırmak’tan su getirme al-
ternatifi, belki de sadece bir ay içinde ve masa 
başında hazırlanan “Ankara İl Merkezi Acil Su 
İhtiyacı Ön Değerlendirme Raporu, İTÜ Şubat 
2007” ile göz ardı edilmiştir.

9-ASKİ’nin açıklamasının sonunda, “Yurtiçi 
ve yurtdışındaki otoriteler tarafından da büyük 
takdirle karşılanan bu projenin belirli çevre-
lerce küçümsenmesi ve eleştirilmesi üzüntü 
vericidir” şeklinde bir değerlendirme bulun-
maktadır. Bu değerlendirme doğrudur! Ancak 
mesleğimiz adına asıl üzücü ve yaralayıcı olan, 
mühendislik bilgi birikimi ve deneyimlerimizle 
uyuşmayan böylesi bir gayr-ı ekonomik ve atıl 
yatırımın Belediyemizin kıt kaynaklarıyla yapıl-
mış ve hala savunuluyor olmasıdır.  

Sonuç olarak, ‘Kızılırmak Suyu Unutuldu 
mu?’ başlıklı yazının sonunda yer alan onlarca 
sorunun hiçbirisine “ASKİ Açıklama” metnin-
de yanıt verilmemiş bulunmaktadır.

İMO Ankara Şubesi’nin Eylül –Ekim 2011 dö-
nemi bülteninde yayımlanan “Ankara’nın İçme 
suyu Artık Damacana Suyu Oldu” yazıya istina-
den ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından cevap 
niteliğindeki yazı ile ilgili açıklama zorunluluğu 
ortaya çıkmıştır.

Bahsi geçen İMO Ankara Şubesi’nin Eylül –
Ekim 2011 dönemi bülteninde yayımlanan “An-
kara’nın İçme suyu Artık Damacana Suyu Oldu” 
yazıda 2008 yılında Ankaralıya sülfat değeri TS 
266 Türk İçme suyu Standardına göre sınır de-
ğeri aşmış ve gene standarda göre hiç olma-
ması gereken bakteri verildiği ifade edilmiştir.   
Bu iddiaya istinaden İMO Ankara Şubesi’ne 
iletilen ASKİ yazısında ise bu bilginin “gerçeği 
yansıtmadığı” ifade edilmiştir. Ancak Ankaralıya 
sülfat değeri TS 266 Türk İçme suyu Standardı-
na göre sınır değerini (250 mg/l) aşmış ve gene 
standarda göre hiç olmaması gereken bakteri 
verildiği bilgisi bahse geçen yazıda da ifade 
edildiği gibi Kasım 2010 tarihinde ODTÜ Çev-
re Mühendisliği yayımlanan   “DRINKING WA-
TER QUALITY IN ANKARA: A MONITORING 
STUDY” (ANKARA’NIN İÇME SUYU KALİTESİ: 
İZLEME ÇALIŞMASI)  isimli yüksek lisans te-
zinden alıntı yapılarak ilgili yazıda kullanılmıştır. 
Yüksek lisans tezinden alınan bilgiler ve tezin 
künyesi aşağıda tekrar sunulmuştur. Bilimselliği 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından onay-
lanan yüksek lisanstaki bilgiler, Ankara’nın içme 
suyunun 1 günlük değil 6 aylık gözlemin sonu-
cunda oluşturulduğunu ifade etmektedir. 

Yüksek lisans tezine YÖK’ün tez veri taba-
nından ve ODTÜ kütüphanelerinden ulaşılabil-
mektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği tarafından yaptırılan yüksek lisans 
tezi çalışmaları göstermiştir ki; Ankaralı 2008 
yazında sınır değerlerin üzerinde sülfatlı ve bak-
terili su içmiştir.  

Ayrıntılı bilgi için bkz: 
Gözde T, 2010, Drinking Water Quality In 

Ankara: A Monitoring Study, yayımlanmamış 
yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversite-
si, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

 Districts   Total Coliform
/100 ml  

 Fecal 
Coliform
/100 ml  

 Kızılay   Dense Growth   - 

 K.Esat   Dense Growth   - 

 Bahçelievler   -  - 

 Aydınlıkevler   -  - 

 Demetevler   -  - 

 Eryaman   20   - 

 Tandoğan   5   - 

 Oran Sitesi   24   - 

 100. Yıl   9   - 

 Etlik   Dense Growth   - 

 Bilkent   48   - 

 Dikmen   -  - 

 Abidinpaşa   4   - 

 Öveçler   32   - 

 Yıldız   5   - 

 Cebeci   6   - 

 Mamak  Dense Growth   - 

 GOP  Dense Growth   5  

 Keçiören   Dense Growth   5  

 Emek   -  - 

 Ayrancı   2   - 

 Çayyolu   4   - 

 Elvankent   18   - 
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 Kızılay   78    295   290   335   280  

 Küçükesat   30   160   235   290   270   230  

 Bahçelievler   80    295   280   320   300  

 Aydınlıkevler   48   165   265   310   285   240  

 Demetevler   120    280   270   285   275  

 Eryaman   21   170   290   320   285   250  

 Tandoğan   89    300   275   335   310  

 Or-An   84   170   240   275   330   220  

 100. Yıl   38   155   310   265   330   265  

 Etlik   76   140   290   310   345   280  

 Bilkent   93   185   315   275   290   275  

 Dikmen   23   170   310   300   290   290  

 Abidinpaşa   56    285   300   340   270  

 Öveçler   89   210   220   300   315   235  

 Keçiören   20   150   290   275   370   275  

 Yıldız   80    255   285   335   245  

 Cebeci   21   145   325   295   330   285  

 Mamak   72   130   295   285   310   275  

 GOP   80    290   300   355   295  

 Batıkent   66   205   305   305   285   235  

 Emek   113    285   300   340   305  

 Ayrancı  47    285   315   335   265  

 Çayyolu   69   160   305   305   300   260  

 Elvankent   118    310   290   310   295  

Ankaralı 2008 yılında sınır değerlerin üzerinde sülfatlı ve bakterili su içmiştir.  

Table 4-9 “Sulfate Concentration (mg/l) for Districts in 
Months (July-December 2008)”

Table 4-21 “Coliform Analyses in July 
2008”
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Son günlerde basında sıklıkla Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kent-
sel Dönüşüme ilişkin bir yasa tasarısı 
hazırlandığı haberleri yer almakta, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar tarafından da anılan yasa 
tasarısının kısa süre içerisinde meclis 
gündemine getirileceği ifade edilmek-
tedir. Basında kısaca Kentsel Dönü-
şüm Yasası olarak ifade edilen yasa, 
aslında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 
Van depremleri sonrasında bir an ev-
vel hazırlayacağız dediği “Âfet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı”dır. Bu kav-
ram karışıklığının altında yatan neden 
siyasi iktidarın bir süredir yapmakta ol-
duğu ancak zaman zaman hukuki sü-
reçlerle karşı karşıya kaldığı  “kentsel 
dönüşüm uygulamalarını” afet riskini 
bahane ederek yasal bir çerçeveye 
oturtma arzusudur.

Geçtiğimiz gün basında “Âfet Ris-
ki Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı”nın Bakanlar 

Kurulunda imzaya açıldığı haberi yer 
almıştır. 

Öncelikle ifade etmeliyiz ki tüm 
ülkenin imar ve yapılaşma faaliyetlerini 
baştan aşağı değiştirecek böylesine 
önemli bir yasa tasarısı hazırlanırken, 
konunun birinci dereceden muhatabı 
olan yerel yönetimlerin, meslek oda-
larının ve üniversitelerin görüşünün 
alınmamasını, siyasi iktidarın artık 
gelenekselleşen “kimsenin aklına ihti-
yacım yok, her şeyi en iyi ben bilirim” 
mantığına yakışır buluyoruz.

Yasa Tasarısına ilişkin değerlendir-
melerimize gelince;

a) Riskli Alanlar
Yasa tasarısında “zemin yapısı veya 

üzerindeki yapılaşma nedeniyle can 
ve mal kaybına yol açma riski taşıyan 
alanlar” riskli alanlar olarak tanım-
lanmıştır. Topraklarımızın yüzde 66’sı, 
nüfusumuzun yüzde 71’i, toplam bele-
diyelerin yüzde 68’inin 1. ve 2. derece 
deprem bölgesi içinde yer aldığı bilin-

mektedir. 3. ve 4. derece deprem böl-
geleri de dikkate alındığında ülkemiz 
topraklarının yaklaşık yüzde 92’sinin 
deprem tehlikesi altında bulunduğu 
göz önüne alındığında, riskli alan be-
lirlemesinde öne çıkan unsurun ze-
min yapısı değil üzerindeki yapılaşma 
olacağı açıktır. Madde bu çerçevede 
yorumlandığında, kent merkezinde 
ranta açık alanların, üzerindeki “sağ-
lıksız” yapılar nedeniyle riskli alan 
ilan edilebileceği, aynı alanlara üze-
rindeki mevcut  yapılar yıkılarak yeni 
yapılar yapılabileceği sonucu ortaya 
çıkmaktadır. 

Yaşanan depremler göstermiştir ki 
aynı alan içerisinde yan yana iki yapı-
dan birisi yıkılırken diğeri depremi ha-
sarsız olarak atlatabilmektedir. 

Odamızın her fırsatta dile getirdiği 
üzere deprem bir doğa olayıdır. Depre-
mi afete dönüştüren, hiç mühendislik 
hizmeti almamış veya yeterli mühen-
dislik hizmeti almamış yapılardır. Bu 
bağlamda afet riski altındaki alanlarda 

ÂFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLAR

R
ap

or

“ÂFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
HAKKINDA KANUN TASARISI” ÜZERİNE İMO GÖRÜŞÜ
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öncelikli olarak yapılması gereken bi-
limsel çalışma yöntemleri ve değerlen-
dirme kriterleri kullanılarak riskli yapıla-
rın belirlenmesidir.

b) Riskli Yapılar
Yasa tasarısı riskli yapıların tespitini 

büyükşehirlerde büyükşehir belediye-
since bizzat veya ilçe belediyeleri ara-
cılığıyla yapılmasını veya yaptırılmasını 
öngörmekle birlikte “belirlediği alan-
lardaki riskli yapıların” tespitini “süre 
vererek” TOKİ’den ve idareden isteye-
bilmektedir.

Burada iki temel sorun göze çarp-
maktadır. Birincisi riskli yapıları belirle-
me konusunda yeterli olmayan idare-
lerin bu işi kimlere taşere edeceği ve 
yapılan çalışmaların bilimsel kriterlere 
ne denli uygun olacağı hususundaki 
belirsizliktir. İkinci husus ise Bakanlı-
ğın belirleyeceği alanlar konusudur. Bu 
hüküm, ülkenin her kentinde rant elde 
edilebilecek alanlarda keyfi uygulama-
lar yapılabilmesinin önünü açmaktadır. 

c) Kapsam
Yasa tasarısında,  “3573 sayılı Zey-

tinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılat-
tırılması Hakkında Kanun‘un, 4342 
sayılı Mera Kanunu‘nun, 6831 sayılı 
Orman Kanunu‘nun, 5403 sayılı Top-
rak Koruma ve Arazi Kullanım Kanu-
nu‘nun, 5366 sayılı Kanun‘un, 7269 
sayılı Kanun‘un, Turizmi Teşvik Kanu-
nu‘nun, Boğaziçi Kanunu‘nun, 2565 
sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güven-
lik Bölgeleri Kanunu‘nun ve 189 sayılı 
Kanun 3621 sayılı Kıyı Kanunu‘nun bu 
Kanun‘un arazi kullanımı bakımından 
uygulanmasını engelleyici hükümleri 
ve diğer kanunların bu Kanun‘a aykırı 
hükümleri uygulanmaz...»  denmek 
suretiyle her türlü alan yapılaşmaya 
açılmakta, “Bu Kanun uyarınca ya-
pılacak olan plânlar, 3194 sayılı İmar 
Kanunu‘nda ve imara ilişkin hükümler 
ihtiva eden özel kanunlar da dahil ol-
mak üzere diğer mevzuatta belirtilen 
kısıtlamalara ve askı ilân sürelerine 
tâbi değildir.” denmek suretiyle ise 
keyfi imar uygulamaları yapmanın önü 
açılmaktadır.

Neoliberal politikalara hizmet eden 
siyasi iktidarların her dönemde ser-
maye sınıfının çıkarları doğrultusunda 
yasalar çıkardığı bilinir. Ancak hiç bir 
siyasi iktidar bunu AKP iktidarı kadar 
pervasızca yapmamıştır, yapamamıştır. 

Yasa tasarısında dikkat çeken en 
önemli tasarruflardan biride sistemin 
güvencesi altında olan mülkiyet hak-
kının zedelenmesidir. Yasa tasarısının 
bütününde oluşturulmaya çalışılan 
anlayışa bakıldığında Bakanlığın, TOKİ’ 
nin ve İdarelerin gayrimenkuller üze-

rinde her türlü tasarruf hakkına sahip 
olacakları görülecektir. Bu demektir ki 
yasa tasarısı mevcut haliyle yasalaş-
tığı takdirde gayri menkullere dair her 
türlü tasarruf, yürütme erkinin insafına 
kalacaktır. Siyasi iktidar vatandaşına 
ucuz, güvenli, sağlam konut edinme 
hakkını temin etmek bir yana, vatan-
daşının dişinden tırnağından artırdığı 
paralarla edindiği mülkünü dahi elin-
den almayı planlamaktadır. Üstelik de 
uygulamaları kuruluş amacı dar gelirli 
vatandaşlara konut üretmek olan TOKİ 
üzerinden yapacaktır. Bu türden ör-
neklere ancak yetkinin tek elde toplan-
dığı monarşi rejimlerinde ya da faşist 
diktatörlüklerde rastlanabilir.

d) TOKİ’nin Yasa tasarısındaki yeri
Yasa tasarısında TOKİ, riskli yapıların 

belirlenmesi, riskli alanların ve rezerv 
yapı alanlarının belirlenmesi ve devri, 
cins değişikliği, tevhit ve ifraz, kamu-
laştırma işlemleri vb. konularda Bakan-
lıkla birlikte yetkili kılınmıştır. Geçtiğimiz 
dönemde birbirleriyle çelişkili pek çok 
yetkiyle giderek sınırsız faaliyet alanına 
sahip hale getirilen TOKİ, yasadan al-
dığı yetkilerle sermayenin kentlerdeki 
rant arayışına öncülük edecektir.

Türkiye’nin farklı kentlerinde aynı 
tip sosyal konutlar üreten, yarattığı 
toplu konut alanları, sosyal donatıları, 
bina kalitesi açısından tartışmalı olan, 
kurumsal altyapısı yetersiz TOKİ ülke-
mizin kentsel dönüşümünün mimarı 
olmaya soyunmaktadır.

e) Gönüllülük Esası
Basında yer alan haberlerde sıklıkla 

Yasa tasarısının “gönüllülük ilkesine” 
vurgu yapılmaktadır. Ancak;

•	 Yasa tasarısının 5. Maddesinin 1. 
Fıkrasında Tahliye ve yıktırma işlem-
lerine ilişkin olarak, “Riskli yapıların 
yıktırılmasında ve bunların bulunduğu 
alanlar ile rezerv yapı alanlarındaki uy-
gulamalarda, öncelikli olarak malikler 
ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır.” 
denilmekte iken aynı maddenin 3. 
Fıkrasında  “…verilen süre içerisinde 
yıktırılmayan yapılar idari makamlarca 
yıktırılır…” hükmünün yer aldığı, 
•	 Tasarının 6. Maddesinin 1. fıkra-

sında “Yeniden bina yaptırılmasına, 
payların satışına, kat karşılığı veya hâ-
sılat paylaşımı ve diğer usuller ile ye-
niden değerlendirilmesine paydaşların 
en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.” 
denilmekte iken aynı maddenin 2. fık-
rasında “Üzerindeki bina yıkılmış olan 
arsanın maliklerine yapılan tebligatı 
takip eden otuz gün içinde en az üçte 
iki çoğunluk ile anlaşma sağlanama-
ması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel 
hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki 
taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya 

İdare tarafından acele kamulaştırma 
yoluna da gidilebilir.” hükmünün yer 
aldığı,
•	 Yine Tasarının 6. Maddesinin 9. 

Fıkrasında ise “Bu maddeye göre ya-
pılan devir işlemleri ile kamulaştırmaya 
dair ihtilâflar hakkındaki dava ve takip-
ler sadece bedele ilişkin olarak, riskli 
alan ve riskli yapı tesbitleri ile yıktırma 
iş ve işlemleri hakkındakiler ise sadece 
bina ve enkaz bedeline ilişkin olarak 
yürütülür ve sonuçlandırılır.” hükmünün 
yer aldığı görülmektedir.

Bu hükümler birlikte değerlendiril-
diğinde yasa tasarısının kamuoyuna 
yansıtıldığı gibi gönüllülük ve anlaşma 
esasına dayanmadığı görülmektedir. 
Bu durum idarenin denetim yolların-
dan biri olan yargısal denetimin önünü 
kapatmakta ve dolayısıyla Anayasa-
nın 2. Maddesi ile belirlenen  “Hukuk 
Devleti” ilkesine aykırılık yaratmaktadır.  
Zira hukuk devleti, kendi yarattığı hu-
kuk değerleriyle kendini sınırlandıran 
ve kişilere hukuk güvenliği sağlayan 
devlettir.

Dolayısıyla bu tasarı kişilere hukuk 
güvenliği sağlamamaktadır.

f) Gelirler
Yasa tasarısında bazı gelir kalem-

lerinden elde edilen gelirlerin belli bir 
miktarının yasa uyarınca yapılacak iş 
ve işlemlerde kullanılması öngörül-
müştür. Bunlar arasında en çok dikkat 
çekeni, Orman Kanunu’nun 2. madde-
sinin birinci fıkrasının (b) bendine göre 
Hazine adına orman dışına çıkarılan 
yerlerin satışından elde edilen gelirler-
dir.

Kamuoyunda 2B arazileri olarak bili-
nen alanların afet riski bahane edilerek 
satışa, dolayısıyla yapılaşmaya açılma-
sını kabul etmemiz mümkün değildir.

Sonuç olarak;
Yürürlükteki tüm yasal mevzuatı 

devre dışı bırakacak şekilde tasarlanan 
“ Âfet Riski Altındaki Alanların Dönüş-
türülmesi Hakkında Kanun Tasarısı” ile 
öngörülen kentsel dönüşüm uygula-
maları, sağlıklı bir kentsel yenilenmeyi 
sağlayamayacağı gibi başta metropol 
kentlerimiz olmak üzere tüm ülkemizi 
bir rant alanı haline dönüştürecektir. 

Kentsel dönüşüm uygulamaları ya-
pılırken afet riskinin yanı sıra bölge 
halkının ve kamu yararının korunması 
gerekmekte iken tasarıda bu durum 
göz ardı edilmiştir

Siyasi iktidara sesleniyoruz.
Bir an önce yanlıştan dönünüz. Yok-

sa bu sorumluluğun altında kalırsınız. 

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

R
apor



46 an
ka

ra bülten

şubatikibinoni
ki

Van Depremi sonrasında Van’da 
bulundunuz, hasar tespit çalışma-
larına katıldınız ilk olarak bölge ile 
ilgili genel izlenimlerinizi öğrenebilir 
miyiz?

Van, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Pat-
nos, Adilcevaz ilçelerini kapsayan böl-
gelerde hasar-tespit çalışmalarında 
bulundum. Yaptığım incelemelerde ve 
gözlemlerimde ilk izlenimlerim şun-
lardır: Bu bölgede var olan yapıların 
tümünde, imalat kalitesizliği ve kötü 
işçilik, yapı denetiminin işleyişindeki 
yetersizlikler,  tasarım hataları ve detay 
eksiklikleri Van’da yaşanan depremin 
hasarlarının bu kadar büyük olmasın-
daki ana faktörler olarak göze çarp-
maktadır. Ayrıca, tasarımına ve imala-
tına orta kalitede de olsa özen göste-
rilmiş binaların, şartnamenin tariflediği 
kadar olmasa bile en azından can gü-
venliğini sağlayabilecek performansa 
ulaşabildiğini gözlemledim.

İMO yurt çapında yapı alanından 
inşaat mühendislerine çağrıda bu-
lundu ve bu eksende gönüllü mü-
hendisler çalışmalar yürüttü. Bu 
noktada,  hasar tespit çalışmaların-
dan bahsedebilir misiniz?

Ben İMO’nun gönüllü mühendisler 
çalışmasına katılmak için başvurdum. 
Ancak irtibatın sağlanmamasından 
kaynaklı olarak İMO bünyesinde yürü-
tülen hasar-tespit çalışmalarına katıla-
madım. Bu sebeple, Van’da yürütülen 
hasar-tespit çalışmalarına başka bir 

kurumsallıkta katıldım.
Van depremi sonrasına dair söyleye-

bileceğim ilk şey, devlet kurumlarının 
koordinasyonunda gerçekleşen ak-
saklıkların varlığıdır. 

Van depremi, İMO olarak bizim 
yeni şartnameye göre yapılmış olan 
güçlendirme projeleri uygulamaları 
yapılmış az sayıda da olsa binaların 
depreme maruz kalması durumunda 
nasıl bir davranış gösterdiğinin incele-
nebilmesi ve bunun üyelerle paylaşıla-
bilmesi için doğal bir laboratuar oluş-
muştur. Deprem sonrası için odamızın, 
teknik olarak daha kapsamlı çalışma-
lar yapmasının gerekli olduğunu dü-
şünüyorum. Bana göre, hasar-tespit 
çalışmaları, kamu kurumlarının yaptığı 
gibi sadece bina sahiplerinin zararları-
nın karşılanabilmesi amaçlı orta hasarlı 
yapı tanımlamasının raporları ile sınırlı 
kalmamalıydı. Bunun yanında deprem 
gibi bir olayı deneyimlemişken, bun-
dan sonra oluşabilecek depremlerde 
teknik eksikliklerin tamamlanmasında 
yönelik bir teknik eğitim seferberliği de 
oluşturulması gerekirdi. 

Binalarda, altyapıda ve yol, şe-
beke gibi yapılarda ne tür hasarlar 
gözlemlediniz? Hasarların yoğun-
laştığı başlıklar neler?

Kapsamlı bir teknik inceleme olma-
sa da, bu konuda Van-Muradiye-Çal-
dıran-Erçiş-Ağrı/Patnos-Bitlis/Adilce-
vaz güzergâhlarında incelemelerde 
bulunduk. Yaptığımız incelemelerde 

bazı asfalt yollarda tektonik streslere 
bağlı bozulmalar olduğunu gözlem-
ledik. Van-Erciş güzergâhında bazı 
küçük çapta heyelanlardan dolayı 
oluşan deformasyonların Karayolla-
rı tarafından hızla onarılarak ulaşımın 
sağlandığı gözlediğimiz diğer bir nok-
ta olmuştur. Erciş’te bölgede yaşayan 
halkla yapılan görüşmelerde Erciş’in 
altyapısının hasar gördüğü, elektrik ke-
sintilerinin ara ara devam ettiği, içme 
suyu ve kanalizasyon şebekelerinde 
sorunların yaşandığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca Erciş’te yol kenarındaki kaldı-
rımlarda yer yer kabarmalar ve kırılma-
lar gözlemlenmiştir. Bunların yanında 
Erciş’te yer altı su seviyesinin yüzeye 
yakın olmasının da altyapı da hasarla-
rın oluşmasında etkin bir faktör olduğu 
düşünülmektedir.

Altyapı da oluşan hasarların yanın-
da Erciş’te ve tüm deprem bölgesinde 
hasarla özellikle dört kattan yüksek 
binalarda oluşmuştur. Yapısal hasarlar 
konusunda yaptığımız incelemelerde, 
yapısal hasarların çoğunlukla düşük 
zemin mukavametine sahip alanlar 
üzerinde inşa edilmiş olması, düşük 
nitelikte malzeme kullanımı, şartname-
lerle belirtilen yapım kurallarını göz ardı 
ederek yapılan tasarımlar, detay eksik-
likleri, işçilik hataları, denetimsizlikten 
kaynaklı sorunlar ve özellikle yetersiz 
sargı donatısı gibi sorunlardan kay-
naklandığı düşünülmektedir. 

İncelediğimiz hasar görmüş binalar-
da, hasarın bu kadar büyük olmasında 
etken olan nedenleri ise alt başlıklar 
halinde şu şekilde sıralayabiliriz.                                                                                                       
•	Gerek mimari zorunluluk gerekse 

kullanım amacından dolayı yapılan ta-
sarım hataları ve detay eksiklikleri. 

SELİM İTEZ  İNŞAAT MÜHENDİSİ

VAN’DAN İZLENİMLER
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•	Zemin katlarının ticari kaygı ile iş-
yeri olarak tasarlanması dolayısıyla 
yumuşak/zayıf kat oluşturulması ve 
göreli kat deplasmanlarının uygunsuz-
luğuna karşı önlem alınmadan binala-
rın yapılması. 
•	Kuvvetli kiriş zayıf kolon oluşumla-

rının göz ardı edildiği tasarım hataları, 
özellikle yer altı su seviyesinin yüzeye 
yakın olduğu bölgelerde bodrum katın 
yapılmaması ve temellerin zemin mu-
kavemetinin düşük olduğu yüzeylere 
oturtulması ile ilgili tasarım hataları.
•	Bitişik nizamda yapılmış olan bina-

larda uygun dilatasyonların oluşturul-
mamasından kaynaklı çarpışma-çe-
kiçleme etkilerini göz önüne almayan 
tasarım hataları.
•	Deprem bölgelerinde özen göste-

rilmesi gereken yetersiz sargı donatısı 
kullanımından kaynaklanan tasarım 
hataları.
•	Ankraj ve bindirme boyları ile ilgili 

var olan kurallara uyulmamasından 
kaynaklı tasarım hataları.
•	Gerek göreli kat ötelenmesi gerek-

se de bina salınımının ve periyotlarının 
uygun düzeylere çekilmesini sağlaya-
cak olan en sağlıklı faktör olan düzenli 
perde konulmamasından kaynaklanan 
tasarım hataları.
•	Kat deplasmanlarına olumlu etkisi 

olabilecek dolgu duvar kullanmaktan-
sa daha az nitelikli ve ağır olan briket 
türü duvarların kullanılmasından kay-
naklı tasarım hataları.
•	İşçilik hataları ve denetim mekaniz-

masının çalışmaması. Bu noktada en 
önemli husus, dere kumu–çakılı ile ni-
teliği çok zayıf beton imalatları, işcinin 
keyfi olarak düğüm noktalarında etriye 
yerleştirilmesine özen gösterilmeme-
si ve yanlış etriye yerleşiminin kontrol 
edilmemesi.

Van depreminin bu kadar çok ha-
sara ve can kaybına yol açmasının 
en önemli nedeninin özensiz tasarım, 
yetersiz malzeme ve kalitesiz imalat ol-
duğunu özet olarak söyleyebiliriz. 

Özelinde siz, biliyoruz ki depreme 
karşı güçlendirme yapılmış binaları 
incelediniz. Bize bu konudaki bulgu-
larınızdan bahsedebilir misiniz?

Ben ilgili kurum adına, acil müda-
hale gerektiren yapıların incelemele-
rini gerçekleştirmek, gerekli yapısal 
inceleme ve teknik analizleri ile birlikte 
kuruma rapor olarak sunmak adına 
inceleme ve etüd işlerini gerçekleştir-
mek amacıyla bu hasar tespit çalış-
malarına katıldım. Dolayısıyla inceleme 
yaptığım binalarda 1997 A.B.Y.Y.H.Y. 
esas alınarak güçlendirme projesi ve 
uygulaması yapılmış binalarda ince-
leme kapsamıma girdi. Van-Tabanlı 

merkezli deprem tüm bölgeyi etkile-
memiş olduğu için başka bölgelerdeki 
güçlendirilmiş veya güçlendirilmemiş 

yapılarda depremsel yapı hasarlarını 
belirgin olarak göremedik. Ancak dep-
remin en yıkıcı etkilerine maruz kalan 
Van-Erciş güzergâhında yaptığımız 
incelemelerde sadece iki bina ile ilgili 
incelemelerde bulunma şansımız oldu. 
Bu yapılardan birinde güçlendirme 
uygulaması yapılmamış ve projesinde 
belirtilen beton kalitesinden çok sap-
madan imalat yapılmış ve sadece hafif 
hasar vardı. Diğerinde ise güçlendirme 
projesi ve uygulaması yapılmış ancak 
mevcut binada beton kalitesi projesin-
dekinden çok daha düşük olduğu için 
daha belirgin hasarlar vardı. Kullanım 
amaçları da aynı olan her iki binada 
yer altı su seviyesi yüzeye yakın olan 
bölgelerde yapılmış olduğundan radye 
temel üzerine oturtulmuş bodrum + 
4 katlı binalardı. Güçlendirme projesi 
ve uygulaması yapılmış binanın eski 
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mevcut beton kalitesinin tespitinde 5 
Mpa değerlerine kadar düşen sonuç-
lara ulaşılmıştır. Yapılan güçlendirme 
projesinin ana hedefi, yapının kullanım 
amacını aksatmayacak şekilde yeni 
perdeler oluşturarak kat deplasman-
larını makul seviyelerde tutabilmektir. 
Binanın depreme maruz kalması duru-
munda oluşabilecek kesme kuvvetleri-
ni bu perdelerle alınması düşünülmüş 
ve bu düşünce uygulamada da doğru-
luğunu ispatlamıştır. 23 Ekim 2011 ta-
rihinde meydana gelen “Van Depremi 
Sismik ve Yapısal Hasara İlişkin Saha 
Gözlemleri” başlıklı rapora göre, 7,2 
büyüklüğünde oluşan depremde yapı 
hedeflenen performansa uygun dav-
ranmıştır. Ancak daha sonra oluşan 

5,6-5,2 büyüklüğündeki depremlerde 
hasarlar belirginleşmeye başlamış yer 
yer çerçeve hasarlar oluşmuştur. Olu-
şan deprem de yer hareketi ile referans 
deprem yer hareketi karşılaştırılması-
nın kapsamlı bir şekilde yapılamadı-
ğı göz ardı edilirse, çok düşük beton 
kalitesine (C5) sahip bu yapıda, mimari 
zorunluluklar göz önüne alınarak yeni 
konulan perdeler şok dalgadan son-
ra oluşan kapasite azalmasına para-
lel yeni dalgalarda aynı performansı 
gösterememiştir. Diğer taşıyıcı sistem 
elemanlarının yetersiz malzemeden 
kaynaklanan kapasite zorlanmaları ge-
len artçı depremlerde binayı oluşturan 
çerçevelerde hasarlara yol açmıştır. 
Beton kalitesinin çok düşük olması ve 
yetersiz sargılamalar düğüm nokta-
ları ve bağlantı noktalarında kapasite 
yetersizlikleri oluşturmuştur. Bunun 
sonucunda da binada ötelenmeler-
den kaynaklı sorunlar baş göstermeye 
başlamıştır. 

Özetle hep merak ettiğimiz, sonra-
dan konulan yeni perdeler ve eleman-
lar teknik kurallarına uyularak yapılan 
imalatlarda binanın performansını artı-
rıcı etkileri yapabilecekler miydi? “Yeni 
konulan perdelerin binanın performan-
sını artırıcı etki yaptığı bu depremlerde 
gözlenmiştir.”  İncelenen binada yeni 
perdelerin konulması binayı ayakta 
tutmuştur. Yapılan analizlerde de bu 
görülmektedir. Ancak depreme da-
yanıklı yapı tasarımında temel ilkeler-
den biri tüm taşıyıcı sistemin sisteme 
gelen yükleri hasara uğratmadan dü-
zenli bir şekilde zemine aktarabilmesi 
gerekmektedir. Güçlendirme projesi 
yapımında da bu esas göz önüne alın-
malıdır.                   

Hedeflenen deprem performansına 
ulaşılması için gerekli ek elemanların 
düzenli bir şekilde yerleştirildiği ve var 

olan zayıflıklarının giderildiği binalarda 
teknik kurallara uygun imalatı yapıla-
cak takviye ve güçlendirmeler, T.D.Y. 
2007’nin öngördüğü düzeyde olama-
sa da gerçekte can güvenliğini sağla-
yabilecek düzeyde yapılar elde etme-
mizi sağlayacaktır.                                                                 

Sizin eklemek istedikleriniz?
Yapıların gerek mimari gerekse de 

tüm mühendislik kalemlerinin proje-
lerinin, bina yapım ve kalite kontrol 
süreçlerinin yetkin mimar ve mühen-
dislerle yapılması yapılara güveni artı-
rarak gündemdeki yönetmeliklerin ön-
gördüğü performanslara ulaşılmasını 
sağlayacaktır. Binayı yapanla kontrol 
edenlerin bağı ortadan kaldırılmalı ve 
bu hizmetler odalar tarafından veril-
melidir. İMO’nun kurumsal geleneği-
nin araştırmaya yönelik harekete açık 
olduğunu düşünerek, İMO tarafından 
kapsamlı deprem araştırmaları için 
öncülük yapılabileceği ve bunu gerek 
konferanslarla gerekse de görsel ma-
teryallerle üyeleri ile de paylaşabileceği 
düşüncesindeyim.

Yapılan analizde gevrek eleman olarak 
belirtilen k413-k513 kirişinin bastığı k 435 
- k535 kirişinde oluşan kapasite yetersizli-
ğinden dolayı eğilme catlağının oluşması ve 
k513 un gevrek eleman olmasını gösteren 
tipik davranış (analizdeki davranışın uygu-
lamada oluşması). Bu aksta dolgu duvar, 
hasarın daha fazla büyümesini önlemiş.
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Van Depremi sonrasında Van’da bulun-
dunuz, hasar tespit çalışmalarına katıldı-
nız, ilk olarak bölge ile ilgili genel izlenim-
lerinizi öğrenebilir miyiz?

Van’da bulunduğum süre içerisinde 
gece ve gündüz yaşanan iki ayrı Van’dan 
söz edebilirim. Deprem ve bunun, biraz-
dan bahsedeceğim, yarattığı travmanın 
üstüne kış şartları da eklenince şehrin 
yarısından fazlası boşalmıştı. Geceleri, tek 
bir ev ya da binanın ışıklarının yanmadığı 
ölü bir şehir, gündüzleri ise yardım gö-
nüllülerinin çabalarının yarattığı bir hare-
ketlilik vardı. Biliyorsunuz 23 Kasım tarihli 
ilk depremde en çok etkilenen yer Erciş 
olmuştu. Van merkezde ise fazla bina yı-
kılmamış, tek can kaybı bile çok fazladır 
ama Erciş’e oranla çok daha az olan ka-
yıpların çoğu zihniyet çürüklüğünden kay-
naklı yıkılan iki binadan çıkmıştı. Bunun 
dışında, ilk etapta Van için, devam eden 
artçıların yarattığı panik ve yaklaşan kış 
mevsiminin telaşından bahsedilebilir. Tabi 
tüm bunların üstünde deprem travması-
nı katmerlendiren, çok önemli bulduğum 
konu ise Van’ın özel durumundan kaynaklı 
yaşanan durumlardır. Depremin ilk saatleri 
itibariyle medyada yansımasını bulan po-
litik yaklaşımlar ileride yaşanabileceklerin 
sinyallerini vermişti ki; aynı medyada hiç-
bir şekilde yansımasını bulamayan, yardım 
isteyen deprem mağdurlarının joplanması, 
soğuk havada tazyikli su ile püskürtme 
operasyonları ve örnekleri çoğaltılabilir. Bu 
ve benzeri olaylar Van’ın coğrafik (Van’ın 
sınır şehir olması, ulaşımın zor ve kışın çe-
tin geçtiği bölge olması), sosyolojik (yok-
sulluk, farklı etnik köken ve kültür vb) ve 
politik olarak başka depremler de yaşayan 
Van halkının ruh hali durumu benim üze-
rinde herhangi bir söz söylemeyeceğim 
kadar girift hale getiriyor. Sonuç olarak, 
devlet, burada valilik, ve belediye arasın-
da sıkışmış olan ve tüm bu durumları ilk 
depremde yaşamış olan Van halkını asıl 9 
Kasım tarihli etkisini çok daha fazla hisset-
tiren deprem vurmuş ve Van halkını şehri 
terketmeye mecbur bırakmıştır. Ama edin-
diğim izlenimler ve bulunduğum süre içe-
risinde halkla yaptığım sohbetlerden, göç 
eden halkın bahar ayları ile birlikte geri 
döneceklerini söyleyebilirim. Elimden gel-
diğince kısa tutmaya çalışarak anlatmaya 
çalıştığım Van izlenimlerimle ilgili son ola-
rak, hala kötü şartlarda yaşayan insanları, 
çadır yangınları ve soğuk havadan donma 
şeklinde yaşanan akıl almaz can kayıpları 
ve göç edenlerin döneceklerini, düşündü-
ğümüzde Van için hala yapılacak çok fazla 
şey olduğunu söyleyebilirim.

İMO yurt çapında yapı alanından in-
şaat mühendislerine çağrıda bulundu 
ve bu eksende gönüllü mühendisler 
çalışmalar yürüttü. Bu noktada,  hasar 
tespit çalışmalarından bahsedebilir mi-
siniz?

İMO’nun ilk depremin hemen ardından 
hasar tespit çalışmalarını yürütme konu-
sundaki ısrarlı taleplerinin sonucu olarak 

nihayet ve ne yazık ki Bayram Oteli’nde 
yaşananlardan sonra başlatılan hasar tes-
pit çalışmaları, ilk gün olması gereken bir 
şeydi. İMO’nun özellikle yapı alanında SİM 
belgesi olan İnşaat mühendislerine çağrı-
da bulunması işe yaklaşımının ciddiyetini 
göstermesi açısından önemliydi.  Yine İMO 
tarafından ‘gönüllük esastır’ ilkesiyle yapı-
lan çağrılara yeterli katılımın sağlanmış ol-
ması, İMO üyelerinin bu konudaki duyarlılı-
ğını göstermesi bakımından da anlamlıydı.

Van’daki hasar tespit çalışmalarını AFAD 
(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), 
Mimarlar Odası ve İMO (İnşaat Mühen-
disleri Odası) birlikte yürüttüler. Her bir ku-
rumdan birer kişi olmak üzere oluşturulan 
gruplar karşılıklı fikir alışverişinde bulun-
mak suretiyle hasar tespitlerinde bulun-
du. Van il sınırı, merkez, ilçeler, mahalleler 
ve köyler olmak üzere parçalara ayrılmış, 
her bir gruba belirli bölgelerin sorumlulu-
ğu verilmişti. Hasar tespitlerinin, yüzeysel 
gözle yapılan gözlemler ve daha incelikli 
gerekli alet edavat ile yapılması gereken 
hasar tespitleri arasındaki seviyede bir tes-
pit olduğunu söylemeliyim.  Yine de hasar 
tespit çalışmalarının, en azından kendi bu-
lunduğum bölgede ve akşamları İMO üye-
leriyle bir araya gelip yapılan sohbetlerde 
birbirimize aktardığımız bilgilerden sağlıklı 
sonuçlar çıktığını söyleyebilirim. 

Binalarda, altyapıda ve yol, şebeke 
gibi yapılarda ne tür hasarlar gözlemle-
diniz? Hasarların yoğunlaştığı başlıklar 
neler?

Her depremde olduğu gibi en önemli ve 
tespiti zor olan kısmını alt yapı oluşturuyor. 
Daha öncede bahsettiğim gibi belirli böl-
gelere dağılmıştık ve benim bulunduğum 
bölüm binalardı. Ama belediyeden kişisel 
merakım ve talebim sonucunda altyapı 
konusunda bilgiler edindim. Van’da özellikle 
içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinde 
depremden önce zaten sürekli sorunlar 
çıkıyormuş. Belediye depremden kısa süre 
önce şebekelerin yenilenmesi çalışmala-
rına başlamış. Mevcut şebekelere ait pro-
jelerin bulunmaması hem deprem öncesi 
belediye çalışmalarının hem de deprem 
sonrası hasar tespitleri konusunda en bü-
yük zorluğu oluşturuyor. Van depremiyle 
ilgili olarak en büyük problemin yaşandığı 
kısmın altyapı olduğunu ve kısa süre son-
ra halka temiz içme suyu sağlama ve ka-
nalizasyondan kaynaklı sağlık problemleri 
konusunda büyük sıkıntılar yaşanacağını 
söyleyebilirim. Binalarda ise her depremde 
karşımıza çıkan en büyük sorunun işçilik 
ve projeye uygun üretilemeyen yapılar ol-
duğunu belirteceğim. Yani eskiler dışında 
ekleyebileceğim Van depremine özgü bir 
durum yok.

Son olarak bu tür gönüllü çalışma-
ların mühendislere mesleki gelişimi 
açısından bir katkısından bahsedebilir 
miyiz? Belirli bir genç-deneyimli ya da 
tabiri caizse usta-çırak paylaşımından 
söz etmek mümkün mü?

Kesinlikle çok büyük bir katkısının ol-
duğundan altını çizerek bahsedebiliriz. 
Meslek içi eğitim kapsamında odalara tı-
kılıp birinin deneyimlerini aktarmasındansa 

hem görsel ve hem de bizzat olay yerinde 
bulanarak bu konuda deneyimli, tabiri ca-
izdir ustalardan tecrübelerini dinlemek ve 
onlarla birlikte tecrübe edinmek mesleki 
açıdan başka bir vizyon ve ustalık getire-
cektir.  Daha önce sözünü ettiğim gibi İMO 
üyeleri olarak hem alanda birlikte çalışma 
yürütmek hem de akşamları bir araya ge-
lerek birbirimizle günün değerlendirmeleri 
paylaşıp aklımıza takılan konularda bilgi 
alışverişinde bulunmak en azından kendi 
açımdan mesleki anlamda çok şey kattı, 
herkese de kattığını da düşünüyorum.

Sizin eklemek istedikleriniz?
Özellikle İMO ve deprem durumlarıy-

la ile ilgili belirtmek istediğim konular var. 
Öncelikle İMO’nun üyeleri ve potansiyeli 
açısından Türkiye’de bu konuda söz sa-
hibi olabilecek önemli bir yapı olduğunu 
düşünüyorum. Gerek deprem durumla-
rında, gerekse de hasar tespiti konusunda 
mesleki olarak gerek toplumsal muhalif 
kimliğiyle halkın yaşadığı sorunlara du-
yarlılık konusunda ilk etapta harekete ge-
çebilecek bir konuma gelmesinin elzem 
olduğunu düşünüyorum. Bunun için “İMO 
Çadırkent” adı altında deprem durumunda 
yapılması gerekenlere dair bir projenin ger-
çekleştirilmesini önemli buluyorum.  

50-100 çadırlık (ya da konteynır) bir ça-
dırkent oluşturulabilir. Bu çadırların 10-15 
tanesini deprem sonrasında hasar tespiti 
çalışmalarına katılacak ekiplere ve oraday-
ken halka yardım ulaştırma ve sorunlarıyla 
ilgilenme kapsamında gönüllü olarak çalış-
mak isteyen kişilere ayrılır. (Gönüllüler ko-
nusunda çok fazla problem yaşanacağını 
düşünmüyorum Genç-İMO’ya yapılacak 
çağrıyla birçok gönüllünün çağrıya cevap 
vereceklerini düşünüyorum.) Geri kalanlar 
deprem sırasında mağdur olmuş insanlara 
tahsis edilir. Yine bu yapılardan hem orada 
yaşayan insanlar hem de çalışan gönüllü-
ler için ortak yaşam alanları oluşturulur. Ak-
şamları bu ortak yaşam alanlarında bir ara-
ya gelinip mesleki ve toplumsal tartışmalar 
yapılması herkese birçok şey katacaktır. 
Ayrıca orada bulunan genç–İMO’cular 
(genç mühendisler/öğrenciler) birebir dep-
rem bölgesinde bulunma, yapıları yerinde 
görerek, deneyimli mühendislerden aldık-
ları bilgilerle tecrübe kazanacaktır. Bu hem 
mesleki hem de toplumsal sorumluluk açı-
sından önem taşımaktadır.

Edinilen tüm deneyimlerden İMO bün-
yesinde özellikle mesleki ve sosyolojik 
açıdan büyük bir arşiv oluşturulur. Böyle 
bir arşiv birçok yönden birçok meslekta-
şımıza ve benzer (deprem) durumlara ışık 
tutabilir. Arşivler oluşturularak toparlanmış 
somut veriler meslek içi eğitim çalışmala-
rında kullanılır. Tüm malzemeler yine İMO 
bünyesinde stoklanıp bir sonraki deprem 
durumlarında kullanılabilir. Böylece bilgi ve 
organizasyon konusunda daha deneyimli 
ve yetkin bir biçimde deprem bölgesinde 
bulunma sağlanabilir. 

Bunun için Van pilot bölge olarak seçi-
lebilirdi ki, yine de hasar tespiti tamamlan-
mış olmasına rağmen daha önce bahset-
tiğim sebeplerden dolayı Van’da böyle bir 
şeyin hala yapılabileceğini düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

EVİN SOYSAL 
İNŞAAT MÜHENDİSİ

D
eğerlendirm

e



50 an
ka

ra bülten

şubatikibinoni
ki

To
pl

um
sa

l C
in

si
ye

t v
e

M
üh

en
di

sl
ik

KENT VE KADIN
Toplumsal ve ekonomik yaşamı biçimlen-

diren temel etmenlerden birisi de, top-
lumsal cinsiyet rolleri ve tanımlarındaki 
değişimlerdir. Erkekler ve kadınlar kendi 
etkinlik alanlarını dönüştürürken, top-
lumsal kurumlar ve mekânlar da yeniden 
biçimlendirilmekte ve toplumsal roller, 
cinsiyetçi kodlar bu belirlenimleri doğru-
dan etkilemektedirler. 

Kent bir yandan kavramın getirdiği 
anlamıyla özgürlük imkânını ba-
rındırırken bir yandan da özel-
likle kadınlar için dışlanma 
ve tehlikeleri de içerisinde 
barındırmaktadır. Mekânın 
tasarımından, kentin, so-
kakların kullanımına kadar 
her şey cinsiyetçi kodlarla 
tanımlanmakta ve belirlen-
mektedir. Kentler hem neo-
liberal politikalar doğrultu-
sunda yeniden belirlenirken 
hem de cinsiyetçi iktidar iliş-
kileri nedeniyle eril bakışın da 
egemen olduğu bir uzamı ifade 
etmektedir. Bu bağlamda, kent-
te dair öne çıkarılan taleplerden 
ve kent hakkından söz etmek için ka-
dınlar için var olana dahil olma değil de 
daha yaşanabilir, dışlayıcı olmayan bir kent 
özlemini içermelidir. 

Mühendislik alanında toplumsal cinsiyet tar-
tışmalarının yürütülmesinin önemli olduğu dü-
şüncesiyle gerçekleştirdiğimiz “Toplumsal Cinsi-
yet ve Mühendislik Röportaj” dizimizde daha önce 
iki röportaj gerçekleştirmiştik. İlk röportajımızı 
“Kadın Mühendis Olmak” üzerine Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi’nden Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk ile ikin-
ci röportajımızı ise TMMOB Kadın Komisyonu çalışma-
ları üzerinden TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Berna 
Vatan ile yapmıştık. Röportaj dizimizin üçüncüsünü 
de kent ve kadın konusuna ayırdık. ODTÜ Toplum-
sal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Programında 
öğretim üyesi olan Ayça Kurtoğlu ile yaptı-
ğımız söyleşimizde kentte kadın olmak ve 
kentin cinsiyetçi kodlarla nasıl şekillen-
dirildiğini konuştuk. Röportajımızın 
sizlere faydalı olmasını umuyo-
ruz…

TOPLUMSALCİNSİYETveMÜHENDİSLİKRÖPORTAJDİZİSİ
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Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Kendimi ilk olarak feminist olarak ta-

nımlıyorum. ODTÜ Toplumsal Cinsiyet 
ve Kadın Çalışmaları Programında ek 
görevli olarak sonbahar döneminde 
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Şehir, 
ilkbahar döneminde de Toplumsal Cin-
siyet ve Barış dersini veriyorum. Kadın 
Dayanışma Vakfı’nda kadın ticareti 
alanındaki çalışmalara katkı sunmaya 
çalışıyorum. Akademik ilgi alanlarım 
kentleşme, göç, hukuk, toplumsal 
hareketler. Doğa yürüyüşleri yapmayı, 
kentleri keşfetmeyi severim.

Mekân, toplumsal cinsiyet açısın-
dan denk/eşit/nötr/tarafsız mıdır? 
Eğer değilse, onu yanlı yapan nedir 
ve bu mekânsal yanlılık nasıl gide-
rilebilir?

Mekanların insanlar için yapıldığı, 
dolayısıyla cinsiyetsiz/nötr olduğu 
hakkında genel geçer bir görüş vardır. 
Oysa ki mekanlar nötrmüş gibi kurgu-
landıklarında gerçekte egemen cinsi-
yetin bakış açısını yansıtırlar. Bir başka 
benzer görüş mekanların, yapıların 
cinsiyetsiz olduğu, ama mekan kurgu-
sunun cinsiyetli olabildiğidir. İlk görüş 
en eski ve yaygın olandır. Eğer mekanı 
toplumsal ilişkilerin içinde geliştiği yer-
ler olarak anlarsak, mekanlar cinsiyet-
siz değil, cinsiyetlendirilmiştir. Çünkü, 
basitçe ifade etmek gerekirse, top-
lumsal ilişkiler iktidarsız ve cinsiyetsiz 
değildir. Cinsiyetin kendisi de bir kez 
öyle kurgulanıp hep aynı devam etti-
rilen bir şey değil, icra edilme yoluyla 
sürekli olarak yapılan/yeniden yapılan 
üretilen bir şeydir. İcra edilirken cinsi-
yet her zaman mekanla karşılıklı ilişki 
içindedir. Bu nedenle aynı toplumda 
farklı mekanlarda farklı erillikleri/erkek-
likleri ve dişillikleri/kadınlıkları görürüz. 
Mekanlar ayrıca cinsiyetlendirilmiştir. 
Ancak mekanların cinsiyetlililiği ka-
çınılmaz olmadığı gibi, cinsiyetlendi-
rilmişliğin belirli bir formu da yoktur. 
Mekanı geniş anlamıyla kullanırsak, 
örneğin, kırı ve kenti ikili karşıtlık içinde 
kurgulayıp, her biriyle bu kurgu üzerin-

den ilişki kurduğumuzda kırı ve kenti 
cinsiyetlendirmiş oluyoruz. Kartezyen 
düşünce denilen ikili karşıtlıklar üzeri-
ne kurulu düşünüş biçiminde, bir taraf 
olumlu sayılan, diğer taraf olumsuz 
sayılan özellikleri taşıdığında örneğin 
kır geleneği, değişmeyeni, otantik ola-
nı, doğaya yakın olanı; kent değişimi, 
geleceği, teknolojiyi, kurgulanmış olanı 
simgelediğinde kent erilleştirilmekte, 
kır dişilleştirilmektedir. Böylesi bir gör-
me biçimi heteronormatif olmasıyla 
cinselleştirilmiştir aynı zamanda. An-
cak bundan kent mekanının eril olduğu 
sonucuna ulaşmak yerine, kırın karşıtı 
olarak kurgulanmış olan kent meka-
nının eril cinsiyetlendirilmiş olduğunu 
düşünmemiz gerekir. Benzer şekilde 
bahçe kentlerin dişil, apartmanlaşmış 
kentlerin eril olduğu iddia edilir. Ancak 
eril veya dişil addedilen kent içinde bir 
yandan erillikler ve dişiller görebildiği-
miz gibi, başka türlü organize edilme-
diği müddetçe kentler egemen erilliği 
ve egemen dişilliği üretir ve normal-
leştirir. Ancak kentler aynı zamanda 
çeşitliliği vücuda getiren mekanlardır. 
O yüzden tümüyle veya kendisliğinden 
erillikten bahsetmek mümkün değildir.

Kurgu-cinsiyet-mekan ilişkisi üze-
rine belki bir ek yapmak gerekir. Ör-
neğin, kent mekânını kamusal alanlar 
ve özel alanlar şeklinde birbirlerinin 
karşıtlıkları olarak kurguladığımızda da 
kent mekânını cinsiyetlendirmiş oluyo-
ruz. Bu kurguda kamusal alan eril, özel 
alan dişil kodlanıyor. Ancak özenle 
dikkat edilmesi gereken nokta, bu tür 
kodlamaların veya karşıtlıklara dayalı 
kurguların düşünsel olduğu, gerçek 
hayata etki etmeyeceğini düşünme-
mektir. Böyle düşünmek yanıltıcı olur. 
İkili karşıtlıklar, eril iktidarı yansıtıp, onu 
besliyor. Bu nedenle böylesi bir kurgu-
nun gündelik hayatlarımıza yansıması, 
eril kodlanan mekanların (örneğin ka-
musal alan) norm dışı olanları dışlayıcı 
olması şeklindedir. Dışlayıcılık genellik-
le doğrudan değildir. Bu yüzden me-
kanların nötr olduklarını düşünürüz. 
Aynı nedenle, dışlayıcılığı farketmek 

için sorgulamak gerekir. Norm dışı 
olan kadın, eşcinsel, çocuk, engelli, 
yaşlı vb. olabilir. Örneğin, Kızılay Mey-
danı’na, belediye otobüslerine şu veya 
bu kişi giremez diye bir kural yoktur, 
ama mesela yürüme engellileri, be-
bek arabalı kadınları, transları Kızılay 
Meydanı’nda veya otobüslerde göre-
meyiz. Kadınlar özelinde bahsetmek 
gerekirse, “kadının yeri evidir”, “erkek 
evin ekmeğini kazanır” gibi varsa-
yımlar/kodlar üzerine kurgulanmış bir 
kentin kamusal alanlarında kadınları 
bütün çeşitliliğiyle göremeyiz, çünkü 
kamusal alanlar genel olarak veya gü-
nün belirli saatlerinde kentin kamusal 
alanları kadınlar için şiddet veya şiddet 
potansiyeli içerir. Geçen yıl Film Mor 
İstanbul’da “ev işlerine hapsolmaya-
lım, İstanbul’a çıkalım” etkinliği çer-
çevesinde dilek kutuları hazırlamıştı 
ve kadınların dileklerini toplamıştı. 
Dileklerden biri istediği saatte sokağa 
çıkmak ve çıktığında başka kadın-
larla karşılaşmaktı. Kadınlar şiddete 
maruz kalacaklarını düşündükleri için 
her saat sokağa çıkmaktan çekinirler. 
Üstelik gördükleri şiddet toplum tara-
fından haklı görülür. Gece tek başına 
dolaşan kadın cinsel şiddete maruz 
kaldığında, gece sokağa çıkmasaydı 
denilebilmektedir. Aynı şekilde özen-
le dikkat etmemiz gereken bir başka 
nokta, cinsiyetin ve cinsiyetlendiril-
mişliğin, bizlerden bağımsız olmadığı 
ve bizlere tek taraflı olarak empoze 
edilmediğidir. Erillikler ve dişillikler, 
mekanla ilişki içerisinde sürekli ola-
rak icra edilir ve üretilir. Örneğin gece 
sokağa çıkmak isteyen ama korktuğu 
için çekinen kadına eşlik eden erkek, 
hem diğer erkeklerle ilişkisinde erilliği-
ni, hem de kadınla ilişkisinde erilliğini 
icra ederek üretir. Bu durumda diğer 
erkeklere karşı icra edilen erillik mey-
dan okuyucu, kadına karşı icra edilen 
erillik koruyucu, kollayıcı erilliktir.

Mekân-cinsiyet ilişkisinin dönüştü-
rülmesi için cinsiyetten kaynaklanan 
iktidar ilişkilerinin mekânlarla ilişkili 
olarak sorgulanması, mekânların bu 
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doğrultuda yeniden yapılandırılması 
ve erillik ve dişillik kodlarının da göz-
den geçirilmesi gerekir. 

Kadın bedeni üzerindeki tahak-
küm ile mekânı kurgulayıp, tasarla-
yıp, uygulayanın tahakkümü arasın-
daki ilişki sizce nedir?

“Kadın üzerinde kim tahakküm ku-
ruyor, uyguluyor?”, “Mekan üzerinde 
kim tahakküm kuruyor, uyguluyor?” 
sorusuna içkin olan şey tahakkümün 
kurulmasının ve uygulamasının özne-
lerinin olduğu. Keşke buna verilecek 
cevap tek özneden oluşsaydı ve bu 
iki tahakküm arasındaki ilişki tek bo-
yutlu olsaydı. Aynı zamanda takak-
kümün anlamı tekil olsaydı ve tek bir 
biçimi olsaydı. O zaman iş çok kolay 
olurdu, bütün enerjimizi o özneye ve 
o hükmetme biçimine yönlendirirdik 
ve daha kolayca daha adil bir dün-
yada yaşayabilirdik. Tahakkümden 
başlayacak olursak, tahakküm bir 
anlamda tek taraflıdır. Tahakküm eden 
tahakküm edileni tek taraflı olarak 
bütünüyle belirler. Eğer bir ilişkiden 
bahsediyorsak, o durumda iktidardan 
bahsetmek gerekir. Ancak iktidar-
dan bahsettiğimizde de tek boyutlu 
ve tek yönlü bir ilişki biçiminden söz 
edemiyoruz. Örneğin, ataerkil iktidar 
erkeğin tek yönlü iktidarı ya da bütün 
erkeklerin toplu halde bütün kadınları 
ve bedenlerini ezdiği bir iktidar değil-
dir. Ataerkinin yaşa ve cinsiyete dayalı 
karmaşık bir iktidar hiyearşisi, düzeni 
vardır. Kısacası, ataerkil iktidarın teza-

hür ettiği tek özne erkek değildir, ama 
ataerkil iktidarın kendisi erildir. Ayrıca, 
iktidarın kendisi de tek biçimli değil-
dir. Bir formunda iktidar sınırlandırıcı, 
cezalandırıcıdır. İktidarın gösterdiği 
şekilde davranmayan cezalandırılır. 
Bir başka biçiminde ise bilgi bize neyi 
olması gereken şeklinde gösteriyor 
ise, kendimizi isteyerek o yönde de-
ğiştiririz. Ataerkil iktidar her iki şekilde 
de çalışır. Bir yandan örneğin namus, 
şeref gibi kavramlar aracılığıyla kadın 
bedeni çeşitli şekillerde denetlenirken, 
öte yandan kamusal alanı özel alandan 
ayırmak ve her birini ayrı prensipler 
üzerinden düzenlemek ataerkinin çağ-
daş toplumlardaki tezahürlerinden bi-
ridir. Carole Pateman buna biraderlik/
kardeşlik anlaşması şeklinde adlandı-
rıyor. Eril iktidar, erkek egemen iktidar 
bu şekilde tezahür ediyor. Örneğin, her 
yerinde kameralar olan “güvenlikli” bir 
sitede yaşıyorsanız, sitenin kamusal 
alanı güvenlikli hale getirilmiştir. Ancak 
o güvenlik evin içini kapsamaz. Oysa 
ki konut içinde saldırıya şiddete ma-
ruz kalıyorsanız güvenliğiniz yok de-
mektir. Yaşadığımız şehirde kaç tane 
güvenlikli site var, kaç tane sığınma evi 
var diye baktığımızda, kamusal-özel 
ayrımının ve biraderlik anlaşmasının 
gündelik hayata nasıl yansıdığını gö-
rebiliriz. Kent mekanlarının kurgulanıp 
şekillenmesinde para ve erk sahibi 
olanların etkili olduğu bir sır değil. 
Ancak ilk olarak bu bir süreç ve para 
ve güç sahibi olanlar tek başlarına bu 
kurguyu yapmıyorlar. Süreç içinde yer 
alan tüm kurumlar ve kurumlarda çalı-
şanlar süreçte yer alıyorlar. Neyin her-
kes için iyi ve doğru olduğu kabulleri 
ve bu yöne doğru öznelerin kendilerini 
veya mekanları dönüştürmesi iktidarın 
ikinci formu. Muhtemelen mutad ola-
rak şehir plancıları konutun (özel alan) 
iş yerinden (kamusal alan) ayrılmasının 
doğru olduğunu öğrenip uyguluyorlar. 

Ayrıca, iktidarın sonuçları bakımın-
dan çeşitli yüzleri var. Bu nedenle 
çoklu ayrımcılık veya kesişimlilik diye 
bildiğimiz bir literatür doğdu. Bu li-
teratürün Iris Murion Young tarafında 
yapılan yorumunun bize gösterdiği, 
iktidarın sömürü, marjinalleştirme, 
kültür emperyalizmi, güçsüzleştirme 
ve şiddet şeklinde tezahür edebilece-
ği. Bunlar tek başlarına söz konusu 
olabileceği gibi genellikle bir kaçının 
kombinasyonu şeklinde ortaya çıkıyor. 
O yüzden kadın bedeninin denetlen-
mesi, onun üzerinde “tahakküm”den 
ve bunun mekanı tahakkümle ilişki-
sinden bahsettiğimizde çok genel bir 

sonuca ulaşabiliriz. Her ikisi de erildir. 
Ancak daha önemlisi, kim, nasıl, ne 
üzerinden, hangi çeşit ezilmelere ma-
ruz kalıyor diye bakmak daha yapıcı 
olacaktır. Örneğin, kadın hareketinin 
bir kazanımı olan kadın sığınma evleri-
ne bakacak olursak, Türkiye’de sayıları 
çok az ve sığınma evlerini ciddiye ala-
rak yürütenler sahiden çok gayret sar-
federek sığınma evlerini yürütüyorlar, 
ancak bütün şiddet gören kadınlara 
açık olduğu düşünülen sığınma evle-
rine yaşı küçük, üst sınıf veya profes-
yonel meslek sahibi, engelli, sığınmacı 
veya trans kadınlar gittiğinde sığınma 
evine girişle ilgili problemle yaşamaları 
mümkün. Bu sığınma evlerine yönelik 
bir eleştiri değil, her mekanın varsa-
yımları olduğuna, kadın kategorisini 
homojen veya güçsüzlüğü, şiddete 
maruz kalmayı belirli sınıf ve statüler-
den kadınlara özgüleyen bakış açısının 
egemenliğine ve çoklu ayrımcılıkların 
dikkate alınması gerektiğine bir örnek. 
Çoklu ayrımcılığın farkında olmak, sı-
ğınma evlerinin sayılarının artmasının 
ve çeşitlenmesinin gerektiği konula-
rında başından beri farkında olmayı 
getirir.

Kente yapılan güzellemelerin, 
kent hakkı taleplerinin yanı sıra 
kentin hiçbir zaman çelişkiden, şid-
detten, tehlikeden uzak, uyumlu bir 
yer olmadığını hatırlayarak mekânın 
tasarımında ortaya çıkan uyumsuz-
luğun ve toplumsal dışlanmanın se-
bebi sizce nedir?

Evet, kent çelişkilerin, uyumsuzluk-
larıni çeşitliliğin hayat bulup tezahür 
ettiği bir mekan. Ancak şiddet ve çe-
lişkiyi aynı cümlede bir araya koyarken 
biraz daha dikkatli olmak gerektiği 
düşüncesindeyim. Şöyle ki, çelişkiler 
bertaraf edilmesi  gereken değil, deği-
şim, dönüşüm için üzerinde düşünül-
mesi gereken olgular. Toplumu tama-
men kendi içinde uyumlu olması gere-
ken bir ilişkiler bütünü olarak tahayyül 
etmek, kentin ruhu ile uyumlu olmadığı 
gibi, şiddet kullanımını haklı gösterme-
ye aracılık edecek bir anlayış. Bir top-
lumda çelişki her zaman vardır. Oysa 
ki şiddet öznelerin doğal ihtiyaçlarını 
karşılamalarını engellediği, onları aşa-
ğıladığı için bertaraf edilmesi gereken 
bir olgu. Kentin tasarımının kendisi 
doğrudan (kişiden kişiye) şiddet içer-
mese de tasarımın kendisi normlar 
üzerine kurulu olduğu için kişiden ki-
şiye şiddetin kolaylaştırıcısı olabilir. Bu 
olduğu kadar da şiddet kentin yapı-
sına içkindir diyebiliriz. Yukarıda bah-

 
“ İnşaat mühendisliğinin diğer adı sivil 

mühendislik ve mühendislik olarak 
tanımlanan ilk alan da inşaat. Sivil 

mühendislik adı derhal alanın ilk olarak 
askeriyeden çıktığına işaret ediyor. Yani, 

inşaat mühendisliğinin doğduğu alan 
askeriye ve askeri alanda yapılanların 

askeri olmayan alanlara uygulanmasıy-
la inşaat mühendisliği ortaya çıkıyor. 

İnşaat mühendisliğinin bir disiplin olarak 
ilk ortaya çıkışının da Aydınlanma ile 

eşzamanlı olması manidar. Aynı dönem 
insanın yüceltildiği, insanın (erkeğin) 

doğaya ve her şeye hakim olduğuna ve 
olabileceğine, insanın her türlü soruna 
teknoloji geliştirerek çözüm bulabile-
ceğine, kendisini ve çevresini kontrol 

edebileceği, düzene koyabileceğine dair 
inançların geliştiği dönem.”



an
ka

ra bülten

şubatikibinoni
ki53 

settiğim gibi, varsayımlar ve normlar, 
kenti düzene koyma, kontrol edilebilir 
hale getirme, homojen alanlar yaratma 
arzuları dışlanmaların temelini oluştu-
ruyor. Eğer kentler çeşitlilik, uyumsuz-
luk, düzensizlik, heterojenlik içeriyorsa 
bunların aynı zamanda tasarımı aracı-
lığıyla hayat bulması ve hayatlarını de-
vam ettirmesi gerekir. Homojen alan-
lar yaratmak yerine, farklı insanların 
karşılaşmalarının ve biraradalıklarının 
artırılması gerekir. Homojenleştirme, 
birilerin şehrin çeperlerine, mümkünse 
dışına atılmasını getiriyor. Bunun ye-
rine, herkesin farklılıklarıyla içerilmesi 
esas alınmalı. Homojenleştirme özle-
mi, kenti kasabalaştırma özlemi ve ho-
mojenleştirme eylemi kentin bedeninin 
ruhundan ayrılması eylemi. Homojen-
leştiğinde benzerin benzerle birlikte 
olması nedeniyle benzerlerin bir bir-
leriyle rahat hissetmesi mümkündür, 
ama bu birilerinin dışlanması pahasına 
gerçekleşmektedir.

Konutun tasarımı ile kullanıcıları 
arasında cinsiyetçi bir tahlille görü-
len fark sizce nedir? 

Konutun tasarımı ve kullanıcıları 
genellikle aynı kişiler değildir. Bu ilişki 
bir tarafın üretici diğer tarafın tüke-
tici olduğu ikili karşıtlık içeren bir iliş-
ki. Genellikle tasarımcıların bir hedef 
kitleleri vardır, ama kullanıcı soyuttur. 
Soyut kullanıcı ile somut kullanıcı 
arasında her zaman bir fark vardır. 

Ancak az önce iktidar biçimlerinden 
bahsederken mekânların kurgusunun 
ve üretiminin bir süreç içerdiğinden 
bahsetmiştim. Konutu tasarlayan her 
istediğini tasarlamakta özgür değildir. 
Kanunları, kuralları, okulda öğrendikle-
rini, inşaatı yapacak olanları, kullanıla-
cak teknolojinin sınırlarını, kullanıcıları 
vs. gözetmek durumundadır. Her şeye 
rağmen verili koşullar altında, tasarım-
cı-kullanıcı ilişkisinin içeriği çok değiş-
meyebilir. Varsayalım ki bir apartmanı 
tasarlayan bir kadın mimar veya bir 
kadın inşaat mühendisi aynı zaman-
da o apartmanın bir dairesini kendisi 
kullanacak. Burada tasarımcı ile kul-
lanıcı aynı kişi. Tasarımcının konuttan 
beklentileri, yaşam tarzı, toplumsal 
sınıf ve statüsü tasarıma yansıyacaktır. 
Diğer daireleri kullananlar, aynı konutu 
tasarımcıdan daha farklı anlamlandıra-
bilir. Bu bakımdan kadının kent hakkı 
önemli bir açılım sunuyor. Henri Lefe-
bvre’nin haklar anlayışının kişiye bağlı 
ve ona özgü olmasına verdiği tepki-
nin bir ürünü olan ve bu anlayışın bir 
eleştirisi olarak geliştirdiği kent hakkı 
iki unsurdan oluşuyor. Kentte yaşayan-
ların kentin bütün alanlarını kullanması 
veya tasarruf edebilmesi hakkı ve ken-
tin bütün alanları hakkında verilen ka-
rarlara katılma hakkı. Kent hakkının bir 
feminist eleştirisi, Lefebvre tarafından 
kavramlaştırılan kent hakkının kamusal 
alanları içerdiği özel alanı kapsamadı-
ğıdır. Örneğin, Tovi Fenster özel alanın 
da kent hakkı kavramına dahil edilme-
sini savunur. Yaptığı çalışmada kadın-
ların evde çok zaman geçirmelerine ve 
kadının yeri evidir sözlerine karşın, ta-
sarımından dekorasyonuna kadar ko-
nut hakkında verilen kararlara katılma-
dıklarında kadınların kendilerini eve ait 
hissedemediklerini göstermiştir. Bura-
da çoklu ayrımcılıkları da gözetmemiz 
gerekiyor çünkü kimi zaman evin an-
nesi kendisini eve ait hissederken, evin 
tüm alanlarını tasarruf etme ve kararla-
rına katılması söz konusu olmadığında 
evin genç kızı eve ait hissedemeyebili-
yor. Kısacası, orada olmak=kullanmak 
veya tasarruf edebilmek anlamına gel-
miyor. Orada olmak + oraya ait hisset-
mek + ora hakkında verilen kararların 
bir katılımcısı olmak önemli. Bunlar 
gerçekleştiğinde tasarlayanla kullanan 
kişinin farklı olması önemini yitirecektir. 

İnşaat faaliyetleri süreçleri bakı-
mından yapıların doğaya her şart 
altında sert ve direngen olması 
beklentisi hakimdir. Yapı malzeme-
sinden, tasarımından ve inşasına 

kadar geçen süreçlerde betonar-
menin hakimiyeti bunun bir göster-
gesi olarak sayılabilir. Her şart altın-
da direnmesi beklenen sert yapılar 
toplumsal cinsiyet bakımından bir 
erkek mesleği görülen inşaat mü-
hendisliği bağlamında size nasıl gö-
rüntüler sunmaktadır?

İnşaat sektörünün tamamı evren-
sel olarak erkek ve erildir. Dünyanın 
her yerinde inşaat sektörü erkeklerin 
egemen olduğu bir sektördür. İnşaat 
mühendisliği ve malzeme konusunda 
fazla bilgili olmamakla birlikte, beto-
narmenin egemenliği oldukça yeni, 
Türkiye’de aşırı yaygın, nerdeyse tek 
norm, ama dünyanın en dayanıklı 
binaları bütünüyle betonarme değil 
bildiğim kadarıyla. Yine bildiğim ka-
darıyla her malzemenin bir dayanma 
ve kullanma süresi var. Malzemenin 
en dayanıklısı beton olmadığı gibi, her 
bir yapının sonsuza kadar dayanma-
sı beklenmiyor. Kullanılan malzeme 
aracılığıyla mühendislikle cinsiyetlilik, 
cinsiyetçilik ilişkisi kurmak fazla zorla-
yıcı bir yorum olur gibi. Ayrıca, kadın 
mühendisler de var ve onlar da be-
tonarme tasarımlar yapıyorlar. Bunun 
yerine, mühendislik ideolojisinin, mü-
hendisliği öğrenme ve mühendisliğin 
çalışma koşullarının nasıl cinsiyetçi ve 
cinsiyetlendirilmiş olduğuna bakmak 
gerek. İnşaat mühendisliğinin diğer 
adı sivil mühendislik ve mühendislik 
olarak tanımlanan ilk alan da inşaat. 
Sivil mühendislik adı derhal alanın ilk 
olarak askeriyeden çıktığına işaret edi-
yor. Yani, inşaat mühendisliğinin doğ-
duğu alan askeriye ve askeri alanda 
yapılanların askeri olmayan alanlara 
uygulanmasıyla inşaat mühendisliği 
ortaya çıkıyor. İnşaat mühendisliğinin 
bir disiplin olarak ilk ortaya çıkışının da 
Aydınlanma ile eşzamanlı olması ma-
nidar. Aynı dönem insanın yüceltildiği, 
insanın (erkeğin) doğaya ve her şeye 
hakim olduğuna ve olabileceğine, in-
sanın her türlü soruna teknoloji gelişti-
rerek çözüm bulabileceğine, kendisini 
ve çevresini kontrol edebileceği, düze-
ne koyabileceğine dair inançların ge-
liştiği dönem. İnşaat mühendisliğinde 
bütün eğitim ve iş yapma matematik 
ve fizik bilgisine dayalı. Bir yandan bu 
matematiksellik kadınları dışlayıcı. Öte 
yandan çalışma biçimi sahaya çıkma-
yı, sahada uzun zaman geçirmeyi ge-
rektiriyor. Bu çalışma biçimi cinsiyete 
dayalı iş bölümüyle etkileşince kadın-
ları dışlayıcı oluyor. Ancak bu noktada 
Cyntia Enloe’nun feminist merak de-
diği, “kadınlar nerede?” sorusu akla 

Mekân-cinsiyet ilişkisinin dönüştü-
rülmesi için cinsiyetten kaynaklanan 

iktidar ilişkilerinin mekânlarla ilişkili 
olarak sorgulanması, mekânların bu 
doğrultuda yeniden yapılandırılması 

ve erillik ve dişillik kodlarının da 
gözden geçirilmesi gerekir.”

“Kent mekânlarının kurgulanıp 
şekillenmesinde para ve erk sahibi 

olanların etkili olduğu bir sır değil. 
Ancak ilk olarak bu bir süreç ve para 

ve güç sahibi olanlar tek başlarına 
bu kurguyu yapmıyorlar. Süreç içinde 
yer alan tüm kurumlar ve kurumlar-

da çalışanlar süreçte yer alıyorlar. 
Neyin herkes için iyi ve doğru olduğu 
kabulleri ve bu yöne doğru öznelerin 
kendilerini veya mekânları dönüştür-

mesi iktidarın ikinci formu.”
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geliyor. Enloe, kışlada hiç kadın olma-
dığı durumda bile askeriyenin kadınlar 
olmadan sürdürülemeyeceğini göste-
riyor bu sorusuyla. Evlerinden bunca 
zaman uzak kalırken, askerlerin aynı 
zamanda aileleri olabiliyor ve gündelik 
ve sosyal hayatları sorunsuzca devam 
ediyor. Tüm arka alan kadınların ora-
da oldukları üzerine kurulmuş. İnşaat 
mühendisliği veya saha çalışmasına 
dayalı tüm mühendislik alanları da 
aynı şekilde mümkün oluyor. Şantiye-
ler oradan oraya taşınırken, işlerin ne 
zaman başlayıp ne zaman bittiği tam 
bilinmezken, sektörün devamlılığı ar-
kaplandaki kadınların varlığıyla müm-
kün oluyor. Bunu gösteren bir çalışma 
var mı bilmiyorum, ama bu şekilde dü-
şünmek mümkün.

Doğanın dişi elementi olarak al-
gılanan su, evin içinde borularda 
dolaşan maddeye dönüştürülmekte 
ve aynı yolla sistemin başına tek-
rar yönlendirilmektedir. İçme suyu 
şebekesi, kanalizasyon ve yağ-
mur suyu gibi altyapı sistemlerinin 
oluşturulduğu bir ağda, tasarlayan, 
projelendiren, inşa eden, kullanan 
açısından bakıldığında toplumsal 
cinsiyet kurguları nereye tekabül 
etmektedir?

Suyu dişil element yapan şey suyun 
temizlik ve kontrol edilmesi zor olması 
ve cinsiyetçi bakış açısının kadını te-
mizlikle erkek egemen bakış açısının 
da kadını düzensizlik ve kontrol dışı 
hareketle özdeşleştirmesi olsa gerek. 
Su-konut-cinsiyet ilişkisinde şebeke 
suyunu tek başına ele almak yanıltıcı 
olabilir, çünkü suyun konuta girip, için-
de dolaşıp çıkması ve başka şebeke-
lerle birleşmesi tek başına bir kurgu 
değil. Altyapı şebekeleri üretimle oldu-
ğu kadar, tüketim ve yeniden üretimle 
de ilişkilidir. Kentleri altyapı şebekeler 
halinde tasarlayabilmek için öncelikle 
kentin ne olduğu, her hangi bir kentin 
nasıl bir yer olduğu ve gelecekte nasıl 
bir yer olacağı konusunda fikir sahibi 
olmak gerek. Genel olarak bu soru-
lara verilen cevapların hepsi gelişme 
ve üretimle ilişkilidir. Kısacası, altyapı 
şebekeleri bağlamında, kentin “üst 
yapısı” (üretim), “altyapısının” (tüketim) 

nasıl olduğunu belirliyor. 
Konuta suyun girmesi içinde do-

laşmasından bahsettiğimizde, konut 
ve işyerinin ayrı ayrı yerler olduğunu 
varsayıyoruz. Üretime odaklı planla-
ma, konutu işyerinden ayırır ve fiziksel 
altyapı şebekelerini üretimin en sorun-
suz nasıl sürdürüleceğine göre planlar. 
Konut dişil, işyeri erildir çünkü kadının 
yeri evi, erkeğin yeri işyerdir varsayımı 
üretim (iş yeri)-yeniden üretimden (ko-
nut) ayrılması kurgusuna içkindir.

Sadece su değil, fiziksel altyapının 
unsurlarının (elektrik, gaz, pis ve temiz 
su, sıcak ve soğuk su) konutun içine 
girmesi genel olarak refahı artıran veya 
hayatı kolaylaştıran bir gelişme. An-
cak resmin tamamına bir kaç şekilde 
bakmak mümkün. Cinsiyete dayalı iş 
bölmünü dünyanın her yerinde deği-
şen oranlarda var. Cinsiyete dayalı iş 
bölümünde çamaşır, temizlik, bakım, 
yemek gibi işler kadınların sorumlulu-
ğunda tanımlanıyor. Altyapı konutun 
içine girmeden önce gündelik hayatın 
devamlılığına katkı yapan bu tür işlerin 
önemli bir kısmı kamusal alanda ko-
lektif olarak yapılıyor. Çamaşır yıkama, 
kimi gıdaların hazırlanması, hatta ban-
yo gibi. Evde yapılabilecek işler için su 
taşıma da yine daha çok kolektif ola-
rak yapılıyor. Benzer şekilde, konutun 
içinde yapıldığında da bu tür işler, fiziki 
altyapı konuta girmeden önce ev için-
de kolektif olarak veya bu işleri yap-
mak için çalıştırılan kişilerce  yapılıyor. 
Alan Duben 19. yüzyılda İstanbul’da 
hanelerin kalabalık olduğunu, ama 
hanede yaşayanların sayısının yüksek 
olmasına rağmen hanenin çekirdek 
aile yapısında olduğunu ortaya koy-
du. Bunun anlamı, hanede gündelik 
işleri yapmakla sorumlu çok sayıda 
kişi yaşıyor olmasıdır. Fiziki altyapının 
konuta girmesiyle, endüstriyel üretim 
de ev aletleri ve temizlik malzemeleri 
şeklinde eve giriyor. Hatta abartarak 
ifade edilirse, endüstriyel üretim eve 
girsin diye alt yapı şebekesi eve ulaşı-
yor. Yine aynı dönemde “ev kadınlığı” 
diye bir “meslek” icat olunuyor. Temiz 
suyun ve diğer alt yapı şebekelerinin 
konutun içine girmesiyle, bu işleri yap-
mak için kadın kamusal alana çıkmak 
yerine, bunları evde yapmaya başlıyor. 
Kamusal alanda su etrafında biraraya 
gelmeler kadınlar için sona eriyor ve 
konutta çok sayıda kişinin yaptığı işi 
kadın tek başına yapmaya başlıyor. 
Bu ve benzeri gelişmelere dayanarak 
geliştirilen ilk argumalardan biri ken-
tin kadını sınırladığı yönündeydi. Eve 
tek başına kapanmaya ek olarak, evin 
içindeki mekanda farklılaşmalar başlı-
yor. Ev işlerinin (ekmek yapımı gibi) bir 

kısmı ticarileşiyor bir yandan, ama öte 
yandan evin içine eskiden olmayan 
yeni alanlar dolayısıyla da yeni eşya-
lar giriyor. Tuvalet ve banyo bunlardan 
ikisidir. Ancak orta sınıflardan gelişen 
daha temiz ve hijyenik ev arzusu ile iyi 
ev kadını olma, kadının dişilliğinin bir 
göstergesi olduğu kadar, kadının ye-
niden üretim faaliyetleri çerçevesinde 
kamusal alana çıkmasına ve kolektif 
iş yapma sıklığının düşmesine neden 
oluyor. Ancak daha çarpıcı olan, çeşit-
li toplumsal hareketler içinde siyasal 
ve sivil topluma kadının katılımında 
ciddi bir düşme oluyor. Kimi ülkeler-
de kadınlar toplumsal hareketin aktif 
katılımcısı olmaktan çıkıp ev kadınlığı 
çerçevesinde eve çekilirken, hareke-
tin simgesel erkek karakterleri fiziksel 
olarak kaslılaşıp erilleşiyor. Aktif erkek 
üyelerin erilliğinin göstergesi de dü-
zenli hayatın bakıcısı olmak şekline 
dönüşüyor.  

Orta sınıf odaklı bakış açımızı de-
ğiştirip, altyapı şebekelerinin ve eve 
suyun ulaşmasının norm olduğu yerde 
konuta suyun gelmediği yaşamları dü-
şündüğümüzde, bütün yeniden üretim 
işlerini yapmak için kadınlar su taşı-
mak durumunda kalıyorlar. Su kesin-
tileri olduğunda ev işlerini yapmakta 
zorlanan kadınların durumu protesto 
etmesi tesadüfi değildir. Konutun ol-
madığı evsizler durumunu düşüne-
cek olursak, en temel ihtiyaçlardan 
olan tuvalet ihtiyacının karşılanması 
bile kadınlar için çok zor olmaktadır. 
Evsizliğin yüksek oranlara ulaştığı 
kentlerde kadınlar, tuvalet ihtiyaçlarını 
karşılamak için havanın kararmasını 
bekliyorlar.

Kentin kadını sınırlandırdığı doğru-
dur, ancak aynı zamanda kentler hem 
egemen kadınlık ve erkeklik normla-
rının tanımlandığı mekanlardır, hem 
de erilliğin ve dişilliğin mekanla ilişki 
içinde üretilip yeniden üretildiği yerler-
dir. Erilliklerin ve dişilliklerin su ve alt-
yapıyla da ilişkilisi vardır. Suyun varlığı 
da yokluğu da cinsiyete dayalı iş bölü-
münde yeniden üretimle ilişkili konum-
ları nedeniyle kadınları ve dişilliklerin 
icrasını etkiliyor. 

Sosyal hayata katılmanın en 
önemli araçlarından biri olan ula-
şım hakkının da cinsiyetçi şekilde 
yapılandırıldığı gözlemlenmektedir. 
Kent içi toplu taşıma sistemi oto-
büs, dolmuş ve raylı sistemlerden 
oluşan Ankara’da, ulaşımla ilgili ya-
şanan sorunlar toplumun tüm ke-
simini etkilemekte ancak kadınlar 
daha fazla mağdur olmaktadır. Bu-
nun nedenleri sizce nelerdir?

“Kentin kadını sınırlandırdığı doğrudur, 
ancak aynı zamanda kentler hem ege-

men kadınlık ve erkeklik normlarının ta-
nımlandığı mekânlardır, hem de erilliğin 
ve dişilliğin mekânla ilişki içinde üretilip 

yeniden üretildiği yerlerdir.”
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Bu sorunun cevabı genel düzeyde 
çok basit: Üretim/iş merkezli tasarla-
nan ulaşım ağının, yeniden üretimi ve 
iş yaşamına doğrudan dahil olmayan-
lar için dışlayıcı olması. Bu bağlamda 
Aslıcan Kalfa’nın yaptığı güzel bir ça-
lışma var. Kadınların işyaşamına katı-
lımları erkeklere göre çok daha düşük 
düzeyde Türkiye’de. Çalıştıklarında da 
daha çok enformel çalışma biçimleri 
yaygın. Ankara özelinde ulaşım ağının 
kurgulanmasında ve işleyişinde genel 
durumun ötesine geçen ek problem-
ler de var. Örneğin, Eskişehir Yolu ak-
sında iş ve konut yoğunluğu artıyor, 
ama metronun hala tamamlanamamış 
olması nedeniyle işe gidenler de sa-
bahları sorunsuzca işyerlerine ulaşı-
yor değiller. Servisler işyerine ulaşma 
bakımından önemli bir işlevi yerine 
getiriyorlar, ama herkes servis araçla-
rıyla işyerlerine gitmiyor. İşe gidiş ve 
işten çıkış saatlarinde trafikte çok sı-
kışıklık olabiliyor. Konut ve işyerlerinin 
her geçen gün Eskişehir Yolu üzerinde 
artmasına rağmen karşıdan karşıya 
geçmek neredeyse imkansız. Eskişe-
hir Yolu otoyol gibi tasarlanmış. Bunun 
anlamı ticari veya özel otomobile erişi-
mi olmayanlar norm dışı. Karşıdan kar-
şıya geçmek için ring yapan otobüs-
leri kullananlara rastlamak mümkün. 
Bu durumda yürüyerek bir dakikadan 
daha kısa sürebilecek bir fiil için en az 
yarım saat ayırmak gerekiyor.  AVM’ler 
artıyor ancak her bir AVM önünde bile 
üst/altgeçit yok. Üst geçitlerin olduğu 
noktalarda da karşıya geçilebilirmiş 
gibi bir görüntü var, ama kim geçebilir 
diye sorduğumuzda, sağlık problemi 
olmayan, kadın erkek genç insanlar 
geçebilir olur cevabımız. Örneğin, Ar-
mada’nın yakınındaki üstgeçitin bir 
tarafında yürüyen merdiven var diğer 
tarafında yok. Yürüme engelli veya 
yaşlı veya çocuk arabasıyla hareket 
edenlerin yürüyen merdivenin varlığı-
na aldanıp geçite çıkıp oradan aşağıya 
inememesi çok mümkün. Diğer üst 
geçitlerde tek taraflı da olsa merdiven 
dışında bir mekanizma yok. Kısacası, 
Ankara’daki ulaşım ağı norm dışında 
kalanların pratik ihtiyaçlar dediğimiz 

yaşamın devamlılığının sağlanması için 
gerekli olan ihtiyaçların karşılanmasıyla 
ilişkili ihtiyaçlara cevap verir durumda 
değil. Norm dışında kalan en büyük 
kesim kadınlar. Bunun için, ulaşımın 
motorlu taşıt merkezli olmaktan çıkıp 
ulaşım kanallarının çeşitlenmesi çok 
önemli. Daha az dışlayıcı bir kentte 
metro, otobüs, otomobil, bisiklet, yü-
rümenin her birisi için yer olmalı. Norm 
dışında kalanların dışlanmaması için, 
kadınlar dahil norm dışında kalanların 
dışlanmışlıklarını ortadan kaldıracak, 
ayrımcılıkların, eşitsizliklerin ortadan 
kaldırılmasına aracılık edecek stratejik 
ihtiyaçlarının karşılanması gerek. Eğer 
kadınlar sokağa çıktıklarında kendileri-
ni güvende hissetmiyorlarsa çıkmıyor-
lar. Sokağa çıktıklarında bir mekanda 
kendilerini güvende hissetmiyorlarsa o 
mekana gitmiyorlar. Yapılan çalışmalar, 
kadınların ev dışına çıkınca çeşitli iş-
levleri bir zincir şeklinde birleştirdikleri 
bir kalıp içinde hareket ettiklerini gös-
teriyor. Örneğin, bir kadının çocuğu 
okula götürüp eve dönerken gündelik 
alış-verişi yapması tek bir sefer, ama 
o bir sefer iki işlevin bir birine bağ-
lanmasından oluşuyor. Tüm bunları 
yaparken seferin nasıl tasarlandığı ise 
güvensizlik duydukları noktalara göre 
şekilleniyor. Örneğin, kadın eğer bu 
bahsedilen seferi yaparken otomobil 
kullanıyor ise trafikte güvensiz hissetti-
ği bölgeye girmeden gitmeye göre tüm 
seferi planlıyor. Bu ise yukarıdaki kar-
şıdan karşıya geçmek için ring yapan 
otobüsü kullanma örneğinde olduğu 
gibi ya daha çok zaman harcamak an-
lamına geliyor veya güvensizlik duydu-
ğu yerlerin sayısı fazla ise özellikle yaya 
olarak, bu işleri yapmak veya kendini 
canlandırmak için sokağa çıkmamayı 
tercih etmekle sonuçlanıyor. Kısacası, 
yeniden üretimin içerdiği işlevleri, bir 
seferi oluşturan zincirleri, kadınların 
kendilerini güvende hissetmedikleri 
mesafe ve alanları, çalışma biçimlerini 
dikkate almadığında toplu taşım ka-
dınları mağdur ediyor. Ankara özeline 
geri dönecek olursak, tüm trafiğin mo-
torlu taşıt merkezli tasarlandığı, motor-
lu taşıt kullanıcılarının da norm olarak 
genç, orta yaşlı erkek olduğunu ve ka-
dınların mağduriyetinin norm dışında 
kalmış olmalarından kaynaklandığını 
söylemek mümkün.

 Genel olarak erkek mesleği ola-
rak görülen mühendisliğin ve onla-
rın mesleki örgütlenmeleri içerisin-
de kadınların sorunlarına yönelik 
yapılan çalışmalar konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Öncelikle sorunuza özür dileye-
rek başlamak istiyorum, çünkü kadın 
mühendislerin örgütlenmeleri ve bu 
konuda yaşadıkları sorunlar hakkında 
derinlemesine somut bilgili değilim. O 
yüzden soruya doğrudan ve yaşanan 
özel problemlere referansla cevap ve-
remem. Ancak mühendis kadınların 
örgütlenmesi oldukça yeni. Buna kar-
şın, kadın komisyonlarının kurulmuş 
olması ve çalışmalarını aktif olarak 
devam etmeleri son derece önemli. 
Kadınların sayıca daha fazla olduğu 
çalışma biçimlerinin örgütlenmesin-
de bile erkekler örgütlerde temsil ba-
kımından baskın olduğu bir ülkede, 
kadınların sayıca az olduğu bir alanda 
kadın örgütlenmesi gerçekleştirmek 
gerçekten zorluk ve sorunlarına rağ-
men büyük başarı. Kadın sorunlarının 
dile getirilmesi, cinsiyet ayrımcılığının 
örgütler içerisinde ortadan kaldırılma-
sına yönelik çabalar, değişik dönem-
lerde değişik gerekçelerle gereksiz bu-
lunuyor. Bir neden olarak, kadın soru-
nunun birincil sorun olmadığı görüşü 
yaygın. Oysa ki Iris Murion Young’ın az 
önce bahsettiğim ezilme biçimlerine 
ilişkin tespiti, aynı zamanda toplumsal 
adaletin nasıl sağlanacağı konusunda 
yol gösterici. Örneğin sömürü yeni-
den dağıtım veya bölüşüme ilişkinken, 
şiddet görünür yapılma ve tanınmaya 
ilişkin. Bu olmaksızın toplumsal adale-
tin sağlanması mümkün değil. Üstelik 
şiddet kişilerin yaşam haklarını da el-
lerinden alabilen bir ezilme biçimi ol-
ması nedeniyle ertelenebilir bir sorun 
değil. Bir ezilme biçiminin diğerine 
ikincil olduğunu iddia etmek mümkün 
değil ise, gösterilen gerekçe sadece 
“düzen bozuculuk yapma” anlamına 
geliyor. Üstelik aynı diplomaya sahip-
ken, daha az ücret almak, ilk önce 
işten çıkartılmak gibi sorunlar sömürü 
alanında bile cinsiyetle birlikte sömü-
rünün katlandığı deneyimlenirken. Bir 
başka sorun kadın sorununun yaratı-
cısı kadınlarmış gibi, çözümünün de 
sadece kadınların sorunuymuş gibi al-
gılanması. Kadın sorunlarını kadınların 
dile getirmesi bir şey, kadın sorununa 
erkeklerin ilgi göstermemesi başka 
bir şey. Hiyerarşik yapılarda kadınların 
örgütlenmesi oldukça zorlu. Ancak bu 
bağlamda kadın mühendislerin zor-
luklarına rağmen örgütlenmiş olmaları, 
umut verici. Ümit ederim ki kadınların 
örgütlenmesi, mühendislik alanında 
kadınların daha görünür olmasına ve 
bu alanda eğitim alması ve çalışan 
kadınların sayılarının artması yönünde 
teşvik edici olur.

“Mekânların insanlar için yapıldığı, 
dolayısıyla cinsiyetsiz/nötr oldu-
ğu hakkında genel geçer bir görüş 
vardır. Oysaki mekânlar nötrmüş 
gibi kurgulandıklarında gerçekte 

egemen cinsiyetin bakış açısını 
yansıtırlar.”

Toplum
sal C

insiyet ve
M

ühendislik
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Ocak 2012 ve Aralık 2011 İş Kazaları
Her ay sayısı giderek artan iş kazaları, önlenebilir olmasına 
rağmen yeterli önlemlerin alınmaması sebebiyle daha çok 
ölüme ve yaralanmaya sebebiyet veriyor. 2011 yılının son 
ayında 56 işçi hayatını kaybederken, 334 işçi de yaralandı. 
2012 yılının ilk ayında ise 62 işçi hayatını kaybederken en çok 
ölümün gerçekleştiği inşaatlarda 15 işçi hayatını kaybetti. İş 
kazaları konusunda “önlemsizlikler” giderek artmaktadır. 

31 Ocak - Beyin kanaması geçiren usta felç oldu – 
Antalya
Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana 
gelen olayda, boyacı ustası olarak otelin tadilatında çalışan 
Durdu Özkök (44), çalışma sırasında baygınlık geçirdi. Has-
taneye kaldırılan işçinin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. 
31 Ocak - Antalya’da kaza: 1 yaralı – Antalya
Gazipaşa’da bulunan Atıksu Arıtma Tesisi inşaatında çalı-
şan Serdar Alper (21), çalıştığı sırada dengesini kaybederek 
7 metre yüksekliğindeki duvardan beton zemine düştü. Al-
per, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
31 Ocak - Merdiven boşluğuna düşen işçi öldü – Edirne
Keşan Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir inşaatta çalışan Halit 
Baş, 2’nci katta kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek 
merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Baş, kaldırıldığı 
hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
31 Ocak - 34 yaşındaki Halil Toprak, çalıştığı inşaatın 
10. katından düşerek yaşamını yitirdi – Şanlıurfa
Karaköprü Beldesi’nde meydana gelen olayda, sıvacılık ya-
pan Halil Toprak, sabah saatlerinde yapımı devam eden bir 
apartmanın 10. katında çalışmaya başladı. Toprak, bir süre 
sonra dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü. Ağır 
yaralanan Toprak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müda-
halelere rağmen hayatını kaybetti. 
24 Ocak - Kafasına 19’uncu kattan demir düşen işçi 
öldü – Bursa
Bursa’da, bir inşaatta asansör montajı yapan işçi, 19’uncu 
kattan kafasına demir düşmesiyle hayatını kaybetti. Os-
mangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Cad-
desi üzerindeki inşaatta asansör boşluğunda montaj yapan 
Mehmet Temel’in (42) kafasına 19’uncu kattan demir düştü. 
İşçi, olay yerinde hayatını kaybetti. 
24 Ocak - Babaeski’de iskeleden düşen işçi yaralandı 
– Kırklareli
Cumhuriyet Mahallesi Eski E-5 Yolu Caddesi’ndeki bir inşa-
atta iskele üzerinde çalışan H.P, bir anlık dalgınlık sonucu 
dengesini kaybederek yere düştü. İşçi, yaralı olarak hasta-
neye kaldırıldı. 
24 Ocak - Çalıştığı esnada inşaatın üçüncü katından 
düşen işçi ağır yaralandı – Malatya
Niyazi Mısri Caddesi’nde bulunan bir inşaatta meydana 
gelen olayda, inşaatın üçüncü katında çalışan Mutlu Yılmaz 
(25) adlı işçi, bir anda dengesini yitirerek, aşağı düştü. İşçi, 
ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
24 Ocak – Duvarın çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı – 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa’da proje kapsamında eski bir evin yıkım çalışma-
ları sırasında duvarın çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı. Kı-
zılkoyun Deresi’nde bulunan eski evlerden biri yıkım projesi 
kapsamında yıkılmak istendi. İşçiler tarafından yıkılan eski 
evin duvarı aniden devrildi. Duvarın altında kalan Ali Demi-
rel (30) ağır yaralandı. Demirel ağır yaralı olarak hastaneye 
kaldırıldı. 
 24 Ocak - Ahır inşaatının çatısına yerleştirilen tahtala-
rın ve kiremitlerin çökmesi sonucu 1 işçi ağır yaralandı 
– Karaman

31 yaşındaki Muhammet Ünüvar Urgan Mahallesi’nde bir 
ahırda çalıştığı sırada rüzgârın etkisi ile inşaat halinde bulu-
nan ahırın çatısı çöktü. Çöken inşaat malzemelerinin altıda 
kalan Ünüvar, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
24 Ocak - Kaynak yaparken merdivenden düşen bir işçi 
hastanelik oldu – Samsun
İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda 
meydana gelen olayda, yapımı devam eden bir alışveriş 
merkezinin inşaatında çalışan kaynak ustası Hüseyin Bı-
çakcı (43), merdivenden düştü. Bıçak, yaralı olarak hasta-
neye kaldırıldı.
24 Ocak - İnşaatta kaza: 1 ölü – Muğla
Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde bir depo inşaatında bekçilik 
yapan 27 yaşındaki Cem İvgen, Erkan Atlı yönetimindeki 
beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Marma-
ris İlçesi’ne bağlı Armutalan Beldesi Hamdi Yüzak Cadde-
si’nde meydana gelen olayda, deponun inşaatında bekçilik 
yapan Cem İvgen, çimento dökmeye gelen beton mikse-
rini içeri aldı. Çimentoyu inşaata döken beton mikserinin 
şoförü 32 yaşındaki Erkan Atlı, geri manevra yaptığı sırada 
arkasında bulunan İvgen’i ezdi. İnşaat alanın karanlık olma-
sı nedeniyle bekçinin aracın altında kaldığını fark etmeyen 
şoför Atlı, inşaat alanından ayrıldı. Bu sırada inşaatta ça-
lışan işçiler girişin önünde birinin yerde yattığını fark etti. 
Kapıda görevli mesai arkadaşlarının öldüğünü gören işçiler 
polisi aradı. 
20 Ocak - İnşaattan düşen işçi öldü – İzmir
İzmir Kemalpaşa’da yaklaşık 40 gün önce çalıştığı inşaatın 
birinci katından aşağı düşmesi sonucu boynu kırılan Alde-
mir 40 gündür komada yaşadı. 40 günün ardından işçi ha-
yatını kaybetti. 
20 Ocak - İnşaattan düşen işçi yaralandı – İstanbul
Taksim Feridiye Caddesi’nde dış cephesi tamamlanan in-
şaat halindeki 4 katlı butik otelde, katları birbirine bağla-
yan merdivenler, daha sonra ahşap merdiven yapılacağı 
gerekçesiyle yapılmadı. İşçiler de bu durumu çözmek için 
tahtadan yaptıkları seyyar merdivenler kullandı. İnşaatta 
ustabaşı olarak çalışan Arif Kul (45), da 4’üncü kattan ça-
tıya çıkmak için kullandığı seyyar merdivenlerden düşerek 
yaralandı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. 
16 Ocak - İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti – 
Osmaniye
Osmaniye’de çalıştığı apartman inşaatının 5 katından dü-
şen Hasan Küpeli (37) hayatını kaybetti. Cumhuriyet Ma-
hallesi Akyar Caddesi üzerindeki 5 katlı inşaatta meydana 
gelen olayda, inşaat işçisi Hasan Küpeli binanın en üst ka-
tında çalıştığı esnada dengesini kaybederek aşağı düştü. 
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılamadı. 
16 Ocak - Çatıdan düşen işçi yaralandı – Antalya
Alanya’da bir otelin tadilat işinde çalışan Cafer Şahin, bastı-
ğı yerin kırılması sonucu yere düşerek yaralandı.
10 Ocak - Çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı – Urfa
Urfa Siverek’te Bağlar Mahallesinde yapımı devam eden bir 
binanın birinci katında çalışan M.H. dengesini kaybederek 
düştü. Düşen işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
10 Ocak - Bir inşaatta çalışan 4 işçi devrilen kalıpların 
altında kalarak yaralandı – Bursa
Merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Bülent Ecevit Cad-
desi üzerindeki bir inşatta meydana gelen olayda, inşaata 
beton döken mikserin devrilmesi sonucu inşaatın kalıpları 
bir anda çöktü. Kalıpların devrilmesi sonucu inşaatta çalı-
şan işçilerden F.T., İ.D., M.E. ve C.K. hafif şekilde yaralandı-
lar. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldılar.
4 Ocak - İnşaat çöktü: 1 yaralı – Yalova
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Çiftlikköy Sahil Mahallesinde inşaa halindeki bir binanın 
2’nci katına beton atılması esnasında bina gürültüyle çöktü. 
O esnada binada bulunan B.M isimli inşaat işçisi ise çöken 
bölümün altında kaldı. Diğer inşaat işçileri tarafından en-
kazdan çıkartılan işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
31 Aralık - Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı 
– Urfa 
Urfa Eyüp Peygamber Caddesi üzerindeki bir inşaatta ça-
lışan Mahmut Çalkar (29), elektrik tellerine temas edince, 
akıma kapılarak ağır yaralandı
31 Aralık - Öğrenci inşaatın 9. katından düşerek hayatı-
nı kaybetti – Kayseri 
Kayseri’de inşaatlarda çalışarak kazandığı parayla eğitimini 
sürdüren 19 yaşındaki Cezar Tekin, iş kazası kurbanı oldu. 
Kocasinan İlçesi’nde inşaat halindeki 10 katlı bir binada 
meydana gelen olayda, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek 
Yüksekokulu Makine Bölümü 2. sınıf öğrencisi Tekin, inşa-
atlarda çalışıp harçlığını çıkartıyordu. Önceki gün dersten 
çıkıp inşaata giden Tekin, 9. kata yük asansörü yardımıyla 
tuğla çıkarmaya başladı. Yük asansörünü kendine çekmek 
isteyen genç, halatın kopması sonucu 9. kattan düştü. Kolu 
kopan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen ha-
yatını kaybetti. 
30 Aralık - 9. kattan düşen işçi öldü – Konya 
Konya’nın Meram ilçesi Hacıisa Efendi Mahallesi’ndeki 
bir inşaatta meydana gelen olayda, 10 katlı bir binanın 9. 
katında çalışan işçilerden Mustafa Sünger (23), telefonla 
konuşmak için arkadaşlarının yanından ayrıldı. Telefonla 
konuşmaya başlayan Sünger, kenara fazla yaklaştığı sırada 
dengesini kaybederek aşağı düştü. Yapılan tüm müdahale-
lere rağmen düşen işçi kurtarılamadı. 
30 Aralık - Hastane inşaatının 7’inci katında kalıp söker-
ken düşen işçi öldü – Denizli 
Rafet Yener adlı işçi, Denizli Merkezefendi Mahallesi 29 
Ekim Bulvarı’ndaki bir hastane inşaatının 7’inci katında ka-
lıp sökerken dengesini kaybedip zemine düştü. Yener, ağır 
yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
29 Aralık - Boya yapan inşaat ustası, 2 metre yükseklik-
teki iskeleden düşerek ağır yaralandı – Çorum 
Ankara yolu 5’nci kilometrede bulunan Toptancılar Site-
si’ndeki bir inşaatta boyacı ustası olan Bener Tuncer (38) 
iskelenin hareket etmesi ile dengesini kaybedince 2 metre 
yükseklikten beton zemine düştü. Düşen işçi ağır yaralı ola-
rak hastaneye kaldırıldı. 
29 Aralık - Bir inşaatın iskelesinden düşen işçi, ayağına 
cam batması sonucu yaralandı – Antep 
Bey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tarihi bir binanın 
yapımında işçi olarak çalışan Ahmet Ç., iskelede dengesini 
kaybederek düştü. Düşen işçi yaralı olarak hastaneye kal-
dırıldı.
28 Aralık - Çatı onarırken elektrik akımına kapılan işçi 
yaralandı – Sakarya 
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çatı onarımı yapan bir kişi, 
elindeki metal malzemeyi enerji nakil hattıyla temas ettirme-
si sonucu akıma kapılarak yaralandı. Fatih Mahallesi’nde-
ki 3 katlı bir binanın çatısının onarımını yapan Erol Karpuz 
(42), elindeki metal malzemeyi dikkatsizlik sonucu çatının 
üzerinden geçen enerji nakil hattıyla temas ettirdi. Akıma 
kapılan Karpuz, yaralandı. 
21 Aralık - İnşaat işçisini elektrik çarptı – İzmir 
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir inşaatta çalışan genç işçi, 
yüksek gerilim hattına dokununca elektrik akımına kapıla-
rak hayatını kaybetti. Ödemiş Küçük Sanayi Sitesi’nde bir 
alüminyum doğrama atölyesinde çalışan Ömer Karlı’nın 
(18) gecikmesi üzerine yapılan incelemelerde, Karlı’nın olay 
yerinde bulunan inşaatın zemin katından yukarıya doğru 6 
metre uzunluğunda bir demir profil doğramayı çektiği ve bu 
esnada demir profili binanın 2 metre yakınından geçen yük-
sek gerilim hattına değdiği anlaşıldı. Karlı’nın yüksek gerili-
me kapılarak hayatını kaybettiği tespit edildi. 

21 Aralık - İskele çöktü: 2 işçi yaralandı – Konya 
Konya’nın Yunak ilçesinde adliye sarayının tadilatında ça-
lışan iki işçi, iskelenin devrilmesi sonucu yaralandı. Yunak 
Adliye Sarayı’nın dış cephesinin tamiratı işinde çalışan iş-
çilerden Bayram Korkmaz (24) ve Uğur Taşdemir (28), iske-
lenin devrilmesi sonucu düştü. Yaralanan işçiler hastaneye 
kaldırıldı. 
18 Aralık - İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti – Trab-
zon 
Of İlçesi’nde çalıştığı inşaattan düşen 47 yaşındaki Davut 
Sağlam hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir 
inşaatta meydana gelen olayda, inşaatın 3’üncü katında 
çalışırken asansör boşluğuna düşen Davut Sağlam, yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
17 Aralık - Halattan kurtularak yük asansörünün üzeri-
ne düştüğü bir işçi öldü – Konya 
Konya Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’nde bulunan 5. Etap 
Bahçeşehir Konutları D. Blok’ta meydana gelen olayda, 57 
yaşındaki Mehmet Ali Çopur, yük taşımada kullanılan asan-
sörü çalıştırdığı sırada dengeyi sağlayan halat çengelden 
çıkarak asansör işçinin üzerine düştü. Ağır yaralanan işçi, 
kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarıla-
madı. 
17 Aralık - Köprü inşaatının kalıplarını sökmeye çalışan 
işçilerin üzerlerine tahtaların düşmesi sonucu 3 işçi ya-
ralandı – Antep 
Antep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Tüzel köyü çıkışında yapımı 
devam eden köprü inşaatında çalışan işçiler, tahta kalıpları 
sökmek isterken tahtalar üzerlerine çöktü. Çökme sonucu 
3 işçi yaralanırken, 2 işçi ise olaydan yara almadan kurtuldu. 
16 Aralık - Cami inşaatı göçtü, bir işçi öldü – Nevşehir 
Nevşehir’de bir cami inşaatı çöktü. Acıgöl ilçesi Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki inşaatın enkazında 9 işçi kaldı. Kur-
tarma ekipleri, göçük altında kalan işçileri yaklaşık bir saat 
sonra kurtardı. Göçük sonrası hastaneye kaldırılan 4 yaralı-
dan 1’i ise hayatını kaybetti.
12 Aralık - İliç ilçesinde baraj inşaatında çalışan işçi, ge-
çirdiği iş kazası sonucu öldü – Erzincan 
Erzincan’ın İliç ilçesinde baraj inşaatında çalışan işçi, geçir-
diği iş kazası sonucu öldü. İliç’te Bağıştaş 2 HES Barajı’nın 
yapımını yürüten taşeron firmaya bağlı olarak çalışan Hasan 
Güngör (56), baraj inşaatına beton taşınan silobas tankının 
üzerine çıktı. Meydana gelen basınç nedeniyle bir anda açı-
lan tank kapağının çarpması sonucu yere düşen Güngör, 
kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. 
12 Aralık - Baraj şantiyesinde kaza: 1 ölü – Çorum 
Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Maksutlu köyünde Boyabat 
Barajı şantiyesinde çalışan bir işçi üzerine beton kalıp düş-
mesi sonucu hayatını kaybetti. Kargı ilçesine bağlı Maksutlu 
köyünde Boyabat Barajı’nın yol yapım ihalesini alan şirke-
tin yüklenici firmasına ait şantiyede meydana gelen olayda, 
Kızılırmak üzerine yapılan köprülerin ve yol menfezlerinin 
üretiminin yapıldığı şantiyede kalıp işçisi olarak çalışan 
Mustafa İpek’in (32) üzerine vinçle kaldırdıkları beton kalıp 
düştü. Ağır yararlanan İpek, kaldırıldığı hastanede yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
12 Aralık - Baraj şantiyesinde kaza: 2 yaralı – Karaman 
Merkeze bağlı Damlapınar Köyü Pamukdere mevkiinde 
yapımı devam eden baraj şantiyesi sahasında iskeleden 
düşen 2 sıva işçisi yaralandı. HES Baraj inşaatı baraj seti 
duvarını iskele üzerinde sıva yapan Ö.P ve N.A adlı işçiler 
dengelerini kaybetmeleri sonucu düştü. Kazada yaralanan 
2 işçi hastaneye kaldırıldı.
10 Aralık - İnşaattan düşen inşaat işçisi hayatını kay-
betti – Urfa 
Dicle Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Erkan Kayakkan 
(24), üçüncü katta sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek 
düştü. Hastaneye kaldırılan Kayakkan, yapılan tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamadı. 
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9 Aralık - 9. kattan düşen işçinin ayağı kırıldı – Balıkesir 
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 9 katlı İlçe Emniyet Müdür-
lüğü binasının çatısında su oluklarını tamir ederken düşen 
işçi yaralandı. İnşaat işçisi Ünal Eraslan (27), İlçe Emniyet 
Müdürlüğü binasının çatısındaki olukları tamir ederken den-
gesini kaybederek 9. kattan alt katta bulunan sosyal tesisin 
güneşlik brandası üzerine düştü. Yaralı işçi, hastaneye kal-
dırıldı.
9 Aralık - Cami inşaatı çöktü: 3 yaralı – Adıyaman 
Adıyaman’da, yapımı süren bir cami inşaatının ikinci katın-
da çökme meydana geldi. Çöken inşaattan yere düşen ve 
betonların arasında kalan 3 işçi yaralandı. Merkeze bağlı 
Büklüm Köyü’nde meydana gelen olayda, köyde inşaat ça-
lışmaları devam eden caminin ikinci katında devam eden 
beton dökme çalışmaları sırasında çökme oldu. Beton 
dökümünü yapan 3 işçi, üzerinde bulundukları tablanın 
çökmesi sonucu yere düştü ve betonların arasında kaldı. 
İnşaattan düşen ve betonların arasında kalarak yaralanan 
Abuzer Zegal (36), Cemal Saçan (50) ve Mahmut Kokuz (24) 
adlı 3 işçi, ekiplerin çalışmasıyla betonların arasından çıka-
rılıp hastaneye kaldırıldılar. 
9 Aralık - İskeleden düşen işçi ağır yaralandı – Bursa 
Bursa‘nın İnegöl ilçesinde Kuyumcular Çarşısı‘nın restoras-
yonu sırasında çatıda boya yaparken iskeleden düşen boya 
ustası ağır yaralandı. İnegöl Kuyumcular Çarşısı demir ça-
tısını kurduğu iskele yardımı ile boyayan Nasuf Duruş (49), 
dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten elin-
deki boya kutusu ile beraber beton zemine düştü. Düşen 
işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
9 Aralık - İskeleden düşen işçi ağır yaralandı – Kayseri 
Kayseri’de, özel bir fabrikanın iskelesinde çalışma yapan 
işçi yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Organize Sanayi 
Bölgesi 8. Caddede yaşanan kazada 25 yaşındaki E.Ö. is-
kele üzerinde çalışma yaparken yaklaşık 5 metre yükseklik-
ten düştü. İşçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
8 Aralık - Bir inşaatın 4. katından düşerek ağır yarala-
nan işçi, yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede 
öldü – Kırşehir 
Bağbaşı Mahallesi’nde TOKİ konutlarının inşaatında çalışır-
ken dengesini kaybederek 4. kattan düşen Tuncer Telli (26), 
ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi, 
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
8 Aralık - Vakfıkebir ilçesinde elektriğe çarpılan iki işçi 
yaralandı – Trabzon 
Çarşı Mahallesi Cezaevi Caddesi’ndeki inşaatın son katına 
demir çekerken, demir çubukların gerilim tellerine dokun-
ması sonucu inşaat işçilerinden Cemil Kukul (47) ve Erol 
Yıldız (44), elektrik akımına kapılarak ellerinden ve ayakla-
rından yaralandı. Elektrik akımına kapılan yaralılar, hastane-
ye kaldırıldılar. 
6 Aralık - İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı – Manisa 
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, bir seramik fabrikasının ek 
inşaatında yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen işçi ağır 
yaralandı. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 
bir seramik fabrikasının ek inşaat binalarında çalışan Yunus 
Kızılgeçit (25), iskelede dengesini kaybederek yaklaşık 8 
metre yükseklikten düştü. Kızılgeçit, yaralı olarak hastane-
ye kaldırıldı. 
6 Aralık - Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır 
yaralandı – Konya 
Konya’nın Yunak ilçesinde sıva yaparken dengesini kay-
beden inşaat işçisi, asansör boşluğuna düşerek ağır yara-
landı. Yeni Mahalle Ankara Caddesi üzerindeki bir inşaatta 
çalışan Şaban Kurşun (22), 3. katta sıva yaparken dengesi-
ni kaybederek asansör boşluğuna düştü. Düşen işçi yaralı 
olarak hastaneye kaldırıldı. 
6 Aralık - İşçilerin barındığı baraka kül oldu – Aydın 

Didim’de inşaat işçilerinin konakladığı barakada çıkan yan-
gın çevrede korku ve paniğe neden oldu. Didim-Akbük yolu 
üzerinde çıkan yangın korkulu saatlerin yaşanmasına ne-
den oldu. Samsun’dan gelen İnşaat işçilerinin ev olarak kul-
landığı harabe binada çıkan yangının 3 ayrı yerden başla-
dığı öğrenilirken yangına ilk olarak çevredekilerin müdahale 
ettiği öğrenildi. Ardından olay yerine gelen Didim Belediye-
si İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 2 İtfaiye aracıyla 
yangına müdahale edilirken, yangın yarım saat içerisinde 
kontrol altına alındı. Yangın esnasında işçilerin bulunma-
ması olası can kaybına önlerken, yangınla ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
5 Aralık - Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı – 
Bursa 
Bursa’da Orhangazi Çok Programlı Lise’nin bahçesindeki 
eski binanın onarımında çalışan 45 yaşındaki Bahattin Ol-
tulu, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Orhangazi 
Çok Programlı Lisesi bahçesinde onarımı süren eski okul 
binasının giriş katında basınçlı hava sağlayan kompresör 
ile çalışan Bahattin Oltulu, kompresöre enerji ileten elektrik 
kablolarının bağlı olduğu bağlantı kutusuna dokundu. Akı-
ma kapılan Bahattin Oltulu baygınlık geçirdi. Oltulu, yaralı 
olarak hastaneye kaldırıldı. 
5 Aralık - Yüksekokul inşaatında göçük: 5 yaralı – Ma-
latya 
Hekimhan ilçesinde Mayıs ayında temeli atılan meslek yük-
sekokulu inşaatında ikinci ve üçüncü kat betonu dökülür-
ken bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. İnşaatta 
çalışan işçiler Erol Polat, Celal Sağlam, Erdal Şekerci, Barış 
Canyurt ve Mehmet Söylemez çöken kalıp malzemeleri al-
tında kalarak yaralandı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıl-
dılar.
4 Aralık - Bir işçi inşaattan düşünce yaralandı – Urfa 
Kargalı köyünde inşaata çalışan Bekir G. inşaatın ikinci ka-
tında dengesini kaybederek düştü. İşçi, ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırıldı.  
4 Aralık - Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı – 
Diyarbakır 
Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Kıralan mevkiinde bulunan bir 
sitede balkon korkuluğu montajı yapan bir kişi, balkon 
önünden geçen yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yara-
landı. Kıralan mevkiinde bulunan bir sitenin üçüncü katında 
balkon korkuluğu montajı yapan Bünyamin Yıldırım (19) adlı 
işçi, montajını yaptığı balkon korkuluğu direğinin balkonun 
önünden geçen yüksek gerilim hattının tellerine değmesi 
sonucu yüksek gerilime kapıldı. İşçi, ağır yaralı olarak has-
taneye kaldırıldı. 
4 Aralık - Beşikdüzü ilçesinde inşattan düşen bir işçi 
hayatını kaybetti – Trabzon 
Fatih Mahallesi Yenikent Sitesi yanında bir binanın inşaatın-
da çalışan 50 yaşındaki İlhami Kıran, inşaatın 8. katındaki 
kalıplarla uğraştığı sırada 22 metre yükseklikten yere düş-
tü. Düşen işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını 
kaybetti. 
1 Aralık - Baraj inşaatında toprak kayması: 3 işçi haya-
tını kaybetti – Şırnak 
Şırnak’ın Uludere ilçesinde Elektrik Barajı inşaatında mey-
dana gelen toprak kayması esnasında 3 işçi hayatını kay-
betti. İnceler köyündeki elektrik barajında yapılan çalışma-
lar esnasında toprak kayması meydana geldi. Vahit Tarhan, 
Yıldırım Cüvelek ve Kenan Erkan adlı baraj çalışanları haya-
tını kaybetti. Göçük altında kalan işçiler, çevrede bulunan 
vatandaşlar ve arama kurtarma ekipleri tarafından kepçe-
lerle çıkarıldı. 
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TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS MİMAR ŞEHİR 
PLANCILARI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ 
TMMOB Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalıştayı 
24 Aralık 2011 tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde düzenlendi. Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen 
3 oturumda engellilerin karşılaştıkları sorunlar ele alındı. 

ULUDERE’DE YARATILAN KATLİAMIN HİÇBİR 
GEREKÇESİ OLAMAZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Şırnak 
Uludere’de yaşanan katliam üzerine 29 Aralık 2011 tarihinde 
bir açıklama yaptı. Açıklamada ““Kürt sorununun çözümü” adı 
altında atılan adımlar artık sivil ve masum insanları da içerisi-
ne çeken bir ölüm girdabına dönüşmüş durumdadır. 29 Ara-
lık 2011 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaratılan katliam 
mantığı ve sözleri kilitlemiştir. Bugün, bilincimiz ve vicdanımız 
ölüm girdabının içerisine doğru çekilmeye çalışılmaktadır. So-
nuçları ölümü doğuran politikaların hiçbir makul gerekçesi ola-
maz” diye belirtildi.

EİE’NİN KAPATILMASIYLA KADROLARI DEĞİŞ-
TİRİLEN MÜHENDİSLER İÇİN ENERJİ BAKANLI-
ĞI VE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI’NA YAZI 
GÖNDERİLDİ
 Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin kapatılmasıyla şube müdür-
lüğü kadrosundan araştırmacı kadrosuna geçirilen mühen-
dislerin hak kayıpları üzerine 9 Ocak 2012 tarihinde Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel 
Başkanlığı’na yazı gönderildi. Yazıda “Yapılan düzenleme 
sonucunda yapılandırmaya tabi kurumlarda haklı bir ge-
rekçe olmaksızın, unvan, kadro ve özlük hakları ihlal edilen 
meslek mensuplarının mağduriyetlerinin giderilmesi yönün-
de çalışmaların başlatılması hususunda gereğini arz ederiz” 
diye belirtildi.

GENEL KURULLAR SÜRECİNE YÖNELİK OLARAK 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TM-
MOB örgütlülüğüne yönelik olarak 6 Ocak 2011 tarihinde 
Genel Kurullar süreci üzerine bir mesaj yayımladı. Mesajda 
“Bu dönem içerisinde örgütümüzün ilkeleri doğrultusunda 
görevini gereği gibi yapan oda yönetim, onur ve denetle-
me kurulu üyesi arkadaşlarıma, şube yönetim kurulu üyesi 
ve temsilciliklerde görev alan arkadaşlarıma, omuz omuza 
emek harcadığımız odalarımızın örgütlü üyelerine, çalışma 
gruplarında görev alan arkadaşlarımızın hepsine, TMMOB 
ve oda çalışanı arkadaşlarıma, büyük bir inançla örgütümü-
ze verdikleri katkılardan dolayı Yönetim Kurulumuz adına 
teşekkür ediyorum” diye belirtildi.

ANAYASA’YI VE KENDİ YASASINI ÇİĞNEYEN 
TRT’YE UYARI!
TRT’nin kamu yayın kurumu olma özelliğini terk ederek, AKP 
politikalarını savunmayan kesimlere yayınlarında yer verme-
mesi KESK ve bağlı sendika Haber-Sen tarafından TRT Genel 
Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. 
Basın açıklamasına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı da destek verdi.

KESK’E YAPILAN BASKIN KABUL EDİLEMEZ
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’na 13 
Ocak 2012 tarihinde yapılan polis baskını ve arama üzerine 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, yöne-
tim kurulu üyeleri ve çok sayıda oda yöneticisinden oluşan 
TMMOB Heyeti KESK’e destek ziyaretinde bulundu. KESK 
yöneticileri ile görüşen TMMOB Heyeti daha sonra bir basın 
açıklaması yaptı. 

BAOB YERLEŞKESİ RESMEN AÇILDI
Bursa Akademik Odalar Birliği’nin (BAOB), Nilüfer’de ya-
pılan ve 27 akademik meslek odasını bünyesinde bulun-
durduğu yerleşkesi, törenle resmen hizmete açıldı. Açılış 
töreninde sırasıyla BAOB Kooperatif Başkanı Melih Tü-
ray, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
Başkanı ve aynı zamanda BAOB Dönem Sözcüsü Me-
sut Topcu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı 
Nail Sanlı, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, CHP Bur-
sa Milletvekili İlhan Demiröz, AK Parti Bursa Milletvekili 
Mustafa Öztürk ve CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
konuştular.

AABK TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ 
 Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Turgut Öker ve 
Alevi Bektaşi Federasyonu Eski Başkanı Turan Eser, 13 Ocak 
2012 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB Genel Sekreteri N. 
Hakan Genç ile görüştü. Görüşmede, Van’da yapılacak Dep-
rem Danışma Merkezi ve çok amaçlı bina ile ilgili görüş alışve-
rişinde bulunuldu.

HRANT DİNK ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILDI: 
“BU DAVA BÖYLE BİTMEZ”
5 yıl önce Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Agos gazete-
si önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 
Gazeteci Hrant Dink ölüm yıldönümünde anıldı. Ankara’da 
ve İstanbul’da binlerce insanın katıldığı yürüyüşlerde Dink 
davasında verilen karar protesto edildi. Ankara’da akşam 
saatlerinde Hrant Dink’in yazarı olduğu Birgün gazetesi 
önünde toplanan binlerce kişi Sakarya Meydanı’na yürüdü. 
Dink’in arkadaşı ve Birgün gazetesi yazarı Doğan Tılıç’ın 
konuşmasının ardından Emek ve Demokrasi Güçleri adına 
ortak açıklama TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı tarafından yapıldı.

KESK, TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
 KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve Genel Sekreteri 
İsmail Hakkı Tombul, 30 Ocak 2012 tarihinde TMMOB’yi 
ziyaret ederek, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu’nda yapılacak değişikliklere ilişkin talepleri konu-
sunda yürütecekleri mücadelede destek istedi. Görüşme-
ye; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB II. Başkanı Selçuk Uluata, Sayman Üye Mustafa 
Erdoğan, Yürütme Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel ve TM-
MOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç katıldı.

KESK’İN YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK VERİLDİ
 TBMM’ye sunulan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu’nda yapılacak değişikliklere ilişkin yasa tasarısına 
karşı KESK’in TBMM önüne düzenlediği yürüyüşe TMMOB 
yönetici ve üyeleri de destek verdi. Yürüyüş için 2 Şubat 
Perşembe günü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde 
toplanılarak “Söz yetki karar çalışanlara”, “Yandaş sendika 
yasasına hayır”, “Hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır” 
sloganlarıyla TBMM Dikmen Kapısı’na yüründü. 

TMMOB ÜYE SAYISI 400 BİNİ AŞTI
TMMOB üye sayısı 31 Aralık 2011 itibariyle 401.987’ye ulaştı. TM-
MOB’ye bağlı odalara kayıtlı üye sayısı bir yılda 21.511 kişi arttı. 

EMEP TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ 
 Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan ve Genel 
Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Ayber 7 Şubat 2012 tarihinde TM-
MOB’yi ziyaret etti. Görüşmede TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Musta-
fa Erdoğan, Yürütme Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel ve Genel 
Sekreter N. Hakan Genç bulundu. 

TMMOB Güncesi



Gerçek Gündem

Emekliye yüzde 3, vekile yüzde 61 zam
Birleşik Emekliler Derneği ve Türk Emekli-Sen, emekli milletvekili ma-
aşlarına yapılan zamla 4 bin 980 TL’lik maaşların 2012 yılında 8 bin 40 
TL’ye yükseleceğini belirterek, emekli memur ve emekli vekil maaşı 
arasındaki zam oranı uçurumuna tepki gösterdi. 24 Aralık 2011 – 
Cumhuriyet

Banka köye el koydu!  
Sakarya’nın Kocaali İlçesi’ne bağlı 4 köyde oturanların kredi borç-
larını ödeyememesi üzerine 70 ev, arsa ve fındıklık satışa çıkarıldı. 
Köylüler, İstanbul’a içme suyu sağlayacak Melen Projesi kapsamın-
da baraj alanı içerisinde kalan arazilerinin değerinden satılması için 
BDDK’dan da yardım istedi. 29 Aralık 2011 – CNNTurk

Otoyol ve köprü geçişlerine zam
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 2 Ocak 
2010’dan beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde, duyulan gerek-
lilik üzerine fiyat düzenlemesi yapılarak ücretlerin yüzde 10.21 artırıl-
dığı bildirildi. Buna göre, “Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe 
ücret, 1.75 TL, en uzak mesafe ücreti 15.00 TL, Boğaz köprüleri oto-
mobil geçiş ücreti ise 4.25 TL olarak belirlenmiştir” denildi. 31 Aralık 
2011 – Sabah

Enflasyon 3 yılın zirvesinde
Enflasyon Aralık ayında TÜFE’de yüzde 0.58 arttı, yıllık bazda yüzde 
10.45’e yükseldi. Böylece enflasyon yılık bazda Kasım 2008’den beri 
en yüksek düzeye çıktı. 3 Ocak 2012 – gerçekgündem

Van’da umut yeşermiyor
Depremzedeler: Yardımlar yetersiz; özellikle gıda, ısınma, hijyen gibi 
konularda eksik var. Depremin üzerinden 2.5 ay geçmesine ve ülke-
nin seferber olmasına karşın Van halkı yaralarını saramadı. Nüfusun 
büyük bir bölümü kenti terk etti. “Hayalet kent” görünümünü alan 
Van’da yaşayan yurttaşlar dondurucu soğuk, hijyen ve gıda sorunu 
ile çadırda yaşam mücadelesi veriyor. 3 Ocak 2012 – Cumhuriyet

CHP’den şok Uludere iddiası
Çoğu çocuk yaşta 35 kişinin yaşamını yitirdiği bombardımanın 
ardından Şırnak’a bağlı Uludere’de incelemeler yapan CHP heye-
ti, bölgeye helikopter ve ambulans gönderilmediği için 13 yaralının, 
köylülerin sırtında yaşamını yitirdiğini saptadı. 4 Ocak 2012 – Cum-
huriyet

Danıştay’da her şey kayıt dışı
İddialara göre olay gününü gösteren kayıtlar silinerek yerine sahte 
loglar yerleştirildi. Danıştay saldırısında 6 yıl sonra yeni operasyon. 
Saldırıda kaydedilen görüntülerin silindiği yönündeki raporlar üzerine 
polis, baskınlar düzenlendi. Kamera sistemlerini kuran OYAK firma-
sının yönetici ve çalışanlarıyla Danıştay’ın bilgi işlem sorumlusunun 
da aralarında olduğu 8 kişi gözaltında. 4 Ocak 2012 – Akşam

SGK’da baldıza büyük kıyak
SGK müfettişleri, Uşak SGK İl Müdürü Kenan Şenol’un, yurt dışın-
daki baldızını sahte sigortalı olarak göstererek, yüksek emekli maaşı 
almasını sağladığını tespit etti. Rapor üzerine SGK Disiplin Kurulu, İl 
Müdürü’nü uyardı. 9 Ocak 2012 – Star

‘Devlet bilmiyor mu o öldü’
Kan kanserinden yaşamını yitiren, atanamayan öğretmenlerin sem-
bolü Şafak Bay’a verilen 3 yıl hapis cezası, atama bekleyen öğret-
menleri ayağa kaldırdı. Yargı kararına tepki göstermek için Şafak’ın 
yaşama mücadelesini konu alan bir kısa film çekme kararı aldıklarını 

söyleyen ağabey Ufuk Bay, “Şafak’a verilen hapis cezası için tem-
yize gideceğiz ama artık kardeşim rahat bırakılsın istiyoruz. Karde-
şimin karşılaştığı mağduriyet gündeme getirilmesin” dedi. 9 Ocak 
212 – Cumhuriyet

Elektrikte gizli zam vurgunu
Kayıp ve kaçak düştü, enerji bedeli azaldı, ama yeni tarife faturala-
rı kabarttı. Kilovat saat başına kayıp-kaçak enerji bedelinde yüzde 
16.36, net enerji bedelinde yüzde 1.43 düşüş yaşanmasına karşın, 
dağıtım hizmet bedeli yüzde 20.7, perakende hizmet bedeli yüzde 
7 arttırıldı. Böylece indirim yerine zam yapıldı. 9 Ocak 2012 – ger-
çekgündem

THY’de Kuran hizmeti başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), yurtdışı uçuşlarında yolcuların daha eğlenceli 
vakit geçirmesi için film, oyun, müzik hizmetlerine bir yenisini daha 
ekledi. THY’nin özel eğlence sistemleri ile donatılan 30 uçağında is-
teyen yolcu Kur’an-ı Kerim dinleyebilecek. 9 Ocak 2012 – gerçek-
gündem

Garip çağrıya 3 bin başvuru
Şefkat-Der şiddet gören kadınlar için ‘Devlet korumuyorsa başınızın 
çaresine bakın’ diyerek korunma kılavuzu hazırladı. Buna 3 bin ka-
dının ilgi gösterip poligonlarda silah eğitimine başladığı açıklandı. 9 
Ocak 2012 – gerçekgündem

Kendilerine yetişti, memura ‘yetişmedi’   
Cumhurbaşkanı maaşını 33 bin 500 TL, emekli milletvekili ve bakan-
ların maaşını 6 bin 30 TL, milletvekili danışmanları maaşını 5 bin 400 
TL, milletvekili maaşını 11 bin TL yapan düzenlemeleri hızla geçiren 
TBMM, memura yapılacak zammı ocak ayına ‘yetiştiremedi’. 10 
Ocak 2012 – soL

Yapılmayan eylemden dava
Malatya Özel Yetkili 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başla-
nacak olan bir davada, sanıklar birbirinden ilginç suçlamalarla karşı 
karşıya kaldı. Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu sanıklar, yap-
madıkları eylemden, bir anne ise ‘‘kızının fotoğrafını taşıdığı için” yar-
gılanacak. 11 Ocak 2012 – gerçekgündem

Kitapçıda yasal hapishanede yasak   
Ankara Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi yönetimince, Fyodor Glad-
kov’un “Çimento”, İlya Ehrenburg’un “Paris Düşerken” adlı romanla-
rı, bir süre önce hayatını kaybeden Prof.Dr. Server Tanilli’nin “Uygarlık 
Tarihi”, Karl Marx’ın “Komünist Manifesto”, Mao Zedung’un “Seçme 
Eserler”, Georgi Dimitrov’un “Savaşa ve Barışa Karşı Birleşik Müca-
dele” adlı kitaplarının yasak olduğu gerekçesiyle cezaevine alınma-
dığı belirlendi. 16 Ocak 2012 – Cumhuriyet

Öğrencilerin çilesi bitmiyor
TMK kapsamında tutuklu bulunan yaklaşık 500 öğrenciye, cezaev-
lerinde tecrit ve izolasyon uygulanıyor. Öğrencilerin avukatlarından 
Dağ, cezaevinde türkü söylemenin bile suç sayıldığını belirtti. Avukat 
Sevimli ise, öğrencilerin ‘disiplin suçu’ nedeniyle hücre cezaları al-
dıklarını söyledi. 17 Ocak 2012 – Cumhuriyet

‘Bakan beni okula gönder’
İdil YİBO’da hizmetlilerin işten çıkarılması gerekçesiyle yurt ka-
patıldı. Yatılı 125 kız öğrenci köylerine dönmek zorunda kaldı. 
Öğrenciler, “Ailelerimizi zor ikna ettik. Okumayıp da ne yapalım, 
bu yaşta kocaya mı gidelim?” diye tepki gösterdi. 17 Ocak 2012 
– gerçekgündem60 an
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Kadın, erkeğin ‘sözüne’ kaldı
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırlıkları sürdürülen yasa 
taslağında tartışma yaratacak değişiklikler yapıldı. Taslaktaki koru-
yucu ve önleyici tedbirlere karar verecek aile mahkemesi hâkiminin 
yargı yetkisinin vali ve kaymakama devredilmesi, şiddet uygulayan 
erkeğe verilecek 4-8 ay arasındaki hapis cezasının kaldırılması, hak-
kında önleyici tedbir kararı bulunan erkeğe, tekrar şiddet uygulama-
yacağına söz verinceye kadar 3-15 gün arasında “zorlama hapsi” ve-
rilmesi öngörüldü. Cumhuriyet başsavcılıklarında “şiddetten koruma 
büroları” kurulmasından da vazgeçildi. 17 Ocak 2012 – Cumhuriyet

Dink davasında şok karar
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine 
ilişkin 2’si tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın bugün görülen 25. 
duruşmasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Sa-
nıklar Yasin Hayal ve Erhan Tuncel, cinayetten dolayı ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Erhan Tuncel ve Yasin 
Hayal örgüt üyeliği suçlamasından beraat etti. 17 Ocak 2012 – ger-
çekgündem

Tutukluluk delili bu kitap!
13 aydır tutuklu olan Yürüyüş çalışanlarının örgüt üyeliği delili; bu ga-
zetecilik kitabı! 13 aydır tutuklu olan Yürüyüş dergisi çalışanları için 
örgüt üyeliği suçlamasına, gazetecilikle ilgili kitaplar ve Nâzım Hik-
met’in bir kitabının da delil olarak gösterildiği ortaya çıktı. 18 Ocak 
2012 – Radikal

Dink mahkemesinde skandal
Heyetin cinayet sanıklarından Çoşkun İğci hakkında karar vermeyi 
unuttuğu anlaşıldı. 19 sanıklı davada 18 sanık için karar açıklandı-
ğı ortaya çıktı. Heyetin sanık Çoşkun İğci hakkında karar vermeyi 
unuttuğu anlaşıldı. 18 Ocak 2012 – Milliyet

Eker : ‘Sütte kanser riski var’   
Tarım Bakanı Mehdi Eker, piyasada satılmakta olan sütlerde kara-
ciğer kanseri, sarılık ve siroza yakalanma riskini artıran antibiyotik 
kalıntısı ve aflatoksin M1 olduğu iddialarını doğruladı. 18 Ocak 2012 
– Cumhuriyet

Samast’ın tahliyesine ret
Yargıtay 1. Ceza Diresi, “tasarlayarak Hrant Dink’i öldürmek” ve “ruh-
satsız silah taşımak” suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptı-
rılan Ogün Samast’ın tahliye talebini reddetti. 23 Ocak 2012 – A.A.

Her yumurtaya 44 ay hapis
Cumhurbaşkanı Gül’ün İstanbul Üniversitesi’ni ziyareti sırasında ‘3 
yumurtayla yakalanan’ hukuk öğrencisi Yiğit Ergün üniversiteye alın-
madı. Gözaltına alınan Ergün’e, ‘polise direnip hakaret ettiği’ iddi-
asıyla yumurta başına 44 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. 23 
Ocak 2012 – ntvmsnbc

İsyan ettiren sağlık skandalı
Şırnak’ın İdil ilçesinde bulaşıcı menenjit hastalığına yakalanan 2 
yaşındaki Muhammet Erşek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastane-
si’ne alınmayınca, ambulansta öldü. 25 Ocak 2012 – gerçekgündem

‘Erkek durup dururken öldürmez’
‘Çağın Polisi Dergisi’ne yazı yazan emekli Emniyet Müdürü Yağar’dan 
garip tespitler. ‘Erkek durup dururken cinayet işlemez’. ‘Çağın Polisi 
Dergisi’ne aile içi şiddetle ilgili bir yazı yazan emekli Emniyet Müdürü 
Dr. Hasan Yağar, ‘Cinayetlerin günahı sadece erkeğe yüklenemez’ 
ifadesini kullandı... 25 Ocak 2012 – Milliyet

Öneriler artık ‘gizli’ kalacak! 
Meclis’e Yeni anayasa için gönderilen öneri metinleri için gizlilik ka-
rarı alındı. Tartışmalara yol açmamak amacıyla, sivil toplum örgütleri, 
meslek birlikleri, kamu kurumları ve üniversitelerce Meclis’e gönderi-
len öneri metinleri için gizlilik kararı alındı. Anayasa öneri metinlerinin 
yayımına son verildi. 27 Ocak 2012 – Vatan

Devrimci işçiye kapı kapanıyor
Grevsiz toplu sözleşme yasası gündemde. DİSK devre dışı bırakılıyor. 
Sendikaların kara günü. İşkolu istatistiklerinin yayımlanmasıyla AKP 
birçok sendikayı kapatacak. AKP 12 Eylül rejiminden aldığı yasalara 
yamalar yaparak sendikalar üzerindeki baskısını arttırmaya çalışıyor. 
Hükümet özellikle kıdem tazminatında değişiklik ve esnek çalışmayı 
devreye koymak için aba altından sopa göstererek toplusözleşme 
yetkisinde yüzde 10 barajını bugün devreye koyacak. Uygulamayla 
yaklaşık 30 sendika baraj altında kalacak. DİSK’in de yetkisinin dü-
şeceği belirtiliyor. 30 Ocak 2012 – Cumhuriyet

Katil kocaya yargı şefkati
Vedat Özdemir’in cezası, televizyon kumandası tahrik nedeni sayı-
lınca 18 yıl 4 aya indi. Almanya’da eşi Aynur Özdemir’i öldürdükten 
sonra Türkiye’de müebbet hapis cezasına çarptırılan Vedat Özdemir 
‘in cezası, televizyon kumandası tahrik nedeni sayılınca 18 yıl 4 aya 
indi. Üye hakimin “kumanda fırlatmanın karşılığı tokat olabilir” diye 
şerh koyduğu kararla birlikte Özdemir, 7 yıl sonra serbest kalacak. 
30 Ocak 2012 – Vatan

‘Yanalım mı, donalım mı?’
Eksi 10 derecelerde yaşam savaşı veren Vanlı depremzedeler isyan 
ediyor. Van’da meydana gelen 2 büyük depremin ardından çadırlarda 
yaşamaya başlayan Vanlılar perişan haldeler. Hayat koşulları zaten 
zor olan depremzedeler havaların da soğumasıyla büyük sıkıntı ya-
şamaya başladılar. 30 Ocak 2012 – Cumhuriyet

Devlet babanın üvey evladı
Yedi yıl önce felçli üvey annesine sağlık karnesi çıkaran evlada 
şok icra! SGK, felçli üvey annesine sağlık karnesi çıkartıp tedavisi-
ni yaptıran Erol Yoloğlu’na icra takibi başlattı. ‘Üvey anneye karne 
verilmeyeceğini nereden bileyim’ diyen Yoloğlu AİHM yolunda. 30 
Ocak 2012 – Akşam

Gülen’in şiirini bilemeyen öğrencilere Bakan fırçası      
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Trabzon’da haftasonu gerçekle-
şen Gençlik Çalıştayı’nda, okuduğu bir şiirin devamını bilemedikleri 
için öğrencileri azarladı. Bakan’ın, “Şiirin üstadını hatırlamıyorsak 
orda durup düşünmemiz lazım” dediği şairin Fethullah Gülen olduğu 
ortaya çıktı. 01 Şubat 2012 – Cumhuriyet

Üniversitelilere 13 yıla kadar hapis       
Malatya’da “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” ile suçlanan üni-
versite öğrencilerine 13 yıl ile sekiz yıl arasında hapis cezası verildi; 
hakim de “Cezadan hoşnut değiliz” dedi. 02 Şubat 2012 – bianet

AKP engel tanımıyor: 2B Meclis’te   
AKP hükümeti, işbaşına geldiği günden bu yana “Anayasa ve 
Anayasa Mahkemesi engeli” nedeniyle, çıkaramadığı “2B” olarak 
nitelendirilen orman niteliğini yitirmiş arazilerin satışını öngören 
yasa tasarısını TBMM Başkanlığı’na sundu. İdarenin teklifini ka-
bul etmeyen hak sahiplerinin, doğrudan satış hakkını kaybetme-
sini öngören tasarı, satış bedeline itiraz veya teklifi ret durumun-
da dava açma ve tazminat talebi yollarını da kapatıyor. 02 Şubat 
2012 – Cumhuriyet
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62 an
ka

ra bülten

şubatikibinoni
ki

Meslekiçi Eğitim Çalışmaları
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 

Şubesi 19. Dönem Yönetim Kurulu, 2 
yıllık çalışma dönemi içerisinde çeşitli 
mesleki konularda toplam 27 seminer 
ve 40 kurs programı düzenlemiştir. 
Seminerlere toplam 1965, kurslara ise 
toplam 1090 üyemiz katılmıştır.

Üye Bilgi Güncellenmesi
Şubemiz tarafından üyelerimize 

daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 
telefonla üye bilgileri güncellenmiştir. 
Kişisel bilgi ve iletişim güncellenmesine 
dair sorularla üye profili hakkında 
daha tutarlı bilgilere ulaşılmış, iletişim 
bilgilerinin şubemizde doğru olarak 
depolanması da yayınlarımızın, 
bültenlerimizin ve etkinliklerimizin 
duyurulmasında kolaylıklar sağlamıştır. 
Çalışma kapsamında 12122 üyenin 
bilgileri güncellenmiştir.

İMO Ankara Bülten Yenilendi
Bültenimizle ilgili siz değerli üye-

lerimizden gelen öneriler, eleştiriler 
üzerine, yayın kurulumuz ve yönetim 
kurulumuzda yapmış olduğumuz de-
ğerlendirmeler ışığında yenilenme ça-
lışmaları başlatılmış ve bültenimizde 
boyut, mizanpaj ve içerik açısından bir 
takım değişiklikler yapılmıştır.

“Kırılmalar: Yakalar ve Renkleri” baş-
lığı altında, sadece inşaat mühendisle-
rinin değil bir bütün olarak mühendis-
lerin yeni çalışma koşulları içerisindeki 
konumu, üretim süreci içindeki yeri 
ve sınıfsal temas anlamında arada bir 
yerde salınma durumu tartışılıyor. 

“Mühendis ve Diğer Renkler” başlığı 
altında mühendis olup mühendisliğin 

dışında başka üretimleri ile de tanı-
nan yazar, çizer, sinemacı, müzisyen 
vb. alanlarda yaratıcı çalışmalar yapan 
meslektaşlarımıza ait portre yazılar ya 
da röportajlar bulunuyor. 

“Mühendis Anlar!” başlığı altında 
emeğin örgütlenme sürecinin her bir 
çalışanı dünyanın geri kalanıyla ilgi-
sizleştiren biçimine karşı bu bölümde 
meslek alanı dışında önemli gördüğü-
nüz kitap tanıtımı, konser, kongre, fes-
tival, müzik vb. etkinlikler duyuruluyor. 

Gündemdeki konularla ilgili dosya-
lar hazırlanmış, dosyalarda yer alan 
röportajlar, incelemeler ve haberlerle 
dosya konularının hem ne anlama gel-
dikleri konusunda ışık tutulmuş, hem 
de konular tartışmaya açılmıştır.

“Toplumsal Cinsiyet ve Mühendis-
lik” bölümünde ise yapılan röportajlar 
ile toplumsal cinsiyet rolleri, cinsiyetçi 
iş bölümü, ayrımcılık, sömürü ve TM-
MOB’de kadın örgütlenmesi konuları 
tartışılıyor.

Kırılmalar: Yakalar ve Renkleri… 
Broşürleri 

“Kırılmalar: Yakalar ve Renkleri” bro-
şürleri olarak Türkçeye ilk defa çevril-
miş, proleterleşme tartışmalarının ele 
alındığı “Sınıf Yapısı ve Politik İdeoloji”, 
“Bilim İnsanları Proleterleşiyor mu?” 
ve “Profesyonelleri Yönetmek” ma-
kaleleri yayınlandı. Makalelerin amacı 
öncelikle mühendisliğin günümüzde, 
toplumsal ilişki ağları içinde almış ol-
duğu yeni biçimi sınıfsal olarak analiz 
etmek, ikinci olarak da mühendislerin 
bilgi üretim sürecini nasıl örgütlediğini 
ve bunun pratik sonuçlarının toplum 

açısından ne anlama geldiğini mühen-
dislere tartıştırmaktır.

Mühendisin sınıfsal statüsündeki 
değişim bugün dünyada geniş bir li-
teratür eşliğinde anlaşılmaya çalışılıyor 
ve genelde de “yeni işçileşme” ya da 
“yeni proleterleştirme” kavramlarıyla 
karşılanıyor. Fakat mühendisin işçileş-
tirilmesi süreci her ne kadar biçimsel 
olarak vasıfsızlaştırma ve iş bölümüne 
bağlı bir uzmanlaştırma ile sağlanıyor-
sa da tarihteki Taylorist modelin klasik 
uygulamalarından farklı sonuçlara yol 
açıyor. Uygulamaya yönelik teknik ve 
bilginin hala mühendisin elinde olması, 
proje ya da şantiye aşamasında ser-
mayeye gittikçe bağımlı hale gelse de 
ya da onun ücretli emek gücü olsa da 
mühendise bir ayrıcalık sağlıyor gibi 
görünüyor. Mühendisin bu aradaki 
konumu, kendisine dair algıda da bir 
kırılmaya yol açarken, beyaz ve mavi 
arasındaki yaka rengi mühendis için 
alacalı bir hale bürünüyor. 

Broşürler ilk elden mühendislerin 
bu konumunu değişen ekonomik ko-
şullar içinde analiz etme amacını ta-
şıyor. Bu seriyle amaçladığımız ikinci 
şey ise, mühendislerin bilgi üretim 
süreçlerinin, kendi özerk araştırma-
larına izin vermeyen proje ya da uy-
gulamaların sermaye tarafından dikte 
ettirildiği bir biçim alması. Bu bağ-
lamda mühendisin kendi özerk proje 
tasarım etkinliğini örgütlemek yerine, 
denetiminde çalışmış olduğu işverenin 
kar amacı güden uygulamalarının 
önceden belirlenmiş tasarımlarının 
bir teknisyenine dönüşmesi durumu 
ortaya çıkıyor. Yayınlanan broşürlerle 
hedeflenen zanaatın tekniğe 
dönüşümünün bu sancılı sürecini açık 
kılmak. Bunun yanında her biri mü-
hendislik uygulaması içeren ve birebir 
toplumsal yaşamı ilgilendiren enerji, 
ulaştırma, çevre, altyapı, kentsel alan 
planlaması v.b. alanlarda yürütülen 
HES, baraj, kentsel dönüşüm v.b. 
uygulamalarda merkezi bir rolü olan 
mühendisin ‘iş’i ile halkın çıkarlarının 
karşı karşıya gelmiş olduğu noktalar-
da mühendisin konumu –ama tekil bir 
kişi olarak mühendisin değil, bir kurum 
olarak mühendisliğin- ve olanaklı hare-
ket etme biçimleri de farklı perspektif-
lerden tartışmaya açılmıştır.

Güvenceli İş Güvenli Gelecek 
İmza Kampanyası

Günümüzde mühendislerin çalışma 
yaşamları teknolojinin, üretim ilişkileri 

19. DÖNEM ÇALIŞMALARINDAN…
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ve üretici güçlerin gelişim ve dönüşü-
müne bağlı olarak tarihsel bir değişim 
göstermektedir. Özel sektörde istih-
dam edilen ücretli mühendis sayısı 
hızla artmıştır, artmaya devam etmek-
tedir. Plansız ve altyapısız bir şekilde 
her ilde bir üniversite açılmasına bağlı 
olarak artan mezun sayısı ve sıklaşan 
krizler, meslektaşlarımızın emeğinin 
vasıfsızlaşmasına ve ucuz iş gücünün 
oluşmasına neden olmaktadır. Bu dö-
nemde işsizlik, çalışma koşullarının 
niteliksizleşmesi, çalışma saatlerinin 
uzaması, düşük ücretler, iş güvence-
sinden yoksun mezarda emeklilik ve 
mesleğimizin itibarsızlaştırılması en 
önemli sorunlarımız olarak öne çık-
maktadır. 

Meslektaşlarımıza ve mesleğimize 
dönük yaşanan bu olumsuzluklara 
karşı taleplerimizi TBMM’ye ulaştır-
mak üzere inşaat mühendislerine imza 
kampanyası başlatıldı. 2 Şubat 2011 
tarihinde düzenlenen basın açıklama-
sı ile duyurulan imza kampanyasın-
da 3500’ü Ankara olmak üzere 5000 
imza toplandı.

Sudaki Suretler, Belgesel Film
Şubemiz yürütücülüğü ile 

yapımcılığını odamız ve Renas Ya-
pım’ın, yönetmenliğini Erkal Tülek’in 
yaptığı SUDAKİ SURETLER adlı bel-
gesel film çekildi. Son yıllarda adını 
mücadeleleri ile sıklıkla duyuran HES 
karşıtı direnişin bölgelerde öyküsünü 
ve HES’lere ilişkin uzman, akademis-
yen ve demokratik kitle örgütü tem-
silcilerin görüşlerini içeren belgesel, 
9 ay süren bir çalışma sonucunda ve 
12000 kilometre yol yapılarak gerçek-
leştirildi. 

9 Haziran 2011 tarihinde Odamız 
Teoman Öztürk Salonu’nda galası 

yapılan film, DVD olarak çoğaltılmak 
suretiyle üyelerimize, mücadele veren 
bölge halklarına ücretsiz olarak ulaş-
tırıldı. Temel olarak suyun ve taşıdığı 
hidrolik ya da tarıma, hayvancılığa ya 
da yaşam alanlarına dayalı yararlarının 
metalaştırılması ekseninde yürüyen 
HES çalışmalarına karşı durma ama-
cı taşıyan SUDAKİ SURETLER, enerji 
açığı gerekçesi altına gizlenmiş özel-
leştirme sürecini ve derelerdeki tüm 
suyun sermaye tarafından nasıl ele 
geçirildiğini ortaya seriyor. 

Kamuoyunun dikkat kesildiği ko-
nulardan biri olan HES’ler, Sudaki 
Suretler belgeseli aracılığı ile birçok 
festivalde ve özel gösterimde izleyi-
ci ile buluştu. Belgesel uluslararası 
öneme sahip Antalya Altın Porta-
kal Film Festivali’ne katıldı ve ulusal 
belgesel yarışmasında finale kaldı. 
14.’sü düzenlenen Uluslararası 1001 
Belgesel Film Festivali’nde gösterimi 

yapıldı. İşçi Filmleri Festivali’nin açılış 
filmi olarak İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bolu, Manisa Akhisar ve Bursa’da, 
Adana’da, Mersin’de, Muğla’da, Bilim 
ve Gelecek Dergisi’nin Karaburun’da 
düzenlediği Ütopyalılar Toplantısı’nda, 
Dikili’deki Kolektif Yaz Kampı’nda, 
Peyzaj Mimarları Odası’nın Dersim 
Ovacık’ta düzenlediği Yaz Kampı’nda, 
yine Dersim’de düzenlenen Munzur 
Festivali’nde, Kastamonu Loç Festi-
vali’nde, Antalya Alakır’da, Hopa’da, 
Fındıklı’da, genç-İMO Yaz Kampı’nda, 
Karaburun Sosyal Bilimler Kongre-
si’nde, Mezopotamya Sosyal Forumu 
kapsamında Diyarbakır’da gösterimle-
ri yapıldı. 

Uluslararası festivallerde de göste-
rilen Sudaki Suretler, Amerika Birleşik 
Devleri’nde katıldığı Boston Kısa ve 
Belgesel Film Festivali’nde Jüri ödülü-
ne layık görüldü. Gösterildiği her yer-
de büyük ilgi ile karşılanan, Türkiye’nin 
dört bir yanında sayıları üç bine yak-
laşan Hidroelektrik Santral (HES)’leri 
ve HES karşıtı mücadeleleri anlatan 
belgesel filmin gösterimleri ve dağıtımı 
devam ediyor.

Profil Araştırması
İnşaat Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi olarak, Türkiye’deki 
mühendislerin yeni konumlarının, 
sorunlarının, sıkıntılarının, 
gereksinimlerinin ve mesleki 
durumlarının bir haritasını çıkarabilmek 
için profil çalışması başlatıldı. Bütün 
mesleklerin ve yurttaşların devlet ya 
da sermaye karşısındaki konumları-
nın ya da birbirleriyle ilişkilerinin kök-
lü biçimde değiştiği bir dönemde, bu 
değişimin artılarını ve eksilerini, ne-
reden geldiğini ve nereye gideceğini 
analiz etmeden bir odanın kendi üye-
leri ile kuracağı ilişkinin formunu ve 
departmanlarını belirlemesinin müm-
kün olmadığı düşüncesiyle başlatılan 
araştırmada üye profilinin bir haritası 
çıkarılmıştır. 

Çalışmanın ilk adımı olarak, 3 aya 
varan bir süre boyunca 13744 üyemizle 
telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. 
Yapılan görüşmeler neticesinde hem 
odamızda bulunan üyelerimizin bilgileri 
güncellenmiş hem de fiili çalışma 
durumları, emekli, ücretli çalışan, 
işveren ya da işsiz olup olmadıkları 
tespit edilmiş oldu. İkinci adımda 
1300 mühendisle yapılan yüz yüze 
görüşmelerle doldurulan anketlerle 
meslektaşlarımızın gelir durumlarının, 
sosyal kültürel durumlarının 
irdelendiği, çalışma yaşamına ilişkin 
ayrıntılı verilerin bulunduğu daha 
ayrıntılı bir profil haritası çıkarılmıştır.
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