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Merhabalar…
3-4 Mart 2012 tarihlerinde yapılan İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 

Şubesi’nin 20. Olağan Genel Kurulu, TMMOB’nin yıllardır sürdürmeye 
çabaladığı geleneğin, çalışma tarzının ve demokrasi ilkelerinin daha da 
görünür kılındığı bir ortamda gerçekleşti. 

Öncelikle yeni dönemde görev almayan 19. Dönem Yönetim Kuru-
lu’ndan arkadaşlarımıza hem yönetimleri boyunca göstermiş oldukları 
çabalar hem de seçim sürecinin sonuna kadar devam eden görev ve 
sorumluluklarını yerine getirmedeki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür 
ederiz. Bu durumun, mühendislerimizin ve odamızı onlar kadar sahip-
lenen bütün oda çalışanlarının kolektif uğraşları sonucunda ortaya çık-
tığının farkındayız. Emeği geçen herkese tek tek sevgi ve saygılarımızı 
sunuyoruz. 

TMMOB’nin tüm bileşenlerine ve çok zaman birlikte yürüdüğümüz 
diğer meslek odalarına, demokratik kitle örgütlerinin ve sendikaların, 
sadece olağan genel kurulda değil bütün mücadelemiz boyunca bizleri 
yalnız bırakmayan temsilci ve üyelerine de sonsuz teşekkürler.

Ve son olarak; bizlere Şube Yönetim Kurulu görevini veren tüm üye-
lerimize teşekkür eder; aldığımız bu onurlu görevin bilinci ve özellikle 
Genel Kurul sürecinde üyelerimizce dile getirilen görüşler ışığında tüm 
gücümüzle çalışacağımızın bilinmesini isteriz. 

Değerli meslektaşlarımız, kuşkusuz odamızın kuruluşundan bu yana 
çok kritik dönemler yaşadık. Fakat artık açıkça görülmektedir ki meslek 
odaları, sendikalar ve benzeri demokratik kitle örgütleri olarak bizleri 
haklarımızı korumak ve ülkemizde demokratik değerleri kalıcı kılmak 
adına oldukça yoğun ve farklı mücadele pratiklerinin de ortaya çıkacağı 
çok daha çetin ve zorlu bir süreç beklemektedir.

Büyük bir değişim/dönüşüm süreci yaşadığımız bugünlerde, siyasal 
iktidar eliyle kapitalizm, toplumsal alanı her yönüyle etkiliyor, müdaha-
le ediyor ve kendi anlayışıyla yeniden biçimlendiriyor. Daha da vahimi, 
toplumsal belleğimiz sıfırlanıp yeniden şekillendiriliyor. Bu doğrultuda, 
itaat kültürü beslenirken, itaat etmeyenler korkunun gölgesi altında 
yaşamaya mahkum ediliyor. Atılan yumurta sayısı, parasız eğitim ta-
lepleri, deresinin başında nöbet tutmak, emekten ve emekçiden yana 
tavır koymak ya da mesleğini icra etmek, uzun tutukluluklara, haksız 
yargılamalara ve suçlamalara yol açıyor. 

İnsanca yaşam hakkı özlemiyle dillendirdiğimiz eğitim, sağlık, bes-
lenme, barınma haklarımız elimizden alındığı gibi emeğimiz, doğamız 
ve kentlerimiz de doğrudan sermayenin kontrol ve denetimi altına gi-
riyor. Derelerimiz, sularımız, bunların çevresinde yaşayan, buralardan 
hayat bulan insanlarımızın ellerinden alınıyor; emeğimiz sermayenin 
sınırsızca sömürüsüne bir tepsi içerisinde sunuluyor; kentlerimiz insan-
ların barınma ihtiyaçları gözetilmeden AVM’lere, otellere, rezidanslara 
açılıyor; yaşamımız ve yaşam hakkımız bizim dışımızda başkaları tara-
fından kontrol edilebilir bir hale getiriliyor.

Kanun yapma tekniğine tümüyle aykırı biçimde, meclis komisyon-
larında ve genel kurulunda bile tartışılmadan, kapalı kapılar arkasında 
hazırlanan kanun hükmünde kararnameler, birbiri ardına çıkarılarak 
birçok alan yeniden düzenlenmiştir. Derinleştirilen emek karşıtı poli-
tikaların hayata geçirilmesi anlamında KHK’ler, sermayenin önündeki 
engelleri hızlıca kaldırmayı düzenlerken, emeği daha güvencesiz çalış-
ma koşullarına mahkum etmek, doğayı talana açmak, muhalif yapıları 
etkisizleştirmek ve iktidarı pekiştirmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Bu zihniyet altında çıkarılan KHK’ler ile meslek odalarımız da yeniden 
tanımlanmaya çalışılmaktadır. En son 648 sayılı KHK ile yapılan deği-
şiklikle birlikte Birliğimiz ve Odamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir hizmet birimi olarak 
tanımlanmıştır. KHK metinlerinde ifade bulduğu üzere birliğimiz ve oda-
larımız, mali kaynakları ve idari yapısı bakanlığa bağlı, özerk yapısı da-
ğılmış, iktidarın doğrudan müdahale ve denetimine açık yapılar olarak 
ifade edilmektedir.

Oysa Türkiye’nin toplumsal tarihinde önemli bir rol üstlenen Birliğimi-
ze ve Odamıza karşı girişilen bu saldırılarla ne planlandığını bizler gayet 
iyi biliyoruz. Mücadelelerimizle ve emeklerimizle var ettiğimiz Odala-
rımızı susturmak ve etkisizleştirmek isteyenlere, Odaları iktidarın arka 

İnsanca yaşam hakkı 
özlemiyle dillendirdiği-
miz eğitim, sağlık, bes-
lenme, barınma hakla-
rımız elimizden alındığı 
gibi emeğimiz, doğa-
mız ve kentlerimiz de 
doğrudan sermayenin 
kontrol ve denetimi al-
tına giriyor. Derelerimiz, 
sularımız, bunların çev-
resinde yaşayan, bu-
ralardan hayat bulan 
insanlarımızın ellerin-
den alınıyor; emeğimiz 
sermayenin sınırsızca 
sömürüsüne bir tep-
si içerisinde sunuluyor; 
kentlerimiz insanların 
barınma ihtiyaçları gö-
zetilmeden AVM’lere, 
otellere, rezidanslara 
açılıyor; yaşamımız ve 
yaşam hakkımız bizim 
dışımızda başkaları ta-
rafından kontrol edilebi-
lir bir hale getiriliyor.
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bahçesi yapmak isteyenlere karşı sözümüz açıktır: Bu ülkenin 
yağma ve talanına karşı meslek odaları her zaman emekten ve 
emekçiden yana tavır almaya ve bu toplumun vicdanı olmaya 
devam edeceklerdir.

Tam da bu nedenle, yaşanan bu zorlu süreç bizlere, mesleği-
mizi ve meslektaşlarımızı korumanın yanında, toplumsal sorum-
lulukların bilincinde hareket etme konusunda da her zamankin-
den daha ağır ve büyük görevler yüklemektedir. Birliğimiz ve 
Odalarımız şimdi her zamankinden daha fazla kendi tabanıyla 
kucaklaşmalı, yaşanan yapısal yıkımın meslektaşlarımız üzerin-
deki etkilerini görmeli ve bu zemin üzerinde kökten bir yenilen-
meyle politik ve pratik duruşunu şekillendirmelidir. 

Sermayenin yapısal özelliklerinin egemen biçim haline gel-
diği günümüzde toplumumuzu anlamakta ve açıklamakta ge-
leneksel kavramlar artık yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden eski 
kavramsal kodların, yeni koşulları karşılayacak biçimde yeniden 
üretilmesi ya da yeni sürecin ayırt edici yanlarını açığa çıkaracak 
yeni üretimlerin yapılması ve bu doğrultuda yeni bir mücadele 
sürecinin başlatılması gerekmektedir. Aksi durum, bizi işlevsiz-
leştirerek yavaş yavaş yok olmamıza sebep olacaktır. 

Bu olasılıkların hangi ölçüde gerçek olabileceği ise,  bizlerin 
politik-pratik donanımımızı ve ufkumuzu ne kadar yenileyebil-
diğimize ve tabiî ki kararlılık, azim ve emeklerimize bağlı olarak 
şekillenecektir. 

İmkânsızlığı, olabilirliğe çevirecek irade işte tam da burada 
yatmaktadır; O yüzden artık idare etmek değil, irade koymanın 
zamanıdır. İrade koymak, devrimci bir başlangıçtır.

Bu süreçte, odamızı gerek meslek alanımızda ve gerekse 
emek eksenli demokrasi mücadelesinde en güçlü odak ve özne 
haline getirmeliyiz. Bu süreçte tüm üyelerimizi harekete geçire-
cek yeni başlangıçlar yapmak, yeni adımlar atmak, üyelerimizin 
katılımıyla yaratacağımız gücü, diğer demokratik kitle örgütle-
riyle birleştirmek ve mücadeleyi yükseltmek zorundayız.

20. Dönem Yönetim Kurulu olarak yukarıda kısaca betimle-
meye çalıştığımız mevcut duruma karşı özelde meslektaşları-
mızın genelde ise tüm emek cephesinin haklarını korumak için, 
bize vermiş olduğunuz onaydan aldığımız güçle mücadele ede-
ceğimizi bilmenizi isteriz. 

8 Mart’ı ve kadınların mücadelesini selamlıyoruz…
Mart ayına rengini veren önemli bir günü, kadınların eşitlik 

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

Kadın emeğinin günümüz kapitalist toplumunda çok yönlü bir 
işlev taşıdığı ve kadınların ekonomik rolünü aile ve toplum için-
deki yüklerinden ayrı düşünmek olanaksızdır. Kadınların, top-
lumun yeniden üretiminde merkezi önem taşıyan bakım emeği 
sağlayıcısı olarak görülmesi, emek piyasasındaki konumlarını 
da belirlemektedir. Bunların yanında, Türkiye’de kapitalizmin son 
on yılda yarattığı dönüşümler/değişimler kadın emeğinin konu-
munu da etkilemekte ve yeniden yapılandırmaktadır. 

Kadınların ücretli emek konumunda ya da mesleğe giriş ve 
mesleği icra ederken karşılaştıkları zorluklar özellikle meslek 
alanımız için erkek yoğun bir mühendislik dalı olarak görülmesi 
sebebiyle ayrı bir önem taşımaktadır. İnşaat mühendisi kadınlar 
diğer kadınlarla karşılaştırıldığında ‘daha iyi maaş ve daha yük-
sek statülü’ işlerde çalışma hayatına dahil olsalar da bir bütün 
halinde kadınların toplumsal rolleri devam etmekte, istihdam 
edilmeleri zorlaşmakta ve çocuk bakımı ya da yaşlı bakımı gibi 
durumlarda mesleki hayatlarından kolaylıkla vazgeçebilmekte-
dirler. 

Bununla birlikte mesleğin ‘erkek işi’ olarak görülmesi, kadın-
ların mesleğin icrasında da erkeklere göre ikincil bir konumda 
kalmasına sebep olmaktadır. Mesleğin şantiye ağırlıklı olarak 
gelişen çalışma koşulları ve kadınların iş yaşamındaki konu-

munun genellikle ev işinin uzantısı olarak görülen mesleklerde 
yoğunlaşan yapısı, inşaat mühendisliğinde kadınların oranının 
düşük olmasına neden olmaktadır. 

Bu sebeplerle, kendi meslek alanımızda çalışan meslektaş-
larımızın sorunlarını anlamak ve bu konularda yeni tartışmaları 
açabilmek amacıyla kapsamlı bir 8 Mart dosyası hazırladık. Bu 
anlamda kadın meslektaşlarımızın mücadelesine katkı yapmayı 
amaçladığımız dosyamızın sizlere yararlı olmasını umuyoruz…

İşçi ölümleri mi iş cinayetleri mi?
Son yıllarda yaygın bir hale gelen taşeronlaştırma ve güven-

cesiz çalıştırma, iş güvenliğinin yeterince alınmaması ve sen-
dikasızlaştırma ile işçi ölümleri giderek daha da artmaktadır. 
Tersanelerde, kot taşlamada yaşananların acısı dinmeden, toplu 
işçi ölümleri ile sarsılıyoruz. Elbistan’da geçen yıl hayatını kay-
beden 10 işçinin halen toprak altında kaldığı, Adana’da hayatını 
kaybeden 10 işçiden 6’sının ölüsüne bile ulaşılamadığı ve ulaş-
mak için yeterince çaba gösterilmediği bir ortamda, Esenyurt’ta 
bir inşaatın şantiyesinde çadırlarda kalmak zorunda bırakılan 11 
işçi, çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybettiler. 

İktidarın tavrı sermayenin daha çok kar hırsını beslerken iş-
verenler maliyetleri düşürmek adına yeterli önlemleri göz ardı 
ediyor, maliyetlerini insan canı üzerinden düşürmeye yöneliyor-
lar. Maliyetlerini hesaba katarken yol açtıkları/açabilecekleri iş 
kazaları konusunda duyarsız ve umursamaz bir tavır takınıyorlar. 
Yaşanan her faciadan sonra siyasi iktidar da, ya kendine ‘bir 
günah keçisi’ yaratıyor ya da mevcut durumu yasal eksiklikler 
olarak değerlendiriyor. Gerçekte ise yaşanan ölümlerinde işaret 
ettiği gibi işçiler kötü koşullarda çalıştırılmaya ve barındırılmaya 
devam ediyor. 

İşçi ölümlerine engel olmanın tek yolu yeni rant alanları ya-
ratmak için insanların barınma ve yaşam haklarını sermayeye 
peşkeş çekmek değil yeterli önlemin alındığı sağlıklı çalışma or-
tamlarının yaratılması için gerek yasal gerekse de uygulamada 
var olan eksikliklerin giderilmesidir. Bu konuda somut adımların 
atılması daha fazla ölüme sebep olmamak için gerekli ve zo-
runludur. 

Bazı suçlar zamanla aşılmaz!
Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te 35 aydınımız gerici yobaz güçler 

tarafından katledildi. 
Madımak Oteli’nde yaşanan katliamın üzerinden tam 19 yıl 

geçti. Bu süre boyunca katliamın 128 sanığı hakkında ‘Laik ana-
yasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma’ suçundan 
dava açıldı. 33 sanık idam cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 12’si 
yurtdışına kaçtı, haklarındaki uluslar arası arama emirlerine kar-
şı yakalanamadılar. Yakalanamadıkları için 7 sanığın dosyası ana 
dava dosyasından ayrıldı. Aradan geçen 19 yılda mahkeme da-
vanın zamanaşımı ile düşürülmesini talep etti. 

13 Mart 2012 tarihinde de mahkeme, firari sanıklar hakkında 
zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle açılan kamu davasının 
düşmesine karar verdi. Şimdi sormak gerekir: Atılan yumurtayı 
hesaplayan, demokratik tepkilerini gösteren gençleri yargılayan, 
haberleri nedeniyle gazetecileri tutuklayan, deresi başında nö-
bet tutanları arkadaşlarıyla görüştürmeyen yargının Sivas Katli-
amı ile ilgili verdiği kararda vicdanı rahat mıdır, ‘adalet’i sağlamış 
mıdır?

İnsanlığa karşı yapılacak en büyük kötülük, insanın yaşam 
hakkının elinden alınmasıdır ve bu yönüyle dahi 2 Temmuz Sivas 
Madımak Katliamı bir insanlık suçudur. Verilen ‘zamanaşımı’ ka-
rarıyla katliamın sanıkları ‘adalet’ karşısında ceza almamış olsa-
lar da insanlık suçu işlemiş oldukları gerçeği toplumun zihninde 
yer etmeye devam edecektir. 

İMO Ankara Şube 
20. Dönem Yönetim Kurulu
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi 20. Olağan Genel Kurul’u, 3 
Mart 2012 Cumartesi İnşaat Mühen-
disleri Odası Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde, seçimler ise 4 Mart 2012 
Pazar günü Mimar Kemal İlköğretim 
Okulu’nda yapıldı. 

İMO Ankara Şubesi 19. Dönem Yö-
netim Kurulu Üyesi Murat Şahin’in 
açtığı Genel Kurul Divan üyelerinin 
seçilmesiyle başladı. Oy çoğunluğu 
ile Divan Başkanlığına Feyzi Ünal, 
Başkan Yardımcısı olarak Akif Ciyer 
ve Şefik Görgeç, Yazman olarak ise 
Özge Gürses ve Evin Soysal seçildi.

Divan seçiminin ardından Genel 
Kurul Gündemi Divan Başkanı ta-
rafından okunarak Genel Kurul’un 
onayına sunuldu. Türkiye Cumhuriye-
ti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve 
arkadaşları, devrim ve demokrasi şe-
hitleri için saygı duruşuna geçildi ve 
ardından İstiklal Marşı okundu.

Genel Kurul İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat Ersan’ın konuşma-
sı ile devam etti. 19. Dönem Yönetim 
Kurulu olarak, 2010 yılında devraldık-
ları görevlerini gururla yerine getir-
diklerini belirten Ersan, İnşaat Mü-
hendisleri Odası Ankara Şubesi’nin 

bir meslek örgütü olduğu kadar aynı 
zamanda demokratik bir kitle örgütü 
olduğunu ve bu anlayışla, teknik bilgi 
ve becerilerin, mesleki bilgi ve biriki-
min toplumsal sorumluluk bilinci ile 
halk yararına kullanılması ve ülke so-
runlarına karşı duyarlılığın her zaman 
temel ilkeleri olduğunu ve olmaya de-
vam edeceğini belirtti.

20. Dönem Olağan Genel Kurulu-
nun kritik bir dönemde gerçekleşti-
rildiğini söyleyen Ersan, bu döne-
min bir taraftan çalkantılı ekonomik 
ve siyasi krizleri beraberinde geti-
rirken, diğer taraftan da neoliberal 
politikaların beslediği toplumsal kriz 
dinamiklerini ve toplumsal saldırıla-
rı da beraberinde getirdiğini belirtti 
ve sözlerine “Hepimizin yaşadığı bu 
baskı ortamında mevcut iktidarla 
aynı siyasi görüşü paylaşmayan ve 
verdikleri mücadeleleri doğrultusun-
da taşıdıkları düşünceleri nedeniyle 
gazeteciler, milletvekilleri ve aydınlar 
hapse atılmaktadır. Mevcut iktidar 
bununla da yetinmemekte kendisiy-
le aynı düşünceleri taşımayan tüm 
muhalif örgütlere de saldırmakta, 
gücünü örgütlülüğünden ve üyelerin-
den alan kurumları etkisizleştirmeye 
çalışmaktadır. Bizlerin de doğrudan 

hedef alındığımız bu süreçte, bir-
liğimiz olan TMMOB ve ona bağlı 
odaları 648 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı bir hizmet birimi 
haline getirilmek istenmektedir” diye 
devam etti.

Dönemleri boyunca 14 temsilcilik 
ve 22 bin üyeleri ile inandıkları temel 
ilkeler, savundukları değerler ve mes-
leki doğrular çerçevesinde hizmet 
vermeye çalıştıklarını belirten Ersan, 
bu doğrultuda İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi 19. Dönem Yö-
netim Kurulu olarak, hem üyelerine 
ve meslek alanına dönük faaliyetler, 
hem de kentimizin çeşitli sorunlarına 
yönelik olarak yoğun çalışmalar ger-
çekleştirdiklerini söyledi.

Ersan’ın ardından Genel Kurul’a 
konuk olarak katılan Halkevleri Ge-
nel Başkan Yardımcısı Samut Ka-
rabulut ve BDP Ankara İl Başkanı 
Ahmet Aday konuşmalarını yaparak 
Genel Kurulla ilgili değerlendirmele-
rini beklentilerini dile getirdiler. Ar-
dından 19. Dönem Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Şahin çalışma raporu-
nu sundu.

Konuk konuşmacıların ardından 

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 
20. OLAĞAN GENEL KURULU ve SEÇİMLERİ
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Genel Kurul’a gelemeyen CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Yakup Ak-
kaya, AKP İstanbul Milletvekili İdris 
Güllüce, CHP Ankara Milletvekilleri 
Levent Gök, CHP Ordu Milletvekili 
İdris Yıldız, AKP İstanbul Milletvekili 
Metin Külünk ve AKP Bursa Millet-
vekili Kemal Ekinci’nin iyi dileklerini 
ileten telgrafları okundu.

Genel Kurul, çalışma raporu ile ilgili 
değerlendirmelerin ve üye görüşleri-
nin alındığı konuşmalar ile devam etti. 
Görüşlerini belirtmek üzere sırasıyla 
Asil Engin, Erdoğan Balcıoğlu, Ah-
met Göksoy, Paşa Öztürk, Engin 
Birbay, Necat Özgür, Evrim Zor-
lu, Murat Çeşme, Fahrettin Çuğu, 
Başar Kurt, İsmail Ozan Demirel, 
Mustafa Kızıl, Barış Önal, Haya-
ti Karatokuş, Özer Akkuş, Lezgin 
Aras, Selim Tulumtaş, İhsan Kaş, 
Ayhan Özer ve Ali Açan söz aldılar.

20. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Tulumtaş’ın genel kurulda yap-
tığı konuşma:

Sayın Divan, 
Değerli konuklar,
Bir parçası olmaktan onur duydu-

ğum, Anadolu coğrafyasının aydınlık 
yüzleri, üreten ve ürettiğini koşulsuz 
bölüşen sevgili meslektaşlarım; 58 
yıllık mücadelemizi ileriye taşımak 
adına gerçekleştirdiğimiz 20. Dönem 
Genel Kurulumuzun, Ülkemiz, Birliği-
miz ve Odamız açısından önümüzdeki 
dönemde yolumuzu aydınlatacağına 
olan inancımla sözlerime başlamak 
istiyor ve bu vesileyle hepinizi saygı 
ile selamlıyorum.

Değerli Arkadaşlarım; çok zorlu bir 
süreçten geçiyoruz. Yüzlerce yıldır 
emekle yaratılan değerler ve bu de-
ğerleri yaratanlar üzerinde oynanan 
oyunlar, yenidünya düzeni ve küresel-
leşme başlıkları ile daha yakıcı boyut-
lara ulaşmış durumdadır.

Tek kutuplu dünyada; tüm insanlık 
ve yarattığı değerler, yaşatılan şiddet 
ve korku ortamı sonucunda kan ve 
gözyaşı ile yeniden sınanmaktadır.

Emperyalizm dünyayı yeniden bi-
çimlendirmeye ve yaşamımızın birçok 
alanında yeni egemenlikler yaratmaya 
devam etmektedir. 

İleri demokrasi söylemleriyle, Bü-
yük Ortadoğu Projesinin hayata geçi-
rilmesi yönündeki çabalar ve çalışma-
lar bölgemizi büyük bir kaos ortamına 
sürüklemektedir. Irak’ta bulunamayan 
nükleer silahlarla başlayan süreç, Ku-
zey Afrika üzerinden, domino etkisi 
ile ülkemizin güney sınırlarına kadar 
ulaşmış durumdadır. 

Biz biliyoruz ki tüm bu yangının te-
mel gerekçesi bölge rantının yeniden 
dağıtılmasını amaçlayan emek karşıtı 
uygulamaları derinleştiren, emperya-
list projelerdir. 

Bu yangının orta yerinde anlatılan-
ları bir masal edasıyla dinleyen insan-
larımız bir türlü silkinememektedir. 
Bu süreçte uyaran ve müdahaleci rol 
üstlenmesi gereken demokratik kitle 
örgütleri ise yapay gündemler peşin-
de iç hesaplaşmalarla, toplumdan ve 
halktan yana göstermeleri gereken 
asli sorumluluklarını ve görevlerini 
yerine getirmez duruma gelmektedir.

Değerli meslektaşlarım,
2009 sonrası, hepimizin bildiği gibi 

dünyada ve ülkemizde de etkilerini 
hissettiğimiz hatta doğrudan yaşadı-
ğımız finansal krizin ağırlığı ile geç-
miştir. Krizin etkileri yaşadığımız yan-
gını daha da alevlendirmiştir. Bütün 
dünyada işten çıkarmaların yoğun-
laştığı, yoksulluğun ve hak gasplarının 
arttığı bir dönem olarak yaşadığımız 
kriz süreci derinleşerek devam et-
mektedir. Ülkeler iflas ederken bizi 
teğet geçtiği söylenen kriz sürecinde 
kömür yardımları katlanmış, işsizlik 
neredeyse her 4 gençten birinin so-
runu haline gelmiştir.

En yoksul yüzde 20 ile en zengin 
yüzde 20 arasındaki gelir farkı, 8.5 
kata çıkarken, nüfusun yaklaşık beşte 
biri yoksulluk sınırının altında kalmış 
ve her 10 kişiden 6’sı yoksulluk ve en 
temel ihtiyaçlarını bile karşılayamama 
tehdidi altında yaşamaya mahkum 
edilmiştir.

Ne yazıktır ki bu yakıcı gerçeğe 
karşın kaderimiz ve geleceğimiz, ileri 
demokrasi masallarının gölgesinde, 
değerlerimizi “babalar” gibi pazarla-
yan bir siyasi otoriteye teslim edilmiş 
durumdadır. 

Esas olarak emek karşıtı uygulama-
ları derinleştiren politikalardan besle-
nen bir siyasi iktidar eliyle yürütülen 
bu süreç, statükocu-değişimci;  dar-
beci-demokrasici saflaşmaları ile giz-
lenmiş ve emekçilere ödettirilen fatu-
ra bu kisve altında kolaylıkla kamufle 
edilmiştir.

Bu kamuflaj arkasında, ilmek ilmek 
muhafazakar, otoriter bir iktidar ya-
pılanması yerleştirilmeye çalışılmak-
tadır. Artık ülkemiz; piyasacı bir ılımlı 
islam cumhuriyeti olarak tanımlan-
makta ve bu haliyle model ülke olarak 
gösterilmektedir.

10 yıldır tek başına iktidarı elinde 
bulunduranlar da bu tanımlamadan 
aldığı güç ve destekle, ülkenin bütün 
kaynaklarını yerli ve yabancı sermaye-
nin emrine açma, sosyal devletin ka-

zanımlarını yok etme, eğitim ve sağlık 
hizmetleri başta olmak üzere bütün 
kamusal alanı piyasalaştırma ve her-
kesin kullanımında olan doğal varlık-
ları metalaştırma konusunda pervaz-
sızca davranmaktadır.  

Bu konuda engel gördüğü her şeyi 
kendi isteği doğrultusunda dizayn et-
mekte, edemediğini ise yaratılan ka-
rartma ortamında zorla susturmaya 
çalışarak toplumda yaşayan her bireyi 
itaat kültürüne zorlamaktadır. 

Bu dönemde; değişik adlar altında 
yürütülen operasyonlarda yaşanan 
hukuk ihlalleri, cezalandırmaya dö-
nüşen tutuklamalar, ortam ve telefon 
dinlemeleri, yargının siyasallaştırılma 
girişimleri ülkemizin olağan durumları 
olarak alışılmış manzaralar haline ge-
tirilmiştir.

Bu anlayışın bir başarısı olduğu 
öne sürülen, “İleri Demokrasi” mizin!!!  
Geldiği noktayı gösteren en çarpıcı 
örnek ise, tek suçları parasız eğitim 
haklarını talep etmek olan üniversite 
öğrencilerine yönelik gözaltılar ve yu-
murta başına kesilmeye çalışılan ha-
pis cezalardır.

Düne kadar, demokratik açılım adı 
altında göstermelik toplantılar düzen-
leyen siyasi iktidar gücünü pekiştir-
diği ve her geçen gün arkasına daha 
da fazla desteği aldığı inancıyla, 2011 
Genel seçimleri sonrasında gerçek 
gündemine geri dönmüş dindar ne-
sil yetiştirme, zorunlu eğitime dönük 
olarak 4+4+4 söylemleri arkasında 
ülkeyi her türlü tartışma ve uzlaşmayı 
devre dışı bırakarak meclise bile geti-
rilmeyen KHK’lerle dizayn ve tasfiye-
ye devam etmektedir. 

Siyasi iktidar, bu tasfiye sürecinde 
başta birliğimiz ve odalarımız olmak 
üzere demokratik kitle örgütlerini de 
sıraya koymuştur. Bu süreçte;

TMMOB ve bağlı odaları 648 sayılı 
KHK ile;

Özerk yapısı değişmiş, geleceği ve 
konumu belirsiz, devlet şartıyla göz-
lemci veya danışılan, mali kaynakları 
ve idari yapısı bakanlığa bağlı, siya-
sal iktidarın müdahale ve denetimi-
ne açık hale getirilmeye çalışılmakta 
ve bir hizmet yerinden yerel yönetim 
örgütü olan ve kamu kurumu niteliği 
ile kamu hizmeti üreten Odalarımız si-
yasal iktidara bağlanarak işlevsiz hale 
getirilmektedir. 

Yine 648 sayılı KHK ve arkasından 
çıkarılan 662 sayılı KHK’lerle yapılan 
değişikliklerle, yapı denetim hizmet-
lerinde çalışacak mimar ve mühen-
disler güvencesizleştirilmekte, yapı 
denetimi yapacak kuruluşlar belirsiz 
hale getirilmekte, bir kamu hizmeti 
olan denetim hizmetleri bu özelliğin-
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den koparılarak bu alanda çalışan 
mimar ve mühendisler de ucuz ve 
imzacı mimar, mühendislere dönüş-
türülmektedir.

Kamuoyunda Torba yasa olarak 
bilinen 6111 sayılı kanun ve çıkarılan 
KHK’ler ile özel sektörde çalışanla-
rımız için meri olan iş kanunu ve ka-
muda çalışanlarımız için meri olan 
kamu personeli kanununda yapılan 
değişikliklerle İş güvencemiz yok edi-
lirken mevcut haklarımız da elimizden 
alınmaktadır. 

Saldırıların derinleştiği ve yoğun-
laştığı böylesi bir ortamda mücade-
lenin yükseltilebilmesi, bu toplumda 
yaşayan bireyler olarak hepimiz için 
büyük önem taşımaktadır.

Tüm bu süreçte temel hedefimiz, 
üreten gücün yöneteceği, mutluluk 
ve refahın olabildiğince eşit dağıldığı 
bir Dünya özlemini gerçekleştirmek 
yönünde çalışmak ve bunun için mü-
cadele etmektir. Bu hepimizin kaçına-
mayacağı bir sorumluluk ve ödevdir. 

Bu anlayış ve yaklaşımla önümüz-
deki dönemi, insanı ilgilendiren tüm 
sorunlara karşı duyarlı ve ilgili bir ya-
pıyla ve tüm işbirliği olanaklarını de-
ğerlendirerek örmeliyiz. 

Bu süreçte, öncelikle Odamız-
da, bu gidişi gören ve bu gidişe dur 
deme iradesini ortaya koyan tüm 
üyelerimizle, ön yargısız, art niyetsiz 
ve beklentisiz yan yana durabilmeyi 
başarmalıyız. Ve bunu hemen yap-
malıyız.

Unutmamalıyız ki yaşadığımız sü-
reçte emek karşıtı derinleştirilen uy-
gulamalar; iktidar sahiplerinin nasıl 
bir ülke özlemi içerisinde olduğunu 
görmek isteyen gözler için çok şey 
anlatmaktadır. 

Zaman, göz yumma, görmezden 
gelme, idare etme zamanı değil, irade 
koyma zamanıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepimi-
ze başarılar diliyor, Genel Kurulumuzu 
saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Konuşmaların ardından Yönetim 
Kurulu adına Nevzat Ersan söz ala-
rak yapılan eleştirilere cevap verdi. 
Listelerin açıklanması ve tutanağa 
tutulmasının ardından Genel Kurul 
son buldu.

Seçimleri Çağdaş İnşaat Mü-
hendisleri Kazandı

Seçimlere Çağdaş İnşaat Mü-
hendisler Grubu ve Demokrat Mü-
hendisler Platformu katıldı. İnşaat 
Mühendislerine yakışır demokratik 
bir ortamda yapılan seçimlerde 
2498 geçerli oy kullanılmış Çağ-
daş İnşaat Mühendisleri Grubu 
1823, Demokratik Mühendisler 
Platformu ise 675 oy almış ve se-
çimi Çağdaş İnşaat Mühendisleri 
Grubu kazanmıştır.

Asıl ve Yedek Yönetim Kurulu Üye-
leri 

Asıl
Selim Tulumtaş  
Bülent Tatlı 
Lezgin Aras 
Ali İhsan Aktürk 
Özer Akkuş 
Esergül Özdemir 
Umut Yılmaz Deveci 

Yedek
Özgür Çelik
Elif Akpınar
Fırat Özer
Hülya Karakuş
Yunus Alptekin
Mehmet Alper Kaya
Ata Cankut Çiftçi 

20. Dönem Yönetim Kurulu, 8 Mart 
2012 tarihinde 19. Dönem Yönetim 
Kurulu ile bir araya geldi ve devir 
teslim töreni yapıldı. Devir teslimin-
de 19. Dönem Yönetim Kurulu üye-
lerinin yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgiler verilmiş, çalışmalardaki eksik 
noktalar belirtilip, bu eksikliklerin 
nasıl tamamlanacağı yönünde fikir 
alışverişinde bulunuldu ve 19. Dö-
nem Yönetim Kurulu üyelerine ça-
lışmalarından ötürü plaket verildi.

20. Dönem Yönetim Kurulu yaptığı 
ilk toplantısında görev dağılımını aşa-
ğıdaki şekilde belirlemiştir:

Selim Tulumtaş Başkan
Bülent Tatlı Sekreter Üye
Lezgin Aras Sayman Üye
Ali İhsan Aktürk Üye
Özer Akkuş Üye
Esergül Özdemir Üye
Umut Yılmaz Deveci Üye
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Ücretli mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının çalışma yaşamında kar-
şılaştıkları sorunlar ve işsizlik olgusu, 
ekonomik sosyal politikaların meslek 
alanlarımıza yansımaları ve özlük hak-
ları üzerine tartışmak, çözüm üretmek 
ve TMMOB örgütlülüğünü yaygınlaştır-
mak amacıyla düzenlenen TMMOB 2. 
Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancı-
ları ve İşsizlik Kurultayı 25 Şubat 2012 
tarihinde Ankara Kocatepe Kültür 
Merkezi’nde toplanmıştır. 

12 yerel kurultayın ardından topla-
nan kurultayda benimsenen önergeler 
ve bu önergeler üzerine yapılan görüş-
melerden hareketle, aşağıdaki belirle-
me ve tespitler, TMMOB birimleri ve 
kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. 

Ülkemizde neo-liberal dönüşümü 
başlatan 24 Ocak 1980 ekonomi ka-
rarları sonrasında uygulanan serbest-
leştirme politikaları, AKP İktidarıyla 
doruğa ulaşmıştır. 2003’ten itibaren 
çalışma yaşamında yapılan yasa/mev-
zuat değişiklikleri, 12 Eylül’ün ekono-
mik, sosyal politikaları doğrultusunda 
emperyalizme bağımlılık ve “yapısal 
uyum programları” uyarınca gündeme 
gelmiştir.  Çalışma yaşamı, neo-liberal 
politikalar uyarınca yapılan değişiklik-
ler ile “esnekleştirme, serbestleştirme” 
anlayışına göre şekillendirilmiş, sömü-
rünün derinleştirilmesi sağlanmıştır. 
Bu politikalar; özelleştirmeler yoluyla 
kamunun tasfiyesine, taşeronlaşmaya, 
örgütsüzleşmeye, tüm emekçi kesim-
lerin hak ve gelir kaybına yol açmıştır. 

Milyonlarca çalışan, örgütlenme hak-
kından mahrum, ekonomik ve sosyal 
bunalım içindedir. Çalışanların başta iş 
güvencesi olmak üzere, kıdem tazmi-
natları, fazla mesai ücretleri ile sendikal 
hak ve yetkileri budanmaktadır. 

Kanun Hükmünde Kararnameler, 
“torba yasalar” ve diğer yasalarda ya-
pılan kritik değişikliklerin tümü çalışan 
mühendis, mimar,  şehir plancıları ve 
tüm emekçiler ile işgücü piyasasının 
yedek deposu olarak tutulan tüm iş-
sizlerin aleyhinedir. 

Çalışma yaşamının büyük kısmı işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dı-
şında tutulmuş, iş kazaları/cinayetleri 
ve meslek hastalıkları ciddi bir toplum-
sal sorun haline gelmiştir. Emekçiler ve 
ailelerinin sağlık ve sosyal güvenlik gibi 
temel haklara erişimi bu hizmetler ti-
carileştirilerek engellenmektedir. Özel-
likle AKP döneminde yapılan müda-

halelerle sosyal güvenlik bir kamusal 
yükümlülük olmaktan çıkarılmış, sağlık 
hizmetleri özelleştirilerek bir piyasa fa-
aliyeti halini almıştır. 

“Ulusal İstihdam Stratejisi”nde ve 
İş İlişkileri Kanun Tasarısı’nda benim-
senen yaklaşımlar uyarınca da esnek, 
güvencesiz çalışma biçimleri çeşitli 
yasalara parça parça sızdırılarak daha 
fazla yaygınlaştırılacak, geçici-kiralık 
işçilik uygulamasına geçilecek, özel 
istihdam büroları yaygınlaştırılacak, kı-
dem tazminatları budanacak, “bölge-
sel asgari ücret” uygulamasıyla asgari 
ücret düşürülecek, başta genç işçiler 
olmak üzere tüm işçi ve emekçiler gü-
vencesiz ucuz emek sömürüsüne tabi 
tutulacaktır. 

İşçi sağlığı ve güvenliği alanı, bilim-
sel-mesleki değerler, mühendislik-he-
kimlik uygulamaları, iktidarın esnek-
leşme ve ticarileştirme çabalarının 
önünde bir engel olarak görülmektedir. 
2003 yılında kabul edilen 4857 sayılı İş 
Yasası’nda iş güvenliği mühendisliği ve 
işyeri hekimliği uygulaması açıkça be-
lirtilmesine ve bu yöndeki yargı karar-
larına karşın ardı ardına çıkarılan yasa 
ve yönetmeliklerle işyerlerinde sağlık 
ve güvenlik faaliyetleri ticarileştirilmek-
tedir. Yargıya taşınan bu düzenlemele-
rin birçoğunun yürütmesinin durdurul-
masına, “mevzuatın gözden geçirilme-
si” çabaları ile direnilmekte; emek ve 
meslek örgütlerinin görüşleri ile yargı 
kararlarının üzerinden atlanılmaktadır. 

Kamu yararı ve kamusal hizmetlerin 
tasfiyesi, serbestleştirme politikalarıy-
la birlikte mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı alanlarına da yansımıştır. İş 
güvenliği mühendisliğinin önüne çı-
karılan engeller, “uzaktan eğitim” ve 
teknoloji fakülteleri gibi mühendislik 
eğitimini tasfiye edecek yönelimler, 
mühendisliği niteliksizleştiren uygula-
malar ve onlarca yasa ile yapılan dü-
zenlemelerle ülke, meslek, meslektaş 
çıkarları daraltılmıştır. 

Plansız bir şekilde yeni üniversite 
ve bölümlerin peş peşe açılması, kon-
tenjanlar ile istihdam arasında oluşan 
dengesizlikten dolayı meslektaşlarımız 
kendilerini işsizliğe karşı koruyamaz 
hale gelmiştir. İşsizliği planlı bir biçim-
de kullanan kapitalist sistem, meslek-
taşlarımızın ve mesleklerimizin piyasa 
koşullarının esiri olmasına yol açmıştır. 
Bu sistematik içinde doğrudan mü-
hendislik aleyhine yasal düzenleme 

girişimleri de söz konusudur. Deği-
şik mühendislik mimarlık alanlarında 
kamusal mesleki denetimler ortadan 
kaldırılmakta ve meslektaşlarımız hak 
kayıplarına uğramaktadır. 

“Yabancıların Çalışma İzinleri Hak-
kında Kanun” değişiklikleri uyarınca 
TMMOB Yasası’nın 34 ve 35. madde-
leri ile Mühendislik ve Mimarlık Hak-
kında Yasa’nın 1 ve 7. maddelerinin 
uygulanması engellenerek yabancı 
mühendis, mimar ve şehir plancıları-
nın akademik ve mesleki yeterliliklerini 
kanıtlamalarına gerek kalmadan ülke-
mizde çalışmaları sağlanmıştır.

AKP iktidarı, meslek kuruluşlarının 
idari, örgütsel, mali yapı ve seçim sis-
temlerini değiştirme hedefini önüne 
koymuştur. Bu doğrultuda hazırlana-
rak alelacele yürürlüğe sokulan Kanun 
Hükmünde Kararnameler aracılığıyla, 
TMMOB ve bağlı meslek odalarının 
özerk kamu tüzelkişiliği ve üye ira-
desi yok sayılmaktadır. Odaların asli 
görevleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
bünyesinde kurulan Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü’ne verilerek en baş-
ta Anayasa’ya ve ilgili yasalara aykırı 
bir uygulama oluşturulmaktadır.

12 Eylül 2010 referandumuyla birçok 
kurum gibi, yargı da (var olan yetersiz 
ve kısmi) bağımsızlığını büyük ölçü-
de yitirmiştir. AKP İktidarının dindar 
ve itaatkar gençlik vb. söylemleri ve 
yaşanan gelişmeler açık ve sivil faşist 
düzenin göstergeleridir. Toplumsal he-
def, itaatkar bir gençlik değil, hakları-
nı bilen, sorgulayan, haklarına sahip 
çıkan insanlar yetişmesi olmalıdır. Bu 
koşullarda, özellikle işçi sınıfının ve 
tüm emekçilerin sadece ekonomik ve 
sosyal haklara ilişkin taleplerle yetin-
mesi mümkün değildir, tüm haklarına 
bütünlüğü içerisinde sahip çıkmalıdır. 

AKP iktidarı değindiğimiz iktisadi te-
meller üzerinde diktatoryal bir tarz ile 
demokrasinin temel gerekleri ve kural-
larını dışlayarak ülkemizi bir bütün ola-
rak yoksullaştırmış; zaten özürlü olan 
demokrasiyi ortadan kaldırmıştır. 

Kurultayımız, ücretli mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının da yok-
sullaşmaları, geleceksizleşmeleri ve 
işsiz kalmalarının asıl sorumlusunun 
kapitalizm olduğunu tespit eder. Mes-
lektaşlarımızın sorunlarının,  parçası 
oldukları işçi ve emekçi sınıfların so-
runlarıyla ayrılamaz olduğunu ve çö-
zümün de ortak olacağını vurgular.

TMMOB 2. ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR, 
ŞEHİR PLANCILARI ve İŞSİZLİK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ
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Bu genel ortamda kurultayımız TM-
MOB ve bağlı Odalarının; 

•	 Kapitalizme; serbestleştirme, 
özelleştirmeler yoluyla kamusal var-
lıklarımızın elden çıkarılmasına, tüm 
yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin, 
sosyal hizmetlerin, kentlerin ve doğal 
çevrenin yerli-yabancı sermayeye yeni 
rant alanları olarak açılmasına,
•	 Varlık nedenimiz olan ülke sana-

yisi ve tarımını bitiren ranta dayalı eko-
nomi politikalarına,

•	 Küresel sermayenin direktifleri ile 
çıkarılan, bankacılık, endüstri bölgele-
ri, serbest bölgeler, doğrudan yabancı 
yatırımlar, hazine arazileri, şeker, tütün, 
enerji, maden, kamu yönetimi vb. ülke 
sanayisini, tarımını, alt yapısını bitiren 
yıkım ve talan politikalarına, 
•	 Emperyalist sömürü, savaş ve 

işgallere, 
•	 Halklar arasında düşmanlık to-

humları eken ırkçı-milliyetçi politikala-
ra, 
•	 Siyasal ve dinsel gericiliğe, din-

dar ve itaatkar nesiller yetiştirme he-
deflerine, 
•	 Gelir bölüşümündeki adaletsiz-

liğe,
•	 Meslek uygulama alanlarımızın 

daraltılmasına ve işsizliğe, kısacası 
mesleğimiz, halkımız ve ülkemiz aley-
hine şekillenen tüm politikalara karşı 
emekçi halkımızın bir parçası olarak 
mücadelesini sürdürmeye kararlı ol-
duğunu bir kez daha ilan eder. 

KURULTAY DELEGELERİ

İnşaat Mühendisleri Odası öğrenci 
örgütlenmesi genç-İMO, 5. Öğrenci 
Meclis Toplantısı’nı 25-26 Şubat 2012 
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirdi. 
Çeşitli üniversitelerden yaklaşık 200’ü 
aşkın öğrenci üyenin katıldığı toplantı-
da 4. Dönem Öğrenci Konseyi’nin ve 
Şube Öğrenci Kurullarının çalışmaları 
sunuldu, 5 Dönem Öğrenci Konseyi 
seçildi ve genç-İMO’nun önümüzdeki 
dönem yapacağı çalışmalar tartışıldı. 

Toplantı Serdar Harp ve genç-İMO 
4. Dönem Konsey Başkanı Anıl Asil’in 
açılış konuşmalarıyla başladı.

Genç-İMO 4. Dönem Konsey Baş-
kanı Anıl Asil konuşmasında geride 
bıraktıkları çalışma döneminde öğ-
renci sorunlarına ve mesleğe yapılan 
saldırılara sessiz kalmadıklarını söy-
ledi. Siyasi iktidarın TMMOB’ye ve 
İMO’ya KHK’lar aracılığıyla saldırdığını 
ve Odaları işlevsizleştirmek istediğini 
söyleyen Asil, meslek odalarının top-
lumsal hayatta önemli bir role sahip 
olduklarını belirterek, sistemli saldırı-
lara karşı sessiz kalmayacaklarını vur-
guladı. 

Serdar Harp ise İMO’nun öğrenci 
örgütlenmesinde yer almanın örgütlü 
bir toplum yaratılması yolunda atılmış 
önemli adım olduğunu belirtti. Örgütlü 

olmanın geleceği kazanma yolunda en 
önemli direnç noktası olduğunu be-
lirten Harp, “Dindar nesil yetiştirme” 
stratejisinin AKP’ye değil bizzat ABD 
emperyalizmine ait ‘yeşil kuşak’ ola-
rak bilinen projenin bir ürünü olduğunu 
kaydetti.

İMO’nun kuruluşundan bu yana ge-
çirdiği önemli süreçleri ve İMO’nun bu-
gün sahip olduğu güç ve değerleri ha-
tırlatan Harp “Odamızın yarattığı gele-
neğin yeni nesillere aktarılması mesleki 
ve toplumsal meselelere yaklaşım çiz-
gisinin güçlenerek devam etmesi genç 
yüreklerle doğrudan ilgilidir” dedi.

Yeni liberal yönelimin kamusal alanın 
tasfiyesine hatta devletin hizmet üreti-
minden tamamen çekilmesi ve sosyal 
devleti tasfiye etmeye niyet ettiğini 
vurgulayan Serdar Harp “İMO’nun 
da mesleki-politik hattı ister istemez 
bunların karşıtlığıyla inşa edilmektedir. 
Meslek alanımızın kamusal bir anlayış 
temelinde düzenlenmesi, mesleğimi-
zin ve meslektaşlarımızın sorunlarına 
aklın ve bilimin önderliğinde çözüm-
lerin getirilmesi noktasında mesleki 
sorumluluğumuzu yerine getirmeye 
çalışmaktayız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 
genç-İMO 5. Öğrenci Meclisi döne-

minde yapılacak çalışmaların genel 
taslağını hazırlayacak olan örgütlen-
me, öğrenci sorunları, öğrenci kampı, 
basın-yayın ve sonuç bildirgesi komis-
yonları oluşturuldu. Ardından genç-
İMO Öğrenci Konseyi çalışma raporu-
nu sundu ve üyeler çalışmalar üzerine 
görüş bildirdiler.

Toplantının ikinci günü komisyonlar 
raporlarını sundu ve 5. Dönem Öğren-
ci Konseyi’nin seçimleri yapıldı.

Seçimler sonrasında 5 asil, 5 yedek 
olmak üzere genç-İMO’nun yeni dö-
nem Konsey üyeleri belirlendi. Seçilen 
isimler ve şubeleri şöyle:

Genç-İMO Öğrenci Konseyi Asıl 
Üyeler

Engin Sakın- Adana Şube
Emrah Alp - Ankara Şube
Rojda Varhan- Diyarbakır Şube
Deniz Güzel- İstanbul Şube
Halil Küpçü - İzmir Şube

Genç-İMO Öğrenci Konseyi Ye-
dek Üyeler

Jiyan Tunçtan-  Antalya Şube
Emek Yılmaz- Balıkesir Şube
Mahir Esmer- Hatay Şube
Nilder Kaylar- Sakarya Şube
Alper Uluşan-Trabzon Şube

genç-İMO 5. ÖĞRENCİ MECLİS TOPLANTISI
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İMO KKM Rüştü Özal Salonu’nda 
“TS EN 206-1 Kapsamında Beton 
Üretimi ve Kontrolü” semineri ger-
çekleştirildi. 

Semineri Kim. Müh. Selim Yücel, 
Yük. Kim. Engin Demir sundu. Yü-
cel ve Demir seminere katılanlara 
TS EN 206-1 kapsamında beton 
üretimi ve kontrolü konularını anlattı.

TS EN 206-1 KAPSAMINDA BETON ÜRETİMİ ve KONTROLÜ

İşsiz Mühendisler için verilen “Kana-
lizasyon Şebekesi Tasarım” kursu 17 
Şubat 2012 Cuma günü İMO Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde başladı. Toplam 
24 saat devam eden ve 8 kişinin katıl-
dığı kursu İnş. Müh. Atıf Selçuk verdi. 

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

KANALİZASYON ŞEBEKESİ TASARIM KURSU 

Genç-İMO, Kırıkkale Üniversite-
si’nde İnşaat Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri için stant açtı.

14 Mart 2012 Çarşamba günü Kırık-
kale Üniversitesi’nde açılan stantta 
İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim 
Tulumtaş, İMO Ankara Şubesi ça-
lışanı İnş. Müh. Hüseyin Bolat ile 
genç-İMO üyeleri bulundu. Stant-
ta öğrencilere inşaat mühendisliği, 
genç-İMO ve Oda hakkında bilgiler 
verildi. Başkan Selim Tulumtaş’ın 
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Ali Payıdar Akgüngör’le de görüş-
tüğü tanıtımda yeni öğrenci üye ka-
yıtları alındı. 

genç-İMO, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDE STANT

ÜYELERİMİZE ÇAĞRIMIZDIR-PROFİL ÇALIŞMASI
İMO Ankara Şubesi olarak, üye profilimizi daha iyi tanımlamak üzere gerçekleştirdiğimiz üye profili 
çalışmamız, esas olarak elde edilen verilerin paylaşılmasını ve çoğaltılmasını amaçlamaktaydı. Bu 
verilerin siz değerli üyelerimizin de etkin katılımı ile değerlendirilmesi, paylaştığımız verilerin yo-
rumlanması her türlü katkılarınıza ve önerilerinize açıktır. Bu verileri ciddiye alacak siz üyelerimizin 
katkıları örgütlülüğümüzü geliştirmek için önemli bir adım olacaktır. Bu sebeple, yazacağınız her 
türlü yorumu, katkıyı ve yazıyı bültenimizde yayımlamaktan mutluluk duyacağız. Profil çalışmasına 
ulaşmak için: www.imoankara.org.tr
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TMMOB Demokrasi Kurultayı 17 
Mart 2012 tarihinde Ankara Kocatepe 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

TMMOB İlk Koordinasyon Kurulları 
tarafından 20 farklı ilde düzenlenen 

yerel kurultaylarda karara bağlanan 
yaklaşık 1000 önergenin görüşülmesi 
ve karara bağlanması üzerine toplanan 
Demokrasi Kurultayı’na Türkiye’nin dört 
bir yanından 500’ü aşkın delege katıldı.

İMO’dan yaklaşık 130 delegenin 
katıldığı Kurultay, TMMOB Yönetim 
Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata’nın 
kurultaya ilişkin bilgilendirme konuş-
ması ile başladı. Daha sonra oluşturu-
lan Divan Kurulu Başkanlığına Tevfik 
Peker (MMO), Başkan Yardımcılıklarına 
Turan Kapan (İMO), Niyazi Karadeniz 
(MADENMO), Yazmanlıklara Şebnem 
Gürses (HKMO) ve Çiğdem 
Camkıran (PEYZAJMO) seçildi.

Divanın oluşumunun ardından 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, açılış konuşmasını 
yaptı. Kurultay başlığı olan demokra-
sinin, bugün dünyada ve ülkemizde en 
önemli tartışma başlıklarından birisi ha-
line geldiğini, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
ülkelerinden Avrupa’ya ve ülkemizde ya-
şanan dönüşüme, yeniden yapılanmaya 
bakıldığında bu süreçlerin “demokrasiye 
geçiş” olarak tarif edildiğini, özellikle de 
ülkemizde yaşananlara bakıldığında, 
tırnak içinde büyük bir “demokrasi” bu-
lutunun tepemizde durduğunu ve her 
yere bu ablukanın gölgesinin düştüğünü 
söyleyen Soğancı, “AKP’nin demokrasi 
balonları, yalanları, gözlere mil çekildi-
ği, kulakların sağır edildiği, konuşanın 
dilinin kesildiği bir ülkede bozulamaz. 
Bu yüzden, bu ülkede gören göze, du-
yan kulağa daha da önemlisi konuşan 
ağızlara ihtiyaç var. Dolayısı ile bu ülke-
de TMMOB’ye, hem de daha güçlü ve 
daha örgütlü bir TMMOB’ye ihtiyaç var. 
TMMOB’nin de hepimize ihtiyacı var. İyi 

ki de TMMOB’nin bu ihtiyaçların yerine 
getirilmesinde inançlı kadroları var. Sizler 
varsınız. Hepinizin beynine ve yürekleri-
nize sağlıklar diliyorum” diye belirtti.

Soğancı’nın konuşmasından sonra, 
Düzenleme Kurulu tarafından belirle-
nen Kurultay Çalışma İlkeleri okundu. 
Bu sırada verilen bir önergeyle, yerel 
kurultaylardan gelen önergelerin sa-
yıca çokluğu ve zamanın sınırlı olması 
nedeniyle tek tek oylanması yerine, 
belirlenen 11 başlıkta genel görüşme 
yapılması kabul edildi.

Kurultay çalışma ilkelerinin ka-
bulünün ardından Sonuç Bildirgesi 
Komisyonu ve Redaksiyon Kurulu 
oluşturuldu.

Daha sonra delegeler Kurultayın 
ana başlıkları olan “Demokrasi ve 
Demokrasi Kavramının Gelişimi”, 
“Temel İlkeler”, “İnsan Hakları”, 
“Demokrasinin İşleyişi”, “Çalışma 
Yaşamı”, “Demokrasinin Ekonomisi”, 
“Doğal Kaynaklar, Madenler, Orman, 
Tarım, Gıda ve Çevre”, “Örgütlü 
Toplum”, “TMMOB ve Demokrasi”, 
“Kürt Sorunu” ve “Kadın Hakları” ko-
nularında görüşlerini dile getirdiler.

Kurultay, sonuç bildirgesinin okun-
masıyla sona erdi.

TMMOB Demokrasi Kurultayı 
2012 Sonuç Bildirisi

İlki Mayıs 1998’de toplanan TMMOB 
Demokrasi Kurultayı’nın ikincisi 17 
Mart 2012 tarihinde Ankara’da ba-
şarıyla gerçekleştirilmiştir. TMMOB 
İKK’larının örgütlediği ve bağlı odaların 
şubelerinin etkinlik alanlarındaki üyele-
rinin, 20 kentte 2.244 delegenin katılı-
mıyla düzenlenen yerel kurultaylardan 
gelen temel başlıkların değerlendirildiği 
merkezi kurultaya yaklaşık 500 delege 
katılmıştır. 

Demokrasi Kurultayı çalışmalarında 
dünyanın ve ülkemizin içinde bulun-
duğu siyasi durum, demokrasi, insan 
hakları, kadın hakları, Kürt sorunu, 
ekonomi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği, bilim ve teknoloji, sana-
yi, maden, enerji, tarım, gıda, ulaşım, 
kentleşme, yerel yönetimler, eğitim, 
deprem ve yapı gibi konular demokra-
si ile ilişkisi içinde geniş bir şekilde ele 
alınmış ve tartışılmıştır. 

Kurultayda yapılan tartışmalardan 
hareketle aşağıdaki sonuç bildirisi 
TMMOB örgütleri ve kamuoyunun dik-
katine sunulmaktadır. 

Kurultay mühendis ve mimarların 
bilimi ve tekniği halkın hizmetine suna-
bilecekleri, insanların sömürülmeden, 

eşit ve özgür yaşayacakları bir düzen 
hedefini vurgulamış, burjuva demok-
rasisinin sınırlarının çalışanlar lehine 
genişletilmesini tartışmış, konuyu sınıf-
lararası ilişkiler temelinde ele almış ve 
sorunların çözümünde emek-sermaye 
çelişkisinin göz önünde bulundurul-
ması zorunluluğunu anımsatmıştır.  

TMMOB, demokrasiyi “halkın kendi 
siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültü-
rel sistemlerini belirlemek için iradesi-
nin özgürce ifadesine, kendi yaşam-
larının tüm yönlerine tam katılımına 
dayanan, temelinde insana saygı ve 
hukukun üstünlüğü olan bir yapı oldu-
ğu” şeklinde tanımlamakta ve sınıflar 
arası ilişkiler temelinde ele alınması 
gerekliliğini savunmaktadır. Demokrasi 
aynı zamanda, barış, düşünce, ifade, 
örgütlenme özgürlüğü, vb. gibi temel 
ve güncel kavramlar ile birlikte, yaratı-
lan değerlerin bölüşümüyle ve bu bö-
lüşümü belirleyen siyasi yapıyla iç içe 
bir kavramdır ve bağımsızlık ile insan 
haklarıyla bir bütündür. 

Ülkemizde ve dünyada 1998 yılın-
dan bu yana demokrasi ve temel hak-
lar açısından daha da geriye gidilmiş; 
yeni liberal politikaların uygulanması ile 
sermaye sınıflarının sınırsız tahakkü-
münü pekişmiş, emekçi sınıfların ka-
zanılmış hakları gasp edilmiş, emper-
yalizmin silahlı örgütü olan NATO’nun 
güdümünde uluslararası hukuk kural-
ları dahi ihlal edilmiştir. 

Ülkemizde AKP-Cemaat Koalisyonu 
iktidarı ile daha da hızlanan ve yay-
gınlaşan düzenleme ve uygulamalar-
la toplumun sindirilmesi için her türlü 
araç kullanılarak esnek istihdam ko-
şulları genişletilmiş, işsizlik, sömürü 
ve yoksulluğu arttırarak yandaş ser-
mayenin yaratılması amacıyla rant ve 
talan ekonomisi uygulaması hızlanmış, 
emekçi sınıfların hak arama mücadele-
si her türlü şiddet ve tutuklamalarla ve 
yargının da kontrol altına alınmasıyla, 
demokratik örgütlenme girişimleri en-
gellenmiştir. 

12 Eylül faşizmi sonrasında baş-
layıp günümüzde artarak sürmek-
te olan sınıfsal, toplumsal, kitlesel 
örgütlenmeler ve etkinlik alanları 
daraltılması çabasının doğal sonu-
cu olarak;  siyasal örgütlenmeler ve 
meslek örgütlerinin işlevsizleştiril-
mesi ve faaliyetlerinin engellenmesi 
amaçlı düzenlemelerle toplumsal 
muhalefetin susturulması hedeflen-
mektedir. Yasama, yürütme ve yargı 
erklerinin tek elde toplanarak halkın 
yaşamıyla ilgili yasalar anti demokra-
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tik bir içerikle belirlenmektedir. 1980 
sonrası gerçekleşen neoliberal dö-
nüşüm ile başlayan taşeronlaştırma 
ve özelleştirmeler ile eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik, altyapı, tarım alan-
ları, ormanlar, sular, kentsel alanlar, 
yerel hizmetler, haberleşme, ulaştır-
ma, enerji, madenler ve mühendis-
lik hizmetleri dahil hemen her alan 
uluslararası sermaye ile bütünleşmiş 
yandaş sermayenin egemenliğindeki 
piyasa işleyişine ve talana açılmış-
tır. Son olarak genel sağlık sigortası 
ile yoksul ve dar gelirli halkın sağlık 
hakkı elinden alınmış, sağlık alanı 
tamamen güvencesizleştirilmiş ve 
piyasa koşullarına terk edilmiştir.

Ülkemiz emperyalist güçlerin açık 
bir sömürü alanı haline gelmiştir. AKP-
Cemaat Koalisyonu gericiliği/faşizmi 
bu zincir içindeki politikalarla kalkınma 
planlamasına son vermiş, sermaye ve-
sayeti/egemenliği düzenini pekiştirici 
ve zor yöntemleriyle koruyan bir işlev 
üstlenmiştir. 

Türkiye, AKP iktidarı süresince, da-
valar ve iddianameler yoluyla siyasi bir 
dönüşüme uğratılmıştır. Son yıllarda 
ülke gündemini meşgul eden tüm da-
valar, hukuksal zemini olmayan siyasal 
davalardır. Mahkemeler eliyle yürütü-
len bu siyasi dönüşüm çerçevesinde, 
12 Eylül’den beri en yoğun gözaltı ve 
tutuklama kampanyası son birkaç yıl 
içinde gerçekleştirilmiştir. Seçilmiş ve-
killer, belediye başkanları, gazeteciler, 
yazarlar, aydınlar, öğretim görevlileri, 
öğrenciler, iktidara muhalif olan içlerin-
de meslektaşlarımızın da olduğu bin-
lerce kişi tutuklanmıştır. 

Bugün itibarıyla sisteme muhalif 
binlerce öğrenci, yüzlerce basın men-
subu, 6000’in üstünde KCK tutuklusu 
ülkenin içinde bulunduğu antidemok-
ratik ortamın en net resmidir.

Uludere (Roboski) katliamı Kürt 
sorunundaki şiddet ve tasfiyeye da-
yalı “çözüm” yaklaşımının son örneği 
olmuştur. Cezaevlerindeki koşullar 
insanlık dışıdır. Hrant Dink davasında 
“örgüt yok” kararı alınması ve Sivas 
katliamı davasının zamanaşımı gerek-
çesiyle düşürülmesi iktidarın hukuku 
siyasallaştırarak her alanda örgütlendi-
ğinin açık delili olarak görülmelidir. 

AKP iktidarının basın, spor, kadın, 
aile, gençlik, din eğitimi ve çocuklara 
ilişkin operasyon ve politikaları toplum-
sal alanların ekonomik çıkar, sömürü 
ve siyasal-dinsel gericilikle nasıl kuşa-
tıldığını açık bir şekilde göstermektedir. 
Son 7 yılda işlenen kadın cinayetleri-
nin %1400 artmış olması, her gün 5 
kadının öldürülmesi, aile içi şiddettin 
artması, taciz ve tecavüz olaylarının 
erişmiş olduğu düzey bir tesadüf değil, 

kadını sosyal yaşamdan soyutlama-
ya yönelik politikaların somut sonu-
cu olarak değerlendirilmelidir. Son 
olarak gündeme gelen 4+4+4 eğitim 
yasa tasarısı ile biat eden, dindar ve 
kindar nesiller yetiştirilmesi projesi-
nin altında, kadınların sosyal ve eko-
nomik yaşamdan soyutlanmasının 
yanı sıra, çocuk emeğinin sömürüsü, 
kız çocuklarının eğitim hakkının en-
gellenmesi, çocuk gelinlerin meşru-
laştırılması amaçlanmaktadır. 

Kitlelerin depolitizasyonunu ve 
örgütsüzleştirilmesini siyasal zor ve 
dinsel kültür ile tahkim eden AKP, 
yoksullaşma süreçleri içinde buna-
lan yığınları yeni toplumsal örgütlen-
meler, cemaatçi vb. yapılara bağımlı-
lıklara yönlendirmektedir. 

Türkiye’nin en temel sorunlarının ba-
şında gelen Kürt sorununun demokra-
tik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi 
için; anadilde eğitimin önündeki en-
gellerin ortadan kaldırıldığı ve anadilde 
eğitimin özendirildiği, siyasi genel affın 
ilan edildiği, seçim barajının kaldırıldı-
ğı, vatandaşlığın ırk üzerinden tanım-
lanmadığı, çatışma ortamının ortadan 
kalktığı, yerinden yönetimin öne çıka-
rıldığı, özgürlüğü, barışı, emeği, eşitliği 
ve halkların kardeşliğini temel alan de-
mokratik ve laik bir düzene olan ihtiyaç 
her geçen gün artmaktadır.

Türkiye gericiliğin ve faşizmin ege-
menliği altındadır. 

Birliğimize yönelik DDK raporu ile 
başlayan süreç, KHK’lar ile devam et-
mekte, TMMOB’nin bağımsız, özerk, 
kamu yararı gözeten yapısı dağıtılmak 
istenmektedir. Bu saldırının temel ne-
deni; kamu yararı ve kamusal malla-
rın talanının önünde kalan son direnç 
noktaları arasında tarihsel görevini 
yapmakta olan TMMOB’nin ortadan 
kaldırılmasıdır. Böylece; uluslararası 
talan ile elde edilen rantların arttırıl-
ması karşısındaki muhalefet susturul-
muş olacaktır.  

Bugünkü durum, demokrasinin em-
peryalizm ve sermaye sınıfları ile onların 
siyasi iktidarlarının sınırsız, kuralsız ve 
vahşi tahakkümüne dönüşmesini yan-
sıtmaktadır. Bağımsızlık ile demokrasi 
ilişkisi bu noktada önem kazanmaktadır. 
Emperyalizmin sömürü ve yayılma politi-
kaları ile yerli işbirlikçilerinin sermaye biri-
kimi ve iç egemenlik politikaları arasında 
sağlanan uyum, aynı zamanda iç ve dış 
politika bağlarını da oluşturmaktadır. 

Demokrasi Kurultayı mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının emek-
çi halkımızla, emek ve demokrasi 
güçleriyle birlikte, üreten, hakça 
paylaşan, eşit ve özgür bir ülke için 
mücadelesini sürdürme kararlılığını 
kamuoyuyla paylaşır.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
çağrıcılığında, emek ve demokrasi 
güçleri “4+4+4 yasa teklifine” karşı 15 
Mart 2012 Perşembe günü Mimar Ke-
mal İlköğretim Okulu çevresinde insan 
zinciri oluşturdu.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu’ndan 
geçen 4+4+4 kesintili eğitim siste-
mini protesto etmek için sabah saat 
10.00’dan itibaren TMMOB önünde 
toplanan yüzlerce kişi buradan Mimar 
Kemal İlköğretim Okulu’na yürüyerek 
okulun etrafında zincir oluşturdu. 

“Çocuk gelinler istemiyoruz”, 
“Çocuk işçiliğine son”, “Parasız, de-
mokratik, laik, bilimsel eğitim” slo-
ganlarının atıldığı eyleme İnşaat Mü-
hendisleri Odası’ndan çok sayıda üye 
katıldı. 

Grup adına konuşma yapan KESK 
Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, 
Hükümetin esas amacının zorunlu 
eğitimi 12 yıla çıkarmak olmadığını, 
gerçek niyetlerinin dindar bir gençlik 
yetiştirmek olduğunu söyledi. Düzen-
lemeye karşı parasız, bilimsel, ana dil-
de eğitimi savunduklarını ifade eden 
Tombul, sonuç alana kadar mücade-
lelerini sürdüreceklerini açıkladı. 

Buradaki eylemin ardından YKM 
önünde bulunan Eğitim Sen kitlesi 
ile buluşmak üzere tek sıra yürüyüşe 
geçen kitlenin önü Metro geçidinde 
polis barikatı ile kesildi. Kitlenin dire-
nişi sonunda YKM tarafından metro-
dan geçiş yapan kalabalık, Eğitim Sen 
üyeleri ile buluştu. 4+4+4 eğitim siste-
mini protesto etmek için sevk eylemi 
gerçekleştiren eğitim emekçileri de 
YKM önündeki toplanmanın ardından 
Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü. MEB 
önünde açıklama yapan Eğitim Sen 
Genel Başkanı Ünsal Yıldız, 4+4+4 
düzenlemesini kabul etmeyeceklerini, 
teklifin TBMM’de görüşüleceği gün 
grev yapacaklarını ve bu eylemlerinin 
son uyarı olduğunu dile getirdi.

4 + 4 + 4 YASA 
TEKLİFİN E KARŞI 
İNSAN ZİNCİRİ
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TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, 14 Mart 2012 Çarşamba 
günü TBMM Dikmen kapısı önün-
de “Afet Risk Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı” ile ilgili basın açıklaması 
yaptı. Açıklamayı İnşaat Mühen-
disleri Odası Ankara Şubesi de 
destekledi. 

TBMM gündeminde bugün, hiçbir 
değerlendirme, katkı ve uyarılar dik-
kate alınmadan “ÂFET RİSKİ ALTIN-
DAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜL-
MESİ HAKKINDA KANUN TASARISI” 
görüşülmeye başlanmıştır. İmar ve 
çevre alanında yürürlükte bulunan 
tüm yasaları “uygulanmayacak mev-
zuat” kılarak, ülkedeki hemen tüm 
yeni yapılaşma ve kentsel dönüşüm 
uygulamalarına ait temel kararları 
Başbakanlık-TOKİ İdaresi’ne bağla-
maktadır. Böylece yerel yönetimler, 
ilgili kurumlar ve toplum katılımı devre 
dışı bırakılarak “başkanlık sistemi”nin 
önce imar alanında başlaması öngö-
rülmektedir.

Bir anlamda “imar darbesi” dene-
bilecek uygulamayı “afete karşı ön-
lem” gerekçesi altında düzenleyen 
kanun tasarısı, ülkenin ve kentlerin 
tamamını “riskli alan” ilan etme ola-
nağını sağlayarak, bu tanımla belir-
lenmiş alanlarda TOKİ’yi ve dolayı-
sıyla Başbakanlığı “tek imar otorite-

si” yapmayı hedeflemektedir.
Tasarıya göre, “Bakanlar Kurulunca 

belirlenecek rezerv alanlar” ve hiçbir 
bilimsel katılım olmadan saptanabile-
cek “riskli alanlar” ülkenin her yerinde 
keyfi olarak ilan edilebilecek.

Aynı hukuk ve etik dışı yaklaşım 
“riskli yapı” tanımında yinelenmekte, 
teknik ve bilimsel katılımın olmadığı 
saptamalarla TOKİ›nin dilediği ya-
pıya el koyabilmesi olanağı sağlan-
maktadır.

O kadar ki, tasarıya göre beledi-
yeler “riskli yapıları” verilen sürelerde 
belirlemediği takdirde bunu Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı “resen” ya-
pacaktır. Riskli alanlarla birlikte aynı 
yapıların Maliye Bakanlığı aracılığıyla 
TOKİ›ye devir işlemleri de tasarının 
ayrıntılı hükümlerini oluşturmaktadır.

Bu yöntemle belirlenecek sözde 
“afet riski bulunan”(!) alanlarda ve 
yapılarda, tasarının asıl amacını oluş-
turduğu anlaşılan “TOKİ›ye ve TOKİ 
ortaklarına yeni emlak rantı alanları 
kazandırmak ve pazarlamak” niyeti-
nin “engelsiz” olarak yaşama geçe-
bilmesi için de ülkemizde yılların de-
neyim ve birikimleriyle oluşmuş tüm 
imar, çevre ve kültür yasaları “uygula-
namaz” ibaresiyle etkisiz hale getiril-
mektedir.

Bu sayede yeni emlak rantı alanla-
rına dönüştürülmek üzere el konulan 
yapıların zorla tahliye işlemleri ile yıkıl-

malarında tüm yasal engeller kaldırı-
lırken; ülkenin doğal, kültürel ve çevre 
değerlerinin korunmasını öngören 
yasaların da devre dışı bırakılmasıyla 
aynı değerlerin yok olmasına neden 
olacak yapılaşmaların önü açılmak-
tadır.

Tasarıda bu yöntemlerle hedefle-
nen “tek imar otoritesi” oluşturulması 
aynı zamanda merkezî idareye “yağ-
ma özgürlüğü” tanımaktadır.

Tasarı bu şekliyle, “Demokrasinin 
Beşiği” olarak kabul edilen yerel yö-
netimleri “rantın merkezî hükümetten 
yönetimi” uğruna tamamen etkisiz ve 
yetkisiz kılmaya yönelik “yerelleşme 
ve demokratikleşme” karşıtı anlayışın 
yasalaşması olarak dayatılmaktadır.

Bugüne kadar, “Kentsel Dönü-
şüm Yasası” adıyla gündeme gelen 
tüm yasa tasarıları hakkında, gerek 
Mimarlar Odası gerekse diğer mes-
lek kuruluşlarının uzman görüş ve 
önerileri ile oluşturduğu raporlarda, 
ülkemizin gerçekleri ve genel şehir-
cilik ilkeleri çerçevesinde sağlıklı bir 
“kentsel gelişim”in nasıl sağlanabi-
leceğine ilişkin görüşleri hiçbir şe-
kilde dikkate alınmadan hazırlanan 
bu “tasarı”nın yasalaşması halinde, 
zaten sorunlarla baş başa olan kent-
lerimiz felaketlere sürüklenebilecek, 
yoğun ve kapsamlı bir şekilde ka-
musal, çevresel, sosyal, kültürel ve 
ekonomik kayıplar yaşanacaktır.

Bu değerlendirmelere bağlı olarak;
Duyarlı Milletvekillerimizi, genel 

olarak sakıncalarını belirttiğimiz; ül-
kemizin tüm değerlerini ve anaya-
sal hakları yok edecek olan, kamu 
yararı ile uzaktan yakından ilgisi ol-
mayan, “yerelleşme ve demokratik-
leşme” karşıtı ve kentlerimizi “afet-
lere karşı güvenli hale getirmek” 
yerine “kendisi bir afet” ve “çılgın-
lık” olan “Tasarı”yı reddetmeleri ve 
“Tasarı”nın geri çekilmesi için çaba 
göstermeye davet ediyoruz.

Üstlendikleri demokratik sorum-
luluklar ve kentlerin toplum adına 
sahipleri olmaları nedeniyle baş-
ta “yerel yönetimler” olmak üzere; 
hakları gasp edilen ve demokrasi, 
kentli hakları, tarihsel ve doğal de-
ğerlerden yana olan bütün kesimleri 
“Tasarı”nın gündemden kaldırılması 
için dayanışma içerisinde olmaya 
çağırıyoruz.

TÜRKİYE “KENTSEL DÖNÜŞÜM” 
ÇILGINLIKLARINA KURBAN EDİLEMEZ!.. H
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TMMOB, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü’ne 14 Şubat 2012 tari-
hinde şantiye şefliği üzerine yazı 
gönderdi.

 
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mesleki Hizmetler Genel Müdür-

lüğü’ne
ANKARA  

İlgi: 25.01.2012 tarih ve 
B.09.0.MHG.0.11.00.00.335.05.02 
sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanlığı’nın başvuru-
su üzerine, 4857 sayılı Yasa ile 4708 
sayılı Yasa ve Yapı Müteahhitlerinin 
Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki 
Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeli-
ğin uygulanması kapsamında çıkan 
sorunlar üzerine, Şantiye Şefliği’nin 
5510 sayılı Yasa’nın (a) bendine göre 
sigortalı olmalarına karşın, kendi nam 
ve hesabına çalışanların yani aynı Ya-
sa’nın (b) bendi gereği Bağ-Kur sigor-
talılarının bu hizmeti fatura karşılığı ifa 
edip etmeyecekleri konusunda görüş 
istendiği, buna ilaveten Bakanlığını-
zın, serbest çalışarak Oda’ya kayıt 
ve tescilini yaptırmış kendi hesabına 
veya tüzelkişi hesabına ücretli olarak 
çalışan birinin şantiye şefliği hizmeti-
ni kendi adına veya büro adına fatura 
ederek hizmet sunup sunamayacağı, 
TMMOB bünyesinde meslek odası-
na kayıtlı olmakla birlikte mimarlık ve 
mühendislik hizmet alanında iştigal 
etmeyen herhangi bir ticari işletme 
adı altında çalışarak fatura karşılığı 
şantiye şefliği görevinin ifa edilip edil-
meyeceği sorulmaktadır. 

Bildiğiniz üzere, Bakanlığınız şanti-
ye şefliği konusunda 07.05.2008 tarih 
ve 1315 sayılı, 12.06.2008 tarih ve 
1794 sayılı iki adet genelge yayımla-
mış ve bu genelgeler sonucu ortaya 
çıkan sorunlar üzerine Birliğimizden 
görüş sorulmuştur. Birliğimizin Ba-
kanlığınıza 8 Temmuz 2008 tarih ve 
1301 sayı ile göndermiş olduğu yazı-
da görüşlerimiz, “...Yukarıda sıralanan 
şantiye şefliği görev ve sorumluluk-
larından anlaşılacağı üzere şantiye 
şefliği; yapım işi yürütülen şantiye-
de SÜREKLİ OLARAK, TAM GÜN 
çalışan mühendis ve mimarlar ta-
rafından yürütülebilecek bir iştir. 
Şantiye şefliği yapan bir mühendis 
veya mimarın başka bir işle uğraşma-

sı, 506 sayılı yasaya tabi olması nede-
niyle de mümkün olmamaktadır.

Ayrıca, şantiye şefliği üstlenecek 
olan mühendis ve mimarların bağlı 
olduğu meslek odalarından bazıları-
nın SMM Yönetmelikleri gereğince 
serbest mühendislik yapanların büro-
larında TAM GÜN esasına göre çalış-
maları öngörülmüştür.

Şantiye şefliği hizmetinin sürekli 
çalışma gerektirmesi ve serbest 
çalışan proje müellifi mühendisle-
rin tam gün esasına göre çalışmaları 
nedeniyle, 07.05.2008 tarihli Genel-
ge’nin 1. maddesinin (c) bendinde 
yer alan “Serbest olarak çalışmak-
ta olan proje müellifi mühendis ve 
mimarlar şantiye şefi olarak görev 
üstlenebilirler.” ifadesinin uygulan-
ması olanağı yoktur. Esasen serbest 
çalışan mühendis ve mimarlarla ilgili 
kural ve düzenlemeler ilgili odalarınca 
oluşturulduğundan bu yöndeki uygu-
lamaların Odaların genel düzenleyici 
işlemlerine bırakılması gerekmekte-
dir.” biçiminde sunulmuştur.

Anılan Genelgelerdeki sorunlar, Yapı 
Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye 
Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hak-
kında Yönetmeliğe de taşınmıştır. Bu 
Yönetmelikle yapı müteahhitliğinin 
standartları belirlenecekken, yapı mü-
teahhitliğinin tanımı, teknik kadrosu, 
niteliği ve kurumsal yapısı mevzuat 
yönünden belirsiz bırakılmıştır. Oysa 
şantiye şefliği “müteahhitlik organi-
zasyonunun” bir parçasıdır ve “Yapı 
Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye 
Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hak-
kında Yönetmelik” de bu anlayışla ele 
alınmalıydı.  

Oysa Yapı Müteahhitlerinin Kayıt-
ları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli 
Ustalar Hakkında Yönetmeliğin 10. 
maddesinde düzenlenen Şantiye Şef-
liğinin görev, yetki ve sorumlulukları 
karşısında şantiye şefliği, bir il sınırı 
ve yönetmelikteki m² inşaat alanı için-
de kalmak koşuluyla, beş ayrı yapım 
işinin yapı müteahhidi adına, yapım 
işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve 
projelere uygun olarak gerçekleşti-
rilebilmesi için gerekli olan inşaat ve 
organizasyonu sağlamak, mevzuatın 
öngördüğü her türlü tedbiri almak, 
uygulamak ve uygulatmak, görevli 
aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve 
yapı kullanma izin belgelerini imzala-

mak olarak belirlenmiştir. Yönetme-
liğin bu şekilde düzenlemiş olması 
karşısında, kendi nam ve hesabına 
serbest olarak meslek ifa eden 
meslek mensupları şantiye şefliği 
hizmetini serbest meslek makbu-
zu keserek sunabilmektedir. Kendi 
nam ve hesabına çalışmayan yani 
Büro Tescil Belgesi sahibi olma-
yan meslek mensupları ise İş Ka-
nunu’nun öngördüğü hizmet akdi 
çerçevesinde yani ücretli olarak 
şantiye şefliği hizmeti sunabilmek-
tedirler.

Sonuç olarak, ilgi yazınızda sorulan 
hususlara ilişkin olarak özetle; 

- 6235 sayılı Kanun çerçevesinde 
Odaya kayıtlı, kendi nam ve hesabına 
bir gerçek kişi ya da tüzel kişi ortağı 
olarak Büro Tescil Belgesi almış olan 
serbest mimar ya da mühendisler ta-
rafından ilgili oda yönetmeliğinde bir 
kısıt bulunmaması durumunda fatura 
(serbest meslek makbuzu) kesilerek 
şantiye şefliği hizmeti sunulabilmesi 
önünde bir engel bulunmamaktadır.

- Kendi nam ve hesabına çalış-
mayan ve Büro Tescil Belgesi sahibi 
olmayan meslek mensupları, şan-
tiye şefliği üstleneceği yapının yapı 
müteahhidi ya da yapı sahibi ile İş 
Kanununun öngördüğü hizmet akdi 
çerçevesinde şantiye şefliği hizmeti 
sunabilmektedirler.

- Ücretli çalışan mimar ya 
da mühendisin, sadece ücretli 
çalıştığı şirketin sorumluluğu altında 
yürütülen yapıların şantiye şefliğini 
üstlenebilmesi mümkündür. Ancak 
herhangi bir işverene bağlı olarak (Mi-
marlık ve mühendislik hizmet alanın-
da iştigal de etse) hizmet sözleşmesi 
ile çalışan mühendis ya da mimarlar, 
başka bir ticari işletmenin sorumlulu-
ğu altında yürütülen yapıların şantiye 
şefliği görevini üstlenemezler.

- Mimarlık ve mühendislik hizmet 
alanında iştigal etmeyen bir ticari iş-
letme adı altında çalışarak fatura kar-
şılığı şantiye şefliği görevi ifa edilme-
sinin ise mümkün olmadığı hususunu 
bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla.  
N. Hakan GENÇ
Genel Sekreter

TMMOB ŞANTİYE ŞEFLİĞİ GÖRÜŞÜ
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19 yıldır devam eden Sivas katliamı 
davasında mahkeme, 13 Mart 2012 
tarihindeki duruşmasında zamanaşı-
mı kararı vererek davayı düşürdü. 

Duruşma devam ederken Adliye 
önünde TMMOB’nin de aralarında 
bulunduğu emek-meslek örgüt-
leri, siyasi partiler, PSAKD, Alevi 
Federasyonu kitlesel biçimde yer 
aldı.

2 Temmuz 1993 yılında Madımak 
Oteli’nde 35 kişinin yakılarak öldürül-
mesi sonucu açılan davanın 13 Mart 
2012 Salı günü görülen duruşmasın-
da zamanaşımı talebi karara bağlan-
dı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 
19 yıldır sonuçlandırılamayan tarihi 
Sivas davasında “İnsanlık Suçunu” 
kamu görevlileri yönünden kabul 
ederken, sivil sanıklar yönünden ka-
bul etmedi. 

Davanın 6 Aralık 2011’de görülen 
duruşmasında savcı Hakan Yüksel, 
“Anayasal düzeni zorla değiştir-
meye teşebbüse iştirak”le suçla-
nan firari sanıklar Şevket Erdoğan, 
Köksal Koçak, İhsan Çakmak, Hakan 
Karaca ve Necmi Karaömeroğlu için 
zamanaşımı süresinin 15 yıl olduğu-
nu savunmuştu. Cafer Erçakmak ve 
Yılmaz Bağ için ise ölmeleri nedeniy-
le ortadan kaldırılmasını istemişti.

Karar öfkeyle karşılandı ve 

“Katliamı unutturmadık unutmaya-
cağız” pankartı, ölenlerin resimleri, 
“Zamanaşımına hayır, adalet istiyo-
ruz”, “Sivas’ın ışığı sönmeyecek” 
sloganlarıyla protesto edildi.

Kararın açıklanması sonrası, bin-
lerce kişi zaman aşımını protesto 
etmek için yürüyüşe geçti. Emniyet 
güçleri yürüyüşe gaz bombası ile 
müdahalede bulundu. 

Sivas katliamında olaydan bir gün 
sonra 35 kişi gözaltına alınmıştı. 
Daha sonra gözaltına alınanların sa-
yısı 190’a çıkmış, 190 kişiden 124’ü 
hakkında “laik anayasal düzeni de-
ğiştirip din devleti kurmaya kalkış-
ma” suçlamasıyla dava açılmış, geri 
kalanlar serbest bırakılmıştı. 

Kamuoyunda Sivas Davası ola-
rak bilinen davanın ilk duruşma-
sı, Ankara 1 No’lu Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nde 21 Ekim 1993 günü 
yapıldı. 26 Aralık 1994’te karara bağ-
lanan dava sonucunda, 22 sanık 
hakkında 15’er yıl, 3 sanık hakkında 
10’ar yıl, 54 sanık hakkında 3’er yıl, 6 
sanık hakkında 2’şer yıl hapis cezası, 
37 sanık hakkında da beraat kararı 
verildi.

Müdahil avukatlar, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nin kararını “taraflı, huku-
ka ve adalete aykırı” olarak niteleye-
rek, ayrıntılı bir savunmayla temyize 

gittiler. Yargıtay 9. Ceza Dairesi kat-
liamın “Cumhuriyete, laikliğe ve de-
mokrasiye yönelik olduğunu” belirte-
rek Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 
kararını esastan bozdu. Ankara 1 
No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, 
Yargıtay’ın bozma kararına uyarak 
yargılamayı yeniden başlattı.

28 Kasım 1997’de açıklanan ka-
rarda, 33 sanık Türk Ceza Yasası’nın 
146/1 maddesine göre idama ve 14 
sanık 15 yıla kadar değişen hapis 
cezasına mahkûm edildi. Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi 24 Aralık 1998’de ha-
pis cezalarını onadı, 33 idam ceza-
sını ise usul noksanlıkları nedeniyle 
bozdu. Şubat 1999 tarihinde usul 
eksikliklerinin giderilmesi için başla-
yan yargılama sonucunda 16 Haziran 
2000’de 33 sanık Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nce yeniden idam ce-
zasına çarptırıldı. 2002 yılında idam 
cezasının yürürlükten kaldırılmasıyla 
idam cezası hükümlülerinin cezaları 
müebbet ağır hapis cezasına çevrildi.

Geçen bu zaman zarfı içerisinde 
sanık sayısı tahliyelerle 33’e düştü. 
Olayın kilit ismi olarak nitelendiri-
len, dönemin Sivas Belediye Meclisi 
Üyesi Cafer Erçakmak ve Yargıtay’ın 
1997’deki bozma kararından sonra 
firar eden 8 sanık ise halen yakala-
namamıştır.

İNSANLIK SUÇUNA ZAMAN AŞIMI...
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İnşaat Mühendisleri Odası 13 Mart 2012 tarihinde İstanbul 
Esenyurt’ta bulunan inşaat şantiyesinde çıkan yangında 11 işçi-
nin yaşamını kaybetmesi üzerine açıklama yaptı: 

2012 yılının henüz üçüncü ayında, ikinci büyük iş cinayetinin acısıyla 
sarsılmaktayız. Henüz Gökdere barajındaki işçilere ulaşılamamışken 
önceki gün İstanbul Esenyurt’ta bulunan inşaat şantiyesinde çıkan 
yangında 11 işçi yaşamını kaybetti. Yakınlarına başsağlığı diliyor acıla-
rını paylaşıyoruz.

Türkiye’de her gün 172 iş kazası, 4 ölüm, 6 sürekli iş göremezliğin 
meydana geldiği biliniyor. Bu anlamda ülkemizin ölümlü iş kazaların-
da Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü olduğu yetkililer tarafından da 
dile getiriliyor. Ancak sadece 2012 yılında yaşananlara bakıldığında dahi 
“iş kazalarından” değil “iş cinayetlerinden” söz etmemiz gerektiği netlik 
kazanıyor.

Gökdere barajındaki akıl almaz ihmallerin sorumluluğunu yürütmesi 
durdurulan Yönetmelik’e bağlayanlar, İstanbul Esenyurt’da yaşanan fa-
cianın ardından da Türkiye’nin bir İş Güvenliği Yasasına ihtiyacı olduğunu 
ifade ediyorlar.

Oysa Türkiye’nin tüm kaynaklarını hızla özel sektöre devretme ve ma-
liyetleri düşürerek aşırı kar etme esasına dayalı “büyüme” anlayışı, dene-
timsizliği ve kontrolsüzlüğü beraberinde getirerek geri dönüşü olmayan ka-
yıpların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu anlamda yürütme erkini elinde 
tutan siyasi iktidar sorunu mevzuat eksikliklerine yüklemekle sorumluluktan 
kaçamaz. Zira mevzuat ya da yasa, yaşanan sorunlardan sonra değil, önce 
oluşturulmak durumundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, 11 işçinin can verdiği olayın ardından verdiği demeçte, çadır malze-
mesinin yanmaya müsait olduğunu, 40 işçinin kaldığı bir çadırda tek bir çıkış 
alanının bulunmasının eksiklik olduğunu belirtmiş, karşılıklı çıkış alanlarının 
bulunması gerektiğini ifade etmiştir. Çelik “Türkiye’nin iş güvenliği yasasına 
ihtiyacı olduğunu ve yeni iş sağlığı mevzuatının yakında yürürlüğe gireceğini” 
de sözlerine eklemiştir. Türkiye ekonomisinin olası krizlerini inşaat sektörünün 
büyümesiyle yamamaya çalışan bir anlayışın bu noktadaki denetimsizlikleri 
giderme yönünde her zaman “geç kalması” şaşırtıcı değildir.

Bir diğer yandan sermayenin önündeki engelleri kaldırmak için müthiş 
bir hızla torba yasalar, Kanun Hükmünde kararnameler çıkarılmaktadır. Yine 
aynı şekilde, kentlerimizi rant alanlarına dönüştüren 2B Yasası ya da kentsel 
dönüşüm uygulamalarına hız vermek için depremi bahane ederek hazırla-
nan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
hızla hazırlanabilmektedir. Her yeri inşaat alanına çevirebilecek yasalar hızla 
çıkarılıp mevzuatlar oluşturulurken, “Türkiye’nin bir İş Güvenliği Yasasına “ih-
tiyacı olduğunu ifade etmek asıl önceliğin ne olduğunu açıkça ortaya koy-
maktadır.

Esenyurt’ta yaşanan facianın tekrarlanmaması için şu soruların ivedilikle 
yanıtlanmasına ihtiyaç vardır:

•	 İşçiler sağlık sigortası, çalışma süresi gibi yasa ile belirlenen 
çalışma koşullarına uygun olarak çalıştırılmakta mıdır?

•	 İşçilerin iş güvenliği önlemleri bağlamında çalışma ve barınma 
koşulları denetlenmekte ve raporlandırılmakta mıdır?

•	 İşçilerin kaldığı çadırlar nasıl bir malzemeden yapılmıştır ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in açıklamasında ol-
duğu gibi çadırlarda gerçekten tek çıkış noktası mı vardır?

•	 İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde yer alan “İşçi koğuşlarının 
pencerelerinin üst kısımları, her zaman açılıp kapanacak şekilde (va-
sitaslı),  yataklar, tabanla bağlantısı kesilecek surette karyola ve som-
yalar üzerine yayılacak, aralarında en az 80 santimetrelik bir açıklık 
bulunacak, başuçlarına, özel eşyaların konması için, küçük etajer veya 
komodinler konacak, iki katlı karyola ranza kullanıldığı hallerde, katlar 
arasındaki yükseklik ile karyola somyaların genişliği 80 santimetreden 
az olmayacaktır.” ve “Koğuşların, soğuk mevsimlerde sağlığa uygun bir 
şekilde ısıtılması gerekir. Isıtmak için soba kullanıldığında, duman, gaz ve 
yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınacaktır.” hususları sağlanmış 
mıdır?

Basında çıkan haberlere göre yakın zamanda hazırlanmakta olan yeni 
bir İş Güvenliği Yasa tasarısı Meclis gündemine taşınacaktır. Bu güne ka-
dar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler sermayenin 
önündeki engelleri kaldırmaya, denetim süreçlerini özel sektöre devret-
meye yönelik olmuştur. Bu tasarı da aynı anlayışın devam ettirildiği gö-
rülmektedir.

Tasarının hazırlanma sürecinde ve içeriğinde sendika ve meslek odaları 
adeta yok sayılmıştır. Bugün mevzuat eksikliğini bahane edenler hazırla-
dıkları yeni yasa tasarısında da;  alt işverenlerin (taşeronların) iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri düzenlememiş, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun uygulamasını denetleme konusunda sadece teknik iş müfet-
tişlerini yetkili kılmış, ev hizmetlerinde çalışanlar ve işçi istihdam etmeyen 
Bağ-Kur’luları kapsam dışında tutmuş ve İş kazası ve meslek hastalığı sa-
yılan halleri sınırlandırmıştır.

Bugün için mevcut yasaların insan yaşamını öncele alan bir anlayışla 
uygulanması bile bu kayıpları yaşamamıza engel olabilecektir.  Zira 4 Aralık 
1973 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile çıkan ve hala yürürlükte olan İnşaat 
işyerlerinde İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü “İşçilere ait yatıp kalkma yerle-
rinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartları ve güvenlik 
tedbirleri” başlığı altında, işçilerin barınma koşullarının nasıl olması gerek-
tiğini açık bir şekilde tarif etmiştir. Bu anlamda daha çağdaş standartların 
oluşturulması bir yana hiçbir standardın kurumsallaşması sağlanamamış, 
yürütme erki bu asgari koşulları dahi uygulattıracak denetimi sağlayama-
mıştır.

Yeni acılar ve kayıplar yaşanamaması için İşçi sağlığı ve iş güvenliği mev-
zuatı çalışanlar lehine yeniden düzenlenmelidir.

İŞ CİNAYETLERİNE DAVETİYE 
ÇIKARANLAR SORUMLUDUR!
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İnşaat Mühendisleri Odası’nın 27 
Şubat 2012 tarihinde Adana Gökdere 
Barajı inşaatında meydana gelen ka-
zayla ilgili görüşü:

Gökçe Nehri üzerinde,  Ergenuşağı 
Köyü yakınlarında bulunan Gökdere 
Köprü Barajı inşaatında 24 Şubat 2012 
tarihinde meydana gelen olay sonu-
cunda iki işçimiz hayatını kaybetmiştir. 
İki işçinin yaralandığı “kazada” halen 
kayıp olan 8 işçiye ulaşmak için arama 
kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir.  
Olayda hayatını kaybeden işçilerin ya-
kınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa 
diliyor, kayıp olan işçilerimizin de sağlıklı 
bir şekilde yakınlarına kavuşmalarını te-
menni ediyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana 
Şubesi’nin olayın hemen ardından böl-
geye intikal ederek hazırladığı ön rapor 
aşağıdaki verilmiştir.

Bir baraj inşaatında böylesi bir ihmalin 
yaşanmasının iki nedeni vardır. Bunlar-
dan ilki Türkiye’nin su kaynaklarını yan-
gından mal kaçırırcasına özel sektöre 
devreden bir anlayışın iktidarda olması-
dır. Bu anlamda ülke genelinde çevresel 
ve sosyolojik etkileri hesaba katmadan, 
hiçbir kurum veya kuruluşun görüşünü 
almadan,  bölge halkının ihtiyaçlarını 
yok sayarak hayata geçirilmek istenen 
Hidroelektrik Santrallere bakmak yeterli 
olacaktır. Suların satılmasındaki ısrar ve 
telaş, çevresel ve sosyolojik etkilerin gö-
zetimini engellemektedir.

Yaşanan facianın ardından Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından 

yapılan açıklama, olayın ikinci nedeni 
olan denetim eksikliğini gözler önüne 
sermiştir. Bakan Eroğlu, DSİ’nin denetim 
yapmamasını Danıştay’ın  “Su Yapıları 
Denetim Hizmetleri Yönetmeliğini” dur-
durma kararına bağlamış, sorumluluğun 
kendilerinde olmadığını ifade ederek ka-
muoyunu yanlış bilgilendirmiştir.

Bakanın konuşmasında ifade edilen 
Yönetmelik, Su Yapıları Denetim Hizmet-
leri Yönetmeliği’dir. DSİ Genel Müdürlü-
ğü tarafından hazırlanan Yönetmelik ilk 
olarak 15.08.2009 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, üst 
birliğimiz TMMOB’nin açtığı dava sonu-
cunda 30.03.2010 tarihli Danıştay kara-
rıyla yürütmesi durdurulmuştur. Danış-
tay’ın bu kararının ardından 13.05.2011 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren ikinci Yönetmelik hak-
kında ise 31.10.2011 tarihinde Danıştay 
tarafından ikinci kez yürütmenin durdu-
rulması kararı verilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik, denetim me-
kanizmasının özel sektöre devredilmesi 
koşullarını düzenlemekte ve bu da hâli-
hazırda DSİ’nin asli görevlerini tanımla-
yan 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri hakkında 
Kanun’un 2. Maddesine aykırılık göster-
mektedir. Kanunla münhasıran DSİ’ye 
verilen denetim görevi, anılan Yönetme-
likle özel denetim firmalarına devredil-
mek istenmektedir.

Danıştay’a iptal davası açan TM-
MOB’nin en temel gerekçesi de, kamu 
kaynakları üzerindeki yatırımların denet-

lenmesi hususunda özel firmaların yetki-
lendirilmesinin doğuracağı risklerdir.

Yürütmesi durdurulan Yönetmelikte, 
yapımcı firmaya çalışacağı yetkili dene-
tim firmasını belirleme hakkı tanınmış-
tır. Bir yapımcı firmanın parasını kendi 
ödediği bir denetim firmasından hizmet 
alması uygulamada “şeklen denetimin” 
önünü açacaktır. Denetim firmasının 
mali bağımlılığının denetimin kamusal 
niteliği ile çelişeceği açıktır.

Yönetmeliğin yürütmesinin durdurul-
ması DSİ’nin kanunla kendisine verilen 
denetleme yetkisini kullanmasına engel 
değildir. 6200 sayılı yasa yürürlükte oldu-
ğu sürece DSİ su yapılarını denetlemekle 
yükümlüdür. Bugün böylesi bir facianın 
yaşanmasının nedeni de söz konusu 
yönetmeliğin iptal edilmesi ile doğan 
hukuksal bir boşluk değil, DSİ’nin asli 
görevleri içerisinde yer alan “denetleme” 
görevini yerine getirmemiş olmasıdır.

Gökdere Köprü Barajı İnşaatında 
Meydana Gelen Kaza İle İlgili Olarak 
İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şu-
besi Raporu:

Göksu Nehri üzerinde bulunan Erge-
nuşağı Köyü yakınlarında bulunan Gök-
dere Köprü Barajı inşaatında 24 Şubat 
2012 tarihinde mekanik tünel kapağının 
kopması sonucunda meydana gelen iş 
kazasında iki işçinin hayatını kaybettiği, 
sekiz işçinin ise hala kayıp olduğu ve 
arama-kurtarma çalışmalarının devam 
ettiği kamuoyunun bilgisi dahilindedir. 

Su yapıları, önemli mühendislik uygu-

GÖKDERE BARAJI FACİASI
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lamalarındandır. Yerin seçimi, havzanın su debisi, pro-
jenin buna uygun üretilmesi, doğru malzeme seçimi 
önemlidir ve uygulamanın her aşamasının denetimi-
nin yapılması gerekmektedir. 

24 Şubat 2012 tarihinde meydana gelen kaza ile 
ilgili olarak, İMO Adana Şube Başkanı Abdullah Ba-
kır, MMO Şube Başkanı Hüseyin Atıcı, EMO Şube 
Başkanı Mehmet Mak ve şube yönetim kurulu üye-
lerinden oluşan heyet, 25 Şubat 2012 tarihinde baraj 
inşaatında teknik inceleme gerçekleştirmiştir. Heyet, 
kazanın asıl nedenini tespit etmek amacıyla kaza 
bölgesine ulaşmış, yapılan inceleme ve araştırma 
sonucunda bazı önemli noktaları kamuoyuyla pay-
laşma ihtiyacı duymuştur.

Buna göre; 
Gökdere Köprü Barajı’nın dolu hacminin 93 

milyon m³ olduğu, barajın su tutulmaya başlanması 
ve doluluk oranın 87 milyon m³ hacme ulaşıldığında 
derivasyon tünelindeki mekanik kapağın su basıncı-
na dayanamayarak koptuğu anlaşılmıştır.

Baraj inşaatı tamamlanmadan gövdede su tutul-
maya başlanmış olması, mansap bölgesinde işçile-
rin çalışmaya devam etmesi felakete davetiye çıkart-
mıştır. Doğru olmamıştır. Dolayısıyla, barajın mansabın-
da çalışma yapan işçiler hayatını kaybetmiştir. İşçi sağlığı ve 
iş güvenliği konusunda dikkatsizlikler can ve mal kaybına yol 
açmıştır. 

Heyetimizin barajda yaptığı ön incelemede karşılaştığı 
sonuçlar, baraj inşaatında pek çok soru işareti taşımaktadır. 
Bu soruları kamuoyuyla paylaşmamız mesleki bir sorumlu-
luk olarak görülmelidir. Kapağın kopmasına proje, denetim, 
uygulama veya malzeme seçiminin neden olup olmadığı 
ayrıntılı teknik bilirkişi raporunun sonucunda anlaşılacaktır.

Konunun aydınlatılmasını sağlayacak önemdeki soruları-
mız şöyledir:
•	 Tünel ve derivasyon kapak projesinin maksimum su 

basıncına dayanıklı tasarlanmış olması gerekirdi. Proje buna 
uygun yapılmış mıdır?
•	 İmalatta kullanılan malzemelerin, projeye uygunluk 

sertifikasyonu kontrol edilmiş midir? Kapağın imalatı ve 
montajında kullanılan kaynak test ve muayenelerinin projeye 
uygunluğu kontrol edilmiş midir?
•	 Kapak yerine ilk konulduğunda yetkili kişiler tarafından 

gerekli kontrol ve muayeneler yapılmış mıdır? Yapılmışsa ka-
yıt altına alınmış mıdır? 
•	 Mekanik tünel kapağını destekleyen üst eşikteki be-

tonarme yapı elamanlarında kopma olduğu görülmüştür. 
Betonarme yapı elemanlarının kopmasının nedeni yüksek 
su basıncı mıdır, yoksa teknik şartnameye uygun olmayan 
beton kalitesi midir? 
•	 Barajda su tutulmaya başlandığında, kapaktan su sı-

zıntılarının olduğu ve kum torbalarıyla önlem alınmaya çalı-
şıldığı ifade edilmiştir. Bu denemenin fayda etmediği görül-
düğü halde işçiler neden tünelin çıkış ağzında (mansabında) 
çalıştırılmaya devam edilmiştir?
•	 Böylesi bir yapının acil durum eylem planında mutlaka 

bulunması gereken “taşkın ve sel” riskine karşın yapılacaklar 
önceden planlanmış mıdır? Planlanmışsa kaza esnasında 
ve sonrasında bunların ne kadarı uygulanmıştır?
•	 Barajda su tutulmaya başlanmasından sonra mekanik 

kapağın arkasına yapılması gereken beton tıkaç, sızıntının 
devam etmesi nedeni ile yapılamamıştır. Sızıntının devam 
etmesine ve beton tıkacın yapılmamasına rağmen işçilerin 
hala tünelin çıkış ağzında (mansabında) çalıştırılmaya devam 
edilmesi can kayıplarının bir numaralı nedeni değil midir?
•	 Meydana gelen kaza, proje hatasından mı, uygulama-

dan mı, uygun olmayan malzeme seçiminden mi, denetim 
zaafından mı kaynaklanmıştır? Araştırmanın temel ekseni 
bu sorular çerçevesine oturtulmalıdır.  

Bugün itibariyle kaza ile ilgili yargı süreci başlamıştır. Yar-
gı sürecinde yukarıdaki soruların yanıtı son derece önem 
arz edecektir. Kazanın nedenleri konusunda teknik bilirkişi 
heyetinin hazırlayacağı raporun sonucunda netlik kazana-
caktır. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Adana Gökdere Köprü 
Barajı inşaatında meydana gelen kaza sonrası yaptığı açıklamalarla TMMOB’yi suçla-
yan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu sorumluluk alıp görevini bırakmaya 
çağırdı. Mehmet Soğancı, 1 Mart 2012 tarihinde konuya ilişkin bir basın açıklaması 
yaptı:

 Adana Gökçe Nehri üzerinde Gökdere Köprü Barajı inşaatında 24 Şubat 2012 
tarihinde mekanik tünel kapağının kopması sonucunda meydana gelen olayda dene-
tim görevini yerine getirmekle sorumlu olan DSİ’nin bağlı olduğu Bakan Veysel Eroğlu 
yaptığı açıklamalarla sorumluluk almak yerine, denetim görevinin özel şirketlere dev-
rini düzenleyen yönetmeliği iptal ettirdiği, DSİ’ye denetim görevini yargı aracılığıyla 
hatırlattığı için TMMOB’yi suçlamayı uygun bulmuştur. 

Baraj inşaatlarında denetim görevi kamunundur ve yasayla tanımlandığı şek-
liyle DSİ’nindir. Ancak, 13.05.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Su Yapıları 
Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’ ile kamunun bu görevi özel sektöre devredilecek 
şekilde düzenlenmiştir. Birliğimiz tarafından konu yargıya taşınmış, Danıştay yönet-
meliğin yürütmesini durdurarak, yönetmeliğin dayanağını oluşturan Elektrik Piyasası 
Kanunu’nu Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne göndermiştir. 

Bir hukuk devletinde iktidar, devletin yürütme fonksiyonunu yerine getirir ve bu 
fonksiyonu yerine getirirken sınırsız yetkiler kullanamaz. Kullanır ise bunun adı hu-
kuk devleti olmaz. Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine göre; 
Devlet, kendi yarattığı hukuk değerleriyle kendini sınırlandıran ve kişilere hukuk 
güvenliği sağlayan devlettir. Bireyin en temel haklarından olan yaşama, çalışma, iş 
güvenliği ve işçi sağlığını korumakla yükümlü olan devlet, bu hizmetleri kamu eliyle 
yürütür, temel kamu hizmetleri “maliyet” gerekçe gösterilerek özel kesimlere havale 
edilemez.

Yürütme fonksiyonunun amacı kamu yararını gerçekleştirmek iken, kamu yararına 
aykırı bir biçimde İdare, kamu hizmetlerinden elini hızla çekmekte ve bu hizmetleri pi-
yasa koşullarına terk etmektedir. Bunların en tipik örnekleri, yapı denetimi, iş güvenliği 
ve su yapılarının denetim hizmetleridir. Bu denetim hizmetleri, amacı kar etmek olan 
özel şirketlere devredilmektedir. Anayasa ve yasaların devlete yüklemiş olduğu bu 
hizmetlerin, Anayasa’ya rağmen alt düzenleyici işlemlerle 3. kişilere devri normal, bu 
düzenleyici işlemelere karşı dava açmak anormal gibi gösterilerek, neyin hak neyin 
gasp olduğu kuru gürültü içinde kaybolmaktadır. Asıl konu belirsizleştirilmekte, bu 
sayede sorumlular hesap vermekten kurtulmaktadır.  

Sorumlular sorumluluklarını bir kenara bırakıp, depremde, iş kazalarında ve son 
yaşanan KOZAN baraj faciasında yine TMMOB’yi sorumlu ilan etmişlerdir. 

Anayasa’da, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun’da ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda su yapılarını denetleme görevi kimde-
dir? DSİ’de! Sorumlu kimdir? DSİ ve bağlı olduğu Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır, 
Bakanın ta kendisidir.  Anayasa ve yasalara aykırı olarak denetim görevini piyasa 
koşullarına terk eden Bakanlık, “TMMOB dava açtı o nedenle denetimsiz kaldı” di-
yebilir mi? Ülkemiz hukuk devleti ilkesine bağlı olarak yönetiliyor ise herkesten önce 
hukuka bağlı olması gereken yöneticiler, dava açma hakkını kullananlara karşı böyle 
bir ithamda ve eleştiride bulunamaz. Aksine, görevlerini yerine getirmedikleri için ka-
muoyuna hesap vermekle yükümlüdürler.

Bakana ve DSİ Genel Müdürüne tavsiyemiz; ölümlerin ve yanlışlıkların sorumluğu-
nu üzerlerine alıp, görevini bu işi yapabilecek olanlara bırakmalarıdır.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI, KÂR HIRSIYLA 
YARATTIKLARI FELAKETLERİN SUÇUNU 
TMMOB`YE YÜKLEMEK YERİNE SORUMLULUK 
ALIP GÖREVİNİ BIRAKSIN
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Kahramanmaraş ili Afşin ilçesin-
deki Çöllolar kömür sahasında, 6 
Şubat 2011 ve 10 Şubat 2011 tarih-
lerinde meydana gelen ve 11 kişinin 
hayatını kaybetmesine yol açan ka-
zayla ilgili oluşturulan TMMOB he-
yeti incelemelerini tamamlayarak, 
konuyla ilgili değerlendirmelerini ve 
önerilerini rapor haline getirdi. 

Raporun Değerlendirme Bölümü:
Dünyada örneği pek nadir olan bu 

boyuttaki bir maden kazasının her 
yönüyle irdelenmesi ve araştırılması, 
gelecekte benzer kazaların yaşanma-
ması için çok daha fazla önem taşı-
maktadır. Maden Mühendisleri Odası, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 
21.02.2011 tarih ve 1102 sayılı yazıyla 
başvurarak aşağıdaki bilgileri istemiştir.

1- Afşin-Elbistan havzası Çöllolar 
sahası için EÜAŞ ile Park Teknik ve 
Elektrik Madencilik, Turizm Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. arasında yapılan sözleşme 
ve şartname örneği,

2- Park Enerji tarafından hazırlanan 
işletme projesi,

3- EÜAŞ tarafından yapılan söz ko-
nusu saha denetim raporları,

4- Çöllolar sahasındaki ocağın ka-
zadan önceki son durumu ve planları,

5- Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan denetim raporları,

6- Eğer hazırlandıysa kaza sonrası 
Bakanlıkça yapılan inceleme raporları.

Ancak bir yanıt alınamayınca 
26.04.2011 tarih ve 3419 sayılı yazıyla 
aynı bilgiler tekrar istenmiştir. Ayrıca 
yetkililerle defalarca şifai olarak gö-
rüşülmüş ve söz konusu bilgiler talep 
edilmiştir. Ancak, bu yazılara da yanıt 
alınamayınca 22.09.2011 tarihinde Bil-
gi Edinme Kanunu ve Avukatlık Kanu-
nu çerçevesinde aynı bilgiler ilgili Ba-
kanlıktan bir kez daha istenmiştir.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlü-
ğünce, Maden Mühendisleri Odası’na 
gönderilen 07.10.2011 tarih ve 0881 
sayılı yazıda; “İlgi yazınızda belirtilen 
bilgi ve belgeler, hem ticari sır niteliğin-
de hem de Çöllolar Açık İşletmesinde 
meydana gelen heyelan olayları ile ilgili 
devam eden adli ve idari soruşturmala-
ra dahil edilmiş dokümanlardır. Odanız 
bu dokümanlara istinaden açılan bir 
dava ya da devam eden bir soruştur-
mada taraf olmadığından, Şirketimiz, 
hem Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi 
hem de Bilgi Edinme Kanunu kapsa-
mında bu dokümanların verilmesinin 
uygun olmayacağı görüşündedir” de-
nilmektedir.

Oysa söz konusu olayda Maden ve 
Jeoloji Mühendisleri Odaları üyesi iki 
mühendis de yaşamını yitirmiş ve ha-
len göçük altındadır. Tüm bu gerçekler 
ortadayken olayda “taraf” olarak görül-
memelerini anlamak mümkün değildir.

İstenen bilgilerin hiçbiri ticari sır ni-
teliğinde değildir. Ticari sır; bir ticari iş-
letme veya şirketin faaliyet alanı ile ilgili 
yalnızca belirli sayıdaki mensupları ve 
diğer görevlileri tarafından bilinen, elde 
edilebilen, rakiplerince bilinmemesi ve 
üçüncü kişilere ve kamuya açıklanma-
ması gereken; işletme ve şirketin eko-
nomik hayattaki başarı ve verimliliği için 
büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı 
ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi 
ve nakit durumu, araştırma ve geliştir-
me çalışmaları, faaliyet stratejisi, ham-
madde kaynakları, imalatının teknik 
özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pa-
zarlama taktikleri ve masrafları, pazar 
payları, toptancı ve perakendeci müş-
teri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya 
tâbi olmayan sözleşme bağlantılarına 
ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki 
kayıt ve verilerden oluşur.

Kısaca ticari sır, bir şirketin rakiplerine 
karşı ekonomik avantaj elde etmesini 
sağlayan bilgi bütünüdür. Oysa istenen, 
kamu kurumunca şeffaf olarak yapılma-
sı gereken bir ihalenin sonucu ile kamu 
kuruluşlarınca şayet yapıldıysa, yapılmış 
olan denetim raporlarıdır. Ayrıca, Odalar 
birer şirket değil kamu kurumu niteliğin-
de meslek kuruluşudur.

Bir kamu kuruluşu olan Elektrik Üre-
tim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) ana sta-
tüsünün amaç başlığı “Kamu yararını 
gözeterek, karlılık ve verimlilik ilkeleri 
çerçevesinde; güvenli, sürekli, kaliteli, 
verimli, düşük maliyetli, çevreyi gözetir 
elektrik enerjisi üretimi ve satışı faaliye-
tinde bulunan Elektrik Üretim Anonim 
Şirketinin çalışma usul ve esaslarının 
belirlenmesidir.” şeklinde düzenlenmiş-
tir. Yani kurumun asıl amacı elektrik üret-
mektir. Ancak kurum, kömür sahalarının 
ruhsat hukukunu alarak işletmek ve iş-
lettirmek gibi bir görevi de üstlenmiştir. 
Bu değişikliğin asıl amacı kömür saha-
larının daha kolay özelleştirilmesidir.

EÜAŞ’ın, çok riskli bir alan olan kö-
mür madenciliği üretimi konusunda 
geçmişten gelen hiçbir deneyimi, biri-
kimi ve yeterli kadroları bulunmamak-
tadır. Hal böyleyken toplam kömür 
rezervlerimizin yarıya yakınının ruhsatı 
bu kuruma devredilmiştir. Bu durum 
yeniden değerlendirilmeli ve yanlıştan 
dönülmelidir.

Madencilik sektörü, doğası gereği 

özellik arz eden ve bu nedenle bilgi, 
deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim 
gerektiren dünyanın en zor ve riskli iş 
koludur. Maden kazaları incelendiğin-
de olayın; teknik, sosyal, ekonomik, 
eğitim, planlama ve denetim sorunları 
gibi pek çok nedeni olduğu görülmek-
tedir. Ülkemiz, iş kazalarında dünyada 
ön sıralarda yer almaktadır. Maden 
kazaları son yıllarda belirgin olarak 
artmaktadır. 2008 yılında 43 maden 
çalışanı iş kazası sonucu yaşamını yi-
tirmişken, 2009 yılında bu sayı 92’ye 
çıkmıştır. 2010 yılında 105 kişi hayatını 
kaybetmiştir. 2011 yılında ise 92 maden 
emekçisi yaşamını yitirmiştir. Ancak bu 
sayıların daha yüksek olduğu tahmin 
edilmekte ve hayatını kaybedenler içe-
risinde maden ve jeoloji mühendisleri 
de bulunmaktadır.

Özellikle 80’li yılların başından itiba-
ren uygulamaya konulan özelleştirme, 
taşeronlaşma, rodövans vb gibi yanlış 
uygulamalar kamu madenciliğini kü-
çültmüş, kamu kurum ve kuruluşların-
da uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan 
madencilik bilgi ve deneyim birikimini 
dağıtmıştır. Yoğun birikim ve deneyime 
sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine, 
üretimin teknik ve alt yapı olarak yeter-
siz, deneyim ve uzmanlaşmanın olma-
dığı kişi ve şirketlere bırakılması, buna 
ek olarak kamusal denetimin de yeterli 
ve etkin bir biçimde yapılamaması iş 
kazalarının artmasına neden olmaktadır.

Halkın alın teri ile kurulan ve ülkemi-
zin kalkınmasında önemli işlevler gören 
kamu kuruluşlarımızda özellikle son 
dönemde yönetici kademelerine yapı-
lan atamalarda; bilgi, beceri ve liyakat 
aranmasından vazgeçilmiştir. Artık, 
atamalarda geçerli olan ölçüt, sadece 
“cemaatten olmak, kendileri gibi dü-
şünmek ya da kendilerinden olmak”tır. 
Bu şekilde, yetersiz kişilerin uzmanlık 
gerektiren makamlara getirilmesinin 
önü açılmış, kurumlardaki yozlaşma 
hızlandırılmıştır. Her dönemde belirli 
ölçülerde yaşanan kadrolaşma, son 
dönemde “kuşatma” şekline dönüş-
müştür. Bu durum tüm işyerlerinde iş 
barışını bozmuş ve iş güvenliğini de 
tehdit eder hale gelmiştir. Yaşadığımız 
son olay bunu bize bir kez daha gös-
termiştir.

Bu değerlendirmeler ışığında:
•	 Özelleştirmeler durdurulmalı, 

taşeronlaşma uygulamaları iptal edil-
melidir.
•	 Kâr öncelikli ve ucuz işgücüne 

AFŞİN ELBİSTAN MADEN KAZASI RAPORU
TMMOB AFŞİN ELBİSTAN MADEN KAZASI RAPORU YAYIMLANDI

18 an
ka

ra bülten

m
art-nisan201

2



an
ka

ra bülten

m
art-nisan201

219 

dayalı çalışma anlayışı terk edilmelidir.
•	 Kazaların önlenebilmesi için bi-

limsel ve teknik yatırımların yanı sıra, 
örgütlenmenin ve sendikalaşmanın 
önündeki engellerin kaldırılması, ça-
lışma yaşamı ile birlikte çalışanların 
sosyal ve ekonomik yaşamlarının da 
iyileştirilmesi zorunludur.
•	 İş güvenliği denetiminden birin-

ci derecede sorumlu olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaşanan iş 
kazalarının önlenebilmesi için görev-
lerini tam olarak yerine getirmelidir. 
Yasal mevzuatlarda yapılacak düzen-
lemelerle denetim mekanizmalarının 
güçlendirilmesi gerekirken, çıkarılan 
yönetmeliklerde denetimin özelleşti-
rildiği ve ticarileştirildiği, meslek oda-
larının görüşlerinin dikkate alınmadığı 
görülmektedir.
•	 Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın, gerekli denetimleri yapa-
bilmeleri için, kadrolarının maden mü-
hendisleri ile güçlendirilmesi gereklidir.
•	 Sektörde ulusal düzeyde acil du-

rum planı ve risk haritaları çıkarılmalı ve 
saha denetimleri bu doğrultuda yapıl-
malıdır.
•	 Ölümlere, yaralanmalara ve mad-

di kayıplara neden olan kazaların ve 
meslek hastalıklarının önlenebilmesi 
amacıyla gerekli olan düzenleme, araş-
tırma ve geliştirme programlarının doğ-
ru şekilde yapılandırılabilmesi için; ilgili 
bakanlıkların, madencilik kurum ve ku-
ruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların 
ve madencilik sektörünün, bilgi ve biri-
kimini bünyesinde taşıyan odalar ile bir-
liktelik ve işbirliği yapmaları zorunludur.
•	 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 

TMMOB’nin görüşleri de dikkate alına-
rak acilen çıkarılmalıdır.
•	 İş kazalarının önlenmesi çalışma-

ları başta olmak üzere, ulusal maden-
cilik politikalarının oluşturulması için, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
koordinatörlüğünde tüm sektör bile-
şenlerinin, meslek odalarının ve üniver-
sitelerin katılacağı Madencilik Şurası 
acilen toplanmalıdır.
•	 Madencilik Bakanlığı kurulmalı 

ve sektöre hak ettiği önem verilmelidir.
İş kazaları sonrası yetkililerin bilim ve 

teknolojiyi hiçe sayan açıklamalarının 
yorumunu kamuoyunun takdirine bı-
rakıyoruz. Bilimsel veriler, iş kazalarının 
% 98’inin önlenebilir olduğunu gös-
termektedir. Kazaların kader olmadığı, 
mühendislik bilim ve teknolojisinin uy-
gulanmasıyla engellenebileceği bilinen 
bir gerçektir.

Kazada yaşamını yitiren tüm ma-
den emekçilerini bir kez daha say-
gıyla anıyor, yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz.

Odamız eski başkanlarından Gü-
ney Özcebe, ölümünün 13. yıldö-
nümünde mezarı başında anıldı. 
Anmaya Güney Özcebe’nin ailesi, 
İMO Yönetim Kurulu II. Başkanı Ala-
eddin Duran, Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi Züber Akgöl, İMO Anka-
ra Şube Başkanı Selim Tulumtaş, 
Sekreter Üyesi Bülent Tatlı ile çok 
sayıda İMO üyesi katıldı.

Anmada sırasıyla Güney Özcebe 
ile birlikte İMO Yönetiminde görev 
almış olan arkadaşı Erman Tomur, 
Alaettin Duran, Güney Özcebe’nin 
oğlu ODTÜ İnşaat Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Güney Özcebe ve 
İMO Ankara Şubesi Selim Tulumtaş 
birer konuşma yaptılar.  

Erman Tomur, Güney Özcebe’nin 
yıllarca inşaat mühendisliğine ve 
İnşaat Mühendisleri Odası’na sahip 
çıktığını, İMO’da değerli çalışmalar 
yürüttüğünü belirtti.

Alaettin Duran, Güney Özcebe’ 
nin Oda ve inşaat mühendisliği ile 
ilgili Türkiye Mühendislik Haberleri 

dergisinde yayımlanan bazı değer-
lendirmelerinden alıntılar yaparak 
“Güney ağabey ‘mühendis için tek-
nik kadar üzerinde durulacak hu-
sus insan unsurudur’ demiş. Sevgili 
Güney ağabeyin bıraktığı sözler gü-
nümüzde güncelliğini, tazeliğini ve 
canlılığını koruyor. Bu nedenle Gü-
ney ağabeyin tüm söyledikleri Yö-
netim Kurulumuzun çalışmalarında 
rehber oldu, bundan sonrada rehber 
olmaya devam edeceği inancında-
yım” diye konuştu.

Güney Özcebe “Babamın ölü-
münün üzerinden 13 yıl geçti. Bugün 
mezarı başında hala bu kadar kişi olu-
yorsa demek ki değerli işler yapmış. 
Hepinize teşekkür ediyorum” dedi

Selim Tulumtaş ise, “Güney 
Özcebe’nin mücadelesi yolumuzu 
aydınlatmaya devam ediyor. Onu 
unutmadık, unutturmayacağız. Işık-
lar içinde yatsın” diye konuştu

Konuşmaların ardından Güney 
Özcebe’nin mezarına kırmızı karan-
filler bırakıldı.

H
aberler

GÜNEY ÖZCEBE MEZARI BAŞINDA ANILDI 
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Mamak Güllüce Caddesi’nin içinden geçtiği Şekil-1’deki 
haritada görülen bölgede 13 Şubat 2012 günü geniş bir 
alanda (yaklaşık 200 m x 200 m) yamaç kayması olmuş 
150’den çok sayıda yapı heyelandan etkilenmiştir. İMO 
Ankara Şubesi’nden İnşaat Mühendisleri Nejat Bayülke 
ve Murat Karacaoğlu 14-16 Şubat 2012 günlerinde he-
yelan bölgesine giderek durum tespiti yapmışlardır.

Şekil-1: Toprak kaymasının olduğu bölgenin planı

Bölgenin Genel Durumu

Şekil-2’de kaymanın olduğu bölgenin yaklaşık bir en 
kesiti verilmektedir. Üst taraftaki “Kaya” bölgenin hemen 
yanında 30-40 metre yüksekliğinde dik bir şevi vardır. 104 
nolu sokağın olduğu sırtta zemin çok bozulmuş ve derin 
çatlakları olan andesit formasyonudur.

Şekil-2’deki en kesite göre Güllüce Caddesi’nin sağ ta-
rafındaki evler daha önceleri jeolojik olarak bu dik şevden 
ayrılmış ve çökmüş yamaç dolgusu üzerindedir. 

Toprak Kaymasının Nedenleri

Şevin alt tarafındaki dolgu ile şev arasında bir ara yüzey 
vardır. Kayalık zemindeki derin çatlaklardan bu ara yüze-
ye su sızıntısı olmaktadır. Kaymanın olduğu tarafta dol-
gunun oldukça dik bir şevi vardır. Güney yönüne doğru 
hareket olasılığı yüksektir. 

Şekil-2: Kaymanın olduğu bölgenin yaklaşık en kesiti

Heyelanın hemen üst tarafındaki bölgede zemin bo-
zulmuş ve çok çatlaklı bir andezit formasyonudur. 
Formasyonda derin çatlaklar ve ayrışmış bloklar görül-
mektedir. Bu yumuşak kayalık şevin hemen altındaki he-

yelanlı bölgenin de zemini bir tür bozuşmuş andezit olan 
kil ve yamaç molozundan oluşmaktadır.

Bölgede oturanlar yaklaşık olarak Güllüce Caddesi’nin 
üstünden geçen 400mm çapındaki ASKİ su borusunda 
oluşan bir delikten yamaç kaymasının olmasından önce 
yaklaşık bir hafta süre ile su aktığını söylemişlerdir. Bu su 
yamaç dolgusunun altına sızarak, burada bir kayma yü-
zeyi yaratmış ve bunun sonucunda kaymaya çok uygun 
zayıf zeminde kitlesel bir hareketle yamaç kaymasına ne-
den olmuş olabilir ve kayma bölgesinde çoğunluğu en 
kesite göre Güllüce Caddesi’nin sol tarafında olan onlar-
ca ev yıkılmıştır.

Kaymanın olduğu bölge heyelana uygun bir yapıdadır. 
Kuzey tarafındaki dik şev çok çatlaklıdır. Bu çatlaktan 
sızan sularda yamaç molozu kütlenin altında bir kayma 
yüzeyi oluşturabilir.  

Aşağıda verilen resimlerde kaymanın etkisi ve arazideki 
çatlaklar verilmektedir.

Resim- Güllüce Caddesi’nin kesen yamaç kayması-
nın doğu sınırı ve sınırda yıkılmış ev enkazı.

Resim- Heyalan bölgesinin arkasındaki şevdeki derin 
çatlaklı jeolojik yapı, kuzey yönüne bakış.

MAMAK GÜLLÜCE CADDESİNDEKİ YAMAÇ KAYMASI
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Resim- Biga Sokak’ta yolda çatlak ve yıkılmış evler, 
üst tarafta dik şev görünmekte, doğu yönüne bakış.

Resim- Heyelanın üst sınırı başlangıç noktasında 
yaklaşık 1.00 metre kadar düşey hareket, uzakta dik 
şev görünmekte, doğuya bakış.

Resim- Heyelanın yaklaşık güney sınırında yeralan ve 
ortasından yarılmış ev, evin sol tarafı hareket eden 
zemin üzerinde.

Resim- 109 nolu sokakta yol kaplamasını kesen he-
yelanın doğu sınırının izi.

Resim- Heyelan bölgesinin sınırlarının yukarıdan gö-
rünüşü

Resim- Heyelanın topuk bölgesinde asfalt kaplama-
da sıkışma ve kabarma, kuzey yönüne bakış

İncelem
e
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Van’da artarda meydana gelen 
7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki deprem-
lerin ardından Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Deprem Mühendisliği 
Araştırma Merkezi’nin İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın desteğiyle 
hazırladığı Van-Edremit Depremi 
Sismik ve Yapısal Hasara İlişkin 
Gözlemler başlıklı kitap yayımlandı. 

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 
tarihinde meydana gelen 7,2 büyük-
lüğündeki depremin ardından ODTÜ-
DMAM’ın İnşaat Mühendisleri Odası 
desteğiyle hazırladığı Van Depremi 
Sismik ve Yapısal Hasara İlişkin Saha 
Gözlemleri Raporu’nun ardından aynı 
ekip, 9 Kasım 2011 tarihinde yaşa-
nan depremin akabinde Van-Edremit 
Depremi Sismik ve Yapısal Hasara 
İlişkin Saha Gözlemleri raporu hazır-
lamıştır.

İkinci raporda, ilk depremin ardın-
dan Van il merkezinde incelenen 128 
binanın durumu yeniden mercek al-
tına alınmış ve ikinci depremin bu bi-
nalar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
Bu raporla Van’daki gibi arka arkaya 
meydana gelen iki depremin yapılar 
üzerindeki birikimli etkileri detaylı 
olarak incelenmiştir.

Raporun Sonuç Bölümü:
9 Kasım 2011 tarihinde moment 

magnitüd büyüklüğü farklı ajanslar 
tarafından 5.6 ve 5.7 olarak verilen 
Van-Edremit Depremi’nin yaklaşık 
K-G uzanımlı ve sol doğrultu atımlı 
bir fayın kırılması sonucu meydana 
geldiği düşünülmektedir. Deprem 
sonrası meydana gelen artçı şok-
ların yerleri bu fay zonunun yanı 
sıra büyük ihtimalle Van Gölü’nün 
içine doğru KB-GD yönünde uza-
nan sismik kaynakların varlığını da 
işaret etmektedir. Bu saptamanın 
doğrulanabilmesi ancak ve ancak 
farklı kaynakların varlığını da işaret 
etmektedir. Van-Edremit depremi 
ulusal kuvvetli yer hareketi şebeke-
sine ait 5 ivme istasyonu tarafından 
kaydedilmiş, bu istasyonlar arasında 
Van-Merkez ve Edremit’te kaydedi-
len kayıtların uzun periyot spektral 
genlikleri güncel pek çok yer hare-
keti tahmin denklemleri tarafından 
hesaplanan spektral genliklerin 
üstünde kalmıştır. Bu durum söz 
konusu istasyonlarda alınan ivme 
kayıtlarında ileri direktivite etkisinin 
hâkim olduğunu işaret edebilir. Bu 
istasyonlara ait ivme ve hız kayıtla-
rında gözlenen uzun periyotlu darbe 
tipi sinyaller yukarıda belirtilen ileri 

direktivite ihtimalini arttırmaktadır. 
Bununla beraber her iki yakın mesa-
fe kaydı genel davranımları itibariyle 
büyük ölçüde deprem şartname-
mizde önerilen tasarım spektrumu 
değerlerinin altında kalmaktadır. Van 
ve civarında çok kısa aralıklarla Mw 
7.2 ve Mw 5.6 büyüklüğünde 2 ayrı 
depremin meydana gelmesi bu böl-
ge için sismik tehlike hesaplarının, 
bu depremler sonrası ortaya çıkan 
fay zonları da dikkate alınarak, gün-
cellenmesi gerekliliğini gündeme 
getirmektedir. 

ODTÜ-DMAM ekipleri, yapısal 
hasarı ve bölgedeki yapıların temel 
yapısal özelliklerini derlemek mak-
sadıyla Van merkez ve Erciş ilçe-
sini detaylı olarak incelemişlerdir. 
Çalışmalar neticesinde toptan gö-
çen veya çeşitli düzeylerde hasar 
gören betonarme binalarda hasara 
neden olan sebepleri belirlemişler-
dir. Çıkarılan sonuçlar ODTÜ-DMAM 
ekiplerinin yörede 23 Ekim 2011 
tarihinde meydana gelen Van-Erciş 
depremi sonrasında hazırladıkları 
raporun sonuçları ile bire bir örtüş-
mektedir. Bu anlamda:

1. Seçilen taşıyıcı sistemler hem 
tasarım hem de imalat açısından 

VAN EDREMİT DEPREMİ RAPORU
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kusurlu olup depreme dayanıklı yapı 
tasarımı ilkelerine riayet etmemek-
tedir. Mevcut yapılarda, özellikle 
yumuşak giriş katları olan ve katlar 
arası ciddi rijitlik farkları gözlemle-
nen binalar, toptan göçen ve ağır 
hasar gören binaların büyük çoğun-
luğunu oluşturmaktadır.

2. Gözlemlenen yapısal hasarlar 
bina kat sayısıyla ilişkilidir. Van il mer-
kezinde 5- 7 katlı betonarme binalar 
hasar yoğunluğu açısından ağırlığı 
oluşturmaktadır. Orta yükseklik-
teki perdesiz betonarme çerçeve 
sistemlerinin deprem performansı 
açısından ülkemizdeki en kırılgan 
yapı türü olduğu Van depremi ile bir 
kez daha doğrulanmıştır. Bu durum, 
özellikle konut olarak kullanılan bu 
tip yapıların gerekli mühendislik ve 
kontrol hizmeti alamamasından kay-
naklanmaktadır.

3. İncelenen binaların pek ço-
ğunda tasarım ve detay yetersizliği 
mevcuttur. Pek çok yapıda kirişlerin 
düz donatılarının kolonlardan sıy-
rıldığı tespit edilmiştir. Bunlar ara-
sında birleşim bölgelerinde etriye 
sıklaştırması yapılmaması, etriye 
kollarının serbest uçlarının sadece 
90 derece bükülerek kabuk betonu 
içerisinde bırakılması, düz donatı 
bindirme boyu yetersizlikleri ve tüm 
donatıların kat hizasında bindirilme-
si gibi hususlar yıllardır gözlemle-
nen, önemleri defalarca vurgulanan 
ancak uygulamada değiştirilemeyen 
hususlardır.

4. Yapılardaki tasarım ve imalat 
kalitesizliği, yapı denetim mekaniz-
masının işleyişindeki aksaklıklar, 9 
Kasım 2011 depremi tarafından bir 
kez daha ortaya çıkarılan önemli 
unsurlardır. Denetlenemeyen ortam-
larda yapılan tasarım ve imalat, ya-
pısal hasarın artmasında önemli rol 
oynamıştır.

5. İncelemeler esnasında orta-
ya çıkan en önemli bulgulardan biri 
tuğla dolgu duvarların yapı sistemle-
rinin davranışı üzerinde oynayabildi-
ği belirleyici rolüdür. Dolgu duvarlar 
yapıya ciddi rijitlik kazandırmakta 
olup düzlemleri içinde kaldıkları 
müddetçe yapının kat ötelemelerini 
sınırlayabilmektedir. Ancak bazı du-
rumlarda düzlem dışı göçerek bina 
davranışını ani olarak değiştirebil-
mektedir. Bunun yanında, gayet do-
ğal olarak, duvar çatlaklarına baka-
rak binasını bir daha kullanmamak 
üzere yapıya girmeme kararı alan 
bölge halkında travma etkisi yarat-
makta, aşırı mal kaybına sebep ol-
makta ve afet sonrası müdahaleleri 
zora sokmaktadır. Bu bağlamda yeni 

binalarda dolgu duvar yapımı, mon-
tajı ve çerçeve sistemle olan ilişkisi 
acilen ele alınmalıdır. Mevcut bina-
larda ise çerçeve içerisindeki dolgu 
duvarların düzlem içi ve düzlem dışı 
davranış etkileşimleri bilimsel çalış-
malarla irdelenmelidir.

Van il merkezindeki yıkılan ve 
ağır hasar gören yapıların deprem 
yönetmeliğinde öngörülen etkilere 
maruz kalmadan bu duruma gelmiş 
olmaları bu yapıların oldukça zayıf 
yapısal özelliklere sahip oldukları-
nı göstermektedir. Diğer taraftan 
taşıyıcı sistemlerinde hafif ve/veya 
orta düzeyde hasar olan yapılardaki 
bölme duvarların ağır hasar görmüş 
olması ise bu yapıların yeterli yanal 
rijitliğe sahip olmadıklarının göster-
gesidir.

23 Ekim 2011 Van Depremi ve ül-
kemizde geçmiş yıllarda yaşanan 
diğer büyük depremler, yapıların 
tasarım depremleri karşısında ye-
tersizliğini defalarca ortaya koymuş-
tur. Van depremlerinin gözler önüne 
serdiği önemli bir bilgi ise, yetersiz 
yapılara ardışık olarak etki eden ve 
spektral ivme açısında orta seviyede 
sayılabilecek istemlerin dahi yapıla-
rın göçmesine sebep olabileceğidir. 
Bu kanıt, ülkemizde olması beklenen 
orta şiddetli depremler ile artçılarının 
da tehlike yaratabilme potansiyeline 
sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 
Diğer bir deyişle, ülke bina stokumuz 
içinde 5-7 kat arasında bulunan ye-
tersiz yapılar, deprem yönetmeliğin-
de verilen deprem kuvvetlerinin çok 
altında istemler yaratan depremler-
de dahi ağır hasar alabilir. Ardışık 
depremlerde ise bu yapılar yıkılma 
potansiyeline sahiptir.

En son Van depremleri ile ülkemiz-
deki kentsel yapı stokunun deprem 
güvenliğinin olmadığı bir kere daha 
gündeme gelmiştir. Bu yapı stokun-
da yer alan 4-8 katlı yapıların dep-
remlerden sonraki performansla-
rının hiçbir şekilde kabul edilemez 
olduğunu artık bütün dünya görmüş 
ve anlamış vaziyettedir. Mevcut yö-
netmeliklerdeki performansa dayalı 
tasarım ve değerlendirme yöntem-
lerinin ise bu hastalığa ilaç olabilme 
kabiliyetleri sınırlıdır. Deprem perfor-
mans tahmini konusunda belirsizlik-
lerin farklı açılardan doğru bir şekil-
de ele alınabildiği basit yaklaşımlara 
ihtiyaç maalesef giderilememiştir.

Ülkemizde son on yıl içerisinde 
özellikle büyük kentlerde görülen 

hızlı ve plansız yapılaşma, yeni bi-
naların birçoğunun tasarım ve inşa 
süreçlerinde yeterli mühendislik 
hizmeti alamaması sonucunu do-
ğurmaktadır. Bunun yanı sıra bu 
yapıların inşa süreçlerinde büyük 
denetim eksiklikleri gündeme gele-
bilmektedir. Özellikle 2007 deprem 
yönetmeliğinin gerektirdiği üst dü-
zey yapısal davranış bilgisi eksikliği 
içindeki (yetkin olmayan) mühendis-
lerin elinden çıkan yanlış uygulama 
projeleri benzer teknik yetkinsizliğe 
sahip onay mercilerinden yapım 
onayı alabilmekte ve inşa edilebil-
mektedir. Gerek tasarım gerekse 
yapım aşamalarında büyük açıkları 
olan bu yapılar deprem yönetme-
liğinin öngördüğü güvenlik düzeyi-
ni sağlayamamaktadırlar. Deprem 
yönetmeliğimizdeki taşıyıcı sistem 
davranış katsayısı gönül rahatlığı 
içinde kullanmakta, ancak bunun 
gereği süneklik ve detaylandırma 
kuralları ile dolgu duvarların sistem 
ile nasıl entegre çalışacağı veya izole 
edileceği gibi detaylar göz ardı edil-
mektedir. Mevcut pratiğin bugünden 
yarına düzeltilebilmesi mümkün ola-
mayacağı düşünüldüğünde deprem 
yönetmeliğimizde bazı köklü deği-
şikliklerin yapılmasının gerekli oldu-
ğunu düşünüyoruz. Depremlerden 
sonra afet yönetimi ve yeniden ya-
pılaşma faaliyetlerine harcadığımız 
milli serveti de göz önüne aldığımız-
da 8 kata kadar inşa edilecek mes-
ken ve ofis yapılarının daha basit, 
emniyetli ve kontrolü kolay yakla-
şımlarla tasarlanıp inşa edilmeleri-
nin ülke ekonomisi açısından daha 
aydınlık bir gelecek hazırlayacağı 
açıktır. Benzer uygulamalar, büyük 
depremlerin yaşandığı Şili, Peru gibi 
bazı Güney Amerika ülkelerinde be-
tonarme duvar kullanım zorunluluğu 
gibi bir takım basit yaptırımlarla yü-
rürlüktedir. Bu anlamda 8 kata kadar 
inşa edilecek yapıların tasarımında, 
mutlaka belli oranda perde duvar 
inşa etme zorunluluğunun getirilme-
si, kullanılacak olan taşıyıcı sistem 
davranış katsayısının (R), mühen-
dislik camiasının mutabık kalacağı 
emniyetli bir değerde tutulması (ör-
neğin 2-3) ve bu katsayı kullanılarak 
belirlenecek kuvvetler altında olu-
şacak göreli kat ötelenmelerinin ya-
pısal olmayan dolgu duvar deprem 
performansı düşünülerek sınırlan-
dırılması (örneğin %0.5-%0.7) gibi 
basit tasarım çözümler tartışılmaya 
başlanmalıdır. Bu tür yaklaşımların 
uzun vadede çok daha emniyetli ve 
ekonomik sonuçlar doğuracağı ka-
naatindeyiz.

R
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Veblen’le ilgili bu söyleşiyi yapma-
mızın tarihsel bir nedeni var, çünkü 
Veblen bir şekilde Türkiye’deki sos-
yal mücadeleler tarihi içerisinde 
ara sıra mühendislik hareketini ve 
TMMOB’nin mücadelelerdeki konu-
munu anlamak açısından devreye 
sokuldu. Bunu TMMOB’nin 1970’ler-
de yaptığı mühendislik araştırması 
çalışmasında da görüyoruz. Daha 
sonra önemli sosyologlarımızdan 
birisi olan Nilüfer Göle’nin “Mühen-
disler ve İdeoloji” kitabında görüyo-
ruz.  Ayrıca ben de konuya doktora 
tezimde Veblen’den hareketle yak-
laşmıştım. Şurası açık ki, Veblen’in 
bugün, bu tarihte, bu konjonktürde 
bizim için önemi asıl olarak mühen-
dislerle ilgili söyledikleri değil, kapi-
talizm eleştirisidir. 

Dolayısıyla, nasıl ki Marx bugün 
kapitalizmi eleştirirken, bizim eli-
mizde asla bırakamayacağımız, bize 
devrimci pratiğin, devrimci teorisini 
üretmedeki anahtarları sunmuş bir 
kişiyse, Veblen de akıl dışı bir ekono-
mik ve toplumsal sistem olarak kapi-
talizmin neden sürekli insanları hep 
aynı noktaya getirdiğini, hiç gereği 
yokken yoksullaştırdığını, işlerin nor-

mal akışında bile içindeki çok büyük 
bir kitleyi sefalet düzeyinde yaşama-
ya mahkûm ettiğini açıklayan bir dü-
şünür olarak önemlidir. 

Veblen, Marx’tan farklı olarak belki 
de içinde yaşadığı toplumsal koşul-
lardan, belki de yaşadığı toplumsal 
kültürün koşullarından, belki de kişi-
sel özelliklerinden ya da sınıfsal özel-
liklerinden devrimci bir dönüşümü 
pek olanaklı görmüyordu. Bazılarına 
göre, kapitalizmi amansızca eleştirdi 
ancak kötümser bir sonuca ulaşarak 
bu dünya değişmez dedi! Yani bir ta-
rafta Marx’ın iyimserliği, diğer yanda 
Veblen’in kötümserliği. Devrimlerin 
olabileceğini, devrimlerin tarihte ol-
duğunu bilecek kadar derin bir tarih 
bilgisine sahip olduğu için, devrim-
lerin olumsallığının farkındaydı tabii 
ki; ama devrimlerin dünyayı değişti-
remeyeceğine dair bir öngörü geliş-
tirmişti. Yani, siyasi yollardan, politik 
yollardan dünyanın, insanlığın tümü-
nün daha eşitlikçi, daha demokratik, 
daha kardeşçe, daha paylaşımcı bir 
toplumu kurmak için, örgütlenerek 
giriştikleri siyasi eylemlerden bek-
ledikleri, arzu ettikleri sonucu elde 
edemeyebileceklerini düşünüyordu. 

Veblen bu noktaya nasıl gelmişti? 
Bunu anlarsak, mühendislere biçtiği 
rolü iyi ya da kötü biraz daha farklı 
yerlerden okuyup, değerlendirebile-
ceğiz. Bu yönde yol alabilmek adı-
na bugünkü konuşmamızda ben şu 
sorular üzerinde duracağım: ‘Veblen 
kimdir?’, ‘Veblen’in sosyal düşünce-
ye temel katkıları nedir?’, ‘Veblen’in 
sosyolojisinin genel çerçevesi ne-
dir?’, ‘Veblen’in iktisadi alana yö-
nelik temel önermeleri nedir?’, ‘Bu 
önermelerden mühendislere ne gibi 
mesajlar çıkartılabilir?’.

Thorstein Veblen; Max Weber, Vilf-
redo Pareto ya da Werner Sombart 
gibi ekonomiyle sosyolojinin kesişti-
ği noktada dünyayı düşündü. O ne 
bir ekonomistti, ne de bir sosyo-
log. Bu ikisinin bir araya geldiği, bu 
ikisinin içi içe geçtiği noktalardan 
bahsediyor, dolayısıyla iktisatçıların 
göremediğini görüyordu. Ama sos-
yologların kolayca unutabildikleri bir 
şeyin, toplumsal hayattaki önemi-
ni de çok iyi biliyordu. İktisadi yani 
maddi temeli hiçbir zaman göz ardı 
etmiyordu. Maddi hayatın nasıl üre-
tildiğini, maddi hayatın üretiminin 
nasıl organize olduğunu biliyordu. 

* Bu başlık 6-7 Temmuz tarihinde İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek olan Veblen Sempozyumunun başlığıdır. 

ABD’nin Wisconsin eyaletinde doğan Thorstein Veblen, ABD’li iktisatçı, sosyoloji düşünürü ve eğitimcisidir.  Kurumsal iktisat 
ekolünün kurucularından biri olan Veblen, hazırladığı eserleri ile bu akımın teorisyenlerinin başında yer almaktadır. 

Veblen, antikapitalist bir siyasal konumlanışı açıkça benimseyip baştan sona savunur. Kapitalizmin ancak sistemli bir örgüt-
lenmeyi öngören uzun süreli bir devrimci altüst oluş ile aşılabileceğini ileri sürer. Bu bağlamda, Veblen sadece kuramsal değil, 
aynı zamanda pratik yani politik bir soru gündeme getirir. Faal sınıfın üyeleri olan mühendisler, eğitim, ilgi ve teknolojik bakış 
açılarından kaynaklanan düşünce alışkanlıklarından hareketle işe gelmeyen patronlarından bağımsızlaşarak, onların sabotajı-
na karşı devrimci bir bilinç ve pratiğe sıçrama yapabilecekler midir?1

Bu doğrultuda, Veblen’i anlamak ve mühendisler hakkında tartışmalar yürütmek amacıyla 6-7 Temmuz tarihlerinde İstan-
bul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda “Veblen: Kapitalizm ve Akılcı Bir İktisadi Düzen İçin Olanaklar” başlıklı bir 
sempozyum düzenlenecektir. Sempozyum, araştırmacıları, akademisyenleri, lisansüstü öğrencilerini, eylemcileri ve “mühen-
disleri” bir araya getirerek, Veblen’in finansallaşmış kapitalizm, finansal krizler ve kapitalizmin tahripkar doğası üzerine ileri 
sürdükleri ile onun akılcı bir iktisadi düzenin kurulmasında “mühendislere” biçtiği rol ve bu bağlamda ister devrimci bir altüst 
oluşla, isterse de reformist düzenlemelerle olsun, politik yoldan dünyayı değiştirmenin zorluğuna dair duyduğu ciddi kuramsal 
şüpheleri hakkında tartışmalarını sağlayacak bir bilimsel zemin kurma amacını taşımaktadır. 

Sempozyum öncesinde TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın davetiyle birçok ilde Veblen ile ilgili Sabancı Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Öncü ile buluşmalar düzenlenmektedir. Söz konusu buluşmaların ilki Politeknik tarafından 14 
Ocak 2012 tarihinde düzenlenmişti. 

Bültenimizin bu sayısında Ahmet Öncü ile buluşmaların ilkini oluşturan “Veblen’den Bugüne Halkın Mühendisleri” başlıklı 
söyleşisinin Ahmet Öncü tarafından gözden geçirilmiş“Veblen: Gösterişçi Tüketim ve Toplumsal Sonuçları” başlığıyla yer veri-
yoruz. Sizlere faydalı olması dileğiyle…

1 Thorstein Veblen, Mühendisler ve Fiyat Sitemi, Editör: Ahmet Öncü, Çeviren: Barış Özçorlu, EMO Yayınları, 2011, s.5, 8

1 Ahmet Öncü’nün söyleşisini bizlerle paylaşan Politeknik ekibine teşekkür ederiz. 

VEBLEN: KAPİTALİZM ve AKILCI BİR İKTİSADİ DÜZEN İÇİN OLANAKLAR

V E B L E N
GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM VE TOPLUMSAL SONUÇLARI
AHMET ÖNCÜ DOÇ. DR. SABANCI ÜNİVERSİTESİ
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Bir sosyologun, bunu dikkate almayan bir sosyologun, 
toplumu anlaması pek mümkün değildir, özellikle de ka-
pitalist toplumu. 

Veblen’in ekonomi ve sosyolojinin birleştiği bir nok-
tayı aydınlatan en önemli kavramı neydi? Yani iktisatla 
sosyolojinin buluştuğu noktada hangi kavramı/kavram-
ları yaratmıştır? Yaygın iddia onun en önemli kavramının 
“gösterişçi tüketim” olduğudur. Nedir gösterişçi tüke-
tim? Bu kavram, bize insanların statü olarak yükselme 
arzusu içinde olduklarını gösteriyor bir kere, ona vurgu 
yapar. İnsanlar statü kazanmak için bir arayışa girmişler-
dir. Statülerini yükseltmenin bir aracı olarak tüketimleri-
ni şekillendirirler. Bu anlamda gösterişçi tüketim, statü 
peşinde koşan insana vurgu yaptığı için sosyolojik bir 
kavramdır. Sosyolojinin en önemli kavramları, bildiğiniz 
gibi, statü, sınıf, toplumsal eşitsizlik, toplumsal katman-
laşmadır. Toplumsal katmanlaşmanın bir boyutu sınıfla, 
bir boyutu da statüyle ilgilidir. Demek ki, bu kavram sos-
yolojik bir kavramdır. Ama bu aynı zamanda iktisadi bir 
davranışı açıkladığı için, iktisadi bir kavramdır da. Ana 
akım yani Neoklasik ya da Liberal iktisadın elinde böy-
le bir kavramı yoktur.  Neoklasik iktisatta tüketime fay-
da peşinde koşan “egoist” bireyin gözünden bakılarak 
yaklaşılır.  Bu birey için ele geçirilen ürünlerin kendile-
ri önemlidir yani onlardan elde edilecek hazlar. Veblen 
içinse bu ürünler haz için olmaktan çok statü için ele 
geçirilmektedir.

Veblen 1857’de doğmuştu, 1929’da başlayıp on yıldan 
fazla sürecek olan büyük buhranı göremeden de ölmüş-
tü. Yaşamının önemli bir döneminde bizim 1980 sonrası 
yaşadığımıza benzer bir dönüşümü yaşadı. O tarihlerde 
ABD’de tabir yerindeyse Türkiye’de Özal sonrası gördü-
ğümüz bir dönüşüm yaşanmaktaydı. Ekonomi her ge-
çen gün büyük şirketlerin, tekellerin eline geçmekte ve 
onların iş planlarına, stratejilerine tabi hale gelmektey-
di. Bu şirketler ekonomide öyle bir canlılık yarattılar ki 
ülke artık tam bir üretim üssüne dönüştü. Sürecin içinde 
büyük bir altyapı inşası da yaşanmaktaydı: demiryolları 
bir taraftan, bir taraftan karayolları, bir taraftan limanlar, 
mühendisler de tabii bu arada devreye giriyordu. Sanayi 
canlanıyor, büyüyordu. İşte böylesi bir tarihsel momentte 
Veblen gösterişçi tüketim kavramını iktisat teorisinin içi-
ne yerleştirmeye kalkışmıştır. Bu deneme onu şu sonuca 
ulaştırmıştır: İktisadi olgu, içinde yer aldığı toplumun ku-
rumlarından yani örgütsel yapılarından bağımsız olarak 
analiz edilemez. Bu yeni konumlanışın bence en önemli 
sonucu şu oldu: Neoklasik ya da Liberal iktisadın akılcı 
iktisadi bireyinin yani meşhur “homo economicus”unun, 
insanın iktisadi ve toplumsal davranışlarını anlamamız-
da yetersiz olduğu. Homo economicus aklı fikri fayda-
sını maksimize etmek için hesap yapan, onu mu alsam, 
bunu mu alsam diye düşünüp, aldıklarıyla elde ettiği 
hazzı en çoklaştırmaya çalışan, bunu yaparken de tek 
bir kısıtlamaya tabi olan, bütçe kısıdına tabi olan bi-
reydir. Burada tekrar vurgulanması gereken bu bireyin 
ürünleri, o ürünler ona haz verdiği ya da fayda sağladığı 
için aldığıdır. Veblen, bu tür bir birey kavramlaştırmasının 
yetersiz olduğunu görür. Çünkü bu kavramın işaret ettiği 
birey, ne toplumsal değerlere ne de ideolojilere sahip-
tir, ne dini vardır, ne de hukukun çeşitli kısıtlamalarına 
tabidir. Ayrıca bu birey ürünleri, onlardan elde ettiği fay-
danın ötesinde sağladığı gösteriş içinde satın almakta-
dır. Bu sonuncusu Liberal iktisadın tüketim teorisinde 
yoktur. Hiç şüphesiz, gösterişçi tüketimi ifa eden birey 
toplumsal varlık olarak, Veblen tarafından teorik olarak 

Veblen ABD’de Wisconsin eyaletinde doğmuştu. Kır-
sal bir küçük kasabada Norveç’den Amerika’ya yeni göç 
edip Wisconsin’da yerleşmiş bir çiftçi ailesinin çocuğu 
idi. Çocukken ailesi Nerstrand, Minnesota’da bir çiftlik 
almıştı. Ailesi içinde Norveççe konuşulmakta idi ama 
Veblen küçükten komşularından ve gittiği eyalet okul-
larında İngilizce öğrenmişti. Ama Veblen hayatı boyun-
ca Norveççe ve Norveç ile bağlantılarını korumuştur: 
İskandinav mitleri olan İzlanda efsanelerini (sagalar) 
İngilizceye çevirip yayımlamıştır ve birkaç defa Avru-
pa’ya giderek Norveç’i ziyaret etmiştir. 

Veblen üniversite eğitimini Northfield, Minnesota’da 
(şimdi Carleton College olan) Carleton Kolej Akademi-
si’nde yaptı. Burada, üniversitesi kariyeri basında bu-
lunan ve sonradan Amerika’da neoklasik ekonomici ola-
rak çok ün yapacak olan, John Bates Clark (1847–1938) 
tarafından verilen dersleri takip edip çok etkilendi. 
Diploma sonrası eğitimini John Hopkins Üniversitesi ve 
Yale Üniversitesi’nde ekonomi alanda yaptı ve 1884’de 
Yale Üniversitesi’ne sunduğu tezle doktorasını aldı.

Veblen 1891’e kadar bir üniversite hocalığı bulama-
yıp ailesinin çiftliğinde yaşadı ve o yıl Cornell Üniversi-
tesi’ne öğrenci okutman olarak girdi. İlk akademik gö-
revini ve (1900’da asistan profesör olarak) ilk unvanını 
yeni kurulan Şikago Üniversitesi’de aldı. Bu üniversi-
tedeyken ünlü akademik iktisat dergisi olan Journal of 
Political Economy editörlüğünü yaptı ve iş adamlarını 
kritik eden “The Theory of the Leisure Class (Aylak Sı-
nıfın Teorisi) (1899) ve “The Theory of Business Enter-
prise (İşletme Girişimi Teorisi)” (1904) çok ün kazanan 
kitaplarını yayınladı. 

1906’da Standford Üniversitesi’ne geçti. Fakat iş 
adamları ve özel işletmeler hakkında takındığı çok ün 
salan kritik tutumu dolayısıyla ideologlar tarafından 
beğenilmemesi sebebiyle üniversitesinden ayrılarak 
Missouri Üniversitesi’ne geçti. Üniversite ve üniversite 
dışı ideologlar tarafından devamlı tenkitler ve alaylar 
dolayısıyla bu işinden 1918’de ayrılıp New York’a geçti.

New York’da “The Dial” adlı etkili bir derginin edi-
törlüğünü yüklendi. 1919-1926 döneminde orada ku-
rulmasına büyük katkı yaptığı (şimdi New School olan) 
“New School for Social Research (Sosyal Araştırma için 
Yeni Okul)” adlı üniversitenin kurulup gelişmesine bü-
yük katkısı oldu. Bu dönemde Sovyet Rusya devriminin 
“mühendisler” tarafından yapıldığını ve yeni bir eko-
nomik sistemin “Mühendisler Devleti” olması hakkın-
da yazdığı “The Engineers and the Price System (Mü-
hendisler ve Fiyat Sistemi)” adlı kitabı yayımlandı. Bu 
düşüncelerin geliştirip dağıltılmasına önayak olan ku-
rumlar olan “Teknoloji İttifakı” ve “Teknokrasi Eylemi” 
adlı açılımlara katkılar yaptı.

1929’da, çoktan öngörmüş olduğu Büyük Kriz ortaya 
çıkmadan üç ay önce, orada öldü
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inşa edilmiş soyut bir 
bireydir.  Bu birey, üyesi 
olduğu toplumun diğer 
bireylerinden saygı ve 
sevgi bekler ama bunu 
her zaman da elde ede-
mez. Dolayısıyla, insa-
nın hayattaki en önemli 
arayışı, diğerleri tara-
fından kabul edilmektir. 
Bunun eksikliği bütün 
arayışlarının temelinde-
dir. Diğerleri onu kabul 
etmediği sürece kendi-
siyle barışamaz insan. 
Veblen, tarihten soyut-
lanarak üretilmiş bu tür 
bir kavramsal birey an-
lamlıysa, bu durumda 
Amerika’daki vatandaş 
da yani ortalama insan 
da böyledir; “böyle ol-
ması lazım gelir” diyor. 
Toplumdaki insanlar ta-
rafından kabul görmek, 
beğenilmek, onaylan-
mak, desteklenmek gibi 
beklentilerinin olması 
lazım gelir diyor. Türki-
ye’deki günlük hayatın 
içinde çok duyduğu-
muz bir deyimle, bu 
birey şunu duymak is-
tiyor: “Türkiye (Amerika) 
seninle gurur duyuyor!” 
Peki, bu birey toplumsal 
onaylanmayı nasıl elde 
edecek? Hele ki her bir 
bireyin bir diğerinden 
yabancılaşmış olduğu 
kapitalist toplumda, 
bu nasıl olacak?  Ko-
lay olmayacağı açık. O 
halde, bir strateji lazım. 
Eğer ötekiler bana be-
nim onlardan istediğim 
onayı vermiyorsa, ben 
bunu onlardan nasıl ele 
geçiririm stratejisi ve taktikleri geliştirmek için bir oyun 
başlıyor. İşte gösterişçi tüketim, bulunan en kolay yolu. 
Çünkü yabancılaşmış insanlar toplumunda bireyler bir 
başkasına baktığında, hangi saati takıyor, hangi panto-
lonu giyiyor, hangi kokuyu sürüyor, hangi cep telefonunu 
kullanıyor, hangi sigarayı içiyor gibi gösterenlere odakla-
narak bakıyorlar. Bu anlamda tükettiğimiz mallar, iyi in-
sanlar, güzel insanlar, doğru insanlar, takdir edilen insan-
lar olma şeklinde, başarmış insanlar şeklinde bir statüyü 
bize diğerlerinin gözünde doğrulayarak verebilmektedir. 
Bu ise tükettiğimiz nesnelerin, bize normalde vermeye-
cekleri onayı, normalde sunmayacakları beğeniyi, sevgiyi 
ötekilerden istemek ve bunu ele geçirmek gibi bir işlevi 
olduğunu söyler. Eğer statü peşinde koşan insan bu he-
defe ulaşmak için strateji ve taktikler geliştirecekse, bu 
bireyin ele geçirmek istediği şey ne olabilir? Hiç şüphesiz 
ki daha çok mal, daha çok mal! Veblen’in vardığı sonuç 
işte budur. Kapitalist toplumda insanlar daha çok mal 

sahibi olabilmek arzusuyla 
çırpınan, ötekilerle kötücül 
bir rekabet içine girmiş bi-
reylerdir.

O zaman yeni bir nokta-
ya geldik. Bunun iktisadi 
sonuçları ne olur? Bir kere 
kötücül rekabetçi özne, 
bize burjuva iktisatçılarının 
söylediği anlamda üret-
kenliği artıracak, verimliği 
artıracak, toplumsal geliş-
meyi tetikleyecek bir reka-
bet içerisine girmemektir. 
Burada ötekilerin üstüne 
çıkmak, ötekilerden daha 
fazla kazanmak için, öteki-
leri yok ederek, ezerek tek 
başına iktidar olmak, tekel 
olmak stratejisiyle hare-
ket eden kötücül rekabet 
vardır. Bilim ve mühendis-
lik açısından ya da teknik 
açıdan söyleyeceksek, 
verimliliği baltalayıcı, öte-
kini ne kadar az verimli kı-
larsam, ben o kadar daha 
verimli olurum, daha bir 
üste çıkarım türünden bir 
konumlanıştır bu. Veblen 
kapitalizmin ürettiği özne-
nin psikolojisini bu şekilde 
tanımladıktan sonra, bize 
şunu söylemektedir: Bu 
toplumda başarı tek bir 
ölçüte göre değerlendirilir, 
ötekilere göre başarı.  Bu 
toplumda kâr yoktur, öte-
kilere göre kâr vardır. Üc-
ret yoktur, ötekilere göre 
ücret vardır. Her şey öte-
kilere göredir ve ötekiler-
den daha iyi olmanız lazım 
gelir. Bu noktada Veblen’in 
çok ilginç bir paradoksa 
işaret etmekte olduğunu 
görürüz. Statü peşinde ko-
şan insan bunu sevilmek, 

beğenilmek, onaylanmak için istiyordu, ancak sonuçta 
herkesten üstün olduğunu kanıtlamak adına herkesi 
ezebilecek, dolayısıyla, tabir yerindeyse, nefret edilecek 
bir konuma geldi. 

Veblen Minnesota’da Norveç kökenli bir göçmen ai-
lenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Ailesi çiftçilikle 
geçimini sağlıyordu. Veblen de yaşı ilerledikçe ailenin bir 
ferdi olarak çiftlikte çalışmaya başladı.  Dolayısıyla, çalış-
ma etiğine, çalışarak üretme etiğine çocuk yaştan aşina 
olmuştu ve hayatı öyle tanıyordu. Fakat etraftaki bütün 
çiftçiler her zaman tüccar tarafından sömürülüyordu, ya-
ratılan değerin büyük kısmı tüccarın cebine iniyordu. İşte 
böyle bir çocukluk geçmişiyle 1881 yılında John Hopkins 
Üniversitesi’ne lisans üstü eğitim için gitti. Burada çevre-
ye bir türlü uyum sağlayamıyordu, kısa bir süre sonra Yale 
Üniversitesi’ne geçti. 1884’de Yale’de felsefe doktorasını 
tamamladı. 

“Sizin hayatta bir işadamı ya da kadını olarak, 
hayalini kuracağınız cennet bütün piyasalarda 
tekelci durumuna gelmenizdir. Çünkü o zaman 
bütün serveti siz toplarsınız. Tabii ki bu imkan-
sız bir durumdur. Ancak hedeflenebilir. Veblen’e 
göre, işadamının işi bu hedefin peşinde koş-
maktır. İşadamının sürdürdüğü rekabet aslında 
rekabeti ortadan kaldırmak adına sürdürülen bir 
savaştır ve sanayinin gelişmesine değil baltalan-
masına yol açmaktadır. İşte Veblen’in herkese 
ama özellikle de işadamlarından aldıkları emirler-
le sanayi işletmelerinin üretim süreçlerini yöneten 
mühendislere göstermek istediği bu olmuştur.”

M
ak

al
e
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Mezun oldukta sonra iş bulamayınca “kö-
yüne geri döndü.”  Sonra da, sınıf arkadaşı 
bir kadın ile evlendi. Eşinin babası küçük 
topraklara sahiptir, bunlardan birisini yeni 
evli çifte verdi. Böylece felsefe doktoralı 
Veblen tekrar çiftçiliğe başladı. 1890’la-
rın sonuna doğru bu bölgede büyük bir 
kuraklık oldu. Kuraklık beş yıl sürdü, 
burada bütün çiftlikler teker teker iflas 
etmeye başladılar. Veblen’in her türlü 
yöntemi denemesine rağmen, başa-
rılı olamayan küçük çiftliği de iflas 
etti. Dolayısıyla aç sefil ortada kalan 
Veblen yapacak bir şey bulamayın-
ca akademiye geri dönmeye karar 
verdi. 1890’ların sonunda, Cornell 
Üniversitesi’nde giriş düzeyinde 
bir öğretim üyeliği görevine ka-
bul edildi. Kısa bir süre sonra, 
Chicago Üniversitesi’nde İkti-
sat Bölümüne başvurusu ka-
bul edildi. Chicago’da 1899 
yılında işe başladı. 

1906 yılına kadar, Chica-
go’da kaldı. Chicago’day-
ken sosyal teori tarihine 
bırakılmış en önemli eser-
lerden birisi olan, “Aylak 
Sınıfın Teorisi”nin yazımı-
nı bitirir. Kitabı çıktığında 
herkes şaşırır, pek alışıldık 
bir kitaba benzememek-
tedir. Veblen Chicago’da 
bir anda bir stara, yıldıza 
dönüşür. Herkes Veblen’in 
adını duymaya başlar ve 
bu ona zamanında çok 
önemli olan Journal of Po-
litical Economy dergisinin 
editörlüğünü getirir. “Aylak 
Sınıfın Teorisi” Amerikalılara 
yepyeni bir düşünce siste-
mini tanıtmıştır. Kitapta aşırı 
zengin, zengin, orta halli ve 
hatta sıradan fakir Ame-
rikalıların, vatandaşların 
gösterişçi tüketim çılgınlığına kendilerini nasıl kaptırmış 
olduğu anlatılmaktadır. Yani uzunca bir zaman kafasında 
geliştirdiği bu düşünceyi en ince ayrıntısıyla bu kitapta 
yazıya dökmüştür. 

Daha önce belirttiğim gibi, statü peşinde koşan in-
sanın hikayesidir bu. Onu anlatır, fakat burada yeni bir 
fikirle daha karşılaşırız. Gösterişçi tüketimin toplumsal 
tanınmanın ve beğeni elde etmenin en kolay stratejisi 
olmasının nedeni, Amerika Birleşik Devletleri’nde çok 
fazla coğrafi hareketliliğin olmasıyla açıklanır. Ülkede 
çok fazla göç, nüfus hareketi vardır. Kimse yakın çevre-
sinde yani mahallesindeki hiç bir kimseyi gerçekten ta-
nıyabilecek kadar uzun süreli bir ilişkiye girememektedir. 
Gösterişçi tüketim kim olduğu bilinemeyen kişinin hak-
kında olumlu yargıya varmak için kolay bir çözüm sun-
maktadır. Veblen’in bu saptamasının asıl önemi, buradan 
hareketle Amerika’daki sömürü düzenini açıklamasıdır. 
Veblen gösterişçi tüketimden elde edilen toplumsal sta-

tüsünün her zaman hak edilen bir 
başarı olmadığını vurgular. Durum 
şundan ibarettir: Hak etmediğiniz 
bir statüyü gösterişle kazandınız, 
dolayısıyla o statünün her an eli-
nizden alınacağı korkusuyla yaşı-
yorsunuz. Yani, hak etmediğiniz 
bir şeyi elde etmiş olduğunuz-
dan korku içinde yaşıyorsunuz. 
Bu durumda kalan insanın basit 
bir mantık yürütmeyle şu so-
nuca varabileceği düşünüle-
bilir ki, Veblen öyle yapmıştır:  
zenginleşme statü sağlıyorsa, 
statü zenginleşmeyi devam 
ettiriyorsa, daha da fazla 
zenginleşmeyle elde etmiş 
olduğum statüyü korur ve 
yükseltirim. Ancak insan 
kısa sürede nasıl daha çok 
zengin olabilir? Veblen’in 
yanıtı ötekileri sömüre-
rektir.  Buradan başka 
bir sonuca ulaşır: Sta-
tüsü yükselen insanlar, 
statüleri düşük olanları 
daha refahlı bir hayat 
imkânı ele geçirmek-
ten men etmelidirler, bu 
imkanı, tabir yerindey-
se, onlara “yasaklama-
lıdırlar.” Çünkü burada 
iktidar zenginlikle ge-
liyor. Statü zenginlikle 
yükseliyor, zenginlik 
arttıkça toplumun üst 
katmanlarına çıkılıyor. 
Bunu hak edip, etme-
diğini bilmeyen insan 
sınırsız bir zenginleşme 
arzusuyla muzdarip bir 
halde buluyor kendisi-
ni. İşte kitabın en zor 
anlaşılan kısmı budur. 
Demek ki ortaya ya-
rışmacı bir toplum dü-
zeni çıkıyor. Burada o 

zaman diğerlerinin pahasına zengin olma stratejisi diye 
bir durum söz konusu. Veblen bu çerçeveden hareket-
le ABD’deki “business” yani “iş” kurumunu incelemeye 
yöneliyor. “Business”  yani Türkçeye “iş” olarak çevirdi-
ğimiz kapitalist sınıfın faaliyetlerini organize eden kurum 
Veblen’e göre arzı kontrol etme işidir. Eğer bir malın ar-
zını tek siz kontrol ediyorsanız, yani tekelseniz, sizden 
daha iyisi yoktur. Sizin hayatta bir işadamı ya da kadını 
olarak, hayalini kuracağınız cennet bütün piyasalarda 
tekelci durumuna gelmenizdir. Çünkü o zaman bütün 
serveti siz toplarsınız. Tabii ki bu imkansız bir durumdur. 
Ancak hedeflenebilir. Veblen’e göre, işadamının işi bu he-
defin peşinde koşmaktır. İşadamının sürdürdüğü rekabet 
aslında rekabeti ortadan kaldırmak adına sürdürülen bir 
savaştır ve sanayinin gelişmesine değil baltalanmasına 
yol açmaktadır. İşte Veblen’in herkese ama özellikle de 
işadamlarından aldıkları emirlerle sanayi işletmelerinin 
üretim süreçlerini yöneten mühendislere göstermek is-
tediği bu olmuştur.

“Bilim ve mühendislik açısından ya da teknik açı-
dan söyleyeceksek, verimliliği baltalayıcı, ötekini 
ne kadar az verimli kılarsam, ben o kadar daha 
verimli olurum, daha bir üste çıkarım türünden 
bir konumlanıştır bu. Veblen kapitalizmin üretti-
ği öznenin psikolojisini bu şekilde tanımladıktan 
sonra, bize şunu söylemektedir: Bu toplumda 
başarı tek bir ölçüte göre değerlendirilir, ötekilere 
göre başarı.  Bu toplumda kâr yoktur, ötekilere 
göre kâr vardır. Ücret yoktur, ötekilere göre ücret 
vardır. Her şey ötekilere göredir ve ötekilerden 
daha iyi olmanız lazım gelir.”

M
akale
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 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Ka-

dınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleş-
miş Milletler tarafından tanımlanmış uluslarara-
sı bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların 
siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekono-
mik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına 
ayrılmaktadır.

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York ken-
tinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma ko-
şulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve 
başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçi-
lerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan 

yangında işçilerin fabrika önünde 
kurulan barikatlardan kaçamaması 
sonucunda çoğu kadın 129 işçi can 
verdi. İşçilerin cenaze törenine 
10.000’i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde 
Danimarka’nın Kopenhag kentinde 
2. Enternasyonale bağlı kadınlar 
toplantısında (Uluslararası Sosya-
list Kadınlar Konferansı) Almanya 
Sosyal Demokrat Partisi önderlerin-
den Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tari-
hindeki tekstil fabrikası yangınında 
ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın 
“Internationaler Frauentag” (Inter-
national Women’s Day - Dünya Ka-
dınlar Günü) olarak anılması öne-
risini getirdi ve öneri oybirliğiyle 
kabul edildi.

Türkiye’de 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü

Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü ilk kez 1921 yılın-
da “Emekçi Kadınlar 
Günü” olarak kutlan-
maya başlandı. 1975 
yılında ve onu izleyen 
yıllarda daha yaygın ve 
yığınsal olarak kutlan-
dı, kapalı mekânlardan 
sokaklara taşındı. “Bir-
leşmiş Milletler Ka-
dınlar On Yılı” progra-
mından Türkiye’nin de 
etkilenmesiyle, 1975 
yılında “Türkiye 1975 
Kadın Yılı” kongresi 
yapıldı. 12 Eylül 1980 
Askeri Darbesi’nden 
sonra dört yıl süreyle 
herhangi bir kutlama 
yapılmadı. 1984’ten 
itibaren her yıl çeşitli 
kadın örgütleri tara-
fından “Dünya Kadın-
lar Günü” kutlanmaya 
devam ediliyor.
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T o p -
lumsal 

cinsiyetin 
toplumsal 

ilişkilerde 
nasıl bir rol 

üstlendiğini 
anlamak top-

lumun içeri-
sinde yaşayan 

bizler için son 
derece önem-
lidir. Toplumsal 
cinsiyet kavram-
sal olarak cinsler 
arasındaki ilişkilere 
dair basit betimleyi-
ci referansların yanı 
sıra bir dizi konumu 
da içerisinde barındır-
maktadır. ‘Kadınlık’ ve 
‘erkeklik’ olarak tanım-
lanan cinsiyet rollerinin 
ve cinsel sembolizmin 
farklı toplumlarda ve 
dönemlerdeki kapsamını 
ortaya koymak; toplum-
sal cinsiyetin belirlediği 
normlar şeklinde belirtilen 
sürecin, hem günlük hem de 
kuşaklararası süren insanlar 
arasındaki eylem ve ilişkiler 
üzer inde 
b e -

lirleyici bir rol oynamaktadır.  Bu 
sebeple tarih sahnesinde dün-
den bugüne kadınların ve erkek-
lerin ekonomik, sosyal, kültürel 
olarak yani toplumun her kat-
manında her iki cinse yüklenen 
toplumsal rollerinin nasıl belir-
lendiğini anlamak, iki cins ara-
sındaki eşitsiz ilişkileri de ortaya 
koyabilmek açısından belirleyici 
olmaktadır. 

Bu doğrultuda toplumsal 
cinsiyet iktidar ilişkilerini be-
lirgin kılmanın asli yolu olarak 
karşımızda durmaktadır. İki cins 
arasındaki ilişkiyi açıklayan bir 
kavram olarak toplumsal cinsi-
yet bize bugüne kadar kadın-
ların toplum sahnesinde ikinci 
planda kaldığına dair açıklayıcı 
bilgiler sunmaktadır. Buradan 
hareketle ekonomik, sosyal ve 
kültürel bir analizin ya da bakışın 
temel zemini toplumsal cinsiyeti 
de kapsamalıdır. 

Kadın emeğinin görünür ve 
görünmez emek olarak ikircikli 
yapısı ve dolayısıyla ataerkil ka-
buller kadın emeğini toplum nez-
dinde ikinci planda konumlan-
dırmaktadır. Vasıfsız işçi ve ucuz 
iş gücü olarak görülen kadınlar, 

emek dünyasına ayakta 
kalabilmek için iki 

kat daha faz-
la emek 

harcı-

yorlar. Erkeklerin yoğun olduğu 
bir alan olarak mühendislik mes-
leği de bu yapısı itibariyle kadın-
ların ikincil konumda kalmasına 
neden olmakta, meslek alanında 
mesleğe girişini, mesleğin çeşitli 
kollarında yer almasını ve yükse-
lebilmesini engellemektir. Erkek-
lerin kazancı “evi geçindiren asli 
gelir” olarak görülürken, kadın-
ların kazancının “ek gelir” olarak 
nitelendirilmesi, kadınların ucuz 
iş gücü olarak çalıştırılmaları ve 
krizde işten çıkarılacakların ba-
şında yer almalarına neden olu-
yor. Ayrıca kadınların emek piya-
sasına girişleri de genellikle ev 
işlerinde yaptıkları işlerin uzantısı 
oluyor, böylelikle meslekler de 
cinsiyetlendiriliyor. 

Bu sebeplerle, Mart ayına ren-
gini veren, kadınların eşitlik ve öz-
gürlük mücadelelerini ifade eden 
8 Mart’la ilgili olarak bültenimiz-
de kapsamlı bir dosya hazırladık. 
Dosyamızda Fatma Genç ve 
Çağrı Kaderoğlu Bulut tara-
fından kaleme alınan şubemizin 
yaptığı üye profili çalışmasının 
kadın mühendisler açısından 
bir değerlendirmesi bulunmak-
tadır. Bunun yanında inşaat mü-
hendisi Gülru Yıldız’ın 2003 
yılında kaybettiğimiz 
inşaat mühen-
disi ve aka-
demis-
y e n 

N e -
f i s e 
Akçelik 
üzer ine 
“Mühen-
dis Kadı-
nın Adı Var: 
NefiseAk-
çelik” başlıklı 
yazısı, Makine 
Mühendisleri 
Odası Kadın 
Komisyonu üyesi 
Behice Çağlar’ın 
17-18 Aralık tarih-
lerinde Ankara’da 
gerçekleşt ir i len 
TMMOB Kadın Ku-
rultayı üzerine değer-
lendirmelerini içeren 
“Önemli Olan Bizim 
Mücadelemiz” baş-
lıklı yazısı ve yine Gülru 
Yıldız’ın Fransız  feminist 
teorisyen, psikanalizci ve 
edebiyat kuramcısı olan 
Luce Irigiray’ın düşüncele-
rini içeren “Irıgiray Üzerine 
Birkaç Söz” başlıklı yazılar 
yer almaktadır. Dosyamızın 
sizlere yararlı olmasını 
umuyoruz…

DOSYA:KADININMÜCADELESİ

Yaşam tarzlarımız maddi açıdan daha iyi görünse de, bizler, bütün öteki kadınlar gibi evde, 
yatakta, işte, cinsel ve parasal konularda, duygusal olaylarda, ev işlerinde erkek egemenliği altındayız. 
Westcher Radical Feminists, “Statement of Purpose, May, 1972”, Koedt, LEvine ve Rapone, Radical Feminism içinde, s. 385-6, Aktaran: 

MacKinnon, s. 115



İnşaat Mühendisleri Odası, 7 Mart 2012 tarihinde Dünya 
Kadınlar Günü için basın açıklaması yaptı:

Bundan 155 yıl önce 1857 yılının 8 Mart’ında Newyork’lu kadın 
işçiler ‘eşit işe eşit ücret’ ve ‘8 saatlik işgünü’ talebiyle greve gi-
derek çalıştıkları fabrikayı işgal ettiler. Ancak polisin müdahalesi 
sonucu çıkan yangında 129 kadın yaşamını kaybetti.

155 yıl önce emekçi kadınların talepleriyle başlayan direniş bu-
gün de anlamını koruyor. Çünkü bugün halen kadınların düşük 
ücretle ve güvencesiz olarak çalıştırıldığı bir sömürü sistemini ya-
şıyoruz. Bugün halen kadınlar, dünyanın her yerinde emeklerine, 
bedenlerine, kimliklerine sahip çıkma mücadelesi veriyor.

Neoliberal sistemin emekçiler üzerinde uyguladığı baskı, şiddet 
ve sömürü politikaları kadınlar üzerinde cinsiyet ayrımcılığıyla kat-
merli şekilde sürdürülüyor.

Yaklaşık 10 yıllık AKP iktidarı döneminde, kadın cinayetleri ciddi 
artış göstermiştir. Sadece kendisine demokrat olan siyasi iktidarın 
kadın özgürlüğünden anladığı ise kadının evde oturması ve üç ço-
cuk doğurmasından ibarettir. Söylem ve uygulamaları da gösteri-
yor ki siyasi iktidar cinsiyetçi ve baskıcıdır. Erkek egemen kapitalist 
sistemde bir yandan işsizliği, yoksulluğu ve güvencesizliği kadın-
lara reva görenler diğer yandan ataerkil değer yargıları yüzünden 
günde beş kadın öldürmeye devam ediyor. Suçlular elini kolunu 
sallayarak aramızda geziyor. Hukuksal düzenlemeler yetersiz ka-
lıyor, önlemler alınmıyor, kadınlar kaderlerine mahkûm edilmek 
isteniyor ve ne yazık ki bu zihniyet kadın cinayetlerini “münferit” 
göstermeye devam ediyor.

Öte yandan siyasi iktidarın yakın zamanda önümüze sunduğu 
4+4+4 eğitim sistemi ile kız çocuklarının eğitim ve çalışma yaşamı-
na katılımının azaltılması hedefleniyor.

Kadınlar toplumsal hayata dâhil olmaya çalışırken, 8 Mart öncesi 
KESK ve bağlı sendikalara düzenlenen operasyonla kadın yöne-
ticiler gözaltına alınıyor, hiçbir muhalif sese tahammülü olmayan 
siyasi iktidar eliyle kadınlar toplumsal hayatın dışına itiliyor.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, kadınların cinsel, fiziksel, psi-
kolojik olarak şiddete uğramadığı, iş gücüne ve istihdama katılım-
larının önündeki engellerin kaldırıldığı, kadınların öldürülmediği ve 
eşitliğin göz ardı edilmediği bir ülkede, insanca yaşama isteğimi-
zi bir kez daha talep ediyoruz. Tüm bu olumsuzlukların içinden, 8 
Mart’ın mücadele ruhuyla çıkılabileceğine olan inancımızla kadın-
ların eşitlik ve özgürlük kavgasını selamlıyoruz.

Yaşasın tüm emekçilerin sömürüye karşı birlik ve mücadelesi
Yaşasın Kadın Dayanışması 

YA Ş A S I N

KADINLAR 8 MART’TA 
ALANLARDAYDI
Ankara’da 8 Mart programı saat 11.30’da 
kadınların Kolej Meydanı’nda buluşması ile 
başladı. Kadın Platformu’nun çağrısıyla bir 
araya gelen yaklaşık 1500 kadın renkli pan-
kartlar, dövizler ve sloganlar eşliğinde Ziya 
Gökalp Caddesi’ne yürüdü. 

Yürüyüş sırasında “Yaşasın kadın dayanış-
ması”, “Bağır herkes duysun kadınlar özgür 
olsun”, “İnadına isyan, inadına özgürlük” ve 
“Devlet tecavüzü aklama” sloganları atıldı.

TMMOB’li kadınların da katıldığı eylemde, 
basın açıklamaları Ziya Gökalp Cadde-
si’nde yapıldı. Yapılan konuşmalarda kadın 
mücadelesinin örgütlülüğüne vurgular ya-
pıldı. 

Platform adına yapılan ortak basın açık-
laması Türkçe ve Kürtçe okundu, Engelli 
Kadınlar Derneği tarafından işitme engel-
liler için işaret diliyle anlatıldı. Açıklamada 
tacize, tecavüze, kadın cinayetlerine ve 
erkek egemen sisteme yönelik tepkiler dile 
getirildi, şiddeti durduracağı iddia edilen 
ancak kadını aile içinde konumlandıran 
yasa, evliliği doğal sigorta olarak dayatan 
GSS ve kadını eve kapatan, ucuz işgücü 
olarak sömüren 4+4+4 teklifi eleştirildi. 

KADIN
DAYANIŞMASI
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Giriş
Türkiye’de son yıllarda sermaye 

birikim sürecinde yaşanan dönü-
şüm, sermayenin ihtiyaçları doğrul-
tusunda emek süreçlerini de dönüş-
türmektedir.  1980’lerden itibaren 
‘dışa açık’ olarak gelişen kapitalist 
birikim, 2000’li yıllarda sermayenin 
uluslararasılaşması sürecinde yeni 
bir evreye girmiştir. Özelleştirmelerin 
hızlanması, esnekleşme ve taşeron-
laşma olarak açığa çıkan bu süreç, 
emek süreçleri üzerinde de etkiler 
yaratmıştır. Buna göre, uluslararası 
rekabeti sürdürmenin koşulu, üretim 
süreçlerinin esnekleştirilmesi olarak 
ortaya çıkmıştır. ‘Esnekliğin’ amacı, 
kısaca, işgücü maliyetinin düşürül-
mesi ve rekabet gücünün arttırılma-
sıdır. ‘Esneklik’, kapitalistin çalışma 
yeri, çalışma zamanı, çalışma süre-
si, işgücü miktarı, ücret düzeyi gibi 
konularda serbestlik kazanması an-
lamına gelmektedir. Yani kapitalist, 
ihtiyaç duyduğu zaman, ihtiyaç duy-
duğu sayıda işçiyle, ihtiyaç duyduğu 
süre, ihtiyaç duyduğu üretimi yapma 
serbestîsine sahip olacaktır. 2

Esnekleşme ve taşeronlaşma 
gibi üretim ilişkilerinde yaşanan 
dönüşümler/değişimler çalışanlar/
ücretliler açısından niteliksizleşme, 
kuralsızlaşma ve güvencesizleşme 
olarak sonuçlanmaktadır. Geçmişte 
de var olan çalışma biçimleri daha 
güvencesiz koşulları çalışanlara/
ücretlilere dayatırken kadınları da 
bu sürecin en alt katmanında bir 
yere konumlandırmaktadır. Bunun 
sebebi, kadınların esnek çalışma 
biçimleri için ideal emek gücü pro-
filini oluşturuyor olmalarıdır. Kadının 
toplumsal olarak üzerinde olan ev ve 
bakım işleri emeğini değersizleştir-
mekte ve daha da ucuzlatmaktadır. 
Kadın emeğinin bu niteliklerinden 
kaynaklı olarak da kadınlar enformel 

1 Metnin planlanmasında ve temel tartışma 
başlıklarının düzenlenmesinde yardımlarını 
esirgemeyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğ-
retim üyesi sevgili Melda Yaman Öztürk’e te-
şekkürlerimizi sunarız.
2 Melda Yaman Öztürk, “Ücretli İş ve Ücret-
siz Bakım Hizmeti Ekseninde Kadın Emeği: 
1980’lerden 2000’lere”, Kapitalizm, Ataerkillik 
ve Kadın Emeği içinde, Sosyal Araştırmalar 
Vakfı, İstanbul, 2011, s. 28  

işlerin başlıca işgücü kaynağı haline 
gelmişlerdir. Bu anlayış şu yorumda 
tam karşılık bulmaktadır: “esnek ça-
lışma biçimleri ile kadınlar iş hayatı-
na daha fazla yönelmekte ve çalışır-
ken eş olma ve/veya annelik görevini 
de daha iyi yerine getirebilmektedir.3 
Kadın emeğini erkek emeğine göre 
cazip kılan diğer bir etken ise kadın 
emek gücünün erkek emek gücüne 
göre daha ucuz oluşudur. Kadınla-
rın erkeklere göre daha düşük ücret 
aldığı birçok çalışma ile ortaya kon-
muştur. Yani kadınlar, sermayenin 
esnek hale getirmeye çalıştığı üretim 
süreçleri için ucuz ve ‘elverişli’ emek 
gücü potansiyeli olarak görülmek-
tedirler. Daha da uzatılabilecek bu 
durumların ortak özelliği kadınlara 
yönelik bir eşitsizliği barındırıyor ol-
masıdır. Kadınlar hem emek piyasa-
sında ikincil bir konumda kalmakta 
hem de emek piyasasının en güven-
cesiz katmanında yer almaktadırlar. 

Bu kapsamda kadın istihdamı ser-
maye birikiminin eğilimleri uyarınca 
ve ataerkil ilişkilerin sağladığı ola-
naklar/getirdiği sınırlamalar çerçe-
vesinde belirlenmektedir.4 Kadınların 
yeniden üretim alanları olarak tarif 
edilen ‘ev işi’ ve ‘bakım emeği’ gibi 
rolleri, sosyal devlet uygulamalarının 
yok denecek kadar az olması sebe-
biyle ağırlaşan ikinci bir yük olarak, 
istihdam alanındaki var oluşlarını be-
lirlemektedir. Ataerkil sistemin güçlü 
olması, kadınların istihdam alanına 
katılım biçimleri ve seyrinin büyük 
ölçüde toplumsal cinsiyet rolleri ta-
rafından belirlenmesine yol açmak-
tadır. Dolayısıyla üretim süreçlerinde 
yaşanan radikal dönüşümün ayrıl-
maz bir parçası olarak işleyen ata-
erkil ilişkiler, hem istihdamın yapısını 
önemli ölçüde etkilemekte hem de 
buna dayalı olarak gelişen hiyerarşik 
bir işgücü piyasasının oluşumunda 
önemli bir dayanak oluşturmaktadır. 

Bu etkilerle şekillenen yeni üretim 
yapısı içerisinde yalnız mavi yakalı 
işçilerin değil, beyaz yakalı katman-

3 Melda Yaman Öztürk, “Ücretli İş ve Ücret-
siz Bakım Hizmeti Ekseninde Kadın Emeği: 
1980’lerden 2000’lere”, Kapitalizm, Ataerkillik 
ve Kadın Emeği içinde, Sosyal Araştırmalar 
Vakfı, İstanbul, 2011, s. 123
4 Özge İzdeş,  “Türkiye’nin Krizleri Önce Ka-
dınları Vuruyor” Mit mi Gerçek mi?: Emek 
Piyasasından Yanıtlar”,  Kapitalizm, Ataerkil-
lik ve Kadın Emeği içinde, Sosyal Araştırmalar 
Vakfı, İstanbul, 2011, s. 133 

ların sosyal ve ekonomik koşulları 
da hızla aşağıya doğru düşüş eğilimi 
göstermektedir. Bu katmanlarda yer 
alan kadınlar ise, işgücü piyasasın-
da en alt kademede istihdam edilen 
kadınlardan çeşitli farklılıklar göster-
mekle birlikte önemli ortaklıklara da 
sahiptir. Bu nedenle, beyaz yakalılar 
içerisindeki kadın çalışanların konu-
mu ve değişen durumlarını analiz 
etmek de ayrı bir önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada beyaz yakalı kat-
manlarda çalışan kadınların durumu, 
inşaat mühendisliği alanı üzerinden 
ele alınacaktır. Bu alan, genel ola-
rak beyaz yakalı olarak tarif edilen 
meslek alanları içerisinde belki de 
en yoğun erkek egemen alan olarak 
şekillenmiştir. Bu nedenle hem ge-
nel olarak emek süreçlerindeki dö-
nüşümü anlamlandırmak hem de bu 
dönüşüm içerisinde kadın emeğinin 
değişen biçimlerini ortaya çıkarabil-
mek açısından özgün bir örnek oluş-
turmaktadır. Aynı zamanda, meslek 
alanlarının da değişim gösterdiği 
bu süreçte özellikle erkek yoğun bir 
meslek alanına odaklanmak, kadın 
emeğinin özgüllüklerini ve sorunları-
nı da açığa çıkarmak açısından ayrı 
bir önem taşımaktadır. 

Bu anlamda, çalışmada amprik bir 
analiz aracılığıyla inşaat mühendis-
leri kadınların emek piyasasındaki 
konumları cinsiyete bağlı sonuçla-
rıyla ortaya konmaya çalışılacaktır. 
Böylesi bir çalışma kadın emeğinin 
ücretli kısmı yanında ücretsiz ev ve 
bakım emeğinin incelenmesini de 
gerekli kılar. Ancak bu çalışmanın 
sınırları gereği sadece ücretli iş bağ-
lamında kadın emeği dikkate alın-
mıştır. Beyaz yakalı kadınlar üzerine 
yapılmış çalışmaların azlığı düşünül-
düğünde bu çalışma, ataerkilliğin 
inşaat mühendisliği meslek alanında 
nasıl bir yapı yarattığının çözümlen-
mesi açısından ufak da olsa bir katkı 
sunmak niyetindedir. 

Çalışmada, İMO Ankara Şubesi 
tarafından, meslek alanındaki de-
ğişmeler ve inşaat mühendislerinin 
yeni konumlarını anlamak ama-
cıyla gerçekleştirilen “Üye Profil 
Araştırması”nın5 verileri temel alın-
maktadır. Söz konusu araştırma, 
İMO Ankara Şubesi’ne kayıtlı yak-
laşık 22 bin mühendis içerisinden 
belirli bir örneklem esas alınarak 
gerçekleştirilmiştir. İki aşamalı yürü-
tülen araştırmanın ilk etabında, tele-
fon yoluyla ulaşılan yaklaşık 14 bin 

5 Bu çalışmayı birlikte gerçekleştirdiğimiz 
İMO Ankara Şubesi Profil Çalışması Komisyo-
nu’ndaki değerli arkadaşlarımıza emekleri için 
bir kez daha teşekkür ederiz.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE KADIN ÇALIŞANLARIN DURUMU ÜZERİNE 

BAZI GÖZLEMLER
FATMA GENÇ*, ÇAĞRI KADEROĞLU BULUT**

*   İMO Ankara Şube Yayın Görevlisi
** Arş. Gör. Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi
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mühendisin çalışma durumları öğre-
nilmiş, cinsiyet ve mezuniyet tarihleri 
dağılımı ile de şubeye genellenebilir-
liği test edilmiştir. Araştırmanın ikinci 
etabı ise, rastgele örneklem yoluyla 
1674 mühendise anket uygulama-
sından oluşmuştur. Bu 1674 mühen-
disin 704’ü yüz yüze yapılan, 970’i 
ise internet üzerinden doldurulan 
anketlerden oluşmaktadır. Mevcut 
veriler, inşaat mühendisliği alanında 
çalışan kadınlara dair belirli bir de-
ğerlendirme yapmayı mümkün kılar 
görünmektedir. 

Mühendislik ve Kadınlar
Üretim sürecinde sermaye adına 

üretimin çeşitli aşamalarında yer alan 
ve üretim organizasyonunu gerçek-
leştiren kafa emeğine sahip emekçi-
lerin kapitalist üretim sisteminde or-
taya çıkan iki temel sınıftan (sermaye 
ve işçi sınıfı) hangisine dahil olduğu, 
üzerinde sürekli olarak tartışılan bir 
konu olmuştur.6 Emeğinin niteliği 
böyle şekillenen ve sınıfsal konumu 
üzerinde birçok tartışmanın yaşan-
dığı en önemli toplumsal katmanlar-
dan biri de mühendislerdir. Mühen-
dis emeğinin niteliği, mühendisliğin 
üretim sürecinde sermaye sınıfı ile 
işçiler arasındaki, iş organizasyo-
nundan ve denetiminden sorumlu 
bir ara katman olarak ortaya çıkma-
sıyla bağlantılı olarak şekillenir. Böy-
lelikle mühendislik emeği, anlamını 
üretim süreci içerisindeki konumuna 
ve yerine getirmekte olduğu işlevine 
bağlı olarak bulmaktadır.

Bu nitelikleri nedeniyle temelde 
beyaz yakalı olarak değerlendirilen 
mühendisler, vasıflı, profesyonel, 
üretim sürecinde görece özerk bir 
denetime sahip, görece yüksek üc-
retli, toplumsal anlamda statülü ve 
buna bağlı olarak yaşam koşulları 
yüksek bir konuma sahiptirler. Bu 
bakımlardan mühendisler bir taraf-
tan ücretli emekçi nitelikleriyle işçi 
sınıfına dahil edilmekte, diğer taraf-
tan sermayenin işlevlerini yerine ge-
tirme bakımındansa kapitalist sınıfın 
bir parçası olarak görülmektedirler. 
Bu tartışmanın çözümü ise yine 
kapitalist sistemin değişimleriyle 
tarihsel olarak daha net bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır. Üretim sürecin-
de özellikle son otuz yıldır yaşanan 
dönüşümle birlikte, kapitalistler ile 
işçi sınıfı arasındaki konumlarda 
bulunan kesimler (ki bunlar çoğun-
lukla profesyonel kesimlerdir), gerek 

6 Özgür Müftüoğlu, “Üretim Süreçleriyle Bir-
likte Değişen Mühendis Emeğinin Sınıfsal 
Konumu”, İMO Ankara Şubesi Haber Bülteni, 
Sayı: 2012/01, Şubat 2012, s. 23

kafa emeklerinin değersizleştirilmesi 
ile birlikte vasıf kaybına uğramala-
rı gerekse de emek süreçlerindeki 
denetime giderek daha fazla tabi 
olmaları bakımlarından, proleterleş-
me süreçlerini daha belirgin ve hızlı 
bir şekilde yaşamaktadırlar. Buna 
ücretlerinde ve yaşam koşullarında 
meydana gelmekte olan düşüş de 
eşlik etmektedir. Yaşanan bu dönü-
şümün etkileri, mühendislik alanına 
dair gerek mesleki gerekse de top-
lumsal ilişkiler içerisinde ortaya çık-
maktadır. Mesleğin niteliksizleşmesi 
ve toplumsal alanda itibarsızlaşması 
gibi tartışmalar bu durumun en göze 
çarpan örnekleridir. 

Sınıfsal konumu bakımından böy-
lesi dönüşümlere maruz kalan mü-
hendislik alanı, bu süreçlerle iç içe 
gelişen cinsler arası eşitsizliğin de 
belirgin olarak var olduğu bir alan 
olma özelliği taşımaktadır. Daha en 
baştan fiziksel ve sayısal bir teknik 
yeterlilik alanı olarak kabul edilen ve 
tüm eğitim süreçleri buna göre dü-
zenlenen mühendislik alanı, kadınla-
rın ulaşabilirliği ve kabul edilebilirliği 
açısından negatif etiketli bir mesle-
ki formasyon olarak biçimlendiril-
mektedir. Aynı durum, mühendisli-
ğin kendi iç bölümlendirilmesinde 
de yansımasını bulmaktadır. Buna 
göre, inşaat, makine, elektrik ve ma-
den mühendisliği gibi alanlar erkek 
alanları, gıda ve çevre mühendisliği 
gibi alanlar ise kadın alanları olarak 
kavranmaktadır. Bu ayrımların, ka-
dınların ev içi görevleri olarak kabul 
edilen işlerle (temizlik, yemek, bakım 
vb.)  olan benzerliği, mühendislikte 
adeta içsel olarak gelişen bir ayrış-
manın varlığını ortaya koymaktadır. 
Bu durum, tüm toplumun hücreleri-
ne işleyen ataerkinin, özgül bir alan 
olarak mühendislik alanında nasıl 
üretildiği ve işlediği sorununa işaret 
etmektedir. 

Ataerkil sistem toplumun her ala-
nında güç ilişkilerini belirleyen temel 
bir hiyerarşik kurum olarak karşımıza 
çıkmaktadır. ‘Babaların iktidarı’ anla-
mına gelen ataerki, kocaların, erkek 
patronların, siyasette ve ekonomide 
yönetici pozisyonda olan tüm erkek-
lerin iktidarı olarak düşünülmelidir.7 
Bu anlamda, her kurumda yeniden 
üretilen ve iki cins arasında son de-
rece eşitsiz maddi temelleri olan bir 
çatışma yaratan, temel kaynaklara 

7 Mies, 1998: 37, Maria Maies’den aktaran 
Özge İzdeş,  “Türkiye’nin Krizleri Önce Ka-
dınları Vuruyor” Mit mi Gerçek mi?: Emek 
Piyasasından Yanıtlar”,  Kapitalizm, Ataerkil-
lik ve Kadın Emeği içinde, Sosyal Araştırmalar 
Vakfı, İstanbul, 2011

erişim eşitsizliğine işaret eder.8 Bu 
doğrultuda, emek piyasası ve istih-
dam alanında çalışanların sektörel 
dağılımlarından ücret düzeylerine ka-
dar birçok alan ataerkil kabuller uya-
rınca belirlenir. Mühendislik mesleği 
içerisinde yer alan inşaat mühendisli-
ği ise, bu durumun en net şekillendiği 
alan olarak karşımıza çıkar. 

Kadın İnşaat Mühendislerine 
İlişkin Değerlendirmeler9

İnşaat mühendisliği alanı içindeki 
kadınların durumuna, eldeki veriler 
ışığında bakıldığında, ilk göze çar-
pan nokta, mesleğin erkek egemen 
bir mühendislik dalı olmasıdır. Buna 
göre mesleğin sadece yüzde 8,14’ü 
(1700 kişi) kadınlardan oluşmaktadır 
(bkz. Tablo 1). Bu oranın düşüklü-
ğünün çeşitli sebepleri bulunmakta-
dır. Bu sebeplerin başında mesleğin 
şantiye ağırlıklı olması gelir. Bu du-
ruma dair, şantiye işinin kadın için 
özgül “güçlükler” barındırıyor olma-
sının yanında, çalışma zamanının 
uzunluğu, çalışma yerinin riskleri 
ve merkeze olan uzaklığı, şantiye-
nin erkek egemen bir ortam olması 
ve bedenin emek sürecinde yoğun 
bir şekilde kullanılması gibi faktör-
ler sıralanabilir. Toplumsal cinsiyet 
rolleriyle bağlantılı olarak kadınların 
iş yaşamlarındaki konumlarının ge-
nellikle ev işlerinin bir uzantısı olarak 
görülen mesleklerde yoğunlaşması 
bu alanda kadınların oranının düşük 
olmasının diğer bir nedeni olarak 
gösterilebilir. Aynı şekilde, iş ilanla-
rının dahi özellikle erkeklere hitaben 
hazırlanması, daha en başından is-
tihdamın erkek yoğun niteliğini orta-
ya çıkarmaktadır. 

Tablo 1: Cinsiyet Dağılımı

% Sayı

Kadın 8,14 1.700

Erkek 91,86 19.194

Toplam 100,00 20.894

Kadın mühendislerin meslekte 
az olmalarının yanı sıra meslekte 
kalma sürelerinin kısalığı da dikkat 

8 Özge İzdeş,  “Türkiye’nin Krizleri Önce Ka-
dınları Vuruyor” Mit mi Gerçek mi?: Emek 
Piyasasından Yanıtlar”,  Kapitalizm, Ataerkil-
lik ve Kadın Emeği içinde, Sosyal Araştırmalar 
Vakfı, İstanbul, 2011, s.143
9 Bu değerlendirmeler elbette daha derinlik-
li ve kapsamlı analizlere ihtiyaç duymaktadır. 
Belirtmekte fayda vardır ki, buradaki yorum-
lar, anket verilerine dayandığı oranda inşaat 
mühendisleri arasında geçirdiğimiz yaklaşık 
iki yıllık gözlem, deneyim ve sezgilerimize de 
dayanmaktadır. Bu alana dair daha ileri araş-
tırmalar hala emek verecek olan araştırmacıları 
beklemektedir.
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çekmektedir. Buna göre, mezuniyet tarihleri itibariyle 
bakıldığında kadınların ortalama ağırlıklı mühendislik sü-
resi 21 yıl iken, erkeklerinki ise 26 yıldır (bkz. Tablo 2). 
Kadınların sadece mühendislik alanında değil neredeyse 
tüm meslek dallarında, meslekte kalma süreleri erkeklere 
göre daha kısadır. Kadınlar özellikle emeklilik hakkını elde 
ettiklerinde meslekte kalmaya değil, bırakmaya meyilli-
dirler. Bu durum bir yandan yukarıda açıklanan neden-
lerle yakından ilişkilidir. Diğer yandan, evlilik, çocuk, aile 
üyelerine /büyüklere bakım hizmeti gibi “kadın işi” sayı-
lan işler kadınları işgücünden çekmekte, kadınlar da bu 
gibi durumlarda mesleki hayatlarından kolaylıkla vazge-
çebilmektedirler. Kadınların bu “esnekliği”, ücretli emek 
içerisinde kadınların sundukları emek gücünün ataerkil 
kabuller uyarınca sadece ‘yardım’ ve ‘katkı’ olarak ele 
alınmasının bir göstergesi olarak okunmalıdır. 

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

Çalışma durumlarına bakıldığında ise, kadınların yüzde 
62,07’sinin ücretli, erkeklerin ise yüzde 42,13’ünün üc-
retli çalıştığı görülmektedir (bkz. Tablo 3). Fark edilece-
ği gibi, kadın mühendislerin ezici bir çoğunluğu ücretli 
olarak istihdam edilmektedir. Emek piyasasına girebilen 
kadınların erkeklere göre çok daha fazla ücretli statüsün-
de istihdam edilmeleri, toplumsal cinsiyet formasyonuyla 
yakından bağlantılıdır. Bu durum, erkeklerde ücretli istih-
damın görece düşüklüğü ile karşılaştırıldığında, erkekle-
rin meslekte patron ya da şirket ortağı olarak var olabilme 
olanaklarının daha fazla olması temel neden olarak düşü-
nülmektedir. 

Ücretli çalışan kadınların oranının yüksek olmasının bir di-
ğer nedeni de, aile şirketlerinde ortak olarak değil, sadece 
çalışan olarak istihdam edildiklerine işaret ediyor olabilir.

Buna karşın kadınların şirket sahibi ya da ortağı olma 
oranları bu durumun tam tersi bir eğilim göstermektedir. 
Kadınların yüzde 13,58’i, erkeklerin ise yüzde 31,55’i iş-
yeri sahibi ya da ortağıdır (bkz. Tablo 3).  

İşyeri sahipli/ortaklığı alanında gözlemlenen bu dü-
şük oranın temel nedeni, kadınların ücretli olarak istih-
dam edilmeleriyle aynı sebepten kaynaklanır. Bu alan-
da işyeri/şirket kurmak, avukatlık bürosu ya da hekim 
muayenehanesinden farklı olarak daha yüksek sermaye 
gerektirmektedir. Kadınlar toplumsal sermayenin küçük 
bir bölümüne sahip oldukları için, işyeri kurmanın ge-
rektirdiği yüksek sermaye miktarlarına ulaşamamakta-
dırlar. 

Emeklilik durumu açısından ise, kadın emeklilik oranı-
nın erkek emeklilik oranının altında olduğu görülmektedir. 
Kadınlarda emeklilik oranı yüzde 15,85 iken erkeklerde 
bu oran yüzde 20,73’tür (bkz tablo 3). Kadınların emek-
lilik oranının görece düşük olmasının temel nedeni, kadın 
mühendislerin meslekte emeklilik haklarını kazanıncaya 
kadar kalmamaları olabileceği gibi, önemli bir kısmının 
ise sosyal güvenceden yoksun çalışıyor olması olabilir. 
Ayrıca, kadın mühendislerin toplumsal olarak mesleğe 
girmeye başladıkları yılların, erkeklere nazaran daha geç 
tarihlere denk geliyor olması da bu konuda temel bir ne-
den olarak düşünülebilir.  

Tablo 3: Çalışma Durumları Genel Yapı

% 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

Toplam

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

Ücretli çalışan kadınların kendi işlerini kurmak isteyip 
istememeleri durumu ise, meslekteki kadınların en çok 
neye özlem duyduğunun göstergesi olarak okunabilir. 
Buna göre, kadınların yüzde 65,69’u kendi işyerini kur-
mak istemektedir (bkz. Tablo 4). 

Tablo 4: Kendi İşinizi Kurmak İster misiniz?

 Evet Hayır

 Sayı % Sayı % Toplam

Toplumsal Cinsiyet düzeyinde ücretliler

Kadın 67 65,69 35 34,31 102

Erkek 645 71,67 255 28,33 900
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Bunun nedenlerine bakıldığında 
ise, “kariyer” hedefinin en yüksek 
oran olduğu görülmektedir. Buna 
göre “kariyer” nedeniyle kendi işi-
ni kurmak isteyenlerin oranı yüzde 
35,94 iken, “daha fazla para” diyen-
lerin oranı yüzde 29,69’dur. “Daha 
rahat iş ortamı” diyenler yüzde 18,75 
iken, “mesleği daha etkin icra et-
mek” diyenler ise yüzde 15,63 orana 
sahiptir (bkz. Tablo 5). 

Tablo 5: Kendi İşini Kurma Nedenleri

Kadınlar, meslekteki dezavantaj-
lı konumlarından dolayı, erkeklere 
göre daha zor yükselebildikleri için 
ağırlıklı olarak kariyer isteğiyle kendi 
işlerini kurmak istemektedirler.   

Aynı şekilde, kendi işlerini kurmak 
istememe nedenleri ise, yüzde 39,39 
ile maddi olanaklardan yoksun olma, 
yüzde 24,24’ü ticari hayata uygun 
olmama, yüzde 15,15’i risk almak 
istememe, yüzde 12,12’si piyasaya 
dair güvensizlik besleme ve yüzde 
9,09’u da düzenli gelir isteme olarak 
sıralanmaktadır (bkz. Tablo 6).

Tablo 6: Kendi İşini Kurmak 
İstememe Nedenleri

Sonuçlara göre, maddi olanak-

lardan yoksunluk, kadınları kendi 
işlerini kurmak konusunda olduk-
ça kısıtlamaktadır. Daha önce de 
belirtildiği gibi, kadınların toplum-
sal sermayenin küçük bir bölümü-
nü ellerinde tutuyor olmaları, kendi 

işlerini kurmalarına bariz bir şekil-
de engel olmaktadır. “Ticari hayata 
uygun olmama” sebebi ise, tica-
retin daha çok “erkek işi” olarak 
görünmesiyle açıklanabilir. “Risk 
almak istememe” nedeni, düzenli 
bir gelir isteğiyle birlikte okunursa, 
kadınların daha güvenceli ve dü-
zenli bir çalışma biçimi istedikleri 
düşünülebilir. 

Bunun nedeni olarak da, kadınla-

rın ev ve çocuk bakımı gibi neden-
lerle mesleğe kolaylıkla girip çıkma 
esnekliğine sahip olma ihtiyacı duy-
maları olabilir. 

Sonuç Yerine
Kadın mühendisler, eğitimli, vasıflı 

ve profesyonel olmalarına rağmen, 
emek piyasasının ve hatta toplumun 
pek çok alanındaki kadınlarla ortak 
kısıtlamalara ve dezavantajlara sa-
hiptirler. Kadın mühendislerin pek 
çoğunun emeği hala, yedek ya da 
zorunlu koşullarda kullanılabilecek 
emek olarak değerlendirilmekte; ev 
ve çocuk bakımı mühendis kadınlar 

açısından da mesleği terk etmek 
açısından belirleyici olmaktadır. Aynı 
şekilde, kadın mühendislerin mes-
lekteki durumları da, eğitim aşama-
sından, iş ilanlarına kadar, mesleği 
icra etme alanlarından meslekten 

ayrılma sürelerine kadar hemen her 
adımda kapitalizm kadar ataerkil 
toplumsal ilişkiler tarafından da be-
lirlenmektedir.

Özetlemek gerekirse, kadın inşaat 
mühendislerinin meslekteki durum-
larına ilişkin dört temel faktör sırala-
nabilir. Buna göre;

- Erkek egemen bir mühendislik 
kolunda faaliyet gösteriyor olmaları,

- Meslekte kalma sürelerinin er-
keklere göre daha kısa olması,

- Ücretliliğin oldukça yaygın ol-
masına karşın, işyeri sahipliği/ortak-
lığının (özellikle sermaye yoksunluğu 
nedeniyle) düşük olması,

- Şantiye alanında çalışma olduk-
ça düşükken, mesleğin büro tipi faa-
liyetlerinde çalışma oranının yüksek 
olması,

kadın inşaat mühendisleri açısın-
dan mesleğin belirleyici sınırlarını 
oluşturmaktadır. Buna karşın pek 
çok işkolundaki kadına göre, inşaat 
mühendisliği alanındaki kadınlar gö-
rece yüksek ücret ve daha yüksek 
statülü işlerde istihdam edilmekte-
dirler. Bu durum onlarda, erkeklerle 
eşit olduklarına dair genel bir ya-
nılsama yaratmaktadır. Oysaki bir 
yandan kadınların toplumsal cinsiyet 
rolleri her alanda devam etmekte, 
diğer yandan kadınlar erkeklere göre 
meslekte hem daha zor yükselebil-
mekte, hem de mesleğin daha kı-
sıtlı alanlarında çalışabilmektedirler. 
Böylece meslekte, yakından bakıl-
dığında kadınların erkeklere göre 
daha ikincil bir konumda bulundu-
ğu (ve hatta bunun “mesleğin doğal 
durumu” olarak normalleştirildiği) 
söylenebilir. Kadınların daha çok ka-
riyer hedefli planlar kurmaları da bu 
durumun açık bir göstergesi olarak 
okunabilir. 

Buradan yola çıkarak söylenebilir 
ki, ataerki sinsi bir ideoloji olarak 
fark edilmesi bir o kadar zor bir iç-
sel anlayış kodu şeklinde işlemek-
tedir. Yüksek ücret ve yüksek statü 
gibi konumlar, kolaylıkla ataerkil 
ilişkileri gizleyebilecek bir işlev gö-
rebilmektedir. Ataerki yalnız mavi 
yakalı kadınlar için değil, beyaz ya-
kalı kadınlar için de hala büyük bir 
sorundur. Beyaz yakalı alanda göre-
ce daha görünmez olan bu ilişkiler, 
kadınlar üzerinde önemli bir eşitlik 
yanılsaması yaratarak, daha içsel ve 
tehlikeli bir ayrımcılık noktasına ulaş-
maktadır. Bu ayrımcılıkla mücadele 
edilebilmesi için ise öncelikle bu iliş-
kilerin ortaya konması ve toplumsal 
cinsiyet perspektifinden bakılarak 
çalışma koşullarının kadınlar açısın-
dan daha eşitlikçi bir hale getirilmesi 
gerekmektedir. 

 Daha fazla para

 

Daha rahat iş 
ortamı

 

Kariyer
Mesleği 

daha etkin 
icra etmek

 

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Toplam

Toplumsal cinsiyet düzeyinde ücretliler

Kadın 19 29,69 12 18,75 23 35,94 10 15,63 64

Erkek 196 31,87 154 25,04 197 32,03 68 11,06 615

 
Düzenli 

gelir 
istiyorum

Risk almak 
istemiyorum

Piyasaya dair 
güvensizlik

Maddi 
olanaklarım 

yok

Ticari 
hayata 
uygun 
değilim

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Toplam

 Toplumsal cinsiyete göre ücretliler

Kadın 3 9,09 5 15,15 4 12,12 13 39,39 8 24,24 33

Erkek 32 12,85 37 14,86 71 28,51 49 19,68 60 24,10 249
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D
osyaDoğum kontrolünü savunanlar vatan 

hainidir.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 

19 Haziran 2007
“Kadın kadındır erkek erkektir. Bun-

ların eşit olması mümkün mü? Bunlar 
birbirinin tamamlayıcısıdır.”...

“Açıkça söylemem gerekirse ben 
aslında kadın-erkek eşitliğine inanmı-
yorum. Fırsat eşitliği derseniz o başka, 
ona inanırım, ama kadın ve erkek farklı 
doğarlar, doğaları gereği eşit değildirler, 
birbirlerini tamamlarlar.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 31 
Temmuz 2010

“Bazı bayanlar ekranlarda kadın erkek 
eşitliği diyorlar. Bu eşitlik haklar konusun-
da eyvallah. Ama diğeri yaradılışa ters. Siz 
önce kadınlar arasındaki eşitliği halledin”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17 
Ekim 2010

“Onun için ben iş işten geçmeden, en 
azından kendi adımıza mevcut durumumuzu 
koruyabilmemiz için her ailede en az 3 çocuk 
olması gerektiğini ifade ettim. Hala aynı yerde 
duruyorum. Bu görüşlerimi muhafaza ediyo-
rum. Bilimsel rakamlara göre 2 olması bile ge-
rileme demek.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 10 
Ekim 2009

“En az 3 çocuk denen anlayışın muhafazakâr 
bir erkek anlayışı olmadığını ispatlamak için size bir tablo göstere-
ceğim. Bir ülkenin nereden nereye geldiği ön yargılardan çıkıp bilim 
ve aklı kullanarak politika üretmemiz gerektiğin size anlatacağım. 
Ülkemizin yaşlanmaya başladığını görüyoruz. Bu aralık genişledikçe 
genç nüfus azalmakta 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 7 artmaktadır. 
Yaşlı nüfus başımızın tacıdır ama kaliteli genç nüfus planlamalıyız.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Fatma Şahin, 14 Aralık 2011
“Bu güzel günde Başbakanımızın 3 çocuk konusundaki hassasi-

yetini burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kendisi ülkemizin 
geleceği için 3 çocuğu vazgeçilmez bir şart olarak ortaya koyuyor. 
Ben de bu görüşe katılıyorum. Türkiye’nin en önemli zenginliği genç 
ve dinamik nüfusu. Bu özelliğimizi muhafaza etmek zorundayız. O 
nedenle yeni evli tüm çiftlerimizden en az 3 çocuk yapmalarını is-
tiyorum.” 

“Üç lafı telaffuz edilince bir tebessüm meydana geliyor. Onun için 
geleneğimizde en az 3 çocuğun da bir anlamı var. Birisi devlet için, 
birisi millet için birisi de ailenin devamı içindir. Onun için bir taraf-
tan tebessüm edelim ama Sayın Başbakanımızın önemli tavsiyesini 
devletimizin ve milletimizin geleceği arkamızdan hayırlı evlatların ye-
tişmesi bakımından vazgeçilmez bir tavsiye olduğunu bu vesileyle 
ifade etmek istiyorum.”

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, 11 Eylül 2011
“En az 3, fazlası Allah kerim. En az üç olmazsa 2037’den sonra 

Türkiye dünyanın yaşlı nüfusu olan ülkelerinden biri haline geliyor, 
bugünkü Almanya gibi. Biz öyle olmak istemiyoruz, biz milletimizi 
seviyoruz, vatanımızı seviyoruz ve genç dinamik nüfuslara ihtiyacı-
mız var.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Eylül 2011
“Ben hep annemin ayağının altını öptüm: Ben de diyorum ki; ana-

lığı yüce değerlerimizden aldık, cenneti de annelerin ayakları altında 
bulduk. Onun için annelerin ayaklarının altı öpülür. Çünkü orada cen-
netin kokusu var, orada başka bir dünya var. Biz kadına aile içerisin-
deki önemli rolü sebebiyle ayrı bir değer veriyoruz.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart 2012
“Bu sabah bakıyorum bir televizyon kanalında Ankara’da bir polis 

panzerine tırmanan bir tane kız mıdır, kadın mıdır bilemem. Neymiş 
Hopa’nın hesabını sormaya geliyorlarmış. Bu ülkenin meydanları 
boş değil.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran 2011
“Devrimci bacı... Soyu tükenmiştir sanıyorduk, demek ki yumurtalı 

eylemlerde yaşıyormuş. Ortak özellikleri çirkin olmalarıdır bu kızca-

ğızların. Hem çirkin hem pasaklı.So-
runları da budur. Bu yüzden hepsi 
birer “kompleks kumkuması” olup 
çıkmıştır. Önce kendi kendileriyle, 
sonra erkeklerle sorun yaşarlar, hü-
kümetle, oligarşiyle, sermaye sınıfıyla 
falan değil. Bu hınç, görünürde kendini 
“eylemcilikle”, aslında nefretle, öfkeyle, 
vurup kırma arzusuyla dışa vurur.”
Engin Ardıç, “Bacı”, Sabah Gazete-

si, 28 Şubat 2011
“Ölmüş.. Allah rahmet eylesin…
Ama böyle bir insana, öldü diye saygı 

duymamı kimse benden beklemesin…
Kimse de, onu Azize ilan ederek, gençli-

ğin önüne “Rol model” diye koymaya kalk-
masın…

Defne Joy Foster’in ölüm sebebi bilin-
miyor…

Astım hastasıymış. Fena halde sarhoş-
muş. Bilinen o.. Alkol mü?. Son zamanlarda 
zararı bilimsel araştırmalara konu olan, bir 

nevi doping, enerji içeceklerinin aşırı kulla-
nılması mı?.. Uyuşturucu mu?. 10 gün içinde 
Adli Tıp gerçeği açıklayacakmış.. Öğrenece-

ğiz.
Ama benim görüşüm değişmeyecek.

Defne’nin ölümü tipik bir “Su testisi, su yolun-
da kırıldı” olayıdır!..”

Hıncal Uluç, “Bu Nasıl Bir Mahalle Baskısı-
dır?”, Sabah Gazetesi, 4 Şubat 2011

“Zaman zaman ikinci eşler de olmuştur. Bu bizim kül-
türümüzde vardır. Kanunlarımız buna müsait değildir ama maalesef 
Türkiye’de oluyor. İnsan belli bir yaşa gelmiştir, çocuğu olmuyor veya 
eşi rahatsızdır. Bunu söylemek istemiyorum ama Türkiye’de görünen 
bir gerçek vardır. Bu gerçeği kabullenelim. İnsanlar, evlilik ihtiyaçlarını 
metres veya benzer şekilde tamamlıyor. Bu tip insanların bunlara gir-
memesi lazım. Bu bölgelerden evlilik ve hısımlıkları artırarak, devletin 
de teşvikiyle önümüzdeki 30 yıl gibi bir sürede yaşanan sorunların 
aza ineceğine ve çözüleceğine inanıyorum.”

Sibel Üresin, İstanbul’da Fatih ve Eyüp Belediyelerine danış-
manlık yapan “yaşam koçu”, 25 Mayıs 2011

HSYK tarafından organize edilen ‘yargının hızlandırılması ve so-
runların tespit edilmesi’ toplantısında, yapılan önerilerden biri, ‘ka-
dınlar tecavüzcüsüyle evlensin dava kapansın’ oldu.

http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/tecavuze-ugrayan-
kadin-evlensin-yargiyi-ugrastirmasin-haberi-46447, Erişim Ta-
rihi: 16 Eylül 2011

“Problem, sadece erkeklerin elezerliğine (sadizmine) bağla-
mak ciddi manada yanlıştır. Konunun, milli gelenek ve görenek-
lerimiz ve hatta toplumsal mistik, yani dini anlayışımızla alakalı 
olduğunu inkar etmek veya görmezlikten gelmek asla mümkün 
değildir. Yürekleri yakan bu olaylar güzelim Anadolu’nun ücrala-
rındaki köy veya mezralarda değil, büyük kentlerde vuku bulmak-
tadır. Bu, asla tesadüf kabul edilemez ve günahı sadece erkek 
aktöre yüklenemez bir realitedir. Tabii ki kadınımız, muhatabı olan 
erkek karşısında fiziki gücü sebebiyle ciddi manada mağdur ve 
maruz durumdadır. Ama dili ve hareketleri bakımından aynını 
söylemek maalesef mümkün değildir.”

Hasan Yağar, “Kadın Cinayetlerinin Panaromik Anatomisi”, 
Çağın Polis Dergisi Ocak Sayısı

“Bu ülkede bir başbakan olarak, bir baba olarak çocuklarımı-
zın yarınları için özellikle bir şey vurgulamak istiyorum. ...

Anneler babalar olarak bizim de üzerimizde görevler var. Son 
zamanlarda bazı arzu edilmeyen cinayetler, katliamlar duyuyor-
sak anne baba olarak kendimizi hesaba çekmeliyiz. ‘Acaba biz 
nerede hatalar yaptık’ diye üzerinde durmalıyız. Sınırsız, kon-
trolsüz bir ahlaki erozyonun olduğu yapılanma gerçekten bizi 
dertlendiriyor. Onun için aileye sahip çıkacağız. Kendi başına 
bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya. Davulcu, zurnacı kızmasın. 
Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz.”

Recep Tayyip Erdoğan, Münevver Karabulut Cinayetiyle ilgili, 
20 Temmuz 2009
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Cinsiyet: İnsanların kadın ve erkek, biyolojik özelliklerinden kaynaklı, iki cins olarak tanımlanmasıdır. Bu özellikler 
kadın ve erkek arasındaki bir eşitsizlik değil, sadece biyolojik bir farklılığa işaret etmektedir.

Cinsiyetçilik: Cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmak; bir cinsi diğerinden üstün tutmak.
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Açık öğretim Fakültesi Yayını, No: 1304, 2011, s.7

Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak, kadınla erkeğin sosyal ve kültürel açıdan 
tanımlanmasını, toplumların bu iki cinsi birbirinden ayırt etme biçimini, onlara verdiği toplumsal rolleri anlatmak için 

kullanılan bir kavramdır. Bu kavramın feminist çalışmalar yapanlar tarafından önemi, onun kadınlar ve erkekler arasındaki 
güç ilişkilerini anlamaya, eşitsizlikleri sorgulamaya yarayacak bir kavram olarak düşünülmesinden sonra artmıştır. 

… 1970’lerden itibaren yapılan toplumsal cinsiyet çalışmalarında üç önemli aşama kaydedilmiştir: Birinci aşama, 
cinsiyet farklılıklarına (kadın-erkek) vurgu yapılan aşamadır. Çalışmaları yapanlar, bu farklılıkların bireylerin 

biyolojik özelliklerinden kaynaklandığı konusunda görüş birliğindedir. İkinci aşamada öğrenilen cinsiyet rollerine 
ve toplumsallaşmaya vurgu yapılmıştır. Toplumsal cinsiyet, özgül toplumsal düzenlemelerin (kadını bireye 

indirgemeyen) bir ürünü olarak anlaşılmıştır. Üçüncü aşamada, toplumsal cinsiyetin bütün sosyal sistemlerde (sınıflı 
ve ataerkil) merkezi bir rolünün olduğu far edilmiştir. Yani, toplumsal cinsiyet, ücretli çalışma, aile, politika, gündelik 

yaşam, ekonomik kalkınma, hukuk, eğitim ve daha birçok alanda analizlere katılmıştır. 
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Açık öğretim Fakültesi Yayını, No: 1304, 2011, s.4

Toplumsal rol: Biyolojik cinsiyetten farklı olarak,’kadınlık’ ve ‘erkekliğin’  toplum tarafından inşasını, tarihî ve 
kültürel olarak değişimini, sosyal ve politik faaliyetlerle bilinçli bir şekilde tekrar ve tekrar üretilmesini ifade eder. Buna göre bu 

farklılıklar, biyolojik kaçınılmazlıklardan çok toplumsal inşalardır. 
Örneğin; kadının ev içi işleri yapan olarak tanımlanması, erkeğin de evin geçimini sağlayan algısı.

Toplumsallaşma, kız ve erkek çocuklara toplumsal cinsiyetin öğretilmesi ve benimsetilmesi anlamında kullanılıyor. 
Çocuklar, toplumsallaşma sürecinde ‘kadın’ ve ‘erkek’ rollerini öğreniyorlar.

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Açık öğretim Fakültesi Yayını, No: 1304, 2011, s.6

Ataerkillik, sosyal ve kültürel hayatın her parçasında sinmiş çok gelişmiş bir egemenliğidir. … Bu kavram erkeklerin 
kadınlar üzerindeki hâkimiyetinin, hangi çağda olursa olsun daima var olduğunu, sürekliliğini ve diğer sistemlerden bağımsız 
olduğunu anlatmak için kullanılır. Ataerkillik, içinde erkeklerin kadınlara hakim olduğu evrensel bir sistemdir ve toplumsal her 

alan erkeklerin egemenliği altındadır. …
… Ataerkillik, maddi bir temeli olan, erkekler arasında karşılıklı bağımlılık ve dayanışmayı oluşturarak onların kadınlar 

üzerinde egemen olmasını sağlayan sosyal ilişkiler bütünüdür. (Heidi Hartmann)
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Açık öğretim Fakültesi Yayını, No: 1304, 2011, s.14

Ataerkil sömürü kadınların özgül ezilmişliklerini oluşturur, çünkü dışarıda ücret karşılığı çalışsalar bile 
kadın oldukları için sömürülürler. Evlilikte mülkiyet hakları, yasaların elverişli olduğu koşullarda bile, aile içerisinde 
türlü bahanelerle engellenir. Kadınlar ücret karşılığı dışarıda çalışsalar bile “aile yükümlülüklerini” yerine getirmek 

zorundadırlar. (Delphy, 1999: 46-47) 
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Açık öğretim Fakültesi Yayını, No: 1304, 2011, s. 133

Aile: Ailenin evrensel bir kurum olduğunu iddia eden G. P. Murdock’a göre aile, “ortak ikamet, ekonomik işbirliği 
ve yeniden üretim” ile karakterize edilen bir toplumsal gruptur. … Oysa bu ekonomik işbirliği ve yeniden üretimde, 

toplumsal cinsiyete dayalı bir eşitsizlik vardır. Bu eşitsizlik, işlevlerin toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü içerisinde ki 
dağılımında ortaya çıkar. Erkeğin dışarıda ücretli olarak çalışması, kadının da evde ücretsiz olarak ev işlerini yaparak 
yeniden üretim faaliyetlerini yürütmesi, ailenin doğal işlevleri gibi ortaya konduğu için, eşitsizlik yokmuş yanılsaması 

yaratır. Dolayısıyla kadının aile içerisindeki işlevi hem ailenin yeniden üretimini, hem de biyolojik yeniden üretimi, 
çocukların doğurulmasını içerir… 

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Açık öğretim Fakültesi Yayını, No: 1304, 2011, s. 131

Kadının ev içi emeği, karşılığı ödenmeyen ücretsiz emektir. … Ev işleri ve çocukların yetiştirilmesi tümüyle 
kadının sorumluluğundadır ve karşılığı ödenmeyen işlerdir. 

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Açık öğretim Fakültesi Yayını, No: 1304, 2011, s. 133

Ev hizmetleri piyasadan alındığında değerleri varken, aynı hizmetler, evli kadın tarafından üretildiğinde değeri 
yoktur. (Delphy, 1999: 83)

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Açık öğretim Fakültesi Yayını, No: 1304, 2011, s. 133

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na göre kadınlar dünya nüfusunun %50’sinden fazlasını temsil ettikleri, iş saatlerinin 
%66’sından fazlasını doldurdukları halde, dünya gelirinin %10’una ve dünya üzerindeki servetin %1’ine sahiptirler. 

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Açık öğretim Fakültesi Yayını, No: 1304, 2011, s.6

Toplumsal cinsiyette olduğu gibi farklılık tahakküm anlamına geliyorsa, kadınların farklılıkları olumlamaları, 
güçsüzlüğün nitelik ve özelliklerini olumlamaları demektir. Kadınların ahlaki akıl yürütmeye belli bir yaklaşımları 

söz konusu olabilir ama bu var olmasına hem izin verilen şeylerle, hem de verilmeyen şeylerle kurulmuştur. 
Materyalizmin bir anlamı varsa o da şudur: Kadınlar ne olmalarına ve ne düşünmelerine izin verilmişse o olmuş, 

onu düşünmüşlerdir. Bu da her ne ise kadınlara ait değildir ve tahakkümcüdür.
MacKinnon, 1989: 51, Aktaran: Plumwood, Feminizm ve Doğaya Hükmetmek, 

Metis Yayınları, İstanbul, 2004, s.94
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Özet olarak, herhalde erkek dünyası ile bizim dünyamız arasında Eukleides uzayı ile eğik uzay veya klasik 
mekanik ile kuantum fiziği kadar fark olmalı. 
Colette Guillaumin, 1982, Aktaran: MacKinnon, s. 103

(Erkekler) kadınlardan üstün olduklarını düşünürler, ama bunu kadın-erkek eşitliği fikriyle karıştırırlar. Çok garip 
bir şey. 
Jean Paul Sartre, Aktaran: MacKinnon, s. 247

Emeğin değeri. Emek değer kuramı. Kadının emeği erkeğin değeriyle evlendi. Bize Zeus’un Metis’i öylece 
yutuverdiği söylenmişti. Kadının emeği erkeğin midesinde kaybolurken kadın erkeğe öğüt verdi.  Erkeğin 
üretiminde kadının emeği yok sayıldı. Kadının emeğine erkeğin adı verildi. Emekçinin karısına işçi sınıfı, dükkân 
sahibinin karısına küçük burjuva, fabrikatörün karısına da burjuva dendi. 
Susan Griffin, Woman and Nature, Aktaran: MacKinnon, s. 81

Marksizm için emek neyse feminizm için de cinsiyet odur: Tümüyle kendisine ait olduğu halde, insandan 
koparılıp alınan şey.
… Başkalarının yararı için bazı insanların emeğine örgütlü olarak el koyulması, belli bir sınıfı yani işçi sınıfını 

tanımlarken, bazı insanların cinselliğine diğerlerinin kullanımı için örgütlü olarak el koyulması da belli bir cinsi, 
yani kadını tanımlar… 
Catharine A. MacKinnon, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, Metis Yayınları, İstanbul, s.21

İşte bütün gizin anahtarı elimizde. Biyolojik düzeyde, bir türün devamı ancak kendini yeniden yaratmasıyla 
mümkündür, fakat bu yaratma yalnızca, daha çok sayıda bireyde aynı yaşamı tekrarlamakla sonuçlanır… 
Kadının talihsizliği, yaşamın tekrarı için gerekli nedenleri kendi içinde taşımadığına, oysa bu nedenlerin yaşamın 
kendisinden önemli olduğuna inanırken, yaşamın tekrarının biyolojik olarak alnına yazılmış olmasıdır.  
Jill Johnston, “The Myth  of Bonnies without Clydes: Lesbian Feminism and Male Left”,  Village   Voice, 28 
Nisan 195, s.14, Aktaran: MacKinnon, s.75

Dişi cinsin koşullandırılmasının esas amacı, kadınların kendilerini ve hayatlarını eril gözlerle algılamalarını ve 
erkeklerce tanımlanıp erkeklerce yönlendirilen bu hayatı sorgulamadan kabullenmelerini garantilemektir. Eril 
koşullanmanın amacıysa erkeklerin kendilerini ve hayatlarını kendi gözleriyle algılamaları ve kendi koşulları içinde, 
kendi istedikleri gibi var olmaya kendilerini hazırlamalarıdır. 
Rowbotham, Woman’s Consciousness, s.43, Aktaran: MacKinnon, s. 133

Feminizm bütün kadınların deneyimlerini kadınların gördüğü şekliyle temsil etmeyi amaçlar. Kadınlar tarafından 
da gelse, feminizm karşıtlığını ve kadın düşmanlığını eleştirir. Tüm kadınlar kadınların durumunun feminist açıdan 
yapılan yorumlarına katılmadığı gibi, tüm feministler de feminizmin her yorumuna ilgi duymaz. Yorum yetkisi, yani 
buradaki anlamıyla bütün kadınlar adına konuşma hakkı, her zaman yıpratıcıdır, çünkü yetki konusu eril yöntemin 
yerleştirmek istediği şeydir. … Kadınlar bunu benimser ve savunursa, erkeğin kadına üstünlüğü nasıl ortadan 
kalkabilir? 
Catharine A. MacKinnon, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, Metis yayınları, İstanbul, s.137-138

… Basitçe ifade etmek gerekirse feminizm cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü ve baskıyı sona erdirmeyi 
amaçlayan bir harekettir. … Bu tanım, sorunun pratikte, cinsiyetçi düşünce ve eylemin tüm biçimlerinde 
yattığına, cinsiyetçilik yapan kişinin kadın, erkek, çocuk ya da yetişkin olmasının bir şey değiştirmediğine 
işaret eder. Sistemi baştan sona etkileyen kurumsallaşmış cinsiyetçiliğe dair bir kavrayışı içerecek kadar da 
kapsamlıdır.  … İnsanın feminizmi anlayabilmesi için önce cinsiyetçiliği anlayabilmesi gerektiğini ortaya koyar. … 
Bell Hooks, Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika, BGST yayınları, İstanbul, 2002, s.12

Anlaşılmayan konu, erkeğin kendi başına nasıl her şeyin ölçüsü haline gelmiş olduğudur. Aynılık başlığı altında 
kadın, erkeğe uygunluğuyla ölçülür; erkeğin ölçülerine ne kadar yakınsa, aralarında o kadar eşitlik vardır. 
Farklılık açısındansa, erkeğe uymayan yönleriyle ölçülür; kadınlığına, erkeğin ölçülerine olan mesafeye göre 
karar verilir. Toplumsal cinsiyet yansızlığı eril ölçüt, özel koruma kuralı ise dişil ölçüttür. Erkeklik veya erillik her 
iki ölçüt için de kilit noktadır.  
Catharine A. MacKinnon, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, Metis yayınları, İstanbul, s.253

Kadınların bedenlerimizi yeniden ele geçirmesi insanlık açısından, emekçilerin üretim araçlarına el 
koymasından çok daha temel değişiklikler meydana getirecektir. Dişi beden hem toprak hem de makine, 
sömürüye açık bakir alanlar ve hayatı döndüren üretim kayışı olmuştur. Her kadının kendi bedenini dahiyane 

bir şekilde yönettiği bir dünya hayal etmemiz gerekiyor. Böyle bir dünyada, kadın yalnızca (biz istediğimiz için 
ve istediğimiz zaman) çocuk doğurarak değil, yeni görüşler ve fikirler üreterek yeni bir hayat oluşturacak, insan 
soyunun korunması, desteklenmesi ve değiştirilmesi yönünde evrenle yeni bir ilişki kuracaktır. Cinsellik, politika, 
zekâ, iktidar, annelik, iş, toplum, yakınlık kavramları yeni anlamlar kazanacaktır. Düşüncenin kendisi değişecektir. 
Başlamamız gereken nokta budur. 
Adrienne Rich, Aktaran: MacKinnon, s. 181

Hâlâ aynı telden çalarak, haykıracaksın. Olaylarla dolu bir hayatın çoğu mücadelesine ezilmiş cinsiyetim neden 
olmuşken, bundan nasıl sakınabilirim: Hislerimiz zorlandıkça, düşüncelerimiz derinleşiyor. 
Mary Wollstonecraft, 1794,  Aktaran: MacKinnon, s. 103
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Nefise ile ilgili yazmaya nereden baş-
lamak lazım. Kızım “Anne, yazı onun iyi 
bir mühendis olması üzerine olmasın, 
onu zaten herkes bilir, iyi bir insan olduğu 
yazılmalı” diyor.

En son görüşmemiz çarpıcı biçimde 
aklımda. Nefise, işe gidemeyecek du-
rumda olduğu için, emekliliğini istediğini, 
devletin odasını, makamını işgal etme-
mek gerektiğini söylüyor; amiri emeklilik 
dilekçesini, sen bize daha lazımsın ge-
rekçesi ile kabul etmemiş bile olsa.

Nefise hiç yılmadı. Benim, bizim yıldı-
ğımız, vazgeçtiğimiz zamanlar çok oldu. 
O hep haksızlığa karşı çıkma gücünü, 
herşeye rağmen çalışma kuvvetini bul-
du. Hep gıpta ile baktığım bir kişi oldu.

Nefise Akçelik: 1955’de Tekirdağ’ın 
Muratlı ilçesinde doğar; 1976 yılında 
KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünü biti-
rir. 1978 yılında Karayolları Genel Müdür-
lüğü Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı 
Zemin Mekaniği ve Tüneller Şube Mü-
dürlüğü’nde göreve başlar. 1979’da Oya 
doğar. 1989’da teknik şef unvanını ve 
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Geoteknik Anabilim Dalı’ndan yüksek li-
sans derecesini alır, aynı yıl Oğuz dünya-
ya gelir. Zaman içerisinde tünel ve sanat 
yapıları şefi, şube müdür yardımcılığı ve 
şube müdürlüğü görevlerine atanır. Mes-
lek hayatında 200’ün üzerinde tünel ve 
geoteknik proje çalışması gerçekleştirir. 
Tünel projelendirmesi ve inşaatı ve kara-
yolu mühendislik hizmetleri ile ilgili şart-
nameler hazırlar; tünel yapımında karşı-
laşılan problemler ve karayollarında zayıf 
zemin problemleri ve önlemleri konulu iki 
kitap yazar; ulusal ve uluslararası konfe-
ranslarda 21 makalesi yayınlanır.

Bir mesai arkadaşı, Türkiye’de uzun-
luğu 1.000 m’nin üzerinde olan tünel-
lerden bahsedilir hale gelmesinin Nefise 
sayesinde gerçekleştiğini söylüyor; Hazi-
ne Müsteşarlığı binasının temel projesini 
kazıklı temelden radye temele çevirerek 
devlet hesabına büyük fayda sağladığın-
dan bahsediyor. Yine arkadaşları yüksek 
lisans, doktora yapmak isteyen herkesi 

koşulsuz desteklediğini anlatıyorlar. Ben 
birlikte çalıştığı kadın mühendisleri ayrı-
ca desteklediğini, teşvik ettiğini, hasta-
lığında onlardan emeğini esirgemediğini 
biliyorum.

Tedavisine ara veriyor; Ekim 2002’de 
ITA Uluslararası Tünelcilik Birliği’nin İs-
tanbul’da düzenlediği Yeraltı Yapılarının 
Kullanımı Konferansı’nın organizasyo-
nunda yeralıyor ve konferansa 6 makale 
ile katkıda bulunuyor. Prof. Dr. Rokhar, 
tünelcilik konusunda dünya otoritelerin-
den birisi, Türkiye’deki karayolu tünelci-
liğinin gelişmesine katkısından dolayı, 
Nefise’yi kürsüde bir sürpriz yaparak 
kutluyor. Konferans sonrası fotoğraflara, 
konferans kitabına baktığımız, üzerine 
konuştuğumuz güzel bir an olarak ha-
tırımda. Keşke Nefise’yi daha derinden 
daha yakından tanısaydım diyorum…

5.10.2003 tarinde vefat eden Nefi-
se’nin anısına Karayolları Genel Müdür-
lüğü, projelendirmesinde ve inşaatında 
çok emeği geçen Nefise’nin adının, tra-
fiğe açıldığı zaman Türkiye’nin en uzun 
karayolu tuneli olacak Hapan Tüneli’ne 
verilmesi yönünde karar alıyor.

Fakat gerici düşünce bir yerlerden boy 
veriyor, tünelin adının değiştirilmesini ve 
Nefise Akçelik adının “daha kısa” bir tü-
nele verilmesinin daha uygun olacağını 
belirtiyor. Bu zihniyet hayatının her döne-
minde yanlız ülkesinin yararına çalışmış 
bir kadın mühendisin adının Türkiye’nin 
en uzun tüneline verilmesine dayanamı-
yor. Bilmedikleri tünelin “Nefise Akçelik” 
adı ile dünya literatürüne girdiği.

7-12 Mayıs 2005’de düzenlenen 31. 
ITA Dünya Tünelcilik Kongresi Bilimsel ve 
Teknik Komite’de Nefise Akçelik anısına 
adına atıf yapılıyor; hemen her sunumda 
adı anılıyor. Kongre kitabında “Karadeniz 
Sahil Yolu Projesi Nefise Akçelik ve Asar-
kaya Tünelleri Deformasyonları ve İyileş-
tirme Çalışmaları” başlıklı bir de makale 
yer alıyor.

Bu benzeri görülmemiş doğallıktaki ve 
sadelikteki insan, toprağını vatan yapan-
lar katındadır şimdi…

NEFİSE AKÇELİK 

1http://www.birgun.net/forum_index.php?news_code=1268048833&year=2010&month=03&d
ay=08 sitesinden alınmıştır. Yazı, 8 Mart 2010 tarihinde Birgün gazetesinde yayımlanmıştır. 

MÜHENDİS KADININ ADI VAR:

NEFİSE AKÇELİK
Nefise Akçelik (d. 1955, Muratlı – ö. 5 Ekim 

2003), İnşaat mühendisi, akademisyen.
Türkiye’de karayolu tünelciliğinin gelişme-

sine katkıları ile tanınır. Adı, Ordu’daki Türki-
ye’nin en uzun karayolu tüneline verilmiştir.

Yaşamı 
1955 yılında Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 

dünyaya geldi. Lise öğrenimini Erenköy Kız 
Lisesi’nde tamamladı.

1976 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1978 
yılında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik 
Araştırma Dairesi Başkanlığı Zemin Mekaniği 
ve Tüneller Şube Müdürlüğü’nde göreve baş-
ladı[1].

Meslektaşı İbrahim Ethem Akçelik ile 1978 
yılında evlenen[2] Nefise Akçelik’in bu evlilik-
ten bir kızı (1978) ve bir oğlu (1989) oldu.

1989’da teknik şef ünvanını ve Gazi Üniver-
sitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geoteknik Ana-
bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini aldı. 
Zaman içerisinde tünel ve sanat yapıları şefi, 
şube müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü 
görevlerine atandı.

Meslek hayatında 200’ün üzerinde tünel ve 
geoteknik proje çalışması gerçekleştirdi[1][2]. 
Tünel projelendirmesi ve inşaatı ve karayolu 
mühendislik hizmetleri ile ilgili şartnameler 
hazırladı; tünel yapımında karşılaşılan prob-
lemler ve karayollarında zayıf zemin problem-
leri ve önlemleri konulu iki kitap yazdı; ulusal 
ve uluslararası konferanslarda 21 makalesi 
yayınlandı.

Ekim 2002’de Uluslararası Tünelcilik Birli-
ği’nin İstanbul’da düzenlediği Yeraltı Yapıla-
rının Kullanımı Konferansı’nın organizasyo-
nunda yer aldı.

2000’de kansere yakalanan Nefise Akçelik, 
Eylül 2003’de emekliye ayrıldı. 5 Ekim 2003 
tarihinde hayatını kaybetti. Yapımına emek 
verdiği ancak tamamlandığını göremediği 
Hapan Tüneli’ne adı verilmiştir.

Kaynakça 
[1] Gülru Yıldız, Mühendis Kadının Adı Var, 

BirgünForum sitesi, Erişim tarihi:1.03.2012
[2] Berat Günçıkan, 3 Bin 775 Metre Uzun-

luğunda Bir İsim, Forumyapisal.net sitesi 
(Cumhuriyet Dergi), Erişim tarihi:01.03.2012

NOT:Bu yazı Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir 
Plancılar, Fen Bilimciler ve Teknik  Elemanlar Gru-
bu’nun internet üzerinden yayınladığı aylık bülte-
ninde 2006 yılında yayınlanmıştır. Grup, “Mühendis 
kadının adı var”  diyerek 22.12.2006’da  tünelin adı-
nın, Nefise Akçelik’in Ordulu olmaması bahanesiyle 
değiştirilmesine tepkisini göstermiştir. Tünelin şu 
anki adı Nefise Akçelik Tüneli’dir.
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1. 3 Ocak 2012 tarihinde Evrensel Gazetesi’nde yayımlanan yazı http://kadinmuhendisler.org/TMMOB2KadinKurultayi2011.aspx sitesinden alınmıştır.   
Yazı 17-18 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Kadın Kurultayına dair düşünceleri içermektedir. 

İlki 21-22 Kasım 2009 tarihinde İs-
tanbul’da gerçekleşen TMMOB Ka-
dın Kurultayı’nın ikincisi Ankara’da 
17-18 Aralık 2011 tarihlerinde yapıldı. 
Kurultaya 310 kadın katıldı. 

Kurultay yerellerden başladı. 17 il 
ve 1 ilçede (Adana, Ankara, Antalya, 
Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 
Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, 
Muğla, Samsun, Van, Zonguldak) 
yapılan yerel kurultaylara 700’den 
fazla kadın katıldı ve yerellerden çı-
kan görüşler ana kurultaya taşındı. 
Yaşanan afet nedeniyle Van kadın 
üyeleri kurultaya katılamadı. Kurul-
tay, bölgenin acısını paylaştığını, 
sevgi ve desteklerini sunduğunu 
bildirdi. Kurultaya gelen 171 önerge-
den 75 tanesi karara dönüştü. Kabul 
görmeyen önergeler de çalışmamı-
zın eksiklerini göstermesi açısından, 
onaylananlar kadar değerli ve yol 
göstericiydi. 

Yaklaşık yüzde sekseni erkek olan 
bir örgütte, kadın çalışmasının kar-
şılaştığı direnci anlatacak değilim. 
Önemli olan, bizim bu direnci kırma 
mücadelemiz. Ve bu kurultay da ilki 
gibi mücadelede kararlılığın göster-
gesi oldu. Var olan farklı görüşlere 
rağmen, ortaklaşa söz üretme ve 
birlikte karar alma yönünde koyu-
lan irade, kadınların birliği yönünden 
umut vericiydi. Yine de, bölgeler ara-
sı iletişim ve paylaşım gereksinimi 
ve buna paralel olarak mevcut kadın 
yapılarımızın bu ihtiyacı karşılayama-
dığı da ortaya çıktı. Bu doğrultudaki 
önergelerin çoğu, örgüt hukukuna 
uygun olmadığı gerekçesiyle kabul 
görmese de, en azından üzerinde 
düşünülmesi ve çalışılması için gün-
deme gelmiş oldu. 

İkinci önemli konu, kadınlar olarak 
karar alma mekanizmalarında yer 
alma konusunda tam bir mutabakat 
içinde olmamızdı. Bu doğrultudaki 
önergelerin tamamı, kadınların erkek 
egemen yapıyı dönüştürme isteği-
nin göstergesiydi. Kadın temsilcile-
rin seçiminde kadın örgütlülüğünün 
(yerelde ya da merkezdeki kadın 
komisyonlarının) önerisinin dikkate 
alınması ve 1. Kurultayda da kabul 

edilmiş olan yüzde 35 kadın kotası 
önergelerinin kabulü sevindiriciydi. 

KADIN MÜHENDİSLER OLA-
RAK TALEPLERİMİZ NE? 

Kurultayda, bölgesel asgari üc-
ret, esnek çalışma, iş güvencesizliği 
gibi saldırılara karşı, tam zamanlı, 
sigortalı, sendikalı çalışma, fazla 
mesai yapma koşullarının daraltıl-
ması ve çalışma saatlerinin azaltıl-
masına paralel olarak fazla mesai 
saatlerinin de düşürülmesi, çalışa-
nın isteğine bağlı olması ve karşılı-
ğının ödenmesinden, eşit (eş değer) 
işe eşit ücret, kreş vb. bir dizi talep 
formüle edildi. 

“Kadına dönük her türden ayrım-
cılık ve şiddet ortamını temellendi-
ren nedenler savaş durumlarında 
güçlenir. Eril kavramlar olan milita-
rizm, ırkçılık ve milliyetçiliğin kendi-
ni var ettiği ekonomik ve siyasal te-
mel kadın düşmanlığı üretir ve bes-
ler. Türk ve Kürt kadınları savaşın 
yarattığı yıkımlardan ve baskılardan 
benzer biçimlerde etkilenmektedir. 
Kadınların eşitlik temelinde yaşaya-
bilecekleri bir ortamın sağlanması 
için Kürt sorununun demokratik çö-
zümü, ana dilinde eğitim, sağlık ve 
kamu hizmetlerinin verilmesi için; 
TMMOB, diğer emek ve meslek 
örgütleriyle birlikte çalışır.” önerge-
sinin kabulü kadınların akan kana 
duyarsız olmadığını da gösterdi. 
Ancak bu konuda yaşanan tartış-
malar, ana akım medyada çıkan 
gerçek dışı haberlerin ve yorumların 
etkisini de gösteriyordu.

 
- Medya takip birimi oluşturula-

rak basında yapılan haberlerin takip 
edilmesi, eril bir dil kullanan, kadın 
beyanı ve mahremiyet ilkelerini ihlal 
eden haberlere tepki gösterilmesi, 

- Toplumda eşit katılımın destek-
lendiği ve toplumsal dışlanma teh-
didinin olmadığı, demokratik, özgür-
lükçü ve eşitlikçi bir anayasa oluştu-
rulmasında etkin rol alma,

- Şiddet ya da taciz beyanında, 
her durumda soruşturma açılır, ka-
dının beyanı esas alınır ve kadının 

kimliği gizli tutulur; önergeleri onay-
landı ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
farkındalığı yaratma yolunda bir dizi 
karar alındı. 

Kadınlar, ayrıca infaza dönüşen 
tutukluluk sürelerinin son bulması ve 
adil yargılanma haklarının gözetilme-
sinden, kültürel mirasın gelecek ne-
sillere aktarılması ve yaşanabilir bir 
çevre için politikaların üretilmesi ve 
yaşama geçirilmesine uzanan genel 
talepler için mücadelenin içinde ol-
duklarını vurguladılar. 

ERKEK EGEMENLİĞİ AŞINMA-
DAN, KADINLAR GERÇEK GÜÇ-
LERİNİ ORTAYA KOYAMAZLAR 

Kimi zaman, emek, demokrasi, 
çevre mücadelesinin kadın çalışma-
sı kapsamında olmadığı gibi eleşti-
riler alıyoruz. Oysa hayat tersini her 
gün yeniden doğruluyor. 12 Eylül’ün 
sokakları ıssızlaştırılmış en karanlık 
günlerinde siyah giysileriyle sokağa 
çıkan kadınlardan cumartesi ve ba-
rış annelerine, evlerini yıktırmamak 
için mücadele eden kadınlardan sarı 
yazmalı kadınlara, Novamed’den 
Desa’ya, TEKEL’e, Kampana’ya, Mor 
iğne kampanyasından Fethiye’de te-
cavüz davasına kadar, kadınlar her 
yerde, her zaman “Söyleyecek söz-
leri, değiştirecek güçleri” olduğunu 
gösteriyorlar. Ve biliyoruz ki, kadınlar 
erkek egemenliğini aşındırmadan 
gerçek güçlerini ortaya koyamazlar. 
Sömürüsüz ve eşitlikçi bir toplum is-
teyen işçi sınıfının erkek üyeleri için 
bu egemenlik omuzlarında ağır bir 
yükten başka bir şey değildir. Sınıf 
kardeşliği ancak, ayrıcalıklardan vaz-
geçerek mümkün olabilir. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği, ancak eşitsizliğin 
mağduru olan kadınların örgütlülüğü 
ve mücadelesiyle olanaklıdır. 

Kurultayda kabul edilen bir öner-
ge ile yazımı bitirmek istiyorum: 
“TMMOB, Oda ve şubelerde kadın 
mücadelesinin gelişmesi için pozitif 
destek verir. Bu bağlamda 8 Mart, 
Kadınların Uluslararası Birlik Daya-
nışma Mücadele Günü’nü kadın ça-
lışanları için tatil günü kabul eder. 8 
Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi için 
toplumsal mücadele verir.” 

ÖNEMLİ OLAN BİZİM MÜCADELEMİZ 
BEHİCE ÇAĞLAR MMO İSTANBUL ŞUBESİ KADIN KOMİSYONU ÜYESİ
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1. http://kadinmuhendisler.org/gy_dilcinsiyetlidir.aspx sitesinden alınmıştır. 

Irigaray, Fransız feminist okulun-
dan bir kadın düşünür. Kadın ve er-
kek öznelliğinin farklılığını savunur. 
Batı kültürünün ana tanrıçalığı hası-
raltı etmesini eleştirir. Ana tanrıçalık 
unutulup önemini kaybettikten sonra 
fallokrasi veya patriarka eril öznelli-
ğin gereksinimleri haline gelir. 

Irigaray’a göre fallokrasiyi veya 
patriarkayı eleştirmek yeterli değil-
dir. Yeni bir kültür, hatta dişil öznel-
liği barındıran ve iki farklı öznenin 
ilişkisini mümkün kılan iki kültür ya-
ratılmalıdır. Tüm beşeri farklılıkların 
içerisinde cinsiyet farklılığı en temel 
ve evrensel farklılıktır. Batı kültürü bu 
cinsel farklılığı ortadan kaldırmıştır. 
Batı erkeği anneden doğuşunu red-
dederek kendi öznelliğini yaratmıştır. 
Yaşadığımız kültürde anneden dün-
yaya gelmemizin bir önemi yoktur.

Cinsiyet farklılığı sadece biyolojik 
veya sosyal kökenli değildir; kişinin 
kendisi ile, başkası(ları) ile kurduğu 
ilişki ile de ilintilidir. Kadın ve erkeğin 
verili kurallara ve normlara uymadık-
larında ilişkideki kimlikleri aynı de-
ğildir. Irigaray’ın çalışmalarında, kız 
öğrencileri kişiler arasında, özellikle 
iki kişi arasında ve karşı cins ile iliş-
kiyi tercih ederken, erkek öğrencileri 
özne-nesne ilişkisini ve ilişki kişiler 
arasında olduğunda ise özne-grup 
ve aynı cins ile ilişkiyi tercih ederler. 
Yaşadığımız kültürde özneler arası 
ilişki, özne-obje ilişkisi ya da özne-
grup ilişkisi kadar değerli değildir. 
Düşey ve hiyerarşik ilişki biçimi ya-
tay ilişkiden daha önemli görülür. 
Kültür eril değer yargıları ile yapılanır. 
Dişil değer yargılarının büyük kısmı 
da henüz bilinmemektedir. 

İnsanın özgürlüğünün tadını çı-
karabilmesi iki cins arasında yara-
tılacak ilişkiye bağlıdır. Var olan aynı 
kişilerin aynı kültürü, aynı dili, aynı 
normları paylaşmaktan dolayı tekilli-
ğini kaybetmiş bir ilişkidir. Konuşma 
bilgi aktarımını tanımlayan bir koda 
dönüşmüştür. 

Kadın ve erkek öznelliği farklı ol-
duğundan bir taraf feragat etmeden 

aynı dünyada var olamazlar. Bu du-
rum sadece ihtiyaçlar düzeyinde var 
olabilir. Arzu söz konusu olduğunda 
yeni bir döneme geçilmelidir. 

İyi, Gerçek hatta Tanrı gibi mutlak 
değerlerin kadınlara yabancı oldu-
ğunu ve mutlaklıklar üzerinde dur-
mamalarını önerir. Mutlaklıklar Batılı 
erkeğin kendisini anal evreden ko-
parmasına yaramış ve öteki(ler) ile 
iletişimde gerekli hissi değerlerin 
yok sayılmasını sağlamıştır. 

İki farklı öznellikler olarak iletişim-
de kadın erkek gibi olmaya çalış-
maktansa anne ve erkek için sevgili 
olduğu basit doğal durumda olacak, 
erkek doğal olarak kadından doğdu-
ğu gerçeği için onu indirgemek yeri-
ne saygı duyacak. Yaratılması gere-
ken kültür eril kültürünkinden farklı 
ifade ve iletişim biçimleri içerecek. 
Konuşma, hitap değil diyalog haline 
gelecek. Kadın ve erkeğin dili kulla-
nımı zaten farklı. Erkek kendini “ben” 
ile tanımlarken kadın “sen”e daha 
açık, ilişkiye daha istekli. Yeni bir 
diyalog oluşturulurken kadın “ben” 
olacak/olmalı fakat bu “ben” “sen” 
ile erkeğin tanımladığından farklı bir 
ilişkiye girecek. 

Dil de Cinsiyetlidir
Dil cinsiyetlidir. Kadın/erkek söy-

lemlerini aynı biçimde yapılandır-
mazlar. Böylece birbirlerini anlamaz-
lar, hatta dinlemezler. Patolojilerde 
bu duymama/sağırlık sonucu ortaya 
çıkar. 

Irigaray bir çalışmasında histerik 
kadın ve obsesif erkek dilini ince-
ler. Histeride “ben” kendini “sen” ile 
ilişkilendirirken ‘herhangi bir nesne, 
dünya veya o/onlar’ dişil histerik 
söylemi “beni seviyor musun” biçi-
minde ortaya çıkar. Nesne söz konu-
su olduğunda form “senin sevdiğini 
severim” olur. “Ben” senin dünyası-
na aittir. 

Obsesif eril öznede temel biçim 
“sevildiğime inanıyorum” veya “se-
vildiğime inanmıyorum” ya da “se-
vildiğimden şüphem var” şeklinde 

Luce Irıgiray, feminist teorisyen, psikanalizci ve 
edebiyat kuramcısıdır. Yapısalcılık sonrası gelişen ve 
etkili olan Fransız feminist felsefesinin ünlü üç isimin-
den birisidir. Fransız femi-nizminin kendisiyle birlikte 
diğer önemli iki ismi Héléne Cixous ve Julia Kriste-
va’dır. Her biri kendi başına ve özgün bir düşünür 
olan bu üçlü, hem feminist felsefenin hem de daha 
kapsamlı olarak genel kuramsal alanın en etkili dü-
şünürleridir. Irigaray’da diğerleri gibi Lacancı psika-
nalizden etkilenmiştir, ve diğerleri gibi o da öznellik, 
cinsellik, dil, arzu gibi meselelerde önemli açıklamalar 
getirmiştir ve bunlar üzerinden etkili bir kuramsal alan 
oluşturmuştur.

Luce Irigaray, felsefe çalışmalarına psikanalizi da-
hil eder; bir yandan sürekli bir ilgi olarak Alman fel-
sefesine göndermede bulunur hem de öte yandan 
Jacques Lacan ve Jacques Derrida gibi yapısalcılık 
sonrası teorinin önemli isimlerini değerlendirir. Genel 
savı bakımından Irigaray, özellikle felsefede ataerkillik 
eleştirisi üzerinde yoğunlaşır ve kadının yeni bir dil ve 
yeni bir söylemsellik gereksini içinde olduğunu belirtir. 
Bu bağlamda ikili bir yönelimi oldu-ğunu söyleyebi-
liriz: Birincisi ataerkilliğin felsefe alanındaki yerini ve 
boyutunu incelemek; ikincisi ise buna karşıt olarak 
dişil kimliği tanımlamak. Tam da bu noktada temel bir 
sorunla karşılaşır Irigaray; ataerkil çerçeveye teslim 
olmaksızın bu ikili işlem nasıl gerçekleştirilebilir. Bu 
noktada kadın ile erkek arasındaki düzeni ve iktidar 
dengesini tersine çevirmektir. Kadına özgü toplumsal 
bir formun geliştirilmesi için düşünceler üretir. Bunun 
dişil öznelliğin oluştu-rulmasıyla gerçekleşeceğine 
inanır ve dolayısıyla kadını erkekleştiren mevcut sis-
temin dilini ve terimlerini kabul etmenin bir tehlike 
oluşturduğu düşüncesinden hareket eder. Burada 
kadın erkek eşitliği fikri reddedilir, asıl mesele erkek 
gibi olmamak olarak ele alınır.

Irigaray için kadının toplumsal dışlanması ve felse-
feden dışlanması bir ve aynı sürecin ürünüdür. 

Iragaray tam bu noktada aydınlanma değerlerinin 
kadının yönelimleri için uygulanamayacağı itirazı-
nı geliştirir. Aydınlanma akıl’ın ve akılcılığın egemen 
olduğu, akılcı olmayan öğelerinse yadsındığı ya da 
bastırıldığı, akıldışının denetim altına alınıp güdümlen-
meye ve dahası yok edilmeye yönelindiği bir dönemin 
adıdır bu düşüncede. Burada bahsedilen akıl Iragaray 
için tartışmasız bir şekilde eril bir akıldır.

Erkek akıl bütün Batı kültürünün tekcinsiyetliliğinin 
(monosexual) hem nedenidir hem de kendisi bu kül-
türün bir ürünüdür; kadın bu kültürde erkekten eksik 
ve aşağıda olandır. Tarafsız ve nötr bir bölge söz ko-
nusu değildir bu dünya içerisinde, öyle ki tamamen 
tarafsız ve cin-siyetsiz olduğu hiç sorgusuz kabul 
edilmiş olan felsefe ve bilim gibi alanlarda bile cinsi-
yetçilik hakimdir. Bunun nedeni Iragaray’a göre, mev-
cut her şeyin erkek öznenin söylemine göre üretilmiş 
ve erkek akla göre düzenlenmiş olmasından dolayıdır. 
Kadınların eleştirisiz doğrudan bu düzen içerisinde 
aldıkları konumlar da kaçınılmaz bir şekilde erkek öz-
ne’lik konumlarıdır.

Irigaray’a göre kadınlar yeni bir dil’e sahip olmak 
zorundadırlar. Kadın gibi konuşmak ile kadın olarak 
konuşmak arasında kesin bir ayrım yapan Irigaray, 
bunlardan ikincisini mevcut durum içerisinde hem bir 
psikolojik konumlanışı hem de toplumsal bir konum-
lanışı işaret ettiğini belirtir. Bundan farklı olarak kadın 
gibi konuşmaksa anlamın anlaşılmazlığına ve çoğul-
luğuna, doğruluk ve bilginin kontrol edilemezliğine, 
perspektif çoğulluğuna açık olmak anlamına gelmek-
tedir, yani erkek dil’in her zaman engellemeye, orta-
dan kaldırmaya, bastırmaya yöneldiği nitelikler. Kadın 
gibi konuşmak bu durumda biyolojik anlamda kadın 
ya da erkek olmakla ilgili değildir artık; örneğin, kadın 
olarak konuşan kadın gerçekte eril bir konum içinde 
konuşabileceği gibi, kadın gibi konuşan bir erkek dişil 
bir konumdan konuşuyor olabilir. 

TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ ESERLERİ: 
Ben Sen Biz: Farklılık Kültürüne Doğru, Çeviri: 

Sabri Büyükdüvenci-Nilgün Tutal, İmge Kitabevi.
Nietzsche’nin Deniz Aşığı, Çeviri: İsmail Yerguz, 

Kabalcı Yayınevi.

I R I G A R A Y
ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ
GÜLRU YILDIZ İNŞAAT MÜHENDİSİ
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ortaya çıkar. Burada özne kendisi ile 
diyalog içindedir; sen yoktur.”Ben” o 
kadar güçlüdür ki, iletişimsizliği do-
ğurur. 

Histerik kadında “ben” obsesif 
erkekte “sen” eksiktir. Ya öteki ile ya 
kendi ile oluşan bir patolojik diyalog 
ortaya çıkar. Histerik kadında diyalog 
“sen” ile şimdide veya gelecekte ge-
çer. Obsesif erkekte “ben” ile “ben” 
arasında şimdide veya geçmişte 
geçer. Bu patolojiler arzu duyulan 
karşı cins ile öznel dünyalarının fark-
lılığının hiç ayırtına varılmamasından 
ortaya çıkar veya ağırlaşır. Her ikisi 
de kendi dünyalarına hapsolur ve 
öteki ile iletişim kopar. Cinsiyet fark-
lılığı yaşanıp paylaşılmadığından iki 
öznel dünya arasındaki herhangi bir 
bağlantı imkânsız hale gelir. 

“Normal” kadın/erkek arasında da 
paylaşım çok zordur. Irigaray’ın farklı 
sosyokültürel ve farklı yaş grupları ile 
yaptığı çalışmalarda kadın/erkek dil 
yapılanmasının farklılığı ortaya çıkar. 
Irigaray bu çalışmalarda “ben-sen”, 
“ben-o” ve “ben-onlar” ilişkilerini ir-
deler. Kadınların eğilimleri karşı cins 
ile diyaloga girmek yönünde iken, 
erkeklerin eğilimi kendilerine ait so-
mut bir nesne (arabam, sigaram, 
saatim gibi) veya erkekler tarafından 
tanımlanan soyut nesne üzerindeki 
ilgilerini ifade etmek, ikili özellikle de 
karşı cins ile ilişkiden kaçınmak ve 
kendi cinsiyet grupları içinde kalma-
yı tercih etmek olmuştur. 

Erkek “sen” ile ilişkiden neden 
bu kadar kaçınır. Erkeğin hayatında 
karşı cins ile ilişkiye girdiği ilk sen 
annesidir. Özne olabilmesi için bu 
“sen”den kopmalı, onu yok sayması 
lazımdır (Bütün dillerde var olan er-
kek küfürlerinin neden anneye yöne-
lik olduğunu da anlıyoruz böylece?). 
Batı kültüründe eril özne dişil-anal 
öznelliği indirgeme ve yok sayma 
eğilimindedir. Yalnız babanın kanu-
nu düzeni sağlayabilir. Anneden ko-
puşun üstesinden Tanrı kavramı ile 
gelinir. Bu nedenle Tanrı erkektir, an-
nenin cinsiyetinden değildir. Böylece 
cinsiyet farklılığı bir gerçek olmaktan 
çıkar ve yok edilir. 

MİRABEL 
KARDEŞLER

25 Kasım, Dominik 
Cumhuriyeti’nde Clandes-
tina Hareketi’nin öncülerin-
den, Mirabel kardeşler olarak bilinen 
Patria Mercedes, Minerva Argentina ve Ma-
ria Terasa isimli üç kız kardeşin Rafael Leo-
nidas Trujillo diktatörlüğüne karşı yürüttükleri 
mücadelenin sembolleştiği gündür.

Trujillo diktatörlüğünün Mirabel Kardeşler’in 
kendileri için büyük bir tehlike olduğunu açıkla-
masının ardından, 25 Kasım 1960’da, Dominik 
Cumhuriyeti’nin kuzey bölgesinde, bir uçuru-
mun dibinde üç kadının cesedi bulunur. Bu 
katliam hükümet yanlısı gazetelerde “araba 
kazası” olarak yer alır.

Mirabel kardeşler siyasal özgürlükler 
adına kararlılıkla mücadele ettikleri için 
hapsedildiler, işkencelere maruz kaldılar, 
en sonunda hapishanedeki eşlerini ziyarete 
gittikleri sırada arabalarından zorla indirilerek tecavüz 
edildikten sonra işkenceyle katledildiler.

“25 Kasım” 1981’de Kolombiya’nın başkenti Bogota’da toplanan Birinci La-
tin Amerika ve Karayip Kadınlar Kurultay ve 1999’da Birleşmiş Milletler Ge-
nel Kurulu kararlarından bu yana “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve 
Uluslararası Dayanışma Günü”  oldu. 

25 Kasım, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal 
şiddete, aile içi şiddete, savaşa, ırkçılığa ve kadınları, kadın haklarını yok 
sayan sistemlere karşı kadınların eylem günüdür.

“Belki de bize en yakın şey ölüm; fakat bu beni korkutmuyor, haklı olan 
her şey için savaşmaya devam edeceğiz” (Maria Teresa Mirabel 1936).

“Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak her şeyi yapmak bir mutluluk 
kaynağı; kollarını kavuşturup oturmak ise çok üzücü” (Minerva Argentina 
Mirabel 1926).

“Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sistemde yetişmesine izin vermeyece-
ğiz. Bu sisteme karşı savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma her şeyimi 
vermeye hazırım; gerekirse hayatımı da” (Patria Mercedes Mirabel 1924)
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Toplumsal cinsiyet tarihsel olarak belirlenmiş belli kodları ifade etmektedir. ‘Kadınlık’ ve ‘erkek-
lik’ olarak tanımlanan cinsiyet rolleri toplumsal ve ekonomik yaşamı biçimlendirmekte ve hatta 
çoğu zaman egemen ilişkileri oluşturmaktadır. Toplumsal kurumlar ve mekânlar bu roller doğ-
rultusunda biçimlenmekte, ataerki olarak ifade ettiğimiz ‘babaların iktidarı’ toplumun her alanın-
da kadınlar üzerinde belirleyici ilişkileri oluşturmaktadır. Bu değerlerle sımsıkı çevrelenmiş olan 
kadının/kız çocuğunun bedeni üzerindeki hakları yok sayılmakta, beden üzerindeki özgürlüğün 
tanımlanması “aile” ve “toplum” tarafından belirlenmektedir. Tarihsel ve kültürel ortamda belirle-
nen bir varlık olan beden, üzerinde kurulan baskı ve denetim ilişkileriyle de doğrudan alakalıdır. 
Kadının toplum içerisindeki ikincil konumu, erkeğin kadının bedenini denetlemesini onaylayan 
uygulamalar karşısında kadının bedeni bir başkasının “nesnesi” haline dönüşmekte ve başkala-
rından gelecek her türlü şiddete de açık hale getirmektedir. 

Bu doğrultuda, ağırlıklı olarak erkek mesleği ve erkek alanı olarak tanımlanan inşaat mühendis-
liği alanında kadınlar ekonomik anlamda erkeklere göre ikincil konumda yer alırken bunun yanın-
da mesleğin şantiye koşulları kadının bedeni üzerindeki denetimi de hâkim kılmaktadır. Kadının 
‘cinsel bir obje’ olarak algılanması sebebiyle kadınlar, mesleğin icrasında zorluklar yaşıyor ve 
“ahlai değer yargıları” da yaşadıkları bu zorlukların sebebi olarak yine kadınları gösteriyor. Erkeği 
üstün kılan dünya görüşü ve değerlere bağlı olarak cinsiyet ayrımını yeniden ve yeniden besleyen 
argümanlar kadının ikincil konumunu daha da sağlamlaştırıyor. 

Bu sebeple, kadının üstüne yüklenen toplumsal değerler onu kısıtlanmış bir yaşama olduğu 
kadar değersizleştirilmiş bir bedene de maruz bırakmaktadır. Uysal, denetim altına alınmış, sin-
dirilmiş bir beden ve bu bedene yakıştırılan devinimler ‘alışıldık kadın algısının’ rahatsız yaratma-
yan fiziksel tezahürü olarak karşımıza çıkıyor.

Bedenin ve beden algısının son derece önemli olduğu çeşitli bilimsel çalışmalarla ortaya kon-
muştur. 

Mühendislik alanında toplumsal cinsiyet tartışmalarının yürütülmesinin önemli olduğu düşün-
cesiyle gerçekleştirdiğimiz “Toplumsal Cinsiyet ve Mühendislik Röportaj” dizimizin dördüncüsü-
nü de mühendislik ve kadın bedeni konusuna ayırdık. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölü-
mü’nde doktora öğrencisi olan Gülnur Elçik ile yaptığımız söyleşide tarihsel ve kültürel ortamda 
belirlenen bir varlık olarak beden ve bedenin mühendislik alanındaki algısı üzerine konuştuk. 
Röportajımızın sizlere faydalı olmasını umuyoruz…

TOPLUMSALCİNSİYETveMÜHENDİSLİKRÖPORTAJDİZİSİ

MÜHENDİSLİK  ve KADIN BEDENİ

Tarihsel ve kültürel ortamda 
belirlenen bir varlık olarak bedeni 
nasıl tanımlayabiliriz?

Beden erkek ve kadına ilişkin 
toplumsal rollerin belirlenmesinde, 
doğa ve bilinç arasında hiyerarşiye 
dayalı bir uzaklık oluşturulmasında, 
kapitalizmin temel referansların-
dan biri olan üretken olan- olmayan 
emek ayrıştırmasında her zaman 
merkezi bir rol oynamıştır. 

Bugün zengin ve yoksul, kadın ve 
erkek arasındaki hiyerarşiyi meşru-
laştıran süreçleri anlamaya çalışır-
ken, bedene ilişkin durumların “özel 
alana ait” bir varlık biçimi olarak po-
litikanın dışında konumlandırılarak 
doğal süreçlere bağlanmasının etki-

sinin açık olduğunu görüyoruz.

Dinlerin bedeni bir şehvet kayna-
ğı olarak cezalandırarak aldığı yolun 
öte tarafında insanın çeşitli süreçler-
le bedenine yabancılaşması duruyor. 
Eğer yabancılaşmayı sosyalizmin 
ifade ettiği gibi kişisel bir özgüven 
kaybının ötesinde, yapısal bir işle-
yişin sürekliliğinin unsurlarından biri 
olarak ortaya koyarsak; iş ilişkileri 
odaklı sömürülme ilişkilerinin, dış-
lanma pratiklerinin ötesinde bir ba-
kışa ihtiyacımız var. Oysa sınıfın sos-
yal üretimi diye bir şey olduğu gibi, 
toplumsal normların üretilmesinde 
beden politikalarının konumlandığı 
yeri görmek için son dönemlerde 
patlayan sezaryen ameliyatlarına 

bakmak bile yeterli. Mesela, doğum 
kontrolünü bir sosyalist mücadele-
ye dönüştürmüş olan Dora Russell’ı 
anmak isterim burada. 

Öte yandan, sağlık endüstrisinin 
ilaçların satışını vücut kitle endeksi 
gibi verileri amacına göre eğip büke-
rek yönlendirmesi; bedenin özellikle 
kadınlar açısından iş bulma süreç-
lerinde belirleyici bir faktör olarak 
işlemesi, çalışma saatlerinin artması 
ve kentleşmenin yaygınlaşması ile 
birlikte ev ve beden odaklı tüketimin 
neredeyse sosyal yaşamın tek akti-
vitesi haline gelmesi gibi son derece 
acil sorunlarla da karşı karşıyayız. 
Estetik alt orta sınıftan birinin kolay-
lıkla karşılayabileceği bir operasyon 

1. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktora öğrencisi. 2010 yılında Varlık Yayınlarından çıkan “Bedende Kıpırdanmalar” isimli kitabı Tuğba B. 
Özenç ile birlikte derlemiştir. Bkz: Bedende Kıpırdanmalar, Derleyenler: Gülnur Elçik, Tuğba B. Özenç, Varlık Yayınları, İstanbul, 2011

“Beden erkek ve kadına ilişkin toplumsal rollerin belirlenmesinde, doğa ve bilinç arasında hiyerarşiye 
dayalı bir uzaklık oluşturulmasında, kapitalizmin temel referanslarından biri olan üretken olan-olmayan 
emek ayrıştırmasında her zaman merkezi bir rol oynamıştır.”

KAFAMIZDAKİ C İ N S İ Y E T ROL LER İ
GÜLNUR ELÇİK1 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
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haline geliyor; böylelikle kişi 
kendi bedenini düzenlenebi-
lir, oynanabilir bir varlık olarak 
görmeye başlıyor ki, bunun 
sonu yok. İnsan ilişkilerinin 
giderek bedenselleşmesi, 
bedensel varlığımızın varoluş 
biçimimizi belirlemesi anla-
mına geliyor.

Üstelik doğanın sömürül-
mesi nedeniyle pek çok ülke-
de obezite bir yoksul hastalığı 
olarak ortaya çıkmaya başla-
dı; kola sudan daha ucuza 
satılıyor, hamburger meyve 
sebzeden çok daha kolay 
bulunup alınabiliyor. Vajina 
Monologları kitabının yaza-
rı Eve Ensler Ted’de yaptığı 
konuşmada kanser olduktan 
sonra bedenindeki tahribat 
ile dünyadaki tahribat ara-
sındaki ilişkinin nasıl ayırdına 
vardığını çok güzel anlatır. Bu 
yüzden Eve’ye göre bedeni-
mizle başa çıkmanın sofisti-
ke olmayan yollarından biri 
doğadaki bu sömürüye karşı 
durmaktır. “Bedenimi takdir 
etmeyi öğrendim; vejetar-
yendim, ayıktım, sigara içmi-
yordum. Ama bunlar sadece 
bedenimi kullanmanın daha sofistike bir yoluydu; çevre 
yoluna sebze bahçesi ekmek gibi.” der Eve Ensler.

Peki, bugün güzellik normlarının giderek tek biçimli 
hale gelmesini nereye koyacağız? Eskiden sınıfsal üstün-
lüğün ve egemen ırkın özelliklerinin belirleyici olduğu gü-
zellik anlayışı kadınlar için giderek katmanlı ve ulaşılması 
zor bir hedef haline geliyor; Avrupalının dik burnuna, La-
tinin kıvrak kalçasına, bir İspanyolun karamel tenine ve 
bir Arabın iri gözlerine sahip olmalı artık güzel. Erkeğe 
canının çektiği her şeyi bir anda verebilecek, seyirlik bir 
karışım…  70’lerde bir mankenle manken olmayan kadın 
arasındaki fark 10,15 kiloyken artık bu fark 30’larda ge-
ziniyor.

Bir de paket programdan söz etmek gerek. Oldu ki, 
bu katmanlı yarışı geçip hedefe vardık, yeter mi? Yetmez! 
Kadınlar artık sadece güzellik uzmanı değil, aynı zaman-
da sağlık uzmanı. Kendilerinden esirgemeleri gereken 
yemeklerle kimleri nasıl doyuracaklarını iyi bilmeleri de 
gerekiyor.

Bedenin algılanışında kadın ve erkek açısından te-
mel farklılıklar nelerdir? Üretilen ve yaratılan “güzel-
lik” söylemleri kadınlar ve erkekler nezdinde kadın 
bedenine bakışı nasıl etkilemektedir?

Beden erkek için bir güç kaynağıdır, kadın içinse hizaya 
sokulması gereken bir meczup. Doğurganlık ve güzellik 
gibi kadının toplumsal statüsünü doğrudan etkileyen sü-
reçler kadın için tam bir çıkmaz yaratır; 90 60 90 ölçüle-
rinde bir anne olmak ideali gibi. Dışarıda hanım hanımcık 
bir anne, yatakta işveli bir ‘fahişe’. Bedensel göstergele-

rin kontrol edilememesi, ka-
dın açısından suçluluk duy-
gusunu üreterek çeşitli baskı 
biçimlerini meşrulaştırmasın-
da başat rol oynar.

Seksi olmanın bir tür kı-
rılganlık halinde konumlan-
dırılması da dikkat çekici. 
Femme fatale1 değildir seksi 
kadın, çok narindir; hep güç-
lü bir erkeğin varlığı ile ta-
mamlanabilir, hayatını idame 
ettirebilir ancak: Elleri hiç kul-
lanılmamışçasına minnacık, 
cildi hiç dokunulmamışçası-
na taze, memeleri hiç öpül-
memişçesine diri olmalıdır. 
Ses tonu kimseye kızmayan 
bir yumuşaklığın baştan çı-
karıcılığını taşırken, hayatta 
güzel olmaktan başka bir işi 
yokmuşçasına yavaş hareket 
edendir seksi kadın.

Erkek için beden güven-
li yuvasıdır aslında; tecavüz 
etse erkeğe özgü cinselli-
ğin taşkınlığı girer devreye, 
kadından üstün olduğunun 
kanıtı ise güçlü kollarıdır. Er-
keğin bedeni ile ilişkisi “gös-
termek” hattında yürürken, 

kadınınki “saklamak” ile kutsanır; erkeğin pipisi sırf bir 
gelenek için kutlanırken, kadının regli bir doğal durumun 
varlığına karşın sır gibi saklanır.

Kadın ve erkeğin bedeni algılayışı arasındaki bu farkla-
rın en önemli sonucu, bedenin kadınlar arasındaki reka-
betin temel tetikleyicisi olarak konumlanmasıdır. 

Bir de bence yarattığı en büyük gedik, anneden kıza 
aktarılan bilgiyi güzelliğe sıkıştırarak anne ve kız arasın-
daki ilişkiyi pazarın değerleri içerisinde anlam kazanan 
bir forma hapsetmiş olmasıdır. 

İşyerlerinde, kadınlar ve kadın bedeni nasıl algı-
lanmaktadır? Bu çerçevede verilen tepkileri nasıl yo-
rumlayabiliriz?

İşçiler arasındaki birlikteliğin işletme yöntemleri ile 
yok edilmesi, Dejours’un dediği gibi bireysel perfor-
mans değerlendirme ve toplam kalite uygulamaları ile 

1 Femme fatale: İlişkiye girdiği erkeklere sonunda büyük sıkıntılar yaşa-
tan çekici ve baştan çıkarıcı kadın. Fransızca’da “felakete neden olan ka-
dın” anlamına gelir. Edebiyatta, sinemada ve güncel olayların aktarımında 
genelde cinsel açıdan tatmin olmaz azgın bir kadın olarak tasvir edilmek-
tedir. Femme fatale tiplemesi, şu veya bu şekilde, bütün kültürlerin efsa-
nelerinde ve folklorunda yer etmiştir. Tarihin kaydettiği ilk örnekleri arasın-
da, Sümer tanrıçası İştar ve Tevrat’ta yer alan Havva, Lilith, Delilah ve Lou 
Andreas-Salomé sayılabilir. 19. yüzyıldan itibaren, yükselen burjuvazinin 
ahlaki değerler anlayışı içinde, Batı kültüründe daha sık rastlanagelmek-
tedir. Tiplemenin örnekleri Oscar Wilde, Edvard Munch, Gustav Klimt gibi 
sanatçıların eserlerinde mevcuttur. Kadın hakları hareketinin gelişmesiyle 
ve muhtemelen bu harekete burjuvazinin bir tepkisi ve korkularının bir ifa-
desi olarak, femme fatale tiplemesi dimağlarda daha da geniş yer etmeye 
başlamış, daha da fazla sayıda örnek yaratılmıştır. Edebiyat ve resimle 
başlayan vurgu, sinemanın ortaya çıkması ve gelişmesiyle bu sanat dalına 
da taşınmıştır. Bkz: http://tr.wikipedia.org/wiki/Femme_fatale
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“İnsan ilişkilerinin giderek bedenselleş-
mesi, bedensel varlığımızın varoluş biçi-
mimizi belirlemesi anlamına geliyor.”
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aşırı çalışmaya zorlanan insanları bir 
memnuniyet duygusu için bile birbi-
riyle rekabet eder hale getiriyor. Aynı 
anda sosyal yaşam da kişisel bakım 
ürünleri ile donanmış alışveriş mer-
kezleriyle (AVM) sınırlandırılıyor.

Kadınlara ise musluk başını tu-
tan ya da emeği daha fazla takdir 
gören erkeğin gözüne girmek için 
birbiriyle didişmek kalıyor elbette. 
Hikâyenin gerisi biliniyor zaten; ka-
dınlar kıskançtır, alışverişe bayılırlar, 
iktidar bir ellerine geçti mi otoritenin 
suyunu çıkarırlar vs… genellemeleri 
diziliverir.

Feminizme olan inancımın yüksel-
diği yer de tam olarak burası.  Fe-
minizmin kadınlar arası dayanışmayı 
bütün bu söylencelere rağmen nasıl 
örgütlediğinin tanığıyım. Bu yüzden 
bedenini savaş hattından çıkarmak, 
bir dayanışmaya köprü de oluştura-
biliyor.

Bedene bakmak, bedeni konu 
alan çalışmalar yapmak feminist 
yazın açısından nasıl bir önem ta-
şır?

Feminist politika, kadının dene-
yiminin kadın bedeninin cinselliğin 
ve neslin yeniden üretimine sabit-
lenerek görünmezleştirildiğini ifşa 
etti. Saklanması öğütlenen bir şey 
üzerinden politika üretmek, ger-
çekten de bir ifşa niteliği taşıyordu. 
“Özel olan politiktir” çıkışı, gerek ev 
içi gerekse beden temelinde mün-
ferit olarak konumlandırılan her tür-
lü davranış ve anlayışın yaygınlığını 
gözler önüne sererek politikaya yeni 
bir anlam kazandırdılar. 

Sonrasında eşcinsel hareket cin-
siyetin bedenden yola çıkarak be-
lirlenemeyeceğini savunarak çok 

önemli bir hatırlatmada bulundu. 
Neye kadın, neye erkek denildiğinin 
tarihteki değişkenliğine işaret ederek 
cinsiyetin cinsellik odaklı olarak an-
laşılmasına da karşı durdu. 

Ve son olarak insanlık tarihini sos-
yoloji ile mesafeli, erkeklerin dene-
yiminden yola çıkarak yazan antro-
polojideki silkinme bu açıdan çok 
önemli bir adımdı. Feminist antro-
pologlar geriye dönüp baktıklarında 
doğurgan kadınlardan çok daha faz-
lasını gördüler.

Bugüne geldiğimizde; güzellik po-
litikaları, sağlık politikaları syborglar 
gibi pek çok alan ve konuda akıl yü-
rütüyor feministler.

Mühendislikte eril hâkimiyet 
varsa mühendislerin çalışma ko-
şulları, üretilen ürünün özellikleri 
ve Pazar ilişkileri açısından bunun 
yeniden üretim alanlarını nasıl ta-
rifleyebiliriz? Kadından mühendis 
olur mu? İnşaat mühendisliği er-
kek mesleği midir? 

Bugün bazı mesleklerin erkek 
mesleği olarak sunulmasının ardın-
da, iş koşullarının erkeklerin özellik-
lerinin dikkate alınarak oluşturulma-
sının olduğu ortaya çıkıyor. Bir kadın 
için kaldıraç konulmasındansa, ince 
işlerin gerektiği durumlarda erkek 
için süreci kolaylaştıran malzemeler 
tercih edilmiş.

Üstelik inşaat mühendisliğine özgü 
bir başka durum var. Mesleğin İngi-
lizcesi civil engineering, yani uygarlık 
mühendisi. Ee koca bir uygarlığı ka-
dınlara diktirecek halleri yoktu her-
halde(!) Türkiye’de 70’lerdeki kapita-
listleşme süreçlerini ve o dönemde 
yurt dışından getirilen inşaat mühen-
dislerini düşünün, “ilerleme”nin pra-
tisyenleri gibi görülüyordu o zaman 
inşaat mühendisleri. Ben mimarlıkla 
çatışmasını da ironik buluyorum ki 
biliyorsunuz, mimarlık da bir kadın 
mesleği olarak anılır. 

Erkekler yaşamın ev dışındaki or-
ganizasyonunu kendilerine ayırırken, 
ev içindeki düzenlemeyi de kadınla-
ra bıraktılar tabi (Mimarlık da dışın 
içinin düzenlenmesi anlamında buna 
tekabül ediyor.) Bu ayrım cinsiyetin 
ne kadar mekâna dayalı bir şekilde 
kurgulandığını, cinsiyet ayrımını be-
lirleyen ölçütün sanıldığının aksine 
biyolojik referanslar değil mekân 

gibi son derece alakasız değişken-
ler olabildiğini de ortaya koyabilmesi 
açısından önemli. Mesela hepimiz 
hatırlarız değil mi evin badanasını bir 
dönem hep evdeki kadınların yaptı-
ğını? İşin niteliğine baktığınız zaman 
“erkek işi” olarak tabir edilen ayrıma 
uyuyor ama işin ev içinde yapılıyor 
olması bir anda o işin de kadınlar 
tarafından yürütülmesinin garipsen-
memesi sonucunu getiriyor. Peki, 
hep işin tekniği ile meşgul olan er-
keklerin çamaşır, bulaşık makinele-
rinin nasıl çalıştığından bile bihaber 
olmasını nasıl okumak gerekiyor?

Mühendisliğin kadın ya da erkek 
işi olup olmadığını, çocuk yetiştir-
menin kamusal alandaki uzantısı 
olarak görülen öğretmenliğin “kadın 
işi” olarak addedilmesinden kopuk 
bir şekilde tartışmak da mümkün 
değil elbette. Kamla Bashin bir ki-
tabında “yemekleri kadınlar daha 
güzel yapıyor” diyen erkeklere yanıt 
verir, “Kadınlar yemek yaparken elle-
rini kullanıyor, başka yerlerini değil.” 
diye. Hem madem o kadar güzel 
yemek yapıyorlardı neden iş para 
kazanmaya gelince aşçıların tama-
mına yakını erkek oldu çıktı? Özetle 
hangi işi yapabileceğimizi belirleyen 
şey bedensel sınırlarımızın ötesinde, 
kafamızdaki cinsiyet rolleri. Sürekli 
bilek güreşi yaptığımız bir çağda ya-
şıyormuşuz gibi davranmanın âlemi 
yok, erkekler de bir sürü işi yaparken 
makineleri kullanıyorlar…

Kadın bedeni mühendisliğe da-
yanıksız mıdır?

Bu kadar erkek egemen bir mes-
lek olarak dizayn edilmiş olmasına 
karşın, gördüğüm kadarıyla kadınla-
rın bu konuda bir sıkıntısı yok. 

Cinsiyetçiliğin işlemesinde algıda 
seçiciliğin büyük bir etkisinin oldu-
ğunu düşünmüşümdür her zaman; 
erkek üşür ama kadın üşürse “ka-
dınlar üşüyor” olur. Erkek bir ağırlıkla 
başa çıkamazsa, izahat münferit bir 
duruma bağlı olan aksilikle sınırlıdır 
ama kadının başa çıkamadığı her 
tekil durum, kadınlığın değişmez 
özelliklerinden biri olarak kaydolur 
deftere.

Ülkelerin, toplumların bedene ilişkin 
süreçlerin teşvik edilmesinde erkekler 
açısından ne kadar cesaretlendiriciyse 
kadınlar açısından o kadar caydırıcı 
olmasının yarattığı tarihsel hafızayı da 

 

“Bugün bazı mesleklerin erkek 
mesleği olarak sunulmasının ar-
dında, iş koşullarının erkeklerin 

özelliklerinin dikkate alınarak 
oluşturulmasının olduğu ortaya 

çıkıyor. Bir kadın için kaldıraç 
konulmasındansa, ince işlerin 

gerektiği durumlarda erkek için 
süreci kolaylaştıran malzemeler 

tercih edilmiş.”
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unutmamak gerek. Bugün gerçekten 
kadınların bedenleri ve erkeklerin be-
denleri arasında ifade edilebilir bir fark 
da göze çarpıyor ama bu farkta bede-
nimizi tarihsel hafızaya göre etkinleştir-
memizin ya da etkinleştirmemizin payı 
gerçekten çok büyük. Özellikle lezbi-
yenliğin ilk duyulur olduğu zamanlar-
da lezbiyenlerin azımsanamayacak 
bir bölümünün toplumsal baskıların 
etkisiyle maskülen tavırlara meyil gös-
termesi ve lezbiyenlerin sadece top-
lumsal rolleri redderek erkekler kadar 
maskülen bir görüntü içerisinde ola-
bilmesi bu anlamda kafa karıştırıcıdır 
mesela.

Asıl canımı sıkan, kadınların beden-
lerinin mühendisliğe dayanıksız oldu-
ğunun işveren değil erkek işçiler tara-
fından sunuluyor olması. Hatta sendi-
kalarda falan, yani bu iş süreçlerini bir 
mücadele hattı içerisinde ören örgüt-
lenmelerde bunların söylenmesi çok 
garibime gidiyor. Varsayalım ki kadın 
bedeni daha dayanıksız!.. Daha adil ve 
özgür bir dünya istiyorsak bu tür ge-
rekçelere tutunup zorluklarla başa çık-
mayı insanların mevcut kapasitelerine 
bağlı süreçlere mi dönüştüreceğiz, 
yoksa insanların her türlü olanağa eri-
şim imkânının eşit hale getirilmesi için 

mi uğraşacağız? Erkekler kendileri için 
sağlanan olanakları kadınların da ken-
dileri için istemeye hakları olduğunu 
kabul etse bile, epey yol alınmış olur.

Üstelik bedenleri ile ilgili meseleler, 
kadınlar için dayanıksızlığın ötesin-
de, tacizlerin hedefi haline gelmeleri 
itibariyle sıkıntı oluşturuyor. Mühen-
dislik mesleği açısından bedenin ko-
numu merak ediliyorsa, bu konunun 
konuşulması daha iyi olur. Çünkü 
kadınlar için bu kadar erkek egemen 
bir alan içerisinde bulunmak sade-
ce taciz potansiyelini güçlendirme-
si itibariyle değil, tacizi açıklamanın 
erkekler arası ilişki ağına takılması 
nedeniyle de ciddi bir engel oluştu-
ruyor. Mühendislikte taşeronlaşma-
nın yaygınlığı, sözleşmeye dayalı ça-
lışmanın esas çalışma biçimi olması 
bu engeli daha da güçlendiriyor. Bu 
nedenle benim de üyesi olduğum, 
kadınların iş süreçlerine örgütlü 
olarak dahil olabilmesinin önemini 
vurgulayan Sendikalarda ve Meslek 
Odalarında Erkek Egemenliğine Kar-
şı Girişim’i çok önemsiyorum. 

Kadın, mühendislik mesleğinde 
de “cinsel bir obje” midir?

Kadın bedeninin kendisi bir cinsel 
objedir zaten; İslam tahrik unsuru 
olarak görür kadın bedenini, moder-
nizm “baştan çıkarıcı” olarak ifade 
eder aynı süreci. Yani bir cinsel obje 
olmak için kadın olmak yeterlidir.

Erkek cinselliğinin bir yandan seks 
pazarı, pornografi ve reklamlarla, 
öbür yandan evliliklerin devamının 
kadınların cinsel oyunlarına bağlanı-
şı yoluyla nasıl teşvik edildiğini dü-
şünün. Benim çalışma alanlarımdan 
biri pornografi, kendi deneyimlerime 
bakarak söyleyebilirim ki kadınları 
“becerilebilecek varlıklar” olarak al-
gılamak, baktığınız her yerde seks 
görmek için sadece birkaç ay yeter-
li. Tüm dünyada hala ergenliğin yo-
lunun bu süreçten geçtiği düşünü-
lünce iştahı bu kadar kabartılmış bir 
erkek egemen dünyada dikizleme-
nin standart erkek davranışlarından 
biri olmasında da şaşmamak gerek. 
Çoğu zaman kadın olmanız bile de-
ğil, kadınlık rollerini tehdit eden bir 
konumda bulunmanız dahi yeterlidir 
cinsel obje olmak için. Kadın sürü-
cülerin trafikte erkeklerce sıkıştırıldı-
ğı, araba kullanan kadının tahrik un-
suru olarak görüldüğü bir dünyadan 
söz ediyoruz. Sakız çiğnemek, kah-

kaha atmak neden kadınlar için ayıp 
sayılır; çünkü baştan çıkarıcı edimler 
olarak görülürler!

Böyle olunca da cinsel obje ola-
rak görülmek istemeyen kadın er-
keklerden daha az kahkaha atmalı, 
daha ciddi olmalıdır mesela. Bu da 
işyerlerinde kadınların verimliliğini 
düşüren önemli etkenlerden biridir. 
Mühendislik gibi erkeklerin ağırlıklı 
olduğu sektörlerde ise kadınlar bu 
süreçten kurtulmak için mütemadi-
yen kendilerini kanıtlamak zorunda 
bırakılırlar.

Kadın mücadelesi erkek düş-
manlığı mıdır?

Hayır, elbette değildir ama femi-
nizmin çok az bilindiği dönemlerden 
bu yana kadınlarca yürütülen bir 
politikanın erkek düşmanlığı olarak 
damgalanması da bana çok manidar 
geliyor. Bir şeyi tartışabilmek için se-
bebimizi mümkün olduğunca politik 
açıdan tartışılabilir hale getirmek ge-
rek (Politik derken, feminist anlam-
da, yaşamı üreten anlamında söylü-
yorum) Aksi takdirde “Böyledir”e ve-
rilen cevaba “Değildir” deme dışında 
bir imkân bırakılmıyor. 

Mesela benim “feminizm erkek 
düşmanlığıdır” iddiasında gözlemle-
diğim durum da böylesi bir sürece 
tekabül ettiğinden, böyle düşünen 
erkek arkadaşlara önerim politikanın 
kadınlarca yürütülmesini hazmet-
meleridir.

Öte taraftan emeğimizi, zama-
nımızı, ruhumuzu sömürdüğü için 
gönül rahatlığıyla kapitalizme apa-
çık düşman olabiliyorken; kadınların 
bunca öldürüldüğü, evde ya da so-
kakta tacize, tecavüze uğradığı, ye-
niden üretim dışındaki alternatifleri-
nin yok edildiği ve kendine güvenle-
rinin hedef alındığı bir dünyada bazı 
kadınların tepkisi erkeklere düşman 
olmak şeklinde cereyan ediyorsa, 
yüzyıllardır süren kadın düşmanlığı-
nı garipsememeye ya da erkeklerle 
dolu partilerden, sendikalardan, so-
kaklardan hayıflanmamaya kıyasla 
çok daha anlaşılır bir durumdan söz 
ediyoruz demektir.

“Üstelik bedenleri ile ilgili 
meseleler, kadınlar için da-

yanıksızlığın ötesinde, taciz-
lerin hedefi haline gelmeleri 
itibariyle sıkıntı oluşturuyor. 

Mühendislik mesleği açısından 
bedenin konumu merak edili-

yorsa, bu konunun konuşulması 
daha iyi olur. Çünkü kadınlar 

için bu kadar erkek egemen bir 
alan içerisinde bulunmak sade-

ce taciz potansiyelini güçlen-
dirmesi itibariyle değil, tacizi 

açıklamanın erkekler arası 
ilişki ağına takılması nedeniyle 
de ciddi bir engel oluşturuyor. 

Mühendislikte taşeronlaşmanın 
yaygınlığı, sözleşmeye dayalı 

çalışmanın esas çalışma biçimi 
olması bu engeli daha 

da güçlendiriyor.”
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TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
 
TMMOB Öğrenci Evi yapılmasına ilişkin yer tahsisiyle ilgi-
li protokol 13 Şubat 2012 tarihinde Yenimahalle Belediye-
si’nde düzenlenen bir törenle imzalandı. Törene; TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu 
II. Başkanı Selçuk Uluata, Sayman Üye Mustafa Erdoğan, 
Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras, Yürütme Kurulu Üye-
si Fatma Berna Vatan, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz, 
TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç, İMO Sayman 
Üyesi Züber Akgöl, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar, Mimarlar Odası’ndan Hazeli Akgöl ve Yenimahalle 
Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Şenol Ba-
laban ile birim yöneticileri katıldı.

ZMO VAN ŞUBE BAŞKANIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKIL-
MALIDIR
 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK ka-
dın yöneticilerinin ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Van 
Şube Başkanı Necip Altunli’nin gözaltına alınması üzerine 13 
Şubat 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 
“Haksız gözaltılar ve tutuklamalara derhal son verilmeli, Zi-
raat Mühendisleri Odamızın Van Şube Başkanı Necip Altunli 
serbest bırakılmadır. AKP’nin baskı politikaları emekten yana 
mücadeleyi, bu müca-delenin örgütleyicilerini yıldırmayacaktır. 
AKP’nin yaratmaya çalıştığı korku toplumuna karşı emek-mes-
lek örgütleri yılmadan sözlerini söylemeye devam edecektir” 
diye belirtildi.

KESK’Lİ KADIN YÖNETİCİLERE GÖZALTILAR KINANDI
 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na yönelik 
olarak 13 Şubat 2012 Pazartesi günü düzenlenen operas-
yonda gözaltına alınan KESK kadın yöneticileri 16 Şubat 
Perşembe günü savcılığa çıkarıldı. Adliye önünde toplanan 
KESK bir basın açıklaması yaparak yaşanan operasyonu ve 
gözaltıları protesto etti. KESK’e emek ve meslek örgütleri de 
destek verdi. KESK Genel Başkanı Lami Özgen açıklamayı 
okuduktan sonra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Kani Beko, TTB Mer-
kez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu ve BDP Grup Başkanve-
kili Hasip Kaplan da birer konuşma yaptı. Yapılan konuşma-
larda KESK’e yönelik gerçekleşen operasyonlar, gözaltılar 
ve baskı politika-ları kınandı. 

ARTVİN KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TMMOB’Yİ 
ZİYARET ETTİ 
 
Artvin Cerattepe’de yeniden gündeme getirilen maden işlet-
meciliğine karşı çalışmalar yürüten Artvin Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği temsilcileri TMMOB’yi ziyaret ederek destek istedi. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Artvin Cerattepe’de bakır 
madenciliği faaliyetleri için yapacağı ruhsat ihalesi öncesi 16 
Şubat Perşembe günü gerçekleşen ziyarete, Artvin Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği temsilcileri Müzekkir Saymaz, Tekin Üs-
tündağ, Derelerin Kardeşliği Platformu Sözcüsü Ömer Şan, 
platform temsilcilerinden Yaşar Aydın katıldı. Ziyarette, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yürütme 
Kurulu Üyesi Gürel Demirel ve Genel Sekreter N. Hakan Genç 
hazır bulundu. 

TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCI-
LARI ÇALIŞTAYI KİTABI ÇIKTI 
 
24 Aralık 2012 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçek-
leştirilen TMMOB Engelli Mü-hendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Çalıştayı kitabı çıktı.

PİR SULTAN ABDAL DERNEĞİ TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ 
 
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Sekreteri Cemal Şahin 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Ceyhan 21 Şubat 2012 tarihinde 
TMMOB’yi ziyaret etti. Pir Sultan Abdal Kültür Der-neği temsil-
cileri, Sivas katliamının firari sanıkları ve hükümlüleri için devam 
eden ek davanın 13 Mart Salı günü Ankara Adliyesi’nde yapı-
lacak duruşması öncesi, savcının zaman aşımı talebine karşı 
duruşmaya kitlesel katılım çağrısında bulundu. 

TMMOB 41. DÖNEM VI. DENETLEMESİ YAPILDI
 
TMMOB 41. Dönem VI. Denetleme Kurulu toplantısı 24 Şubat 
2012 tarihinde yapıldı. Top-lantıda oturum başkanlığına Köksal 
Şahin, oturum yazmanlığına Nadir Avşaroğlu seçildi. Denet-
leme sırasında TMMOB Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan ile 
TMMOB Muhasebe Gö-revlisi İhsan Aydın’dan mali konularda 
gerekli bilgiler alındı.
 

HUKUK İHLALİNİN HER TÜRLÜ AFETE ZEMİN HAZIRLA-
DIĞINI UNUTMADAN! TBMM, HÜKÜMETİN DAYATTIĞI 
HUKUKÜSTÜ YETKİLERİ KABUL EDECEK Mİ?
 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüş-türülmesi Hakkında Kanun Tasarısı” 
üzerine 29 Şubat 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada “Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu ve imar afları, 
denetimsizlik nedeniyle sağlıksız hale gelen kentlerde yeni bir 
yapılanmaya gerek olduğu hepimizin malumudur. Bu sorunun 
çözümü;  planlama, imar, kentleşme, yapı ve afet alanlarında 
bilimsel, sosyal ve bü-tünlükçü yasal düzenlemelerle mümkün-
dür. Tasarı bir an önce geri çekilerek, temel hak ve özgürlükleri 
gözeten, ülke kaynaklarını yok etmeyen, sosyal devlet ilkesini 
yadsımayan, oy ve kar kaygısı gütmeyen, bütünlükçü ve idareyi 
de bağlayan tutarlı bir düzenleme tüm ilgili ta-rafların katılımıyla 
hazırlanmalıdır” diye belirtildi.

EĞİTİM-SEN TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ 
 
KESK Yürütme Kurulu Üyesi Ali Berberoğlu ve Eğitim-Sen 
MYK Üyesi Tuğrul Culfa 1 Mart 2012 tarihinde TMMOB’yi ziya-
ret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç ile görüştüler. 
Görüşmede, kesintisiz zorunlu eğitimi kademelendirerek 4 yıla 
indiren 4+4+4 zorunlu kesintili eğitimin düzenlen-mesine ilişkin 
görüş alış verişinde bulunuldu.

BDP TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ 
 
BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, Parti Meclisi 
üyeleri Şirin Altay ve Hüse-yin Gevher, 1 Mart 2012 tarihinde 
TMMOB’yi ziyaret etti. Ülke gündemi üzerine görüş alış veri-
şinde bulunulan görüşmede TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç 
bulundu.

EMEK VE DEMOKRASİ ÖRGÜTLERİ 4+4+4’E KARŞI SO-
KAĞA ÇIKTI! 
 
Kesintisiz zorunlu eğitimi kademelendirerek 4+4+4 şeklinde 
kesintili hale getirmeyi öngören kanun teklifine karşı eğitim ku-
ruluşları, emek ve demokrasi örgütleri bir araya geldi. Anka-
ra’da 3 Mart Cumartesi günü Sakarya Meydanı’nda toplanan 
aralarında TMMOB’nin de bulunduğu örgütler AKP İl Binası’na 
yürüdüler. Örgütler adına ortak açıklamayı Eğitim Sen Genel 
Başkanı Ünsal Yıldız okudu. Açıklamada “Okul öncesi eğitimin 
zorunlu eğitim kapsamına alındığı, çocuk emeği sömürüsüne 
engel olunduğu, zorunlu eğitimin kamusal bir hak olarak tanım-
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lanarak devletin yükümlendirildiği, mesleki eğitim ve yönlendir-
mede sanayi ve sermayenin ihtiyacı, ailenin belirleyiciliği değil, 
öğrencinin kendi istekleri doğrultusunda öz-gürce karar vere-
bildiği, eğitimin hiçbir evresinin piyasalaştırılmadığı, ticarileşti-
rilmediği, eği-timin bütün evrelerinin laik, demokratik, bilimsel, 
kamusal ve anadilde eğitim ilkelerini kap-sayarak düzenlendiği, 
bir eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için toplumsal bütün ta-
rafları da kapsayacak demokratik bir tartışma ortamının yaratıl-
ması gerekmektedir” diye belirtildi.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM BİR HAKTIR, BU HAKKA NE DEVLET 
NE DE AİLE DOKUNAMAZ
 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 4+4+4 
kademeli eğitim teklifi üzerine 6 Mart 2012 tarihinde bir ba-
sın açıklaması yaptı. Açıklamada “Hem temel kademede 
hem de yükseköğretime giriş ve yerleştirmelerde yapılması 
düşünülen değişikliklerle objektiflikten, bilimsel normlardan 
ve toplumun ihtiyacından uzak düzenlemeler öngörülmek-
tedir. Her yıl değişen sınav yöntemleri, başarı puanlarının 
sınava yansıtılmasındaki hesaplamanın değişti-rilmesi ve 
bunların üzerine sınav yapan kurumlara güvenin yitirilmesi 
(ÖSS’de yaşanan olay hakkında hala toplum yanıt alama-
mıştır) gibi etkenler, çocukların ve gençlerin daha bu yaşta 
umutsuzluğa kapılmalarına yol açmakta ve haksızlığa karşı 
çıkma iradelerinin oluşumuna engel olmaktadır” diye belir-
tildi.

“ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI TASLAĞI” ÜZE-
RİNE TMMOB GÖRÜŞÜ BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ 

“Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağı” üzerine TMMOB 
görüşü 6 Mart 2012 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı’na gönderildi. Görüşte “Elektrik enerjisinin kullanımı 
toplumun vazgeçilmez ortak gereksinimlerindendir. Elektrik 
enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı kamu hizmeti niteliği ta-
şıyıp, kamusal bir faaliyet olarak sürdürülmesi de zorunludur. 
Bu anlamda da merkezi bir planlamayı gerekli kılmaktadır. 4628 
sayılı Kanun, bu amaca hiz-met etmediği gibi, dışa bağımlılığı 
ve fiyatları artırmış, içinden çıkılamaz sorunlar yumağı haline 
getirmiş ve yeni bir taslak kanunun hazırlanması zorunluluğunu 
doğurmuştur. Ancak 4628 sayılı Kanun’dan farkı bulunmayan 
bu kanun taslağının da herhangi bir soruna çözüm olmayacağı 
ve sorunların katlanarak artmasına neden olacağı açıktır” diye 
belirtildi.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayı-sıyla bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada “Bu gün, bir kez daha, mühendis, mimar, şehir 
plancısı kadınların, toplumun her kesiminde her yaş ve sınıftan 
emeğini veren ve alın terini akıtan kadınların sesi olduğu gün-
dür. Bugün yaşamın her alanında olan; üreten, geliştiren, bü-
yüten kadınların birlik, mücadele, dayanışma günüdür. Dünya 
Kadınlar Günü Kutlu Ol-sun!” diye belirtildi.

DİSK’İN SENDİKA YASALARININ DEMOKRATİKLEŞTİRİL-
MESİ EYLEMİNE DESTEK VERİLDİ
 
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 
TBMM’de görüşülmekte olan “Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı”yla 
ilgili olarak 8 Mart 2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı önünde kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Eyleme 
TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan ve 
TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç de katılarak destek 
verdi. Açıklamada “İktidarın asıl niyetinin, tarihin en büyük sal-
dırısının ikinci ayağını, yani ‘Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi’ni 
Meclis’te onaylatmak olduğunu ifade eden Ekici, ‘DİSK olarak, 

ILO sözleşmelerine, Avrupa Sosyal Şartı’na ve ülkemiz sendi-
kal hareke-tinin ihtiyaçlarına uymayan bu kanun tasarısı ve bel-
gesine karşı, siyasi iktidarı, Anayasa’nın 90. Maddesine uygun 
hareket etmeye, hükümet olarak yükümlülüklerini yerine getir-
meye; Üçlü Danışma Kurulu’nun diğer bileşenlerini de ulusla-
rarası sözleşmelerle belirlenmiş ve Anayasa ile güvence altına 
alınmış haklarımıza saygı göstermeye ve 12 Eylül yasaklarına 
karşı çıkmaya çağırıyoruz” diye belirtildi.

TMMOB’DEN AA ÖNÜNDE AÇLIK GREVİ YAPAN TGS BAŞ-
KANINA DESTEK ZİYARETİ
 
TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan, 
TMMOB Genel Sekreteri Ha-kan Genç, Kimya Mühendisleri 
Odası Başkanı Mehmet Besleme, Elektrik Mühendisleri Oda-
sı Başkanı Cengiz Göltaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu 
Ajansı’nda sendikasızlaş-tırmaya karşı açlık grevine başlayan 
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Ercan İpek-
çi’ye açlık grevinin üçüncü gününde 11 Mart Pazar günü des-
tek ziyaretinde bulundu.

TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ AÇILDI 
 
Genel Sağlık Sigortası ve sağlıkta dönüşüm projelerine karşı 
TTB ve sağlık örgütlerinin öncü-lüğünde illerde oluşturulan 
sağlık hakkı meclislerinin katılımıyla toplanan Türkiye Büyük 
Sağlık Hakkı Meclisi (TBSHM) açılış töreni, 11 Mart 2012 Pa-
zar günü Ankara’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Törene, 38 ilin sağlık hakkı meclisi, TMMOB’nin de 
aralarında yer aldığı çok sayıda meslek örgütü, sendika, siyasi 
parti ve hasta hakkı derneklerinden temsilciler katıldı.

İŞÇİLER ÖLÜYOR, ÇALIŞMA BAKANLIĞI SEYREDİYOR
 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, İstanbul 
Esenyurt’ta bir inşaat şantiye-sinde meydana gelen ve 11 işçi-
nin ölümüne yol açan yangın üzerine, 12 Mart 2012 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Bakanlık gerekli düzenle-
meleri, denetlemeleri yap-madığı için, uygunsuzluklar konu-
sunda cezai işlem uygulamadığı için ölümlerin sorumlusudur. 
Medeni bir ülkede sorumlular koltuğa yapışmaz, hesap verir. 
Ancak, döneminde ölümlerin hızla arttığı daha önceki bakan 
şimdi Milli Eğitim Bakanı olarak yaşayan ölüler yaratmanın pe-
şinde koşarken, yeni bakan da işçi ölümlerini seyrediyor” diye 
belirtildi.

DARBECİLERDEN HESABI EMEKÇİLER SORACAK
 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 12 Mart 1971 darbesinin 41. 
yıldönümü dolayısıyla 12 Mart 2012 tarihinde bir basın açıkla-
ması yaptı. Açıklamada “Eşit, özgür, kardeşçe ve bağımsız bir 
Türkiye kurma mücadelesinde sömürü düzeni ile hesaplaşarak 
darbelerle de gerçek bir hesap-laşmayı emekçiler mutlaka ya-
pacaktır. Biz emek ve meslek örgütleri 12 Eylül‘ün toplumsal 
düzeniyle ve bu düzenin bugünkü sürdürücüleri ile mücadeleye 
kararlılıkla devam edeceğiz” diye belirtildi.

MİLYONLAR ADALET İSTİYOR
 
Aralarında TMMOB, DİSK, KESK, TTB’nin de yer aldığı emek-
meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler, 
Özel Yetkili Mahkemeler ve Terörle Mücadele Kanunu’nun kal-
dırılması için “Milyonlar Adalet İstiyor” adlı bir inisiyatif kurdu. 
İnisiyatifin oluşumu 16 Mart Cuma günü Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla 
açıklandı. TMMOB adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı’nın katıldığı basın toplantısında “Milyonlar Adalet İstiyor” 
adı altında bir araya gelen örgütler adına deklarasyonu KESK 
Başkanı Lami Özgen okudu.

TMMOB Güncesi



Gerçek Gündem

Bu öğrenciye şimdi ne olacak?
KCK operasyonunda gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıra-
kılmasına rağmen öğretim gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi’nden atılan Şahin 
Atagün için savcılık ‘beraat’ istedi. Karar aşamasına gelinen dava ertelenirken, 
Atagün, “Mağdur edildim. Hayatım allak bullak oldu” dedi. 3 Şubat 2012 – 
Hürriyet

Depremzedelere soruşturma
Erciş’te 23 Ekim’de meydana gelen depremden etkilenen Patnos’ta, kaldıkları 
binalar ve okullar hasar gördüğü için okulların tatil edilmesi için eylem yapan 
öğretmenlerden “88 tanesi” hakkında soruşturma açılırken, ücretli çalışan 7 öğ-
retmene ise “işten el çektirildiği” ortaya çıktı. 3 Şubat 2012 – Cumhuriyet

Üniversitede eleştiren yanıyor
Ekşi Sözlük’te dekanı eleştiren Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 
okuldan uzaklaştırıldı. KTÜ’de üniversite yönetimini suçlayan öğrenciye ise hapis 
cezası çıktı. 3 Şubat 2012 – gerçekgündem

Üniversiteye Hukuk Dersi
Danıştay 8. Dairesi, Hacettepe Üniversitesi’ndeki yurtlarda kalabilmek için 
“anarşik olaylara katılmadığına dair” Emniyet ve jandarmadan yazı getirilmesini 
isteyen yönetmeliği anayasaya ve yasalara aykırı buldu. Kişi hakkında mahkûmi-
yet kararı aranmadan sadece Emniyet’ten alınacak yazı üzerine işlem yapılama-
yacağını vurgulayan Danıştay, yerel mahkemeden yönetmeliğin bu maddesini 
iptal etmesini istedi. 4 Şubat 2012 – Cumhuriyet

41 ölüme zaman aşımı
Sakarya’nın Pamukova ilçesinin Mekece köyü yakınlarında, 41 kişinin öldüğü 
hızlandırılmış tren kazasıyla ilgili dava 7,5 yıllık zaman aşımı süresinin dolmasının 
ardından bugünkü son duruşma ile düştü. 07 Şubat 2012 – Sabah

TRT’ye kaçak suçlaması
Sayıştay, TRT İstanbul Televizyon Müdürlüğü’nün Ulus’taki yerleşkesinde 
“Boğaziçi Kanunu’na aykırı olarak, aslında yıkılması gereken binada ruhsat alın-
madan tamir ve tadilat yapıldığını” belirledi. Sayıştay, Teftiş Kurulu’ndan konuy-
la ilgili soruşturma istedi. Sayıştay’ın TRT’ye ilişkin denetleme raporuna göre, 
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile belirlenen ‘Boğaziçi Alanı’ kapsamında bulunan 
Ulus’taki İstanbul Televizyon Müdürlüğü yerleşkesindeki müştemilatla ilgili yapım 
işleri için inşaat ruhsatı alınmadı ve Boğaziçi Kanunu’ndan doğan yükümlü-
lükler yerine getirilmedi. Sayıştay ayrıca, bu tadilat çalışmalarının Kamu İhale 
Kanunu’na aykırı yapıldığını saptadı. 9 Şubat 2012 – Habertürk

KESK’e 8 Mart baskını: 130 gözaltı
Operasyon kapsamında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Tüm Belediye ve Yerel 
Yönetim Emekçileri Sendikası (Tüm Bel Sen) genel merkezleri aranmaya başla-
dı. 16 ildeki operasyon kapsamında 130’a yakın kişi gözaltına alındı. Ankara’daki 
operasyonda KESK üyesi 15 kadın gözaltına alındı. 13 Şubat 2012 – Birgün

Karakolda dayağa mahkemeden görevsizlik kararı
İzmir’de Kadriye Cengiz’in polisler tarafından dövülmesi konusunda İzmir 17’nci 
Sulh Ceza Mahkemesi ilk duruşmada görevsizlik kararı verdi. 15 Şubat 2012 – 
Radikal

Leyla’ya 9 yıl hapis istemi   
Erzurum’da HES protestosuna katıldığı için ‘eylemlere katılanlarla görüşmeme’ 
cezası alan 17 yaşındaki Leyla hakkında bu kez 3 ayrı suçlamayla 9 yıla kadar 
hapis cezası istemiyle dava açıldı. 19 Şubat 2012 – NTV

Gerze’de “Kaymakam istifa” demek suç   
Gerze ilçesinin Yaykıl köyüne kurulmak istenen termik santral için yapılmak is-
tenen sondaj çalışmasını iş makinelerinin önüne yatarak engelleyen Yeşil Gerze 
Çevre Platformu (YEGEP) üyesi 11 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “izinsiz basın açıklaması yapmak” ve “kamu 
görevlisi olan kaymakamı istifaya davet etmek suçlaması” gerekçesiyle bir so-
ruşturma daha başlatıldı. 20 Şubat 2012 – Cumhuriyet

Eylem yapan öğretmene soruşturma   
İzmir’de, Eğitim-Sen Tire Temsilciliği’nce, AKP İlçe Teşkilatı binası önünde dü-
zenlenen eylemde polisin müdahalesiyle karşılaşan 12 öğretmen hakkında dava 
açıldı. 11 Mart 2012 – Radikal

Bu kadar ‘unutkanlık’ olur mu?
Meram Elektrik’te TEDAŞ’a bankadaki para az bildirilmiş ve okunan sayaç azal-
mış. Dağıtım ihalelerinde Fırat Elektrik’in özelleştirmesinde kasasında 8 milyon 
liranın kalmasının ardından şimdi de Meram Elektrik mercek altında. İhalesini 
440 milyon dolarla Alcen Enerji’nin kazandığı Meram’daki skandalı Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu’nun (YDK) raporları ortaya çıkardı. 12 Mart 2012 
– gerçekgündem

Kritik göreve akrabası getirildi
Soruşturulmak istenen MİT’çilerle ilgili son kararı verecek olan Danıştay dai-
resinin 3 üyesi değiştirildi. Bir üyenin de, Başbakan’ın teyzesinin oğlu olduğu 
ortaya çıktı. 12 Mart 2012 – gerçekgündem

AA’da beklenen oldu yandaş sendika kuruldu   
Anadolu Ajansı’nda (AA) Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) karşı sürdürü-
len baskı yandaş sendikaların kurulmasıyla devam ediyor. Bugün (12 Mart) AA 
önünde yapılan bir basın açıklamasıyla kısa adı Medya İş olan Medya İşçileri 
Sendikası kuruluşunu açıkladı. AA yönetimi sendikalı çalışanları tehditlerle isti-
faya zorlamış, bu yöntem işe yaramayınca üyelerden baskı ile imza toplayarak 
sendikayı olağanüstü genel kurula götürmek ve yönetimini ele geçirmek iste-
mişti. Ajans yönetiminin TGS’nin içini boşaltma çalışmalarının tutmaması du-
rumunda yeni bir sendika kuruluşunu destekleme planı yaptığı da biliniyordu. 
Ajansın sendikal baskılarına karşı TGS Başkanı Ercan İpekçi geçen hafta açlık 
grevine başlamıştı. 12 Mart 2012 – sendika.org  

Esenyurt’ta yangın: 11 işçi yaşamını yitirdi
Esenyurt’ta Güzelyurt Mahallesi 6. Cadde üzerindeki Marmara Park alışve-
riş merkezinin inşaat şantiyesinde işçilerin yatakhane olarak kullandığı naylon 
çadırlarda yangın çıktı. Yangında 11 işçi hayatını kaybetti. Esenyurt Belediye 
Başkanı Necmi Kadıoğlu ölü sayısını ilk önce 14 olarak açıklarken daha sonra 
polisten aldığı bilgiyle “11 işçi yaşamını yitirdi” dedi. 10 kişilik çadırlarda 35 işçi-
nin kaldığı belirtilirken Esenyurt Belediye Başkanı bu iddialara, “50 kişi de kalabi-
lir. Yangının sebebi soğuk hava” şeklinde cevap verdi. 12 Mart 2012 – Evrensel

Odatv’de tahliye
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün 11.duruşması görülen Odatv 
Davası’nda dört tahliye kararı çıktı. Tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Nedim Şener, 
Sait Çakır ve Coşkun Musluk tahliye oldular. Mahkeme, tahliye kararında suç 
vasfının değişme ihtimalini ve sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi dikkate aldı. 12 
Mart 2012 – Haberturk

11 işçi 300 lira için öldü
Depremin vurduğu Van’dan ailelerine ekmek parası kazanmak için gelmişlerdi 
İstanbul’a. Ordu’dan, Sivas’tan, Bitlis’ten Tokat’tan ve depremin vurduğu Van’dan 
ailelerine ekmek parası kazanmak için gelmişlerdi İstanbul’a. 11 işçi naylon ça-
dırın kurbanı oldu. Oysa patron 300 lira daha verse ateşe daha dayanıklı çadırı 
alsa, hepsi şimdi yaşıyor olacaktı. 13 Mart 2012 – gerçekgündem

Sivas katliamı ek davası zamanaşımına uğradı!
Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne 
ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanık hakkındaki ek davanın, 2 sanık 
yönünden ölmeleri, 5 sanık yönünden ise zaman aşımı nedeniyle düşü-
rülmesine karar verildi. 13 Mart 2012 – Haberturk

Sendikalar Yasası komisyondan geçti
Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı dün gece TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi. Barajın 1 olduğu tasarıda, 
işkolu sayısı 21 olarak belirlendi. Noter şartı da kaldırıldı. 14 Mart 2012 
– Birgün

Yaşı kadar kurşun orantılıymış!   
Türkiye, 2004’te evlerinin önünde polisin açtığı ateş ile yaşamını yitiren 
12 yaşındaki Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz hakkında AİHM’ye 
şok bir savunma yaptı. İlk ateşi baba ve oğlunun açtığının ileri sürüldüğü 
savunmada, “Ahmet Kaymaz 5, Uğur Kaymaz 8 kez ateş etti” denildi. 
Savunmada Uğur’un 13, babasının ise 8 kurşunla öldürülmesi de ‘oran-
tılı güç kullanımı’ olarak değerlendirildi. 14 Mart 2012 – Radikal

Yargıtay’dan korkutan istek
Hakim ve savcılara verilen meslek içi eğitimde örnek gösterilen içtihatlar 
korkuttu: Özellikle öğrenci ve gazetecilere ilişkin davalardaki ağır ceza-
lar tepki yaratırken hakim ve savcılara verilen eğitimde örnek gösterilen 
içtihatlar korkuttu: Kızını örgütten kurtarmak için kırsala giden anneye, 
yasadışı gösteriye katılanlara, yayın dağıtanlara örgüt cezası verilsin. 14 
Mart 2012 – gerçekgündem

“Paran yoksa ‘öl’ uygulaması”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Genel Sağlık 
Sigortası’nda yapılan yeni düzenleme ile SGK’nın belirlediği sağlık hiz-
meti bedelinin yüzde 90’ına kadar fark ücreti alınabileceğini belirterek, “Bu da 
açık bir deyişle ‘parası olana sağlık’, ‘paran yoksa öl’ uygulamasıdır” dedi. 19 
Mart 2012 – Cumhuriyet

BDP’li yönetici gösteri dönüşü öldü 
Barış ve Demokrasi Partisi Arnavutköy ilçe yöneticisi Hacı Zengin, 
Zeytinburnu’nda Nevruz kutlamalarında çıkan olayların ardından döndüğü evin-
de rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. BDP’li yöneticiler, 
solunum hastası Zengin’in polisin attığı gazın ardından rahatsızlanarak öldü-
ğünü iddia etti. 19 Mart 2012 – DHA 

Mağdura sürgün tacizciye terfi
Yanında çalışan memuru taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Tevhit Kekeç, müze 
müdürü olarak atandı. Dava açan memur ise ‘davanın selameti’ için sürgün edil-
di. 20 Mart 2012 – Cumhuriyet
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