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Odamızın Yolculuğuna 
Devam Edeceği Nice Yıllara…

Aralık ayının inşaat mühendisleri ve inşaat mühen-
disliği mesleği için ayrı bir önemi vardır. 

Odamızın kuruluşu vesilesiyle kutladığımız “19 
Aralık İnşaat Mühendisleri Günü” bir yandan bugüne 
kadar geçen 57 yılı ifade ederken bir yandan da büyük 
emek ve fedakârlıklarla geldiğimiz bugünler de bizler 
için geçmişin birikimiyle gelecek günleri işaret etmek-
tedir. 

Ülke ekonomisinin en önemli sektörünün yaratıcı 
ve teknik elemanları olarak bizler, sadece mühendis 
olarak değil aynı zamanda içinde yaşadığımız top-
lumun duyarlı yurttaşları olarak da mesleğimizi icra 
etmek durumundayız. Çünkü mesleğimizin bize yük-
lediği sorumluluk sadece teknik değil aynı zamanda 
doğası itibariyle ahlaki ve sosyal bir sorumluluktur.  
Bizler bu ülkenin hem mühendisleri hem de toplum-
sal duyarlılık sahibi insanları olarak, sahip olduğumuz 
mesleki bilgiyi toplumun hizmetine ve yararına kul-
lanan, mesleğimizin sorunlarını toplumun ve ülkenin 
sorunlarından ayrı tutmayan bir geleneği temsil et-
mekteyiz. Böylesi bir zamanda, meslekte uzun yılla-
rını doldurmuş meslektaşlarımızı kutlamak bizler için 
daha da anlamlı bir hal almaktadır. Meslek etiğine ve 
meslek ahlakına uygun olarak bunca yıl hizmet etmiş, 
onlarca projeye imza atmış deneyimli mühendisle-
rimizle birlikte bugün mesleğe yeni adım atmış tüm 
meslektaşlarımızın İnşaat Mühendisliği gününü canı 
gönülden kutluyor, mesleki sorumluluklarımızın öne-
minin her daim akıllarımızda olmasını temenni ediyo-
ruz. 

Odamızın Kuruluşunun 57.  Yıldönümü kapsamın-
da şubemizde bununla ilgili çeşitli etkinlikler düzen-
lenmektedir. Böylesine anlam dolu bir haftada hepi-
nizin İnşaat Mühendisleri Günü’nü kutluyor, Odamıza 
yolculuğuna devam edeceği nice yıllar diliyoruz.

Van Depreminde Duyarlılık Gösteren 
Üyelerimize Teşekkür Ederiz…

Son günlerde Van depreminde yaşadıklarımız bir 
yandan meslek alanımız için toplumsal sorumluluk-
larımızı ihmal etmememiz gerektiğini gösterirken bir 
yandan da mesleğimizin insan hayatı için önemini bir 
kez daha gözler önüne sermiştir. 99 Marmara Dep-
remi gibi büyük yıkımlara sahne olmuş bir “felaket”in 
ardından 12 yıl geçtikten sonra 23 Ekim 2011 tarihinde 
benzer acıları yaşadığımız Van depremi gerçekleşmiş-
tir. Maalesef aradan geçen 12 yıl bizlere hiçbir şey öğ-
retmemiştir. Ortaya çıkan tablo; yine yıkım yine acı…

Meslek etiğine ve 
meslek ahlakına uy-
gun olarak bunca yıl 
hizmet etmiş, onlar-
ca projeye imza at-
mış deneyimli mü-
hendislerimizle bir-
likte bugün mesleğe 
yeni adım atmış tüm 
meslektaşlarımızın 
İnşaat Mühendisliği 
gününü canı gönül-
den kutluyor, mesle-
ki sorumluluklarımızın 
öneminin her daim 
akıllarımızda olmasını 
temenni ediyoruz. 
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99 Marmara Depreminden bu yana olası deprem-
lerle ilgili atılan tek bir somut adım 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkındaki Kanun olmasına rağmen bu ka-
nun bile Van gibi birinci deprem bölgesinde birtakım 
eksikliklerine rağmen ancak 11 yıl sonra uygulamaya 
konulmuştur.

Bilime ve mühendisliğe, akla ve uygarlığa aykırı 
olarak siyasal iktidarlarca uygulanan rant politikaları 
nedeniyle, ülkemiz sadece bir “deprem ülkesi” de-
ğil bir afet ülkesi olmuştur. Mühendislik verilerinden 
yoksun imar planları, düşük standartlarda ve mühen-
dislik hizmeti görmemiş yapı üretimi yani ranta da-
yalı, düşük nitelikli, tasarımsız ve plansız kentleşme 
ve sosyoekonomik politikalar sonucunda depremler 
afete yani insani 
ve ekonomik bir 
yıkıma dönüş-
mektedir. Oysa 
yapılması ge-
reken bütün bu 
olumsuzluklar-
dan ders çıka-
rılmasıdır. Mes-
leğimiz sadece 
afet durumların-
da anılmamalı, 
mesleki sorum-
lu luklar ımız ın 
önemi her daim 
akıllarda olma-
lıdır. 

Van depre-
mi nedeniyle 
ülke olarak ya-
şadığımız bu tür 
acıların tekrar 
yaşanmaması 
için meslek-
taşlarımızdan, 
m e s l e k l e r i n i 
icra ederken 
teknik bilgile-
rini bu doğrul-
tuda kullanma-
ları ve Türkiye 
gibi nüfusunun 
%98’inin deprem riski altında yaşadığını bilerek 
mesleklerini icra etmelerini bekliyor ve bu yönde 
temennide bulunuyorum. Ayrıca Van’da yaşanan 
depremin ardından odamızca düzenlenen yardım 
kampanyasına katılarak duyarlılık göstere ve gönül-
lü olarak Van’daki hasar tespit çalışmalarına katılan 
üyelerimizi de teşekkür etmek bizler için görev ve 
minnettir. 

Yeni yılınız “kutlu” olsun…

Ülke ekonomisinin yaratıcı ve teknik elemanları 
olarak bizlerin, sadece mühendis olarak değil aynı za-
manda sahip olduğumuz teknik bilgiyi toplumun hiz-
metine ve yararına kullanmanın sorumluluğunun bilin-
cinde olarak bir seneyi daha geride bıraktık. Deprem 
gibi can yakıcı bir sorunun yanında, kanun hükmünde 
kararnamelerle sektörümüz, mesleğimiz ve meslek 
odamız üzerinde giderek ağırlaşan politikalar ve bas-
kılara karşı, her zamankinden daha güçlü ve daha ira-
deli durmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Mesleğimizi 
değersizleştiren ve meslek odamıza yönelik düzenle-
meleri yasallaştıran kanun hükmünde kararnamelere 

karşı gücümüze 
güç katarak, 
tüm bu saldırılar 
ve bizleri hedef 
tahtasına koyan 
anlayışlar kar-
şısında mesleki 
ve toplumsal 
sorumlulukla-
rımızla hareket 
etmemiz, sa-
hip olduğumuz 
sorumluluklara 
daha sıkı sarıl-
mamız gerek-
tiği bugün bir 
kez daha ortaya 
çıkmıştır.  

Geçen bir 
yılda emeğe, 
doğaya ve ken-
te saldırıların 
yoğunlaşmasıy-
la birlikte dik ve 
onurlu durabil-
menin, toplum-
dan ve meslek-
ten yana tavır 
koyabi lmenin 
önemini bir kez 
daha görüyor ve 
bu sorumlulukla 

hareket edebilmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Bu duygular içinde hepinizin yeni yılını kutluyor; yeni 
yılın size ve ailenize sağlık, mutluluk, dostluk ve barış 
getirmesi dileğiyle saygılar sunuyoruz.

İMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu

Deprem gibi can yakıcı bir sorunun ya-
nında, kanun hükmünde kararname-
lerle sektörümüz, mesleğimiz ve mes-
lek odamız üzerinde giderek ağırlaşan 
politikalar ve baskılara karşı, her za-
mankinden daha güçlü ve daha iradeli 
durmamız gerektiğini ortaya koyuyor. 
Mesleğimizi değersizleştiren ve meslek 
odamıza yönelik düzenlemeleri yasal-
laştıran kanun hükmünde kararname-
lere karşı gücümüze güç katarak, tüm 
bu saldırılar ve bizleri hedef tahtasına 
koyan anlayışlar karşısında mesleki ve 
toplumsal sorumluluklarımızla hareket 
etmemiz, sahip olduğumuz sorumlu-
luklara daha sıkı sarılmamız gerektiği 
bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır.
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Danıştay’ın, Odamız tarafından uy-
gulamaya konulan SİM Uygulama 
Esasları’nın bazı maddeleri hakkında 
yürütmeyi durdurma kararı vermesi 
nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odası 
tarafından 14 Aralık 2011 tarihinde ba-
sın açıklaması yapıldı:

Danıştay 8. Dairesi 07 Ekim 2011 
tarihinde aldığı kararla, İnşaat Mü-
hendisleri Odası’nın “Serbest inşaat 
Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, 
Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yö-
netmeliği” kapsamında yayımlamış 
olduğu Uygulama Esaslarının önemi 
bazı maddelerinin yürütmesini durdur-
muştur.

Bir meslek odasının kendi alanını 
düzenlemek üzere hazırladığı bir Yö-
netmeliğin yürütmesinin durdurulması 
konusunda neden bir basın açıklama-
sı düzenleme gereği duyduğu merak 
edilebilir.

Aşağıda bunun nedenleri ayrıntılı 
olarak açıklanmaya çalışılacaktır.

Bugün artık sokaktaki vatandaşın 
dahi bildiği bir gerçek Türkiye’nin dep-
rem gerçeğidir. Ülkemiz, yeryüzünün 
en aktif deprem kuşaklarından birisi-
nin üzerinde bulunmakta olup toprak-
larının % 96’sı farklı oranlarda deprem 
tehlikesine sahiptir ve nüfusumuzun 
% 98’i de bu bölgelerde yaşamaktadır.

Ülkemizde hemen hemen her on yıl-
da bir 7 ve üzerinde büyüklükte yüzler-
ce hatta binlerce insanın yaşamını yok 
eden depremler meydana gelmektedir. 
Dahası orta büyüklükteki depremlerde 
bile ne yazık ki yapılarımız yıkılmakta 
ve onlarca insanımız yaşamını kay-
betmektedir. En son Van’da meydana 
gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 
onlarca yapının yıkılması sonucu 44 
kişi yaşamını kaybetmiştir.

Bu yıkımların nedenleri araştırıldı-
ğında; seçilen taşıyıcı sistemlerin hem 
tasarım hem de imalat açısından dep-
reme dayanıklı yapı tasarımı ilkelerine 
uymadığı, kullanılan beton ve çelik 
yapı malzemelerinin “Deprem Bölge-
lerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yö-
netmelik” te öngörülen nitelikte olma-
dığı, imalat sürecinin denetlenmemesi 
nedeniyle bilinen en basit kuralların 
dahi uygulanmadığı görülmüştür.

Tüm bu olumsuzlukları tek bir cüm-

lede özetlemek mümkündür; “Yıkılan 
ya da ağır hasar gören binalar kaçak 
veya nitelikli mühendislik hizmeti al-
mamış binalardır.”

Van depreminden sonra kamuoyun-
da ve medyada Meslek Odalarının da 
bu konudaki sorumluluğundan söz 
edilmeye başlanmıştır. Ancak kamu-
oyu meslek Odalarının sorumluluk-
larının gereğini yerine getirebilecek 
düzeyde yetkiye sahip olmadığını bil-
memektedir.

Bu noktada bir kanundan söz etmek 
gerekiyor. 1938 yılında yürürlüğe giren 
3458 sayılı “Mühendislik ve Mimarlık 
Hakkında Kanun” …

Bu Kanunun 1. Maddesinde; “Tür-
kiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde 
mühendislik ve mimarlık unvan ve 
salahiyeti ile sanat icra etmek isteyen-
lerin, mühendislik veya mimarlık tah-
silini gösteren Türk yüksek mekteple-
rinden verilen diplomaya haiz olmaları 
şarttır.”denmektedir.

Yani, ülkemizde mühendislik hiz-
metleri yapabilme yeterliliğine haiz 
olmanın ölçütü olarak diploma sahibi 
olmak yeterlidir. Bir başka deyişle, Mü-
hendis ya da mimar unvanlı bir kişinin 
o konuda eğitim almış olduğunu gös-
teren diploma, aynı zamanda o alan-
daki işi yetkinlikle yapabilmesinin de 
göstergesi sayılmaktadır.

3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık 
Hakkında Kanun’un kabul edildiği dö-
nem ile günümüz koşulları, ülkemizde-
ki mühendis sayısı, mühendislik okul-
larının durumu, uygulanan teknoloji ve 
benzeri konularda karşılaştırıldığında, 
diplomanın belgelediği eğitimin, her 
ne kadar çok önemli ve gerekliyse de, 
bir işi layıkıyla yapabilmenin tek ölçütü 
olarak kabul edilmesi mümkün değil-
dir.

Bu bağlamda, imar ve inşaat faali-
yetlerinde görev alan mühendislerin 
meslek yaşamları boyunca edinme-
leri gereken bilgi ve deneyimlere iliş-
kin normların ve süreçlerin çağdaş 
gelişmelere uygun şekilde belirlenip 
düzenlenmesi önem taşımaktadır. Mü-
hendislik hizmetlerinde sağlanacak 
iyileşme, kamunun hizmet alımında 
kaliteyi yükselteceği gibi, kaynakların 

verimli kullanılması suretiyle daha fazla 
hizmet ve katma değer elde edilmesini 
sağlayacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası, işte bu 
gerçeklikten hareket ederek meslek 
alanını düzenlemeye çalışmaktadır 
ve Danıştay tarafından yürütmesi 
durdurulan “Serbest inşaat Mühen-
disliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, 
Denetim ve Belgelendirme Yönetme-
liği Uygulama Esasları” bu anlayışın 
ürünüdür.

Odamız mevzuat çalışmalarını yürü-
türken İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
tüm karar organlarıyla birlikte hareket 
etmektedir. Yönetmeliklerimiz Danış-
ma Kurulu Toplantılarımızda Şubeler 
arası ortak toplantılarımızda, Şube 
Başkanları Toplantılarımızda tartışılıp 
değerlendirildikten sonra son şeklini 
almakta ve Genel Kurullarımızdan ge-
çirilerek yürürlüğe girmektedir. Nitekim 
diğer pek çok yönetmeliklerimiz gibi 
SİM Yönetmeliğimiz de, Yetkin Mühen-
dislik Yönetmeliğimiz de bu süreçler-
den geçerek uygulamaya alınmıştır.

Danıştay 8. Dairesi söz konusu ka-
rar ile Yönetmeliğin, serbest inşaat 
mühendisliği faaliyetini sürdürebilmek 
için iki yıllık periyotlarda asgari düzey-
de katılımı zorunlu tutulan meslek içi 
eğitimlere ilişkin hükümlerinin yürüt-
mesini durdurmuştur.

Bunun anlamı, bir inşaat mühendisi 
meslek hayatı boyunca kendini geliş-
tirmek adına hiçbir çabası olmasa dahi 
mesleğini yapma hakkına sahip olabi-
lecektir.

Her ne kadar Odamızın TMMOB 
yasası ve Anayasanın 124. maddesi 
çerçevesinde “mesleğin, meslektaşın 
ve kamunun yararına mevzuat oluştur-
ma” yetkisi olsa da Danıştay’ın mevcut 
yasalar çerçevesinde bu kararı aldığını 
biliyoruz. Nitekim Danıştay kararında 
“…Meslek odalarının Anayasada ve 
yasalarda belirlenen amaçlarını ger-
çekleştirmek üzere meslek mensupla-
rına yönelik eğitim ve etkinlik düzenle-
mesi mümkündür. Ancak bu çerçeve-
de İnşaat Mühendisleri Odasınca ser-
best inşaat mühendisi belgesinde 
uzmanlık alanına yer verilerek bu 
alanın doldurulabilmesi için; meslek 
içi eğitime devam edilmesi, akademik 

MESLEĞİMİZİN İTİBARINI 
KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİDİR
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unvan ve belli sayıda işin yapılması 
gibi kıstaslar ile belirlenecek puanlama 
uyarınca yasalarla tanınan serbest 
mühendislik yapma hakkını dolaylı 
da olsa engelleyecek düzenleme-
lerin yapılması hukuken mümkün 
olmadığından…” denmesi de bir zo-
runluluğu işaret etmektedir.

Bir yanda gerekli alt yapı oluşturul-
madan açılan mühendislik fakültele-
ri ve her yıl aramıza katılan binlerce 
meslektaşımız, diğer yanda bilgi ve 
teknolojideki hızlı değişimler; bir yan-
da ülkemizin deprem gerçeği, yıkılan 
binalar, yaşanan can kayıpları, diğer 
yanda kamusal sorumluluklarımız…

Anayasa, TMMOB Yasası, İmar Ya-
sası, Yapı Denetimi Hakkında Yasa vb. 
İnşaat Mühendisleri Odası’na birçok 
görev yüklemektedir. Ancak Danıştay 
8. dairesinin karar gerekçesinden an-
laşılacağı gibi bu görevlerin layıkıyla 
yerine getirilmesi için Odamız yetkilen-
dirilmemiştir.

İnşaat Mühendisleri Odası; mesleki 
alanının insan hayatını doğrudan 

ilgilendiren bir alan olması sebebiy-
le, üyelerinin sadece kimlik bilgileri-
nin sicilini tutmakla kalmayıp mesleki 
değerlendirmeye esas sicillerini de 
tutarak mühendis hatalarını en aza 
indirgemeyi amaçlamıştır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01 
Ocak 2006 tarihinden bu güne kadar 
gerek şube ve temsilciliklerimizce ge-
rekse Oda merkezi tarafından yakla-
şık 2600 adet kurs, seminer benzeri 
meslek içi eğitim etkinliği düzenlenmiş 
olup bu eğitimlere katılım 138.000 kişi 
civarındadır.

Bu noktada bir yanlış anlamayı ön-
lemek için ifade etmek zorundayız ki, 
İnşaat Mühendisleri Odası’nın üni-
versitelerin yerini alma gibi bir niyeti 
yoktur. Düzenlemekte olduğumuz 
eğitimler “mesleğin kazanılmasından 
sonraki süreçleri” kapsamakta olup, 
bu eğitimle inşaat mühendisliği eğitimi 
karıştırılmamalıdır.

Meslek içi eğitimlerimize katılma 
oranının yüksekliğinden de anlaşılaca-
ğı üzere üyelerimizin büyük çoğunluğu 

uygulamalarımızı içselleştirmiştir. Ne 
var ki her meslekte olduğu gibi bizim 
mesleğimizde de yüklendiği sorumlu-
luğun farkında olan, mesleğini doğru 
icra etmek isteyen üyelerimiz olduğu 
gibi, edindiği diploma ile her şeyi yap-
maya muktedir olduğunu varsayan, 
uygulamalarımızdan rahatsızlık duyan 
meslektaşlarımız da olabilmektedir.

Nitekim geçmiş yıllarda SİM Yönet-
meliği’nin benzer maddeleri, Yetkin 
Mühendislik Yönetmeliğimiz ve niha-
yetinde bugün SİM Yönetmeliği Uygu-
lama Esasları bu anlayıştaki üyelerimi-
zin açtığı davalar sonucunda iptal edil-
miş ya da yürütmesi durdurulmuştur.

Sonuç olarak;
Mesleğimizin itibarını korumanın 

kurumsal olarak bize; bireysel olarak 
da üyelerimize ve meslektaşlarımıza 
ait olduğunu hatırlatıyor ve yönetmelik 
hazırlamaktaki amacımızın keyfi ol-
madığını, üyelerimize zorluk çıkarmak 
hiç olmadığını, aksine yaşam hakkına 
ve mesleğimizin saygınlığını korumaya 
dönük bir çaba olduğunu kamuoyunun 
ve üyelerimizin bilgisine sunuyoruz.

Sağlık emekçilerinin kararını aldı-
ğı, KESK ve TTB’nin çağrısıyla ülke 
çapında örgütlenen 21 Aralık Gre-
vi’nde Türkiye’nin dört bir yanında iş 
bırakan emekçiler alanlarda buluştu. 
Grevi TMMOB de destekledi.

Ankara’da sağlık ve sosyal hiz-
met emekçileri başta olmak üzere 
kamu emekçilerinin çağrısıyla ger-
çekleşen grev, Ankara Üniversitesi 
İbn-i Sina Hastanesi ile Hacettepe 
Üniversitesi’ndeki buluşmayla baş-
ladı. Sağlık Bakanlığı önündeki Abdi 
İpekçi Parkı’na yüründü ve Sağlık 
Hakkı Meclisi kuruldu. Türk Tabiple-
ri Birliği Merkez Konsey üyesi Eriş 
Bilaloğlu’nun konuşmasıyla meclis 
oturumu başladı. Oturumun ardın-
dan KESK’in grev programının de-
vam ettiği Ziya Gökalp Caddesi’ne 
yüründü.

KESK’in grev programı ise Kolej 
Meydanı’nda başladı. Kolej Mey-
danı’nda toplanmaya başlayan 
TMMOB’nin aralarında bulunduğu 
binlerce kişi Ziya Gökalp Caddesi’ne 
yürüdü. Kamu emekçileri adına ba-
sın açıklamasını KESK Genel Başka-
nı Lami Özgen yaptı.

TBMM’de oylanan bütçe görüş-
melerinde kamu emekçilerine, as-

gari ücretlilere, işçilere, köylülere, 
esnafa yer verilmediğini söyleyen 
Özgen, bütçeden sermayeye teş-
vik, rantiyecilere kıyak, asgari ücrete 
vergi kesintisi, kamu hizmetlerin 
paralı hale gelmesi, silahlanmaya 
ayrılan payın artırılmasının çıktığını 

ifade etti. “Kim büyüyor?” diye so-
ran Özgen, büyüyenin halkın sefaleti 
olduğunun altını çizdi. KESK olarak 
taleplerini sıralayan Özgen, AKP’yi 
son defa uyardıklarını söyledi ve mü-
cadeleyi yükselteceklerinin sözünü 
verdi.

TMMOB 21 ARALIK GREVİNİ DESTEKLEDİ
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TMMOB üyesi mühendis, mimar, 
şehir plancısı kadınların sorunlarını 
ve çözüm önerileri tartıştıkları TM-
MOB 2. Kadın Kurultayı 17-18 Aralık 
2011 tarihlerinde Ankara’da gerçek-
leştirildi. Kurultaya mimar, mühen-
dis, şehir plancısı 252 kadın delege 
ile kadın örgütlerinden ve çeşitli ku-
rumlardan 58 konuk katıldı.

 İMO Teoman Öztürk Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen kurultay mü-
zik dinletisi ve yerel kurultaylardan gö-
rüntülerin yer aldığı bir sunu ile başladı. 

Açılışta konuşan TMMOB Yürütme 
Kurulu ve Kurultay Düzenleme Kuru-
lu Üyesi Berna Vatan, Kadından So-
rumlu Devlet Bakanlığının kaldırılması-
nı eleştirerek, bunun kadın sorununun 
aile sorununa indirgediğinin göster-
gesi olduğunu ifade etti. Kadınların 
geçici ve kayıt dışı işlerde çalıştığını, 
ev içi emeğinin görünmez kılındığını 
belirten Vatan, “Kadın erkek eşitliğinin 
sağlanması için daha kaç yüzyıl ge-
rekli” diye sordu. Erkekler tarafından 
yönetilen bir dünyada kadın olmanın 
zorluğuna dikkat çakan Vatan, bugün 
kadın erkek eşitliğini savunanların bile 
bilinçaltlarında “erkeklerin egemen ol-
duğu” düşüncesinin yattığını söyledi. 
Devlet yöneticilerinin sadece yüzde 
16’sının kadın olduğunun altını çizen 
Vatan, mücadele edilmezse bu ger-
çeklikle yaşanmaya devam edileceğini 
belirtti. Vatan, “Kadınlar artık yeter di-
yerek, susmayarak haklarını her yerde 
savunmalı” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı da açılışta yaptığı 
konuşmada, Kurultayın sosyal adalet, 

iş güvencesi, eşit işe eşit ücret, kadın-
lara yönelik sosyal, siyasal ve kültürel 
alandaki ayrımcılığın kaldırılması, fırsat 
eşitliği, kamusal ve özel alanda kadı-
na yönelik şiddetin son bulması, ça-
lışma yaşamındaki cinsiyetçi bakışın 
değişmesi, kadınların yetki ve karar 
mekanizmalarında yer alması, kadın 
mühendis, mimar ve şehir plancıları-
nın sorunlarının görünür kılınması açı-
sından önem taşıdığını ifade etti.

TMMOB Genel Kurulu’nda kadınla-
ra yönelik alınan kararlardan örnekler 
veren Soğancı, egemen sınıfın çı-
karlarına hizmet eden cins ayrımcılığı 
çözülmeden özgür ve eşit bir toplum 
yaratılmasının mümkün olmadığını be-
lirtti. Soğancı sözlerini “TMMOB, ‘Ka-
dın erkek yan yana, omuz omuza, ya-
şamın her alanında!’ demektedir. TM-
MOB, ‘Kadınlar örgütlü, TMMOB daha 
güçlü’ demektir” şeklinde tamamladı. 

Açılış konuşmalarının ardından Di-
van seçimi yapıldı. Divan Başkanlı-
ğına Nergiz Bilgin (MMO), Başkan 
Yardımcılıklarına Ayşegül Akıncı Yük-
sel (Meteoroloji MO), Serap Özpolat 
Çete (MMO), yazmanlıklara ise Ece 
Etel (ŞPO) ve Duygu Karaca (HKMO) 
seçildi. Sonuç bildirgesi komisyonu-
nun belirlenmesinden sonra Kurultay 
Düzenleme Kurulu’ndan TMMOB Yö-
netim Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer 
mevcut durum değerlendirmesi üzeri-
ne bir sunum yaptı. 

Kurultay, “Kapitalizm ve Kadın”, 
Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, “Kadı-
na Yönelik Şiddet” ve “TMMOB’de 
Kadın Örgütlenmesi” başlıklarında 4 
oturumda, 18 ilde düzenlenen yerel 

kurultaylardan gelen 172 önergenin 
oylanması ile devam etti. 

TMMOB 2. Kadın Kurultayı 
Sonuç Bildirgesi
17 - 18 Aralık 2011 - Ankara
Mimar, mühendis ve şehir plancısı 

kadınların sorunlarını dile getirerek 
bunlara yönelik çözüm önerileri sun-
mayı amaçlayan ve TMMOB 41. Dö-
nem Olağanüstü Genel Kurulu’nca 
yapılması karar altına alınan 2. TM-
MOB Kadın Kurultayı Ankara’da 17-
18 Aralık 2011 tarihinde İMO Teoman 
Öztürk Toplantı Salonu’nda gerçek-
leştirilmiştir. Kurultaya mimar, mü-
hendis, şehir plancıları olmak üzere 
toplam 252 kadın delege ile kadın 
örgütlerinden ve çeşitli kurumlardan 
58 konuk katılmıştır. 

Kapitalizm ve Kadın, Toplumsal 
Cinsiyet Rolleri, Kadına Yönelik Şid-
det, TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi 
konu başlıkları altında 4 oturumda 
gerçekleştirilen Kurultayımızda, ye-
rel kurultaylarda kabul edilen öner-
geler değerlendirilmiştir. 

Öncelikle hepimizi derinden 
etkileyen Van ilinde yaşanan afet 
nedeniyle aramıza katılamayan Van 
kadın üyelerimizin acısını paylaşıyor 
tüm kadınlar olarak sevgi ve 
desteklerimizi bir kez daha sunuyoruz.

Bugün TMMOB’nin 380.000 olan 
toplam üye sayısının % 19’u kadınlar-
dan oluşmaktadır. 2.Kadın Kurultayı-
mız, TMMOB örgütlülüğündeki kadın-
ların örgüt içindeki temsiliyetinin artırıl-
ması yolunda atılan adımlardan biridir.

Kadına yönelik ayrımcılık, sömürü 

II. KADIN KURULTAYI 
TMMOB 2. KADIN KURULTAYI ANKARA’DA YAPILDI
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ve şiddet, eşitsizliğin, sınırsız tüke-
timin, sömürünün, yoksulluğun sis-
temleştirildiği kapitalizmin doğal so-
nuçlarından sadece biridir. Egemen 
sınıfın çıkarlarına hizmet eden cin-
siyet ayrımcılığı çözülmeden özgür 
ve eşit bir toplum oluşması mümkün 
değildir. 

Kadınların, kadın oldukları için 
karşı karşıya kaldıkları şiddet, taciz, 
tecavüz, güvencesizlik gibi sorunla-
rın çözümünde örgütlü bir mücadele 
verilmesi gerektiği açıktır.

Evrilme sürecinde kapitalizmin 
kadın ile kurduğu ilişki, ihtiyaca bağlı 
olarak “ucuz emek - kutsanmış anne-
lik” arasında gidip gelmektedir.

Bugün ülkemizde toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığı, aile içi ilişkilerden başlaya-
rak toplumsal hayat içerisinde her dü-
zeyde yaşanmaya devam etmektedir. 
İş yaşamında, sosyal yaşamda, aile içi 
yaşamda kadının kadın olmasından 
kaynaklı sorunlar, tarihsel, kültürel, 
dinsel faktörler nedeniyle görmezden 
gelinerek kadın, indirgemeci bir man-
tıkla ele alınmakta ve “sığ” politikada 
malzeme olarak kullanılmaktadır.

Meslek seçimleri ve iş yaşamında 
da cinsiyetçi iş bölümü ciddi bir so-
rundur. Oysa çağdaş yaşamda ka-
dın ve erkek, toplumsal iş bölümüne 
katıldıkları oranda hayata ortak ola-
bilmektedir.

Mühendis, mimar ve şehir plancısı 
kadınların eğitim sahibi olmaları top-
lumsal rolleri nedeniyle yüklendikleri 
sorumluluklarını azaltmamakta, iş 
yaşamlarındaki sorunlarını boyutlan-
dırmaktadır. Ailedeki çocuk bakımı 
ve eğitimi, yaşlı ve hasta bakımı tüm 
kadınlar gibi asli vazifeleri olarak 
görülmekte ev içi emekleri görün-
mez kılınmaktadır. İş yerlerinde aynı 
eğitim ve aynı sorumlulukları taşı-
dıkları erkek meslektaşlarına göre 
daha düşük ücretlerle çalıştırılmak-
ta, işten çıkarılacaklar listesinde ise 
ön sıralarda yer almaktadır. Doğanın 
verdiği doğurganlık özelliği deza-
vantaj olmakta, hamile olmak artık 
işe yaramaz eleman olmak anlamına 
gelmektedir. Ne zihnen ne de bilgi 
birikimi olarak erkek teknik eleman-
lardan hiçbir eksiği olmayan kadın-
larımıza cinsiyet ayırımcılığı daha iş 
ilanlarında dayatılmakta, erkek mü-
hendis arayan ilanlarla yoluna ket 
vurulmaktadır. 

Bugünkü siyasi iktidar, kadına yö-
nelik şiddet yasası yerine “Ailenin 
Korunması Kanunu”nu çıkaran, ka-
dın erkek eşitliğinin sağlanması için 
kurulması istenen komisyonu, “Fır-
sat Eşitliği Komisyonu”na çeviren bir 
siyasi bakışa sahiptir. 

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet 

Bakanlığı’nın yerine “Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı”nın kurulma-
sı ile kadın hareketinin mücadelesi 
geriletilmeye çalışılmaktadır. Bu de-
ğişiklik planı ile kadın erkek eşitliğini 
sağlamakla görevli tek genel müdür-
lük olan Kadının Statüsü Genel Mü-
dürlüğü bu yeni bakanlığın altında 
yer alarak ve kadın erkek eşitliğini 
sağlamakla yükümlü bir kurum ol-
maktan çıkarılarak yardım dağıtma 
örgütü haline getirilmektedir.

Bu düzenleme ile kadının birey ola-
rak tanımlanmasına son verilmiş, ka-
dın aile ve namus ile kurumsal olarak 
da özdeşleştirilmiştir. TMMOB, kadını 
görmezden gelen, kadının kişiliğini 
yok sayan, bakanlığın adından bile 
“kadın”ı çıkaran bu siyasi anlayışa 
karşı ülkemizdeki kadın örgütlerinin 
yürüttüğü aktif mücadeleyi destekler.

TMMOB, hükümetin kadına dö-
nük ilkel tutumunu somutlaştırarak, 
kadının toplum yaşamı ve istihdam 
dışında bırakıldığı çağ dışı politika ve 
uygulamaları tespit eder ve kamuo-
yuyla paylaşır. Birliğimiz, bu olum-
suzlukların giderilmesinde eğitimi bi-
reyin ve toplumun özgürleşme süre-
cinin bir parçası olarak görmektedir. 
Kişileri baskı altına alan, aralarında 
insani eşitsizlikler üreten, yaratıcı ve 
üretici dinamiklere ket vuran sistem-
lerde özgürlüğün gerçek anlamda 
hayat bulması mümkün değildir.

Emeğin, hakların korunması, ya-
şam standartlarının genişletilmesi ve 
insanca bir yaşam, tüm emekçilerin 
ortak talebidir. Kapitalizmin cinsiyet 
ayrımını derinleştirerek sömürdüğü 
emekçilerin bu saldırıya ortaklaşa 
yanıt vermeleri kaçınılmazdır. Ka-
dınların, örgütlü emek muhalefetinin 
asli unsuru olarak, birlik örgütlülüğü 
içerisinden başlamak üzere toplum-
sal muhalefetin tüm katmanlarında 
temsil ve teşvik edilmesi son derece 
önemlidir. Kadın mücadelesi, güçlü 
toplumsal ve sınıfsal temellere da-
yanmalı ve “toplumsal cinsiyet eşit-
liği”  bakış açısını yansıtmalıdır.

TMMOB, tüm üyelerinin cinsiyet ay-
rımcılığına karşı bilinçlendirilmesi, top-
lumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığı-
nın içselleştirilmesi için çaba sarf eder.

Ülkemizde; başta kadına yönelik 
şiddetin önlenmesi olmak üzere 
kadına, yaşamın içinde hak ettiği yerin 
kazandırılması için TMMOB, söylemini 
“toplumsal cinsiyet eşitliği” temelinde 
oluşturarak kamuoyuyla paylaşır. 

Birliğimiz, egemen sınıfın çıkarla-
rına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı 
sorunu çözülmeden, demokratik bir 
toplum yaratılmasının mümkün ol-
mayacağının farkındadır. Bu nedenle 
kadın ve erkeğin eşit bir şekilde, yan 

yana yaşamın her alanını paylaşması-
nı ve omuz omuza mücadele etmesini 
savunmaya devam edecektir. 

Yasalarla gerçekleştirilen özelleştir-
me, taşeronlaştırma uygulamaları ve 
esnek çalışmanın yaygınlaşmasıyla, 
kadın emeğinin sömürüsü artmaya 
devam etmekte, kadınlar daha çok 
düşük ücretli işlere mahkûm hale 
getirilmektedir.

Meslek seçiminde ve mesleğe ha-
zırlıkta belirleyici olan cinsiyetçi iş 
bölümü ve toplumsal kabullerin deği-
şimi için, eğitim süreçlerinde cinsiyet 
ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına 
yönelik eğitimin her aşamasında kul-
lanılan cinsiyetçi dil ve bakışın değişti-
rilmesi gerekmektedir. 

TMMOB, başta kendi meslek 
odaları olmak üzere, demokratik 
kitle ve meslek örgütlerinde kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi ve top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin örgüt içi 
hukuka yansıtılarak, işler ve işlevsel 
bir yaşam anlayışına dönüşmesi yo-
lunda çalışır.

TMMOB bölgesel asgari ücret, es-
nek çalışma biçimleri gibi eşitsizliğin 
önünü açmayı hedefleyen saldırılara 
karşı emek örgütleri ile birlikte müca-
dele eder, toplumsal muhalefeti güç-
lendirebilmek için üyelerini bu konuda 
bilgilendirerek eylem ve etkinlikler dü-
zenler.

TMMOB çalışma yaşamı içerisinde-
ki cinsiyet ayrımcılığının sonuçlarından 
biri olan kadınlar ve erkekler arasında-
ki ücret farklılıklarının engellenmesi ve 
“eşit işe eşit ücret” talebinin hayata 
geçirilmesi için diğer emek örgütleriy-
le birlikte mücadele eder. 

Kadınlara ve kadın mücadelesi 
verenlere karşı önyargıların sonuçla-
rı kadınlara baskı ve eşitsizlik olarak 
geri dönmektedir. TMMOB, toplu-
mun patriarkal yapısı gereği kadının 
cinsiyetinden dolayı maruz kaldığı 
eşitsizliği gidermek için pozitif des-
tek politikalarını benimser. 

Kadına dönük her türden ayrımcı-
lık ve şiddet ortamını temellendiren 
nedenler savaş durumlarında güç-
lenir. Eril kavramlar olan militarizm, 
ırkçılık ve milliyetçiliğin kendini var 
ettiği ekonomik ve siyasal temel, 
kadın düşmanlığını üretir ve besler. 
Tüm kadınlar savaşın yarattığı yıkım-
lardan ve baskılardan benzer biçim-
lerde etkilenmektedir.

Kadınların eşitlik temelinde yaşa-
yabilecekleri bir ortamın sağlanma-
sı için Kürt sorununun demokratik 
çözümü, anadilde eğitim, sağlık ve 
kamu hizmetlerinin verilmesi için; 
TMMOB, diğer emek ve meslek ör-
gütleriyle birlikte çalışır.

TMMOB, yeni Anayasa’nın özgür-

H
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lükçü, eşitlikçi, barış ve demokrasi-
nin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği 
sosyal hukuk devleti anlayışını te-
sis eden, cinsiyet ayrımcılığı başta 
olmak üzere her türlü ayrımcılığın 
önlendiği bir temel metin olarak, 
toplumsal mutabakatla yapılması ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel 
bir anlayış olarak yaşamın her ala-
nında güçlendirilmesini destekler. 

TMMOB üyelerinin infaza dönü-

şen tutukluluk sürelerinin son bul-
ması ve adil yargılanma haklarının 
gözetilmesini destekler.

TMMOB’li kadınlar; mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı mesleğini 
icra ederken, kültürel mirasın gele-
cek nesillere aktarılması ve yaşana-
bilir bir çevre için politikaların üretil-
mesinde ve yaşama geçirilmesinde 
aktif çalışma yapar. 

Son yıllarda, “kamu ve toplum ya-

rarına” çalışmalarını sürdüren mes-
lek Odalarına karşı iktidar ve kimi 
çevreler, “işlevsizleştirme, etkisizleş-
tirme, sindirme ve tasfiye” çabalarını 
sistematik biçimde sürdürmektedir-
ler. Son olarak 4 Temmuz 2011 tari-
hinde çıkarılan 644 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname (KHK) ile kurulan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve-
rilen yetkiler, TMMOB’nin “özerk ve 
kamusal kimliğini” yok sayan düzen-
lemeler, aynı sürecin devamı olarak 
gündeme getirilmektedir...

Uygar ülke ölçütleri ve demokrasi 
ile bağdaşmayan, hukuka, Anayasa’ya 
ve ilgili yasalara açıkça aykırı olan ge-
lişmeler, küresel sömürü, rant ve çıkar 
politikalarının yaşama geçirilmesi için, 
duyarlı tüm kesimlerin ve toplumun 
sindirilmesi anlamına gelmektedir

Meslek Odaları, meslek ortamının 
ve demokrasinin olmazsa olmaz gü-
venceleridir. Onlara sahip çıkmak, 
yaşamımıza ve geleceğimize sahip 
çıkmak demektir...

Biz TMMOB’li kadınlar olarak örgü-
tümüze, yaşamımıza ve geleceğimize 
sahip çıkarak; “Kadınlar örgütlü TM-
MOB daha güçlü” diyoruz.

TMMOB 2. Kadın Kurultayı 
Delegeleri

Ankara’da kadınlar 25 Kasım Ulus-
lararası Kadına Yönelik Şiddetle Mü-
cadele ve Dayanışma Günü’nde so-
kaktaydı. Saat 17.30’da İnsan Hakları 
Anıtı önünde buluşan yüzlerce kadın 
meşaleleri, dövizleri ve sloganları ile 
Sakarya Caddesi’ne yürüdü. Yürüyüş 
sırasında hep bir ağızdan kadına yö-
nelik her türlü baskıya, şiddete, taci-
ze, tecavüze ve kadın cinayetlerine 
karşı susmayacaklarını haykırdılar. 

 Sakarya Meydanı’nda yapılan 
basın açıklaması 25 Kasım tarihi-
nin önemi ve Türkiye’de son yıllarda 
kadınlara yönelik baskının bilanço-
sunun aktarılmasıyla başladı. Kadın 
katillerinin sistemin yargısı tarafın-
dan aklandığı belirtilen açıklamada 
son olarak N.Ç. davası ve HSYK’nin 
açıklaması örneklendirildi. Kadınlar, 
“O yargı mensuplarını koltuklarında 
rahat oturtmamak için alanlardayız” 
dedi. 

Kadını eve hapsetmeye çalışan dü-
zenin bir parçası olmayacağını söy-
leyen kadınlar, erkek egemen dev-
letin örgütlü ve politik kadınlara da 
en azgın biçimde saldırdığına dikkat 

çekti. Açıklamada “Demokratik hak-
kını kullanarak eyleme katılan ve bir 
politik özne olarak tepkisini dile ge-
tiren Dilşat Aktaş’a ağzından salyalar 
saçılarak sarf edilen sözler, örgütlü 
kadınlardan korkunun fütursuzca dile 
dökülmesidir” ifadelerine yer verildi. 

Ev içinde görünmeyen emeğiyle, 
patron karşısında ucuz işgücü olan 
alınteriyle ekonomik şiddete maruz 
kaldıklarını da belirten kadınlar, “Süt 
iznimizi kullandırmayan, kreş hakkı-
mızı vermeyen, işyerine aşağılama ve 
baskıyı kural haline getiren egemen-
lere karşı bugün meydanlardayız” 
sözlerini sarf ettiler. 

Liseli ve üniversiteli kadınların eği-
tim alanında cinsiyetçi uygulamalar-
la, Kürt kadınların inkar, imha ve asi-
milasyon politikalarıyla, LGBT’lerin 
gecenin kör karanlığında karşı kar-
şıya kaldığı ölümlerle, tutuklu kadın-
ların ise saldırı, taciz, tecrit, işkence 
gibi uygulamalarla karşılaştığına da 
vurgu yapılan açıklamada erkek ege-
men/faşist/cinsiyetçi/işkenceci uygu-
lamalara karşı mücadele edileceğinin 
altı çizildi. 

ANKARA’DA KADINLAR 
ŞİDDETE KARŞI SOKAKTAYDI

Son olarak erkek egemen zihni-
yete ve AKP’ye seslenen kadınlar, 
Kadın Bakanlığı’nın kurulmasını, 
kadınları koruyan yasaların çıkar-
tılmasını, yasaların uygulanmasını 
talep etti. Açıklama “Ama elbette 
ki o zihniyeti yaratanlar, besleyen-
ler ve o zihniyetten nemalananlar 
erkek egemen zihniyeti yok ede-
mezler. Biz kadınlar bu zihniyetin 
parçası olmayacağız. Zincirleri-
mizi kıracağız, kalın duvarları par-
çalayacağız, baskıyı birlikte püs-
kürteceğiz. Özgür, eşit bir dünyayı 
birlikte, mücadele ederek, kendi 
ellerimizle kuracağız” sözleriyle 
son buldu.
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MESLEKTE 25. VE 40. YILINI 
DOLDURANLARA BELGELERİ 
VERİLDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Anka-
ra Şubesi 16 Aralık 2011 Cuma günü 
Gazi Kültür Evi’nde meslekte 25. ve 
40. yılını dolduranlara belgelerini ve 
plaketlerini verdi.

“Meslekte 25. Yıl ve 40. Yıl Jübile 
Yemeği”nde meslekte 40. yılını doldur-
ma onuruna erişen 97 kişiye, 25. yılını 
doldurma onuruna erişen 33 kişiye 
belgeleri ve plaketleri verildi. İMO An-
kara Şube Başkanı Nevzat Ersan’ın 
açılış konuşmasıyla başlayan geceye 
İMO Ankara Şube ve İMO Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraber 
üyemiz ve yakınlarından oluşan 
yaklaşık 500 kişi katıldı. 

Açılış konuşmasında son günlerde 
Van depreminde yaşadıklarımızın bir 
yandan meslek alanımız için top-
lumsal sorumluluklarımızı ihmal et-
mememiz gerektiğini gösterirken bir 
yandan da mesleğimizin insan ha-
yatı için önemini bir kez daha gözler 
önüne serdiğini söyleyen Ersan, 99 
Marmara depreminden bu yana ola-
sı depremlerle ilgili atılan tek bir so-

mut adımın 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkındaki Kanun olmasına rağmen 
bu kanunun bile Van gibi birinci dep-
rem bölgesinde birtakım eksiklikleri-
ne rağmen ancak 11 yıl sonra uygu-
lamaya konulduğunu belirtti.

Mühendislik verilerinden yoksun 
imar planları, düşük standartlarda ve 
mühendislik hizmeti görmemiş yapı 
üretimi yani ranta dayalı, düşük nitelik-
li, tasarımsız ve plansız kentleşme ve 
sosyoekonomik politikalar sonucunda 
depremlerin afete yani insani ve eko-
nomik bir yıkıma dönüştüğünü söy-
leyen Ersan sözlerine “Deprem gibi 
can yakıcı bir sorunun yanında, kanun 
hükmünde kararnamelerle sektörü-
müz, mesleğimiz ve meslek odamız 
üzerinde giderek ağırlaşan politikalar 
ve baskılara karşı, her zamankinden 
daha güçlü ve daha iradeli durmamız 
gerektiğini ortaya koyuyor. Mesleği-
mizi değersizleştiren ve meslek oda-
mıza yönelik düzenlemeleri yasallaş-
tıran kanun hükmünde kararnamelere 
karşı gücümüze güç katarak, tüm bu 
saldırılar ve bizleri hedef tahtasına ko-
yan anlayışlar karşısında mesleki ve 
toplumsal sorumluluklarımızla hareket 
etmemiz, sahip olduğumuz sorumlu-
luklara daha sıkı sarılmamız gerektiği 
bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Böylesi bir zamanda, meslekte 25 ve 
40. Yılını dolduran siz meslektaşlarımızı 
kutlamak bizler için daha da anlamlı bir 
hal almaktadır” diye devam etti.

YENİ 6100 SAYILI HUKUK 
MUHAKEMELERİ KANUNU’
nda BİLİRKİŞİLİK PANELİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi, 21 Aralık 2011 Çarşamba 
günü “Yeni 6100 Sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nda Bilirkişilik 
Paneli” düzenledi.

İMO Kongre ve Kültür Merkezi 
Rüştü Özal Salonu’nda gerçekleşen 
panelin açılış konuşmasını İMO Anka-
ra Şube Başkanı Nevzat Ersan yaptı. 

İnşaat Mühendisliği Haftası 
etkinlikleri dahilinde düzenlenen panele 
konuşmacı olarak Yargıtay Hukuk Ge-
nel Kurul Başkanı Erdal Sanlı, 11. Asli-
ye Hukuk Hakimi Selim Sarıkaya, Avu-
kat M. Olcay Çınar, İnşaat Mühendisi 
ve Hukukçu Ali Rıza Yücel katıldı.

Panelistler bilirkişi açıklamalarının 
tespiti ve rapor, bilirkişi gider ve ücreti, 
bilirkişi incelemesi, bilirkişi raporunun 
verilmesi, bilirkişi sayısının belirlen-
mesi, bilirkişilerin görevlendirilmesi, 
bilirkişilik görevini kabulle yükümlü 
olanlar, bilirkişilik görevinin kapsamı, 
bilirkişinin görev alanının belirlenmesi, 
bilirkişinin görev süresi, bilirkişinin gö-
revini bizzat yerine getirme yükümlülü-
ğü, bilirkişinin görevini yapmaktan ya-
saklı olması ve reddi, bilirkişinin haber 
verme yükümlülüğü, bilirkişinin hukuki 
sorumluluğu, bilirkişinin yetkileri, bilir-
kişiye başvurulmasını gerektiren hâller 
gibi konularda bilgilerini paylaştılar. 

TİYATRO 
“YILANLARIN ÖCÜ”
İnşaat Mühendisliği Haftası 

Etkinlikleri dahilinde 23 Aralık 2011 
Cuma günü İMO Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde, Türk romanının önemli 
isimleri arasında yer alan Fakir Bay-
kurt’un eseri olan ve Ünal Çeken’in 
yönettiği “Yılanların Öcü” adlı oyun 
sahnelendi. 

Eser, kendi içinde de dönemin mu-
halefetini anlatan çarpık egemen siste-
me karşı edebiyatın en naif diliyle kes-
kin bir muhalefet sergiliyor. Ortaoyun-
cuları bu eşsiz eseri 40 kişilik dev bir 
kadroyla tiyatronun kara mizah dilini 
kullanarak üyelerimizle buluşturdular.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HAFTASI
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SUDAKİ SURETLER BELGESELİ 
HOPA DAVASINDA ÇAĞRI YILMAZ’IN YANINDA

Sudaki Suretler Belgeseli film eki-
bi, HES’lere karşı yaşamı savunurken 
öldürülen Metin Lokumcu’yu andığı 
için 172 gündür cezaevinde olan bel-
geselin emekçilerinden Çağrı Yılmaz’ı 
yalnız bırakmamak için birçok belgesel 
ve uzun metraj film yönetmeni ve kur-
gucusunun desteği ile çağrı yaptı.

Yapımcılığını İnşaat Mühendisle-
ri Odası ve Renas Yapım’ın, yönet-
menliğini ise Erkal Tülek’in yaptığı 
Sudaki Suretler Belgeseli HES karşıtı 
mücadeleleri anlatıyordu. Belgeselin 
emektarlarından Çağrı Yılmaz HES’le-
re karşı yaşamı savunurken öldürülen 
Metin Lokumcu’yu andığı için cezae-
vine atılmıştı. 

172 gündür cezaevinde olan Çağrı 
Yılmaz’ın 9 Aralık’taki ilk duruşmasın-
da yanında olmak için Belgesel Film 
ekibi, 7 Aralık 2011 tarihinde Yüksel 
Caddesi’nde çağrıda bulundu.

Açıklamayı film ekibi adına belgesel 
filmin yönetmeni Erkal Tülek yaptı.

Ortak Değerlerimizi Savunmaya-
dır Çağrımız

Yaygın kılınan korku mikrobunun 
sirayeti, yayınevlerinden, gazete yazı-
hanelerinden, kitapevlerinden, hukuk 
bürolarından sonra belgesel setlerin-
de hüküm sürsün isteniliyor. 

Ama nafile…

Sahte ve süslü gerekçelere inat 
kameramız, metnimiz ve montajımız 
gerçek için, ifşa için sade doğalında 
korkusuzdur, akıllı ve cesurdur.

Sudaki Suretler, deresinde ser-
mayenin eline, hükmüne ya da ma-
kinesine izin vermeyen halkların ve 
mücadelenin belgeseli. Birçok yerde 
gösterildi, olumlu/olumsuz eleştiriy-
le boyunun ölçüsünü ala ala yoluna 
devam ediyor. Belgeseli üretenler ise 
yapımcısı İnşaat Mühendisleri Oda-
sı’ndan sesçisine, altyazıcısından yö-
netmenine hülasa tüm ekip uzunca bir 
zamandır bir dert taşıyor:

Bilindiği üzere 31 Mayıs’ta Hopa’da, 
HES’lere karşı gelen ve direnen Metin 
(Lokumcu) öğretmenimiz yaşamını yi-
tirmiştir. O gün, yılların güneşli, yeşil/

mavi ve ferah mı ferah Hopa’sını, si-
yah takım/karagözlüklü ya da kasklı/
coplu bir dizi güvenlikçi, AKP’ye Hopa 
Mitingi için uygun koşullar üreteceğiz 
diyerek bozup yerine 2-3 saatlik, kor-
kunç, gıpgri ve gazlı ve takır takır silah 
sesli bir Hopa yaratmışlardır. İşte bu 
2-3 saat ömürlük Hopa’da gerçekleş-
miştir öğretmenimizin ölümü. 

Akşamında acımızı sorumluların yü-
züne yüzüne haykırmak ve acil adalet 
demek için Ankara’da Emek ve De-
mokrasi Örgütlerinin davetine icabet, 
siyah bir çelenk ile AKP Ankara İl Baş-
kanlığına yürüyen bizleri, polis, bari-
katıyla karşılayıp yolumuzu kesmiş, 
acımızı seslemeye salmamıştır. İlerle-
yen günlerde de yürüyüşe katılanlar 
üzerinden teknik, artistik ve silindirik 
takiplerle önce gözaltılar ve peşi sıra 
tutuklamalar geçekleşmiştir. 

Dert buradadır: Filmin kamerama-
nı, ses ve ışıkta gönüllü asistan, ses 
çözümlemeden montaja, tüm çekim 
sonrası işlerinin emekçisi Çağrı Yıl-
maz, sözünü ettiğimiz süreçte ara-
mızdan alınıp, Sincan F Tipi’ne götü-
rülmüştür. 

Onca zaman sonra ilk duruşma 9 
Aralık Cuma günü görülecek. Mah-
keme öncesinde ifade etmek isteriz 
ki; terör ve terörist imalı suçlamaları, 

TMMOB HOPA DURUŞMASI İÇİN 
9 ARALIK’TA ANKARA ADLİYESİ’NDEYDİ

Hopa’da Metin Lokumcu’nun hayatı-
nı kaybettiği olaylar sonrası tutuklanan 
22 kişinin yargılandığı dava 9 Aralık 

Cuma günü saat 09.00’da Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

TMMOB ve demokratik kitle ör-

gütleri, siyasi partiler, milletvekilleri, 
akademisyenler, sivil toplum örgütleri 
AKP’nin baskı ve sindirme politikala-
rına “dur” demek için Ankara Adliyesi 
önünde duruşmayı bitene kadar takip 
etti.

22 kişinin yargılandığı Hopa dava-
sına sahip çıkan toplumsal muhalefet 
güçleri sabah 9’dan gece 10.30’a ka-
dar yoğun kar yağısı ve soğuğa rağ-
men adliye önünde bekledi. Davada 22 
Hopa tutuklusu serbest bırakıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
31 Mayıs 2011 tarihinde Artvin Ho-
pa’da yapacağı miting öncesi HES’leri 
protesto eden Hopa halkı coplarla, gaz 
bombalarıyla dağıtılmış, olaylar sonu-
cunda gaz bombalarının etkisiyle kalp 
krizi geçiren emekli öğretmen Metin 
Lokumcu hayatını kaybetmişti.  

Halka yönelik saldırıyı ve Metin Lo-
kumcu’nun öldürülmesini protesto 
eden 22 kişi 6 ayı aşkın süredir Sincan 
F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu. 
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objektiflerimizle, mikrofonlarımızla, 
ışıklarımızla ve hafıza kartlarımızla kar-
şılıyoruz ve anlam, paylaşım, estetik 
ve bilgi emekçisi bizlerin parçası ve 
bir Hopa’lı olan Çağrı Yılmaz’ın derhal 
bırakılmasını talep ediyoruz. 

Sudaki Suretler belgesel ekibi ola-
rak, tüm bu dertlerimizi ifade edece-

ğimiz ve kamuoyuyla paylaşacağımız 
basın toplantımızda, dost omuzlarınızı 
omuz başımızda görmek istiyoruz. 

Sonrasında biz 09 Aralık 2011’de 
Çağrı’mızı beklemek için adliye kapı-
sında olacağız. Orada da İhtiyaç duy-
duğumuz, sinemacıların ve sinema 
gönüllülerinin desteğini beklediğimizi 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ön-
cülüğünde bir araya gelen “Emek ve 
Demokrasi Güçleri” 3 Aralık’ta tüm 
illerde alanlara çıkarak kitlesel basın 
açıklamalarıyla yaşanan baskı ve şiddet 
ortamına karşı sözlerini söyledi. “Özel 
Yetkili Mahkemeler kaldırılsın, Terörle 
Mücadele Kanunu kaldırılsın, gözaltı ve 
tutuklamalara son verilsin, tutuklanan-
lar serbest bırakılsın” talepleriyle birçok 
kentte toplanan binlerce kişi AKP’nin 
baskıcı politikalarına “dur” dedi.  

 Ankara’da Kolej kavşağında topla-
nan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üye-
leri buradan Sakarya Caddesi’ne yürü-
düler. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, burada yaptığı ko-
nuşmada “Ya onlar bu ülkeyi cehenne-
me çevirecek ya biz bu ülkeye baharı 
getireceğiz” dedi. Daha sonra 4 örgüt 
adına ortak açıklamayı DİSK Genel 
Başkan Vekili Tayfun Görgün okudu. 

AKP’nin “ileri demokrasi” balonu ve 
yalanı patladığını söyleyen Görgün, 
AKP’nin muhalif olan herkesi hedef 
aldığını ve düşman gördüğünü, Türki-
ye’nin bir açık hava cezaevine dönüş-
tüğünü ve her yeni güne tutuklama 
haberleriyle başlanıldığını belirtti.

Yıllarca kadrolaşma politikaları so-
nucu devletin AKP’lileştiğini ve AKP’li 
olmayan demokratik kurum ve ku-
ruluşların hatta kişilerin topyekûn bir 
saldırı ve baskı dalgasıyla karşı karşı-
ya kaldığını belirten Görgün sözlerine 
“Askeri ve sıkıyönetim Mahkemelerinin 

yerine kurulan DGM’ler eskilerini arattı. 
DGM’lerin yerine kurulan Ağır Ceza ve 
Özel Yetkili Mahkemeler ise DGM’lere 
rahmet okutur durumda. Başbakan ne 
zaman birilerini hedef yaparsa hemen 
ertesinde özel yetkili mahkemeler ve 
savcılar harekete geçiyor. Daha ope-
rasyon yapılmadan yalaka medyada 
operasyon bilgileri yer alıyor, kişiler 
hedef gösteriliyor. Avukatların bile gör-
mediği, görmesi yasaklanan dosyalar 
yalaka medyada sayfa sayfa yayınlanı-
yor. Hiçbir dönem olmadığı kadar yargı 
siyasi iktidarın yönlendirmesi ve etkisi 
altında. Hükümet aleyhine en ufak bir 
soruşturma açan savcı ya da hakimler 
ya görevden alınıyor, ya da görev yerleri 
değiştiriliyor. Hükümetin politikalarına 
uygun hareket edenler ise terfi ettirile-
rek ödüllendiriliyor. Tuzun koktuğu yer 
tam da yargının şu an içinde bulundu-
ğu durumdur. 
Cezaevleri tıka 
basa doldu. 
Başbakan yeni 
okulların, has-
tanelerin, yol-
ların yapılacağı 
ya da insanca 
yaşayacak üc-
ret müjdesi de-
ğil yeni cezaevi 
yapma müjdesi 
veriyor! Artık 
yeter diyoruz. 
Bu gidişata son 

verilmelidir. Onlar son vermese bizler 
son vereceğiz. Ülkemizde devrimci bir 
dönüşüme ihtiyaç olduğu açıktır. Bu 
dönüşümü emekten, demokrasiden, 
özgürlükten ve barıştan yana olan 
güçler gerçekleştirecektir. Bu 
dönüşümü emek ve demokrasi 
mücadelesinin zor olduğunu bilen 
bizler gerçekleştireceğiz. Bu nedenle 
diyoruz ki; Özel Yetkili Mahkemeler ve 
Terörle Mücadele Yasası kaldırılmalıdır! 
Gözaltı operasyonları durdurulmalıdır! 
Hukuka aykırı tutuklananlar derhal ser-
best bırakılmalıdır! Taleplerimiz dikkate 
alınmaz, gereği yapılmazsa okulda, 
sırada, içeride, dışarıda, fabrikada, iş-
yerlerinde, her yerde direnişi yükselte-
ceğiz. Ya onlar ülkeyi cehenneme çevi-
recek ya da bizler geleceğimize sahip 
çıkarak eşit, özgür, adil ve barış içinde 
bir ülkeyi kuracağız.” diye devam etti.

ifade etmek isteriz. Sanatın ve emeğin 
ortak değerlerini birlikte savunmayadır 
çağrımız. 

Destekleyenler: İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ, 
SİNETOPYA, SİNE-SEN Başkanı Zafer Ayden, 
HALKEVLERİ Film Atölyesi, NAZIM HİKMET 
KÜLTÜR MERKEZİ Sinema Topluluğu, BARA-
KA KÜLTÜR MERKEZİ, Sinematölye, Elif Erge-
zen (Yönetmen), Fatin Kanat (Yönetmen), Ayten 
Başer (Yönetmen), Sevgi Türkmen (Yönetmen 
Yardımcısı), Bora Balcı (Kurgucu), Thomas Bal-
kenhol (Kurgucu), Özcan Alper (Yönetmen), 
Onur Saylak (Aktör), Yeşim Ustaoğlu (Yönetmen), 
Ersan Ocak (Yönetmen), Seray Genç (Film Eleş-
tirmeni), İnan Temelkuran (Yönetmen), Ahmet 
Gürata (Akademisyen), Ceylan Özgün Özçelik 
(Yönetmen), Hüseyin Karahan, Nil Perçinler, Ha-
tice Aydoğdu (Yönetmen), Emrah Dönmez (Kur-
gucu), Ayşe Çetinbaş (Yönetmen), Çayan Demi-
rel (Yönetmen), Nergis Öztürk (Oyuncu), Özgür 
Doğan (Yönetmen), Vedat Türkali (Yazar), Enver 
Özüstün (Yönetmen), Özgür Balcı (Yönetmen), 
İnci Balabanoğlu Ahıska (Sanat Yönetmeni), Reis 
Çelik (Yönetmen), Reis Çelik (Yönetmen), Ömer 
Uğur(Yönetmen), Aydın Sayman (Yönetmen), 
Orçun Benli (Yönetmen), Oktay Güzeloğlu (Yazar/
İstanbul Kısa Filmciler Derneği Başkanı), Nejat 
İşler (Aktör), Fırat Tanış(Aktör), Mehmet Esen (Ak-
tör), İhsan Ustaoğlu (Aktör), Galip Görür (Aktör), 
Mehmet Özer (Fotoğraf Sanatçısı), Sırrı Süreyya 
Önder (Yönetmen, Milletvekili), Sertaç Canbolat 
(Çevirmen), Aydan Çelik (Çizer), Necmettin Salaz 
(Yazar), Zişan Kürü (Felsefeci)

EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ 
AKP’NİN BASKI POLİTİKALARINA KARŞI SOKAKTAYDI...
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Van’ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 
tarihinde meydana gelen 7,2 büyük-
lüğündeki depremin ardından Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Deprem Mü-
hendisliği Araştırma Merkezi’nin İnşa-
at Mühendisleri Odası’nın desteğiyle 
hazırladığı saha gözlem raporu “Van 
Depremi Sismik ve Yapısal Hasara İliş-
kin Saha Gözlemleri” adıyla yayımlan-
dı. Tamamına www.imo.org.tr adresin-
den ulaşabileceğiniz raporun sonuç 
kısmı aşağıdaki gibidir.

Sonuç:
Bu rapor 604 kişinin hayatını kay-

bettiği 23 Ekim 2011 Van Depremi son-
rası ODTÜ-DMAM araştırmacılarının 
deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları 
içermektedir. Depremin meydana gel-
diği bindirme zonunda, ters faylanma 
sonucu oluşan kırılma yüzeye kadar 
sirayet etmemiştir. Bununla beraber 
Van Depremi ile ilgili sismotektonik 
gözlemler, ODTÜ-DMAM tarafından 3 
gün süren saha çalışmaları sonucun-
da derlenmiş, kırılan fay zonu tespit 
edilmiş, bu fay zonuna bağlı ikincil fay 
kollarına ait yüzeyde oluşan bindirme 
tipi kırıkları belirlenmiştir. Van Depre-
mi, büyüklük açısından 1999 Kocaeli 
ve Düzce depremleriyle beraber ül-

kemizde ivme kayıtlarının alındığı ilk 
3 büyük deprem arasında olmasına 
rağmen kırılan fay zonuna yakın sayı-
labilecek bölgelerde ve hasarın yoğun 
olarak gözlendiği Van ili ve Erciş ilçe 
merkezlerinde ana şok ivme kayıtları 
alınamamıştır. Bu durum ülkemizde 
nadir olarak gerçekleşen ters faylan-
maya ait yer hareketi ivme verilerinin 
ulusal kuvvetli yer hareketi arşivine 
tam olarak kazandırılamamasına ne-
den olmuştur. Bununla beraber Van 
Depremi ana şokunun deprem merkez 
üssüne uzak istasyonlarda kaydedilen 
yer ivmeleri ODTÜ-DMAM mensupları 
tarafından işlenerek araştırmacıların ve 
profesyonel meslek sahiplerinin kulla-
nımına DMAM web sayfası üzerinden 
sunulmuştur. 

ODTÜ-DMAM ekipleri, yapısal ha-
sarı ve bölgedeki yapıların temel yapı-
sal özelliklerini derlemek maksadıyla 
Van merkez ve Erciş ilçesini detaylı 
olarak incelemişlerdir. Çalışmalar ne-
ticesinde toptan göçen veya çeşitli 
düzeylerde hasar gören betonarme 
binalarda hasara neden olan sebepler 
belirlemişlerdir. Çıkarılan sonuçlar aşa-
ğıda sunulmaktadır:

1. Seçilen taşıyıcı sistemler hem ta-

sarım hem de imalat açısından kusurlu 
olup depreme dayanıklı yapı tasarımı 
ilkelerine riayet etmemektedir. Bu se-
beple, yapılan incelemeler depreme 
dayanıklı olarak inşa edilmiş yapı per-
formansına yönelik ayrıntılı bilgi sun-
mamaktadır. Mevcut yapılarda, özellik-
le yumuşak giriş katları olan ve katlar 
arası ciddi rijitlik farkları gözlemlenen 
binalar, toptan göçen ve ağır hasar 
gören binaların büyük çoğunluğunu 
oluşturmaktadır.

2. Gözlemlenen yapısal hasarlar 
bina kat sayısıyla ilişkilidir. Van ve Erciş 
ilçe merkezlerinde 5-7 katlı betonar-
me binalar hasar yoğunluğu açısından 
ağırlığı oluşturmaktadır. Orta yüksek-
likteki perdesiz betonarme çerçeve 
sistemlerinin deprem performansı 
açısından ülkemizde en kırılgan yapı 
türleri olduğu Van Depremi ile bir kez 
daha teyid edilmiştir. Bu durum, özel-
likle konut olarak kullanılan bu tip ya-
pıların gerekli mühendislik ve kontrol 
hizmeti alamamasından kaynaklan-
maktadır. 

3. İncelenen binaların pek çoğunda 
tasarım ve detay yetersizliği mevcut-
tur. Pek çok yapıda kirişlerin düz do-
natılarının kolonlardan sıyrıldığı tespit 

VAN DEPREM RAPORU
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ 
ODASI’NIN DESTEĞİYLE HAZIRLADIĞI VAN DEPREM RAPORU AÇIKLANDI
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edilmiştir. Bunlar arasında birleşim 
bölgelerinde etriye sıklaştırması yapıl-
maması, etriye kollarının serbest uçla-
rının sadece 90 derece bükülerek ka-
buk betonu içerisinde bırakılması, düz 
donatı bindirme boyu yetersizlikleri ve 
tüm donatıların kat hizasında bindiril-
mesi gibi hususlar yıllardır gözlemle-
nen, önemleri defalarca vurgulanan 
ancak uygulamada değiştirilemeyen 
hususlardır.

4. Yapılardaki tasarım ve imalat kali-
tesizliği, yapı denetim mekanizmasının 
işleyişindeki aksaklıklar, deprem ta-
rafından bir kez daha ortaya çıkarılan 
önemli unsurlardır. Denetlenemeyen 
ortamlarda yapılan tasarım ve imalat, 
yapısal hasarın artmasında önemli rol 
oynamıştır. 

5. İncelemeler esnasında ortaya 
çıkan en önemli bulgulardan biri tuğ-
la dolgu duvarların yapı sistemlerinin 
davranışı üzerinde oynayabildiği be-
lirleyici rolüdür. Dolgu duvarlar yapı-
ya ciddi rijitlik kazandırmakta olup 
düzlemleri içinde kaldıkları müddetçe 
yapının kat ötelemelerini sınırlaya-
bilmektedir. Ancak bazı durumlarda 
düzlem dışı göçerek bina davranışını 
ani olarak değiştirebilmektedir. Bunun 
yanında, gayet doğal olarak, duvar 
çatlaklarına bakarak binasını bir daha 
kullanmamak üzere yapıya girmeme 
kararı alan bölge halkında travma etki-
si yaratmakta, aşırı mal kaybına sebep 
olmakta ve afet sonrası müdahaleleri 
zora sokmaktadır. Bu bağlamda yeni 
binalarda dolgu duvar yapımı, montajı 
ve çerçeve sistemle olan ilişkisi acilen 
ele alınmalıdır. Mevcut binalarda ise 
çerçeve içerisindeki dolgu duvarların 
düzlem içi ve düzlem dışı davranış 

etkileşimleri bilimsel çalışmalarla irde-
lenmelidir.
6. Yapısal hasarlar içinde kırsal yığ-
ma yapılarla ilgili gerçekleştirilen ça-
lışmalarda malzeme dayanımının ye-
tersizliğinin ve bu tip yapılar için dikkat 
edilmesi gereken basit yapım kural-
larının göz ardı edilmesinin gözlenen 
hasarın önemli boyutlara ulaşmasında 
büyük etken olmuştur. Bu sonuçlar 
ışığında bir önceki paragrafta mühen-
dislik yapıları için vurgulanan deprem 
afetine karşı bilinç ve eğitim eksikli-
ğinin kırsal yapılar için de geçerliliğini 
koruduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
Kırsal alanda yapılan çalışmalarda 
Van Depremi sonucu pek çok yerde 
şev stabilitesi ve sıvılaşma problemleri 
gözlenmiştir. Bu tip problemlerin göz-
lendiği sahaların kırsal yerleşim alan-
larına yakın olmaları durumunda kırsal 
bölgelerde belirlenen hasarın artma-
sına sebep olma ihtimalleri yüksektir. 
Bu sonuç, kırsal yerleşim bölgelerinin 
yer seçiminde depremin neden olabi-
leceği bu tip yüzey deformasyonlarının 
olabilme ihtimalinin dikkate alınması 
gerektiğinin bir işaretidir.

7. Ulaşım, su ve tarihi yapılarda 
yapılan incelemelerde özellikle bazı 
köprülerin ve tarihi yapıların deprem 
etkisi altında zorlandıkları gözlenmiştir. 
Bölgedeki kuvvetli yer hareketi ağının 
yoğun olmaması veya kırılan fay zonu-
na yakın noktalarda kayıt alınamaması 
nedeniyle, büyük yerleşim birimlerinde 
olduğu gibi, bu zorlanmanın sayısal 
mertebesiyle ilgili çalışmaların yapıl-
ması bu rapor aşamasında mümkün 
değildir. Bununla birlikte Van Depremi 
sonrası karayolu ulaşımında veya su 
dağıtım şebekelerinde aksamalar OD-

TÜ-DMAM ekiplerinin saha çalışmaları 
sırasında gözlenmemiştir. Şev stabili-
tesi sonunda meydana gelen karayolu 
hasarlarının çok hızlı bir şekilde tamir 
edildiği görülmüştür.

Sonuçlar geçmişte yapılan hataların 
yapılmaya devam ettiğini göstermek-
tedir. Bu raporda sunulan belgeler 
ülkemizde depreme dayanıklı yapı ta-
sarımı ve imalatından sorumlu mühen-
dis, müteahhit ve kontrol teşkilatlarının 
deprem gerçeği ve deprem mühendis-
liği konusunda çok temel bilgi eksiklik-
lerinin olduğunu ortaya koymaktadır. 
Ne yazık ki 23 Ekim 2011 Van Depre-
mi ülkemizde deprem afetini azaltıcı 
mekanizmalardaki bilinç, eğitim ve 
yeterlilik seviyesinin istenilen düzeye 
gelmediğini, pek çok can ve mal kay-
bına neden olarak, acı bir şekilde bir 
kez daha kamuoyunun gündemine ta-
şımıştır. Gözlemler Van Depremi sonu-
cunda bir kez daha ülkemizde deprem 
afetini azaltıcı mekanizmalardaki bilinç 
ve eğitim seviyesinin istenilen düzeye 
gelmediğini işaret etmektedir. 

23 Ekim 2011 Van Depremi’nin aka-
binde 9 Kasım 2011’de Van-Edremit 
merkez üslü ve farklı bir mekanizmaya 
sahip ikinci bir deprem meydana gel-
miş, bu deprem sonucu Van il merkezin-
de Van Depremi’nden dolayı farklı sevi-
yelerde hasar görmüş 27 bina çökmüş, 
pek çok bina hasar görmüştür. Bölgede 
oluşan ikinci depremden sonra ODTÜ-
DMAM ekibi yeni bir grupla araştırmalar 
yapmak için sahaya gitmiştir. Bu depre-
min yapısal ve yer hareketi boyutundaki 
etkileri Van Depremi ile bağıntılı olarak 
ilerleyen günlerde ayrı bir rapor olarak 
araştırmacıların ve meslek sahiplerinin 
bilgisine sunulacaktır.

Bültenimizin Kasım 2011 tarihli sayısında yayımlanan Ahmet Sıngın ve Uğur Şakar’a ait 
“İki Parsel Arasındaki Dayanma Duvarları” adlı yazı için yazarlardan gelen düzeltme metni:

DAYANMA DUVARLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
İMO Ankara Şubesi Kasım-2011, 2011/07 sayılı BÜLTEN’inde yayınlanan “İki Parsel Arasındaki Dayanma Duvar-

ları’’ başlıklı inceleme yazımız, bazı meslektaşlarımız tarafından haklı olarak eleştiri almıştır.
Bu eleştirilerle ilgili düşüncelerimiz :
• Örnek alınan DD-1 dayanma duvarında,her tür stabilite güvenli bir şekilde sağlanmış olmalıydı.
• Zemin problemlerinin çözümlerinde kullanılan zemin parametreleri,yaklaşık değerler içerip kesin değerler değil-

dirler.Ayrıca, zemin koşulları,farkına varılmadan değişikliklere uğrayabilirler.Bu koşullar göz önüne alınarak;güvenlik 
katsayıları daha büyük alınmalıdır.

• Yukarıda belirttiğimiz haklı eleştiriler için meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnceleme yazımızın,eksiklerine 
karşın,pratikte yapılan ve sonuçları büyük sorunlar yaratan yanlış uygulamalar için uyarıcı ve yöntem önerici olarak 
değerlendirileceğini  ümit ediyoruz.

Ayrıca, dayanma duvarlarının statik hesapları için gerekli olan iki adet tablonun yayınlanması ve yazıdaki bazı 
yanlışların düzeltilmesi yararlı olacaktır.

YERİ                                                                            YANLIŞ                                 DOĞRU              
B.1. Bölümü üçüncü parağraf sonu                           hhh1                                    silinecek 
Çözüm bölümü 11.satır                                               2,509                                      2,50
Çözüm bölümü 17. Satır                                           yaparsak                          kontrolu yaparsak
12.sayfa 12.satır                                                           5,50                                       5,502



“GÜNÜMÜZDE TUĞLA-
KİREMİT VE YALITIM” 
SEMİNERİ

17 Kasım 2011 Perşembe günü 
İMO KKM Rüştü Özal Salonu’nda 
“Günümüzde Tuğla-Kiremit ve Yalı-
tım” semineri gerçekleştirildi. Semi-
neri İnş. Yük. Tek. Öğr. Çetin Çelik 
sundu. Çelik seminere katılanlara 
tuğla, kiremit standart ve uygulama-
ları ile yalıtım hakkında bilgiler verdi.

“YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ 
SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
(MEVZUAT-TEKNİK 
ÖNLEMLER)” SEMİNERİ

1 Aralık 2011 Perşembe günü İMO 
KKM Rüştü Özal Salonu’nda “Yapı 
İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” 
semineri gerçekleştirildi. Semineri 
İnş. Müh. Beste Ardıç - Mak. Müh. 
Bedri Tekin sundu. Ardıç ve Tekin 
seminere katılanlara yapı işlerinde 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
mevzuatları ve alınacak teknik ön-
lemleri anlattı.

“KONİ PENETRASYON 
TESTİ (CPT) VERİLERİ İLE 
ZEMİNLERİN SIVILAŞMA 
POTANSİYELİNİN MANİSA-
SARUHANLI ÖRNEĞİYLE 
ARAŞTIRILMASI” SEMİNERİ

24 Kasım 2011 Perşembe günü 
İMO KKM Rüştü Özal Salonu’nda 
“Koni Penetrasyon Testi( CPT) Veri-
leri ile Zeminlerin Sıvılaşma Potan-

siyelinin Manisa-Saruhanlı Örneğiyle 
Araştırılması” semineri gerçekleş-
tirildi. Semineri Dr. Ali Ateş sun-
du. Ateş seminere katılanlara koni 
penetrasyon testi (CPT) verileri ile 
zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin 
Manisa-Saruhanlı örneğiyle araştırıl-
masını anlattı.

“HAVAALANLARI İÇİN 
KAPLAMALI SAHALAR 
BAKIM YÖNTEMİ” 
SEMİNERİ

8 Aralık 2011 Perşembe günü İMO 
KKM Rüştü Özal Salonu’nda “Hava-
alanları İçin Kaplamalı Sahalar Ba-
kım Yöntemi” semineri gerçekleşti-
rildi. Semineri Yük. İnş. Müh. Levent 
Mazılıgüney sundu. Mazılıgüney 
seminere katılanlara havaalanları 
için kaplamalı sahalar bakım yönte-
mini anlattı.

“MEVCUT YAPILARIN 
İNCELENMESİ, DEPREM 
GÜVENLİĞİNİN 
BELİRLENMESİ” SEMİNERİ

15 Aralık 2011 Perşembe günü 
İMO KKM Rüştü Özal Salonu’nda 
“Mevcut Yapıların İncelenmesi, Dep-
rem Güvenliğinin Belirlenmesi” se-
mineri gerçekleştirildi. Semineri İnş. 
Müh. Murat Doğan sundu. Doğan 
seminere katılanlara mevcut yapıların 
incelenmesi ve deprem güvenliğinin 
belirlenmesi konularını anlattı.

“MICROSTATION” KURSU 
“Microstation” kursu 3 Aralık 2011 

Cumartesi günü İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde verilmeye baş-
ladı. Toplam 24 saat devam eden 
ve 18 kişinin katıldığı kursu Serkan 
Tüfekçi verdi. 

Tüfekçi kurs süresince Micro-
Station XM giriş ve eğitim detayları, 
çizim ve yazı değişiklikleri, görüntü 
pencereleri yenilikleri, tabaka kulla-
nımları ve yenilikler, eleman yakala-
ma / kilitleme modları, koordinat ve 
açı kullanarak çizim, Raster dosya 
yönetim (uydu görüntüleri üzerin-
de uygulama), kullanıcı ara yüzleri 
(MicroStation üzerinde kullanıcı ara 
yüzleri tanımlama), değişiklik ve iş-

leme menüleri, blok güncellemeleri, 
V8 baskı gelişmeleri, V7 MicroStation 
dosyaları ile iletişim, V7 blok kütüp-
haneleri V8 aktarımı, çalışma düzlem-
leri ve modeller, AutoCAD dosyaları 
ulaşımı ve MicroStation kullanıcı ku-
tuları, MicroStation PDF Composer 
ile çizimlerin 3D PDF dönüşümün 
yapılması, MicroStation ile kullanıcı, 
proje ve ara yüz tanımları yaratarak 
uzmanlık alanlarına göre çalışma 
düzenleri oluşturmak, MicroStation 
ayar dosyaları, Google Earth uygula-
maları, Google Earth üzerinden uydu 
görüntüsü ve sayısal arazi modeli ak-
tarmak, MicroStation üzerindeki çizi-
mi Google Earth üzerine göndermek, 
GeoSpatial Extension ile koordinat 
ve Datum dönüşümleri konularında 
bilgiler verdi.

“ÇELİK YAPI TASARIMI 2” 
KURSU 

“Çelik Yapı Tasarımı 2” kursu 28 
Kasım 2011 Pazartesi günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde veril-
meye başladı. Toplam 32 saat devam 
eden ve 30 kişinin katıldığı kursu 
Proje ve İnşaat Kalite Müdürü Yük. 
İnş. Müh. İlker Yılmaz Türker verdi. 

SEMİNERLER-KURSLAR
M E S L E K İ Ç İ E Ğ İ T İ M
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Yılmaz Türker kurs süresince 
Yapma Kesitlerin Stabilitesi, Kren 
Kirişleri, Çelik Yapı Elemanlarında 
Yorulma, Değişken Kesitli Elemanlar, 
Yarı Rijit Bağlantılar, Kompozit Kirişler, 
Çelik Döşemeler ve Titreşim, Çelik 
Köprüler konularında bilgiler verdi. 

KAMULAŞTIRMA 
BİLİRKİŞİLİK KURSU

“Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 
Olarak Görev Yapacak Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, 
Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşul-
larına İlişkin Usul ve Esaslar” doğ-
rultusunda, kamulaştırma bilirkişiliği 
görevini üstlenmek isteyen mes-
lektaşlarımız için Odamızca 19 saat 
süreli Kamulaştırma Bilirkişilik Kursu 
düzenlendi.

25-27 Kasım 2011 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlenen kurs Bilirkişilik 
Kurulu üyeleri Müfit Beşer ve Altay 
İnal tarafından verildi. Kurs süresince 
TMMOB ve Oda Mevzuatı ile Bilirkişilik 

İlkeleri, Bilirkişilik Mevzuatı; Bilirkişilik 
Tanımı, Kamulaştırma Bilirkişiliği, 
Mülk Bilirkişiliği, Bilirkişilerin Seçimi, 
Görevlendirildikleri Mahkemeler, 
Bilirkişi Yetki ve Sorumlulukları, 
Bilirkişilikten Çekilme, Bilirkişiye 
İtirazlar, Bilirkişilik Alanları, Taşınmaz 
Değerlemesi ve Esasları; Değer 
Kavramı ve Gelişimi, Değerleme 
Esasları, Finans Matematiği, Keşif 
ve Değerlendirme, Değerleme 
Yön-temleri, Hukuksal Çerçeve; 
Kamulaştırma Kanunu, Diğer Yasal 
Mevzuat ve İlgili Hükümleri, Yargıtay 
İçtihatları, Danıştay Kararları, Medeni 
Kanunu, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti 
Kanunu, İhale Kanunu, Kıyı Kanunu, 
Orman Kanunu, Özelleştirme Ka-
nunu, Tapu Kanunu, Kadastro 
Kanunu, Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu, Bilirkişi Raporlarının 

Hazırlanması, Kamulaştırmanın 
Sosyal ve Ekonomik Etkileri konula-
rında bilgiler verildi.   

Kamulaştırma Bilirkişilik eğitimine 
eksiksiz katılanlara eğitim sonunda 
test şeklinde yazılı sınav uygulandı. 
100 üzerinden en az 70 puan alan 
üyeler başarılı sayıldı. Sınavda başa-
rısız olan üyeler için 3-4 Aralık 2011 
tarihlerinde telafi sınavı yapıldı.

 2007 yılından itibaren kamulaştır-
ma bilirkişilik alanında merkezi olarak 
düzenlenen geniş kapsamlı eğitim 
etkinlikleri üyelerimiz lehine olum-
lu sonuçlar vermeye başlamıştır. Bu 
alanda adliyelerde daha çok sayıda 
inşaat mühendisine görev ve sorum-
luluk verilmektedir. Kamulaştırma 
bilirkişilik alanında eğitime katılan ve 
bilirkişi yetki belgesi alan meslektaş-
larımız kamulaştırmasız el atma ko-
nusu ile birlikte diğer konularda da 
adliyelerde bilirkişilik alanında tercih 
edilmektedirler.

“INROADS” KURSU 
“Inroads” kursu 17 Aralık 2011 

Cumartesi günü İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde verilmeye baş-
ladı. Toplam 18 saat devam eden 
ve 18 kişinin katıldığı kursu Kıvanç 
Karakaş verdi. 

Karakaş kurs süresince nokta 
dökme, kroki bağlama ve sayısal 
arazi modeli için özniteliklerin oluştu-
rulması; Semboloji ve Feature tanım-
ları, InRoads Ayarları (Preferences); 
sayısal arazi modeli nokta tipleri ve 
öznitelikli sayısal arazi modeli (DTM) 
üretimi; eğim ve kot haritaları vası-
tası ile güzergah saptama teknikleri 
(Color Codded Features) ve yüzey 
görüntüleme detayları (eş düzey eğ-
rileri, nokta dökümü, öznitelikli harita 
çizimi vb); Yatay güzergah oluşturma 
seçenekleri; hız, sürtünme katsa-
yısı vb ile proje yarıçapını AASHTO 
ile otomatik tespit etmek; öznitelikli 
profil ve profil üzerinde yüzey deği-
şiklikleri; InRoads Serit (Rulo) profil 
alınması; yatay geometri serbest-yü-
zen ve sabit elemanlar ile kavşak ge-
ometrisi tanımlama; düşey güzergah 
oluşturma seçenekleri; düşey güzer-
gah hesaplarında emniyetli geçiş ve 

duruş mesafasi kontrolleri; AASHTO 
dever uygulaması örneği; tipik kesit/
template ve component uygulamala-
rı; şev uygulamaları / end conditions; 
Roadway tanımlanması ile değişik 
şev ve platform genişliklerinin yol bo-
yunca uygulanması; öznitelikli enke-
sit üretimi ve enkesit üzerinde yüzey 
değişiklikleri; enkesit üzerinden sayı-
sal arazi modeli güncellemesi; rapor-
lar ve hacimler; plan-profil paftaları 
üretimi; plan ve profil paftaları üze-
rinde çizim standartlarını ayarlamak 
konularında bilgiler verdi.

DÜZCE’DE “ÇELİK YAPI 
TASARIMI 2” KURSU 

“Çelik Yapı Tasarımı 2” kursu 17 
Aralık 2011 Cumartesi günü Düzce 
Hızel Otel’de verildi. Toplam 16 saat 
devam eden kursu Proje ve İnşaat 
Kalite Müdürü Yük. İnş. Müh. İlker 
Yılmaz Türker verdi. 

Yılmaz Türker kurs süresince 
Yapma Kesitlerin Stabilitesi, Kren 
Kirişleri, Çelik Yapı Elemanlarında 
Yorulma, Değişken Kesitli Elemanlar, 
Yarı Rijit Bağlantılar, Kompozit Kirişler, 
Çelik Döşemeler ve Titreşim, Çelik 
Köprüler konularında bilgiler verdi.

ÇORUM’DA “YENİ YAPILACAK 
VE GÜÇLENDİRİLECEK 
BİNALARIN BETONARME 
TASARIMI” KURSU

“Yeni Yapılacak Ve Güçlendirilecek 
Binaların Betonarme Tasarımı” kursu 
24-25 Aralık 2011 tarihlerinde İMO 
Çorum Temsilciliği Binası Seminer 
Salonu’nda verildi. Toplam 16 saat 
devam eden kursu İnş. Müh. Hakan 
Güvengiz verdi. 

Güvengiz kurs süresince taşıyıcı 
sistem ve sistem seçimi, betonarme 
eleman tasarımları, binaların perfor-
manslarının belirlenmesi ve yapıların 
güçlendirilmesi konularında bilgiler 
verdi.
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İnşaat Mühendisleri Odası’nın dü-
zenlediği, İMO Eskişehir Şubesi’nin 
yürütücülüğünü yaptığı 2.Köprüler 
ve Viyadükler Sempozyumu Eskişe-
hir’de 28-29-30 Eylül 2011 tarihle-

rinde gerçekleştirildi. Sempozyuma 
Şubemizden Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nevzat Ersan ve Sayman Üye 
Haluk Ekinci katıldı. 

8 oturum, bir uluslararası katılımlı 
oturum, bir davetli konuşmacı oturu-
mu ve bir özel oturum şeklinde dü-
zenlenen sempozyumda yaklaşık 70 
bildiri sunuldu. Uluslararası katılımın 
yoğun olduğu sempozyumda köprü 
ve viyadüklerin projelendirilmesin-
den, yapımına; bakım ve işletmesin-
den, onarımına kadar pek çok konu-
yu ele alan sunumlar yapıldı. 

Açılış konuşması İMO Eskişehir 
Şube Başkanı Fercan Yavuz tarafın-
dan yapılan sempozyumda İMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Serdar Harp 
de bir konuşma yaptı. Serdar Harp, 

sempozyumun hayat bulmasında 
emeği bulunan bilim kuruluna, dü-
zenleme kuruluna ve İMO Eskişehir 
Şubesi’ne teşekkür etti.  

Sempozyumun uluslararası ka-
tılımla düzenlenmesinin sempoz-
yumun kapsamını ve içeriğini zen-
ginleştirdiğine dikkat çeken Serdar 
Harp, inşaat mühendisliği eğitiminin 
niteliğinde önemli sorunlar olmasına 
rağmen Türkiye’nin başarılı inşaat 
mühendisleri yetiştirdiğini ve gelece-
ğe dair umutlu olduğunu belirtti. 

Konuşmasını Erhan Karaesmen’e 
teşekkür ederek bitiren Serdar Harp, 
Karaesmen’nin İMO’yu bilimsel ça-
lışmalarında yalnız bırakmadığını, 
akademik birikimlerini her koşulda 
İMO ile paylaştığını belirtti.

2. KÖPRÜLER ve VİYADÜKLER SEMPOZYUMU

İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
düzenlediği yürütücülüğünü İMO 
Çanakkale Şubesi’nin yaptığı 3. İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 
21-22 Ekim 2011 tarihleri arasında 
Çanakkale’de gerçekleştirildi. Sem-
pozyuma Şubemizden Araştırma 
Görevlisi Özge Gürses katıldı.

İş kazalarının hangi yollarla azal-
tılabileceği, mevzuat eksikliklerinin 
nasıl giderileceği, kaza analizleri, 
kaza önleme teknikleri ve risk ana-
lizlerinin değerlendirildiği sempoz-
yum 7 oturum ve bir kapanış paneli 
şeklinde gerçekleştirildi. 

Açılış konuşmalarını sırasıyla İMO 
Çanakkale Şube Başkanı İlyas Acar, 
Çanakkale Vali Yardımcısı Bahir Al-
tunkaya, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat 
Laçiner, Çanakkale Belediye Baş-
kan Vekili Oğuz Teoman ve İMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Serdar Harp 
yaptı.

Serdar Harp konuşmasında iş 
kazaları ve işçi güvenliği konusunda 
çarpıcı rakamlar vererek Türkiye’de 
ve inşaat sektöründe alınması ge-
reken acil önlemlere dikkat çekti. 
Uluslararası Çalışma Örgütü veri-
lerine göre inşaat işçilerinin diğer 
sektörlerde çalışan işçilere göre 3 
ile 4 kat daha fazla kazaya uğrama 
riski taşıdıklarını vurgulayan Serdar 
Harp, bu karanlık tabloya rağmen 
siyasi iktidarın 50’den az işçi çalış-
tıran iş yerlerinin iş güvenliği mü-
hendisi bulundurma zorunluluğunu 
kaldırdığına dikkat çekti.  Serdar 
Harp, iş kazalarının yüzde 61’nin 

50’den az işçi çalıştıran işyerlerinde 
meydana geldiğini belirterek “iş gü-
venliği uzmanı görevlendirilmesinde 
sayı sınırlaması getirmek yerine işin 
kapasitesi ve işin zorluk derecesinin 
dikkate alınması iş kazalarının azal-
tılmasında daha akılcı bir yöntem 
olacaktır” dedi.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hiz-
metlerini düzenleyen mevzuatın ek-
sikliklerine de dikkat çeken Serdar 
Harp, meslek odalarının mevzuatla 
ilgili temel iki noktaya itiraz ettiklerini 
belirtti ve “Meslek Odaları iş güven-
liği uzmanının ‘İş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinde görevlendirilmek üze-
re Bakanlıkça belgelendirilmiş mü-
hendis, mimar veya teknik eleman’ 
olarak tanımlanmasına ve ‘Gerekli 
donanım ve personele sahip olan ve 
Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Tica-

ret Kanunu hükümlerine göre faali-
yet gösteren şirketlerce kurulan ve 
işletilen müesseselerin eğitim veren 
kuruluşlar olarak tayin edilmesine iti-
raz ediyor” diye konuştu.

Sempozyumun ardından sem-
pozyum sürecini değerlendiren, 
moderatörlüğünü Doç. Dr. Uğur 
Müngen’in yaptığı bir “Kapanış 
Paneli” düzenlendi. Panele konuş-
macı olarak Yrd. Doç. Dr. Ümit Dik-
men, Yrd. Doç. Dr. Selim Baradan 
ve İMO Yönetim Kurulu Üyesi Ala-
ettin Duran katıldı. Panelde sem-
pozyum boyunca sunulan bildirile-
rin değerlendirmesi yapıldı ve bir 
sonraki sempozyumun nasıl olma-
sı gerektiği üzerine görüş bildirildi. 
Panelin soru cevap bölümünde 
katılımcılar sorularıyla aktif katılım 
gösterdiler.

3. İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU 
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Oda-
sı’nın gelenekselleşmiş etkinliklerin-
den birisi olan Ulusal Beton Kongre-
si’nin sekizincisi 5-6-7 Ekim 2011’de 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi’nde (DESEM)’de ger-
çekleşti. Kongreye 55’i bildiri yazarı 
olmak üzere toplam 510 kişi katıldı. 

Kongrenin açılış konuşmalarını sıra-
sıyla İMO İzmir Şube Başkanı Ayhan 
Emekli, İMO İstanbul Şube Başkanı 
Cemal Gökçe, İzmir Çevre ve Şehir-
cilik İl Müdürü Mehmet Gökarslan, 
İMO Yönetim Kurulu Başkanı H. Ser-
dar Harp yaptı.

“Kimyasal ve Mineral Katkılar” ko-
nusunda 12, “Kendiliğinden Yerleşen 
Betonlar” konusunda 11, “Lif Donatılı 
Betonlar” konusunda 10, “Özel Be-
tonlar (hafif-kütle beton)” konusunda 
7, “Uygulama” ile ilgili 5 ve diğer konu-

larda 12 olmak üzere kongreye katılan 
toplam 57 bildiriden 54’ü kongre sıra-
sında sunuldu.

Çağrılı konuşmacılardan Dr. Çelik 
Özyıldırım “Virjinya Karayollarında Son 
Yıllarda Gerçekleştirilen Beton Uygu-
lamaları”, Nurettin Demir “Marmaray 
Projesi-Üsküdar İstasyonu Benzersiz 
Bir Aç-Kapa İstasyonu”, Ali Anıl Acun 
“Permafrost Zeminlerde İnşaat Yapım 
Teknikleri” konularında sunum yaptılar. 

Kongrenin kapanış oturumunda 
sırasıyla Bilim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Ali Taşdemir, Düzenle-
me Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kambiz 
Ramyar, İMO İstanbul Şube Başka-
nı Cemal Gökçe ve İMO İzmir Şube 
Başkanı Ayhan Emekli kongreyi de-
ğerlendiren birer konuşma yaptı.

8. ULUSAL BETON KONGRESİ 

İnşaat Mühendisleri Odası’nın dü-
zenlediği ve İMO Antalya Şubesi’nin 
yürütücülüğünü yaptığı “6. Kentsel 
Altyapı Sempozyumu” 14-15 Ekim 
2011 tarihlerinde Antalya’da gerçek-
leştirildi. 

Sempozyumun açılışında sırasıy-
la, İMO Antalya Şube Başkanı Cem 
Oğuz, Sempozyum Düzenleme Kuru-
lu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Güneş, 
İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Levent Darı konuştular.  

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ak-
deniz Üniversitesi, Çankaya Üniversi-
tesi, ATSO ve TÜBİTAK’ın destekle-
diği sempozyumda, Kent Planlama, 
Tasarım, Altyapı ve Yönetim; Kent İçi 
Ulaşım; İçme Suyu; Su Kaynakları, 
Havza Yönetimi, Barajlar ve Enerji; 

Atıksu, Arıtım ve Kanalizasyon; Katı 
Atık Yönetimi; Doğal Afet ve Zaraları-
nın Azaltılması başlıkları tartışıldı. 

Sempozyumda 24 Farklı üniversi-
teden, 6 kamu kurumundan ve inşaat 
sektörüne hizmet veren 4 kuruluştan 
119 yazarın hazırladığı 46’sı sözlü, 
14’ü poster olmak üzere toplam 60 
adet bildiri sunuldu.

Sempozyumun ikinci günü düzen-
lenen Prof. Dr. Bülent Topkaya, Prof. 
Dr. Selçuk Soyupak, Prof. Dr. İsma-
il Bircan, Doç. Dr. Halim Ceylan’ın 
panelist olarak katıldığı ve Dr. Erhan 
Karaesmen’in yönlendirdiği panelde 
“Kentsel Altyapı Yönetimi ve Sorun-
larına Sistem Yaklaşımı” konusu tüm 
yönleriyle tartışıldı. 

“6. Kentsel Altyapı Sempozyumu” 
16 Ekim 2011 tarihinde; ASAT Scada 
Sistemi, Antalya Hurma İleri Atıksu 
Arıtma Tesisi ve Tahtalı Dağı’na dü-
zenlenen teknik ve turistik geziyle 
sona erdi.

6. KENTSEL ALTYAPI SEMPOZYUMU

İnşaat Mühendisleri Odası tarafın-
dan düzenlenen ve yürütücülüğünü 
İMO İstanbul Şubesi’nin yaptığı 4. 
Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu, 
24-26 Ekim 2011 tarihinde İTÜ Sü-
leyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti. 

Sempozyumun açılışında sırasıy-
la İMO İstanbul Şube başkanı Cemal 
Gökçe, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Derin Ural, Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı Prof Dr. Erdoğan Uzgi-
der ve İMO Yönetim Kurulu Başkanı H. 
Serdar Harp konuştu.

Harp konuşmasında, 4708 sayılı 
Yapı denetim kanununun Van’da Ocak 
2011’de başladığını belirterek, bu ta-
rihten önce yapılan binaların denet-
lenmesinin mümkün olmadığını dile 
getirdi. Denetimin sadece yeni yapılan 
binalar için söz konusu olduğunu be-
lirten Harp, mevcut binalar için de kar-
ne, tüm binaları kapsayacak bir envan-
ter çıkarılması gerektiğini dile getirdi. 

Binaların depreme dayanıklılığı-
nı sağlamak için inşaatta uyulması 
gereken teknik esasları belirlemek 
amacıyla 2007’de yürürlüğe soku-
lan Deprem Yönetmeliği’nin detaylı 
bir metin olduğunu, bu esasların 
pratikte hayata geçirilemediğini ve 

mevcut denetimin yetersiz olduğunu 
savunan Harp, “Özellikle kamuda 
denetim denen bir şey yok” dedi. 

Sempozyumda çelik bina türü yapı-
lar, çelik köprü türü yapılar ve ülkemiz-
deki çelik yapı uygulamaları konuların-
da toplam on iki oturum yapıldı.

Sempozyumun sonunda çelik 
yapılarla ilgili standartlar ve Avrupa 
standartları ile ilgili bir atölye çalış-
ması yapıldı. Konuyla ilgili profesyo-
nel mühendis ve akademisyenlerin 
katıldığı toplantıda, TSE Standart 
Hazırlama Dairesi Başkanlığı’ndan 
katılan Dr. Vehbi Özaydın, TSE’deki 
çelik yapılardaki standartların du-
rumu ile ilgili bilgilendirmelerde bu-
lundu. Atölye çalışması, TSE’ye ya-
pılacak çelik yapılarla ilgili standart 
öneri çalışmaları, grupların oluşması 
ve üyelerin görüşleri ile sona erdi.  

4. ULUSAL ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUMU 
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İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi 
(WCCE) ve Avrupa İnşaat Mühen-
disleri Konseyi (ECCE) ile ortaklaşa 
düzenlediği, ev sahipliğini İMO Antal-
ya Şubesinin yaptığı Kültürel Mirasın 
Depremden Korunması Konferansı 31 
Ekim-1 Kasım 2011 tarihlerinde Antal-
ya’da gerçekleştirildi. Konferansa İMO 
Ankara Şubesi’nden Şube Başkanı 
Nevzat Ersan ve Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi Haluk Ekinci katıldı.

Konferansın açılış konuşmaları İMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, 
Dünya İnşaat Mühendisleri Konse-
yi (WCCE) Başkanı Emilio Colon, 
Avrupa İnşaat Mühendisleri Konse-
yi (ECCE) Başkanı Gorazd Humar, 
Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı 
Tuğrul Tankut, Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Akaydın 
ile Kültür Bakanlığı adına Kültür Varlık-
ları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı 
Serhat Akcan tarafından yapıldı.

Anadolu topraklarının onlarca me-
deniyete ev sahipliği yaptığını ancak 
bu medeniyetlerin tarihi ve kültürel 
mirasına yeterince sahip çıkılmadığını 
belirten Serdar Harp, “Yaşadığımız 
topraklar onlarca medeniyete ev sa-
hipliği yapmış ve her uygarlık bu top-
raklara iz bırakmıştır. Tarihi yapılarla 
karşımıza çıkan geçmiş uygarlıkların 
kalıntıları, geçmişimizin ve tarihte ya-
şanan değişimlerin anlaşılabilmesi 
açısından günümüze de ışık tutmak-

tadır. Geçmişe sahip çıkmak, onu aş-
mak ancak onun doğru kavranması ile 
mümkündür. Ancak ne yazık ki Ana-
dolu’nun kadim topraklarında yaşamış 
olan uygarlıkların kültürümüzde ve 
tarihimizdeki yerini yeni kuşaklara ak-
taramadık. Tarihi ve kültürel mirasımıza 
sahip çıkamadık, yaşanan talanlara ve 
yıkımlara sessiz kaldık” dedi.  

Günümüze değin ayakta kalma-
yı başarabilmiş yapılarımız için yıkıcı 
tehditlerin hala varlığını sürdürdüğünü 
belirten Harp, “Bu tehditleri bertaraf 
etmenin yolu bilimin ve tekniğin ışığın-
dan daha fazla yararlanmaktan geç-
mektedir.” diye konuştu.

Yüzyıllardır doğa olaylarına rağmen 
ayakta kalmayı başarabilmiş tarihi ve 

kültürel yapıların korunması ve gele-
cekte de varlıklarını sürdürmeleri için 
ülkemizde ve dünyada yapılan araştır-
ma sonuçlarını ve başarılı uygulamaları 
inşaat mühendisleri ve konunun ilgili-
leriyle paylaşma amacı taşıyan ulus-
lararası Konferansa yurtdışından ve 
Türkiye’den yaklaşık 300 bilim insanı, 
uzman ve inşaat mühendisi katıldı.

İki gün süren ve 9 çağrılı konuşma-
cının katıldığı Konferans boyunca 43 
sözlü sunum, 12 poster sunum ve 2 
tane de kurumsal sunum yapıldı.

Konferansın sonunda Konferans 
Düzenleme Kurulu Başkanı Tuğrul 
Tankut, konferansı içerik, kapsam ve 
organizasyon yönünden değerlendiren 
bir sunum yaptı.

KÜLTÜREL MİRASIN DEPREMDEN KORUNMASI KONFERANSI

İnşaat Mühendisleri Odası’nın dü-
zenlediği İMO İstanbul Şubesi’nin yü-
rütücülüğünü yaptığı II. Yapı Denetim 
Sempozyumu, 17-18 Kasım 2011 ta-
rihlerinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempoz-
yuma İMO Ankara Şubesi’nden Şube 
Başkanı Nevzat Ersan, Yönetim Ku-
rulu Sayman Üyesi Haluk Ekinci ve 
Kent Yapısal Sorunları Komisyon Üyesi 
Erdoğan Balcıoğlu katıldı.

İki gün süren, 5 oturum ve bir panel-
forum şeklinde gerçekleştirilen sem-
pozyumda çağrılı 14 konuşmacı sunum 
yaptı. Van’da meydana gelen depremin 
ardından, ülkemiz deprem gerçeği-
nin ve yapı denetim siteminin yeniden 
tartışıldığı bir dönemde düzenlenen 
sempozyum, çok sayıda kişi tarafından 
takip edildi.    

Açılış konuşmaları İMO İstanbul 
Şube Başkanı Cemal Gökçe, İTÜ Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Derin Ural ve 
İMO Yönetim Kurulu Başkanı H. Serdar 
Harp tarafından yapıldı.

Serdar Harp konuşmasında Van 
depremini, mevcut yapı stokunu, “Afet 
Riski Altındaki Yapı ve Alanlar Hakkında 
Kanun Taslağını” ve Yapı Denetim Siste-
mini değerlendirdi.

İMO’nun her platformda yapı de-
netim sistemindeki aksaklıkları dile 
getirdiğini ve yapılması gerekenleri ak-
tardığını kaydeden Harp, yapı denetim 
sisteminin daha işlevsel olması için ya-
pılması gerekenlerin son derece basit 
olduğunu, öncelikle TMMOB ve bağlı 
odaların görüşlerinin dikkate alınması 
ve mutlaka sürece dahil edilmesi ge-
rektiğini belirtti.

Sempozyumun ilk oturumu, İMO 
Adana Şube Başkanı Abdullah Bakır, 
İkinci oturumunu İMO Ankara Şube 
Başkanı Nevzat Ersan, Üçüncü otu-
rumunu İMO Sakarya Şube Başkanı 
Hüsnü Gürpınar, dördüncü oturumu-
nu İMO Antalya Şube Başkanı Cem 
Oğuz, beşinci oturumu ise Cemal 
Gökçe yönetti.

Sempozyum sonunda “Onuncu Yı-

lında Yapı Denetimin Neresindeyiz?” 
başlıklı bir Panel-Forum gerçekleştirildi. 
İMO Yapı Denetim Komisyonu Başka-
nı Bahaettin Sarı tarafından yönetilen 
Panel-Foruma, Bülend Ceylan (TM-
MOB Mimarlar Odası), Erhan Karaçay 
(TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası),  
Turgut Bozkurt (TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası ) ve Ertuğrul Faruk 
Aydın (Yapı Denetim Kuruluşları Birliği ) 
konuşmacı olarak katıldı.

İki gün süren Sempozyumda, Ül-
kemizdeki yapı stoku, Van depreminin 
hatırlattıkları ve on yıllık süreçte yapı 
denetimi konusunda yaşanan sorunlar 
dile getirildi ve tartışıldı. 

II. YAPI DENETİM SEMPOZYUMU 
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İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
düzenlediği, yürütücülüğünü İMO 
Trabzon Şubesi’nin yaptığı 7. Kıyı 
Mühendisliği Sempozyumu, 20-23 
Kasım 2011 tarihleri arasında Trab-
zon’da gerçekleştirildi.  

Kıyı uzunluğu itibariyle zengin olan 
Türkiye’de kıyıların ve kıyı yapılarının 
nasıl planlanması ve korunması ge-
rektiği, kıyı mühendisliğinde yaşanan 
sorunlar ve halkın taleplerinin değer-

lendirildiği sempozyum, yaklaşık 500 
kişinin katılımıyla düzenlendi.

Sempozyum açılışında sırasıyla 
İMO Trabzon Şube Başkanı Mustafa 
Yaylalı, İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Harp, Sempozyum Düzenle-
me Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yalçın 
Yüksel, KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbra-
him Özen ve Trabzon Milletvekili M. 
Volkan Canalioğlu konuştu.

Serdar Harp, ülkenin kalkınmasında 
çok önemli bir paya sahip olan inşaat 
sektörünün en önemli ve özgün ko-
nularından birinin de kıyı mühendisliği 
olduğunu söyledi. Türkiye’nin 8300 km 
kıyı şeridine sahip olduğunu hatırlatan 
Harp,  bir ülkenin sosyal, kültürel ve 
ekonomik gelişimini artırabilmesinin 
kıyıların planlaması ve kıyı yatırımlarına 
önem verilmesi ile mümkün olabilece-
ğine dikkat çekti.

Kıyı mühendisliği sorunlarının çö-
zümünde halkın katılımını önemse-
diklerini belirten Harp, sempozyum 
programında bulunan “Kıyı Mühen-
disliğinde Halkın Katılımı” etkinli-

ğinin yöre halkını bilim ve tekniğin 
öncülüğünde sürece dahil etme açı-
sından önemli olacağını söyledi.

Üniversitelerde inşaat mühendis-
liği lisans programları içinde zorunlu 
‘Kıyı Mühendisliği’ derslerinin yer 
alması gerektiğine vurgulayan ve 
kıyı mühendisliği ile ilgili yasal mev-
zuatı değerlendiren Serdar Harp, 
liman ve kıyı tesislerinin özelleşti-
rilmesini de eleştirdirdi ve kıyılarda 
kamunun neredeyse artık adının 
bile geçmediğini, kıyısal değerlerin 
büyük sermaye gruplarına devredil-
diğini kaydetti.

Sempozyum programı kapsamın-
da Uzungöl’de kurs düzenlendi. Kıyıl 
mühendisliği alanında çalışanlara 
bilgi vermeyi amaçlayan, 20 Kasım 
Pazar günü düzenlenen kursta “Kıyı 
Mühendisliğinde Sayısal Modelle-
me”, “Dalga Modellemesinde Yön-
temler” ve “Küresel İklim Değişikli-
ğinin Kıyı ve Deniz Yapılarının Tasarı-
mına Etkileri” başlıklarında sunumlar 
yapıldı.

7. KIYI MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU 

İnşaat Mühendisleri Odası tara-
fından düzenlenen yürütücülüğünü 
İMO Adana Şubesi’nin yaptığı 4. 
Geoteknik Sempozyumu 1-2 Ara-
lık 2011 tarihlerinde Çukurova Üni-
versitesi Mithat Özsan Amfisi’nde 
gerçekleştirildi. Sempozyuma İMO 
Ankara Şubesinden Şube Başkanı 
Nevzat Ersan katıldı.

 Sempozyumun açılışında İMO 
Adana Şube Başkanı Abdullah Bakır, 
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Laman, İMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Serdar Harp, ZMTM Başkanı 
Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu ve ÇÜ Rek-
törü Alper Akınoğlu konuştu. 

Serdar Harp, Van il merkezinde ve 
ilçelerinde gerçekleşen depremlerin 
ve yaşanan acıların ardından, Türki-
ye’nin deprem gerçeğiyle bir kez daha 
acı bir şekilde yüzleştiğini belirtti. 

Harp, zemin sorunlarından, yapı 
malzemelerine, kent planlamasından, 
kriz yönetimine, inşaat mühendisli-
ğinden onun uzmanlık alanı olan Ge-
oteknik’e depremin birden fazla disip-
lin açısından ele alınması gereken bir 
konu olduğunun bilinciyle çeşitli etkin-
likler düzenlediklerini ve bilimsel çalış-
malara destek verdiklerini hatırlattı.

Serdar Harp, siyasi iktidarın Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerle 
İMO’nun görev ve yetkilerini Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na devret-

meyi amaçladığını ve Bakanlığı ruh-
sat vermekten, kentsel dönüşüme, 
mesleki yeterlilikten proje onayına 
kadar her konuda tek yetkili kılma-
yı hedeflediğini de söyledi. Harp,  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
tıpkı totaliter rejimlerde olduğu gibi 
tüm karar alma yetkilerini kendisin-
de toplayacağını ve uzman görüşle-
rini karar alma süreçlerinin dışında 
bırakabileceğine dikkat çekti.

Çukurova Üniversitesi Mühendis-
lik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühen-

disliği Bölümü, Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi Mühendislik Mi-
marlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü ile Zemin Mekaniği ve Temel 
Mühendisliği Türk Milli Komitesi ta-
rafından da desteklenen sempozyu-
ma yerli ve yabancı çok sayıda bilim 
insanı katıldı.

İki gün süren Sempozyumda, iki 
ayrı salonda eş zamanlı 12 oturum 
yapıldı ve 75 bildiri sunuldu. Sem-
pozyum, plaket töreni ile sona erdi. 
Törende, Sempozyum Düzenleme, 
Danışma ve Bilim Kurulu üyeleri ile 
Sempozyuma katkı sağlayan kurum 
ve kuruluşlara plaket verildi.

4. GEOTEKNİK SEMPOZYUMU
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Yürütücülüğü İnşaat Mühendisleri 
Odası Diyarbakır Şubesi tarafından 
yapılan II. Su Yapıları Sempozyumu 16-
18 Eylül 2011 tarihleri arasında Diyar-
bakır Büyükşehir Belediyesi Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempoz-
yuma Şubemizden Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat Ersan katıldı.

Üniversitelerde, kamu kurum ve kuru-
luşlarında, meslek odalarında, STK’larda 
ve özel sektörlerde su yapıları konusun-
da çalışma yapan kişileri bir araya ge-
tirerek su yapıları ile ilgili ülkemizde ve 
dünyada meydana gelen gelişmeleri 
tartışma, değerlendirme ve sorunlara 
çözüm üretme amacıyla düzenlenen 
Sempozyum yoğun ilgiyle karşılandı. 

Verimli tartışmaların yapıldığı, “Geç-

mişten Geleceğe Su Yapıları”, “Su 
Yapılarının Planlanması”, “Teknik Çö-
zümler Değerlendirmeler Optimizas-
yon”, “Çevresel Etkiler” ve “Kentsel Su 
Yönetimi “ başlıklarında oturumların 
gerçekleştirildiği sempozyum prog-
ramı kapsamında ayrıca iki panel ve 
Ulucami ile Hasankeyf’e teknik geziler 
düzenlendi.

Açılış konuşmaları İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Serdar Harp, İMO 
Diyarbakır Şube Başkanı Tansel Önal 
ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Baydemir tarafından 
yapılan sempozyumda Hidroelektrik 
Santrallere, Güvenlik Barajlarına ve 
Türkiye’nin acil çözüm bekleyen Kürt 
sorununa dikkat çekildi.

Sempozyum kapsamında Hasan-
keyf’e düzenlenen gezide Odamız yö-
neticilerinden, bilim insanlarından ve 
üyelerimizden oluşan yaklaşık 70 ki-
şilik bir heyet Hasankeyf’in tarihi, kül-
türel ve turizme açık yerlerini gezdiler. 

II. SU YAPILARI SEMPOZYUMU

İnşaat Mühendisleri Odasının dü-
zenlediği 2. İnşaat Mühendisliği Eği-
tim Sempozyumu 23-24 Eylül 2011 
tarihleri arasında Muğla Üniversitesi 
Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleş-
tirildi. 7 oturum ve bir panel şeklinde 
düzenlenen sempozyuma İMO Anka-
ra Şubesi’nden Şube Başkanı Nev-

zat Ersan ve Kent Yapısal Sorunları 
Komisyon Üyesi Erdoğan Balcıoğlu 
katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmalarını 
sırasıyla İMES Düzenleme Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Sinan Altın, İMO Muğla 
Şube Başkanı Alifer Atasever, Muğla 
Belediye Başkan Vekili Yavuz Kayı ve 
İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar 
Harp yaptı. 

Serdar Harp konuşmasında sem-
pozyumdan bir gün önce gerçekleş-
tirilen İMO-Bölüm Başkanları Ortak 
Toplantısı’nın önemine ve faydalarına 
değindi ve inşaat mühendisliği eğiti-
minin nitelik sorunlarına dikkat çekti. 
İnşaat mühendisliği mesleğinin insan 
yaşamı ile direkt bağlantısı olduğu 
için mesleğe hazırlık sürecinde alınan 
eğitimin titizlikle programlanması ge-
rektiğini vurgulayan Serdar Harp, son 
yıllarda gerekli alt yapı oluşturulmadan 
açılan yeni üniversitelerde verilen inşa-
at mühendisliği eğitiminin kaygı verici 
olduğunu belirtti. İnşaat mühendisliği 

eğitiminin niteliğini yükseltmede aka-
demi ile İMO’nun birlikte ortak akıl yü-
rütmesinin önemli olduğunu söyleyen 
Harp, Teknoloji Fakülteleri sorununa 
da dikkat çekti. 

Sempozyumda “İnşaat Mühen-
disliği Eğitiminde: Öğretim, Öğrenim, 
Değerlendirme”, “İnşaat Mühendisli-
ğinde Eğitim, Öğretim için Yöntemler”, 
“Akreditasyon Çalışmaları ve Değişim 
Programlarının İnşaat Mühendisliği 
Eğitimine Etkileri”, “İnşaat Mühendis-
liği Eğitimi ve İnşaat Sektörü”, “İnşaat 
Mühendisliği Eğitiminden Beklenen-
ler”, “İnşaat Mühendisliği Eğitiminde 
Ulusal ve Evrensel Sorumluluk” baş-
lıklarında oturumlar ve İMEK sunumu 
yapıldı.

Sempozyumun sonunda yönetici-
liğini Prof. Dr. Uğur Ersoy’un yaptığı 
“İnşaat Mühendisliğinin Geleceği” 
konulu bir panel düzenlendi. Panele 
konuşmacı olarak İTÜ öğretim üyesi 
Prof. Dr. Sumru Pala, Prof. Dr. Fik-
ret Keskinel ve Yükseköğretim Ku-
rulu Eski Başkan Vekili Prof. Dr. İsa 
Eşme katıldı. Panelde Sumru Pala, 
inşaat mühendisliği eğitiminin bugü-
nünü ve gelecekte daha iyi olması 
için nasıl kurgulanması gerektiğini, 
Fikret Keskinel geleceğin inşaat 
mühendislerinin hangi özelliklere 
sahip olması gerektiğini İsa Eşme 
ise Teknoloji Fakültelerinin kuruluş 
sürecini ve mühendislik mesleğine 
vereceği zararları anlatan bir sunum 
yaptı.   Panelin soru-cevap bölümü, 
inşaat mühendislerinin gündemin-
de önemli bir sorun olarak yer alan 
Teknoloji fakülteleri nedeniyle aktif 
katılım ve verimli tartışmalarla ger-
çekleştirildi. Panelin ardından Prof. 
Dr. Tuğrul Tankut, sempozyumu ka-
tılım, içerik, düzenleme ve sonuçları 
ile değerlendiren bir sunum yaptı.   

II. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

İnşaat Mühendisleri Odası tarafın-
dan düzenlenen yürütücülüğünü İMO 
Bursa Şubesi’nin yaptığı 6. İnşaat Yö-
netim Kongresi, 25-27 Kasım 2011 ta-
rihleri arasında Bursa’da gerçekleştiril-
di. 3 gün boyunca devam eden kong-
reye Türkiye’nin dört bir yanından 80’i 
aşkın uzman ve akademisyen katıldı. 

İnşaat sektörünün sorunlarının irde-
lendiği ve çözüm önerilerinin sunul-
duğu Kongrenin açılış konuşmalarını 
sırasıyla İMO Bursa Şube Başkanı Ne-
cati Şahin, Kongre Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Öcal, 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atil-
la Ödünç, Bursa Vali Yardımcısı Adnan 

Çakıroğlu ve İMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Serdar Harp yaptı. 

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Ser-
dar Harp, inşaat sektörünün tüm so-
runlarını kapsayan inşaat yönetimi ala-
nını iş kazaları, yapı denetimi ve kamu 
ihale sistemi yönünden değerlendirdi.

Kongrede 3 panel ve eş zamanlı 
4,toplamda 12 oturum düzenlendi, 
56 bildiri ile 3 poster sunumu yapıl-
dı. Kongre, Prof. Dr. Ekrem Manisa-
lı’nın oturum başkanlığı yaptığı ve 
Prof. Dr. Vehbi Doğan Sorguç, Prof. 
Dr. Orhan Yüksel, Prof. Dr. M. Emin 
Öcal’ın panelist olarak katıldığı otu-
rum ile sona erdi. 

6. İNŞAAT YÖNETİM KONGRESİ
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TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi Çorum 
Temsilciliği’nin yeni hizmet binası 
24 Aralık 2011 Cumartesi günü 
İMO Ankara Şube yöneticilerinin 
katılımıyla açıldı.

Açılışa, İMO Ankara Şubesi’nden 
Şube Başkanı Nevzat Ersan ve 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Haluk Ekinci, Vali Yardımcısı 
Hüseyin İçten, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü Nukrettin Yılmaz, Çorum 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü 
Yüksel Poyraz  ve çok sayıda 
üyemiz katıldı.

Açılışı İMO Ankara Şube Başkanı 
Nevzat Ersan ve Vali yardımcısı 
Hüseyin İçten yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi 19. Dönem Yönetim Kurulu, 
Ankara Şube’ye bağlı Temsilcilikleri 
ile 3 Aralık 2011 Cumartesi günü Ka-
rabük’te toplantı yaptı. 

Safranbolu İmren Otel’de yapı-
lan toplantıya Ankara Şubesi’nden 
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 
Ersan ve Sayman Üyesi Haluk 
Ekinci ile Afyon, Bartın, Bolu, Ço-
rum, Düzce, Kayseri, Kırşehir, Kdz. 
Ereğli, Karabük, Kastamonu, Nev-
şehir, Sivas, Zonguldak Temsilcilik-
leri katıldı.

Nevzat Ersan’ın açılış konuşma-
sı ile başlayan toplantıda; Şube ve 
Temsilciliklerin yönetimsel ve işleyiş 
bakımından koordinasyonu ile per-

sonel işleyişi hakkında konuşuldu. 
Van depremi hasar tespit çalışma-
larına katılım konusunda tavsiyelerin 

istendiği toplantıda Temsilcilikler ve 
Şubenin birbirlerinden karşılıklı talep 
ve beklentileri dile getirildi.

TEMSİLCİLİKLER TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi Karabük Temsilciliği’nin 
yeni hizmet binası 3 Aralık 2011 Cu-

ÇORUM TEMSİLCİLİĞİ 
YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

martesi günü İMO Ankara Şube yöne-
ticilerinin katılımıyla açıldı.

Açılışa İMO Ankara Şubesi’nden 

Şube Başkanı Nevzat Ersan ve Yö-
netim Kurulu Sayman Üyesi Haluk 
Ekinci, İMO Ankara Şubesi’ne bağlı 
Temsilcilikler, Karabük Vali Yardımcısı 
Ertuğ Şevket Aksoy ve Safranbolu 
Belediye Başkanı Necdet Aksoy ve 
çok sayıda üyemiz katıldı.

Açılış konuşmalarını sırasıyla İMO 
Ankara Şubesi Karabük Temsilcisi 
Satılmış Sarıcı, İMO Ankara Şube 
Başkanı Nevzat Ersan ve Karabük 
Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy 
yaptı. Ersan konuşmasında yeni 
hizmet binasının tüm meslektaşla-
rımıza ve Karabük’e hayırlı olmasını 
diledi. Aksoy ise üyelerinin mesleki 
bilgilerini arttırmaya yardımcı olan 
İMO’nun aynı zamanda ortak akıl 
oluşturmak için de en önemli ku-
rumlardan biri olduğunu belirtti. 

Açılışın ardından konuklarla yeni 
hizmet binasında yapılan toplantıda 
yapı denetim sisteminden kaynaklı 
sıkıntılar dile getirildi. 

KARABÜK TEMSİLCİLİĞİ 
YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI
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Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile 
Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar 
Hakkında Yönetmelik değişikliği üzeri-
ne TMMOB görüşü 18 Kasım 2011 ta-
rihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
gönderildi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlü-

ğü’ne
İlgi: 04.11.2011 tarih B.09.0 

MHG.0.11.00.00/397 sayılı Yapı Müte-
ahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri 
ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönet-
melik hk.

İlgi yazınızda, 648 sayılı KHK ile 
değiştirilen 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Kanunu ve Danıştay 6. Dairece 
(2008/3365 E., 2011/161 K.) verilen 
karar doğrultusunda söz konusu yö-
netmelikte revizyona gidilmesi gerek-
tiği, bu gereklilik nedeniyle hazırlanan 
yönetmelik taslağı hakkında görüş ve 
önerilerin 18.11.2011 tarihine kadar Ba-
kanlığa iletilmesi istenmektedir.

Taslak incelenmiş olup, görüşlerimiz 
aşağıda sunulmuştur.

1) Taslağın 2. maddesine “Bodrum 
katı dışında en çok iki katlı ve yapı 
inşaat alanı toplam 200 metrekareyi 
geçmeyen müstakil yapılar; entegre 
tesis niteliğinde olmayan tarım ve 
hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler; 
köylerin yerleşik alanlarında, beledi-
ye ve mücavir alan sınırları içinde ol-
mayan iskan dışı alanlarda ve nüfusu 
5000’in altında olan belediyelerin be-
lediye ve mücavir alan sınırları içinde 
bodrum katı ve çatı arası dışında en 
çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum 
katın inşaat alanı hesaba katılmaksı-
zın toplam inşaat alanı 500m²’yi geç-
meyen konut yapıları ile bunların kö-
mürlük, otopark ve depo gibi müşte-
milatları hariç olmak üzere, belediye 
ve mücavir alan sınırları içinde ve 
dışında kalan yerlerde yapılacak ya-
pılar hakkında bu Yönetmelik uygu-
lanmaz.” biçiminde 2. fıkra eklenerek 
Yönetmeliğin kapsamı daraltılmaktadır. 

Gerekçede her ne kadar 648 sayı-
lı KHK ile 4708 sayılı Yasa’nın kapsam 
maddesinde yapılan değişikliğe paralel 
bir düzenleme yapıldığı savlansa da, 
Anayasa Mahkemesi’nin 03.11.2011 
tarih 2010/75 Esas, 2011/42 sayılı kara-
rında “29/6/2001 günlü, 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun’un 1. mad-
desinin ikinci fıkrasına, 30/6/2004 gün-
lü, 5205 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle 
eklenen “... ile tek parselde, bodrum katı 
dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz 
metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar 
...” ibaresi, 3/11/2011 günlü, E. 2010/75, 

K. 2011/150 sayılı kararla iptal edildi-
ğinden, bu ibarenin, uygulanmasından 
doğacak sonradan giderilmesi güç veya 
olanaksız durum ve zararların önlenme-
si ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması 
için kararın Resmî Gazete‘de yayımla-
nacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN 
DURDURULMASINA, 3/11/2011 gü-
nünde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.” de-
nilerek kapsam dışında bırakılan yapıla-
rın denetimsiz bırakılması Anayasa‘ya 
aykırı bulmuştur. Yani 648 sayılı KHK 
ile eklenen düzenlemenin Anayasa’ya 
aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu du-
rumda, 648 KHK’nin dava konusu edi-
leceği ve aynı gerekçeyle iptal edileceği 
aşikardır. Aynı zamanda, hukuk devleti 
ilkesi gereği yasama organının, Anaya-
sa Mahkemesi kararı doğrultusunda 
anılan düzenlemenin dava konusu edil-
mesini beklemeden 648 sayılı KHK ile 
yapılan değişikliği yürürlükten kaldıra-
cağından kuşku bulunmaması gerekir.

Hukuka aykırılığı Anayasa Mahkeme-
si tarafından tespit edilmiş düzenleme-
nin yürürlükte kalamayacağı göz önüne 
alınarak, yönetmelik düzenlemesine 
konu edilmemesi gerekir. Bu nedenle, 
bu maddenin taslaktan çıkarılması hu-
kuk devleti olmanın bir gereğidir.

2.) Taslağın 6. maddesi ile Yönetme-
liğin 4. fıkrası, “Yapı müteahhidi yetki 
belgesi numarası iptal edilen yapı 
müteahhidinin, gerçek kişi ise ken-
disi, tüzel kişilik ise tüzel kişilik, adi 
ortaklık veya ortak girişim olması 
halinde ortaklarının tamamı yasak-
lı hale gelir.” biçiminde değiştirilmesi 
önerilmektedir.

Önerilen bu değişiklik, tüzelkişiliğe 
sahip firma ortakları ve yöneticilerini 
yaptırımdan muaf hale getirmektedir. 
Yalnızca tüzel kişiliğin yasaklanması, 
ortakların ve diğer sorumluların başka 
bir tüzel kişilik eliyle müteahhitlik faali-
yeti yürütmelerinin önünü açmakta ol-
duğu gibi, diğer ortaklıklardaki sorum-
lularla eşitsiz bir durum yaratmaktadır. 
Amaca uygun olmayan bu değişiklik 
önerisinin geri çekilmesi ve maddenin 
eski haliyle kalması gerekir.

3.) Taslağın 7. Maddesi ile Yönetmeli-
ğin 10. Maddesinin 1, 3, 5, 15, 16 ve 17. 
maddelerinde değişiklik öngörülmek-
tedir. Bu değişiklik taslaklarını tek tek 
irdeleyecek olursak;

a) 10. maddenin 1. fıkrası, yargı kararı 
gereğince “(1) Şantiye şefinin, yapım 
işinin uzmanlık alanına uygun olmak 
üzere mimar veya mühendis unvanlı 
olması şarttır.” biçiminde düzenlen-
diği ifade edilmektedir. Bu değişiklikle, 
şantiye şeflerinin mühendis ve mimar 

unvanlı olmalarının koşul olarak düzen-
lemesi olumludur. 

b) 10. maddenin 3. fıkrası, “(3) Yapı 
ruhsatına tabi tüm yapılarda şantiye 
şefi bulundurulması zorunludur.” bi-
çiminde önerilmekte olup, bu düzenle-
me kapsam maddesinde açıkladığımız 
nedenlerle yeniden değerlendirilmelidir.

c) 10. maddenin 5. fıkrası, “(5) Şan-
tiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları 
dışında başka bir ilde görev üstle-
nemez.” biçiminde olup, bu değişiklik 
önerisi sorun üretmeye aday ve yönet-
meliğin düzenleniş amacıyla çelişmek-
tedir.

Değişiklikle, şantiye şefinin “top-
lam alan sınırları aşılmamak kaydıyla 
aynı anda en fazla beş ayrı yapım işini 
üstlenebileceğine” ilişkin kısıtlama kal-
dırılarak, şantiye şeflerinin görev üst-
lenecekleri inşaat alanları sınırsız hale 
getirilmektedir. Oysa bir şantiye şefi 
aynı il sınırları içinde olsa dahi bu hiz-
meti yürütebileceği objektif bir sınırın 
olması gerekir. Şantiye şefi, görev ve 
sorumlulukları açısından aynı zaman-
da işveren vekilidir. İş organizasyonu ve 
inşaat yönetimi açısından işveren vekili 
olması nedeniyle 5 ayrı yerdeki inşaatta 
görev yapması olanaklı değilken “yapı 
ruhsatı sayısı” gerekçe gösterilerek 
böyle bir düzenleme yapılması hizmet 
gerekleriyle uyuşmamaktadır. Tam gün 
istihdamına göre düzenleme yapılması 
gerekirken hiçbir sınırlama olmaması 
(aynı il olsa dahi) şantiye şefliğinden 
beklenen görevin gerçekleşmesine en-
geldir ve amaca aykırıdır. 

d) 10. maddenin 15. fıkrası “Mühen-
dis veya mimar unvanlı teknik perso-
nelin şantiye şefi olarak görev yap-
tığı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 81’nci 
maddesi kapsamında yer alan inşaat 
ve tesisat işlerinde, şantiye şefinin iş 
güvenliği uzmanlığı belgesine haiz 
olması zorunludur.” biçiminde öneril-
mekte olup, bu düzenleme, iş güvenliği 
mühendisliği hak, yetki ve sorumlulu-
ğuyla bağdaşmamaktadır. 

Yönetmeliğin 10. maddesinin 15. 
fıkrası ise, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
81. maddesi kapsamında iş güven-
liği ile görevli mühendis istihdam 
edilmesi gereken işyerlerinde ayrı-
ca iş güvenliği mühendisi istihdamını 
engelleyici nitelikte bir düzenleme-
dir. Çünkü, işveren maliyet unsuru 
olarak gördüğü iş güvenliği mühendisi 
istihdamı yerine iş güvenliği belgesine 
sahip şantiye şefinin aynı zamanda iş 
güvenliğinden de sorumlu olduğunu 
ileri sürerek ayrıca iş güvenliği ile görevli 
mühendisi istihdam etmeyecektir. 

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ ve 
YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
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Bu durumda her iki görev aynı kişide 
birleşeceğinden, ayrı ayrı görev, hak, 
yetki ve sorumluluk gerektiren iki ayrı 
görevin ifasından beklenen amaç da 
gerçekleşmeyecektir. Ayrıca yukarıda 
belirttiğimiz gibi, şantiye şefi aynı 
zamanda işveren vekili olduğundan 
bu durum iş güvenliği mühendisinin 
işverene karşı bağımsız olması gerektiği 
ilkesiyle de bağdaşmayacaktır.

Bu fıkrada değişiklik yapılması değil, 
mevcut düzenlemenin tümüyle yürür-
lükten kaldırılması gerekmektedir.

e) 10. maddenin 16. ve 17. fıkraları 
“Şantiye şefinin beşten fazla yapım 
işinde görev üstlenmesi halinde; 
yapı inşaat alanı 3000 m²’yi geçen 
her bir yeni yapım işi için şantiye şef-
liği görevine yardımcı olmak üzere; 
yapım işinin konusu, büyüklüğü ve 
niteliğine uygun branştan en az bir 
teknisyen, tekniker, teknik öğret-
men, mimar veya mühendis istih-
dam edilir.”

“(17) Şantiye şefi yardımcılığını, 
yapı inşaat alanı 3000-5000 m²’ye 
kadar olan inşaatlarda bir teknisyen, 
5000-10000 m² arasında en az bir 
tekniker, 10000m²’den büyük ise en 
az bir teknik öğretmen, mimar veya 
mühendis üstlenir.” biçiminde öneril-
mekte olup, bu düzenlemeler, şantiye 
şefinin görev üstleneceği alana ilişkin 
bir sınırlama içermeyen yönetmeliğin 
şantiye şefliği hizmetinin içinin nasıl bo-
şaltılacağını göstermektedir. Tıpkı Yapı 
Denetimi Yasası’nın uygulamasında ol-
duğu üzere denetçilik nasıl imzacılığa 
indirgendi ise, şantiye şefliğinin de aynı 
kaderi paylaşacağı açıktır. Tamgün istih-
damı olması gereken hizmette, metre-
kare ve yapı sayısı olarak getirilen sınır-
lamanın da kaldırılması demek, şantiye 
şefliği hizmetinin yardımcı elemanlar 
eliyle yürütüleceğini göstermektedir.

10. maddeye eklenmesi düşünülen 
bu fıkralar, aynı zamanda yargı kararını 
işlevsiz bırakmaya dönüktür. Çünkü, bir 
şantiye şefinin fiilen aynı anda yürüte-
meyeceği çok sayıda yapının denetimi-
ni üstlenmesine imkan tanınmış olması, 
dolaylı yoldan teknik öğretmen, tekni-
ker ve teknisyenlere şantiye şefliği yolu-
nu açmıştır. Geniş alana yayılmış yapım 
işlerinde şantiye şefi yardımcısı görev-
lendirilmesine itirazımız olamaz ancak 
bu, şantiye şefinin bizzat şantiyenin 
başında olması kuralını ihlale yarayacak 
bir durum yaratmaması durumunda 
anlamlıdır. Aksi hal, hizmetin mühendis 
ve mimar eliyle yürütülmesini engelle-
yecek ve yargı kararı hukuka karşı hile 
yöntemiyle ihlal edilecektir. Bu nedenle, 
eklenmesi düşünülen bu fıkra önerileri-
nin geri alınması gerekmektedir.

Bilgilerinize arz olunur.

“Esnekleşme ve işçi sağlığı” tema-
sıyla DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
tarafından ortaklaşa düzenlenen İşçi 
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2-4 Aralık 
2011 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri 
Odası Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirildi. Sağlıklı bir çalışma ve yaşam 
için emekçilerin ortak örgütlenmesine 
ve mücadelesine vurgu yapılan kong-
reye 600’ün üzerinde katılım oldu.

Kongrenin açılışında sırasıyla Dü-
zenleme Kurulu adına Dr. Sedat Ab-
basoğlu, Kongre Başkanı Prof. Dr. 
Onur Hamzaoğlu, DİSK Genel Baş-
kan Vekili Tayfun Görgün, KESK Ge-
nel Başkanı Lami Özgen, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Eriş Bilaloğlu konuştu. 

Dr. Sedat Abbasoğlu, işçi sağlığı ve 
güvenliği alanında “parçalı bir müca-
dele” yürütüldüğüne dikkat çekerek, 
kongrenin bu alandaki tüm güçleri bir 
araya getirmeyi amaçladığını söyledi. 
Kongre Başkanı Prof. Dr. Onur Ham-
zaoğlu ise konuşmasına “barış çağrı-
sı” ile başladı. Kongrenin sınıf bileşen-
lerini birleştirme sorumluluğu taşıdığını 
ifade eden Hamzaoğlu, “Yaşayabil-
mek için emek gücünü satanlar olarak 
birlikte mücadeleyi güçlendirmemiz 
gerekiyor” dedi. 

DİSK Genel Başkan Vekili Tayfun 
Görgün ise Türkiye’nin iş kazaların-
da Dünya üçüncüsü, Avrupa birinci-
si olduğunu hatırlatarak, “İş kazası 
ve meslek hastalıklarının tamamı 
önlenebilir. Bu yüzden biz ‘iş cinayetle-
ri ve kâr hastalıkları’ diyoruz” şeklinde 
konuştu. Görgün, kongre sürecinde 
sağlanan birlikteliğin kongre sonrasın-
da da sürmesi gerektiğine vurgu yaptı.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen 
de iş kazaları ve meslek hastalıklarına 
karşı gereken önlemler alınmadığı için 

emekçilerin sağlığının zedelendiğini 
belirterek, “Sağlığımız için kongrede 
alacağımız kararları hayata geçirmeli 
ve yeni politikalar üretmeliyiz” dedi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, işçi sağlığı ve iş gü-
venliği alanının tam bir pazar, aktörleri-
nin de tacir konumuna getirildiğini be-
lirterek, “İş güvenliği mühendislerinin 
eğitimi ticari kuruluşlara devredileme-
yecek kadar ciddi bir iştir. Kamu dü-
zeni, güvenliği ve sağlığını ilgilendiren 
bu konu kamusal hizmet anlayışı ile ele 
alınmadığı müddetçe çözümü olanaklı 
değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ko-
nusunda “Önce insan” anlayışının dı-
şındaki her türlü düzenleme yanlıştır” 
diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş 
Bilaloğlu ise işçi sağlığının yalnızca 
çalışılan süreyle sınırlı olmadığını, as-
lında işçinin yaşadığı konuttan bes-
lenmesine kadar geniş bir alanı kap-
sadığını ve 24 saatle sınırlı olmayan 
bir dünya özleminin mücadelesi oldu-
ğunu ifade etti. Mücadelenin kongreyi 
düzenleyen 4 örgütle sınırlı kalmaması 
gerektiğini söyleyen Bilaloğlu, “Bu 
dört örgüt kongrede ortaya çıkan bil-
giyi, umudu, emeği herkese taşımakla 
sorumlu” dedi.

Kongrede “Taşeronlaşmanın İşçi 
Sağlığına Etkileri ve Taşeronlaşmanın 
Önüne Nasıl Geçeriz”, “Güvencesizler-
Geleceksizlik ve Sağlık”, “İşçinin Bilme 
Hakkı ve Sağlıklı Emek”, “Çalışma Ya-
şamında Kadın”, “Çalışma Yaşamında 
Direnen Kadınlar”, “İşçi Sağlığı Mo-
del Tartışması”, “İş Güvenliği Model 
Tartışması”, “Hegemonya ve Karşı He-
gemonya Mücadelesi; Gönüllülükten 
İtiraz Hakkına...” başlıkları tartışıldı. 

Üç gün süren kongre kapsamında 
çeşitli film gösterimleri ve müzik 
dinletileri de gerçekleştirildi. 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KONGRESİ GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ODTÜ ve İMO’nun her yıl Kasım 
ayının ikinci Pazartesi günü ortak-
laşa düzenlediği, “ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümü 2010-2011 
Akademik Yılı Başarı Ödülleri” bu yıl 
14 Kasım 2011 Pazartesi günü dü-
zenlenen törenle sahiplerine verildi.

ODTÜ’de gerçekleştirilen törene, 
İnşaat Mühendisleri Odası’ndan 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Levent Darı, Genel Sekreter 
Yardımcısı Gülsüm Sönmez, 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi’nden Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat Ersan, Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Haluk Ekinci 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Eylem 
Bilge Yazıcıoğlu katıldı. 

ODTÜ İnşaat Bölüm Başkanı 
Güney Özcebe’nin yönettiği etkin-
liğe çok sayıda öğretim görevlisi, 
öğrenci ve öğrenci yakınları ka-

tıldı. Etkinliğin açılış konuşmala-
rını ODTÜ İnşaat Bölüm Başkanı 
Güney Özcebe, İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 

Ersan ve Prota Mühendislik’ten 
Jozef Kubin yaptı.

25 öğrenci ve araştırma görev-
lilerine ödülleri İMO Temsilcileri, 
Prota Mühendislik yetkilisi ve 
ODTÜ Öğretim Üyeleri tarafından 
verildi.

ODTÜ’DE ÖDÜL TÖRENİ 

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü 1. Sınıf İnşaat Mü-
hendisliği’ne Giriş dersinde İMO 
ve genç-İMO’nun tanıtımı yapıldı. 6 
Aralık 2011 tarihinde yapılan tanıtı-
ma İnşaat Mühendisleri Odası Eski 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gök-
soy, Meslekiçi Eğitim Komisyonu 
Üyesi Gökhan Marım, Şube Araştır-
ma Görevlisi Hüseyin Bolat ve Gazi 
Üniversitesi Öğrenci Konseyi Üyesi 
Serdar Öten katıldı.

Göksoy ve Marım öğrencilere 
Odayı tanıttı. Oda tarihi, nasıl 
kurulduğu, örgütlenme yapısı, yasal 
durumu, Odaya kayıt yaptırmanın ve 
Odanın gerekliliği ile ilgili bilgi veren 
Göksoy ve Marım, mühendislerin 
vasıfsız elemanlar gibi kullanılıp, dü-
şük ücretlerle çalıştırıldığını ve oda-
nın bu konuda yaptıkları ve verdikleri 
mücadelelerden bahsettiler.

Serdar Öten ise genç-İMO ile il-

gili sunum yaptı. Genç-İMO öğrenci 
örgütlülüğü, organları, amaçları, öğ-
renci üyelerin hak ve sorumlulukları 
ve genç-İMO etkinlikleri hakkında 
bilgi veren Öten, nasıl üye olunabile-
ceğini de anlattı. Teknoloji Fakülteleri 
konusuna da değinen öten, sadece 

Mühendislik ve İnşaat Fakülteleri 
mezunlarının odaya kayıt yaptırabi-
leceklerini, Teknoloji Fakültelerinin 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
odaya  mezunların kayıt yaptırama-
yacaklarını belirtti.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE İMO ve genç-İMO TANITIMI

MEHMET SALİH ŞAHİN
1945 Trabzon Yomra doğumlu, 1971 İTÜ mezunu 7255 sicil numaralı üyemiz MEHMET SALİH ŞAHİN hayatını kay-

betmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

AHMET EPLİ
1953 Dersim Sumak doğumlu, 1975 KTÜ mezunu 15285 sicil numaralı üyemiz AHMET EPLİ hayatını kaybetmiştir. 

Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.
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KIZILIRMAK SUYU DAVASINDA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE İKİNCİ RET

Şube Başkanımız Nevzat Er-
san’ın Dönem sözcüsü olduğu İMO 
Ankara Şubesi’nin yanında 60 der-
nek, meslek odası ve demokratik 
kitle örgütlerinin yer aldığı Ankaram 
Platformu adına 3 Haziran 2008 ta-
rihinde Kızılırmak suyuyla ilgili basın 
açıklaması yapılmıştı. 

Yapılan açıklama nedeniyle, An-
kara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ 
Genel Müdürlüğü tarafından Nevzat 
Ersan aleyhine Ankara 1. Sulh Hu-
kuk ve 2. Sulh Hukuk mahkemele-
rinde ayrı ayrı iki manevi tazminat 
davası açılmış, iki dava da mahkeme 
tarafından reddedilmişti. 

Dava kararına itirazda bulunan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi tem-
yiz yoluna gitti. Ancak 8. Asliye Ceza 
Mahkemesinde görülen davada 11 
Temmuz 2011 tarihinde Şube Baş-
kanımız Nevzat Ersan lehine beraat 
kararı çıkmıştır.
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Kısaca kendinizden bahseder mi-
siniz?

Maden yüksek mühendisiyim. 
1984’te ODTÜ’den mezun oldum. 22 
sene kamu sektöründe görev yaptım. 
2006 yılından bu yana eşimle ortak 
şirketimiz var. Maden makineleri üze-
rine çalışıyoruz. İki dönem Maden 
Mühendisleri Odasının 2. Başkanlığını 
yaptım. Şu anda da hem TMMOB’nin 
yönetiminde, hem de Yürütme Kuru-
lundayım. Çeşitli komisyonlarda görev 
alıyorum. Bu görevlerden birisi de Ka-
dın Komisyonu.

Mühendis, mimar ve şehir plan-
cısı kadınlar için TMMOB kadın ko-
misyonu nasıl bir deneyimdir ve ne 
açılardan önemlidir? TMMOB kadın 
komisyonunun öne çıkan talepleri 
ve çalışmaları nelerdir?

TMMOB’nin bütün komisyonları 
önemli komisyonlardır. Kadın Komis-
yonu da bunlardan birisi. Kadın Ko-
misyonundaki en önemli olay, kadın-
ların kendi sorunlarını doğrudan dile 
getirme şansına sahip olmaları. Kadın 
Komisyonunda olduğumdan bu yana 
benim de yaşadığım birçok sorunu, 
birçok kadın meslektaşımızın yaşadı-
ğını gördüm. Bu sorunları bir anda, bir 
günde çözmek mümkün değil. Çünkü 
bunlar örgütlenme, deneyim ve bilgi 
birikimi istiyor. Yani zaman alacak işler. 
Ancak bir başlangıç yaptık, bu doğrul-
tuda da devam edileceğini düşünü-
yorum. Daha önceden de denenmiş 
ancak bu dönem bir şansımız var. TM-
MOB Yönetim Kurulunda dört kadınız. 
Bu çok uzun zamandır, ilk kez olan bir 
şey. Bir yanıyla dört kadının yönetim 
kurulunda olması Kadın Komisyo-
nunun bir şekilde çalışmasının da en 
önemli sonuçlarından birisi.

Şimdilik Kadın Komisyonunda en 
fazla talep edilen şey, TMMOB’de 
daha fazla kadının yer alacağı meka-
nizmaların geliştirilmesi. Yani, TMMOB 
örgütlülüğün içinde nasıl daha çok 
kadın yer alır bugünlerde öne çıkmış 
taleplerimizden bir tanesi. Tabii, bunun 
için değişik öneriler var; kimisi kota 
öneriyor, kimisi de kadının bir şekilde 
teşvik edilmesi gerektiğini söylüyor. 

Diğer çalışanlar için özellikle çocukları 
küçük olanların bu işlere gelmesi çok 
zor olduğu için, kreş ve bakım hizmeti 
gibi talepleri öne çıkıyor. Eşit işe eşit 
ücret talebi var. Kadının yok sayıldığı, 
ötelendiği, evden çalışma gibi kural-
ların getirilmeye çalışıldığı bu ülkede 
kadınlar tüm bu sorunlara karşı TM-
MOB’nin karşı duruşunu bekliyor.

TMMOB Kadın Komisyonu’nun di-
ğer kadın örgütleriyle ilişkileri nasıl?

Kadın Komisyonu olarak kadın ör-
gütleriyle şu an doğrudan bir bağlan-
tımız yok. Kadın Komisyonunun bün-
yesinde şu an cinsiyet ayrımcılığı takip 
sekretaryası oluşturduk. Ancak onun 
da nasıl işleyeceği şu an için belirsiz. 
Çünkü TMMOB dediğiniz yapı bütün 
odaların bir bileşkesi. Bazı sorunlar 
odalarda çözülmeden, TMMOB’de 
çözülmesi zordur. Herhangi bir ka-
dın üyenin sıkıntısı varsa, öncelikle 
odasına gitmeli eğer odasında sorun 
çözülemiyorsa TMMOB’ye o sorun 
taşınabilir. Sistemimiz bu şekilde çalış-
maktadır. Bu konuda genelde bir yan-
lış algılama var. TMMOB sanki 24. bir 
Oda olduğu gibi algılanıyor ama TM-
MOB odalardan oluşan bir birlik yani 
23 odanın bileşkesi. O yüzden, önce 
Oda, sonra TMMOB.

Bu nedenlerle ilk kadın kurultayı ka-
rarları çerçevesinde yaptığımız ilk yö-
netim kurulu toplantılarından birinde 
bütün odaların bir kadın komisyonu 
kurması kararı aldık. Bu kararı odala-
ra bildirdik ancak ne yazık ki, şu ana 
kadar sadece sekiz ya da dokuz oda-
nın kadın komisyonu oluşturulabildi. 
TMMOB Kadın Komisyonu açısından 
asıl önemli olan odaların kadın komis-
yonlarının oluşturulması ve onların TM-
MOB’yi bu anlamda beslemesi.

Bu açıdan sadece TMMOB kadın 
komisyonunun çalışması yeterli değil-
dir, önemli odaların kadın komisyonla-
rının oluşması ve çalışmasıdır.

Hukuk karşısında eşitmiş gibi 
görünse de gerek aile içi cinsiyetçi 
işbölümünden kaynaklı gerekse de 
çalışma hayatına girme konusunda 
yaşadığı zorluklardan kaynaklı ola-

rak kadınlar toplumsal hayatın her 
alanında ikincil konumda kalmak-
tadır. Dile pelesenk olmuş “cins, ırk, 
dil, sınıf fark etmeksizin kanun kar-
şısında herkes eşittir “ ifadesi nasıl 
bir anlam taşımaktadır?

Ülkemizde anayasal olarak 
demokratik bir rejim var deniliyor; ama 
kadın-erkek eşitliği anayasanın 10. 
maddesinde söyleniyor. Bakarsanız, 
Dünya Ekonomik Forumunun 2010 
Küresel Cinsiyet Eşitsizliği endeksinde 
Türkiye 126. sırada yer alıyor. Bu nok-
tadan bakıldığında, öncelikle ülkede 
gerçek demokrasiden söz edemezsi-
niz. Bundan söz edemediğiniz zaman 
da, doğal olarak kadın-erkek eşitliğin-
den söz etmek mümkün değil.

Aile yaşamına bakarsanız, çalışma 
yaşamına bakarsanız, kadın-erkek 
eşitliğinin sadece dilde ve 8 Mart’ta 
söylenen bir şey olarak kaldığını gö-
rürsünüz. Onun dışında bildiğiniz gibi 
bu ülkede hala kız çocukları okutul-
muyor, töre cinayetleri devam ediyor, 
iş yaşamında kadın istihdamının önü-
ne engeller çıkarılıyor. Yani, sürekli ka-
dına karşı şiddeti ve tacizi duyuyoruz. 
Mesela, yeniden yapılanan Hakimler 
Savcılar Yüksek Kurulu kadına karşı 
tecavüzü özendirir önerilerde bulunu-
yor. Tecavüzcüyle evlenmeyi ya da rıza 
yaşının 15’in altına düşmesini öneriyor.

Gene Kadından Sorumlu Devlet 
Bakanlığı Aileden Sorumlu Bakanlı-
ğa çevriliyor. Kadın sadece ailenin bir 
parçası olarak tanımlanarak, kadın tek 
başına bir bireydir dememek için elle-
rinden geleni yapıyorlar.

Toplumsal cinsiyet sizce nere-
de başlamaktadır? Şiddet de sizce 
öğrenilmiş toplumsal bir davranış 
mıdır?

Bunlar daha uzmanlık isteyen soru-
lar; ama ben bu konuda kişisel görüş-
lerimi söyleyeyim. Toplumsal cinsiyet 
öncelikle ailede başlıyor. Ailede rol-
ler veriliyor. O rollerle büyüyor insan. 
Orada kadının görevi bu, erkeğin gö-
revi bu diye şartlanarak geliniyor. O 
şartlanmayı aşmak da oldukça zor. 
Yaklaşık 27-28 yıldır meslek hayatının 
içindeyim. Ondan öncesi okul hayatı. 

BÜTÜN KADINLAR 
GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRMELİDİR

 “Biz kadınlardan bu zamana kadar hep susmamızı, oturmamızı, boyun eğmemizi, hayatı seyretmemizi 
istediler. Ama artık yeter deme zamanı geldi. O nedenle, bütün kadınlar güçlerini birleştirmelidir. Kadın-
lar örgütlenip, bu toplumda var olduklarını göstermek için ellerinden geleni yapmalıdırlar.” 

Berna Vatan Maden Yüksek Mühendisi/ TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
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Her yerde kadına aynı roller biçiliyor. 
Sıkıntı; o çok küçük yaşlarda aileden 
alınan öğretilmiş şeylerden den kay-
naklanıyor.

Şiddet de tümü aileden değilse bile 
yetiştirilen ortamdan alınan bir olgu. 
Çünkü roller orada biçiliyor. Hatta bir 
kadının başarılı olabilmesi için erkek 
gibi davranması gerekiyor bu ülkede. 
Yani, erkek ne güzel rakı içiyor, ne 
güzel araba kullanıyor, ne güzel fırça 
atıyorsa, o kadın da o kadar bunu 
yapabilmeli, kadın başka türlü başarılı 
kabul edilmiyor.

Kadına yönelik şiddet son yıllar-
da sizce neden artmıştır? Böyle 
bir dönemde kadını konu alan bir 
bakanlık yerine aileyi konu alan bir 
bakanlık kurulması sizce neyi ifade 
ediyor?

Bu ülkede kadına yönelik şiddet 
zaten vardı. Özellikle son dönemde 
medyada kadına yönelik şiddet çok 
fazla su yüzüne çıkarılmakta ve kadın 
cinayetlerinde karısını öldüren adam 
sanki haklıymış gibi sunuluyor, aklının 
köşesinden bunu geçiren başka biri-
sinin de aynı şeyi yapmasına fikri an-
lamda katkı sunuyor. Bu şekilde kadın 
cinayetleri her geçen gün daha da çok 
artıyor. Kadının biraz isyan edip, kendi-
sinin var etmek adına ayakları üzerinde 
durması çok önemli öte yandan kadın 
özgürleştikçe ve eşine, sevgilisine, ko-
casına, babasına karşı çıktıkça her ne 
kadar başlangıçta erkeklerin şiddeti 
göreceli olarak daha da artsa da baş-
kaldırıdan başka da çözüm yok diye 
düşünüyorum.

Bizde itaat kültürü var. Bu kültür biz 
kadınları hem toplumsal olarak hem de 
din faktörünün etkisiyle her zaman ita-
at edecek olarak belirlemektedir. Yani 
kadın annesine, babasına, ağabeyi-
ne, kocasına ve amirine itaat edecek. 
Herhangi bir itaatsizlik durumunda da 
kadına çizilen bu kalıplar içerisinde ya 
şiddet ya da ceza oluyor. Ben kadına 
karşı şiddetin bu şekilde daha da çok 
arttığını düşünüyorum.

Kadına yönelik şiddet istatistikle-
re vurulduğunda üniversite mezunu 
kadınlarında fiziksel ve psikolojik 
olarak şiddet gördüğü sonucu orta-
ya çıkıyor. Bu anlamda mimar, mü-
hendis ve şehir plancısı kadınlar ve 
erkekler kendilerini nasıl görmekte-
dir?

Bu konuda yapılmış bir istatistik 
yok; ama bizim Kadın Kurultayımızda 
yürütülen tartışmalarda ve konuşma-
larda kadın üyelerimizin de aynı şekil-
de şiddete maruz kaldığını görüyoruz. 
Hatta cinayete kurban giden kadın 
meslektaşlarımız da var. Örneğin üç 
mimar, mühendis, şehir plancısı kadın 

son bir kaç yılda öldürüldü. Muğla’da, 
İstanbul’da ve başka birçok yerde de 
cinayete kurban giden kadın meslek-
taşlarımız var. 

Tüm bunların dışında dayak yiyen, 
tecavüze uğrayan veya farklı şekilde 
taciz edilen herhalde onlarca kadın 
vardır. Kadınlar bunları çok rahat dile 
getiremiyorlar. Çünkü dile getirdiği za-
man, önce kadında suç aranıyor. Bizim 
böyle bir sıkıntımız var. O yüzden ka-
dınlar bu konuları ya da başlarına bu 
tarz şeyler geldiğinde çok rahat dile 
getirmiyorlar diye düşünüyorum. Ta-
cizde de durum böyle. Henüz bu ko-
nuda rahatlıkla konuşabilen bir toplum 
değiliz.

Kadınlara yönelik yapılan yasal 
düzenlemeleri yeterli buluyor mu-
sunuz?

Erkekler ağır cezalar alıp, bu durum-
dan o şekilde caydırılmalı. Töre cinayet-
lerinde çok az bir azalma oldu son yıl-
larda. Bununda en önemli sebeplerin-
den birisi Ceza Kanunu’nda töredeki 
indirimin kaldırılması. Onun bile çok da 
az olsa töre cinayetlerindeki azalmaya 
katkısı oldu. Bu sebeplerle yasal ola-
rak ve uygulamada birtakım önlemleri 
alıp, çok ağır cezalar -ama sade ceza 
yetmez- düzenlenmelidir. Gerçekten 
bilinçli bir toplum olmadığımız sürece 
kadına yönelik şiddet devam edecek.

Kadına yönelik şiddet sadece bizde 
değil, dünyanın birçok yerinde bir sürü 
kadın aynı şeye maruz kalıyor. Bunun 
tek çözümü; kadınların birleşip, örgüt-
lenip, buna karşı ortak ses çıkarmala-
rıdır.

Bunun çözümünü yasadan veya 
erkeklerden beklememek lazım. Tabii 
ki, erkeklerle birlikte yapılacak bir sürü 
şey ama kendi sorunumuzu en iyi biz 
kadınlar biliriz, önerileri de en iyi de biz 
kadınlar üretiriz diye düşünüyorum. Bu 
konuda çıtayı ancak biz kadınlar yük-

seltebiliriz diye düşünüyorum.
 Mühendislik alanı genel olarak 

erkek mesleği olarak görülmektedir. 
Bu anlamda mühendislik mesleği-
nin kadın mühendisler açısından 
sizce sınırları/sıkıntıları nelerdir?

Mühendislik meslekleri genellikle 
erkek alanı olarak görünüyor. Erkek 
öğrenci, kadın öğrenci diye bir ayrım 
yapmadan, bütün mühendislik, mi-
marlık plancılık eğitimine kadın-erkek 
eşit alınıyor; hatta son dönemde üni-
versite istatistiklerine göre, kadınların 
daha başarılı oldukları görülüyor. Üni-
versiteye giren kadın sayısı daha fazla. 
Ama mesleğe girerken, aynı şey ol-
muyor. Cinsiyet ayrımcılığı iş ilanlarına 
yansıyor, kadınlar işe alımlarda tercih 
edilmiyor.

Kadınların çalışma koşulları uymu-
yor, şantiyede çalışabilecekleri uygun 
ortamlar yaratılmıyor. Ben size ken-
dimden örnek vereyim. Ben maden 
mühendisiyim. Yıllar önce staj yap-
maya gittiğim zaman, kendi ayağı-
ma uygun bir çizme, üstüme uyacak 
bir tulum bulamadığım gibi, erkekler 
ocaktan çıktıkları zaman, orada duş 
yaparlarken, biz toz toprak, kömür 
içinde bir araba alsın, gidip ayrı bir 
yerde banyo yapalım diye beklerdik. 
Bu durum ne kadar değişmiş diye, 
iki üç yıl önce bazı ocakları ziyaret et-
tiğimde gördüğüm manzara şantiye 
koşullarında kadınlara yönelik hiçbir 
değişiklik olmadığını ortaya koydu. 
Tıpkı eskiden olduğu gibi kendi mes-
lek alanımızla ilgili birçok şey erkekler 
üzerine kurulu. Şantiyelerde hâlâ kadın 
duşları yok; hâlâ kadınlara uygun giysi 
yok. O meslekte kadın olduğu göz ardı 
ediliyor. Hâlbuki Maden Mühendisleri 
Odası’nın yüzde 12’si kadın meslek-
taşlardan oluşurken, TMMOB’nin de 
yüzde 19’u kadınlardan oluşmaktadır. 
Aynı durum inşaat mühendisleri için 
de öyle. Yani, şantiyeye gittiğiniz za-
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man, kadın gibi giyinip gidemezsiniz. 
Kadın gibi giyinip giderseniz, başınıza 
iş alırsınız. Mesela bir Jeoloji mühendi-
si araziye çıktığı zaman mutlaka arazi 
koşullarına uygun davranmak, yanın-
dakilere kadın olduğunu çok hissettir-
meden hareket etmek zorundadır. En 
çok değişmesi gereken konulardan 
birisi de budur. Böyle olması gerekir-
ken kadın komisyonlarımızda bunlara 
yönelik çok fazla öneri gelmiyor. Gelen 
öneriler genellikle insanı daha da çok 
yaralayan taciz gibi konular diğer konu-
lara göre daha fazla öne çıkıyor. Ama 
mühendislik mimarlık, şehir plancılığı 
alanındaki kadınların daha fazla iş bu-
labilmelerine yönelik sadece “TMMOB 
bu konuda birtakım şeyler yapsın”dan 
öte öneri gelmiyor. Birtakım şeyler 
yapmanın ötesinde çok somut öneriler. 
İşte bütün maden ocaklarının en az bir 
kadının duş yapacağı, giyinip soyuna-
cağı bir yer kurulmalıdır gibi veya aynı 
şekilde bir inşaat şantiyesinde bir kadı-
nın kıyafetlerini değiştirebileceği bir yeri 
olmalıdır gibi… Yani her meslek alanı 
için ona uygun bir önerge getirilmelidir. 
Ama maalesef bu tür şeyler gelmiyor, 
çünkü diğer sorunlarla boğuşmaktan, 
meslek sorunlarına henüz gelemedik.

Aynı işi yapan kadın ve erkek mü-
hendis arasında maaş farkı ya da 
meslekte terfide çeşitli farklar oluyor 
mu?

Yükselmede devleti biliyoruz. Dev-
letin birkaç tane kadın bakanı var son 
yıllarda. Ama devletin genel müdürlük 
kadrolarına ve daire başkanı kadrola-
rına bakın. Şube müdüründen yukarı 
giden kadın sayısı çok azdır. Bir yüz-
deye vurursanız herhalde yüzde 20’yi 
geçmez. Aynısı özel sektöre de bakar-
sanız, CEO’lara kadınların çok daha 
az olduğunu görüyoruz. Her ne kadar 
TÜSİAD Başkanı bir kadın olsa da, şir-
ket patronlarına bakarsanız aynı şekil-
de kadınların çok az olduğu görülüyor. 
Mesela çok büyük bir inşaat şirketinin 
patronu olan kadın ben görmedim. 
Genelde çok büyük bir tekstil şirketinin 
patronu belki kadın olabilir veya büyük 
bir kimya endüstrisininki. Ama büyük 
bir makine ya da kazan sanayinin ka-
dın patronu ben hiç duymadım. Ka-
dınlar mı bu işi istemiyor, kadınlara mı 
burada yol verilmiyor, ilerlemeleri için, 
o konuyu bilemiyorum. Ama bu kadar 
da kadının isteksiz olduğunu sanmıyo-
rum.

TMMOB’ye bağlı odaların kadın 
üye sayılarına bakıldığında, yö-
netimlerde yeterince temsil edil-
mediği görülmektedir. Bu konu-
yu hem sayısal hem de nitel veri 
olarak biraz açarsak sizce temel 
sorunlar nelerdir?

Şimdi, TMMOB’nin 380 bin 

üyesi var. Bunun yüzde 19’u kadın 
meslektaşlardan oluşuyor. En çok 
kadın üye %67 ile Peyzaj Mimarları 
Odası’nda. Bu oranı %60 ile Gıda 
Mühendisleri Odası, %53 ile Şehir 
Plancıları Odası, %50 ile Çevre 
Mühendisleri Odası takip ediyor. 
Bunların yönetimlerine baktığımız za-
man da, yönetimlerin dağılımları da 
bu oranlara yakın. Odaların yönetim-
lerinde yer alan kadınların oranı bunu 
yansıtıyor. Aynı şekilde kadın oranla-
rının düşük olduğu odalara oransal 
olarak bakarsak; en düşük yüzde 1 ile 
gemi makineleri işletme, yüzde 5 ile 
gemi mühendisleri, yüzde 8 ile inşaat 
ve makine, yüzde 12 ile Maden Mü-
hendisleri Odası yer almaktadır. Bun-
ların yönetimlerine baktığımız zaman, 
kadınların az olduğu görülmektedir. 
Şube yönetimlerinde var, merkez yö-
netimlerinde kadınlar yok. Yönetim-
lerdeki kadın üye oranı genel olarak 
baktığımız zaman; merkezlerde yüzde 
19, yani TMMOB’deki kadın oranına 
uyumlu şekilde şubelerde yüzde 22 
oranında kadınlar yer almaktadır. Şu-
belerde niye daha çok kadın olduğu-
na dair baktığımızda; küçük yerlerde 
bu işleri yapmak kadınlar için biraz 
daha kolay olabilir. Yani, Ankara’da, 
İstanbul’da, yani büyük şehirlerde 
merkezlerde kadınların işten çıkıp, 
eğer evde çocukları ya da birtakım 
sorumlulukları varsa, iki üç saat gelip 
gitmeleri bir günlerinin tamamını ver-
meleri anlamına gelmektedir. Bu da 
çok büyük bir fedakârlık.

Ben kendimden biliyorum. Benim iki 
kızım var. 1983’ten beri, öğrenciliğim-
den beri odanın aktif bir üyesi olma-
ma rağmen çocuklarım belli bir yaşa 
gelmeden çok fazla sorumluluk ge-
rektiren işler yapamadım. Çocuklarım 
büyüdükleri zaman yönetimde, denet-
leme yedeğinde, ve bir sürü komis-
yonda yer aldım. Ama aktif bir yönetim 
görevini ancak emekli olduktan sonra 
yapabildim. Erkeklerin böyle bir endi-
şesi olmadığı için, erkekler çok daha 
rahat yönetimde aktif rol alabiliyorlar.

O yüzden, kadınların da biraz daha 
bu işlere girmek için istekli olmaları la-
zım. Fedakârlık gerekiyor, yani evdeki 
yemeği kocasına yaptırmayı öğretme-
si gerekiyor kadının. Erkeğin çocuğa 
bakmayı öğrenmesi gerekiyor. Ben 
kendimden kişisel örnek vereyim; 1992 
yılında Avrupa Birliği Komisyonun açtı-
ğı bir sınavı kazandım. Kızım 5 yaşında, 
ben çalışıyorum, eşim çalışıyor. Uzun 
süreli bir iş olduğu için gidip orada ev 
tutulması gerekiyor. Eşime “bakar mı-
sın?” dedim, o da “bakarım” dedi, ben 
de bıraktım gittim ve o da baktı. Kadın-
ların “yapabilir miyim” yerine kendile-
rine “yapacaksın” demeleri gerekiyor. 
Kadın “ben yapacağım” demelidir. 

Türkiye’deki kadının en büyük sorunu 
“yapacağım” dememekten ileri geliyor. 
Böyle sorunlar konuşarak ve sorumlu-
lukları paylaşarak halledilebilir. Birlikte 
olduğumuz insanları eğitmemiz lazım. 
Bize de bu düşüyor. Bu görevin iki kişi 
için olduğunu, o çocuğunun iki kişinin 
çocuğu olduğunu, o hayatın iki kişinin 
hayatı olduğunu, hayatı eşit paylaşmak 
gerektiğini bizim sürekli vurgulamamız 
lazım. Ben o anlamda kendimi şans-
lı görüyorum, eşim de aynı şekilde 
anlayış gösterdiği için bu işlerin içine 
giriyorum. Seyahatlere gidiyorum, ak-
şam geç gidebiliyorum. O da aynısını 
yapıyor kendi işi olduğu zaman. Bu bir 
paylaşım işi, kadınların ve erkeklerin 
bunu anlaması gerekir. Maalesef her-
kes aynı şansa sahip değil. Bu sebeple 
bizlere çok iş düşüyor. Bizim iteleme-
miz lazım birlikte olduğumuz insanları. 
Babamızsa babamızı, ağabeyimizse 
ağabeyimizi, sevgilimizse sevgilimizi, 
kocamızsa kocamızı mutlaka kadın 
olarak kendi başımıza var olabilmek 
için istekli olmamız lazım.

TMMOB ve bağlı odalarında ka-
dın temsiliyetinin arttırılabilmesi 
için sizin önerileriniz nelerdir? Bu 
konuda TMMOB Kadın komisyonu 
kendine neleri hedef edinmelidir?

Komisyon, Kadın Kurultayının ala-
cağı kararlara göre hareket edecek. 17 
Aralık’ta biz 19 tane yerel kurultay bi-
tirdik. 17-18 Aralık’ta ana kurultayımız 
var. Orada alınmış, çeşitli kurultaylarda 
alınmış değişik öneriler var. Bunların 
hepsini kadın kurultayına götürüp, 
tartışacağız. Bu işin çözümü kotadan 
geçiyorsa, kotayla, farklı bir yoldan ge-
çiyorsa, farklı bir yol. Kadın katılımını 
artırmak için ne gerekiyorsa yapılması 
lazım. Ama şöyle de düşünmek la-
zım. Burası bir siyasi parti değil. Siyasi 
partiler çok rahatlıkla kota koyuyorlar, 
çünkü o siyasi partiye üye olanların 
hepsi aynı dünya görüşünden gelen 
insanlar. Ama burası hem bir meslek 
örgütü, hem de aynı dünya görüşün-
den insanların örgütü değil. Kota olayı 
burada çok işlemez diye düşünüyo-
rum. Hatta sıkıntılara sokabilir; siyasi 
parti olmadığı için farklı sonuçlar da 
doğurabilir.

Eklemek istediğiniz bir şey var 
mı?

Biz kadınlardan bu zamana kadar 
hep susmamızı, oturmamızı, boyun 
eğmemizi, hayatı seyretmemizi istedi-
ler. Ama artık yeter deme zamanı gel-
di. O nedenle, bütün kadınlar güçlerini 
birleştirmelidir. Kadınlar örgütlenip, bu 
toplumda var olduklarını göstermek 
için ellerinden geleni yapmalıdırlar.

Teşekkür ederiz…
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Resmini yakama takmak zorunda 
kalmak ne kadar acı ve hüzün veri-
ci…

Her dostun ölümü, kalbine bir çivi 
daha çakarak yaşamaya benziyor. 
Seninki çok ağır oldu… Çok ağır 
geldi… Böyle şok olaylarda hep ol-
duğu gibi, muhabbetlerimiz canlan-
dı kafamda. Birçok sıkıntıyı ve yok-
luğu birlikte yaşamamıza rağmen, 
şimdi hiç biri değil de muhabbetleri 
hatırlamak insan belleğinin olumsuz 
şeylerin kayıtlarını çok kısa sürede 
silme olasılığına bağlıyorum.

Daha geçen yıl, Tavukçu’da anla-
yamadığımız bir nedenden dolayı 
“bir ufak”ı bile bitiremeden beni yer-
lerden toplayıp Numune’ye taşımış-
tın. Ben ayıldığımda, her zamanki 
süslemeli anlatımınla; Acil’deki dok-
torun, “sarhoşlarla uğraşacak hali-
miz mi var, sedyeyi çek şuraya yatsın 
ayyaş puşt, ayılınca alıp gidersin” 
dediğini söylemiştin ve gülüşmüş-
tük…  Daha sonra, “muhabbete, hiç 
değilse ayda bir-iki rakı masası ya-
parak devam edelim” de karar kıldık. 
Bir keresinde, eski muhabbetlere 
özlemimizi bir nebze tekrarlarcası-
na;  konuşmalarımız pelteleşinceye 
kadar içip Tavukçu’dan Kocatepe’ye 
yalpalayarak yürüdük. O akşam, 
uzun süreden sonra yine, gözleri-
mizden yaşlar gelinceye kadar gül-
müştük… Bu dostluk buluşmaların-
da; artık, “uzatmaları” oynadığımızı 
ve “yolun sonu görünüyor” türkü-
sünü mırıldanmaya başlamamız ge-
rektiğini de konuşuyorduk tabii ki... 
Muhabbetlerin devamını getireme-
dik ama şimdi, ‘iyi ki bu kadarını da 
yapmışız’ tesellisine sahibim.

28 Kasım, sabah dokuz civarında 

hiç kimseye, hiçbir şey diyemeden, 
kimseden yardım isteyemeden ge-
çip gittin… “Uzatmalar” ın bu ka-
dar kısa süreceğini konuşmamıştık, 
bana o sevimli takılmalarından birini 
daha yapmış olmanı ne kadar ister-
dim…

Dostluk, birlikte yaratılan değerler 
bütünüdür. Her tarafından sahtelik 
akan “modern hayat” ta yakalayabil-
diğimiz muhabbet-sohbet zamanları 
sahici şeyler olarak bize yaşama se-
vinci sunar. 

90’lı yılların başıydı galiba; işsiz 
ve parasızdık, Kızılay’daki sahaflara 
girip cebimizde kalan son paramızla 
isimsiz şairlerin şiir kitaplarını almış-
tık. Bu güzel anımıza atfen, seni şiir-
lerle uğurlayayım. 

“Yaşam ve Ölüm” şiirinde Tahsin 
Kıcırlı
“Yaşamak
Ya-şa-mak
Üç hece
Topu topu elli altmış yıl
Belki de yetmiş yıl
Ölüm
Ö-lüm
İki hece
Genellikle birkaç saniye” 
Diyor. Sahaftan kitabını aldığımız şa-
irin şiirindeki gibi gideceğin aklımın 
kenarından geçmezdi...
Bir başka şiir kitabındaki“Gözyaşı” 
şiirinde, Yetkin Aröz;
“Yaşama bak
Dalgalar gibi akıp gidiyor işte
Ne akıp gitmemek elde
Ne durup ayak diremek geçen 
günde” diyor

Melih Cevdet de “Çare Yok” şiirinde;
“Anladık ölüme çare yok
Kazaya belaya çare yok
Saç dökülmesine
Yüz buruşukluğuna çare yok
Anladık çare yok
İşsizliğe de mi yok
Açlığa da mı yok
Anlamadık gitti
Çare yok.”

“Ölüme Dair”
Şiirinin sonunda Nazım; 
(…)
Bir eski Acem şairi:
“Ölüm adil…”
Şişeyi bırak Ahmet Cemil.
Boşuna hiddet ediyorsunuz.
Biliyorum,
Ölümün adil olması için 
Hayatın adil olması lazım, diyor-
sunuz…
Bir eski Acem şairi…
Dostlar beni bırakıp,
Dostlar, böyle hışımla nereye gidi-
yorsunuz?” diyor 

“Hayatın adil olması için” toprağa 
girinceye kadar sensiz yola de-
vam…
Yaşamımıza kattığın sevimli şey-
lerden ve değerlerden dolayı te-
şekkürler… 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Epli’yi kaybettik. Ailesinin, dostlarının ve tüm İMO örgütünün başı sağ 
olsun. 

Ahmet Epli 1953 yılında Tunceli’de doğdu. Liseyi Ankara Yenimahalle’de bi-
tirdi ve 1970 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’ne girdi. 1975 yılında KTÜ’yü bitirdi ve aynı yıl Karayolları Genel 
Müdürlüğü (TCK) 4. Bölge Müdürlüğü’ne (Ankara) girdi (08/01/1975). 1976 yı-
lında askerlik için TCK’dan ayrıldı ve 1977’de tekrar kuruma girdi ve 1981 yılına 
kadar aynı kurumda çalıştı. Bu tarihten sonra TCK’dan ayrıldı (02/04/1981) ve 
serbest yüklenicilik yapmaya başladı. 2000 yılından sonra yükleniciliği bıraktı 
ve büyük firmalarda üst düzey yöneticilik yaptı.

ŞUBEMİZ 2. DÖNEM YÖNETİM KURULU
ÜYESİ AHMET EPLİ’Yİ KAYBETTİK

AHMET EPLİ’NİN ARDINDAN BİR KAÇ ANI…
Mustafa Atmaca
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Her ay sayısı giderek artan iş kazaları, önlenebilir olmasına 
rağmen yeterli önlemlerin alınmaması sebebiyle daha çok 
ölüme ve yaralanmaya sebebiyet veriyor. Ekim ayında iş ka-
zaları sonucunda ölen işçi sayısı 53, yaralanan işçi sayısı ise 
142 olarak gerçekleşti. Ölümlerin 15’i de inşaat sektöründe 
gerçekleşmiştir. En çok ölüm inşaatlarda ve madenlerde ya-
şanmakta ve bunun dışında kalan alanlarda bu konuda “ön-
lemsizlikler” giderek artmaktadır. 

Bu konuda çalışmalar yürüten ve bir meclis kuran İstanbul 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Ekim ayında yaşanan iş 
kazaları sonucu yaşanan ölüm ve yaralanmaların hangi iş ko-
lunda ve hangi nedenlerle geldiği üzerine hazırladığı tabloyu 
aşağıda bulabilirsiniz. 

6 Ekim - Urfa’da 5. kattan düşen çocuk işçi ağır yara-
landı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yapımı devam eden bir 
inşaatın 5’inci katından düşen 16 yaşındaki bir işçi ağır 
şekilde yaralandı. Meydana gelen olayda, Şirinkuyu Mahal-
lesi’nde bir inşaatta çalışan Recep Bikeç (16) dengesini kay-
bederek 5.’inci kattan aşağı düştü. Düşen işçi ağır yaralandı. 

6 Ekim – Antalya’da kanalizasyonda göçük: 1 yaralı
Mahmutlar Beldesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan alt-

yapı çalışması sırasında meydana gelen olayda, taşeron fir-
mada işçi olarak çalışan İbrahim Alanay’ın çalıştığı sırada gö-
çük meydana geldi. Taş ve kum parçalarının altında kalarak 
ağır yaralanan Alanay, çalışma arkadaşları tarafından göçük 
altından çıkarıldı. 

7 Ekim - Aydın’da iskeleden düşen 2 işçi yaralandı
Aydın’ın Kurtuluş mahallesindeki Kıbrıs caddesinde bir 

apartmanın dış cephesini boyayan iki işçiyi taşıyan iskelenin 
halatı gevşeyince, iskele 5’inci kattan aşağıya düştü. İçindeki 
işçiler, kazayı vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan kırıklarla 
atlattı. Yaşanan olayda Murat Akal (38) ve İbrahim Ceylan 
(19) dış cephesini boyayacakları binaya çıkmak üzere iske-
leye çıktı. Binanın 6’ncı katın dış cephesini boyayan işçileri 
5’nci kata indirmek için iskeleyi kumanda eden arkadaşları 
düğmeye bastı. İskelenin bağlı olduğu makaralarda meyda-
na gelen arıza nedeniyle halat boşaldı. İşçiler kendilerini bir 
anda yerde buldu. Düşen işçiler Akal ve Ceylan yaralandılar. 

8 Ekim -  Afyon’da üzerine istinat duvarı çöken işçi ha-
yatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir işçi, inşaatta mey-
dana gelen toprak kayması sonucu çöken istinat duvarının 
altında kalarak hayatını kaybetti. Sandıklı’da tavuk çiftliği 
inşaatında çalışan 45 yaşındaki Ahmet Doğan, toprak kay-
ması nedeniyle çöken istinat duvarının altında kaldı. İstinat 
duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti. 

8 Ekim - Sakarya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çalıştığı okul inşaatından dü-

şen bir işçi yaralandı. Yahyalı Mahallesi’nde Akyazı Fen Lisesi 
inşaatında çalışan Harun Demir (44) isimli işçi, inşaatta çalış-
tığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksek-
likten düştü. Düşen işçi yaralandı.

9 Ekim - Nevşehir Üniversitesi Rektörlük Binası inşaatı 
çöktü: 1 işçi yaralandı

30 Eylül 2010 tarihinde, temeli dönemin Milli Eğitim Ba-
kanı Nimet Çubukçu tarafından atılan Nevşehir Üniversite-
si Rektörlük Binası İnşaatı çöktü, 1 işçi yaralandı. Nevşehir 
Üniversitesi yerleşkesi içerisinde, Millî Eğitim Bakanlığının 
koordinasyonuyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının sağ-
ladığı finansal destekle yapımına geçtiğimiz yıl başlanılan ve 
Kapadokya’nın peribacalarını andıran mimariye sahip olacak 
olan Rektörlük binası inşaatının 4. katındaki beton dökümü 
sırasında, inşaatın iskeleleri çöktü. Çökme sırasında iskele 
üzerinde bulunan işçilerden Ahmet N.(45) betonla birlikte 
zemine düştü. Düşen işçi ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruş-

turma başlatıldı.
11 Ekim - Artvin’de iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili Uğur köyünde uçuru-

ma yuvarlanan iş makinesinde 1 kişi hayatını kaybetti. İlçenin 
Camili Uğur köyünde Muzaffer Keskin’in (49) kullandığı iş 
makinesi yol çalışması esnasında toprak kayması sonucun-
da yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. İş makinesinin 
içinde bulunan sürücü Muzaffer Keskin hayatını kaybetti. 

11 Ekim - Elazığ’da inşaat işçisi yaralandı
Diyarbakır’dan Elazığ’ın Karakoçan İlçesi’ne çalışmaya 

gelen inşaat işçisi Ramazan Narin, odun keserken, sağ elini 
elektrikli testereye kaptırdı. Narin’in 4 parmağı kısmen kesildi, 
serçe parmağı ise koptu. 

11 Ekim - Çanakkale’de vinçten düşen işçi ağır yaralandı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde kurulumu devam eden 

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) çalışmasında görev 
yapan işçi vinçten düşerek ağır yaralandı. Bandırma Yolu 
Şakirbey mevkii Siteler girişine yerleştirilen Elektronik De-
netleme Sistemi’nin (EDS) bağlantılarını yapmak üzere di-
rek üzerine çıkan Dursun Karaorman, (37) işini tamamlayıp 
aşağıya inerken ayağının kayması sonucu hareket halindeki 
vincin üzerinden yere düştü. Bacağı vincin tekerleğinin altın-
da kalan işçi Dursun Karaorman (37) ağır yaralandı.

11 Ekim - İstanbul’da bir inşaat işçisi yaşamını yitirdi
Beşiktaş’ta çalıştığı inşaattan başına beton parçası düşen 

inşaat işçisi, hayatını kaybetti. İstanbul Beşiktaş Ortaköy’de 
yapımı süren bir inşaatın 5. katında beton kesimi yapıldığı 
sırada, betonun bir bölümü aşağıya düştü. Beton parçası, 
bu sırada zemin katta çalışan Şükrü Satılmış’ın (50) başına 
çarptı. Ağır yaralanan Satılmış, ambulansla Şişli Etfal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Satılmış, sağlık ekipleri-
nin yaklaşık 1.5 saat müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

14 Ekim - Konya’da yol işçisi düşerek yaralandı
Konya’nın Doğanhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları es-

nasında 4 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. İlçeye 
bağlı Deştiğin beldesi yakınlarında devam eden karayolu ça-
lışmaları kapsamında yürütülen altgeçit inşaatı esnasında 4 
metre yükseklikten düşen yüklenici müteahhit firma bünye-
sinde çalışan işçi Vahap Özpolat (18) ağır yaralandı. 

14 Ekim - Urfa’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Adana’da Ceylanpınar Mahallesi’ndeki bir inşaatta demir 

kesen Abdülkadir Bulut, dengesini kaybederek beton zemi-
ne düştü. İnşaattan düşen işçi yaralandı.

15 Ekim - Dersim’de yol işçisi elektrik akımına kapıla-
rak hayatını kaybetti

Tunceli’de asfalt çalışması sırasında kamyonun damperi-
nin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu akıma kapılan 
işçi hayatını kaybetti. Süleyman Barut idaresindeki İl Özel 
İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait asfalt yüklü kamyon, Çemiş-
gezek ilçesi Vişneli grup köy yolunda asfalt çalışması yaptığı 
sırada damper yüksek gerilim hattına çarptı. Yüksek gerilim 
hattına çarpan kamyonun damperine tutunan Zülfü Balıkçı 
(50) akıma kapılarak hayatını kaybetti. 

17 Ekim - Tekirdağ’da inşaattan düşen usta hayatını 
kaybetti

Çorlu İlçesi’nde çalıştığı fabrika inşaatından düşen kalıp 
ustası 45 yaşındaki Şaban Karahan öldü. Çorlu’ya bağlı 
Velimeşe Beldesi’nde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi’nde 
yapımı devam eden bir fabrikanın kalıp işlerini yapan Şaban 
Karahan, dengesini kaybedince yaklaşık 5 metre yükseklik-
ten yere düştü. Düşen işçi hayatını kaybetti. 

18 Ekim - Muğla’da işçiler ısınmak için yaktıkları ateş 
dumanından zehirlendiler

Muğla’da çalıştıkları inşaatta ısınmak için el arabasında 
ateş yakan inşaat işçilerinden biri öldü, bir işçi ise hastaneye 
kaldırıldı. Akyol Mahallesi Kademe mevkisindeki bir inşaatta 
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çalışan Erdoğan Çalış (42) ve Ahmet Cezayirli, gece havanın 
soğuması üzerine gece kaldıkları odada ısınmak için odun 
parçalarından el arabasında ateş yaktı. Sabaha karşı uyanan 
Ahmet Cezayirli, 112 Acil Servisi arayıp, rahatsızlındığını belir-
terek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdoğan 
Çalış’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cezayirli ise ambu-
lansla kaldırıldığı Muğla Devlet Hastanesinde yoğun bakım 
ünitesinde tedavi altına alındı. 

18 Ekim - İzmir’de asansör boşluğuna düşen işçi hayatını 
kaybetti

İzmir’de, hastane inşaatında çalışan bir işçi, dengesini 
kaybetmesi sonucu asansör boşluğuna düşerek hayatını 
kaybetti. Konak ilçesinde bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde meydana gelen olayda, 2 çocuk babası Yusuf 
Akbıyık (46) hastanenin yeni yapılan ameliyathane ve yoğun 
bakım inşaatında çalışmaya başladı. İnşaatta temizlik işleriyle 
uğraşan Akbıyık, 5 katlı inşaatın 4. katında temizlik yaptığı sı-
rada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Beton 
zemine çakılan Yusuf Akbıyık olay yerinde hayatını kaybetti.

18 Ekim - Urfa’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Karşıyaka Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ndeki 

bir inşaatta çalışan Mahmut Aksoy (45), dengesini kaybede-
rek beton zemine düştü. Düşen işçi ağır yaralandı. 

18 Ekim - Meclis’in ortasında iş kazası
Mecliste, “akıllı bina” olarak adlandırılan yeni halkla ilişkiler 

binasının inşaatında dün bir kaza meydana geldi. Haşemoğlu 
İnşaat Şirketinin yaptığı inşaata mıcır (çakıl taşları) getirildi. 
Mıcırların boşaltıldığı büyük hortum İşçi Mustafa Bulut’un 
üzerine düştü. Görgü tanıkları, hortumun ucunda büyük bir 
ipin bağlı olması ve hortumun bu iple çekilerek boşaltılma-
sı gerektiğini, ancak hortumda böyle bir ipin bulunmadığını 
söyledi. Tanıklar, boşaltma sırasında hortumun tıkandığını, iş-
çinin de boşaltmak için hortuma kürekle vurduğunu, bu vur-
ma sonucu da hortumun kopup işçinin üzerine düştüğünü 
anlattılar. Bulut ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

21 Ekim - Konya’da inşaat çöktü: 6 yaralı
Konya’da yapımı devam eden 2 katlı inşaat, beton atılırken 

çöktü, 1’ağır 6 işçi yaralandı. Karatay İlçesi Adliye Sarayı ya-
kınındaki bir iş merkezinin inşaatında meydana gelen olayda,  
yaklaşık 30 işçi 2’nci katın betonunu döktüğü sırada inşa-
at biranda çöktü. Göçük altında kalan 3 işçi, itfaiye ve Sivil 
Savunma Arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından 
çıkartıldı. Çökme sonucu yaralanan toplam 6 işçi, ambulans-
larla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

23 Ekim - Bingöl’de kepçe operatörü ağır yaralandı
Genç’e bağlı Çevirme Köyünde bir inşaatın hafriyat işini 

yapan İlhami Kelat (30) adlı operatörün idaresindeki kepçe, 

çalışma esnasında yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen 
kazada kepçe operatörü Kelat, ağır yaralandı. 

25 Ekim - Aydın’da iş kazası: 2 yaralı
Kuyucak ilçesinde meydana gelen iş kazasında 2 kişi yara-

landı. Aydınoğlu Mahallesi’nde inşaatta söküm işinde çalışan 
Rıza Akyüz (25) ve Abdüllatif Mansız (49) tahtaların sökülme-
si aşamasında meydana gelen çökme sonucu göçük altında 
kaldı. Yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.  

25 Ekim - Trabzon’da kamyon kaza yaptı: 1 yaralı
Taşhanpazarı mevkiinde Anadolu Öğretmen Lisesi kar-

şısında yol dolgusu yapan kamyon, yüklemiş olduğu dol-
gu malzemesini yol kenarındaki dolgu alanına boşaltırken, 
yolun bir anda çökmesinden dolayı araç ters dönerek isti-
nat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın ön kupası 
büyük hasar görürken araç şoförü yaralanarak hastaneye 
kaldırıldı.

25 Ekim - Bilecik’in Bozüyük ilçesinde asansör boşlu-
ğunda düşen işçi ağır yaralandı

Kasımpaşa Mahallesi 101. Sokak’ta bulunan 5 katlı apart-
man inşaatında çalıştığı iddia edilen Mustafa Sait Bal (35), 
inşaattan malzeme almak için çıktığı 2. kattan asansör boş-
luğuna düştü. Bal’ın yardım çığlıklarını duyan çevredeki va-
tandaşlar, inşaata girerek işçiyi asansör boşluğundan çıkarttı. 
Düşen işçi ağır yaralandı. 

25 Ekim - Sinop’ta yağmur oluğunu temizlerken düşen 
işçi öldü

Sinop’ta bir binanın yağmur oluğunu tamir etmeye çalışan 
inşaat işçisi düşerek hayatını kaybetti. Kent merkezi Yeni Ma-
halle Tatlıcılar Çıkmazı’nda 4 katlı bir apartmanda meydana 
gelen olayda, binanın ikinci katında tıkalı olan yağmur olu-
ğunu tamir etmeye çalışan Turan Avcı (39), bir anda denge-
sini kaybederek yere düştü. Turan Avcı olay yerinde hayatını 
kaybetti. 

29 Ekim - Kilis’te inşaatta kaza: 1 yaralı
Kilis’te, bir inşaatta çalışan kişi, kaza sonucunda yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’nde bir inşaatta ça-
lışan Ahmet Çakalı (37) sıva yapmada kullanılan alüminyum 
mastarların eğilmiş olan uçlarını demir keseceği ile keserken 
sağ gözünden yaralandı. Çakallı, Kilis Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı.

29 Ekim - İzmir’de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
NUREM İnşaat Firmasının Bornova Evka-3 mahallesin-

de inşaatını sürdürdüğü, “Tüzomay Residence” inşaatında 
Kazım Yıldız isimli işçi, inşaattan düşerek hayatını kaybetti. 
Asansör boşluğuna düşen Yıldız, feci bir şekilde öldü. Çalışan 
işçiler, Yıldız’ın bir gün önce işbaşı yaptığı ve emniyet kemeri-
nin takılı olmadığını söyledi. 
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Tablo 1: Ekim 2011 / İşçilerin İşkollarına Göre Ölüm Nedenleri
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15 Kasm 2011 SALI Resmî Gazete Say : 28113 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
Anayasa Mahkemesi Başkanlğndan: 
Esas Says : 2010/75 
Karar Says : 2011/42 (Yürürlüğü Durdurma) 
Karar Günü : 3/11/2011 
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Danştay Altnc Dairesi 
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 29/6/2001 günlü, 4708 sayl Yap Denetimi 

Hakknda Kanun’un 1. maddesinin ikinci fkrasna, 30/6/2004 günlü, 5205 sayl Yasa’nn 1. maddesiyle eklenen “… 
ile tek parselde, bodrum kat dşnda en çok iki katl ve toplam iki yüz metrekareyi geçmeyen müstakil yaplar…” 
ibaresinin, Anayasa’nn 2., 5., 10. ve 56. maddelerine aykrlğ ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün 
durdurulmasna karar verilmesi istemidir. 

 
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ 
Yürürlüğün durdurulmas istemini de içeren başvuru karar ve ekleri, bu konudaki yürürlüğü durdurma ve esas 

inceleme raporu ile ekleri, iptali istenilen kural, dayanlan Anayasa kurallar ve bunlarn gerekçeleri ile öteki yasama 
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

29/6/2001 günlü, 4708 sayl Yap Denetimi Hakknda Kanun’un 1. maddesinin ikinci fkrasna, 30/6/2004 
günlü, 5205 sayl Kanun’un 1. maddesiyle eklenen “… ile tek parselde, bodrum kat dşnda en çok iki katl ve toplam 
ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yaplar …” ibaresi, 3/11/2011 günlü, E. 2010/75, K. 2011/150 sayl kararla 
iptal edildiğinden, bu ibarenin, uygulanmasndan doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksz durum ve 
zararlarn önlenmesi ve iptal kararnn sonuçsuz kalmamas için kararn Resmî Gazete’de yaymlanacağ güne kadar 
YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 3/11/2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 

 
 
 
 

 Başkan Başkanvekili Başkanvekili 
 Haşim KILIÇ Serruh KALELİ Alparslan ALTAN 
 
 
 Üye Üye Üye 
 Fulya KANTARCIOĞLU Fettah OTO Serdar ÖZGÜLDÜR 
 
 
 Üye Üye Üye 
 Osman Alifeyyaz PAKSÜT Recep KÖMÜRCÜ Burhan ÜSTÜN 
 
 
 Üye Üye Üye 
 Engin YILDIRIM Nuri NECİPOĞLU Hicabi DURSUN 
 
 
 Üye Üye 
 Celal Mümtaz AKINCI Erdal TERCAN 
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TMMOB KESK ALEYHİNE 
AÇILAN DAVAYA DESTEK VERDİ 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve Eğitim-Sen Kadın Sek-
reteri Sakine Esen Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 31 kişi 
hakkında “KCK yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri” iddi-
asıyla açılan davanın karar duruşması 21 Ekim Cuma günü 
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma öncesi 
Adliye önünde yapılan basın açıklamasına KESK’e bağlı sen-
dikaların genel başkanları ile birlikte TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ve DİSK Genel Sekreteri Tayfun 
Görgün de katıldı.

TMMOB ÖĞRENCİ ÜYELERİ
BU 6 KASIM’DA DA DİYOR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, YÖK’ün 
kuruluş yıldönümü nedeniyle 4 Kasım 2011 tarihinde bir açık-
lama yaptı. Açıklamada “Öğrencilerimiz, insan hayatının kâr 
oranları ile değerlendirilmesini doğru bulmuyorlar. Üretim ve 
adaletli paylaşım istiyorlar. İnsan odaklı mühendislik, mimar-
lık, şehir plancılığı yapmak, bunun için üretmek istiyorlar. TM-
MOB Öğrenci Üyeleri bu 6 Kasım‘da da haykırıyor: Üniver-
siteler Üniversite Bileşenlerinindir! Eşit, Parasız, Demokratik, 
Bilimsel Eğitim İstiyoruz! Yaşasın Özerk ve Demokratik Üni-
versite Mücadelemiz!” diye belirtildi.

KTMMOB YÖNETİM KURULU İLE 
TOPLANTI YAPILDI 
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Kıbrıs 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu ile 4 
Kasım 2011 tarihinde KTMMOB merkezinde bir araya geldi. 
Toplantıda, AKP’nin KHK’lerinin TMMOB üzerine olası etkileri 
ile TMMOB ve KTMMOB çalışmaları hakkında görüş alışveri-
şinde bulunuldu. 

GERZE’DE TERMİK SANTRALE KARŞI
PLATFORM TMMOB`Yİ ZİYARET ETTİ 
 
Gerze’de kurulması planlanan termik santrale karşı 26 Kasım 
2011 tarihinde düzenlenecek mitinge davet amacıyla Gerze 
Belediye Başkanı Osman Belovacık, Yeşil Gerze Çevre Plat-
formundan Necip Vardal, Derelerin Kardeşliği Platformun-
dan Yaşar Aydın 14 Kasım 2011 tarihinde TMMOB’yi ziyaret 
etti. Görüşmede TMMOB Yönetim Kurulu Saymanı Mustafa 
Erdoğan, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi F. Berna Vatan ve 
TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç hazır bulundu.

TARHAN ERDEM’E
YANIT GÖNDERİLDİ
 Radikal gazetesinde 27 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde yayın-
lanan köşe yazıları nedeniyle Tarhan Erdem’e yanıt gönderildi. 
Yanıtta “TMMOB‘ye bağlı odalarımız, kendi meslek alanların-
da proje üreten ve uygulayan üyelerini denetlemekte, mevzu-
at ve standarda aykırı mesleki uygulamalara izin vermemek-
tedir. Ancak bugünkü siyasal iktidar, Odalarımızın üyeleriyle 
kurduğu bu en önemli mesleki bağı da koparmak için elinden 
geleni yapmaktadır. Mesleki denetim uygulamasının kaldırıl-
ması, mühendis ve mimarların mesleklerini hiçbir yere aidiyet 
duymadan sürdürmelerinin sağlanması için Birliğimize sürekli 
yazılar gönderilmekte, Odalarımızın yönetim organlarının gö-
revden alınacağı tehditleri yapılmaktadır. Mimar ve mühendis-

lerin işçileştirildiği bir süreç yaşanıyor. Yapı denetçisi mimar ve 
mühendisler müteahhitlerin ve yapı denetim şirketlerinin işçisi 
konumunda. Meslek odaları ise, yapı denetim alanında üye-
sinin nerede görev yaptığı, hangi işi nasıl yaptığı konusunda 
bilgi sahibi değildir. Dolayısıyla öncelikle meslek örgütlerinin 
gerekli yetkilerle donatılması, üyeleri üzerinde gerekli deneti-
mi yapabilecekleri sorumluluklar yüklenmesi ve ondan sonra 
sorgulanması gerekir” diye belirtildi.

BOREN YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI YAPILDI 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Yönetim Kurulu top-
lantısı 18 Kasım 2011 tarihinde yapıldı. TMMOB’yi temsilen 
Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras’ın katıldığı toplantıda, 
planlama çalışmalarıyla sürdürülen ve sonuçlanan projeler 
görüşüldü.

TMMOB MALATYA’DA “KÜRECİK’TE FÜZE 
KALKANI İSTEMİYORUZ” MİTİNGİNE KATILDI 
Malatya’da “Kürecik’te Füze Kalkanı İstemiyoruz Platformu” 
tarafından 19 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen mitinge 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı katılarak 
bir konuşma yaptı. Mitingde, Tertip Komitesi adına Malatya 
Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Baytemur, Kürecik halkı 
adına Hüseyin Hazar, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağba-
ba, BDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken, TKP Genel Başkanı 
Erkan Baş, ESP Genel Başkanı Figen Yüksekdağ birer ko-
nuşma yaptılar. 

ANKARA TİYATRO FESTİVALİ’NDEN
TMMOB’YE KURUMSAL DESTEK ÖDÜLÜ 
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) ta-
rafından bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyat-
ro Festivali kapsamında, TMMOB’ye Kurumsal Destek Ödül’ü 
verildi. Büyük Tiyatro’da 18 Kasım Cuma akşamı düzenlenen 
açılış töreninde, TMMOB adına ödülü Yürütme Kurulu Üyesi 
Alaeddin Aras, Gülşen Karakadıoğlu’ndan aldı.

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI SORUNLARI KAR-
ŞISINDA BİLİM İNSANININ SORUMLULUĞU 
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ 
 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’nin ortaklaşa düzenlediği Çev-
re ve Halk Sağlığı Sorunları Karşısında Bilim İnsanının Sorum-
luluğu Sempozyumu 23 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Üni-
versitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

DİSK, TMMOB, TTB: 
SUSTURULMAK İSTENEN KESK’İN EMEK VE DE-
MOKRASİ MÜCADELESİDİR!
DİSK, TMMOB ve TTB, 29 Kasım 2011 tarihinde, KESK üyele-
rine yönelik açılan davada alınan karara ilişkin ortak bir basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada “Bilinmelidir ki, verilen bu ceza-
lar KESK‘in emek ve demokrasi mücadelesine, hak aramaya 
ilişkin etkinliklerine dolayısıyla KESK‘e verilmiştir. Bizler emek 
ve meslek örgütleri olarak KESK‘in yanında olduğumuzu, bu 
uygulamanın karsısında sessiz kalmayacağımızı ve ülkenin 
dört bir yanında bu ülkenin gerçek sahipleri olarak seslerimizi 
birleştirerek tüm gücümüzü kullanacağımızı kamuoyuna du-
yururuz” diye belirtildi.

TMMOB Güncesi



TMMOB GERZE’DE “YAŞAM HAKKIMIZI 
KORUYALIM” MİTİNGİNE KATILDI 
Anadolu Enerji Grubu tarafından Sinop-Gerze’de kurulması 
planlanan termik santrali protesto amacıyla, Yeşil Gerze Çev-
re Platformu’nun 26 Kasım 2011 tarihinde düzenlediği “Yaşam 
hakkımızı koruyalım” mitingine TMMOB’de destek verdi.

ODA SEKRETER ÜYELERİ TOPLANTISI YAPILDI 
TMMOB’ye bağlı Oda Sekreterleri, Van Erciş ve Edremit mer-
kezli depremlerde mağdur olan üyelerle ilgili yapılacaklar 
hakkında önerileri görüşmek üzere 30 Kasım 2011 Çarşamba 
günü TMMOB’de bir araya geldi. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 
18 Kasım 2011 tarihli toplantısında alınan karar gereği yapılan 
toplantıya, Van ve Diyarbakır İKK temsilcileri de katıldı. 

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB 
CHP’Yİ ZİYARET ETTİ 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Türk Tabipler Birliği Merkez Kon-
seyi Başkanı Dr. Bilal Erişoğlu, KESK Genel Sekreteri İsmail 
Hakkı Tombul ve DİSK Temsilcisi Kani Beko 30 Kasım 2011 
tarihinde CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

TMMOB ODTÜ’DE 2 ARALIK 
ANMASINA KATILDI 
TMMOB, ODTÜ Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen 2 
Aralık anmasına katıldı. ODTÜ’de 2 Aralık anıtı önünde yapı-
lan anmada ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Himmet Şa-
hin, ODTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Nevzat Özgüven, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Prof. Dr. Yakup 
Kepenek, Dönemin ÖTK Yöneticilerinden Mehmet Ali Yılmaz, 
ODTÜ öğrencileri ve dönemin tanıkları konuşma yaptılar.

TMMOB EN UZUN GECE 
EN KISA GÜNDE KESK VE TTB’NİN YANINDA...
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 21 
Aralık’ta bir günlük iş bırakma eylemi yapacak KESK ve 
TTB’ye destek amacıyla 13 Aralık 2011 tarihinde bir ba-
sın açıklaması yaptı. Açıklamada “TMMOB ‘Her işin başı 
sağlık’ diyerek yola çıkan, sağlık hakkını savunan, bunun 
için tüm Türkiye’de ‘Sağlık Hakkı Meclisleri’ kuracak olan, 
‘Kamu-özel bütün sağlık çalışanları için güvenceli iş, gü-
venceli gelir, sağlıklı ortamlarda ve şiddete uğramadan in-
sanca çalışma ve mesleğini bağımsızca yapabilme’ talep-
leriyle iş bırakacak sağlık çalışanlarının, TTB’nin yanında 
olacak” diye belirtildi.

GAZETECİ GÖZALTILARI KINANDI
İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla 
20 Aralık 2011 tarihinde birçok ilde gazete büroları, haber 
ajansları basılarak 25’e yakın gazetecinin gözaltına alınma-
sı Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde akşam 
saatlerinde düzenlenen bir basın açıklamasıyla kınandı. Tür-
kiye Gazeteciler Sendikası ve Çağdaş Gazeteciler Derneği 
tarafından düzenlenen basın açıklamasına TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve KESK Genel Başkanı 
Lami Özgen de destek verdi. 
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İMO’NUN VAN DEPREMİ SONRASI 
TMMOB VE BAĞLI ODALARA YÖNELTİLEN 
ELEŞTİRİLERE DAİR GÖRÜŞÜ
İnşaat Mühendisleri Odası, Van’da yaşanan depremin 
ardından bazı basın yayın organları aracılığıyla TMMOB ve 
Odalara yöneltilen eleştiriler üzerine 4 Kasım 2011 tarihinde 
bir açıklama yaptı. Açıklamada “Çözümün kendisi, sorunun 
çıktığı yerde başlamakta ve orada bitmektedir. Sorun, mimar, 
mühendis ve şehir plancılığı disiplinlerinin ve bunların örgüt-
lerinin etkisiz ve yetkisiz birer konu mankeni haline getirmeye 
çalışan ve ülkemizi yöneten anlayışın kendisindedir. Birliği-
miz ve Odamız kurulduğu günden bu yana meslek örgütü ve 
demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğu gereği ülkemizi 
ve mesleğimizi ilgilendiren sorunlara karşı ısrarla mücadele 
etmekte ve çözümler üretmeye çalışmaktadır” diye belirtildi.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASININ
GÖNÜLLÜ UZMAN KADROLARI VAN’DA!!!
 İnşaat Mühendisleri Odasının gönüllü uzman kadrolarından 
oluşan ilk ekibin 28.11.2011 tarihi itibariyle bölgeye intikal 
etmesi üzerine açıklama yapılmıştır. Açıklamada “Protokol 
ışığında İnşaat Mühendisleri Odası’nın gönüllü uzman kad-
rolarından oluşan ilk ekip 28.11.2011 tarihi itibariyle bölgeye 
intikal etmiş olup, deprem bölgesinde yaşamın bir an önce 
normale dönebilmesi için, binaların taşıyıcı sistemlerine iliş-
kin durum tespit çalışmalarına başlamıştır. Bölgede yaşamın 
normale dönmesi için Kurumlar arası işbirliğinin öneminin 
bilincinde olan İnşaat Mühendisleri Odası, Van halkının ya-
ralarının sarılması için yürütülecek her çalışmada görev ve 
sorumluluk almaktan onur duymaktadır” diye belirtildi.

VAN’DAKİ GÖNÜLLÜ MESLEKTAŞLARIMIZDAN 
OLUŞAN İLK GRUP BAYRAĞIİKİNCİ GRUBA
DEVRETTİ !!!
 28 Kasım 2011 tarihinde Odamızın uzman gönüllü kadroları 
Van’a ulaşarak hasar tespit çalışmalarına başladılar. Zorlu kış 
koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren gönüllü grubumuz 
bir hafta boyunca hasar tespit çalışmalarında görev alarak 5 
Aralık Pazartesi günü bayrağı ikinci gruba devretti.

VAN’DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İÇİN
3. GRUBUMUZ GÖREVİ DEVRALDI 
Van’da hasar tespit çalışmalarına 28 Kasım ile 5 Aralık 2011 
tarihleri arasında katılan ilk grubumuzun ardından ikinci gru-
bumuz 5-12 Aralık 2011 tarihleri arasında görev üstlenmiş, 
üçüncü grubumuz ise 12 Aralık 2011 Pazartesi günü görevi 
teslim almıştır. Hasar tespit çalışmalarının sistemli ve sağlıklı 
işlemesinin yanı sıra Van halkını yalnız bırakmamak amacıyla 
da deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren İnşaat Mü-
hendisleri Odası, yürüttüğü çalışmaların bir an evvel insani 
yaşam koşullarına dönülmesine katkı sunacağı inancıyla hal-
kın yanında olmaktan onur duymaktadır.

ODAMIZIN 57. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VE İNŞAAT MÜ-
HENDİSLERİ GÜNÜ’MÜZ KUTLU OLSUN!
İnşaat Mühendisleri Odası, 16 Aralık 2011 tarihinde İnşaat 
Mühendisleri Odasının kuruluşunun 57. Yılını, “19 Aralık İnşa-
at Mühendisleri Günü” nü kutlamak için açıklama yaptı. Açık-
lamada “İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu olarak; 
yaşamın her alanında bilimin ve tekniğin yol göstericiliği ile 
yaşanabilir bir dünyanın kurulacağına duyduğumuz inançla, 
“yürüyecek çok yolumuz var” diyor, bu yolda birlikte yürüye-
ceğimiz meslektaşlarımıza daha nice yıllar diliyoruz. İnşaat 
Mühendisleri Günümüz kutlu olsun” diye belirtildi.
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Gerçek Gündem

N.Ç. davasında Yargıtay’dan onay   
Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Mardin’de 13 yaşındaki N.Ç’ye tecavüz 
edilmesi ile ilgili 32 sanıklı davada, yerel mahkemenin “N.Ç’nin sa-
nıklarla rızasıyla birlikte olduğu” yönündeki kararını onadı. Daire bu 
nedenle, yerel mahkemenin sanıklara en az 10 yıl ceza verilmesini 
öngören tecavüz suçundan değil, en az 5 yıl ceza öngören “15 ya-
şından küçük biriyle rızasıyla birlikte olmak” suçundan ceza verilme-

sini yeterli buldu. 31 Ekim 2011 – Vatan

Geç kaldınız memur bey
Koruma için üç kez savcılığa başvuran kadına öldürüldükten iki ay 
sonra koruma verildi. İkinci evliliğini yaptığı eşi tarafından sürekli 
şiddet gören, boşanma aşamasında 3 kez savcılığa giderek koruma 
talebinde bulunan Müzeyyen Yanık, öldürüldükten iki ay sonra 
‘hatırlandı’. Eve gelip “Koruma talebi için geldik” diyen polisler, “Mü-
zeyyen üç ay önce kocası tarafından öldürüldü” yanıtı aldı. 31 Ekim 

2011 – Hürriyet

Emekli ve işçilere sadaka gibi 2012 zammı
Resmi Gazete’de yayınlanan ekonomik programdaki emekli ve işçi-
lere 2012 yılı zam oranları hayal kırıklığı meydana getirdi... Resmi Ga-
zete’de dün yayınlanan 2012 ekonomik programında, asgari ücrete 
Ocak ve Temmuz’da yüzde 3’er zam yapılması öngörüldü. Emekli 
maaşları da Ocak’ta yüzde 4.22, Temmuz’da yüzde 2.78 oranında 
artacak. 31 Ekim 2012 – Milliyet

Depremden hiç ders alınmadı
1999 Marmara depreminin ardından Adapazarı’ndaki 700 hasarlı 
bina halen yıkılmadı. Vatandaşların ‘Hayalet Apartmanlar’ adını tak-
tığı bu evlerde ucuz olduğu için genellikle üniversite öğrencileri otu-
ruyor. Bazı mal sahipleri, kolon çatlaklarını sıvayla kapatıp, daireleri 
kiralamaya hatta satmaya çalışıyor. 1 Kasım 2011 – Hürriyet

Katkı payına da ‘güncelleme’   
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin ‘Ayakta 
Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı’ baş-

lıklı maddesinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Buna göre, birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, kurumca 
belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere, 10 gün 
içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan baş-
vurularda ayakta tedavi için hekim ve diş hekimi muayenesi katılım 
payı tutarları 5 lira artırılarak tahsil edilecek. 05 Kasım 2011 – Ra-

dikal

5 milyon Yeşil Kartlı sağlığa para ödeyecek   
Yılbaşından itibaren Yeşil Kart sistemi kalkıyor. 9.5 milyon Yeşil Kart 
sahibinin en az 5 milyonu sağlık hizmeti almak için artık para öde-

mek zorunda olacak. 11 Kasım 2011 – Ntvmsnbc

‘Kayıp-kaçak bedeli’ hukuka aykırı   
Maraş’ta bir tüketicinin başvurusunu değerlendiren Tüketici So-
runları İl Hakem Heyeti, elektrik faturasına yansıtılan yüzde 15’lik 
kayıp kaçak bedelinin tüketiciye iadesine karar verdi. 17 Kasım 

2011 – Vatan

Rüşvetçi savcıya ceza yok
‘100 bin euro karşılığı tahliye’ vaat ettiği tescillenen Savcı Kızılateş’e 
‘rüşvet’ten değil ‘görevi kötüye kullanmak’ tan dava açıldı. Gerekçe-
de de Savcı’nın tahliye vaat ettiği sanığın yargılandığı mahkemede 

görev yapmaması gösterildi. 21 Kasım 2011 – Vatan

‘Sakıncalı’ Dinozor
Edebiyat profesörü ve dünya edebiyatının başyapıtlarını Türkçeye ka-
zandıran Mina Urgan’ın Bir Dinozorun Anıları adlı kitabı lise öğrencileri 
için sakıncalı bulundu. Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 
kitabı “Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri” konusuna örnek olarak 
9’uncu sınıf öğrencilerine öneren Batıkent semtindeki Mobil Anadolu Li-
sesi edebiyat öğretmeni Suna Kayabaştar hakkında inceleme başlattı. 

İdarenin soruşturma konusu yapmak üzere başlattığı incelemenin ge-
rekçesi ise kitabın küfür, Allah inancı hakkında kuşku yaratma ve içkiye 

özendirme. 20 Kasım 2011 – Birgün 

Meçhul binanın kaydı bulundu
Zahid Akman ve Zekeriya Karaman’ın da ortağı oldukları 

Weiss şirketi adına, Deniz Feneri e.V.’nin paralarıyla Avusturya’da 1 
milyon 350 bin euro’ya alındığı iddia edilen binanın kaydı ‘Uyum’ adı 
verilen muhasebe kayıtlarında bulundu. 21 Kasım 2011 – gerçek-

gündem

‘Bülent Ersoy ne zaman kadın oldu?’ 
MHP Kütahya milletvekili Alim Işık, Adalet Bakanı Sadullah Ergin 
tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM’ye bir soru önergesi 
verdi. Işık, «Ankara’da 1-12 Ağustos 2011 tarihlerinde zabıt katipli-
ği için yapılan mülakat sınavında sorulan bazı sorular şoke etmiştir” 
dedi. Işık bu soruları şöyle özetledi: “Keops pramidinde kaç taş kul-
lanılmıştır? Bülent Ersoy kaç yılında gerçekleştirilen ameliyatla kadın 
olmuştur? Penguenlerin dişleri var mıdır? Örümcek adamın annesi-
nin adı nedir? Titanik gemisinde kaç yolcu vardı? Hayatta kalanların 
isimlerinden üçünü sayınız? Ulubatlı Hasan kaç ok yemiştir?” 21 

Kasım 2011 - Sabah

Depremzedeye darbe 
Art arda yaşanan depremlerin yarasını sarmaya çalışan Vanlı dep-
remzedelere bir darbe de ‘Gider Avansı Tarifesi’nden geldi. Bugüne 
kadar 30 TL olarak uygulanan hasar tespit ücreti, 580 TL’ye çıkarıldı. 
Yani bir depremzede, binasına hasar tespiti yaptırıp yasal haklarını 
arayabilmek için 580 TL başvuru bedeli ödeyecek. 22 Kasım 2011 

– Cumhuriyet

Polis Berna Yılmaz’ın burnunu kırdı    
Parasız eğitim istediği için 18 ay hapis yatan ve geçen ay dışarı çıkan 
Berna Yılmaz bu seferde “Füze kalkanı değil demokratik lise istiyo-
ruz” dediği için gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yılmaz’ın burnu kırıl-

dı. 22 Kasım 2011 – Milliyet

Öğretmenler borç batağında
Türk Eğitim - Sen’in yaptığı ankete göre öğretmenlerin yüzde 57.6’sı 
borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor, yüzde 67’si mesleğini de-

ğiştirmek istiyor... 24 Kasım 2011 – Milliyet 

Yargıtay Başsavcılığı itiraz etmedi, 
N.Ç. davasında Yargıtay Başsavcılığı’ndan da beklenen adım gel-
medi. Başsavcılık, yerel mahkemenin “Kızın rızası vardı” gerek-
çesiyle verdiği hafif cezaları onaylayan Yargıtay 14. Ceza Daire-
si’nin kararını hukuka uygun bulduğu için itiraz etmedi. 25 Kasım 

2011 – T24

Açlık sınırı 926 lira   
Türk-İş, Kasım ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 926 lira 58 ku-
ruş, yoksulluk sınırını da 3 bin 18 lira 18 kuruş olarak hesapladı. 
Türk-İş’ten yapılan açıklamada, çalışanların geçim koşullarını ortaya 
koymak amacıyla 24 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan 
“Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın, anayasada asgari ücretin 
tespitinde göz önünde bulundurulmasına vurgu yapılan «çalışanların 
geçim şartları» konusunda önemli bir gösterge olduğu belirtildi. 28 

Kasım 2011 – NTV 

‘Öğretmenler başka iş bulsun’
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer: “Atama bekleyen öğretmen sayısı 
264 bin, bizim ihtiyacımız ise 60 bin. Öğretmenler başka işlere yönel-

meli” dedi. 29 Kasım 2011 - Taraf

Orman yetmedi, sıra denizde
Denize sıfır ve orman içine kurulan İskenderun 2. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde (OSB), 2 ayrı liman ve dolgu projesi için 
ÇED görüşmesi yapıldı. Proje kapsamında, denizin 284 dö-
nümlük bir alanda doldurulması öngörülüyor. 29 Kasım 2011 
– Cumhuriyet



AKP’li diye kimse dokunmuyor
Kayseri Belediye Başkanı dolandırıcılıktan 6 yıl hapis cezası aldı ama 
hala görevde. Kayseri Belediye Başkanı Ali Temirci’nin sahte belgey-
le emekli olduğu ve 8 yıldır da devletten maaş aldığı ortaya çıktı. 30 
Kasım 2011 – Sözcü

Uzun tutukluluğa örnek karar
AİHM: Tutukluluğa itiraz için Türkiye’de etkili bir yasal mekanizma 
yok. Türkiye’de uzun süredir tartışılan tutukluluk süresinin uzunlu-
ğu, yargılamanın ertelenmesi uygulamalarına, Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’nden (AİHM) emsal karar çıktı. AİHM, Veli İsmail 
Altınok isimli yurttaşın yaptığı başvuruda, “Türkiye’nin Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 4. ve 5. fıkralarını 
ihlal ettiğine” hükmederek, mahkeme masrafları da içinde olmak 
üzere toplam 4 bin Avro maddi tazminat ödemesine karar verdi. 
30 Kasım 2011 – A.A.

‘Tam gün yasası delindi’ 
CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ame-
liyatını kamudan ayrılıp özel hastaneye geçen Prof. Dr. Dursun Buğ-
ra’nın yapmasını «ironik» olarak nitelendirdi, «Bu ameliyat sırasında 
oluşturulan prosedürle Tam Gün Yasası delinmiş oldu» dedi. 30 Ka-
sım 2011 – Radikal

Özürde samimiyet, mecliste niyet yok   
Gündemdeki Dersim tartışmasında devlet adına özür dileyen Tayyip 
Erdoğan’ın samimiyeti dün gözler önüne serildi. BDP’nin Dersim kat-
liamının araştırılması için meclise verdiği önerge AKP’lilerin oylarıyla 
reddedildi. 30 Kasım 2011 – sendika.org

‘Başkalarına ders veriyor ama’
İngiliz The Economist dergisi Başbakan Erdoğan’ı kızdıracak 5 eleş-
tiride bulundu. Türkiye’deki son gelişmelerle ilgili İngiliz dergisi The 
Economist’te Başbakan Erdoğan’ı kızdıracak bir makale yayınlan-
dı. Ankara mahreçli analizde Türkiye’nin başta Suriye olmak üzere 
komşularına insan hakları dersi verdiğini ancak kendi ülkesinde ciddi 
insan hakları ihlalleri yaşandığı kaydedildi. 1 Aralık 2011 – gerçek-
gündem

Sivas katliamı davası ertelendi
7 firari sanığın yargılandığı davanın duruşması 13 Mart 2012 tari-
hine ertelendi. Sivas’ta, Madımak Oteli’nin yakılması ve 37 kişinin 
ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanığın yargılandığı 
davanın duruşması bir kez daha ertelendi. 6 Aralık 2011 – A.A. 

Açlık sınırı bin liraya yaklaşıyor 
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Ensti-
tüsü (DİSK-AR), kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, 4 
kişilik bir ailenin açlık sınırı 992 lira, yoksulluk sınırı ise 3 bin 136 lira 
oldu. 7 Aralık 2011 – cnnturk

Katillere değil pankarta ceza
Yasal mitingde yüzleri açık olarak pankart asan iki öğrenciye 25 yıla 
kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcı yasal mitingde asılan 
pankartı, Deniz Gezmiş posterini ve Tolstoy’un Savaş ve Barış’ını te-
rör örgütü üyeliğine delil olarak gösterdi. 8 Aralık 2011 – Vatan

Soyadı babadan geçmeyecek
Anayasa Mahkemesi, Soyadı Kanunu’nun, evliliğin feshi veya bo-
şanma hallerinde çocuğun babasının seçtiği veya seçeceği adı 
alacağına ilişkin hükmünü iptal etti. 13 Aralık 2011 – gerçek-
gündem

Bu okula girmek de parayla çıkmak da    
 
Edirne 1’nci Murat Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler, 1 saat-
lik öğle yemeği tatilinde okul dışına çıkmak için okul yönetiminin 
25 liraya verdiği kartlar ile dışarı çıkabiliyor. Kart almak istemeyen 
öğrenciler, kapı yerine, komandolar gibi okul bahçesinin duvar-
larından ve tel örgülerin üzerinden atlayarak dışarıya çıkıyor. 16 
Aralık 2011 – Vatan

‘Devlet eliyle molla sınıfı yaratılıyor’
Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, “Eğitim fakültelerinden me-
zun yüz binlerce gencimiz, atama beklerken ‘mele’ uygulama-
sıyla kerameti kendinden menkul kişiler kadrolu işe alınıp devlet 
tarafından maaşa bağlanacaktır” dedi. Demir, yaptığı yazılı açık-
lamada, “mele” uygulamasıyla bir molla sınıfı yaratılmak istendi-
ğini savunarak, uygulamayla devletin laik yapısıyla kavgalı olan 
ve gittiği her yerde şeriat propagandası yapacak kadrolar oluştu-
rulmakta olduğunu öne sürdü. 16 Aralık 2011 – Akşam

Hapishanede tedavi için Türkçe şartı   
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) tarafından hazırlanan Sincan 
Hapishanesi Raporu’nda, hak ihlallerine ilişkin çarpıcı iddialar 
yer aldı. Raporda, Sincan Hapishanesi’nde tutuklu 60 yaşındaki 
Besna Özer’in, sevk edildiği hastanede ‘Türkçe bilmediği için’ 
tedavi edilmediği belirtildi. Raporda tutuklu ve hükümlülere ‘yük-
sek sesle konuşmak’, ‘boşa sıcak su kullanmak’, ‘gereksiz slo-
gan atmak’ gibi suçlamalarla disiplin cezaları verildiği belirtildi. 
20 Aralık 2011 – Radikal

KCK’da yeni gözaltı dalgasının 
hedefinde basın var

İstanbul başta olmak üzere 7 ilde KCK’ ya yönelik olduğu iddia edilen 
operasyon kapsamında 35 kişi gözaltına alındı. Sabah erken saatlere 
yapılan operasyonlarda Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) İstanbul, 
Ankara, Diyarbakır, Van, İzmir, Adana büroları polis tarafından basıldı. 
20 Aralık 2011 – Radikal 

Erdoğan’ın ameliyatı yasadışı
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Akay-
dın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği 
ameliyatın, sağlık gaflarıyla dolu olduğunu öne sürdü. Akaydın, 
“Olayın en ayıplı tarafı, Başbakan’ın bu ameliyatı Marmara Üni-
versitesi Hastanesi’nde ve Amerikan Hastanesi hekimlerinden 
Prof. Dr. Dursun Buğra’ya yaptırması yasa dışıdır, kaçaktır” dedi. 
21 Aralık 2011 - DHA
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ŞUBEMİZ 20. DÖNEM GENEL KURULU

GÜNDEM

1. GÜN
Genel Kurulu Toplantısı

1.Açılış
2.Başkanlık Divanı Oluşturulması (1 Başkan, 2 Başkan Yrd., 2 Yazman)

3.Saygı Duruşu
4.Yönetim Kurulu Başkanı’nın Konuşması

5.Konuk Konuşmacılar
6.Çalışma Raporunun Okunması ve Değerlendirilmesi

7.Adayların Tespiti
A) Yönetim Kurulu 7 Asil, 7 Yedek

B) Merkez Delegeleri (Şube Üye Sayısının %1’i Asil, %1’i Yedek)
C) Adayların Tutanağa Bağlanarak İlanı

8.Dilek, Temenniler

2.GÜN
Seçimler

ÇOĞUNLUKLU YAPILACAK GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı              Yönetim ve Delege Seçimleri
Tarih : 21.01.2012, Cumartesi    Tarih : 22.01.2012 , Pazar
Saat : 10.00 – 17.00     Saat : 09.00 – 17.00
Yer : İMO KKM Teoman Öztürk Salonu      Yer : İMO KKM Teoman Öztürk Salonu 
             Necatibey Cad. No:57                Necatibey Cad. No:57
   Kızılay/ANKARA                 Kızılay/ANKARA

ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN YAPILACAK GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı    Yönetim ve Delege Seçimleri
Tarih : 03.03.2012, Cumartesi   Tarih : 04.03.2012, Pazar
Saat : 10.00 – 17.00     Saat : 09.00 – 17.00
Yer : İMO KKM Teoman Öztürk Salonu      Yer : Mimar Kemal İlköğretim Okulu 
             Necatibey Cad. No:57                 Yüksel Caddesi
   Kızılay/ANKARA                 Kızılay/ANKARA

İNŞAAT
MÜHENDİSLERİ 
ODASI
ANKARA 
ŞUBESİ




