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Doğa Olayları Afet Olmasın!
Van’da 23 Ekim 2011 tarihinde 7.2 büyüklüğünde bir 

deprem gerçekleşti. Bir doğa olayı olarak  Van depre-
mi de, daha önceki yaşanan depremlerde olduğu gibi 
bir afete dönüşmüştür. Bunun sonucunda daha önce 
de yaşandığı gibi birçok insan mühendislik hataların-
dan kaynaklanan veya denetimsiz yapılan binalar se-
bebiyle hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştır. 

1999 Marmara Depreminin ardından Türkiye’nin 
deprem gerçeği bir kez daha ortaya çıkmış ve bu 
konu bilim insanları, meslek odaları ve duyarlı ke-
simler tarafından enine boyuna tartışılmıştı. Hükümet 
bunun üzerine tek bir somut adım atıp Yapı Denetimi 
Hakkında bir kanun çıkartmış ve yapılarda denetim ve 
yapı güvenliği gibi konular bu kanun çerçevesinde ele 
alınmıştı. Ancak bu kanun 1. Derece deprem bölgesi 
olan Van’da 11 yıl sonra uygulamaya konulabilmiştir.

Deprem ve sel gibi doğa olaylarının afete dönüşme-
mesi ve yeni acılar yaşanmaması için yaşananlardan 
ve geçmişten ders alınmalıdır. Bunlarla ilgili hazırlanan 
bilimsel raporlar dikkate alınmalı ve meslek örgütleri-
nin uyarılarına kulak verip, oy kaygısı ve sermayenin 
taleplerine değil, toplum ve ülke menfaatleri doğrul-
tusunda radikal kararlar almalı ve bu kararları hayata 
geçirmekten imtina edilmemelidir. Maalesef bu kaygı 
ve endişelerden dolayı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hak-
kında Kanun 19 pilot ilden ancak 11 yıl sonra tüm iller-
de uygulanmasına başlanılmıştır. Yukarıda bahsettiği-
miz kaygı ve endişelerden kurtulamazsak bu tür doğal 
felaketlere davetiye çıkarmaktan da kurtulamayız.

Türkiye Van depreminde yaşananlardan dolayı bir-
liktelik, güç birliği ve dayanışma adına çok başarılı bir 
sınav vermiştir. Belki tek mutlu olduğumuz bu manza-
ra olmuştur.

Bu duyarlılık çerçevesinde TMMOB’nin başlattığı 
depremzedelere yardım kampanyası ile sizlerin des-
tekleriyle toplanan yardımların Van İKK tarafından 
bölgede dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Bu konuda 
duyarlılık gösteren ve depremzedelerin ihtiyaçları olan 
malzemelerin toplanması için yardımcı olan tüm üye-
lerimize teşekkür ederiz.

TMMOB İnceleme Heyeti Van’daydı
Van halkının acılarını paylaşmak, Van halkı ile da-

yanışma duygularını paylaşmak için mesleki sorum-
luluklarından hareketle bilimin gözüyle gerçeğe ışık 
tutmak, yeni acılar yaşanmaması ve yaşanan acılar-
dan ders çıkarılması için TMMOB 60 kişilik bir heyet 
ile Van’a gitti. Şube başkanımız Nevzat Ersan’ın da 
aralarında bulunduğu heyet, TMMOB Yönetim Kurulu 
üyeleri, meslek odalarının yönetim kurulu başkanları, 
akademisyenler ve uzmanlardan oluşturulmuştur. He-
yet incelemesinin ilk sonuçlarını kamuoyu ile paylaş-
mış ve deprem, heyelan, çığ, kaya düşmesi, su bas-
kını gibi doğa olaylarının afete dönüştüğü durumların 
bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları, mühendislik 
verilerinden yoksun imar planları, düşük standartlarda 
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ve mühendislik hizmeti görmemiş yapı üretiminden 
kaynaklı olduğunu vurgulamıştı. Heyet, ranta dayalı, 
düşük nitelikli, tasarımsız ve plansız kentleşme ve 
sosyoekonomik politikalar sonucunda doğal olayların 
afetlere dönüşeceğini belirterek insani ve ekonomik 
yıkıma sebep olmamak için siyasi iktidarları göreve 
çağırdı. TMMOB Heyetinin konuyla ilgili ayrıntılı rapo-
ru ilerleyen günlerde yayınlanacaktır. 

KHK’lerle Düzenlenen “Yapı Denetimi”

Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ha-
zırladığımız dosyamızda konunun güncelliğini bir kez 
daha görmüş olduk. Halkın muhalefet ettiği alanla-
rı oluşturan birçok düzenleme “hızlıca” ve her türlü 
“tartışma” ve “uzlaşmayı” devre dışı bırakarak kanun 
hükmünde kararnameler ile hızlıca ve sessizce haya-
ta geçirilmiştir. 
Hızlı bir dönü-
şüm sürecinden 
geçtiğimiz şu 
günlerde ka-
nun hükmünde 
kararnameler 
birçok anlamda 
g ü n d e m i m i z i 
o l uş tu r u r ken 
yapı denetimi 
konusunda da 
g ü n d e m i m i -
ze girmiştir. 17 
Ağustos Mar-
mara depremi-
nin 12. yılında 
yani 17 Ağustos 
2011 tarihinde 
Resmi Gaze-
te’de yayımla-
nan 648 sayılı 
“Çevre ve Şe-
hircilik Bakan-
lığının Teşkilat 
ve Görevleri 
Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile 4708 sayılı 
“Yapı Denetimi Hakkında Kanun”da da değişiklikler 
yapılmıştır. 

KHK’lerle yapılan son değişikliklerle mühendisleri 
güvencesizleştiren dolayısıyla da yapılarını güvensiz 
hale getiren zihniyet, yapı denetimin kapsamını da 
daraltarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “ruhuna 
uygun” olarak her yerdeki “plansız” yapılaşmayı teş-
vik ediyor. Depremi fırsata, fırsatı ranta çevirme man-
tığıyla çalışan bu zihniyet, insan hayatını yok sayıyor 
ve sadece yapacağı daha çok konutu, besleyeceği 
daha çok sermaye grubunu düşünüyor. İnsanların 
barınma hakkı yok sayılıyor, yaşananlar üzerinden 
yaratılan endişe ve korku sonucunda yapı güvenliği 
düşünülmüyor, kentsel dönüşüm amaç ediniliyor ve 
bu da yine halkın yararına oluşmuyor. Bu durumda 

beraberinde Van’da olduğu gibi doğa olaylarının afete 
dönüşmesi olarak ortaya çıkıyor, denetimsiz yapılar 
birçok canı da içine alarak toprağa karışıyor. Bu konu-
da 4708 sayılı Yapı Denetimi Yasası insanların barınma 
ve güvenli konutlarda oturma haklarını gözetmeli ve 
mühendis emeğini değersizleştirecek düzenlenmeleri 
içermemelidir. Bu esaslar dikkate alınmadığı zaman 
bu sorunlar devam edecek ve daha çok denetimsiz 
yapılar ortaya çıkacaktır. 

Afet İşlerinde Kamu Hizmetinden 
“Yardım”a

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde “Afet İş-
leri Genel Müdürlüğü” olarak düzenlenen ve bugüne 
kadar kamu hizmeti olarak ele alınan afet durumla-
rı, yeni bakanlıkların kurulmasıyla birlikte oluşturulan 

yeni bakanlıkta 
genel müdürlük 
olarak düzen-
l e n m e m i ş t i r. 
Bayındırlık ve 
İskân Bakanlı-
ğı ve Çevre ve 
Orman Bakan-
lığı’nın birleşti-
rilmesiyle oluş-
turulan Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı’nda 
yer almayan 
genel müdürlük 
başbakanl ığa 
bağlı bir kurum 
haline getiril-
miştir. Bakanlık 
b ü nye s i n d e n 
çıkarılan bu ge-
nel müdürlük 
afet durumları-
na dair tanım-
lanan hizmetin 
niteliğini değiş-
tirmekte ve bu 

durumu “kamu hizmeti” kapsamından çıkarmaktadır. 
Afet durumlarının kamu hizmeti kapsamından çıka-
rılması da söz konusu durumları bakanlar kurulu ka-
rarlarına bağlayıp, tamamıyla siyasi iradenin insafına 
bırakılan bir hale dönüştürmektedir. Bu durum Van 
depreminde “yardım koordinasyonsuzluğu” olarak 
açığa çıkmıştır. Yani yapılması gereken ve bir görev 
olan afet öncesi ve sonrası çalışmalar, niteliği değişti-
rilerek başbakanlığın kontrolünde sadece afet sonrası 
yardımları içeren bir lütuf mekanizmasına dönüştürül-
müştür. Afet koordinasyonu sadece Bakanlar Kurulu 
kararı ile yardım götürülmesi veya yardımın organize 
edilmesi olarak değerlendirilmemeli tekrar kamu hiz-
meti kapsamına alınmalıdır. Afet durumlarının kamu 
hizmeti kapsamına alınması bu durumlarda yaşanan 
ve sonrasında yaşanacaklarında kontrol edebilmesini 
mümkün kılması açısından da son derece önemlidir. 

İMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu
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sınıf dayanışması” sloganları atarak Sıhhi-
ye Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Sıh-
hiye Meydanı’ndaki mitingde düzenleyici 
örgüt başkanları yaptıkları konuşmalarda, 
AKP’nin baskıcı politikalarına karşı sokağın 
sesini hep birlikte yükselteceklerini vurgu-
ladılar. 

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, 
Türkiye’nin kuralsız çalıştırmanın hakim ol-
duğu ucuz emek cennetine dönüştürülmek 
istendiğini belirterek, çalışanların kıdem 
tazminatı hakkından vazgeçmeyeceğini 
söyledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı, mağdurların, ezilenlerin, 
yoksulların, işsizlerin, kadınların, gençlerin, 
çevrecilerin, barış yanlılarının seslerini bir-
leştirip, daha yüksek haykırmaları için ‘‘So-
kak Meclisi‘’nin oluşturulduğunu söyleye-
rek, “Bizim meclisimizde yüzde 10 barajı 
yok. Bizim meclisimizde herkesin sesi var. 
Bu ülke için, bu topraklar için, insanlık için 
yüreği barıştan, kardeşlikten yana atanların 
meclisi burası” diye konuştu.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
çağrısıyla on binlerce kişi 8 Ekim’de “Eşit, 
Özgür, Demokratik Türkiye” için alanlardaydı.

“İnsanca yaşam için eşit, özgür, demok-
ratik bir Türkiye” sloganıyla düzenlenen mi-
tingde Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
on binlerce insan Ankara’da “Sokağın 
Meclisi”ni kurdu. 

 Miting için sabah saatlerinden itibaren 
Ankara Tren Garı’nda toplanmaya başlayan 
binlerce kişi sloganlar atarak ve taşıdıkları 
pankartlarla AKP’nin emek karşıtı, baskıcı 
politikalarını protesto etti, KHK’lere, kıdem 
tazminatının gaspına, savaş politikalarına, 
çevre talanına, eğitim ve sağlığın özelleş-
tirilmesine hayır dediler. Mitingde binlerce 
mühendis, mimar, şehir plancısı da TM-
MOB kortejinde yerini aldı ve AKP Hükü-
metinin KHK’lerle meslek odalarını bitirme 
projesine izin vermeyeceklerini haykırdılar. 

Binlerce kişi “zafer direnen emekçinin 
olacak”, “yaşasın örgütlü mücadelemiz”, 
“savaşa hayır barış hemen şimdi”, “yaşasın 

ANKARA’DA ON BİNLERCE KİŞİ 

EŞİT-ÖZGÜR 
DEMOKRATİK 
BİR TÜRKİYE İÇİN 
ALANLARDAYDI
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TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş 
Bilaloğlu da konuşmasında eşit, üc-
retsiz, nitelikli sağlık hizmeti istedik-
lerine vurgu yaptı.

KESK Genel Başkanı Lami Öz-
gen ise işçilerin kıdem tazminatının 
gasp edilmek istendiğini kaydede-
rek, özel istihdam bürolarını ve böl-
gesel asgari ücreti eleştirdi. Kamu 
emekçilerinin grevli toplu sözleşme 
hakkının görmezden gelindiğini söy-
leyen Özgen, ‘‘İfade ve örgütlenme 
özgürlüğü önündeki engeller kaldı-
rılmadı‘‘ dedi.

Bandista konseriyle başlayan 
miting, Grup Kibele’nin konseriyle 
sona erdi.  

8 Ekim mitingi öncesi Meclis 
önünde ortak basın açıklaması 
düzenlendi

Miting öncesinde TBMM Dik-
men Kapısı önünde 4 Ekim 2011 
Salı günü geniş katılımlı bir basın 
açıklaması düzenlendi. Açıklamada 
KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı 
Tombul, DİSK Genel Sekreteri 
Tayfun Görgün, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Eriş Bilaloğlu söz alarak herkesi 8 
Ekim’de insanca yaşam için “sokak 
meclisine” katılmaya çağırdılar. 

İsmail Hakkı Tombul, Türkiye’nin 
KHK’lerle yönetilerek, liberal; mu-
hafazakâr bir toplum yaratılmaya 
çalışıldığını, buna itiraz edenlerin de 
cezaevlerine gönderildiğini söyledi. 
Tombul, «Biz buna karşı çıkıyor, her-

kesin insanca yaşamasını istiyoruz» 
dedi.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Gör-
gün ise AKP’yi emekçi haklarını ilgi-
lendiren yasaları oldubittilerle geçir-
meye çalışmaktan vazgeçmeye ve 
emekçilerin haklarını temsilcileriyle 
birlikte görüşmeye çağırdı.

TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu ik-
tidara seslenerek, “Bugünden iti-
baren KHK çıkarmayın. Seçilmiş 
olan milletvekilleri hiç olmazsa 
düzenlemeler üzerine görüş belirte-
bilsinler” dedi. Bilaloğlu iktidarı so-
runların gerçek çözümleriyle uğraş-
maya davet etti ve “artık Türkiye’de 
yaşayanlar ölmek veya öldürmek 
istemiyor” diye konuştu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı da 8 Ekim’de 
toplanacak “Sokak Meclisi”nde, 
parti liderlerinin iki dudağı arasından 
çıkan söze göre oy kullanan millet-
vekillerinin olmadığını belirterek, 
“Bizim meclisimizde kadınlar, genç-
ler, işçiler, sağlık çalışanları, mühen-
dis, mimar, şehir plancıları var. Bizim 
meclisimiz mağdurların; suyuna, ha-
vasına, toprağına sahip çıkanların; 
füze kalkanına direnen Küreciklile-
rin; ‘ben hak talep ediyorum, bunun 
için mücadele ediyorum’ diyenlerin 
meclisi. 8 Ekim’de Ankara’da bi-
zim meclisimizin sesi büyüyecek. 
TBMM’ye çağrımız sokak meclisinin 
sesini duymaları ve gereğini yerine 
getirmeleridir” dedi. 
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konuşmalarında Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin anlam ve önemine 
dair yorumlarını kurul üyeleri ile pay-
laştılar. Toplantıda sırasıyla Ali Fahri 
Özten (HKMO), Levent Darı (İMO), 
A. Ekber Çakar (MMO), Baran Bo-
zoğlu (ÇMO), Mehmet Torun (Ma-
denMO), Mustafa Altıokka (Adana 
İKK Sekreteri), Cemalettin Küçük 
(MetalurjiMO), Redife Kolçak (Pey-
zajMO), Ferdan Çiftçi (İzmir İKK Sek-
reteri), Cengiz Göltaş (EMO), Hayati 
Can (MMO İstanbul), Abdullah Bakır 
(İMO Adana), Başak Yetişti Aldı (Me-
talurji İstanbul), Hüseyin Kargın (MO 
İstanbul), Tores Dinçöz (İstanbul İKK 
Sekreteri), Nazmi Kaçar (Balıkesir İKK 
Sekreteri), Kader Cihan (OMO İstan-
bul), Melih Yalçın (MMO İzmir), Semih 
Oktay (MMO), Kadir Dağhan (Gıda-
MO), Selçuk Soylu (MMO), Tansel 
Önal (İMO Diyarbakır) konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası adına söz 
alan İMO Yönetim Kurulu Üyesi Levent 
Darı, Kanun Hükmünde Kararnameler 
ile yapılan idari düzenlemelerin gücün 
ve yetkilerin tek elde toplanması anla-
mına geldiğini ve bunun da her şeyin 
hızla metalaştırılıp serbest piyasaya 
devredilmesini kolaylaştırmak amacı-
na hizmet ettiğini belirtti. Böylece yeni 
rant alanlarının yaratılmak istenildiğine 
dikkat çeken Darı, TMMOB ve bağlı 
Odaların işlevsizleştirilmesinin de bu 
hedeften bağımsız ele alınamayacağı-
nı kaydetti. 

Oda Başkanları ve Danışma Kurulu 
üyelerinin söz alarak görüş alışverişin-
de bulunduğu toplantı Mehmet So-
ğancı’nın kapanış konuşmasıyla son 
buldu.

TMMOB 41. Dönem 3. Danışma 
Kurulu Toplantısı 9 Ekim 2011 tarihinde 
TMMOB’nin yürüttüğü ve gelecek dö-
nem yürüteceği çalışmalar gündemiy-
le İnşaat Mühendisleri Odası Teoman 
Öztürk Salonu’nda yapıldı.

292 kişinin katıldığı toplantı-
da, Türkiye’de yaşanan gelişmeler, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
kurulmasıyla TMMOB’nin yeniden 
yapılandırılmasına yönelik girişimler 
üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’nın TM-
MOB’nin son 6 aydaki çalışmaları ve 
önümüzdeki dönem yapılacak etkinlikle-
re ilişkin verdiği bilgi ve Türkiye gündemi-
ni değerlendiren konuşmasıyla başladı. 

Konuşmasında, emperyalist güçle-
rin Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme 
politikalarına dikkat çeken Mehmet 
Soğancı,  Türkiye dış politikasının 
da bu güçlerce yönlendirildiğini ifa-
de ederek “Ülkemizin emperyalizmin 
egemenlik planlarının kıskacında şekil 
aldığını ve küresel kapitalizme enteg-
rasyonunun sağlanması yolunda yapı-
landırıldığını” kaydetti. AKP eliyle oluş-
turulan yeni Türkiye’nin yeni statükosu-
nun bu amaçla muhafaza edilmesi ve 
sürekliliğinin sağlanması ihtiyacından 
dolayı da büyük bir baskı ve korku 
rejimi yaratıldığını ifade eden Soğan-
cı, iktidara karşı gelişen her tepki ve 
muhalefetin yok edilmek istenircesine 
baskıya ve zorbalığa maruz bırakıldı-
ğını, Hopa’dan, Tortum’a ve Gerze’ye 
kadar her düzlemde halkın karsısına 
devletin baskı ve zor aygıtlarının çıka-
rıldığını belirtti.  

Kürt sorunu bağlamında da iç sa-

vaş koşullarını olgunlaştıran şiddet 
yöntemlerine başvurulduğunun altını 
çizen Soğancı, bu koşulların bozula-
rak silahların yerini sözlere bırakması 
gerektiğini vurguladı. Konuşmasına 
AKP iktidarının Kanun Hükmünde 
Kararnameler aracılığıyla Türkiye’nin 
kamu yapısını yeniden düzenlediği-
ni belirterek devam eden Soğancı 
söz konusu düzenlemeler ile “Kamu 
anlayışının, kamu idari yapısından artık 
tamamen tasfiye edilmiş olduğunu, 24 
Ocak kararları ile başlayan ve 12 Eylül 
faşizmi ile şekillenen piyasalaştırma 
ve özelleştirme uygulamaları ile 
günümüze kadar kademeli olarak 
sürdürülen neoliberal politikalar ile 
birlikte ‘devlet,  planlama, denetim, 
düzenleme’ kavramlarına adeta savaş 
açılarak piyasacı düzenin alt yapısının” 
inşa edildiğini belirtti. Kanun Hükmün-
de Kararnameler aracılığıyla TMMOB 
örgütlülüğünün meslek hizmetleri 
genel müdürlüğü çatısı altında yok 
edilmeye ve tasfiye edilmeye çalışıl-
masına dikkat çeken Mehmet Soğan-
cı sözlerine şu şekilde devam etti: 

“Bugün AKP’nin mesleğimizi ve 
örgütümüzü hedef alan KHK saldırısı 
karşısında direnmek, sadece biz mi-
mar, mühendis, şehir plancıları ve onla-
rın örgütü olan TMMOB’nin korunması 
ve kurtarılması anlamına gelmemekte-
dir. Çünkü bizim mesleğimiz örgütü-
müz halkımızın ve ülkemizin yaşamının 
odak noktasında yer almaktadır. Doğal 
olarak bu saldırı dalgasına karşı diren-
mek ülkemiz ve halkımızın geleceği de 
direnmek anlamına gelmektedir”. 

Soğancı’nın konuşmasının ardın-
dan söz alan Danışma Kurulu Üyeleri 

TMMOB DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
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“Çelik Yapı Tasarımı 2” kursu 3 Ekim 
2011 Pazartesi günü İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde verilmeye başladı. 
Toplam 32 saat devam eden ve 30 
kişinin katıldığı kursu Proje ve İnşaat 
Kalite Müdürü Yük. İnş. Müh. İlker Yıl-
maz Türker verdi. 

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

“Probina Oriona V2011” kursu 13 
Ekim 2011 Perşembe günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde veril-
meye başladı. Toplam 16 saat de-
vam eden ve 18 kişinin katıldığı kur-
su İnş. Yük. Müh. Mustafa Kemal 
Gökalp verdi. 

Gökalp kurs süresince proje genel 
bilgilerinin girilmesi, TS500 ve 2007 
Deprem Yönetmeliği çerçevesinde 
ayarlanması; proje parametrelerinin 
ayarlanması ve genel ayarlarının ya-
pılması; aks sisteminin oluşturulması, 
aks döndürme, aks türetme, otomatik 

aks ayarlama; kolon/perde, poligon 
ve dairesel kolon elemanlarının giril-
mesi; kiriş elemanlarının tanımlanma-
sı; plak döşemelerin tanımlanması ve 
donatılarının hesaplanması; nervür ve 
kaset döşemelerin tanımlanması; ele-
manlara farklı malzeme tanımlanması, 
mevcut malzeme ve elemanların tanı-
tılması; kat sisteminin oluşturulması, 
kat ekleme, kat silme, kat türetme ve 
benzer kat mantığı; yapı modelinin 
hatalara karşı kontrol edilmesi ve ha-
taların düzeltilmesi; kirişlere aktarılan 
yüklerin incelenmesi, kirişlere ekstra 
yük tanımlanması; kolon ve perdele-

re noktasal yük, moment ve açıklık 
yüklerinin tanımlanması; kolon ve 
perdelere mesnet tanımlanması; bina 
analizinin yapılması ve analiz sonuç-
larının incelenmesi; analiz modelinin 
SAP2000 ve benzeri programlara 
transfer edilmesi; kolon/perde ve 
kiriş donatı hesaplarının yapılması, 
mevcut donatıların kontrol edilmesi 
ve raporlanması; kolon/perde detay 
açılımları, kirişlerin detay çizimlerinin 
hazırlanması ve CAD programlarına 
aktarımı; beton, kalıp ve donatı met-
raj raporlarının oluşturulması, Excel 
ve Access’e aktarımı; tekil ve sürekli 
temel ile kirişli/kirişsiz radye temelle-
rin tanımı, analizi ve donatılandırılma-
sı konularında bilgiler verdi.

“PROBİNA ORİON V2011” KURSU 

TMMOB 

İNŞAAT 
MÜHENDİSLERİ 

ODASI

ANKARA ŞUBESİ

            

“GÜNÜMÜZDE 
TUĞLA-KİREMİT VE 

YALITIM” 
SEMİNERİ

 
İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şube tarafından 17 
KASIM 2011 Perşembe, saat 
19.00’da  “Günümüzde Tuğ-
la-Kiremit ve Yalıtım” semine-
ri düzenlenecektir. Tüm üye-
lerimizin katılımını bekleriz.

Seminer Sunum: 
İnş. Yük. Tek. Öğr. Çetin ÇELİK

Tarih: 17 Kasım 2011
Saat: 19:00-21:30

Yer: İMO KKM Rüştü Özal 
Salonu Necatibey cad. No:57 
KIZILAY/ANKARA

DUYURU

“ÇELİK YAPI TASARIMI 2” KURSU
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi 22, 23 Ekim 2011 tarihlerinde 
genç-İMO üyeleri için Kavşak Bendi 
Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ne 
teknik gezi düzenledi. 36 kişinin 
katıldığı geziye İMO Ankara Şube-
si’nden Araştırma Görevlisi Hüseyin 
Bolat eşlik etti.

Adananın Kozan ve Aladağ ilçe-

Genç-İMO, Atılım Üniversitesi ve 
ODTÜ’de İnşaat Mühendisliği Bölü-
mü’nü kazanan öğrenciler için stant 
açtı. 

12 Ekim 2011 Çarşamba günü 
Atılım Üniversitesi’nde açılan stant-
ta İMO Ankara Şubesi çalışanı İnş. 
Müh. Hüseyin Bolat ile genç-İMO 
üyelerinden Emre Ekinci, Abbas 
Can Durna ve Merve Koyuncu, 18 
Ekim 2011 Salı günü ODTÜ’de açılan 
stantta ise genç-İMO üyelerinden 
Ahmet Küçük ve Emrah Alp yeni 
kayıt yaptıran öğrencilere inşaat mü-
hendisliği, genç-İMO ve Oda hakkın-
da bilgiler verdi. Stantta yeni öğrenci 
üye kayıtları da alındı. 

genç-İMO ATILIM ÜNİVERSİTESİ ve ODTÜ’DE STANT AÇTI

KAVŞAK BENDİ BARAJI ve HİDROELEKTRİK SANTRALİ’NE TEKNİK GEZİ

leri sınırları içerisinde yer alan Yukarı 
Seyhan Nehri Havzası üzerinde ya-
pılan Kavşak Bendi Barajı ve Hidroe-
lektrik Santrali şantiyesinin gezisinde 
öğrencilere Enersi SA Şantiye Müdürü 
İlhan Bora ve ekibi eşlik etti. Bora ve 
ekibi öğrencilere şantiye ile ilgili teknik 
bilgilerin anlatıldığı bir sunum yaptılar 
ve şantiyeyi gezdirdiler.

2009 yılının 9. ayında yapım çalış-
malarına başlanan 180 MW kurulu 
gücündeki Kavşak Bendi Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali’nin 2013 yı-
lında tamamlanması hedefleniyor. 
Yaklaşık 600 milyon TL kaynak ayrı-
larak yapılan baraj inşaatında 1000 
kişi çalışıyor ve bu 1000 kişinin yak-
laşık 100’ü çevre köylerden temin 
edilmiş.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi Düzce Temsilciliği açıldı. 19 
Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen 
açılışa İMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Haluk Ekinci 
katıldı.

Temsilcilik ile Düzce’deki üyelerimiz 
mesleki işlemlerini daha kolay gerçek-
leştirebilecek, Odamız ise Düzce’deki 
üyeler ile daha yakın ilişkiler kurup, 
üyelerimizin sorunları ile yakından ilgi-
lenebilecektir. 

Düzce İl Temsilcisi olarak Ayşe Emi-
roğlu, Temsilci Yardımcısı olarak ise 
Yasin Efe, Ömür Güneş, Onur Kork-
maz ve Erhan Kurtul seçildi.

İMO ANKARA ŞUBE DÜZCE TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI
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ızaİnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi Başkanı Nevzat Ersan Eski-
şehir yolu ile ilgili 3 Kasım  2011 Per-
şembe günü basın açıklaması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 17 yıl 
boyunca Ankara’nın birçok bölgesin-
de kronik bir sorun haline gelen trafik 
yoğunluğuna yönelik olarak somut ve 
akılcı bir çözüm ortaya koyamamış-
tır. Aksine sorunu kat be kat arttıran 
uygulamalara imza atmıştır. Özellikle 
toplu taşımacılık yerine otomobil ta-
şımacılığını özendirmiştir. Ankara’nın 
batısına akan Eskişehir Yolu’nda 
artan trafik yüküne çözüm olarak 
alternatif yollar denenmesine rağ-
men bölgenin trafik çilesi çözüle-
memiştir. Ümitköy ve Çayyolu’nun 
yanı sıra Bağlıca ve Etimesgut bölge-
lerinin de bu yolu kullanması nedeniy-
le trafik sorunu kronikleşmektedir. Va-
tandaşlar her gün biraz daha fazla çile 
çekerek evlerine ve işlerine ulaşmak-
tadırlar. Ümitköy metrosu tamamla-
nıncaya kadar bu çile artarak devam 
edecektir. Çünkü Ankara’da günde 
253 yeni araç trafiğe çıkmaktadır.  

Trafik Sorununun Kronikleştiği 
Bir Yer: Eskişehir Yolu

Ankara kenti nüfus ve yerleşme 
açısından batıya doğru büyümek-
tedir. Yeni yerleşim bölgeleri olan ve 
yeni konut sayısının giderek arttığı 
Ümitköy, Çayyolu ve Etimesgut böl-
gelerindeki nüfus yoğunluğu giderek 
artmaktadır. Bu bölgenin kent mer-
keziyle en önemli bağlantı ayakların-
dan bir tanesi de Eskişehir Yolu’dur. 
Nüfusun ve yerleşimin bu yönde art-
ması sebebiyle Eskişehir Yolu’nun 
trafik yükü giderek fazlalaşmak-
tadır. Trafik yükünü azaltmak için 
uygulanan çözümler ise yol geniş-
letme, şerit arttırma, altgeçitler 
ve asfalt yenileme çalışmaları ol-
maktadır. Fakat tüm bu çalışmalar 
trafik yoğunluğuna çare olamadı-
ğı gibi bugün trafiğin bu konuma 
gelmesinin en önemli etkenleridir. 

Araç Değil İnsan Odaklı Ulaşım 
Politikaları Uygulanmalıdır!

Avrupa kentleri bunun en önemli 
örneğidir (Londra, Paris gibi). Tabiî 
ki bizim yerel yönetimlerimiz toplu 
taşımacılığı hayata geçiremedikleri 
için, seçime dönük göstermelik 3 
metro hattına başlayarak, üçünü de 
bitiremeyip gelinen sonuca davetiye 
çıkarmıştır.

“Daha Az Araçla İnsan Hareket-
liliği”

Ankara’nın batısına doğru olan 
trafik sorununun çözümü bize göre 
ana arterler doğrultusunda yapıla-
cak metrobüs, metro, tramvay gibi 
yığınsal, sürekli ve güvenli toplu taşı-
ma araçlarının devreye sokulmasıdır. 
Buradan bir kez daha, altını çizerek 
söylüyoruz. Ankara kentinde ulaşım 
politikaları insan odaklı değil araç 
odaklıdır, insanları değil araçları ha-
reket ettirme bu politikaların önce-
likli amacıdır. Araç hareketliliği hiçbir 
şekilde insan hareketliliğinin ve do-
layısıyla insan ihtiyaçlarının karşılan-
masına yönelik hareketliliğin karşılığı 
değildir. Bu öncelik yeniden tanım-
lanmadığı ve önceliğin mutlak su-
rette insan hareketliliği olduğu kabul 
edilmediği müddetçe trafik sorunu 
gibi yanlış ulaşım politikalarının so-
nucu olarak ortaya çıkan bu sorunun 
çözümü mümkün değildir. Yolları ge-
nişletmek, altgeçitler yapmak, oto-
mobillerin kent merkezine girişlerini 
cazip hale getirmek; bunlar sadece 
günü kurtarma çalışmalarıdır. Bugün 
Eskişehir yolunun düştüğü konum 
da budur.

Kentlerde ulaşım alanında temel 
düstur “daha az araçla insan ha-
reketliliği” olarak belirlenmeli, buna 
bağlı olarak ulaşımda çeşitli alter-
natiflerin sağlanmasına yönelik 

çalışmalar yapılmalı ve toplu ta-
şıma yaygın bir hale getirilmelidir. 

Ankara’da ulaşım politikalarına 
dair söylediklerimiz bugün bizim 
haklılığımızı bir kez daha ortaya 
koymaktadır:

•	 Ulaşımda insan odaklı ve toplu 
taşımacılığı benimseyen bir politika 
tercih edilmelidir,
•	 Ulaşımda temel düstur “daha 

az araçla daha akılcı insan hareketli-
liği” olmalıdır,
•	 Yeni otoyollar yapmak ya da 

mevcut yolların genişletilmesi yerine 
öncelikli olarak metro, tramvay ve 
metrobüs gibi yeni seçenekler gün-
deme getirilmelidir,
•	 Bitirilemeyen metro inşaatları 

hızla bitirilmelidir,
•	 Toplu ulaşım seçenekleri arttırıl-

malı, otobüslerin kapasite ve güzer-
gâhları arttırılacak şekilde yaygın bir 
hale getirilmelidir,
•	 Toplu taşıma rahat, konforlu, 

güvenli ve herkesin ulaşabileceği ni-
telikte olmalıdır,
•	 Otomobillerin kent merkezleri-

ne girişleri özendirilmemeli ve cazip 
hale getirilmemelidir. 

Nevzat ERSAN
İMO Ankara Şube 

Yönetim Kurulu Başkanı

ESKİŞEHİR YOLU

ÇİLE YOLU OLDU



A. GİRİŞ:
Şekil-01’de görüldüğü gibi, komşu 11 ve 12 no.lu parseller A-B çizgisi boyunca bitişik olsun. 11. parsele ait onaylı 

mimari projedeki vaziyet planında A noktasının siyah kotu +8.10; kırmızı kotu +3.70 olsun. Aynı parselin B noktasında 
siyah kot +7.90; kırmızı kot +3.70 olsun. Yine Şekil-01’de görüldüğü üzere 12. parselin A noktasında kırmızı kot +10.60; 
siyah kot +8.10 ve B noktasında siyah kot +8.00 ve kırmızı kot +10.60 olsun.

Bu durumda A-B çizgisi boyunca 11. parsel için h1=8.10-3.70=4.40m yükseklikte dayanma duvarı yapılması gerekir. 
Benzer şekilde 12. parsel için de h2=10.60-
8.00=2.60m yükseklikte dayanma duvarı ya-
pılması zorunluluğu vardır.

Şekil-02’de görüldüğü gibi 11. parsel için 
DD-1, 12.parsel için de DD-2 dayanma du-
varları gerekmektedir.

Uygulamada genellikle her parsel ilgilisi 
kendisine ait siyah ve kırmızı kotları göz önü-
ne alarak dayanma duvarlarını hesaplayıp 
projelendirmekte, sonra da Şekil-02’deki gibi 
uygulamaya geçmektedir. Her bir parsel için 
bağımsız olarak yapılan hesap ve uygulama 
doğrudur; ancak burada gözden kaçan, DD-
2’nin DD-1’e etkisidir. Bu etki gözden kaç-
tığında DD-1’de denge bozulup dayanma 
duvarı uçmakta ve buna bağlı olarak DD-2 
duvarı da uçmaktadır.

B. NE YAPMALI:
İki dayanma duvarının birbirine etkisi göz önüne alınarak gerekli hesaplar yapılmalı. Yapılan hesaplara göre proje 

üretilip, projeye göre uygulamaya geçilmelidir.

Burada iki durum söz konusudur.

B.1.ÖNCE DD-1 YAPILMIŞSA:
Dayanma duvarlarına gelen itki kuv-

veti,  duvar arkasındaki dolgu türüne 
göre değişir.

Bizim örneğimizde DD-1 arkası gev-
şek kil-kum-çakıl ile doldurulmuş ol-
sun. DD-1 betonarme olarak yapılsın. 
Dayanma duvarına gelen itki kuvvetleri-
nin bileşkesi=E, dayanma duvarının top-
lam yüksekliğinin 1/3 ünden etki eder.

h1=dayanma duvarı toplam yüksek-
liği olup Şekil-03’de h1=5.10m’dir. Etki 
noktası tabandan 1.70m yüksektedir.

    
hhh1
E=1/2 k1 h1

2

E=1/2 x0.633x5.102   =8.232t/m
     
AĞIRLIKLARIN HESABI:
G1= 0.30x4.50x2.50         =3.337t/m
G2= 0.40x4.50x050x2.50 =2.250t/m
G3= 0.60x2.10x2.50 =3.150t/m
G4= 1.40x0.20x1.80 =0.504t/m
 (G)toplam  =9.279t/m
 

İKİ PARSEL ARASINDAKİ DAYANMA DUVARLARI
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AHMET SINGIN İNŞ. YÜK. MÜH. & UĞUR ŞAKAR İNŞ. MÜH.
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DD-1 DE KAYMA KONTROLU:
Temel altına kırma taş serilmiş olsun. Bu durumda da-

yanma duvarı ile zemin arasındaki sürtünme katsayısını 
f=0.65 alabiliriz.

F=sürtünme kuvveti
F=fx(G)toplam
F=0.65x9.279=6.031t/m
F=6.031t/m     E=8.232t/m olup dayanma duvarı kayar. 

Kaymayı önlemek için Şekil-02’deki 
D-A arası grobeton doldurulmalıdır.

DD-1 DE DEVRİLME KONTROLU:
Md=deviren moment
Md=Exh1/3

Md=8.232x(5.10/3)=13.99tm/m
(M)t=tutan moment(A’ noktasına göre)
(M)t=3.375x1.95+2.250x1.67+3.150x1.05+0.504x0.70

=14.00tm/m
Md=13.99tm/m        (M)t=14.00tm/m olup dayanma du-

varı devrilmez.
DD-2 dayanma duvarını Şekil-02 deki gibi yapacak 

olursak DD-2’den DD-1’e E’ üst yükü (=sür şarj yükü) gelir.
E’=k1xh1xh2
E’=0.633x4.30x2.60=7.077ton/m
•	 DD-1 e gelen kaydırıcı kuvvet,7.077t/m arttığı için 

kaymayı tetikler.
•	 Üst yük h1 in ortasına etkir ve
M’=E’x(h1/2)  üst yük momenti de DD-1 in dengesini 

bozucu etki yapar.
M’=7.077x(5.10/2)=18.05tm/m olup

Deviren moment=18.05+13.99=32.04tm/m olur.
(M’)d=32.04tm/m (M)t=14.00tm/m olduğundan DD-1’in dev-

rilmesi kaçınılmaz olur.

ÇÖZÜM:
DD-2’nin temel tabanını o şekilde aşağıya indirmeliyiz ki 

+8.00 kotu altında azalan etki, DD-2A’dan gelecek ek etkiden 
fazla olsun. Bu koşulu sağlamak için Şekil-04’deki konumu 
gerçekleştirelim. Önce DD-2A’da kayma ve devrilme yönünden 
gerekli hesap kontrolleri yapılmalı, dengeler sağlanmalıdır. Bu 
hesaplar yapılırken dayanma duvarı yüksekliği:

h3=200+260=460cm olarak alınmalıdır.
DD-2A’da denge sağladıktan sonra DD-1’in yeni durumunu 

irdeleyelim.
E1=1/2 xk1xh’1

2

E1=1/2 x0.633x(2.509)2=1.978t/m
E’=k1xh’1xh3
E’=0.633x2.50x5.20=8.229t/m

Toplam kaydıran kuvvet=E1+E’ =1.978+8.229=10.207ton/m
F=sürtünme kuvveti=6.031ton/m olup kayma etkisi artmış-

tır; önlem alınmalıdır.
A’ noktasına göre DD-1 in devrilme yaparsak:
Md=E1xh’1/3 +E’xh’1/2
Md=1.978 x2.50/3  +8.229 x2.50/2 =11.93tm/m
Önceki durumda Md=13.99tm/m iken şimdi 11.93tm/m ye 

inmiştir ve DD-1 duvarı devrilme yönünden daha güvenli konu-
ma gelmiştir.
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B.2.ÖNCE DD-2 YAPILMIŞSA:
DD-1 dayanma duvarı projelendirilirken Şekil-

02’de görülen DD-2 duvarının üst yük etkisi göz 
önüne alınmalıdır.

AĞIRLIKLARIN HESABI:
G1=0.60 x 4.50 x 2.50                 =6.750 t/m
G2=0.50 x 4.50 x0.50 x 2.50       =2.813 t/m
G3=1.00 x 3.50 x2.50                   =8.750 t/m
G4=0.20 x 2.40 x 1.80                  =0.864 t/m
Toplam G     =       (G)t      =19.177t/m

E= 1/2 k1xh1
2

E=1/2 x0.633 x5.50=9.574 ton/m 
E’=k1 xh1 xh2
E’=0.633 x 5.50 x2.60 =9.052ton/m

KAYMA KONTROLU:
F = fx (G)t =19.177 x 0.65 = 12.465 ton/m

(F)t= Kaydıran kuvvet =E + E’ = 9.574 + 9.052 
= 18.626 ton/m

(F)t =18.626 t/m                 F=12.465t/m olup 
DD-1 kayar. Kaymayı önlemek için önlem alınma-
lıdır.

DEVRİLME KONTROLU:
Md=deviren moment
(M)t =tutan moment
Md =E x h1/3 + E’ x h1/2
Md =9.574 x5.50/3 + 9.052 x 5.50/2 = 

42.45tm/m
(M)t =6.750 x 3.20 + 2 .813 x2.67 + 8.750 

x1.75 + 0.864 x1.20 = 45.46 tm/m
(M)t =45.46tm/m             Md = 42.45tm/m olup 

DD-1 devrilmez.

ÖNERİLER:

•	 DD-1’in kaymasını önlemek için temel uç kısmına betonarme mahmuz yapılabilir, mini kazık kullanılabilir, binanın 
statik sistemine dayandırılabilir. (Bina statik sistemine etkisi göz önüne alınmak koşuluyla)

•	 DD-1’in sonradan yapılması durumunda Şekil-02’de görüldüğü üzere ADB’ kazısı bölüm, bölüm yapılabilir. Bir 
başka yol olarak AB’ yüzeyinin ankrajlı diyafram perde ile tutulduktan sonra DD-1 yapılabilir. Ankraj sistemi kalıcı bir 
uygulama olmayıp uzun sürede DD-1’in yapımı zorunludur.
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“Mühendislik dışındaki işlere ya da 
fazla vasıf gerektirmeyen işlere bakıl-
dığında, kadınlarla erkekler arasındaki 
ücret farklılığının daha yüksek olduğu 
görülüyor. Bu farklılığın mühendislik 
işine çok fazla yansımadığı söylenebi-
lir. Yani bir kadın mühendis erkek mü-
hendisle aynı maaşı alabiliyor, benzer 
bir prestije de sahip olabiliyor; bu da 
kadınlarda bütünüyle erkeklerle eşit 
olduğu yanılsaması yaratıyor. Burada 
ayırdedici olan kadınlarla erkeklerin iş 
yerindeki statüsü. Biraz dikkatli bakın-
ca kadın mühendislerin, diğer alanlar-
da olduğu gibi, idari kademelerde ye-
terince temsil edilmediğini görüyoruz.”

Mühendislik alanında cinsiyetçi 
işbölümü belirgin bir şekilde ortaya 
çıkıyor. Mühendislik genellikle “er-
kek melseği” olarak tanımlanıyor. 
Sizce kadın mühendisler kendilerini 
böyle bir ortamda nasıl görüyorlar?

Mühendislik kadınlar için prestijli/
yüksek ücretli bir iş olarak görülüyor. 
Aslında bu meslekte kadınlar yüksek 
ücretler alabiliyor, iyi işlerde çalışılabi-
liyorlar. Bu bir avantaj elbette. Ancak 
öte yandan kadınlarda “aslında er-
keklerle eşitiz” algısı doğurabiliyor. 
Mühendislik dışındaki işlere ya da faz-
la vasıf gerektirmeyen işlere bakıldığın-
da, kadınlarla erkekler arasındaki ücret 
farklılığının daha yüksek olduğu görü-
lüyor. Bu farklılığın mühendislik işine 
çok fazla yansımadığı söylenebilir. Yani 
bir kadın mühendis erkek mühendisle 
aynı maaşı alabiliyor, benzer bir presti-
je de sahip olabiliyor; bu da kadınlarda 
bütünüyle erkeklerle eşit olduğu yanıl-
saması yaratıyor.  Burada ayırdedici 
olan kadınlarla erkeklerin iş yerindeki 
statüsü. Biraz dikkatli bakınca kadın 
mühendislerin, diğer alanlarda olduğu 
gibi, idari kademelerde yeterince tem-
sil edilmediğini görüyoruz. Aslında bu-
nun arkasında yatan nedenler rahat-
lıkla görülebilir. Biraz deşince, çalışma 
koşullarının aslında çok da zorlayıcı 
olabildiğini görüyoruz. Çünkü özellikle 
krizle beraber, esnek üretim biçimle-
rinin yerleştiği, çalışma saatlerinin de 
giderek yükseldiği biliniyor. Kadınlar 

pek çok alanda cumartesi günleri de 
çalışıyorlar. Bunların hepsinin ötesinde 
mühendislik de yapsalar kadınların ev 
işi yükleri değişmiyor. Belki bunu ayrı-
ca formüle edebiliriz. Yüksek ücretle-
rin getirdiği rahatlıktan ötürü kadınlar 
bir yardımcı istihdam edebilirler evde; 
ancak geri kalan bütün işlerin, çocuk 
bakımının, çocuğunun eğitiminin, ev 
işinin organizasyonunun bütün aşa-
malarındaki yükü kadınlar taşıyorlar. 
Bütün bu işlerde sevgilileriyle/kocala-
rıyla işbirliği yapmak ya da işbölümü 
yapmak neredeyse söz konusu olmu-
yor. Yani bir yandan mühendislik gibi 
zor bir meslek, bir yandan da ev işi ve 
çocuk bakımı kadınların hayatını epey-
ce zorlaştırıyor. Bütün bunları birleştir-
diğimizde aslında, kadın mühendisle-
rin erkek mühendislerle kesinlikle eşit 
şartlarda olmadığını görüyoruz. Ama 
bu yanılsama çok güçlü bir şekilde 
kadın mühendisleri kuşatmış durum-
da. Bu mühendislik eğitimi ile başlıyor, 
güçleniyor. Öğrencilerde de benzer bir 
algıyı çok defa deneyimledim. Eğitim 
döneminde, iş hayatında ve daha 
sonrasında da kadınlar kendilerinin 
ezilmediğini, iş hayatında erkeklere 
kıyasla eşitsiz konumda olmadıklarını 
düşünüyorlar. Biraz daha irdeleyince, 
kendimizi öbür kadınlarla biraz daha 
aynı tutunca eşitsiz konumumuzu an-
layabiliriz diye düşünüyorum. 

Türkiye’de verilen mühendislik 
eğitimini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Bence Türkiye’de mühendislik eğiti-
mi nitelikli eğitimlerden birisi. Bilhassa 
teknik üniversitelerde öyle olduğunu 
düşünüyorum. Ama pek çok taşra üni-
versitesinde teknik/ eğitsel donanımlar 
çok yeterli olmadığı için, bir yetersizlik 
söz konusu. Bunun ötesinde şöyle bir 
şey var: Kadınlar bilim tarihi boyunca 

çoğu zaman yok sayıldığı için ya da 
çok fazla varlık gösteremedikleri için, 
gösterenler de tarihi yazan erkek tarih-
çiler tarafından görünmez kılındıkları 
için, mühendislikte olduğu gibi, bütün 
bilim dallarında, teknoloji üretim sü-
reçlerinde eril bilgi bugüne kadar var 
olmuş. Hem eğitim sistemini, hem tek-
nolojiyi, hem de işin organizasyonunu 
erkekler belirledikleri için, aslında ka-
dınları gözetmeden, kadınların varlığını 
dikkate almadan, erkek egemen yapı 
oluşturulmuş o alanlarda. Eğitim sü-
reçlerinde hayli belirgindir bu durum. 
Laboratuarlardan dersliklere kadar 
bilimsel eğitimin kendisinde de çok 
belirgindir. Onun için şuna ihtiyaç var: 
Daha fazla kadın mühendislik eğitimi 
almalı, daha çok kadın akademide 
var olmalı. Eğitim sürecinin, mühen-
disliğin de yeniden organize edilmesi 
gerekiyor. Tabii ki burada özcülüğe 
kaçmak istemiyorum. “Kadınlar doğal 
olarak erkeklerden farklıdır” demekten 
ziyade, söylemek istediğim kadının 
toplumdaki eşitsiz konumunu dikkate 
alan, kadının hem işyerindeki emek 
sürecini hem de ev içindeki yüklerini 
dikkate alan, bunları dönüştürmeyi 
hedefleyen ve kadınlarla mühendislik 
eğitimini barıştıran; teknoloji ile kadı-
nı yakınlaştıran, teknolojiyle kadınları 
buluşturacak, kadınlara teknolojiyi 
sevdirecek mekanizmaların tasarlan-
masından bahsediyorum. Çok bildik 
bir şey, matematik eğitiminde olduğu 
gibi. Yani, matematik gündelik hayatı-
mızdaki temel konulardan biri olma-
sına karşılık, öğrenciler açısından ba-
kıldığında, yüzde 80’ninin reddettiği, 
sevmediği, korktuğu bir ders/konudur. 
Matematiğin bu hale getirilmesinin 
tek sebebi de eğitim sisteminin biz-
zat kendisidir. Oysaki matematik ve 
mühendislik eğitimi kadınlar için daha 
ulaşılabilir, sevilebilir, benimsenebilir 
bir hale getirilebilir diye düşünüyorum.

Mühendislik dalları arasında da 
eğitim ve çalışma hayatında açığa 
çıkan belirgin farklılıklar var. Belli 
mühendislik alanları “kadın meslek-
leri” olarak tanımlanırken belli mü-
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hendislik alanları da “erkek meslek-
leri” olarak tanımlanmaktadır. Bun 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kendi öğrencilik hayatımdan da 
hatırlıyorum. Bilgisayar mühendisliği, 
çevre mühendisliği, gıda mühendisliği 
bölümleri, kadınların yoğunluklu ol-
duğu mühendislik alanlarıdır. Özellikle 
gıda ve çevre mühendislikleri “kadın 
mühendisliği” diye tarif edilirdi. Buna 
karşılık elektrik, özellikle inşaat, maki-
ne mühendisliği de “erkek mühendis-
lik” alanlarıydı daha çok. 

Dikkat edecek olursak, aslında mü-
hendislik denilince elektrik, makine, 
inşaat gibi bütünüyle erkeklerin de-
netimi altında olan, erkek yoğunluklu 
alanlar akla gelir. Mesela kimilerine 
göre gıda mühendisliği ikincil bir mü-
hendislik alanı olarak tarif edilebilir. Bu 
tür alanlar da daha çok beslenme gibi 
kadınların ev içindeki rolleriyle bağ-
lantılı işlerden oluşmaktadır. İstihdam 
biçimi bakımından da bakıldığında, 
daha korunaklı, kadınların daha rahat 
edeceği düşünülen, erkek egemenliği-
nin belli oranlarda sınırlandığı istihdam 
alanları söz konusudur. Öte yandan, 
kadın inşaat mühendislerinin iş bul-
ması, işi sürdürmesi daha güçtür. Bu 
nedenle inşaat, makine mühendisliği 
gibi alanlarda ciddi kadın kotalarının 
getirilmesi gerekir. Yani kadınların istih-
dam edilebileceği biçimde istihdamın 
yeniden örgütlenmesi gerekir. 

Öbür türlü, bu alanlar kadın mü-
hendisler için çok sınırlı olanaklar su-
nuyor. Açıkçası söyleşimiz boyunca 
dikkate almadığımız bir şey de şu: 
Mühendislik kadın bedeninin ciddi bir 
biçimde tahakküm altına alındığı alan-
dır; çünkü ataerkil kabuller uyarınca 
ve fiili süreçlerde algılandığı/yaşandığı 
biçimiyle mühendisliğin bizzat kendisi 
erkek alanıdır. Kadın istihdamının son 
derece sınırlı kalması da eklenince, er-
kek egemen bir alan olarak tarif etmek 
olanaklıdır mühendisliği. Bu nedenle 
mühendislik kadınların çeşitli biçimler-
de taciz edildiği bir alandır. Kadınların 
hem meslek arkadaşları tarafından, 
hem de yöneticileri tarafından tacize 
uğradığına tanık oluyoruz. Tacizi ge-
niş boyutuyla düşünmek gerekiyor: 
Fiziksel tacizin yanında kadınların sö-
zel biçimlerle de tacize uğradığı da bir 
gerçek. 

Kadınların çalışma hayatından 
gerek ev işi yükleri gerekse de er-
keklere göre ikinci konumları nede-
niyle dışlandıklarını görüyoruz. Bu 
açıdan kadın mühendislerin çalış-

ma hayatında karşılaştıkları temel 
sorunlar nelerdir?

Benim genel olarak söyleyebilece-
ğim şu: Her alanda olduğu gibi, mü-
hendislik emek süreçlerinde de erkek 
egemen bir yapı var. Müdürler, yöne-
ticiler erkek oldukları için genellikle 
erkek mühendisleri tercih ediyorlar. 
Ama tabii soyut olarak sermaye biri-
kimi sürecinden bakıldığında mutla-
ka erkeklerin istihdam edilmesinin bir 
zorunluluk olmadığı varsayılır. Ancak 
“ataerkil kapitalizm” kavramlaştırması 
bize sermayenin eğilimlerinin ataerkil 
ilişkilerden yalıtık olmadığı gösteriyor. 
Yani, toplumun pek çok kurumu, okul-
lar, devlet, yasalar gibi mühendislik 
alanındaki emek piyasası da ataerkil 
normlarla kuşatılmıştır. Bir kere mü-
hendislik eğitimi erkeklerin çoğunlukta 
olduğu bir alan. Eğitimini tamamlayıp 
iş hayatına başlayan kadınlar için güç-
lükler daha ilk iş görüşmesinde baş-
lıyor. Evli olmayan kadınlar için daha 
fazla iş alanları söz konusuyken, evlilik 
ve çocuk kadınların işe alınmasında 
ve terfi edilmesinde başlıca engelleri 
oluşturuyor. Benim yaptığım her iş gö-
rüşmesinde “evli misiniz”, “evlenecek 

misiniz”, “çocuk doğurmayı düşünü-
yor musunuz?” soruları yöneltilmişti.  
Buna göre, yani kadınlar medeni hali-
ne göre projelere yerleştiriliyor. Burada 
belirleyici olan kadın olarak ne kadar 
kendinizi işe verebileceğiniz. İş dışın-
da size yüklenen toplumsal cinsiyetle 
bağlantılı işler işyerindeki konumunu-
zu da “doğal” olarak belirliyor. 

Diyelim ki, iki senelik bir proje ön-
görülüyor. İki sene boyunca o projede 
yer alacağınızın ve bu süreçte üretim 
sürecinden çıkmayacağınızın, yani iş-
ten ayrılmayacağınızın, çocuk yapma-
yacağınızın garantisi isteniyor. Böylece 
kadının kendisi ve bedeni üzerinde 
korkunç bir tahakküm kuruluyor. Öte 
yandan, mühendislik işi pek çok alan-
da uzun çalışma süreleri gerektiriyor. 
Gece çalışmayı içeriyor örneğin. Ben 
de haberleşme alanında öyle bir işte 
çalışmıştım. Açıkçası çocuk bakım yü-
künün bütünüyle üzerine yüklendiği; 
evde bir yaşlı ya da hasta bakımının 
ondan beklendiği bir kadın için olabi-
lecek bir iş değildi.

Öte yandan kurumsal düzenlemeler 
yetersiz olduğu için ev işi yükleri ka-
dınların iş seçimini belirliyor. Çocuk/
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hasta/yaşlı bakım kurumlarının çok az 
sayıda olması, kamusal bakım deste-
ğinin yetersiz kalması ve ataerkil roller, 
bütün bu işlerden kadınları sorumlu 
tutuyor. Kadının hem bu işleri yerine 
getirmesi hem de işini yürütmesi ne-
redeyse olanaksız. Bir de tabii eski-
den de düzenlemeler yetersizdi ancak 
ne yazık ki durum daha da kötüleşti. 
İşyerlerinde kreş açma zorunluluğu 
hafifletildi; 100 çalışanın olduğu işlet-
melere kreş zorunluluğu getirildi, eski-
den bu sınır 50 idi. Türkiye’de ortalama 
işyeri büyüklüğünün 10-15 işçiden 
oluşması pek çok işyeri için kreş bu-
lundurma zorunluluğunun olmaması 
anlamına geliyor. Yani, ev içi rollerinden 
serbestleşmediği müddet-
çe kadın, iş hayatındaki 
güçlüklere ek olarak bir de 
ev işleriyle, bakım işleriyle 
boğuşmak zorunda kalıyor. 

Yine terfi hususunda da 
kadınlar ayrımcılığa uğru-
yor. Mühendislerin yaptığı 
işlerin hemen hepsinde 
kadınların terfi alması çok 
güç. Tasarım işleri gece 
boyunca çalışmayı gerek-
tirebilir ki; yukarıda sırala-
dığımız nedenlerden ötürü 
bir kadın için bu epeyce 
güç. Mesela satın alma ya 
da satış bölümünde ça-
lışan bir kadın mühendis 
de zor terfi ettirilir. Bu bö-
lümlerde çalışan kadınların 
müşteriyle toplantılar dü-
zenlemesi, akşam yemek-
lerine katılması, seyahat 
etmesi gerekir. Bunlar iyi 
hoş, elbette ki hemen her 
kadının yapabileceği şeylerdir. Fakat 
yine kadınlara evle, aileyle, çocukla 
ilgili yüklenen işler bir sürü engel ya-
ratıyor. Ayrıca bu roller erkeklere de 
kadınları bu işlerden alıkoymak, kadın-
ların terfisini geciktirmek/ engellemek 
için bahane sağlıyor. Bu nokta erkekler 
arası dayanışmayı da gözler önüne se-
riyor açıkçası. Dolayısıyla, kadınlara en 
iyi olanaklar sunan bir istihdam alanı 
olarak görülse de mühendislik aynı za-
manda, kadınlar için çok ciddi sınırlar/
kısıtlar barındırıyor. Aynı ücreti alabilse-
ler de kadınların yükselme olanakları 
çok sınırlı. 

Bir de yine ev içindeki rollerin ve 
yüklerin kadınların işten ayrılmasına 
neden oluşturabildiği görülüyor. Evlilik, 
doğum, çocuk bakımı vs. nedeniyle 
kadınlar işten ayrılabiliyor. Sermayedar, 
emek sürekliliğini sağlayacak olanları 
yani erkekleri istihdam etmeyi seçi-
yor açıkçası. Sonuç olarak ataerkil 

toplumsal ilişkilerin kadınlara yükledi-
ği “kadınlık” rolleri ile “kadınlık” emek 
süreçleri kadınların iş hayatında çeşitli 
sınırlamalar yaratıyor. Yani mühendislik 
o kadar da kolay bir alan değil aslında: 
Kadınlar için düşünüldüğü kadar eşit, 
göründüğü kadar rahat bir iş alanı sun-
muyor.

Gündelik algılarımıza öylesine yer-
leşmiş ki, bir kere mühendislik kadına 
yakıştırılan bir meslek değil. Erkek işi 
olarak görülüyor ve kadının mühen-
dislik yapması, hatta mühendislik eği-
timi alması bile, en hafifinden gereksiz 
bulunuyor. Başta aileler tarafından 
çok hoş karşılanmayabiliyor açıkçası. 
Sonrasında böylesi yoğun bir iş tem-

posunun kadın evlendiğinde, çocuk 
doğurduğunda çok ciddi engeller çı-
karacağı kabul görüyor. Kadınların “iyi 
annelik”, “iyi karılık”, “iyi ev kadınlığı” 
rollerini hakkıyla yerine getiremeyebi-
leceği endişesi yükseliyor. Kadına yük-
lenen bütün bu işler toplumun yeniden 
üretiminde merkezi bir yer kapladığı 
için, kadının mühendis olması top-
lumsal yeniden üretime bir tehdit gibi 
algılanabiliyor. Açıklıkla görüldüğü üze-
re bu bütünüyle erkek egemen toplu-
mun, erkek egemen algının bir ürünü. 
Erkeklerin hem iş yerinde hem de 
evde sahip olduğu konforu/ayrıca-
lığı sürdürme arzusunun bir ürünü.

 
Kadınların hem çalışma hayatın-

da yaşadıkları sorunlar hem de ge-
leneksel rollerinden kaynaklı olarak 
ortaya çıkan sorunlarıyla ilgili ola-
rak neler öneriyorsunuz?

Ben iki türlü düzenlemeyi, daha 

doğrusu iki türlü politikayı hayata 
geçirmek gerektiğini düşünüyorum. 
Birincisi, kurumsal ve yasal düzenle-
meler. Yani, doğumdan itibaren, diye-
lim ki altı ay, ücretli iznin talep edilmesi 
gerek. İkincisi çocuk bakımı kurumla-
rının giderek yaygınlaştırılması gereki-
yor. İşyerlerine kreş açma zorunluluğu 
getirilmeli. Ayrıca devredilemez ebe-
veyn izni olmalı. Ancak bu düzenle-
meler yeterli değil. Sosyal politikaların 
yanında kadın mühendisler için de 
kota getirilmeli. Özellikle inşaat mü-
hendisliği, makine mühendisliği gibi 
kadın istihdamının çok çok az olduğu 
alanlarda zorunlu kota uygulamasına 
geçilmesi lazım.

Bütün bunların öyle 
birdenbire hayata geçiri-
lemeyeceği muhakkak; 
ancak kadınların, kadın 
mühendislerin talepleriyle 
şekillenecek ve oluşturula-
cak. Kadın mühendislerin, 
TMMOB’nin kadın hareke-
tiyle biraz daha barışması 
gerek diye düşünüyorum. 
Feminist örgütlere bak-
tığımızda, mühendisler, 
doktorlar gibi, yani daha 
üst gelir grubunda ve daha 
kalifiye çalışma alanların-
daki kadınların en az tem-
sil edildiğini görüyoruz. 
Kadın mühendislerin fe-
minist harekete katılımı da 
ancak başta söylediğimiz 
gibi, kendilerini konumlan-
dırdıkları ayrıcalıklı yerden 
sıyrılıp, içinde bulundukları 
eşitsiz konumu tarif etme-
leriyle olanaklı.

Yeni bir tartışmayı açmış olduk. 
Mühendislerin güvencesizleşme 
sürecine dahil olduğu günümüzde 
özellikle kadın mühendisler bu sü-
reçten nasıl etkilenecek?

Burada ikili bir yapı var yine. Birincisi; 
mühendislik o kadar da ayrıcalıklı bir 
alan değil. Çünkü tüm dünyada kriz 
yaşanırken beyaz yakalılar da bundan 
nasibini alıyorlar; açık ki yakın zaman-
da ciddi anlamda bir işsizlik önümüze 
gelecek. İkincisi; Türkiye gibi mühendis 
sayısının çok fazla olduğu, mühendis-
lerin teknik eleman gibi, ara eleman 
gibi çalıştırıldığı ülkelerde daha ciddi 
bir sorun baş gösterecek. Yani gide-
rek bütün sermaye örgütlerinin, devlet 
örgütlerinin “teknik okulların sayısı ye-
tersiz”, “ara eleman yetiştirecek okul-
lar açacağız” dediğine tanık oluyoruz. 
Önümüzdeki beş on sene içerisinde 
hızla çok sayıda teknik ara eleman ye-

Gündelik algılarımıza öy-
lesine yerleşmiş ki, bir kere 
mühendislik kadına yakıştırı-
lan bir meslek değil. Erkek işi 
olarak görülüyor ve kadının 
mühendislik yapması, hatta 
mühendislik eğitimi alması 
bile, en hafifinden gereksiz 
bulunuyor.
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tişmiş olacak ve bugün mühendislerin 
nispeten yüksek ücretlerle yaptığı pek 
çok işi bu teknik elemanlar çok daha 
ucuza yapar hale gelecekler. Yani bir 
yer değiştirme yaşanacak. Düşünülen 
proje bu. Bu da bugün çok yüksek 
sayıda mezun veren mühendislik fa-
kültesi öğrencilerinin gelecekte işsiz 
kalması demek. Bu durum hem kadın-
lar hem erkekler için büyük olumsuz-
luk yaratırken, asıl olarak kadınlar bu 
süreçte işsiz kalacak. Ataerkil normlar 
bize şunu söylüyor: Birileri istihdam 
edilecekse bunlar öncelikle erkek-
lerdir.

Son dönemde kadın istihdamı ile 
ilgili yürütülen tartışmalar daha çok 
‘mühendislere göre daha güvence-
siz işlerde çalışan kadınlar’ üzerin-
den yürütülüyor. Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ataerkil toplumumuzda kadınlar için 
istihdam ve eğitim, toplumsal cinsi-
yet rollerinden ayrı düşünülemez. Bir 
kadın için “iyi” bir evlilik, karılık ya da 
anneliğin, iyi bir eğitimden, iyi bir işten 
öncelikli olduğu genel kabul görür. Bu 
nedenle kadınlar eğitimin ve istihdamın 
birçok dalında çok az varlık gösterebil-
mektedir. Öte yandan yine toplumsal 
cinsiyete bağlı kadınlara yüklenen “ita-
atkarlık” gibi özellikler, kadınların vasıf 
gerektirmeyen işlerde istihdam edil-
mesini güçlendirmektedir. 

Esnek istihdamla ilgili olarak, esnek 
emek süreçleri çoktandır mühendis-
lik alanına girmiş durumda. On sene 
öncesinden beri kontraktörlük (söz-
leşmeli /taşeronluk) biçiminde işleyen 
bir süreç var. Bir aracı kuruma CV’nizi 
teslim ediyorsunuz -haberleşme sek-
töründe bu yaygındı mesela-, aracı ku-
rum size yurt içi/yurt dışında bir proje 
buluyor, yüksek maaşlarla diyelim altı 
ay kadar çalışıyorsunuz. Altı aylık pro-
jeden sonra bir yıl iş bekleyebiliyorsu-
nuz. Özetle, sadece vasıfsız alanlarda 
değil, tamamen çok kalifiye meslek 
alanlarında da esnek işlerin yerleş-
mekte olduğunu görüyoruz. Deneme 
süresi gibi iki, üç ay süren istihdam da 
yaygın bir esnek üretim süreci. 

Mühendislik alanında taşeronlaş-
tırmanın, sözleşmeli çalışmanın ya-
sal düzenekleri daha yeni yeni orta-
ya çıkıyormuş gibi gözüküyor. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genelde böyle oluyor. Yani, fiili sü-
reçler bir şekilde yerleşmeye başla-
dıktan sonra yasal düzenlemeler onu 
takip ediyor ve bir yasal güvence sağ-
lıyor sermayeye aslında. 

Kadın mühendislerin çalışma ha-
yatındaki konumları ve kendilerini 
nasıl algıladıkları üzerine konuştuk. 
Peki, kadın mühendisler çalışma 
hayatına girdiklerinde geleneksel 
rollerinden sıyrılmış mı oluyorlar?

Kadınlar mühendis olunca “kadın” 
olmaktan vazgeçmiyorlar. Toplumsal 
cinsiyete bağlı rollerinden vazgeçmi-
yorlar, vazgeçmiş olmuyorlar. Çünkü 
toplumsal cinsiyet rolleri aslında çok 
erken yaşlarda edinmeye başladığımız, 
fiili davranışlarımızla, konumlarımızla, 
dilimizle yeniden ürettiğimiz süreçler. 
Aslında arkaik bir yönü de var bunun. 
Aşkla, annelikle, kız çocuk olmakla, 
kız kardeşlikle yani en candan ilişkileri 
kurduğumuz bütün o toplumsal ilişki-
lerle besleniyor. Bu nedenle, “ben iyi 
bir okuldan mezun oldum, erkeklerle 
eşitim, eşit yaşayacağım” demek ne-
redeyse mümkün değil, böyle bir şey 
yok. Öyle olduğu için de kadınların 
ev içi rollerinden, toplumsal cinsiyete 
bağlı normlardan, rollerden sıyrılması 
o kadar kolay değil, olmuyor da; hatta 
çoğu kadın için böyle bir beklenti de 
doğmuyor. 

Dolayısıyla kadınlar yoğun iş tem-
posunun yanı sıra, bir de ev içindeki iş 
yükünü taşıyorlar. Kadınlar bir yardımcı 
kadın istihdam edebilir; fakat yine de 
bütün işleri organize eden kadınlar 
oluyor. Çocukların bakım işini üstle-
nen, bakıcıya götüren ya da kreşten 
alan, çocukların ödevlerini yapan, ar-
kadaşlarıyla ilişkisini yürüten kadınlar. 
Bakıcının işini denetleyen yine kadınlar 
oluyor.

Sonuç olarak; “mühendis kadın” 
dediğimizde, diğer pek çok kadından 
ayrıksı bir konumu tarif etmiyoruz. 
Mühendislik belki iş hayatında istih-
dam ve ücrete bağlı bir nebze rahatlık 
sağlıyor kadına. Ama bununla birlik-
te mühendisliğin değindiğimiz bü-
tün yönleri ortaya koyuyor ki, aslında 
kadınlar da mühendislikle bağlantılı 
emek süreçlerinde, tacizden yönetsel 
düzeyde temsil edilememeye kadar 
benzer sorunlardan muzdaripler, öyle 
bir ayrıcalıklı yanları yok. Aynı şekilde 
ev içindeki rolleri de değişmiş olmuyor. 
Ev işini reddetmek ya da ev işinde ka-
dınla erkek arasında yeni bir işbölümü-
nü talep etmek/yerleştirmek tamamen 
bir feminist bilinci kazanmakla, femi-
nist politikanın içinde olmakla bağ-
lantılıdır. Yoksa istihdam/mühendislik 
kendiliğinden böyle bir süreç/sonuç 
ortaya çıkarmıyor. 

Bildiğiniz gibi, özellikle mühendis-
lik alanında eğitim görmüş kadınlar 
arasında meslek dışı işlerde çalış-

ma çok yaygın. Sizde mühendisliği 
çalışma hayatında deneyimlemiş 
ancak farklı bir alanı seçmiş bir ka-
dın olarak, sizce kadın mühendisle-
ri meslek dışı alanlarda çalışmaya 
iten koşullar nelerdir? 

Ben kendim için şunu rahatlıkla 
söyleyebilirim. Bu biraz gönlümde 
olan bir şeyi, sosyal bilimlerde varlık 
göstermeyi hayata geçirebilme fırsatı 
yakalamakla ilintili bir şeydi. Yoksa mü-
hendislik bir yanıyla da çok tatminkâr 
bir meslektir, güzel bir meslektir de. 
Elbette güç yanları da var. Söylediğim 
gibi uzun çalışma saatleri gerektirebi-
lir, seyahat etmeyi gerektirebilir, gece 
çalışmasını gerektirebilir. Bütün bunlar 
pek çok kadın için zorlu süreçler oldu-
ğundan kadınları alan dışına itebiliyor. 

Öte yandan mühendislik eğitimi çe-
şitli alanlarda çalışma olanakları sağla-
dığı için, kadınlar başka alanlarda da 
istihdam edilebiliyor. Ayrıca işsizlik de 
kadınları diğer alanlara yönelmek zo-
runda bırakıyor. 

Benim içinse, akademide olmak, 
sosyal bilimler alanında kendimi geliş-
tirmek ve bu alanda üretmek anlamına 
geliyordu. En hafifinden okumaya va-
kit ayırabiliyorum ki bu azımsanacak 
bir şey değil. Yani alan değiştirmem 
biraz öznel bir deneyimdi diyeyim. 

Son dönemde bildiğiniz gibi peşi 
sıra kanun hükmünde kararname-
ler çıkarılmaktadır. Bu kararname-
ler birçok bakanlığı yeniden yapı-
landırdı. Bunlardan birisi de “Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı”. Kadına 
bakışı değiştiren, kadın yerine aileyi 
koyan ve yeni bir örgütlenme olarak 
karşımıza çıkan bu bakanlık sizce 
kadına yönelik olarak neleri yeniden 
kurgulamaktadır?

Son dönem toplumsal politikalara 
baktığımızda kadını değil, aileyi güç-
lendirmeyi hedefleyen politikaların söz 
konusu olduğunu görüyoruz. Bir yan-
dan muhafazakâr diyebileceğimiz, üç 
çocuk yapmaktan tutalım da kadının 
evde kalmasını destekleyen bir dizi 
politika önümüze getirildi. Öbür yan-
dan sosyal hakları/kazanımları buda-
yan ve katılımcıların daha fazla katkı 
yapmasını, -maddi ve prim anlamın-
da katkı yapmasını- gerektiren liberal 
politikalar hayata geçirildi. Böylece 
karşımıza çıkarılan yapı bir yanıyla çok 
liberal. Liberalden kastım şu: Piyasa 
ekonomisine öncelik tanıyan, parası 
olanın hizmet aldığı bir kurumsal/ya-
sal dönüşümden geçiyoruz. Eğitimde 
ve sağlıkta da durum böyle. Ama öte 
yandan da, ailenin ataerkil kapitalist 
toplumun bekası açısından temel bi-

R
öp

or
ta

j



17 an
ka

ra bülten

kasım ikibinonb
ir

rim olarak görüldüğü, bu nedenle ai-
lenin güçlendirmesi gerektiği anlayışı 
hakim. Böylece, ailenin, aile bağlarının 
güçlendirildiği, daha fazla çocuk gibi 
kadının sadece annelik vasfıyla tarif 
edildiği bir yapı kuruyor. Bu sürecin 
yansımasını bizim üniversitede ya-
şadık. Kadın çalışmaları üzerine olan 
yüksek lisans programının adı “Aile ve 
Kadın” olarak değiştirildi. 

Hangi meslek alanına ait olursa 
olsun kadınların yaşadıkları sorun-
lar temelde ortak gözüküyor. Sizce 
bu konuda TMMOB ve bağlı odaları 
nasıl politikalar geliştirmelidir, öne-
rileriniz nelerdir?

Ben iki sene önce hayata geçi-
rilmeye çalışılan ilk TMMOB Kadın 
Kurultayı’nı çok önemsiyorum. Bu 
tür oluşumların desteklenmesi gerek. 
Kadınların bir araya gelebileceği, çe-
şitli sorunlarını ortaklaştırabileceği, 
hatta kendi bilinçlerini yükseltecekleri 
örgütlenmelere ihtiyacı/ihtiyacımız var. 
Yani mühendis kadınların da aslında 
ayrıcalıklı bir yerde olmadıklarını; kadın 
olmaktan ötürü çeşitli biçimler altında 
erkek tahakkümüne maruz bırakıldık-
larını; hem işte, hem de ev içindeki 
emek süreçlerinde ciddi anlamda sö-
mürüldüklerini, ezildiklerini görmeleri 
gerekiyor. Kadınlar beraberce seslerini 
yükselterek karşı durabilirler bütün bu 
eşitsizliklere.  

Bu da tabi Oda örgütlenmeleri biri-
miyle olabilir. TMMOB’nin bu tür çalış-
maları, atölyeleri desteklemesi gerekir. 
Kadın olmaktan ötürü biz kadınları 
ortaklaştıran bütün bu sorunları önü-
müze getireceğimiz, tartışacağımız, 
çözüm üreteceğimiz oluşumlara ihti-
yaç var. Kadınlar olarak acil ihtiyacımız 

var; açıkçası TMMOB kendiliğinden 
böyle bir hareketi yapmayacak. Pek 
çok kurum gibi TMMOB’nin de erkek 
egemen bir yapılanma olduğunu akıl-
da tutmak gerekiyor. Bu nedenle sizin 
çalışmalarınızı, bu söyleşileri çok kıy-
metli buluyorum. Çünkü böylece her 
birimiz kendimize bakabiliyoruz. Ayrıca 
kadınları güçlendirecek şeyin bir ara-
ya gelmek olduğunu düşünüyorum. 
Kadınlar bir araya gelecekler, konuşa-
caklar. Diyelim ki, odalarda da Eğitim-
Sen’deki gibi kadın komisyonları haya-
ta geçirilse ne iyi olur. Söylediğim gibi, 
kadın örgütleriyle bağları daha güçlü 
tutmak da gerekiyor.

TMMOB ve bağlı odaları birer 
demokratik kitle örgütü olarak 
toplumsal duyarlılığı yönünde bir-
çok konuya müdahil oluyor, görüş 
bildiriyor, gerekirse de sokağa çı-
kıyor. Mesela, İMO mühendislerin 
asgari ücretlerini belirliyor ve be-
lirlenen rakamın altında mühen-
dis çalıştırılmaması konusunda 
işyerlerini uyarıyor. Sizce doğum 
izni v.b. durumlarda açığa çıkan 
sorunlarda yani temelde kadınlara 
yönelik uygulamalarda nerelerde 
müdahil olunmalıdır?

Odaların kadınlarla ilgili problem-
lere karşı, istihdam olsun, gündelik 
hayat olsun, ya da tacizle mücade-
le olsun kendiliklerinden bir konum 
alacaklarını hiç zannetmiyorum. 
Erkek egemen sistem o dayanış-
mayı erkekler arasında her yerde ne 
yazık ki kuruyor. O bakımdan, kadın 
mühendis kotası konusunda diyelim 
ki, mücadelenin TMMOB katında 
kadınların örgütlenmesiyle oluştu-
rulabileceğini görmek gerekiyor. 

Kurultaylar çoğaldıkça, katılımlar 
arttıkça ve kadınlar bilfiil gönüllü ola-
rak biraraya geldikçe yol alınacaktır. 
Bu nedenle de kadın örgütleri ile 
bağlantılı olmak çok kritik. Salt mü-
hendis kadınların değil, diğer kadın-
ların da ortaklaşacağı politikalar her 
biri. Feminist örgütlerin desteğiyle 
örgütlenecek bir TMMOB kadınları 
eylemi çok güçlü yankı uyandırabilir. 
Keza, diğer toplumsal süreçlerde de 
mühendis kadınların kadın örgütleri-
ne destek olduğu bir eylemi düşü-
nelim. Bu anlamda kadınları bir ara-
ya getirecek her türlü yolu, her türlü 
aracı harekete geçirmek gerekir diye 
düşünüyorum. 

Kadın örgütlerinin mühendis 
kadınlarla ilişkileri zayıfmış gibi 
görünüyor. Feminizm genelde “er-
kek düşmanlığı” olarak algılanıyor. 
Sizce bunun nedeni ne olabilir?

Ben şöyle düşünüyorum. Feminist 
örgütler mühendis kadınlara kapalı 
değil. Tersine mühendis kadınların o 
tür örgütlenmelerde yer almadıklarını 
gözlemliyorum. Kadınlar kendilerini 
erkeklerle eşit tarif ettikçe feminist ör-
gütlere karşı bir dirençle yaklaşıyorlar. 
Feminizme “tu kaka” diyen erkek dili 
yaratıyor bunu. Kadınlar kendilerini ke-
sinlikle feminist olarak tanımlamıyorlar 
ve feminizmi de kendileri için ufuk açı-
cı bir hareket olarak tarif etmiyorlar. 

Tabi, kadın toplumsal kaynaklara 
erkeklerle eşit biçimde erişmiş tarif 
ediyorsa kendini, feminist mücadele 
onun için bir şey ifade etmeyecektir. 
Ancak, iş hayatında / ev içinde taci-
ze uğradığında ya da ev işi yükünün 
farkına vardığında kadınlar aslında 
ne denli eşitsiz bir dünyada olduğu-
nu görmeye başlıyor. Öbür kadınlar-
la ne denli ortaklaştığının farkına va-
rıyor. Bu nedenle kadınların kurultay 
gibi örgütlenmelerde bu olumsuz-
lukları çok iyi tarif etmesi, feminist 
örgütlerden destek alması, birbirleri-
nin deneyimlerini dinlemeleri gerek-
tiğini düşünüyorum. Ancak, bu şe-
kilde kadınlar da feminist hareketin 
içerisinde yer alacaklardır. 

Belki şu da olabilir. Bana bu konu-
da söz söylemek düşmez ama belki 
feminist örgütlenmeler de odalar-
la biraz daha yakın temas kurabilir, 
beraber çalışmaları örgütleyebilirler. 
Kadınların kurtuluşunun tek yolu var; 
kadınlar bir araya gelecek. Başta bi-
raz sancılı olacak, el yordamıyla ola-
cak falan ama, bu tür birlikteliklerin 
zorlanması gerekiyor. 

Teşekkür ederiz. 

R
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİLMECESİ 3
KHK

KHK’lerin sayısı 35 oldu!
Son günlerde hızlı bir dönüşüm 

sürecinden geçiyoruz. Bu dönü-
şüm sürecini hızlandıran en önemli 
etkenlerden birisi de Kanun Hük-
münde Kararnamelerdir. Yasama ve 
yürütme faaliyetlerinin tek”EL”de 
toplanmasını ifade eden KHK’ler 
siyasi tarihimize ve anayasa huku-
kumuza 1961 anayasasında 1971 
yılında yapılan değişiklikle girmiş-
tir. 1982 anayasasında olağanüstü 
dönemlerde de çıkarılabilmesinin 
eklenmesiyle kapsamı daha da ge-
nişletilen KHK’ler, parlamenter sis-
temin doğasına aykırı metinler ola-
rak gündemimize girmiştir. Yasamayı 
yani meclisi etkisizleştirerek yasa 
yapmayı yürütmeye yani bakanlar 
kuruluna veren bu yetki, her türlü 
“tartışma”yı ya da “uzlaşma”yı dev-
re dışı bırakarak tamamen seçilmiş-
lerin içerisinde atanmışları oluşturan 
bakanlar kuruluna hem yasa yapma 
hem de yasaları yürütme yetkisini 
vermektedir. Bu haliyle de KHK’ler, 
Başbakanın isteği ile bir gecede Ba-
kanlar Kurulu kararı ile çıkarılmakta 
ve kamuoyu ancak Resmi Gaze-
te’de yayımlandıktan sonra haber-
dar olmaktadır. Yani “kamuoyundan 
kaçırarak” bir gecede bu yolla yasa 
yapılmaktadır.

Hükümetler nezdinde sıkça kulla-
nılan KHK’ler, AKP hükümeti tarafın-
dan da sıkça kullanılan kurumlardan 
birisi olmuştur. İktidara geldiği 2002 
yılından bu yana KHK’leri hiç kullan-
mayan AKP hükümeti son 6 ayda 
35 tane KHK çıkarmıştır. “Yapısal 
uyum” gerekçesiyle yeniden yapı-
landırmaya soyunan AKP Hükümeti, 
“mecliste yasalaşma hızı düşük” di-
yerek tasarı halindeki yasaların hızla 

yasalaşması gerektiği konusunda 
KHK’leri hızlandırıcı olarak devre-
ye soktu. KHK’ler ile bugüne kadar 
doktorların, öğretmenlerin, mühen-
dislerin güvencesizleştirilmesi, or-
manların, meraların, suların sermaye 
kullanımına açılması, muhalif yapıla-
rın etkisizleştirilmesi, imar rantlarının 
arttırılması ve yapı denetimi gibi ko-
nuları başta olmak üzere çok geniş 
bir alanda “kamuoyundan kaçıra-
rak” düzenlemeler yapıldı.  3 Kasım 
2011’de 6223 sayılı Yetki Kanunu’nun 
süresinin bitmesiyle birlikte KHK’le-
rin sayısı son 6 ayda 35’e ulaştı. 
17 Eylül 2011’den sonra çıkan 
KHK’ler

11 Ekim 2011 tarihli Resmi Ga-
zete: 

KHK/654 Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Hükmünde Ka-
rarname 

2 Kasım 2011 tarihli Resmi Ga-
zete:

KHK/655 Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmün-
de Kararname 

KHK/656 Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname 

KHK/657 Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Hükmünde Karar-
name 

KHK/658 Türkiye Su Enstitüsünün 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-

nun Hükmünde Kararname
KHK/659 Genel Bütçe Kapsamın-

daki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli 
İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yü-
rütülmesine İlişkin Kanun Hükmün-
de Kararname 

KHK/660 Kamu Gözetimi, Muha-
sebe ve Denetim Standartları Kuru-
munun Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararname 

KHK/661 Avrupa Birliği Bakanlı-
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Hükmünde Karar-
name 

KHK/662 Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname 

KHK/663 Sağlık Bakanlığı ve Bağ-
lı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name 

KHK/664 Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname

KHK/665 Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname 

KHK/666 Kamu Görevlilerinin Mali 
Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Kanun Hükmünde 
Kararname 

Dönem

Başlangıç Bitiş Süre (Ay) Süre (Yıl) KHK sayısı Ay Başına Ortalama 
(KHK)

01.Mar.72 12.Eyl.80 104 9 28 0,27

12.Eyl.80 06.Kas.83 38 3 68 1,77

06.Kas.83 20.Eki.91 97 8 437 4,51

20.Eki.91 28.Şub.97 65 5 181 2,77

28.Şub.97 03.Kas.02 69 6 89 1,29

03.Kas.02 03.May.11 103 9 0 0,00

03.May.11 03.Kas.11 6 1 35 5,71
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1999 Marmara Depreminin ar-
dından yapılaşma sürecindeki 
“denetim yetersizliğini” ortadan 
kaldırmak iddiasıyla 03.02.2000 
tarihli 595 sayılı KHK ile yeni bir 
düzenlemeye gidilmiştir.  Dönemin 
Ana Muhalefet Partisi  Fazilet Par-
tisi,  Anayasanın 91, 127 ve 128. 
maddelerine aykırılık oluşturması 
nedeniyle 595 sayılı KHK’yi Ana-
yasa Mahkemesi önüne götürmüş 
ve Anayasa Mahkemesi temel hak-
lardan olan mülkiyet hakkının KHK 
ile düzenlenemeyeceği gerekçesi 
ile KHK’yi iptal etmiştir. Bu arada 
iktidar 595 sayılı KHK ile paralel 
hükümler içeren 601 sayılı KHK’yi 
yürürlüğe sokmuştur. 595 sayılı 
KHK’nin iptal gerekçesi açıklanınca 
601 sayılı KHK’yi yürürlükten kaldı-
ran siyasal iktidar, 26.06.2001 tarih 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun’u TBMM’ne sunarak yasa-
laşmasını sağlamıştır. Tasarının ge-
nel gerekçesi, “hızlı nüfus artışı ve 
göçler, denetimsiz şehirleşme ve 
sanayileşme, yoğun kaçak yapılaş-
ma ve sık sık başvurulan imar afları 
ülkemizdeki deprem ve diğer afet 

risklerini her geçen gün daha da 
arttırmıştır” olarak belirtilmiş ve bu 
sebeple söz konusu tasarı meclise 
sunulmuş ve kabul edilmiştir. Yü-
rürlüğe girdiğinden bu güne kadar 
4708 sayılı Yasa’ya iki kez müdahale 
edilmiş olup, 5728 sayılı torba yasa 
ve 648 sayılı KHK ile kimi maddeleri 
değişikliğe uğramıştır. Ciddi müda-
hale 8 Ağustos 2011 tarih 648 sayılı 
KHK ile yapılmış olup,   Anayasa 
Mahkemesinin 24.05.2001 tarihin-
de 595 sayılı KHK hakkında vermiş 
olduğu karar dikkate alındığında, si-
yasal iktidarın yapı denetimiyle ilgili 
konuları 648 sayılı KHK ile düzenle-
miş olmasının Anayasa Mahkemesi 
kararına açıkça aykırı olduğu görül-
mektedir.

4708 sayılı Yasa 2011 yılının başı-
na kadar 19 ilde uygulanmış olup, 
Bakanlar Kurulu Kararıyla 2011 yı-
lının başından itibaren tüm ülke ge-
neline yaygınlaştırılmıştır. Bu kanun,  
kapsama giren her türlü yapıyı, özel 
hukuk tüzel kişiliğine sahip yapı 
denetim kuruluşlarının denetimine 
tabi kılmaktadır.  Yapı denetimi, ze-

min ve temel raporlarından ruhsat 
aşamasına (aslında ruhsat aşama-
sı dahil, çünkü ruhsat denetim ra-
porlarına göre verilmektedir) kadar 
yapı denetim kuruluşlarına teslim 
edilmiştir. 

Görülen kamu hizmeti olmasına 
karşın, yapı denetçilerinin iş gü-
vencesi ve ücreti yapı denetim ku-
ruluşuna yani işverenin müteahhitle 
ilişkisine bırakılmaktadır. 648 sayılı 
KHK ile de yapı denetim kuruluşla-
rının alacağı ücretin %1,5’a indiril-
mesi bu alanda çalışan mühendis 
ve mimarların ücretinin daha da 
alt sınırlara çekileceğinden kuşku 
olmasa gerek. Verilen hizmet ile alı-
nan ücret arasındaki bu orantısızlık, 
imzacılığı daha da yaygınlaştıraca-
ğından verilen hizmette sağlıklı bir 
denetimin hedeflenmediği görül-
mektedir. Bir diğer sorun da, yapı 
denetim kuruluşlarının sayısının 
illere göre sabitlenmesi ve iş dağı-
tımının kamu eliyle değil, müteah-
hidin istemine göre belirlenmesi de 
verilen hizmetin kamusal niteliğini 
ortadan kaldırmaktadır. 

“YAPI DENETİMİ” DE KHK’YE GİRDİ
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4708 sayılı “Yapı Denetimi Hak-
kında Kanun”da yapılan son deği-
şiklikler

648 Sayılı KHK ile Yapılan Deği-
şiklikler
•	 648 sayılı KHK’nin 24’ncü mad-

desi ile 4708 sayılı “Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun”un 1 inci mad-
desinin ikinci fıkrasında değişiklik 
yapılmış, Yapı Denetimi kapsamı 
daraltılmış, denetimsiz yapılaşma-
nın yaygınlaştırılmasını sağlayacak 
düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan de-
ğişiklikle geçmişte yalnızca kamuya 
ait yapı ve tesisler ile köy yerleşik 
alanlarında yapılan konutlar ve bü-
yüklüğü 200 metrekareyi geçme-
yen iki katlı yapıları denetim dışı 
bırakan düzenlemede denetimsiz 
yapılaşmanın sınırları genişletilmiş, 
köy yerleşik alanlarındaki konutların 
yanı sıra ticari tesisler de dahil her 
türlü yapılaşma, tarım ve hayvancılık 
amaçlı yapıların tamamı yapı dene-
timi dışında bırakılmıştır. Geçmişte 
yalnızca kırsal alanlara yönelik sınırlı 
bir denetimsizlik söz konusuyken, 
yapılan yeni düzenleme ile yuka-
rıda sayılanlara ek olarak, nüfusu 
5000’in altında olan belediyelerin 
belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde, bodrum ve çatı arasında ya-
pılan düzenleme ile 4-5 kata ulaşan 
yapılarda, bodrum kat dışında inşaat 
alanı 500 metrekareye ulaşan konut 
yapıları da yapı denetimi kapsamı 
dışına çıkarılmıştır. Yapılan yeni dü-
zenleme ile teknik kadro açısından 
da son derece yetersiz durumda 
olan ve Türkiye’deki belediyelerin % 
70’ini oluşturan, nüfusu 5000’in al-
tında olan belediyelerin sınırları için-
deki yapılaşmalar yapımcıların insa-
fına, bu yerleşmelerde ve yapılarda 
yaşayanlar kaderine terk edilmiştir.
•	 648 sayılı KHK’nin 27 nci mad-

desi ile 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun’un 5 inci madde-
sinde değişiklik gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan düzenleme ile yapı denetim 
ücretleri oransal olarak yarı yarıya 
azaltılmış, geçmişte sabit yapı yak-
laşık maliyetinin % 3’ü olan bedel, 
yeni düzenlemede en az % 1,5 ola-
rak yenilenmiş ve yapı denetim fir-
ması ile yapımcı arasında pazarlık 
sürecinin önü açılmıştır. Diğer yan-
dan yapılan yeni düzenleme ile bu 
bedelin % 1’inin ruhsatı veren idare-
ye, % 1’inin de Bakanlık bünyesin-
de bulunan döner sermayeye akta-
rılması öngörülmüştür. Buna göre, 
bir yandan yapı denetim firmalarının 
alacağı ücretlerde yarı yarıya azalt-

maya gidilirken, diğer yandan ülke 
genelinde toplanan tüm yapı dene-
tim ücretlerinin % 1’inin döner ser-
maye aracılığıyla Bakanlığın kullanı-
mına aktarılmasının önü açılmıştır.

•	 648 sayılı KHK’nin 28 inci mad-
desi ile 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun’un 12 nci madde-
sinde yapılan değişiklikle, aslen TM-
MOB’ye bağlı ilgili meslek odalarının 
görevi olan; yapı denetim kuruluş-
larının sahip olması gereken asgari 
niteliklerin, çalışma usul ve esasları-
nın, asgari hizmet bedellerinin belir-
lenmesi, yapılara sertifika verilmesi 
ve meslek içi eğitim konularında Ba-
kanlık yetkilendirilmiştir.

2 Kasım 2011 Tarihinde Yapılan 
Değişiklik
•	 “İller Bankası Yapı Denetim Hiz-

metleri Yönetmeliğinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” ya-
yımlandı. Belediyenin ve kamu ida-
relerinin kaynaklarını sağladığı en 
önemli kurumlardan birisi olan İller 
Bankası’nın 26 Ocak tarihinde Res-
mi Gazete’de yayımlanan “İller Ban-
kası Anonim Şirketi Hakkında Ka-
nun” ile niteliği değiştirilmiş ve kamu 
kurumu olan İller Bankası Anonim 
şirkete dönüştürülmüştür. İller Ban-
kası’nın şirketleştirilmesiyle birlikte 
buradan kaynak sağlayan birçok 
kamu kurumu da İller Bankası’nın 
kapsamından çıkarılmıştır. 

662 Sayılı KHK ile Yapılan Deği-
şiklik

662 sayılı KHK’nin 16. Maddesine 
göre” 29/6/2001 tarihli ve 4708 sa-
yılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 
5’inci maddesinin altıncı fıkrasında 
yer alan “% 1’i” ibareleri “% 3’ü” 
olarak değiştirilmiştir. Kanunda “ya-
tırılan tutarların %1’i ruhsatı veren 
idarenin, %1’i bakanlık bünyesinde 
bulunan döner sermaye işletmesinin 
hesabına aktarılır” olarak belirtilen 
yapı denetim hizmet bedeli ibaresin-
deki %1’ler %3 olarak değiştirilmiş, 
böylelikle ruhsatı veren kamu ida-
resinin ve bakanlığın aldığı bedelin 
miktarı arttırılmıştır. 

Yapılan diğer bir değişiklik de 4708 
sayılı kanunun 6. Maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “altı” 
olarak değiştirilmiş ve böylelikle yapı 
denetim kuruluşunun ya da mimar 
ve/veya mühendislerden herhangi 
birisinin görevden ayrılması duru-
munda ayrılma durumunu bakanlığa 
belirtme süresi uzatılmıştır. 

Sonuç Yerine: Denetim mi De-
netimsizlik mi?

KHK’ler ile düzenlenen en önemli 
alanlardan birisi de mühendis eme-
ğinin güvencesizleştirilmesini içeren 
ve denetimsiz yapılar oluşmasına 
zemin hazırlayan 4708 sayılı Yapı De-
netimi Hakkında Kanun’dur. Yürürlü-
ğe girdiği günden bu yana eksik-
likleri tamamlanmayan ve yapı de-
netimi hizmetinin özelleştirilmesini 
düzenleyen yasa KHK’ler ile hızlıca 
düzenlenerek bütün ülke genelinde 
uygulamaya konulmaktadır. Depre-
mi fırsata, fırsatı ranta çevirmek is-
teyen hükümetler, yapı denetim hiz-
metinin kamu hizmeti kapsamından 
çıkarılarak özelleştirilmesi yönünde 
düzenlemeler yaparken bir yandan 
da kentsel mekânın sermayenin 
isteklerine göre kullanılması/kul-
landırılması yönünde düzenlemeler 
yapmaktadır. Yapı güvenliğini en çok 
deprem gibi doğa olaylarının sonu-
cunda yaşanan “felaket”lerle ha-
tırlayan Hükümet, Yapı Denetimi ile 
ilgili yasal düzenlemeler yapmakta 
ancak yaptığı düzenlemelerle kamu 
hizmeti olarak ele alınması gereken 
hizmetleri piyasalaştırmanın ve özel-
leştirmenin bir adımını daha atmak-
tadır. Yapılan değişikliklerle yasada 
yer alan “belirsiz” ifadeler geleceğe 
yönelik ciddi kaygılar oluştururken, 
hükümet deprem gibi doğa olayları 
sonucunda insanlarda doğan kaygı 
ve korkuyu da fırsata çevirecek açık-
lamalar yapmaktadır. Yasada yapılan 
son değişikliklerle birlikte genel ola-
rak Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a 
bakıldığında, ilgili bakanlık olarak 
hala Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
gibi olmayan bir bakanlık olarak gö-
zükmesine rağmen yasada alelace-
le KHK’lerle yapılan değişikliklerle 
yapı denetim hizmetinde çalışacak 
mimar ve mühendisler güvencesiz-
leştirilmekte, yapı denetimini yapa-
cak kuruluşlar açık olarak belirtil-
memekte, yapı ruhsatı veren kamu 
idarelerinin ve bakanlıkların hizmet 
bedelleri arttırılmaktadır. Yapılan 
düzenlemeler sonucunda görülen 
açıktır ki, kamu hizmeti olan dene-
tim hizmeti özel sektöre açılacak ve 
bu alanda çalışan mimar ve mühen-
disler de ucuz ve imzacı mimar, mü-
hendislere dönüşeceklerdir. Oysaki 
insanların barınma hakkını ifade 
eden konut hakkı, herkes için ula-
şılabilir, güvenli ve nitelikli olmalıdır. 
Bugün ele alındığı gibi rant amaçlı 
değerlendirilmemelidir. 
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“Siyasal İktisat maddesinde; söz etmek zo-
runda olduğum ve hükümet adını verdiğim 
kamusal iktisat ile hükümranlık dediğim yük-
sek otoriteyi ayırmalarını rica ediyorum; ayrım, 
birinin yasa koyma hakkı bulunması ötekinin 
ise yalnızca icra gücünün olmasından kay-
naklanır” (Rousseau’dan aktaran G. Agemben 
“Demokrasi Kavramı Üstüne Giriş Notu”, s. 13)

“Düzen düşkünlüğü ve kitleler karşısında du-
yulan korku –liberal ideolojinin temeli budur işte. 
Liberalizm için demokrasi terimi, en nihayetin-
de, tüccar despotizminin ve bu despotizmin 
dizginsiz rekabetinin takma burnundan başka 
bir şey değildir.” (D. Benssaid, “Daimi Skandal, 
s. 15-16” )

KHK’ler 
“Takma Burun”u Düşürüyor   
D. Bensaid’in işaret ettiği “tüccar despotizminin ve bu 

despotizmin dizginsiz rekabetinin takma burnu” olarak 
tanımladığı demokrasi kavramının sıkça kullanıldığı bir 
dönemde yasama-yürütme-yargı ayrımını ortadan kaldı-
ran KHK’lerin özel bir önemi var. İlk elden şunu ifade ede-
biliriz; KHK’ler sadece mevcut siyasal iktidarın değil için-
de yaşadığımız kapitalist toplumsal ilişkilerin tüm takma 
burunlarını açığa çıkaracak nitelikte. O zaman KHK’ler;

i) Bir yandan kamunun içsel mimarisinin değişimini,
ii) Diğer yandan bu değişikliklere de neden olan ka-

pitalist-sanayileşmenin bu topraklarda işleyişinin temel 
yeni belirlemelerini anlamamızı kolaylaştırıyor. 

Konunun detayına girmeden KHK’lerin yoğunluk ka-
zanmasının temel nedeninin toplumun tepeden tırnağa 
kapitalist-sanayileşmenin evrensel mantığı dolayında 
biçimlenmesi/biçimlendirilmesinin hem sonucu hem de 
nedeni olduğunu belirtmeliyiz. Son dönemde çıkarılan 
KHK’leri kendine özgü kılan yönü sermayenin farklılık 
yaratarak genişleyen işleyişinin/oluşunun etkisi altında 
kamu organizasyonun hızla dönüşmesi/dönüştürülmesi-
dir. Yani girişimci-işletmeci bir kamunun oluşumunun hız-
lanmasıdır. Bu anlamda genel olarak sermayenin açığa 
çıkardığı zorunlu/yapısal sonuçlar “evet” ama bu “evet”i 
önemli kılan ve yeni kılan özellik “devletin girişimci” gibi 
davranmasıdır. Gibi diyoruz çünkü devlet sahip olduğu 
şiddet tekeli ve baskı aygıtları ile tam bir şirket olamaz, 
bir şirketten daha fazlası olur. Acele kamulaştırma, üstün 
kamu yararı üzerinden gerçekleştirilen değişiklikler tam 
da bu daha fazla olma halini işaret ediyor. Bu konuda alı-
nan bir karar; 

“İzmir İli sınırları içerisinde, Tüprag Metal Madencilik 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi uhdesindeki IR:5419 
sayılı maden sahasında bulunan ve ekli listede ada 
ve parsel numaraları belirtilen alanların, anılan Şirket 
tarafından üretim faaliyetlerinde bulunulması, te-
sis kurulması ve sağlık koruma bandı oluşturulması 
amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafın-
dan acele kamulaştırılması; adı geçen Bakanlığın 
23/11/2007 tarihli ve 54985 sayılı yazısı üzerine 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesine 
göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2007 tarihinde ka-
rarlaştırılmıştır.” (Alp Yücel Kaya’nın Karaburun Bilim 
Kongresi’ne sunduğu bildiri özetinden)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilatına İlişkin 644 
Sayılı KHK sadece kamunun sahip olduğu, denetlediği 
kamu arazileri değil; gerek duyulduğunda özel kişilere ait 
mülkiyet hakkı olan alanlara da müdahale edebilmenin 
önünü açıyor. Bu anlayış Alp Yüce Kaya’nın işaret ettiği 
gibi başka bir mülkiyet anlayışını ifade ediyor. Özellikle 
kamu-özel işbirliğinin etkin işlemesi ile mülkiyet olgusu-
nun farklı bir düzlemde tartışmayı gerekli kılacağını söy-
leyebiliriz. 

Bir diğer fark hiç kuşkusuz bu değişimlerin AKP iktidarı 
döneminde hızlanıp gelişmesidir. AKP iktidarının kendine 
özgülüğü sahip oldukları ya da olduğu düşünülen İslami 
değerlerin öne çıkması değil, Türkiye’de kapitalist-sana-
yileşme sürecine geç katılanların talepleri ile egemen 
olan ve birikim konusunda yol almış erken birikimcile-
rin (TUSİAD üyeleri) arasında pragmatik bir köprü işlevi 
görmesidir. Genel olarak sermayenin taleplerini hızlandı-
racak uygulamaları harekete geçiren AKP, diğer yandan 
temsil ettiği değerlere ilişkin düzenlemeler de yapmıyor 
değil. Örnek olarak; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik öngören KHK ile 
eski kanundaki Ek Madde 3’deki bir paragraf tamamen 
kaldırıldı. Böylece Kuran kurslarının önündeki yaş sınır-
laması kaldırılmış oldu. Yine aynı KHK ile Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın görev ve yetki alanlarının genişletildiğini 
görüyoruz. Ama KHK çok daha önemli bir olanağı AKP 
için açtı. O da, siyasal iktidarını güçlendirmek için denet-
leyemediği, kontrol edemediği kamu birimlerini bakan-
lıklara bağlamak ya da tamam ortadan kaldırmak. AKP, 
bunu sağlamak için KHK’lere başvurdu. TUBİTAK, TUBA, 
Milli Prodüktive Merkezi ve benzeri yapılar yeniden ta-
nımlandı. (Örnek: MADDE 41 – 8/4/1965 tarihli ve 580 
sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu yürürlük-
ten kaldırılmıştır. Mevzuatta 580 sayılı Millî Prodüktivite 
Merkezi Kuruluş Kanununa yapılmış olan atıflar 635 sayılı 
KHK’ye, Millî Prodüktivite Merkezine yapılmış olan atıflar 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmış sayılır.)

K H K ’ L E R İ N  İ Ş A R E T  E T T İ K L E R İ :

YENİ DEĞERLENME ALANLARININ AÇILMASI
ve

Fuat Ercan Prof. Dr. / Marmara Üniversitesi 



KHK ile gerçekleştirilen düzenlemelerin yapılma biçimi 
ve düzenleme ile oluşturulan yeni kamu teşkilatı yapısının 
esas olarak girişte de belirttiğimiz gibi demokrasi kavra-
mı ile örtüşmesi olası değil. Siyasal olanı ve siyasal alanı 
yeniden yeniden tanımlayan bu düzenlemeler sonuçta si-
yasal alanı muazzam daraltmaktadır. KHK’ler ile biçimsel 
diye eleştirilen burjuva demokrasisini bile aratacak uy-
gulamalar gerçekleşiyor. Siyasal alanın daralması uygu-
lamalara maruz kalacak kitlelerin sürece dahil olmasına 
izin vermediği gibi parlamentoyu da işlevsizleştirmiştir. 
Ana muhalefet başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dertli ifadesi 
ile gelişmeyi özetliyor; 

“AKP’nin her gün bir yenisi eklenen kanun hük-
münde kararnameleri parlamentoyu saf dışı bırakıyor. 
KHK’lerle yönetecekseniz kapatın parlamentoyu. Ne 
gerek var?” (Evrensel Gazetesi - “AKP, KHK’yı sevdi!”)

Sonuç olarak farklılık yaratarak genişleyen kapitalist-
sanayileşme mekanizması ile demokrasi birbiriyle uyuş-
mayan iki gerçeklik. Demokrasi kavramı, ne demiştik “en 
nihayetinde, tüccar despotizminin ve bu despotizmin 
dizginsiz rekabetinin takma burnundan başka bir şey de-
ğildir.”

KHK’leri Dönemlendirmek

Farklılık yaratarak genişleyen kapitalist-sanayileş-
me mekanizması ile demokrasi birbiriyle uyuşmayan iki 
gerçeklik ama bu gerekliliğin daha belirgin görüldüğü 
zamanlar var. Türkiye’de üretken sermaye oluşumu yani 
kapitalist-sanayileşmenin toplumsal ilişkilerde egemen-
liğinin iyice belirginleştiği yıllar ve sermayenin-yapısal 
istemleri olarak bizde bu takma burunun düşmesi ilk 
elden askeri müdahaleler ile gerçekleşmiştir. KHK’lerin 
Anayasa’ya girişi 1971 askeri müdahalesinden sonra ger-
çekleşmiştir. Onur Karahanoğlu’nun zengin içerikli erken 
dönem çalışmasının işaret ettiği gibi 1961 Anayasası’nın 
64. maddesine kanun hükmünde kararname kurumu 
eklenmiştir. Yine Karahanoğlu’nun ifadesi ile kanun hük-
münde kararnamenin “manifestosu” niteliğinde olan ge-
rekçe önemlidir;

“Parlamenter rejimlerde, kanun yapmanın belli 
usullere uyulmak sebebiyle, bir zaman aldığı ve gecik-
meler meydana getirdiği bir gerçektir. Değişen iktisadi 
ve sosyal şartların bir gereği olarak, bazı hukuk kural-
larının bu usuller dışında yürürlüğe konulabilmesi çağ-
daş Devlet anlayışının tabii bir sonucu olarak karşımı-
za çıkmaktadır.” (O. Karahanoğlu, “Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Niteliği, (Bir Öneri: Birlikte Yasama)”, 
Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, Haziran 1998)

Bu gerekçe iki önemli zorunluluğu işaret ediyor; 

- Değişen iktisadi ve sosyal şartlar… Ve 
- Kanun yapmanın belli usullere uyulmak sebebiyle, bir 

zaman aldığı ve gecikmeler meydana getirmesi.

Yaşanan süreci anlamamızı sağlayan bu iki gerek-
çe oldukça önemli. Hız, “takma burnumuz” demokrasi-
yi zedeliyor. Bu doğru ama değişimi sadece demokrasi-
nin zedelenmesi üzerinden yani siyasal işleyiş üzerinden 
anlamamız önemli ama yetersiz kalacaktır. Çünkü hızı 
yaratan yani kuvvetler ayrılığı ilkesini zedeleyen deği-
şimin kaynaklarına bakmamız gerekiyor. İMO Ankara 
Şubesi’nin dökümünü yaptığı KHK’lerin yoğunlaştığı 
yıllar analiz yapmamız için önemli olanaklar sunuyor. İlk 
olarak 1971 yılı yani KHK yetkisinin anayasaya eklemlen-
mesinden günümüze geçen zamanı kendi içinde üç alt 
dönem içinde değerlendirebiliriz. 

- 1. Dönem, 01 Mart 1972-1980 Dönemi
- 2. Dönem, 12 Eylül 1980-20 Ekim 1991 Dönemi
- 3. Dönem, 03 Mayıs 2011- 27 Eylül 2011 Dönemi 
Oldukça keyfi gibi görünen bu ayrım aslında Türkiye’de 

değişimin hızlandığı dönemler, yürütme erkinin gücünü 
artırdığı dönemler. Fakat müdahaleye yol açacak KHK 
sayıları açısından 12 Eylül sonrası dönem aya düşen KHK 
sayısı (4,51) açısından az farkla AKP hükümetinin 3. dö-
nemini geçmiş (4,49). Ama AKP hükümetinin 3. dönemi 
bir yılı bile doldurmamış. Yıllar içindeki KHK’lerin izlediği 
seyir kadar, düzenlediği alanların niteliği de önemli. Bu 
alanlar ise gerekçede işaret edilen iktisadi ve sosyal şart-
lardaki dönüşümle bağlantılı. Yine tablomuza dair önemli 
bir belirleme demokrasinin ilk iki dönem için askeri dar-
beleri izlemesi, fakat üçüncü dönemde değişimin askeri 
darbe olmadan gerçekleşmesidir. Ve hatta en fazla “ka-
tılım-demokrasi” ifadelerinin söz edildiği bir dönemde 
gerçekleşmiş olmasıdır.  Bu belirleme özel bir öneme 
sahip. Demek ki siyasal iktidarın sürece müdahalesi yani 
yürütme yetkisinin artması sadece askeri müdahalelerle 
gerçekleşmiyor. KHK’leri normal işleyişin askıya alınması 
yani moda ifade ile bir istisna hali olarak değerlendire-
biliriz. Ama Türkiye pratiği üzerinden bu istisna halinin 
farklı evrelerde açığa çıktığını ve her bir istisna halinin 
yani güçler ayrımı/işbölümünün askıya alınmasının farklı 
zeminler üzerinden gerçekleştiğini düşünüyoruz. Fakat 
bir adım daha atarak her istisna halinin öne çıkardığı yü-
rütmenin-siyasal olanın egemenliği sadece dönüştürdü-
ğü alanların değişmesine neden olmuyor, bizzat KHK’nin 
varlığı siyasal iktidarın yoğunlaştığı/güçlendiğini de gös-
teriyor. Bu yoğunluk/güç artışı kamunun yeniden biçim-
lenmesine ve dolayısıyla bir organizasyon olarak kamu 
yönetiminin iç mimarisinin değişmesine neden oluyor. Bu 
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belirlemeden hareketle yine yaptığımız üç döneme baka-
cak olursak, bu üç farklı dönemin aynı zamanda devletin 
iç yapılanmasının dönüştüğü/dönüştürüldüğü yıllar oldu-
ğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dönüşümü üç farklı dönem 
açısından detaylı analiz etmemiz ne zaman ne yer ve ne 
de donanım açısından olası değil. Ama en azından son 
dönem gerçekleşen değişimleri ve bu değişimlerin KHK 
ile gerçekleştirilmesinin en acil belirleyenlerden birinin 
kamunun kendini yeniden üretmek için gerekli kaynak-
lardan yoksun kalması yani kendini yeniden üretme krizi 
içinde olduğunu söyleyebiliriz. İkinci dönemde gerçek-
leştirilen düzenlemeleri aslında içinde iki alt döneme ayı-
racak olursak; ilk dönem (12 Eylül 1980 - 6 Kasım 1983) 
daha önceki döneme ilişkin planlamaya dayalı ve devlet 
bürokrasisinin yetki ve belirleme alanlarının dönüştürül-
mesine neden olmuştur. 12 Eylül Askeri Darbesi ile güçlü 
devlet serbest piyasa mantığının inşa edildiği dönemdir. 
Güçlü devlet gerçekleştirdiği düzenlemelerle devletin et-
kin olarak girdiği üretim ve realizasyon alanlarından hızla 
çekilmesini sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirmiştir. 
Burada güçlü devlet üzerinden gerçekleştirilen düzen-
lemeler (özelleştirme ve devletin küçülmesi) devletin fi-
nansal kaynak kaybının önünü açmıştır. Bu iki müdahale 
dönemi aslında kamunun içsel mimarisini değiştirecek 
üçüncü dönemin de temel belirleyeni olmuştur. Nedir 
bu belirleme? Devletin bir organizasyon olarak yeniden 
üretimini sağlayacak tüm finansal kaynaklardan yoksun-
laşması. Devlet bir anlamda mülksüzleştirilmiştir. Aslında 
mali sosyolojinin kurucularından Goldscheid’in (1917; “A 
Sociological Approach to Problems of Public Finance) ve 
J. Schumpeter’in (1918; The Crisis of the Tax State) çalış-
malarını güncel koşullarda yeniden gözden geçirmemiz 
gerekiyor. Hangi açıdan devletin kendisini yeniden ürete-
cek? Kaynak ve bu kaynaklardan en önemlisi olan vergi 
gelirlerini kaybetme açısından. İlk iki dönemi tanımlayan 
en önemli özellik sadece sermayenin devlete karşı vergi 
isyanı değil ama çok daha önemlisi bu yeni dönemde be-
lirginleşen sermayenin değerlenme (volarizasyon) ve ger-
çekleşme (realizasyon) alanları olarak devletin-kamunun 
sahip olduğu kaynaklara yönelmesi. Bu yönelme kendini 
yeniden üretemeyen devletin krizi ile çeşitli açılardan bir 
çıkar örtüşmesini gündeme taşımıştır. Kamu kendi kri-
zini öteleyebilmek için yeni kaynakları sadece sermaye 
birikim sürecine (değerlenme ve gerçekleşme olarak) 
çekmemiş, bizzat kendisi şirket gibi davranma eğilimine 
girmiştir. Üçüncü dönem KHK’lerinin en önemli özellikleri 
bu süreç için gerekli düzenlemelerin hızla yapılmasıdır. 

KAMUNUN AYAKTA KALMA KRİZİNE ÇÖZÜM: 
Girişimci Kamu&Şirketleşen Devlet

Üçüncü dönemi tanımlayan en önemli özellik kamunun 
kendini yeniden üretememe krizine karşı bir dizi önlem 
geliştirme çabasıdır. Bu önlem ve çabayı teorik-kavram-
sal düzeyde tanımlayacak olan değişken kamunun ser-
mayenin toplam boyunduruk altına girmesidir. Diğer bir 
deyişle, tam olarak sürece farklılık yaratarak genişleyen 
sermaye birikim mantığının gereklerine eklemlenmesi-
dir. Bu eklemlenme kamu hizmetlerinin piyasada sunul-
masını sağlayacak düzenekler ile yeni kaynaklar bulma 
adına egemenliğini kullanarak ortak kullanım alanları 
(commons) olarak tanımlanan doğaya ait su-su havza-
ları, ormanlar, meralar, kıyılar ve hatta atıklar bile piyasa 
mekanizmasının içine çekilmesi olmuştur. KHK’lerin işa-

ret ettiği alanlara ait düzenlemelerin gösterdiği gerçekliği 
anlamamız için önem kazanan bir ilişki biçimi-ortaklık 
olarak kamu-özel işbirliği, devletin egemenliğini gerekti-
ğinde kullanacağı bir diğer istisna hali olarak da üstün 
kamu yararı, hızlı kamulaştırma kavramları/mekanizmala-
rına bakmamız gerekiyor.  

Üçüncü dönemde çıkartılan KHK’ler süreci hızlandır-
mak için yasamayı askıya almıştır, askıya alınma süreci 
içinde yani altı aylık bir zaman diliminde devletin temel 
bileşenleri arasında ve özellikle teşkilat yapısında bir dizi 
değişikliğe imza atılmıştır.  Bu alanda yeni bakanlıkların 
kurulması özel bir önem arz ediyor (kısa sürede çıkartı-
lan 9 KHK ile yeni BAKANLIK’lar kuruldu/birleştirildi). 
İlk elden 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de 
Kalkınma Bakanlığının görevlerini tanımlayan ikinci mad-
de önemli ve değişime ait açıklayıcı: 

“a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak 
ve imkânlarını tespit ederek takip edilecek iktisadi, 
sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesin-
de Hükümete müşavirlik yapmak. g)  Özel sektör ve 
yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve amaç-
larına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek 
teşvik ve yönlendirme politikaların genel çerçevesini 
hazırlamak ve Hükümete teklif etmek. j) Bilgi toplu-
muna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak, 
bu alanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ör-
gütleri ve özel sektör arasındaki koordinasyonu sağla-
mak ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek.” 

Kalkınma Bakanlığı’nın görev tanımına giren ülke-
nin doğal-beşeri ve iktisadi kaynak ve imkânlarının tes-
pit edilmesi ifadesini açmamız için 644 sayılı Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın kurulması ile bazı kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına bak-
mamız gerekecek ve yine 645 sayılı Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın kurulmasına ilişkin düzenlemeleri bu gözle 
incelememiz gerekiyor. 

Bu yeni düzenlemelerin dili aynı zamanda düzenleme-
lerin yönelimini de belirliyor. İşletme, proje, pazarlamak, 
koordinasyon gibi kavramlar özel öneme sahip. İşletme 
ifadesi burada özellikle kamu hizmetlerinin ticarileşmesi 
ya da doğal kaynakların sürece eklemlenmesi açısından 
önemli. Orman ve Su Bakanlığı’na ilişkin KHK’de madde 
30’un c şıkkına bakalım:  

“Orman ürün ve hizmetlerinin sürekliliğini güvence 
altına alarak ormanları teknik, sosyo-kültürel, ekolojik 
ve ekonomik icaplara göre işletmek, orman ürünleri-
nin üretim, taşıma, depolama iş ve işlemlerini yapmak 
ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve yurt dışında 
pazarlamak.” 

İşletme ve pazarlama için gerekli düzenlemelerin ne 
olacağını da yine kamu belirlemiyor, projeler ile genel 
çerçeve belirleniyor. Yine aynı KHK’den bir örnek: 

“MADDE 7 a) Toprağın korunması ve tabii kaynak-
ların geliştirilmesi amacıyla; havza bütünlüğü esas alı-
narak, çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan 
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ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve pro-
jelerini yapmak, yaptırmak, uygulanmasını izlemek, 
bu faaliyetlere proje bazında destek sağlamak, bu iş 
ve işlemlerle ilgili politika ve stratejiler belirlemek, ilgili 
kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon 
sağlamak.”

Yine Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görevleri ta-
nımlanırken: 

“a) Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve 
kullanılmasına ilişkin politikaları belirlemek.” 

Temel amaç kullanmak, korumadan kastedilen de kullan-
maya yönelik bir koruma. Aslında bu gelişmeleri erken 
dönem De Sotho çalışmasında belirtmişti (Mystery of 
Capital). Az gelişmiş ülkelerin temel sorunu yeteri kadar 
sermayesi olmaması değil, sahip olduğu zenginlikleri 
özellikle de doğayı sermayeye dönüştürememesidir. De 
Sotho’nun ısrarlı ifadeleri kısa sürede genel kabul gö-
recek ve sadece insanların değil bütün canlıların ortak 
yaşamına ait varlıklar piyasa sürecine çekilecektir. Doğa 
sermayesi (natural capital) olarak adlandırılan bu yeni 
sermayenin etkin kılınması ancak devletin sahip oldu-
ğu egemenlik ve şiddet tekeli sayesinde gerçekleşebilir 
ve gerçekleşiyor da. Bu dönüşüm kamu eliyle ve hem 
de güçlendirilmiş yürütme dolayında gerçekleştiriliyor. 
Kamunun kaynak sağlamak adına insanların ortak yaşam 
alanlarını dönüştürmesi için gerçekleştirdiği müdahaleleri 
kamu girişimciliği olarak tanımlanıyor. Ve hatta bu mü-
dahalelerin zorunlu olduğu belirtiliyor. Aşağıda grafikte 
görüleceği üzere Bürokratik Kamu Yönetimden Girişimci 
Kamu Yönetimine geçişin gerekli olduğu savunuluyor. 

  

 
 

Peter G. Klein, Joseph T. Mahone, Anita M. McGahan, 
Christos N. Pitelis çalışmalarında hükümetlerin kendile-
rini daha çok bir girişimci/işadamı gibi yeniden organize 
etmeye başladıklarını işaret ediyorlar. Fakat burada işaret 
edilmesi gereken önemli nokta kamu girişimciliği özel gi-
rişimcilik ile rekabet etmiyor, onun yerini almaya çalışma-
lı. Kamu girişimciliği daha çok kamu ile özel arasında bir 
dizi ittifak yolu, içsel bağlantılar/tamamlayıcı bağlantıların 
kurulmasına yol açmalı. Çevre ve Orman Bakanı daha 
önce şöyle bir ifade kullanmıştı: 

“Devletin finans kaynağı yok, özel sektörün var. 
Devlet olanakları sağlayacak, özel sektör yatırım ya-
pacak ve sonuçta vatandaş hizmetten, özel sektör ise 

kâr elde ederek bu işten faydalı çıkacak. Devlet ise 
vatandaşa hizmet götürmüş olacak.”

Bu ifade ve bu ifadenin gerekleri Alain Badiou’nun işa-
ret ettiği gibi zamanla kamusalla özel arasındaki sınırları 
belirsiz hale getiriyor. 

“Her şey özel olduğunda, her şey kamusal da 
oluyor. Bu noktada fukara mutlak surette iktidardan 
yoksundur. Ve özel yaşamı da kurgudan ibarettir.” (A. 
Badiou ile söyleşi, Expres Dergisi). 

Kamu-özel arasındaki ayrımı ortadan kaldıran hiç kuş-
kusuz farklılık yaratarak genişleyen sermaye mantığın 
kamuyu da içermesidir.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevlerine İlişkin KHK’de bir de Kamu-Özel 
Sektör İşbirliği Daire Başkanlığı oluşturulmuştur. Bu Daire 
Başkanlığının görevleri: 

a) Yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerinde kamu ku-
rum ve kuruluşları ile özel sektör arasında işbirliğini ge-
liştirerek uygulamalarda eşit muameleyi, saydamlığı sağ-
layıcı önerilerde bulunmak, 

b) Kamu-özel sektör işbirliğinin iyileştirilmesine ilişkin 
sürece katkı sağlamak ve bu kapsamda öneriler geliş-
tirmek,

c) Kamu-özel sektör işbirliği faaliyetlerine etkinlik ka-
zandırmak amacıyla gerekli politikaların oluşturulmasına 
yönelik olarak ilgili merciler nezdinde girişimde bulun-
mak, 

olarak sıralanmıştır. 

Nerede başlıyor nerede bitiyor sınırları belirlemek zor. 
Bu sınır ihlalini tanımlayan bir diğer başlık ise serma-
ye birikiminin toplumsal alana saçılmasını sağlayacak 
Kalkınma Ajanslarıyla bakanlığın bağlantısını kuracak 
olan Kalkınma Ajanslarıyla İşbirliği Daire Başkanlığı’nın 
kurulmasıdır. 

Görevleri şöyle sıralanmış; 

a) Ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisini, 
kalkınma ajansları ile işbirliği halinde belirlemek ve uy-
gulamak.

b) Kalkınma ajanslarınca uluslararası düzeyde yürütü-
len yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek.

c) Yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamam-
lanmasında destek sağlamak üzere kalkınma ajansları 
nezdinde bu işlemleri takip etmek. 

d) Türkiye’de yatırımların artırılmasına katkı sağlaya-
cak her türlü bilgi ve veriyi ilgili kurum ve kuruluşlardan 
toplamak ve bu konularda kalkınma ajanslarıyla işbirliği 
yapmak.

Devletin bu kamu-özel ortaklığındaki yeni konumu 
özellikle de doğal kaynakları piyasa sürecine çekmesi 
kamunun kendini yeniden üretememesi, yani finansal 
kaynak kısıtını aşmasını kolaylaştırdığı oranda sermaye-
nin de gerçekleşme (realizasyon) ve değerlenme (volari-
zasyon) krizlerini aşmasına olanak sağlıyor. Bunun anla-
mı devlet-kamu bir yandan piyasayı derinleştirip-geniş-
letirken, diğer yandan da bu derinleşme ve genişlemeyi 
yaratmak için yürütmenin güçlenmesini hızlandıracak. 
Farklılık yaratan sermayenin genişleyen yeniden üretimi 
böylece aşırı biriken sermayelerin yeni sektörlere yöne-
lerek değersizleşme krizini aşmakla kalmayıp, kamunun 
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yapısını da dönüştürecektir. Bu çifte dönüşüm aslında 
sermayenin işleyiş koşullarının sadece ortak kullanım 
alanlarını içermesi sonucunu doğurmayacak aynı za-
manda kamunun bu işleyişe çekilmesine paralel olarak 
kamu personelinin çalışma koşullarının da değişmesine 
neden olacaktır. Piyasa koşullarına adapte olmanın gere-
ği olarak kamu da çalışanları hızla performans, yetkinlik, 
standartlaşma gibi yeni denetim-kontrol mekanizmaları-
na uyum sağlamak zorunda bırakacaktır. Türkiye’de Tekel 
Direnişi aslında bu dönüşümün ürünüdür. KHK’ler, kamu 
çalışanlarının sürece taraf olarak katılması beklenmeden 
onları ilgilendirecek kararların hızla hayata sokulmasına 
neden olacaktır. Sermayenin yeni değerlenme alanı 
olarak seçtiği sağlık hizmeti, aynı zamanda kamu-
nun başlattığı Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile 
hızlandırılmıştır. Sağlık Bakanı Recep Akdağ SDP’nin 
“ulusal politikanın bütünleyici bir parçası” olduğu-
nu belirtir. Uygulamaya konan programa tepkili olan 
sağlık emekçilerine karşılık Başbakan; “istemeyen 
çeker gider” ifadesini kullanacaktır. 

Daha önce Tam Gün Yasası ile denediği sağlık uygula-
ması tepkilere neden olmuştu. Ama bu yasayı da KHK ile 
hayata geçirdi. Böylece yetersiz olan sağlık emekçilerinin 
özel sektöre yönelmesinin önü açıldı. Özellikle Yüksek 
Öğrenim Kurumları dışında mesleki faaliyetlerde bulunan 
öğrenim üyelerinin de üniversitelerdeki hastalara bakma-
sı yasaklandı. Bu ve benzeri uygulamaların ise sürecin 
kamu çalışanlarına yönelik sonuçları olarak analize konu 
edilmesi gerekiyor. Kamunun işletme tarzı yapılara dönü-
şümünü hızlandıran KHK sonuçta; şirket gibi örgütlenen 

devletin iyice belirginleşmesine neden oluyor. 

Tüm bu analizler sıkça işaret edilen siyaset-ekonomi 
ayrımının yeniden düşünülmesi için de önemli ipuçları 
sağlıyor. Siyasi iktidarın tüm bu etkinlikleri kamu-özel 
arasındaki sınır ayrımlarını ortadan kaldırdığı oranda 
zaten bu ayrımın olmadığı gerçeği daha net görülüyor. 
KHK’ler ile sermayenin ve kamunun krizine yönelik bu-
lunan her çare sermayeleşen kamu ile sermaye ara-
sındaki derin içsel ilişkileri daha fazla açığa çıkararak  
“takma burnu” görünür kılıyor, ama aynı zamanda gö-
rünürlük arttıkça devletin sahip olduğu şiddet tekeli-
ni süreçten etkilenenlere karşı kullanmayı da daha da 
hızlandırıyor.  

Tüm bu gelişmelerle farklılık yaratarak genişleyen ser-
maye birikim mekanizmasının kitlelerin karar alma sü-
reçlerine katılma anlamında siyasal alanı sürekli daralt-
tığını söyleyebiliriz. Ama siyasal alanın daraltılması aynı 
zamanda siyasal alanın yeniden tanımlanmasına neden 
olacaktır. Çünkü kamu-özel ittifakı güçlenip geliştikçe 
yeni alanlar da sermayenin işleyişine dahil edilecek. Bu 
ise sadece siyasal olanın yeniden tanımlanması değil, si-
yasal alanın genişlemesine de neden olacak. Son yıllarda 
HES alanında yaşanan geniş çaplı mücadeleyi bu değiş-
kenlerle düşündüğümüzde siyasal olan ile siyasal alanın 
nasıl yeniden ve yeniden belirlendiğini görmüş oluruz. 
Sermaye birikiminin farklılık yaratarak genişlemesi hem 
sistemin toplam yeniden üretimini sağlıyor, hem de sis-
temin çelişkilerini daha da genişleterek derinleşmesine 
neden oluyor. 
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İş Kazaları Devam Ediyor1

TBMM’nin yeni dönem açılışıyla birlikte hükümet işçi ve kamu 
emekçileri sendikalarıyla görüşmelere başladı. 12 Eylül 2010 ta-
rihinde gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Referandumu sonra-
sında değişiklik öngörülen işçi sendikalarıyla ilgili olarak 2821 ve 
2822 sayılı yasalar ile kamu emekçileri ilgili 4688 sayılı yasalarda 
yapılacak değişiklikler, hükümet-sendikalar görüşmesinin ana 
gündemlerini oluşturdu. Yapılan görüşmelerde işçi sendikaları için 
noter şartı kaldırılırken sendikalar üzerindeki devlet denetimini art-
tıran bazı maddeler getirildi. 

İşçiler açısından önem derecesi yadsınamayacak kadar yüksek 
olan 2821 ve 2822 sayılı yasalar ile kamu emekçileri açısından aynı 
şekilde önemli olan 4688 sayılı yasaların görüşüldüğü eylül ayı içe-
risinde 56 işçi hayatını kaybederken; 686 işçi de yaralandı.  En 
çok ölüm inşaat sektöründe gerçekleşirken en çok yaralananlar 
da mevsimlik tarım işçileri oldu. 

Böyle önemli bir yasa görüşülürken iş kazalarında hayatını kay-
beden ya da yaralananların çoğunun sendikasız ve güvencesiz 
olması gündeme alınması gereken önemli konulardan birisidir. 
Hükümetle yapılan görüşmelerin hiçbirinde işçi sağlığı ve iş gü-
venliğine ilişkin hiçbir madde dolaysız olarak gündeme getirilmedi. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konuları hükümetler ve sendikalar 
nezdinde özel olarak ele alınmalı, yaşanan ölüm ve yaralanmalara 
acil çözümler üretilmelidir. 

30 Eylül - İnşaat çöktü: 2 yaralı - Hakkâri 
Şemdinli ilçesine bağlı Dereçik beldesi merkez Koçyiğit Mahal-

lesi’nde akşam saatlerinde çalıştığı inşaatın beton tabiyesini at-
mak isteyen Mehmet Zahir Akbaş (17) ve Bayram Şin’in (19) bulun-
duğu tahta iskeletin bir bölümü çöktü. İnşat göçüğü altında kalan 
işçiler, ağır yaralandı.

29 Eylül - Kaybolan işçinin cenazesine ulaşıldı - Adana 
Adana’nın Kozan ilçesinde ırmakta kaybolan baraj inşaatında 

çalışan işçinin 17 gün sonra cesedi bulundu. İlçeye bağlı Ergenu-
şağı köyü yakınlarında inşaatı devam etmekte olan Menge Bara-
jı’nda tünel açma işinde görevli Bülent Aydın’ın cesedini, birlikte 
çalıştığı bir iş arkadaşı, Zamantı Irmağı’nda düştüğü noktadan 
yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Bahçecik köprüsü yakınında bu-
lundu. 

28 Eylül - İnşaat çöktü: 4 işçi yaralandı - Niğde 
Eski Kayseri yolu üzerindeki Ata Sanayi Sitesi’nde otomotiv fir-

masına ait inşaatta meydana gelen olayda, binanın ikinci katı için 
kalıp çakıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat çöktü. 
Enkaz altında kalan işçilerden Ali Gürbüz, Mehmet Arslan, Mu-
hammet Kızıl ve Muhammet Gümüş, diğer işçiler tarafından kurta-
rıldı. İşçiler ağır yaralı olarak kurtarıldılar.

25 Eylül - Baraj inşaatında 15 metreden düşen işçi yaralan-
dı - Siirt 

Siirt’in Aydınlar ilçesinde yapımı devam eden Kirazlık Barajı’nda 
çalışan bir işçi, yaklaşık 15 metre yüksekten düşmesi sonucu ağır 
yaralandı. Botan Çayı üzerinde yapımı devam eden Kirazlık Bara-
jı’nda çalışan Bahattin Baytekin, vinç tarafından kaldırılan beton 
kalıbının kayması ile dengesini kaybetti ve yaklaşık 15 metre yük-
sekten düştü. Baytekin düşme sonucunda ağır yaralandı. 

25 Eylül - İnşaatta göçük: 1’i ağır 4 yaralı - Ankara 
Ankara’da bir inşaatta beton atma çalışmaları sırasında mey-

dana gelen göçükte 4 işçi yaralandı. İşçiler, üzerine düşen inşaat 
malzemelerinin altından arkadaşları tarafından kurtarıldı. Yenima-
halle Yaşamkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, inşaatta, 
beton atma çalışmaları sırasında demir ve kereste kalıpları beto-
nun ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Çökmenin etkisiyle tonlarca 
ağırlıktaki beton ve kalıp altında çalışma yapan Gencay Sağdıç, 
Yılmaz Öztürk ve ismi öğrenilemeyen 2 işçi mahsur kaldı. İşçiler 
yaralı olarak göçükten çıkarıldılar.

23 Eylül - Dozer çarpan inşaat işçisi yaralandı - Konya 
Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde, bir inşaat işçisi iş makinesinin 

çarpması sonucu yaralandı. Suğla sulama projesi kapsamında 
kanal açma çalışmalarını yürüten bir inşaat firmasında çalışan iş-
çilerden Harun Nehri’ye (36), kanal açtığı sırada geri geri gelirken 
işçiyi fark edemeyen operatörün kullandığı dozer çarptı. Dozerin 
çarpması sonucunda Harun Nehri adlı işçi yaralandı. 

21 Eylül - İnşaat iskelesinin halatı koptu: 2 işçi hayatını kay-
betti - Adana 

1. Sendika.org’un Eylül ayı iş kazaları raporundan derlenmiştir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz: http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=40144

Adana’nın Kozan ilçesinde bir apartman inşaatının dış cephe 
boya işinde çalışan iki işçi öldü. Bir yapı kooperatifine ait 5 katlı 
apartmanın dış cephe boyasını yapan Hamza Bozkır (40) ve Mus-
tafa Toksoy (46), üzerinde bulundukları motorlu asma iskelenin 
halatlarından birinin kopması sonucu düştüler. Emniyet kemerleri 
olmayan işçiler 20 metre yükseklikten düşerek can verdiler. 

20 Eylül - 2. kattan düşen işçi yaralandı - Antalya 
Antalya’nın Alanya ilçesinde, çalıştığı inşaatın ikinci katından 

düşen bir işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alanya’nın Mah-
mutlar beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan sıva-
cı ustası Ömer Kalaycı (37), dengesini kaybederek beton zemine 
düştü. Zemine düşen işçi ağır yaralandı.

20 Eylül - 8 metre yüksekten düşen işçi yaralandı - Mersin 
Mersin’in Bozyazı ilçesinde seranın üstünden düşerek boynu 

kırılan işçi, hava ambulansı ile tedavi edilmek üzere Adana’ya 
sevk edildi. Beyreli Mahallesinde seranın çatısına çıkarak plastik 
örtünün montajını yapan Hakan Emen (27), dengesini kaybederek 
yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Düşen işçi ağır yaralandı.  

19 Eylül - Üniversite inşaatı çöktü: 3 yaralı - İstanbul 
Çekmeköy Nişantaşı mevkiinde bulunan Özyeğin Üniversitesi 

inşaatında çökme meydana geldi. Kaza sırasında çok sayıda işçi 
enkaz altında kaldı. Konferans salonu inşaatında çalışan diğer iş-
çiler tarafından kurtarılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

19 Eylül - 5. kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Çanakkale 
Çanakkale’de Esenler Mahallesi Barışkent Sitesi’nde binaların 

mantolama çalınmasını yapan işçilerden Ahmet Arslan, 5. kattaki 
iskelenin devrilmesi sonucu yere düşerek hayatını kaybetti. Barış-
kent Siteleri’nde bir süredir binaların mantolama çalışmasını ya-
pan işçilerden Ahmet Arslan, (43) sabah saatlerinde yine çalışma-
ya başladı. 5. katta çalışmasını yürüttüğü sırada aniden iskelenin 
çökmesi ile yere düşen Ahmet Arslan, ağır yaralı olarak hastaneye 
kaldırıldı. Arslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılama-
dı. 

18 Eylül - Göçük altında kalan işçi öldü - Osmaniye 
Hasanbeyli İlçesi’nde belediyenin kanalizasyonunu döşeyen 

işçilerden 46 yaşındaki Galip Öndek, açılan çukurda meydana 
gelen göçük altında kalarak can verdi. Hasanbeyli Belediyesi’nin 
kanalizasyon işini alan özel bir firmada çalışan Galip Öndek, dün 
akşam saatlerinde çalışmak üzere açılan 3 metrelik kanalizasyon 
çukuruna indi. Bu sırada çukurda göçük meydana gelince Öndek 
toprak altında kaldı. Yapılan arama kurtarma çalışması sonucu 
Galip Öndek’in cesedi bulundu. 

15 Eylül - HES inşaatında düşen işçi öldü - Gümüşhane 
Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi’nde yapımı devam hidroelektrik 

santrali (HES) inşaatında uçuruma yuvarlanan 45 yaşındaki Recep 
Baygut hayatını kaybetti. Özkürtün Beldesi Süme Mahallesi’nde 
yapımı devam eden Süme Fındık 2 HES inşaatında saat 09. 00 
sıralarında meydana geldi. İşçilerden Recep Baygut, iş makinesi-
nin çarpması sonucu dengesini kaybederek 22 metrelik uçuruma 
yuvarlandı. Recep Baygut adlı işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

15 Eylül - Baraj inşaatında çalışan işçi yaralandı - Gümüş-
hane 

Kürtün’de baraj inşaatında çalışan işçi, çalıştığı yer pompasının 
ayağına vurması sonucu sağ bacağını kaybetti. İlçeye bağlı Kavraz 
deresinde özel bir firma tarafından yapımı sürdürülen baraj inşaa-
tında çalışan Hüseyin Ten (40), yer pompasının bacağına vurması 
sonucu yaralandı. İlk müdahalesi Kürtün Devlet Hastanesi’nde ya-
pılan, durumunun ağır olması nedeniyle Trabzon’dan istenilen hava 
ambulansı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastane-
sine sevk edilen işçinin, sağ bacağının kesildiği belirtildi. 

14 Eylül - İnşaatın 5. katından düşen bir işçi ağır yaralandı 
- Malatya 

Malatya merkez Fahri Kayahan Bulvarı’ndaki bir inşaatta mey-
dana gelen olayda, işçi olarak çalışan Mustafa A. (22) adlı genç, 
5. kattan bodrum katına düştü. Düşme sonucunda işçi ağır ya-
ralandı.  

14 Eylül - İstanbul’da şantiyede yangın - İstanbul 
Kartal’da yapımı devam eden İstanbul Anadolu Adalet Sara-

yı’nda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Kartal ve Maltepe itfaiye-
leri müdahale ettiği yangına itfaiye ekipleri merdivenin kısa kalması 
yüzünden müdahale etmekte zorluk çekti. Söndürme çalışmaları 
sırasında işçiler çatı katta yangının söndürülmesini bekledi. Yakla-
şık bir saat süren bir çalışmanın ardından yangın tamamen sön-
dürüldü. 

İŞ KAZALARI DEVAM EDİYOR!
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13 Eylül - İnşaatın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı - Ma-
latya 

Doğanşehir ilçesi Erkenek Belediye Başkanı Mehmet Bayram’ın 
kardeşinin evinin inşaatında meydana gelen olayda, inşaatta çalı-
şan Ercüment K. (49) ile Feyzullah D. (46) isimli işçiler, tuvalet inşa-
atının çökmesi sonucu yaralandı. 

13 Eylül - Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı - 
Osmaniye 

Kadirli ilçesinin Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi’nde meydana 
geldi. Mersin’in Tarsus ilçesinden çalışmak üzere Kadirli’ye gelen 
Hasan Çerkes (35) isimli işçi, inşaatta beton dökülürken açık ol-
duğu tespit edilen kabloya basması sonucu elektrik akımına ka-
pılarak yaralandı. 

12 Eylül - HES inşaatında bir işçi daha yaşamını yitirdi - Er-
zurum 

Erzurum’un İspir ilçesi sınırlarındaki Çoruh nehrinde yapımı 
devam eden Sabancı-Limak ortaklığına ait Arkun Barajı inşa-
atında bir işçi daha yaşamını yitirdi. Aynı şantiyede geçtiğimiz 
haziran ayında da bir işçi yaşamını yitirmişti. 21 yaşındaki Abdul 
İnan adlı işçi, önceki gün diğer işçilerin Cuma namazına gittiği 
sırada şantiye sınırları içinde nehre giderek balık tutmak istedi. 
Çok iyi yüzme bildiği söylenen İnan, ağ attıktan sonra bilinmeyen 
bir nedenle nehre düşerek kayboldu. 8-10 saat süren aramaların 
ardından genç işçinin cesedine ulaşıldı. Çoruh Havzası Koruma 
Birliği Derneği üyesi Murat Çimen, işçinin boğulduğu yerin as-
lında derin olmadığını, ancak dere yatağının iki tarafı HES inşaatı 
nedeniyle kanunsuz şekilde doldurulduğu için orta kısmın sıkışıp 
derinleşerek bulanıklaştığını söyledi. Dere yatağının bu şekilde 
doldurulmaması için defalarca başvuruda bulunduklarını, ancak 
Çevre İl Müdürlüğü ile diğer yetkililerin konuyla ilgilenmediğini dile 
getiren Çimen, “Bu ÇED raporuna da aykırı, ama şirketin umurun-
da değil. Şantiye kurulduğundan beri sorunlar hiç bitmedi. İş gü-
venliği tedbirleri yetersiz. Şantiyenin kurulduğu günden bu yana 
geçen 7-8 ay içinde henüz 20’li yaşlarda olan 2 işçi yaşamını yitir-
di. Şirket 2 ölümün ardından anca şimdi önlem almaya, güvenlik 
tedbirlerini arttırmaya başladı. Üç dört gün sonra o tedbirleri de 
kaldırırlar, her şey eski haline döner” diye konuştu. Aynı şantiyede 
geçtiğimiz Haziran ayında 23 yaşında Nuhdey Bozdoğan adlı bir 
işçi dinamit patlatılması sırasında yaşamını yitirdi. Bozdoğan’ın 
ölümünden yaklaşık 10 gün önce ise o yörede yaşayan bin ka-
dar köylü şantiyeyi bastı. İş makinelerini tahrip ederek şantiyenin 
buradan kaldırılmasını isteyen köylülere jandarma müdahale etti, 
30 köylü gözaltına alınmıştı. Köylüler, köylerinde kesinlikle HES 
istemediklerini, baraj inşaatıyla yıllardır yaşadığı topraklarının çok 
düşük bedellerle istimlâk edilmek istendiğini, ayrıca bu inşaat ne-
deniyle yollarının bozulduğunu dile getirdi. 

12 Eylül - İşçiler çöken iskelenin altında kaldı - Kayseri 
Kayseri’de 7 katlı inşaatta çalışan 30 yaşındaki İsa Kurt ile 21 

yaşındaki İsmail Kayhan, söküm yaptıkları sırada devrilen iskelenin 
altında kaldı. Ağır yaralanan 2 işçi, hastanede tedavi altına alındı. 
Merkez Melikgazi ilçesi, Gülük Mahallesi’nde yapımı bitme aşa-
masına gelen 7 katlı bir iş merkezi inşaatında çalışmak için Ada-

na’nın Tufanbeyli İlçesi’nden gelen İsa Kurt ile İsmail Kayhan, ku-
rulan demir iskeleyi sökmek istedi. İskeleden söktükleri parçaları 
yine iskele üzerinde biriktirmeye başlayan İsa Kurt ile İsmail Kay-
han, dengenin bozulmasıyla yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. 
Demir parçalarının altında kalan 2 kişiyi, gelen 112 ekipleri çıkarttı. 

12 Eylül - 5. kattan düşen işçi elektrik akımına kapıldı - 
Samsun 

Samsun’da, çalıştığı inşaatın 5. katında boya yaparken yere dü-
şen bir işçi elektrik telleriyle temas edince, elektrik akımına kapıldı. 
Tekkeköy ilçesinin Çay Mahallesi Sanayi Caddesi’nde sabah saat 
09.45 sıralarında meydana gelen olayda, bir inşaatın dış cephesi-
nin boyasını yaptığı ileri sürülen Kamil K.(44), 5. kattan düştü. Bu 
sırada elektrik telleriyle temas ederek elektrik akımına kapılan Ka-
mil K., yere düşerek ağır yaralandı. 

12 Eylül - Spor salonu inşaatının iskelesi çöktü: 2 yaralı - 
Malatya 

Akçadağ İlçesi Doğu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ka-
palı spor salonu inşaatının iskelesinin çökmesi sonucu Orhan Asik 
ve Kadir Sarı, iskelenin altında kaldı. Yaralanan işçiler, olay yerine 
gelen sivil savunma ekipleri tarafından iskele altından çıkarıldı.

8 Eylül - İş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti- Kocaeli 
Gölcük İlçesi’nde sıva yaptığı inşaatın dördüncü katında dü-

şen kişi, kaldırıldığı hastanede öldü. Selimiye Mahallesi’ndeki bir 
inşaatın dördüncü katında sıva yapan 29 yaşındaki Aşkım Bilgiç, 
dengesini kaybederek iskeleden düştü. Beton zemine düşen işçi 
ağır yaralandı.

8 Eylül - 18. kattan düşen 8 günlük işçi öldü - Bursa 
Bursa’da Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışan 8 

günlük işçi, 18. kattan düşerek hayatını kaybetti. Merkez Osman-
gazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Konutları C 
Blok’ta meydana geldi. Binanın 18. katında iskele üzerinde manto-
lama yapan Nihat Ademoğlu (23), iskelenin çökmesi sonucu yere 
düştü. Ademoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. 

7 Eylül - Hastane inşaatında bir iş makinesinin lastiğinin 
aşırı basınçtan patlaması sonucu 3 işçi yaralandı - Malatya 

İl merkezinde TOKİ tarafından yaptırılan hastane inşaatı yapımın-
da kullanılan bir iş makinesinin lastiği büyük bir gürültü ile patladı. 
Patlama paniğe neden olurken, iş makinesinin yanında bulunan 
işçilerden Eyüp Önen, Serdal Yılmaz ve Yusuf Yaylagül yaralandı. 

5 Eylül - Yurt inşaatı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı - Kilis 
Kilis’te Ekrem Çetin Mahallesi’nde Nedim Ökmen Anadolu 

Kız Öğretmen Lisesi’nin bahçesinde yaptırılan 750 kişilik yurt 
binası inşaatında 7. katta beton dökülürken çökme meydana 
geldi. Çökme sonucu inşaat mühendisi Ökkeş Özdemir (25) ile 
işçiler Mehmet Topal (37) ve Uğur Topal (20) zemin kata düştü. 
Bu sırada zemin katta bulunan inşaat mühendisi Mustafa Ku-
bilay Özalp (38) de yaralandı. Enkazdan çıkartılan mühendis 
ve işçiler 112 acil servis ekipleri tarafından Kilis Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Topal tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. Sivil Savunma Müdürlüğü ve Kilis Be-
lediyesi itfaiye ekiplerince yapılan incelemede, enkaz altında 
başka kimsenin olmadığını belirlendi. 
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Tablo 1: Ekim 2011 / İşçilerin İşkollarına Göre Ölüm Nedenleri  (İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin hazırladığı tablodan yararlanılarak hazırlanmıştır.)

İşkolu Düşme Ezilme 
Göçük

Yanma Elektrik 
Çarpması

Trafik 
Servis 
Kazası

Nesne 
Çarpması

Kesilme 
Kopma

Zehir-
lenme 

Boğulma

Diğer 
Nedenler

Sonuç

Tarım Orman - 2 - - - - 1 - - 3

Maden - 5 - - - - - - - 5

Gıda - 2 - - - - - - - 2

Tekstil - - - - - - - - 1 1

Çimento / Cam - 1 - - - - - - 1 2

Metal - 2 1 - - - - 2 - 5

İnşaat / Yol 4 1 - 3 1 1 - 1 - 11

Enerji - - 1 2 1 - - - - 4

Büro / Eğitim 
Sinema

- - - - 1 - - - - 1

Nakliye 1 - - - 2 - - - - 3

Belediye - 1 - - - - - - - 1

Belirlenemeyen 1 2 - - 12 - - - - 15

Sonuç 6 16 2 5 17 1 1 3 2 53



1      2

3      4

5      6

7      8

1- Savaş Onur Şen, Narphotos
2- Stringer, Narphotos
3- Stringer, Narphotos

4- Lezgin Kani, Narphotos

5- Lezgin Kani, Narphotos
6- Lezgin Kani, Narphotos
7- Savaş Onur Şen, Narphotos
8-Lezgin Kani, Narphotos

9- Lezgin Kani, Narphotos
10- Savaş Onur Şen, Narphotos
11- Savaş Onur Şen, Narphotos
12- Savaş Onur Şen, Narphotos

13- Stringer, Narphotos
14- Lezgin Kani, Narphotos
15- Lezgin Kani, Narphotos
16- Lezgin Kani, Narphotos



Van’da yaşanan deprem de daha önceki depremlerde olduğu gibi afete dönüşerek geçen yıllara karşın deprem konu-
sunda hiçbir önlem alınmadığını gözler önüne serdi. Doğa olaylarının afete dönüşmesi bilinçsizce verilmiş yer seçimi 
kararları, mühendislik verilerinden yoksun imar planları, düşük standartlarda ve mühendislik hizmeti görmemiş yapı 
üretiminden kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gerçek aradan geçen 12 yıl boyunca tartışılmış, meslek odaları ve 
uzmanlar tarafından raporlar yayınlanmış ve konuya dikkat çekilmişti. Tüm yapılan bilimsel çalışmalara rağmen hükü-
met, yapı denetim hizmetinin özelleştirilmesi için depremi fırsat olarak görmüştür ve her seferinde alelacele düzenle-
melerle konuya müdahale etmemektedir. Yapılan müdahaleler insan yararına değil bu alanın özelleştirilmesine yönelik 
olarak düzenlenmekte ve yaşanan her doğa olayında sonucunda bilanço ağırlaşmaktadır. Deprem ve sel gibi doğa 
olaylarının afete ve felakete dönüşmemesi için hükümet acil olarak önlem almalı ve yapı denetiminin insanların barınma 
ihtiyaçlarını karşıladıkları konutlarında güvenli bir hayat sürdürebilmeleri için son derece önemli olduğu dikkate alınmalı 
ve yeni acılar yaşanmaması için yaşananlardan ders alınmalıdır.

 9      10

11     12

13     14

15     16
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Van’daki incelemelerini tamamla-
yan TMMOB Heyeti 26 Ekim 2011 
tarihinde bir basın toplantısı düzen-
leyerek tespitlerini kamuoyu ile pay-
laştı:

İnsana dair ne varsa elimizde, 
teslim ettik 

söz geçmez nefs’imize!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği olarak deprem nedeniyle ciddi 
kayıplar vermiş halkımızla dayanış-
mak için buradayız. 

60 kişiden oluşan heyetimizde TM-
MOB Yönetim Kurulu Üyeleri, TM-
MOB’ye bağlı Odalarımızın Yönetim 
Kurulu Başkanları, akademisyenler 
ve uzmanlar bulunuyor.  

TMMOB olarak, öncelikle bir doğa 
olayı olan depremin afete dönüş-
mesi nedeniyle Van halkının acılarını 
paylaşmak, Van halkı ile dayanışma 
duygularımızı paylaşmak için bura-
dayız. Daha fazla mağduriyet yaşan-
maması için üzerimize düşen sorum-
lulukları yerine getirmek; ama aynı 
zamanda bilimin gözüyle gerçeğe 
ışık tutmak, yeni acılar yaşanmaması 
ve yaşananlardan ders çıkarılmasını 
istediğimiz için buradayız.  

TMMOB tüm gerçekleri cesur-
ca, yılmadan ifade etmektedir. 1999 
depreminin ardından Türkiye’nin 
deprem gerçeği enine boyuna tartı-

şıldı, bilim insanları, meslek odaları 
ve duyarlı siyasetçiler söz konusu 
gerçeğe uygun politikaların geliştiril-
mesi ve ivedilikle hayata geçirilmesi 
noktasında kendi mecralarında so-
rumluları uyardı, raporlar hazırladı, 
öneriler sundu.  Bu çalışmalar dik-
kate alınıp acil önlem alınsaydı bu-
gün bu acılar yaşanmıyor olacaktı. 
TMMOB ve bağlı odalarının sözleri 
siyasal iktidarlarca dinlenmiş olsaydı 
bugün buradan, Van‘dan sesleniyor 
olmayacaktık. 

Meslek Odaları olarak;   
•   1999 depremlerinin üzerinden 

12 yıl geçmiş olmasına rağmen top-
lumsal yaşamda farklılık yaratılmadı-
ğını ve mevzuatta köklü, kalıcı deği-
şiklikler gerçekleştirilmediğini,

•   Ülkemizde konutların yüzde 
40’ının kaçak ya da ruhsatsız 
olduğunu, bina stokunun yüzde 
10‘unun yenilenmesi, yüzde 30‘unun 
onarılması gerektiğini, aksi halde 
olası depremlerin afete dönüşece-
ğini,

•   Afet sonrası öncelikli kullanım 
grubunda yer alan hastane, okul gibi 
kamu yapılarının, yine olası bir afet-
te yıkılma riski taşımasının ürkütücü 
olduğunu, 

•  Nüfusunun yüzde 98’i deprem 
tehlikesi altında yaşayan bir ülkede, 
depreme karşı önlem almamanın ci-

nayet olacağını,
•   Doğa olaylarının afete dönüş-

memesinin yolunun doğru yer seçi-
minden başlayarak sağlıklı ve nitelikli 
bir yapı denetim sisteminden geçti-
ğini her platformda dile getirdik.

Öte yandan mevcut yapı denetim 
sisteminin eksikliklerini, daha etkin 
bir yapı denetim sistemi uygulanması 
için hazırladığımız çözüm önerilerini 
sorumlularla sürekli bir şekilde 
paylaştık. 

Her yıl Marmara’da gerçekleştir-
diğimiz gibi, bu yıl 17 Ağustos dep-
reminin yıl dönümünde “TMMOB 
Depreme Duyarlılık” yürüyüşümüzde 
siyasi iktidarı acilen göreve çağırdık, 
dinlenmedik. 

Bir kez daha buradan, yüreğimiz 
yanan yerden, Van’dan sesleniyo-
ruz: 

Ülkemiz Yerküre’nin en etkin ve 
yıkıcı deprem kuşaklarından birinin 
üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte 
birçok yıkıcı deprem yaşandığı gibi, 
gelecekte de yaşanacağı bilinen bir 
gerçekliktir. 

Bilime ve mühendisliğe, akla ve 
uygarlığa aykırı olarak siyasal ikti-
darlarca uygulanan rant politikaları 
nedeniyle, ülkemiz sadece bir “dep-
rem ülkesi” değil bir “afet ülkesi” ol-
muştur.  

Hepimiz biliyoruz: Bugünün dün-

VAN’DAN SESLENİYORUZ
SESİMİZİ DUYAN VAR MI?
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yasında akıl ve bilim depremin do-
ğasını çözmüştür. Depremler yerka-
buğunu oluşturan levhaların sınırla-
rındaki devingenlik ve değişim nede-
niyle, bu ortamdaki deformasyonlar 
ve gerilme birikimlerinin kırılma sını-
rına ulaştığında oluşan ve saniyeler 
süren, Yerküre’nin doğal süreçleridir. 
Bu doğal sürecin oluşumu önlene-
mez ve engellenemez. Ancak gerekli 
tedbirlerle, özellikle yapısal tedbirler-
le, can ve mal kayıpları azaltılabilir. 
Bir doğa olayı olan depremin afete 
dönüşmesi engellenebilir. 

Gerçekte hepsi birer doğa olayı 
olan deprem, heyelan, çığ ve kaya 
düşmesi, su baskını vb. olaylar bi-
linçsizce verilmiş yer seçimi karar-
ları, mühendislik verilerinden yoksun 
imar planları, düşük standartlarda ve 
mühendislik hizmeti görmemiş yapı 
üretimi, kısaca ranta dayalı, düşük 
nitelikli, tasarımsız ve plansız kent-
leşme ve sosyo-ekonomik politikalar 
sonucu afete, yani insani ve ekono-
mik yıkıma dönüşmektedir. 

Henüz hafızalardan silinmeyen, 
planlama, mimarlık-mühendislik, ya-
pılaşma ve denetim sisteminin tüm 
çarpıklığının somut sonuçlarından 
biri olan, yüzyılın afeti olarak da be-
lirtilen 99 depreminden hiçbir ders 
alınmadığı, 12 yıl sonra ne yazık ki 
Van depremi ile bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. 

Ülkemizde 99 depreminden sonra 
bir arpa boyu yol alınmadığı bugün 
Van’da ve Erciş’te ve yöre köylerinde 
binaların yıkılmasıyla acı bir şekilde 
görülmüştür.  

Bu durum: 
Mühendislik, mimarlık ve şehir 

planlama disiplinlerinin teknik, bilim-
sel ve yasal ilkelerinin dışlanmasının 
doğal bir sonucudur.  

Mühendisliğin sanayi, tarım, kent 
ve toplum yaşamına yönelik, bilim-
sel teknik temellerdeki kamusal, 
toplumsal hizmet niteliğini reddeden 
anlayışta ısrar edilmesinin bir sonu-
cudur. 

Deprem ülkesi gerçeği görmezden 
gelinerek “yapı denetimi” “risk-afet-
sakınım planlaması”nın içi boş po-
pülist yaklaşımlarla siyasi malzeme-
ye dönüştürülmesinin sonucudur.  

Van Gölü kıyısında afet bölgesi ilan 
edilen alanda, kamu kurumlarının 
yer seçmesinde ve tarım arazileri-
nin, gevşek zemin özellikli ovaların 
çok katlı yapılaşmaya açılmasında 
sakınca görmeyen anlayışın bir so-
nucudur.

En son 648 sayılı KHK ile getirilen, 
onlarca yasal düzenlemeyle ülke ge-
neline yayılan, adeta geçerli sistem 
haline getirilen kaçak yapılaşmayı 

özendiren “af”ta ısrar etmenin bir so-
nucudur.  

Üstüne üstlük, söz konusu 
Kararname ile Yapı Denetim Kanu-
nu’nda yapılan değişiklikle ülkemiz-
deki tüm köylerin yanı sıra, belediye-
lerin yaklaşık olarak % 70’ini oluştu-
ran, nüfusu 5000 kişinin altındaki be-
lediyelerin sınırları içinde ve mücavir 
alanlarındaki yapılaşmalar da yapı 
denetim sistemi dışına çıkarılmıştır. 
Kırsal alanda, köylerde plansız ruh-
satsız, mühendislik hizmeti almamış 
yapılaşmanın kapısı ardına kadar 
açılmıştır.  

Bu durum; 
Sosyal devletten ve toplum yararı 

ilkesinden vazgeçilmesinin sonucu-
dur.  

Adeta toplu mezara dönüşen yurt-
lar gibi ya da kullanılamaz duruma 
gelen hastaneler gibi hayati öneme 
sahip kamu yapılarının planma ve 
denetim kapsamı dışında bırakılma-
sının bir sonucudur. 

İzlenen günlük politikalarla 
doğa olaylarının tamamını afet 
olarak adlandıran, sonuçlarını da 
kadere bağlayan, aklın ve bilimin 
gerekliliklerini yok sayan anlayışın bir 
sonucudur.  

Ülkemizde derelerin, vadilerin, 
ormanların, kıyıların, su havzalarının, 
deprem tehlikesi içeren, kısaca 
yapılaşmaya uygun olmayan 
alanların, rant ekonomisinin baskısı 
altında yapılaşmaya açılmasının bir 
sonucudur.  

“Deprem açısından risk taşıyan” 
bölgelerde uygulamak yerine “kent-
sel dönüşüm”ü “rantsal dönüşüm” 
olarak gören anlayışın bir sonucudur. 

Üretimden vazgeçen, ekonomiyi 
arazi rantına teslim eden anlayışın 
sonucudur. 

Deprem gerçeğini İstanbul üstün-
de sanallaştıran, Anadolu’yu görme-

yen anlayışın bir sonucudur. 
Bu iktidarın 9 yıldır, depremin 

tehlike ve risk büyüklüğüyle orantılı 
politikalar ve programlar geliştirme 
iradesinden yoksunluğunun bir so-
nucudur 

Yine söylüyoruz, Türkiye, dep-
remle yaşamaya mecbur bir ülke-
dir.  

Bunun gereği olarak acilen:
Depremlerden ve diğer bütün do-

ğal ve toplumsal afetlerden korun-
manın en temel insan haklarından 
birisi olduğu kabulü politikaların te-
melini oluşturmalıdır. 

“Güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir 
bir çevre”nin her yurttaş için temel 
insan hakkı olduğu ana ilkesi teme-
linde yapı denetim sisteminde kamu 
denetimini dışlayan sistemden der-
hal vazgeçilmelidir.

Bir kamu hizmeti olarak yapı de-
netimi sistemini ticari kâr kaygısına 
teslim eden yasal düzenlemeler de-
ğiştirilmelidir. 

Yapı denetiminde istisnalardan 
vazgeçilmeli, TOKİ, KİPTAŞ ve ben-
zeri kuruluşların ürettiği yapılar da 
dahil olmak üzere tüm kamu yapıları 
yasa kapsamı içine alınmalıdır.   

Devletin anayasal görevlerinden 
birisi olan sağlıklı, güvenli ve yaşa-
nabilir kentler kurmak için doğal var-
lıkları, ekolojik, tarihi, kültürel, top-
lumsal değerleri koruyan, yaşatan, 
geliştiren bir arazi kullanımı ve yer-
leşim politikası temelinde bütüncül 
planlama yaklaşımı benimsenmeli, 
gerekli finansal ve kurumsal yapı 
oluşturulmalıdır.  

Deprem öncesi, deprem sırası ve 
sonrasında yapılacak çalışmalara 
ilişkin kamu ve toplum yararını temel 
alan Ulusal Deprem Stratejisi, Türkiye 
Deprem Master Planı ve Afet Yöneti-
mi Stratejik Planı oluşturulmalıdır.  

Deprem gerçeği, her oluşan yı-
kıcı depremden sonra, İstanbul 
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bağlamında “fay” ve “depremin bü-
yüklüğü” tartışmalarıyla değil, ülke 
genelinde bir gerçeklik kavrayışını 
oluşturacak bilimsel temelli eğitim 
ve bilgilendirme programlarıyla ülke 
gündemine getirilmelidir.  

Mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının ülkemizin deprem tehlikesi 
ve riski konusunda sürekli yinelediği 
uyarılar siyasal iktidarca dikkate alın-
malıdır.  

Planlama, mimarlık ve mühendis-
lik hizmetleri dışlandığında deprem-
lerde can ve mal kayıplarının arttığı 
gerçeği kamunun her kademesinde 
kabul edilmelidir. 

Deprem hasar, zarar ve can ka-
yıplarının azaltılmasının tek yolunun, 
mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının ortak katkı ve çabalarıyla 
depreme dayanıklı yerleşim alanları 
ve yapılar tasarlamak ve üretmek 
olduğu bilinmelidir. Bunun için, dep-
rem öncesi, sırası ve sonrasında 
yapılacak çalışmalarda kamu yararı 
ve ülke çıkarı bağlamında ulusal bir 
deprem politikası belirlenerek ciddi 
programlar oluşturulmalı ve daha da 
önemlisi bunlar yaşama geçirilmeli-
dir. 

Yerleşme ve yapılaşma bağlamın-
da gerekli yasal düzenlemeler yapıl-
malı, yasaların uygulanması sağlan-
malıdır. 

Sağlıklı ve güvenli yapı üretim ve 
denetim sürecini ticari bir alan olarak 
sermayeye teslim eden anlayış bıra-
kılmalı, kamusal denetim etkinleşti-
rilmelidir. 

Deprem gerçeğini sürekli gün-
demde tutmaya yönelik çalışmalar 
etkin olarak yapılmalı, konunun bü-
tün aktörlerinin katıldığı “Ulusal Dep-
rem Konseyi” yeniden kurulmalıdır.  

Afet yönetimi sadece afet sonrası 
krizi yönetmenin ötesinde, afet ön-

cesi zarar azaltmaya yönelik risk yö-
netimini de esas alınmalıdır. 

Sosyal devletten ve toplum yararı 
ilkesinden vazgeçilmesinin ağır so-
nuçlarını yaşadığımız gerçeği kabul 
edilmelidir.   

Diyoruz ki: 
Halkımız doğal olaylarda böylesine 

ağır bedeller ödemek zorunda değil-
dir. Bilimden ve insan yaşamından 
yana politikalar ile yeni acıların ya-
şanmaması sağlanabilir. 

Heyetimizin Bölgedeki Gözlem-
leri:

1. Bölgede yıkılan binalar; yer se-
çiminden başlayarak yapı üretim 
süreçlerinde yeterli mühendislik, mi-
marlık hizmetlerinin alınmadığını ve 
denetlenmediğini gösteriyor

2. Yıkıma uğrayan köylerde yapıla-
rın tüm ülkede olduğu gibi hiçbir mü-
hendislik-mimarlık hizmeti almadığı, 
birçoğunun taş toprak malzemeyle 
gelişigüzel inşa edildiği görülmüştür. 
Dolayısıyla yıkım büyük olmuştur.

3. Siyasal iktidarın deprem önce-
sinde afet riskinin azaltılması doğ-
rultusunda gerekli adımları atmadığı 
tespit edilmiş, özellikle Erciş’te afet 
yönetim sisteminin tümüyle iflas et-
tiği görülmüştür. Deprem sonrası 
tablo; arama kurtarma ekiplerinin ve 
halkın özverili çalışmasına rağmen 
enkaz kaldırma faaliyetleri de dahil 
olmak üzere tam bir kargaşa halin-
dedir.

4. Depremin üzerinden 3 gün 
geçmiş olmasına rağmen evlerinde 
kalamayanların barınma ve ısınma 
sorunları ortadan kaldırılmış değildir. 
Henüz çok az çadır dağıtılmış, bir 
tane bile toplu çadır alanı kurulma-
mıştır.

5. Halkımızın büyük bir dayanışma 
örneği göstererek gönderdiği yar-

dımlar yerine ulaştırılamamış, hatta 
dağıtıma dair herhangi bir organi-
zasyon oluşturulmadığı görülmüştür.

6. Dağıtım kuyruklarının kilometre-
lerce uzadığı, kaymakamlık önünde 
yardım dağıtımının şehir efsanesine 
dönüştüğü, halkın ne yardım alaca-
ğını bilemeden saat başı toplanıp 
dağıldığı görülmüştür.

7. Finans kurumlarının mobil şu-
beler aracılığıyla kesintisiz çalıştırıl-
dığı Erciş’te enerji, kullanma suyu, 
kanalizasyon gibi çöken temel alt-
yapı sistemlerinin onarılmasına dair 
hiçbir adım atılmamıştır. 

TMMOB ivedilikle yapılması ge-
rekenlere ilişkin diyor ki: 

1. Yıkılan tüm binalara bir an 
önce yeterli ve koordine edilmiş ara-
ma kurtarma ekip-ekipmanlarıyla 
müdahale edilmelidir.

2. Erciş’te ortak yemekhane, sağ-
lık ocağı, mobil tuvalet donanımlı ça-
dır kentler oluşturulmalıdır.

3. Hiç ulaşılmamış köylere acilen 
çadır, battaniye ve ısıtıcı ulaştırılma-
lıdır.

4. Yıkılmamış tüm binaların taşıyı-
cı sistemlerine ilişkin mevcut durum 
tespiti yapılarak kullanılıp kullanıla-
mayacağı ivedilikle belirlenmelidir.

5. Devletin olanakları bölgede pro-
tokol karşılanmasına yönelik değil 
halkın acil ihtiyaçlarının giderilmesi-
ne dönük seferber edilmelidir.

6. Felakete uğrayan halkın her tür-
lü zararı ve ihtiyaçları sosyal devletin 
gereği olarak bedelsiz karşılanmalı-
dır. Vatandaşın devlete olan borçları 
ertelenmek yerine tümüyle silinme-
lidir.

TMMOB, dün olduğu gibi bugün 
de sorumluluklarının bilincindedir. 
Bugün de tüm örgütlü gücü ile birlik-
te Van halkının yanındadır.

TMMOB’nin başlattığı kampanyayla İKK’lar ara-
cılığıyla toplanan yardımlar Van’a ulaştı. Depremin 
hemen ertesi günü İKK’larda başlayan çalışmalarla 
ve binlerce TMMOB üyesinin desteğiyle toplanan 
yardımlar Van İl Koordinasyon Kurulu tarafından da-
ğıtılıyor.

Depremzedelerin ihtiyacı olan çadır, battaniye, giysi, 
gıda, temizlik malzemelerinin toplanması için yardımcı 
olan tüm İMO üyelerine teşekkür ederiz. 

İllerden şu ana kadar çıkan kamyon sayıları şöyle: 

Adana İKK 1 kamyon
Ankara İKK                   10 kamyon

Balıkesir İKK   4 kamyon
Batman İKK   1 kamyon
Bursa İKK   1 tır + 1 kamyon
Denizli İKK   1 kamyon
Diyarbakır İKK   1 kamyon
Eskişehir İKK   2 kamyon
Gaziantep İKK   1 kamyon
İstanbul İKK   3 kamyon
İzmir İKK   1 tır
Kocaeli İKK   1 kamyon
Malatya İKK   2 kamyon
Mardin İKK   1 kamyon
Mersin İKK   1 tır
Urfa İKK   2 kamyon
Zonguldak İKK   2 kamyon 

TMMOB DAYANIŞMA KAMYONLARI VAN’A ULAŞTI
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İnşaat Mühendisleri Odası 23 
Ekim 2011 tarihinde Van ili merke-
zini ve başta Erciş ilçesi olmak üze-
re civar ilçe ve köyleri etkileyen 7.2 
büyüklüğündeki depremle ilgili açık-
lama yaptı:

Türkiye bir kez daha depremin yı-
kıcı etkileriyle sallanıyor. Henüz kesin 
olmamakla birlikte haber kaynakları 
Van ili merkezini ve başta Erciş ilçesi 
olmak üzere civar ilçe ve köyleri et-
kileyen depremin 7.2 büyüklüğünde 
olduğunu belirtiyor.

Son iki yıl içerisinde Simav, Te-
kirdağ ve Elazığ gibi kentlerimizde 
gündelik hayatı sekteye uğratan 
depremler yaşamıştık, ancak bugün 
Van’da gerçekleşen depremin bilan-
çosunun çok daha ağır olduğu gö-
rülüyor.

Türkiye deprem gerçeği ile yine 
acı bir şekilde yüzleşiyor. 17 Ağus-
tos 1999 depreminin ardından ne-
redeyse 12 yıl geçmiş olmasına 
rağmen,bir doğa olayı olan deprem 
yine bir afete dönüşüyor. Yaşanan 

acılardan ve kayıplardan hiçbir ders 
çıkarılmadığı, Türkiye’nin deprem 
gerçeği ile yaşamak durumunda 
olduğu bilinmesine rağmen hiçbir 
önlemin alınmadığı bir kez daha an-
laşılıyor.  

Türkiye’nin mevcut yapı stokunun 
deprem yönetmeliğine uygun olma-
dığı, yapı envanterinin çıkarılarak 
gereken önlemlerin acilen alınması 
gerektiğini bu yıl 17 Ağustos 
depreminin yıl dönümünde “TMMOB 
Depreme Duyarlılık” yürüyüşümüzde 
bir kez daha haykırmıştık. Siyasi ik-
tidarı acilen göreve çağırmış, devlet 
kurumlarının ve toplumun depreme 
hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini 
dile getirmiştik. Keşke haklı olma-
saydık ve bugün bu acıları yaşama-
saydık.  

Bizler görüş ve önerilerimiz dikka-
te alınmasa da üzerimize düşen so-
rumluluğu yerine getirmeye devam 
edeceğiz. TMMOB başkanı, bağlı 
odaların temsilcileri, İnşaat Mühen-
disleri Odamız yönetim kurulu üye-
leri ve akademisyenlerden oluşan 

bir heyetle deprem bölgesinde ola-
cağız. Gereken incelemeleri yapıp, 
kamuoyunu bilgilendireceğiz. 

Yakınlarını kaybedenlere sabır ve 
başsağlığı diliyoruz. Depremden 
etkilenen bölgelerde yaşayan halkı-
mıza geçmiş olsun diyor, yaralıların 
en kısa zamanda sağlıklarına kavuş-
masını diliyoruz. Umuyoruz ki arama 
kurtarma çalışmaları olumlu sonuç-
lar verecek, daha fazla can kaybı 
yaşanmayacak ve yaralar en kısa 
sürede sarılacaktır.

DEPREM KENDİNİ YİNE ACI 
BİR ŞEKİLDE HATIRLATIYOR

Deprem bölgesinden 
fotoğrafları bültenimize 

sağlamıştır.

Teşekkürü borç biliriz.
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23 Kasım 2011 tarihinde Van ilimiz-
de meydana gelen Mw=7.2 depremin 
ardından Atılım Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden bir grup 
öğretim üyesi deprem bölgesini ziyaret 
etmiştir. Bu kapsamda, Van şehir mer-
kezi, Erciş ve depremin merkez üssü-
ne yakın bölgedeki köylerde bulunan 
yapılarda incelemelerde bulunarak, 
oluşan hasarlar ve sebepleri hakkında 
bilgi toplanmıştır. Van şehir merkezi ve 
Erciş’te bulunan mevcut bina stokunun 
büyük kısmı 3-8 kat arası betonarme 
binalardan oluşmaktadır. Özellikle Van 
şehir merkezinde bulunan 5 kat ve 
üzeri binaların çoğunluğunun son yıl-
larda yapılmış olduğu ve halen devam 
etmekte olan çok sayıda bina inşaatı 
bulunduğu gözlenmiştir. Bölgede bu-
lunan köylerdeki yapılar ise çoğunlukla 
tek katlı olan yığma kerpiç evler, yığma 
taş okul binaları ve göreceli olarak daha 
yeni olan betonarme okul binalarından 
oluşmaktadır. 

Deprem sırasında, Van şehir merke-
zinde 6 bina yıkılmış ve az sayıda bina-
da da ağır hasar oluşmuştur. Bunun dı-
şındaki binalar depremi hasarsız olarak 
veya hafif sayılabilecek düzeyde hasar-
la atlatmıştır. Erciş ise depremden daha 
fazla etkilenmiştir. İlçede 100’e yakın 
bina tamamen yıkılmış ve bunun yanın-
da çok sayıda bina da ağır hasar alarak 
kullanılamaz hale gelmiştir. Depremde 
yıkılan veya ağır hasar gören betonar-
me binaların çoğunda standardın altın-
da kalacak seviyede zayıf beton ve ka-
litesiz işçilik kullanıldığı gözlenmiştir. Bu 
binalar üzerinde yapılan incelemeler so-
nunda, yönetmeliklerde belirtilen basit 
donatı detaylandırması ile ilgili koşullara 
da uyulmamış olduğu tespit edilmiştir. 

İnceleme yapılan binalarda karşılaşılan 
sorunlar aşağıda sıralanmıştır:

Malzeme ile ilgili sorunlar:
- Agrega  gradasyonunun uygun ol-

maması ve agrega olarak dere çakılı 
kullanılmış olması

- Betonun iyi yerleştirilememiş ve sı-
kıştırılamamış olması

- Nervürsüz donatı çubukları kulla-
nılması ve yeterli kenetlenme boylarının 
sağlanmamış olması

Donatı detaylandırması ile ilgili so-
runlar:

- Etriye uçlarındaki kancaların 90 de-
rece bırakılarak 135 derece kancaları 
olan deprem etriyeleri oluşturulmaması

- Kolon ve kirişlerde yetersiz etriye kul-
lanılması, etriye sıklaştırması yapılmadı-
ğından sargı bölgeleri bulunmaması

Yatay yük taşıyıcı sistemi ile ilgili 
sorunlar:

- Düğüm noktalarında kirişlerin ko-
lonlardan daha kuvvetli yapılması nede-
niyle hasarın kolon uçlarında oluşması 
ve alt kat kolonlarının uçlarında plastik 
mafsallar oluşarak binaların stabilite so-
runları yaşaması

- Zemin katlarda bulunan dükkan ve 
mağazalar nedeniyle bina çevresinde 
bulunan taşıyıcı olmayan duvarların kiriş 
altına kadar devam ettirilmemesinden 
dolayı kısa kolonlar oluşması

Deprem bölgesinde bulunan konvan-
siyonel betonarme binaların yanında 
prefabrik betonarme yapılar da incelen-
miş ve bu yapıların istenilen düzeyde bir 
performans göstererek depremi hasar-
sız atlattığı belirlenmiştir. Ayrıca, şehir ve 
ilçe merkezinde bulunan elektrik direk-
leri, aydınlatma direkleri ve baz istasyo-
nu direkleri gibi yapılarda da deprem ile 
ilgili herhangi bir hasar gözlenmemiştir. 

Van şehir merkezi ile Erciş’in yanısıra 
depremin mekez üssüne yakın bölge-
deki toplam 10 köy de (Topaktaş, Arısu, 
Tevekli, Dibekdüzü, Alaköy, Mollakasım, 
Göllü, Güveçli, Tabanlı, Gedikbulak) zi-
yaret edilmiş ve depremin etkileri detaylı 
bir şekilde gözlenmiştir. Bu köylerdeki 
yerleşim birimleri genelde bir veya iki 
katlı, taş veya kerpiç yığma yapılardan 
oluşmaktaydı. Birçok köyde yığma ya-
pıların büyük bir çoğunluğu tamamen 
yıkılmıştır. Geri kalan yapılar da ağır 
veya orta hasarlı olarak depremi atlat-
mışlardır.

Yığma yapılardaki yıkılmaların, köşe-
lerde düşey çatlakların oluşması, du-
varlarda çapraz çatlakların oluşması, 
köşelerin dışa doğru yıkılması, duvar-
ların burkulması-ayrılması ve çatı döşe-
mesinin esnek olması gibi sebeplerden 
ötürü yapı bütünlüğünün bozulması 
nedeniyle oluştuğu gözlenmiştir. Kerpiç 
evlerin büyük bir çoğunluğunda, oluşan 
çatlakları önleyecek bir hatıl sistemi (ah-
şap veya harç ve donatı karışımından) 
bulunmamaktadır. Hatıllar sadece açık-
lıkların (kapı ve pencere gibi) üzerinde 
mevcut olup, uzunluğu açıklık sonların-
da bitirilmiştir. Birçok yapıda, açıklık ha-
tıllarının bittiği bölgeden geçen çatlakla-
rın tüm duvar boyunca devam ettiği ve 
yapıyı yıktığı belirlenmiştir.    

Arazi taraması sırasında, üç bölge-
de (Tevekli, Dibekdüzü ve Gedikbulak 
Köyleri yakınları) zemin üzerinde açıl-
malara rastlanmış ancak bu açılmaların 
yamaçlardaki toprak kaymasından do-
layı oluşan çatlaklar olduğu kanaatine 
varılmıştır. Bölgedeki detaylı inceleme-
ler sonucunda fay hattı kırılmalarından 
dolayı oluşan yer çatlaklarına rastlan-
mamıştır. 

VAN DEPREMİ İZLENİMLERİ
HALİT CENAN MERTOL YRD. DOÇ. DR. ATILIM ÜNİVERSİTESİ
ERAY BARAN YRD. DOÇ. DR. ATILIM ÜNİVERSİTESİ
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA “MİMARLIK VE 
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ” ÜZERİNE 
GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ 
‘Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin günün de-
ğişen koşullarına göre yeniden düzenlenmesi amacıyla Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak üzerine TMMOB 
görüşü 1 Ağustos 2011 tarihinde gönderildi. 
  

CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET DENETLEME KURULU 
MESLEK ÖRGÜTLERİ RAPORU ÜZERİNE TMMOB GÖRÜŞÜ 
YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Meslek Örgütleri 
Raporu Üzerine TMMOB Görüşü kitap haline getirildi.

TÜRKİYE BARIŞ MECLİSİ TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ   
Türkiye Barış Meclisi Sözcüleri Yavuz Önen, Abdullah Kahra-
man, İmam Canpolat, Metin Bakkalcı 15 Ağustos 2011 tari-
hinde TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı ve Genel Sekreter N. Hakan Genç ile gö-
rüştüler. Görüşmede, Türkiye’de barış için yapılması gerekenler 
üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. 

ANKARA İKK: 
BİR YIL İÇİNDE ANKARA’DA İKİNCİ ULAŞIM ZAMMI!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara’da ulaşım sam-
ları üzerine 17 Ağustos 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada “Ankara ve İstanbul‘da ulaşım ücretlerine yapılan 
son zamlar, Türkiye ekonomisinin bir aynası durumundadır. Zira 
yanlış yönetilen ekonominin bütün yükü doğrudan ve dolaylı ver-
giler ve zamlarla halka yansıtılmaktadır. Ankara ve İstanbul‘da 
aynı gün gerçekleştirilen zamlar da göstermiştir ki AKP iktidarı-
nın elleri halkın cebinden başka bir yere uzanmamaktadır.” diye 
belirtildi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 648 SAYILI KHK İLE BU 
SEFER DE TÜM ÜLKE TOPRAĞI ÜZERİNDE HER TÜRLÜ 
TASARRUFA MUKTEDİR KILINMIŞTIR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 648 Sayılı 
KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilerinin genişletilme-
si üzerine 19 Ağustos 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘de yapılan değişiklik-
lerle açıkça şu söylenmektedir: Hiç kimse ama hiç kimse artık 
elindeki tapuya güvenmesin. Tapu, ister kamu kurum ve kurulu-
şunun, ister özel kişinin, isterse devletin hüküm ve tasarrufu al-
tında olsun bu tapu ve araziler üzerinde istediği tasarrufu yapma 
yetkisi yalnızca ve yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır” 
diye belirtildi.

DAVALARA “YARGI REFORMU”YLA MI ENGEL OLUNACAK?
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB 
tarafından Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin bazı 
maddelerinin iptali için açılan davada, Danıştay’ın “Birliğin dava 
açma ehliyeti bulunmadığı” gerekçesiyle esastan görüşmeyi 
reddetmesi üzerine 22 Ağustos 2011 tarihinde bir basın açıkla-
ması yaptı. 

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB: ADANA BALCALI HASTANESİ 
İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ
 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 23 Ağustos 2011 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Hak arayan işçilere karşı 

hastane ortamında yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor, yaşa-
nanların takipçisi olacağımızın, süreçte sorumluluğu bulunanlar 
hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için her türlü çabayı 
göstereceğimizin bilinmesini ve her türlü baskıya ve hukuksuz-
luklara rağmen haklarımızın takipçisi olmak konusundaki ka-
rarlılığımızı ifade ediyor, gözaltına alınan işçilerin derhal serbest 
bırakılmasını talep ediyoruz” diye belirtildi.

ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI” ÜLKEMİZ 
VE İNSANIMIZ İÇİN GERÇEKÇİ DEĞİLDİR. TMMOB’NİN 
GÖRÜŞLERİ ALINARAK YENİDEN DÜZENLENMELİDİR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 18.08.2011 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ulusal 
Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2023” üzerine 24 Ağus-
tos 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Ülke 
geleceği için son derece önem taşıyan “Ulusal Deprem Stratejisi 
ve Eylem Planı” gibi bir belgenin ancak “toplumsal bir sözleşme” 
niteliği taşıdığında bir anlamı olacaktır. Bu bağlamda UDSEP’in 
kağıt üzerinde kalmaması ve hayatta karşılık bulması için ger-
çekçi bir şekilde yeniden düzenlenmesi şarttır” diye belirtildi.

TMMOB ANADOLU AJANSI ÇALIŞANLARININ EYLEMİNE 
DESTEK VERDİ
 
Anadolu Ajansı’nda son dönemde çalışanlara yönelik artan bas-
kılar üzerine Türkiye Gazeteciler Sendikası 24 Ağustos 2011 ta-
rihinde kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Anadolu Ajansı Genel 
Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen eyleme TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da katılarak destek verdi. 

AKP’NİN KHK’LERİ İLE “HANGİ MÜDÜRLÜK, HANGİ 
KURUM, HANGİ KURUL NE OLUYOR?”BİZ TAKİP EDEMEZ 
OLDUK, SANIYORUZ AKP MİLLETVEKİLLERİ DE TAKİP 
EDEMİYOR...
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 26 Ağus-
tos 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “KHK 
ile kurduğu bakanlığı üzerinden bir ay geçmeden ikiye bölen, 
bundan bir ay sonra görevlerini yeniden düzenleyen; başka bir 
KHK ile bir önceki KHK’yi değiştiren, eklemeler yapan, çıkaran; 
genel müdürlükleri, kurulları bir bakanlıktan diğerine geçiren 
AKP, son olarak yayımlanan 649 sayılı KHK ile Birliğimizin de 
Genel Kurulu’nda temsil edildiği Milli Prodüktivite Merkezi’ni lağ-
vetmiştir” diye belirtildi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: SAVAŞ DEĞİL BARIŞ; ARTIK 
KİMSE ÖLMESİN!
DİSK, KESK, TMMOB, TTB 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ortak-
laşa çağrıda bulundular. Açıklamada “Kim olursa olsun silaha, 
şiddete destek vermeyelim, vermediğimizden daha güçlü olarak 
çözüm için eşitlik, demokrasi, adalet isteyelim. Bir kez daha ses-
leniyoruz: Savaş değil barış, Artık kimse ölmesin!” diye belirtildi. 

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ÜCRET TARİFELERİ 
TASLAĞI ÜZERİNE ADALET BAKANLIĞI`NA GÖRÜŞ GÖN-
DERİLDİ.
 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ücret Tarifeleri Taslağı üzerine 
TMMOB görüşü 9 Eylül 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı’na gön-
derildi.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: 12 EYLÜL AKP İLE SÜRÜYOR!..
 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 12 Eylül darbesinin yıldönümü 
nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Kürt ve Türk 
emekçilerinin sömürüye ve kapitalizme karşı mücadelesinin ör-
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gütlenmesi, temelde, barış içinde özgürlükçü bir geleceğin ön-
görülmesiyle mümkündür. Türkiye’nin temel ihtiyacı ve toplumsal 
barışın gerçek yolu, hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesine dayalı 
bir demokratikleşmeden geçmektedir. 12 Eylül bütün sonuçla-
rıyla ortadan kaldırılmalı ve başta Kenan Evren olmak üzere bü-
tün 12 Eylülcüler yargılanmalıdır!” diye belirtildi.

KARABURUN BİLİM KONGRESİ`NDE DEMOKRATİK KİTLE 
ÖRGÜTLERİ VE SENDİKALARIN SINIF MÜCADELESİNDEKİ 
YERİ TARTIŞILDI
 İzmir Karaburun’da 8-11 Eylül 2011 tarihlerinde düzenlenen “6. 
Karaburun Bilim Kongresi”nin üçüncü gününde gerçekleştirilen 
“Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikaların Sınıf Mücadelesindeki 
Yeri: Türkiye Örneği” başlıklı oturumda bir araya gelen DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB temsilcileri “birleşik mücadele” vurgusu yaptı. 

TMMOB’DEN SAĞLIKÇILARIN EYLEMİNE DESTEK
Aralarında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası (SES) ve Dev Sağlık-İş`in de bulunduğu 
sağlık meslek örgütleri, Sağlık Bakanlığı’nın kanun hükmünde 
kararnamelerle (KHK) hayata geçirmek istediği düzenlemelere 
karşı 17 Eylül 2011 tarihinde TTB Merkez binasından Sağlık Ba-
kanlığı’na yürüyerek bir basın açıklaması yaptılar. TMMOB’nin de 
destek verdiği eylemde AKP’nin sağlıkta özelleştirme çalışmaları 
protesto edildi.
 

TMMOB ÜMMŞP VE İŞSİZLİK YEREL KURULTAYLARI 
TAMAMLANDI 
Aralık ayı içerisinde Ankara’da gerçekleştirilecek TMMOB Ücret-
li Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı öncesi 
İKK’lar aracılığıyla illerde yapılan yerel kurultaylar tamamlandı. 
Ana kurultaya hazırlık olması ve konunun Türkiye genelinde tüm 
örgüt içerisinde tartışılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 
yerel kurultaylar 12 ilde gerçekleştirildi. 

TMMOB KADIN KURULTAYI KAPSAMINDA 18 YEREL 
KURULTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Kadın çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, kadın politikalarının 
üretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla TMMOB 41. Genel Kuru-
lu’nda iki yılda bir düzenlenmesi kararı alınan TMMOB Kadın Kurul-
tayı’nın ikincisi Aralık ayında Ankara’da gerçekleştirilecek. Merkezi 
Kurultay öncesi 18 ilde düzenlenen yerel kurultaylarda konunun 
TMMOB ortamında geniş çaplı bir şekilde tartışılması sağlandı. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN “YAPI DENETİMİ” 
KONULU TOPLANTISINDA TMMOB GÖRÜŞLERİ AKTARILDI 
  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü’nün yapı denetimin hizmetlerinin değerlendirilmesi 
amacıyla düzenlediği toplantıda TMMOB’nin konuya ilişkin gö-
rüşleri aktarıldı. İller Bankası Genel Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde 
28 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya; TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, EMO Başkanı Cengiz 
Göltaş, İMO Başkanı Serdar Harp, MMO Başkanı Ali Ekber 
Çakar ve Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu katıldı. 

TMMOB, DEMOKRASİ KURULTAYI’NA TÜRKİYE’NİN FARKLI 
BÖLGELERİNDEN 20 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YEREL KU-
RULTAYLARLA HAZIRLANDI 
İlki 1998 yılında gerçekleştirilen TMMOB Demokrasi Kurultayı’nın 
ikincisi Aralık ayında Ankara’da düzenlenecek. TMMOB 41. 
Dönem Genel Kurul kararı ile yapılması kararlaştırılan Demokra-
si Kurultayı öncesi İKK’ların bulunduğu 20 ilde yerel kurultaylar 
gerçekleştirildi. 

TBM’DEN BARIŞ ÇAĞRISI
 Türkiye Barış Meclisi silahların susması, Kürt sorunun barışçıl ve 
demokratik çözümü ve herkes için demokrasinin, insan hakları-
nın, özgürlüklerin, sosyal adaletin tesisi için 1 Ekim Cumartesi 
günü Sakarya Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Eyleme, TM-
MOB, DİSK, KESK ve TTB de destek verdi. 

TMMOB, DİSK’İN EYLEMİNE DESTEK VERDİ 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kıdem taz-
minatının kaldırılmasına yönelik girişimler, özel istihdam 
büroları ve torba yasayla getirilen örgütsüzleştirme ve 
güvencesizleştirmeye yönelik düzenlemelere karşı 3 Ekim 
2011 tarihinde TBMM önünde bir basın açıklaması yaptı. 
DİSK Yönetim Kurulu, DİSK Başkanlar Kurulu ve DİSK’e 
bağlı sendikaların katılımıyla gerçekleştirilen eyleme TM-
MOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da katıldı.

8 EKİM MİTİNGİ ÖNCESİ TBMM ÖNÜNDE BASIN AÇIKLA-
MASI YAPILDI 
 Ankara’da 8 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek “İN-
SANCA YAŞAMI SAVUNUYOR, EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRA-
TİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ!” mitingi öncesi düzenleyici 
örgütler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Meclis önünde bir 
basın açıklaması yaparak, milletvekillerini “Sokak Meclisi”nin 
sesini duymaya çağırdılar. 

SOKAK MECLİSİ “GREVLİ TOPLU SÖZLEŞME HAKKI” İÇİN 
İLLERDE MEŞALELİ YÜRÜYÜŞLE BİR ARAYA GELDİ
Ankara’da 8 Ekim’de on binlerin katılımıyla gerçekleştirilen 
“İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN, EŞİT-ÖZGÜR-DEMOKRATİK 
BİR TÜRKİYE” mitingi ile “Sokak Meclisi”ni kuran emek ve 
demokrasi güçleri, emekçilerin sorunlarına dikkat çekmek 
için eylemlerini sürdürüyor. 12 Ekim 2011 Çarşamba günü, 
18.00–22.00 saatleri arasında birçok ilde “Grevsiz Toplu 
Sözleşme, Toplu Sözleşmesiz Sendika Olmaz!” şiarıyla me-
şaleli yürüyüş ve oturma eylemi gerçekleştirildi.
 

TMMOB’DEN KESK’İN GREVLİ TOPLU SÖZLEŞME HAKKI 
EYLEMLERİNE DESTEK
Kamu Emekçileri Sendikaları (KESK), grevli toplu sözleşme 
hakkı için 14 Ekim Cuma akşamı çeşitli kentlerde AKP il bi-
nalarına yürüyüş düzenleyerek, oturma eylemi yaptı. KESK’in 
eylemlerine TMMOB de destek verdi. Ankara‘da gerçekleştiri-
len eylem için Selanik Caddesi’nde toplanılarak AKP il binasına 
yüründü.

23. MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI 
YAPILDI 
TMMOB’nin de üyesi olduğu Mühendislik Dekanları Konse-
yi’nin 23’üncü toplantısı 14-15 Ekim 2011 tarihlerinde Hacet-
tepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yapıldı. TMMOB’yi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın temsil ettiği 
toplantıda, mühendislik fakültelerinin sorunları ve çözüm öne-
rileri ele alındı. 

ARTIK YETER! 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Türk Tabipleri Birli-
ği, Hakkari`de yaşanan saldırı üzerine 19 Ekim 2011 tarihinde 
ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Başta Meclis 
ve Hükümet olmak üzere tüm siyasi partileri, emek ve meslek 
örgütlerini, sorunlarımızın çözümü yönünde barışı esas alan 
tüm demokrasi güçlerini ve demokratik Türkiye özlemi taşıyan 
herkesi «silahlar sussun, akan kan dursun» diye yüksek sesle 
söz söylemeye, barışı egemen kılmak için çaba göstermeye 
çağırıyoruz” diye belirtildi.
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Gerçek Gündem

İşte yeni rant alanları    
1/100.000 Çevre Düzeni Planı’na göre, İstanbul’da yeni konut alanları-
nın açılması planlanıyor. Bu plana göre Avrupa yakasında Silivri-Büyük-
çekmece Gölü aksında D-100 ve TEM otoyolları arasında kalan bölge, 
Silivri’nin batısında Değirmenköy ve Çanta, Hadımköy, Kayabaşı ile Is-
partakule yeni gelişim alanlarına sahne olacak. Anadolu yakasında ise 
Maltepe, Orhanlı, Şile ve Ağva gelişme alanı olarak belirlendi. 10 Eylül 

2011 – Cumhuriyet

İşsiz öğretmen intihar etti: 
Antalya›da iki yıldır işsiz olan Selçuk Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu 
Ceyda Cansu Denker (25), oturdukları 4. kattaki dairenin balkonundan 
ailesinin gözleri önünde atlayarak intihar etti. Genç kadının öğretmenlik 
için birçok kuruma başvurduğu, son olarak gittiği özel bir dershaneden 
aylık 300 lira maaş teklifi aldıktan sonra bunalıma girip intihar ettiği öne 

sürüldü. 12 Eylül 2011 – Birgün

Kocaya 6 ay şiddet yasağı
Kendisine dava açan karısını sokak ortasında bıçaklayan kocaya 
fıkra gibi ceza. Şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak isteyen 
ve dava açan karısını sokak ortasında bıçaklayan kocaya, “6 ay 
eşine şiddet ve korkuya yönelik davranışlarda bulunmama, alkol 
ve uyuşturucu madde alarak ortak kullanılan eve gelmeme, evde 
bu maddeleri kullanmama” cezası verildi. Kararı değerlendiren iki 
çocuk annesi Sevda Kantekin, “Karara, komik diyeceğim ama ol-
muyor” dedi. 14 Eylül 2011 – Cumhuriyet

HES’e girme, HES karşıtlarıyla görüşme! 
Erzurum Bağbaşı Beldesi’ne yapılması planlanan HES’e karşı 

eylem yapan 15 kişi hakkında adli takip kararı çıkartıldı. 17 yaşındaki 
bir kadının ise HES alanlarına girmesi ve HES’lere karşı eylemlerde bu-

lunan kişilerle görüşmesi yasaklandı. 14 Eylül 2011 – Radikal

Şekerde büyük özelleştirme geliyor   
Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Portföy-B: Malatya, Erzincan, Elazığ ve 
Elbistan Şeker Fabrikaları ile Portföy-C: Kastamonu, Kırşehir, Turhal, 
Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikaları portföy grubu olarak bir 
bütün halinde özelleştirilecek. 15 Eylül 2011 – Cumhuriyet  

Genç işsizliğinde birincilik Türkiye’de   
Genç nüfusunun yüzde 28.7’si işsiz olarak sınıflandırılan Türkiye, 
işsiz gençlik konusunda 32 ülke arasında dünyanın en kötü ülkesi 
oldu. Türkiye’de her 10 gençten yaklaşık üçü işsiz. 15 Eylül 2011 – 

Cumhuriyet

Kuran kursları için yaş sınırı kaldırıldı   
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapı-
lan değişikle Kur’an kurslarına yaş sınırlaması getiren düzenleme yürür-

lükten kaldırıldı. 17 Eylül 2011 – Hürriyet

SHÇEK yöneticileri: Mağdur kadın evine dönsün  
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun tartışma yaratan “Te-

cavüze uğrayan tecavüzcüsüyle evlensin” önerisinin bir benzerini Sos-
yal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) bağlı sığınmaevi 
yöneticileri getirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in 
düzenlediği toplantıda konuşan erkek yöneticiler, “mağdur kadınların 
eşiyle barıştırılması” önerisinde bulundu. 22 Eylül 2011 – Cumhuriyet

Rize’de sahil yolu itirafı   
Tayyip Erdoğan’ın öve öve bitiremediği icraatı sahil yolunun fe-

lakete neden olduğunu bizzat AKP›li Belediye Başkanı açıkladı: “Bun-
dan 1.5 ay önce Rize ziyaretleri sırasında Orman ve Su İşleri Bakanımız 
Veysel Eroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Erdoğan Bayraktar’a da 
konuyu aktardım. ‘Bu derelerden biri taşarsa, karayolu 70 santimetre 
yüksek yapıldığı için şehri su basar ve hiçbir şey yapamayız’ dedim. Bu 
dereler taşıdığı ağaç, teresubat ve diğer malzemelerle baskları tıkadı” 
25 Eylül 2011 – Milliyet

Sığınmaevlerine ‘namus’ kriteri
Kadın zirvesinde, ‘hayat kadınlarına sığınma evlerinde ayrı bölüm’ 
önerisi kriz yarattı. SHÇEK yetkilisi gerekçeyi ‘diğer kadınları fuhuşa 
yönlendirebilirler’ diye açıkladı. Feministler ‘Bu tecrittir ve ötekileştirme-
dir’ tepkisi gösterdi. 26 Eylül 2011 – Akşam

Elektriğe zam!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) kararıyla elektrik tarifesi 
meskende yüzde 9,57, sanayide ise yüzde 9,26 oranında yükseldi. 29 
Eylül 2011 – Haberturk

Doğalgaza zam geldi
Soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte doğalgaz 
zammı da gecikmedi. Yapılan açıklamaya göre doğalgaz fiyatlarına ko-
nutta yüzde12.2 ile yüzde 14.3, sanayide ise yüzde 13.7 ile yüzde 14.3 
arasında değişen oranlarda zam yapıldı. 30 Eylül 2011 – Radikal

Deniz Feneri panikte   
Deniz Feneri e.V. soruşturmasını yürütürken görevden el çektirilen 
savcılar, HSYK müfettişlerine verdiği savunmalarda 3 yıllık sürecin 
perde gerisinde yaşadıkları zorlukları ve karşılaştıkları “alışık olun-
mayan müdahaleleri” anlattılar. Savcılardan Nadi Türkaslan’ın, HSYK 
başmüfettişine verdiği savunmasındaki, “Şikâyetçiler yürütülen so-
ruşturmada ulaşılan delillerin paniğini yaşamaktadırlar” değerlen-
dirmesi dikkat çekti.  30 Eylül 2011 – Cumhuriyet

Beyoğlu ‘masa’lı bitti: 2 bin işsiz
Asmalımescit’te gördük ki Beyoğlu’nda masalar kalktıktan sonra kopan 
kıyamet yerini sessiz bir çığlığa bırakmış. Artık esnaf isyanını yüksek 
sesle dile getirmiyor, yüzler asık. Bu süreçte cirolarda yüzde 70-80’e va-
ran düşüşler yaşandığı, 2 bine yakın kişinin işini kaybettiği konuşuluyor. 
3 Ekim 2011 – Akşam

AKP halkı ihbarcılaştıracak
İçişleri Bakanlığı, terör eylemlerine katılanları yakalatan ya da kimliklerini 
ortaya çıkaranlara para ödülü verecek. 3 Ekim 2011 – Milliyet

Akdağ: «Hekim maaşlarını azaltın»   
Sağlık Bakanı Recep Akdağ açıkça hekim emeğinin ucuzlatılmasını 
talep etti. Akdağ, kamuda çalışan doktorlara 7-8 bin lira maaş ver-
mekte zorlandıklarını, özel sektörün ise 15-20 bin lira vererek dok-
torları tahrik ettiğini söyleyerek maaşların düşürülmesini istedi. 05 
Ekim 2011 – sendika.org

Adliye kapısı yoksullara kapandı   
1 Ekim’de yürürlüğe giren Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre 
dava masrafları için gereken ücret, başvuruda tahsil edilecek. Yoksullar, 
işçiler ve emekçiler için adalet aramak ise lükse dönüşecek. 07 Ekim 
2011 – Birgün

Artık reçeteye de para ödenecek!
Hükümet, 35 milyar lirayı aşan sağlık harcamalarını düşürmek için 
bir dizi önlem aldı. Buna göre ilaç kutuları küçültülüp, ödenen ilaç 
faturası düşürülecek. Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikli-
ğe göre, Aile hekimlerinin yazdığı reçeteye de 3 TL ödenecek. 

7 Ekim 2011 – mynetfinans

Doktora bir darbe daha
KHK taslağındaki hükümler doktoru zorlayacak. Uzmanlık eğitimini ya-
pan hekimler senet imzalayacak. Mecburi hizmetini yerine getirmeyen 
asistan, devlete tazminat ödeyecek. 10 Ekim 2011 – Akşam



İkinci ‘aile imamlığı’ MEB’den
MEB’in uygulamaya karar verdiği proje kapsamında imam hatip 

liseleri bünyesinde ailelerle toplantı yapılarak anne-baba, öğrenci ilişki-
leri ve ergenlik konularında eğitimler verilecek. İmam hatip liselerinden 
oluşturulacak heyetler ev ziyaretleri de yapacak. Benzer bir proje, ge-
çen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılmıştı. Diyanet’in sos-
yal içerikli din hizmeti projesi imamların, görev yaptıkları mahallenin her 
sorunuyla ilgilenmesini öngörüyordu. 11 Ekim 2011 – Cumhuriyet

Okulda namus sınırı: Bir metre   
Antalya Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü erkek ve kız öğ-

renciler arasındaki yakınlaşma için «Cinsel istismar vb. durumlarla kar-
şılaşılmaması için mesafe 1 metreden az olmayacaktır” ifadesine yer 
veriyor. 12 Ekim 2011 – Cumhuriyet

Tacizciye 6 ay, protesto edene sürgün   
 Tunceli Pertek’te bir öğretmenin öğrencisine dönük tacizini protesto ey-
lemine katılan üç sağlık emekçisine sürgün cezası verildi. Eyleme konu 
olan tacizin faili ise suçunu itiraf ettiği halde 6 aydan az hapis cezası 
aldı. 14 Ekim 2011 – sendika.org

Asıl vergi rekortmeni vatandaş
Benzindi, sigaraydı, ‘cep’ti derken vatandaşın ödediği vergi iş adamla-
rıyla boy ölçüşüyor. Sigara, içki, cep telefonu ve 1.600 cc üzeri otolarda 
ÖTV oranlarına zam geldi. Cari açığa önlem olarak yapıldığı belirtilen 
artıştan 5.5 milyar TL gelir bekleniyor. AB’de dolaylı vergilerin toplam 
vergi gelirleri içindeki payı ortalama yüzde 35 iken Türkiye’de ise dolaylı 
vergi, KDV ve ÖTV ağırlıklı olarak yüzde 70 civarında. 14 Ekim 2011 – 
gerçekgündem.com

Mesai 6’da başlasın cumartesi de çalışılsın!
Enerji Bakanı Yıldız, mesaiye gün ışığı ayarlaması yapıp yazın 
06.00’da işe başlamayı önerdi. Bakan Yıldız, milyonlarca kişinin 
günlük hayatını etkileyecek önerisini Bakanlar Kurulu’na taşıyaca-
ğını açıkladı: Günışığı mesaisine geçmek ve cumartesileri de çalış-
mak... 14 Ekim 2011 – kanalturk

Tutuklular yemekten zehirlendi
Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan M Tipi Kapalı Ceza ve İn-

faz Kurumu’nda 5 gardiyan ile 19 tutuklu ve hükümlünün gıda zehir-
lenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 19 Ekim 2011 – A.A.

Facebook’ta da dokunulmaz!
Başbakan’a Facebook’tan hakarete 2 yıl hapis! Sosyal paylaşım si-
tesi Facebook’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek ile başbakan yardımcıları, bazı bakan ve milletvekille-
rine “hakarette bulunan” kişinin 2 yıla kadar hapsi istendi. 19 Ekim 

2011 – gerçekgündem

Evren’e işkence sorulmayacak   
Darbe döneminde gerçekleşen işkenceler ve buna bağlı ölümlerle 
ilgili şikâyetler, Ankara’daki ana dosyadan ayrılarak olayın meydana 
geldiği illere gönderilecek. Hazırlanacak iddianamede, Kenan Evren 
ve Tahsin Şahinkaya işkencelerden sorumlu tutulmayacak. 22 Ekim 
2011 - www.ntvmsnbc.com

Kadını koruyana hapis cezası   
Eşini döven kocayı engellemek isterken dayak yiyen iki asistan 4’er ay 
hapse mahkûm edildi. Hem eşini hem asistanları döven kocanın 1.5 

yıllık cezası ise 5 aya indirilip ertelendi. Ankara Cebeci›de sokak ortasın-
da eşine dayak atan kocaya müdahale ettikleri için dayak yiyen ve insan 
hakları alanında çok sayıda çalışmaya imza atmış iki asistana yargıdan 
da kötü haber geldi. Mahkeme, asistanları, akrabaları ve esnafla birlik-
te döven kocaya verdiği cezada “tahrik” indirimi yaparken, kendilerini 
savunan asistanları “müessir fiilde” bulundukları iddiasıyla 3 ay 10 gün 

hapse mahkûm etti. 23 Ekim 2011 – Milliyet

Sıra ‘suç vasfında’
Deniz Feneri e.V. soruşturması adım adım ‘temize havale’ 

edilmek üzere. Soruşturma kapsamında zanlılara yönelik suçlama-
nın dolandırıcılık ve sahtecilikten çıkartılarak, takibi şikâyete bağlı 
bir suç olan güveni kötüye kullanma şeklinde değişebileceğinin ilk 
sinyali şüphelilerin tahliye talebini kabul eden mahkemenin kararına 
“suçun vasıf ve mahiyetinin değişme olasılığı” ifadesiyle yansıdı. 23 

Ekim 2011 – Cumhuriyet

Toplanan 40 milyar TL nerede?
1999’daki depremlerden sonra hükümet, deprem hasarının 

giderilebilmesi için tüm vatandaşlardan toplanacak bir deprem ver-
gisi çıkartmıştı. Bu vergi kapsamında şimdiye kadar 40 milyar liraya 
yakın para toplandığı hesap ediliyor. Ancak bu paranın nerede kimin 
kontrolünde olduğuna ve nasıl kullanıldığına dair hiçbir bilgi yok. 24 
Ekim 2011 – gerçekgündem

Odatv davasında şok rapor
OdaTv Davası’nın tutuklu sanıklarından Gazeteci Müyesser Yıl-

dız’ın bilgisayarında elde edilen ve suça konu olan dosyaların uzman 
raporlarına göre Yıldız’ın bilgisi dışında yüklendiği ortaya çıktı. Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’nin bilgisayar mühendisleri tarafından hazırlanan ra-
porda, delil klasöründe bulunan “Ulusal Medya 2010.doc”, “SY.doc”, 
“Hanefi.doc”, “Yalçın Hoca.doc” isimli dosyaların, Yıldız’ın bilgisayarına 
virüs aracılığıyla aktarıldığı ve zamanlarının değiştirildiği bilgisine yer ve-
rildi. 24 Ekim 2011 – ANKA

Binaları ölü mühendis denetledi
19 ilde hazırlanan raporlarda hayatta olmayan mühendislerin 

imzası bulunuyor. Özel şirketlerin yapı denetimlerinin altından skandal 
çıktı. Şirketlerin yüzde 90’ı denetimleri kağıt üstünde yaparken, hazır-
lanan raporlarda hayatta olmayan mühendislerin imzası bulunuyor. 26 
Ekim 2011 – gerçekgündem

Deprem vergileri ne oldu?
Günlerdir sorulan bu soruya Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ya-

nıt verdi: HARCADIK. Şimşek, toplanan vergilerin sağlık, eğitim, duble 
yollar gibi 74 milyonun ihtiyacını karşılamak için kullanıldığını söyledi. 
Şimşek, uluslararası vergi uygulamalarında da ‹tek bir harcama için ver-
gi toplanması› mantığının doğru bulunmadığının altını da çizdi. 27 Ekim 
2011 – Hürriyet

Çadır kurulacak boş alanlar rezidans oldu!   
Büyük deprem bekleyen İstanbul’da, olası bir felaket anında 

çadır kuracak yer kalmadı. 17 Ağustos sonrasında çadır kentlerin 
kurulacağı, halkın toplanacağı 480 boş alan belirlenmişti. Aradan geçen 
12 yılda İstanbul nüfusu 3 milyon arttı, fakat bu alanların yarısı konut 
veya alışveriş merkezi oldu. 30 Ekim 2011 – Vatan

Deniz Fenerinde tutuklu kalmadı   
Deniz Feneri e.V. Derneği davasında tutuklanan 8 kişiden 6’sının 21 
Ekim’de tahliye edilmesinin ardından kalan iki tutuklu Muzaffer Şafak 
ile Harun Kapuyoldaş da tahliye edildi. Böylece Deniz Feneri davasında 
tutuklu sanık kalmadı. 30 Ekim 2011 – sendika.org

Gerçek Gündem
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Türkiye’de kadın emeğinin 
son dönem eğilimlerini kapita-
lizm ve ataerkillik bağlamında 
inceleyen ve kadın emeğini 
ev içinde, emek piyasasında, 
sanayide, tarımda görünür 
kılmayı hedefleyen kitap 
kadınların ortaklaşa çalışma-
sının bir ürünü olarak ortaya 
çıkmıştır.

Bu kitapta kadın emeği 
açısından kapitalizm ve ata-
erkil sistem arasında Türkiye 
özelinde or-taya çıkan etkile-
şime ve bu etkileşimin özgül 
sonuçlarına işaret edilmekte-
dir. Kadın emeği bağlamında 
ortaya çıkan farklı biçimlerin 
ortaya koyduğu üzere sermaye 
kendi ihtiyaçları uyarınca kadın 
emeğine yönelirken, ataer-
kil ilişkiler sermayeye kadın 
emeğinin kullanımı açısından 
elverişli koşullar sağlamakta-
dır. Dolayısıyla kadın emeğinin 
aldığı biçimler, ataer-killiğin ve 
kapitalizmin yeniden üreti-
minde merkezi bir konum 
taşımaktadır.

Bağlama ustası ve akademisyen 
Mehmet Güldağ’ın ilk albümü çıktı.

Bağlama ustası ve akademisyen 
Mehmet Güldağ’ın tümü kendi söz 
ve besteleriyle hazırladığı Kürtçe 
albümü “Rumet” Kalan Müzik’ten 
yayınlandı. “Rumet” aynı zamanda 
müziyen Güldağ’ın ilk albümü.

Albümüne Rumet (Onur) adını 
vermiş Güldağ. Çünkü farklılığı ve 
özgünlüğü kuşatmak iste-yenlere 
karşı durmak bir onurdur, diyor. 9 
bestenin yer aldığı albümün kayıtları 
İzmir’de Mastring’i ise Almanya’da 
yapılmış. Albümün aranjörü Meh-

Rumet
Mehmet Güldağ
KALAN 

Elinizdeki kitap ağırlıklı 
olarak daha önceden çeşitli 
dergilere yazılmış makaleler-
den oluşmaktadır. Dergiler, 
gazeteler kadar hızla eskiyen, 
geçici yayınlar olmasa da 
erişilebilirlik, kullanılabilirlik 
açısından bir kitap kadar ka-
lıcı da olamamakta. Nitekim, 
bu kitap için bir seçki yapılır-
ken, kitapta yer alan yazıların 
yayınlandığı iki dergiye ulaşı-
lamadı! Böyle olduğu için de 
bir döneme “tanıklık” eden, 
o dönemi değerlendiren kimi 
yazıların bugün bir kez daha 
gün ışığına çıkarılması bir 
gereklilik, bir zorunluluk oldu. 
Bu kitapta toplanan ve yakın 
dönemin birer tanığı olan bu 
yazılar, bugünü anlamamıza 
biraz daha katkıda bulunup, 
yarın için mum ışığı düzeyinde 
de olsa ışık saçacaksa kitap 
da yayımlanma amacına ulaş-
mış olacaktır.

Kitapta toplanan yazılar birbi-
rini tamamlayacağı düşünülen 
üç ana konu temel alınarak se-
çildi. İlk ana konu “yıkım”a dair: 
“refah” devletinin dönüşümü, 
özelleştirme, işsizlik, yoksulluk, 
yasal değişiklikler ve sonuçları. 
İkinci ana konu mücadeleye 
dair: Dünya’da ve Türkiye’de 
grevler, en sorunlu alan olan 
belediyelerde grevler ve bu 
alandaki sendikal örgütlenme 
sorunu, kentlerin sınıf müca-
delesindeki önemi. Üçüncü 
ana konu sınıf hareketine dair: 
Türkiye işçi sınıfı ve bu sınıfın 
önderlik sorunu.

Yıkım Çağında Direniş, 
Arayış ve Sınıf Mücadelesi
Yüksel Akkaya
Sosyal Araştırmalar 
Vakfı Yayınları

Kapitalizm, Ataerkillik 
ve Kadın Emeği
Türkiye Örneği
Sosyal Araştırmalar 
Vakfı Yayınları

Albüm, Film, Kitap, Sergi

Açılık Kokteyli: 18 Kasım 
2011 Saat: 18.30

18 Kasım’da Hacettepe Ün. 
GSF, Gazi Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Anadolu 
Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi ve Çanakkale 
18 Mart Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nin önemli 
sanatçıları “ BELLEK “ başlıklı 
karma sergide Galeri Kara’da 
bir araya geliyor. Sanatçılar:

- Uğurcan Akyüz  - Osman 
Altıntaş  - Zeliha Akçaoğlu  - 
Şeniz Aksoy - Mustafa Salim 
Aktuğ - Canan Atalay - Atila 
Atar - Zuhal Baysar  - Ayşe 
Bilir  - Rıdvan Coşkun  - Hayri 
Esmer  - Birsen Gültekin  - 
Meltem Katrancı  - Hasan 
Pekmezci  - Cengiz Sa-
vaş   - Zülfikar Sayın - Nazan 
Sönmez  - Meliha Yılmaz  

Adres: Galeri Kara 
Mithatpaşa Cad. No: 48 

Kızılay / Ankara

“Bellek” Karma Sergisi
18 Kasım - 07 Aralık 2011

met Ali Edis.
Mehmet Güldağ bir bağlama 

sanatçısı aynı zamanda. Bağlamayı 
hem çalıyor hem de üretiyor. Ege 
Üniversitesi Devlet Türk Müziği Kon-
servatuarı Çalgı Yapım Bülümü’nde 
öğretim görev-lisi olan sanatçı 1993-
2011 yılları arasında binin üzerinde 
bağlama üretmiş. Ürettiği bağla-
malar birçok sanatçı ve müzisyen 
tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda 
Güldağ Bağlama Atöl-yesi’nde özel 
çalışmalarını sürdürüyor.

‘Sonbahar’ filminin ardın-
dan ikinci uzun metrajlı filmini 
çeken Özcan Alper, ‘Gelecek 
Uzun Sürer’ adlı yeni filminde 
Kürt meselesinin 90’lardaki 
durumunu ağıtlar ve tanıklık-
larla aktarıyor. Kürt meselesi-
ne bakış açısını yansıttığı filmi 
hakkında Alper, “Ne olursa 
olsun mesele hep egemen 
medya tarafından görüldü-
ğü için biraz bunu tersyüz 
etmeye çalıştım” yorumunda 
bulunmuştur. 

İstanbul’da bir üniversitede 
müzik araştırmaları yapan 
Sumru (28), ağıt derlemeleri ile 
ilgili yaptığı tez çalışması için 
birkaç aylığına ülkenin güney-
doğusuna yolculuğa çıkar. Kısa 
süreliğine çıktığı bu yolculuk, 
hayatının en uzun yolculu-
ğuna dönüşür. Bu yolculukta 
Sumru’nun yolu Diyarbakır 
sokaklarında korsan DVD satan 
Ahmet, Diyarbakır’da tek başı-
na kalmış yıkık dökük kilisenin 
bekçisi olan Antranik amca ve 
bölgede sürmekte olan ‘adı ko-
nulmamış savaşa’ tanıklık eden 
pek çok karakterle kesişir.

Sumru, üç ay boyun-
ca kaldığı Diyarbakır’da 
peşinde olduğu ağıtların 
hikâyelerini ararken kendi 
ertelediği acısıyla da yüzleşir. 
Diyarbakır’dan Hakkâri’de 
bulunan boşaltılmış bir dağ 
köyüne doğru yola çıkarken 
bu tehlikeli yolculuğa anlam 
veremeyen Ahmet’in “Neden 
bu köy, orada ne var?” soru-
larını yanıtsız bırakır.

Gelecek Uzun Sürer
Senaryo ve Yönetmen: 
Özcan Alper
Yapım: Ersin Çelik
Soner Alper
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