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Başyazı

Haberler

İnceleme: OSTİM ve İVEDİK’deki Bölgelerindeki Patlamalar Nejat Bayülke

Kamuda Çalışan İnşaat Mühendislerine Dair Değerlendirme  

Kırılmalar: Yakalar ve Renkleri: Mühendislik Eğitimi ve Kimliği Elif Güven

Makale: Borçlar Kanunu’nda İnşaat Kusurlarına Bakışın Uluslararası 

Uygulamadan Farkı Hüsnü Tözeren

İMO Ankara Perspektif: Tunus Mısır Libya, İsyanların Terbiyesi 

TMMOB Görüşü: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 

Değişiklik Yapılmasına Dair TMMOB Görüşü

Duyurular, Resmî Gazete

Dosya: 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü

Basında İMO

Dosya: Güvenceli İş Güvenli Gelecek Kampanyası

TMMOB Güncesi

Gerçek Gündem

İMO Güncesi

 • Kültürel Mirasın Depreme Karşı Korunması Çalıştayı
 • genç-İMO Öğrenci Meclisi
 • Betonarme Yapı Tasarımı 1 Kursu
 • Çelik Yapı Tasarımı 1 Kursu
 • Şili Depremi Seminer
 • AOÇ Ortak Basın Açıklaması
 • TMMOB’un Torba Yasa Protestosuna Polis Müdahalesi 
 • 657’yi Değiştirmek Paneli
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Güvenceli İş Güvenli Gelecek…
Türkiye’nin demokrasi güçleri, 24 Ocak kararları ve AKP’nin 

iktidara gelişinden itibaren işsizlik ve güvencesizliği emek 
hareketinin en yoğun gündemi olarak tartışıyor, bu duruma 
yol açan politikaları anlamak, deşifre etmek ve onlara karşı 
çıkmak için kendi politikalarını oluşturuyor. İMO Ankara Şube 
olarak bizler de bu uğraşın Mühendisler açısından daha ve-
rimli ve nitelikli sonuçlar verebilmesi için özel bir çaba har-
cıyoruz. Bültenimiz uzun süredir sayfalarında, mühendisliğin 
değişen statüsü ve sınıfsal konumu ile ilgili yazılara yer veri-
yor, bültenimizin sayfalarının yetmediği yerde bu tartışmala-
rın öncü niteliğindeki uluslar arası metinlerini broşür olarak 
yayınlıyor ve Türkiye’deki mühendislikle ilgili tartışmalara dair 
kuramsal bir literatür oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde 
www.imoankara.org.tr sayfamızda bu problemle ilgili haber-
lere özel bir öncelik vermeye çalışıyoruz. Üniversitelerin Neo-
liberal dönüşümüne paralel olarak mühendislik eğitiminde-
ki yapısal değişimleri kavramayabilmek amacıyla öğretim 
elemanı sayısından öğrenci kontenjanlarındaki artışa kadar 
tüm farklılaşmaları değerlendirebilmek amacıyla bu alanı da 
mercek altında tutuyoruz. Keza işsiz, güvencesiz ve ücretli 
mühendislerin yığınlar oluşturması ve mevcut mühendis üc-
retlerinin basınç altında tutulmasındaki en temel nedenler-
den biri üniversitelerin plansız ve programsız genişlemesi ile 
bu alanlara piyasa mantığının yayılmasıdır. Üniversiteyle ilgili 
problemler ve gelişmeler önümüzdeki dönem genç-İMO’nun 
da katkılarıyla öncelikli ilgi alanlarımızdan birini oluşturacak. 

Araştırmalar, makaleler, bildiriler vs, ne kadar nitelikli olursa 
olsun yine de bir eksiklik söz konusuydu burada. İlk olarak 
dertlerimiz sadece mühendislerin dertleri değil; dünya ça-
pında mesleklere yönelik olarak çok temel bir dönüşüm söz 
konusu: kendilerine ait tarım alanlarından kopartılıp büyük 
şehirlere göç ettirilerek işçileştirilen geniş yığınların söz ko-
nusu olduğu klasik proleterleştirmeye ve işçileşmiş olanların 
emeğinin yeniden üretim süreçlerinin piyasalaştırılmasına 
dayanan son 30 yıla damgasını vuran ikinci proleterleştir-
me dalgasına ek olarak statüleri sermaye ile emek arasında 
ara bir statüyü işgal eden ve profesyoneller diye adlandırıl-
mış olan akademisyen, doktor, avukat ve biz mühendislerin 
de içinde olduğu grubun işçileştirilmesine dayanan yeni bir 
proleterleştirme dalgası söz konusu. İşsiz avukatlar yığınının 
oluşması, aile hekimliğinin plansızlığı ile birlikte doktorların 
işletmeciye dönüşmesi, akademisyenlerin 50d ve sözleşme-
li statüler aracılığıyla güvencesizlik sarmalındaki yeni çalış-
ma koşulları ve biz mühendislerin –özellikle de yeni mezun 
genç mühendislerin- büyük bir çoğunluğunun 800-900 TL 
bandındaki ücretlerle neredeyse ofis personeli olarak çalış-
tırılması hep bu yeni sürecin göstergeleri. Akademisyenler 
50d’ye karşı uzun süredir sokaktalar, doktorlar yeni çalışma 
koşullarını protesto için 13 Mart’ta tüm Türkiye’den Ankara’ya 
geliyorlar, avukatlar vesayet tartışmaları eşliğinde dağıtılmaya 
çalışılan örgütlülüklerini koruma çabasındalar. Ve biz inşaat 
mühendisleri de kendi sorunlarımızı deklare etmek ve duyur-
mak, sorunlarımızın ortaya çıkış nedenlerini ve ileride neden 
olacağı sonuçları şimdiden tahmin edip önlem almak, söz 
konusu dönüşümün daha nitelikli bir resmini çizebilmek için 
kuramsal ve pratik ayakları olan Güvenceli İş Güvenli Gele-
cek kampanyası ile sokağa adım atıyoruz. 

Hiçbir hak talebi sokaktan ve içinde bulunulan verili tarihsel 

...güvenceli iş gü-
venli gelecek kam-
panyası mühendisle-
rin taleplerinin ve on-
ların örgütlülüğünün 
görevlerinin ortaya 
çıkarılmasının pra-
tik süreci olarak ele 
alınmalıdır. Bir yanıyla 
mühendislerin kendi 
sorunlarına dair bir 
farkındalık bilincinin 
yaratılmasını amaç-
layan kampanya di-
ğer yanıyla da kendi 
mevcut sorunlarını 
bütünlüklü, bağlantılı 
bir şekilde gün yüzü-
ne çıkarabilmek ve 
de henüz keşfedil-
memiş problemlerini 
yolda öğrenerek bu 
bütünlüğe katabil-
mekle yükümlüdür.

www.guvenceliisguvenligelecek.org
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etkenlerden bağım-
sız olarak üretilemez. 
Mevcut koşullar ve 
onların sürekli deği-
şen yapısı kurumla-
rın mücadele dina-
miklerini ve yapısını 
da farklılaştırır. Bu 
nedenle Güvenceli 
İş Güvenli Gelecek 
kampanyası mühen-
dislerin taleplerinin 
ve onların örgütlülü-
ğünün görevlerinin 
ortaya çıkarılmasının 
pratik süreci olarak 
ele alınmalıdır. Bir 
yanıyla mühendisle-
rin kendi sorunlarına 
dair bir farkındalık 
bilincinin yaratılma-
sını amaçlayan kam-
panya diğer yanıyla 
da kendi mevcut so-
runlarını bütünlüklü, bağlantılı bir şekilde gün yüzüne çıkara-
bilmek ve de henüz keşfedilmemiş problemlerini yolda öğ-
renerek bu bütünlüğe katabilmekle yükümlüdür. Odalarımız 
ve birliğimiz mühendislerin mevcut sorunlarını, onların kay-
naklandıkları nedenleri ve yol açabileceği sonuçları önceden 
hesaplamakla ve de bunlara karşı direnç noktaları oluştur-
makla yükümlüdür. Kampanyamız, pratik ve hak alıcı bir ufka 
sahip olmanın yanında bu sorunların bir araya getirilmesinin, 
ortaya çıkarılmasının ve bunlara karşı oluşturulacak meşru 
mücadele yollarının üretilebileceği bir tartışma zeminini de 
oluşturma amacındadır. Kampanyamızla ilgili bilgilere www.
guvenceliisguvenligelecek.org sitesinden ve bültenimizin 
bu sayısındaki kampanya dosyamızdan ulaşabilirsiniz.

Proleterleştirme Broşürleri Roli 
Varma ve Val Burris’le devam ediyor…
Charles Derber’in Profesyonelleri Yönetmek metnin çeviri-

si ile başladığımız broşürler serimizi Val Burris’in Sınıf Yapısı 
ve Politik İdeoloji ve Roli Varma’nın Bilim İnsanları Prole-
terleşiyor mu? metinleri ile sürdürüyoruz. Kampanyamızın 
ve önümüzdeki dönem mühendis mücadelesinin temelle-
rini oluşturacak kuramsal tartışmaların teorik çerçevesini 
oluşturan dünya literatüründen bu metinlere İMO Ankara 
Şube’den ve internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İsyan dalgası dünyayı sarar mı?
Tunus, Mısır, Bahreyn, Libya…
Yaklaşık iki aydır Ortadoğu ve Kuzey Afrika ard arda gelen 

isyan dalgaları ile sarsılıyor; 30 yıllık yönetimler ve bu yöne-
timlerin ilkeleri birkaç hafta gibi kısa sürelerde alt-üst oluyor. 
Fakat bu alt-üst oluşlar sadece isyanların olduğu bölgelerle 
sınırlı kalacak gibi gözükmüyor. Çünkü söz konusu ülkeler 
dünyanın petrol ihtiyacını karşılayan ana damarlar olması 
ve ABD’nin bu zamana kadarki Ortadoğu politikasını oluş-

turmuş olması bakı-
mından kritik önem-
de. En büyük müt-
tefiklerden Mısır’ın 
ve bu zamana kadar 
bankalarında pa-
ralarını sakladıkları 
Kaddafi ailesinin 
karşısında bir ko-
num belirleyen ABD 
belli ki yeni bir Orta-
doğu ve Kuzey Afri-
ka politikası oluştu-
ruyor. Söz konusu 
isyanlar Türkiye’yi de 
çok yakından ilgilen-
diriyor; bu ülkelerde 
başlayan isyanların 
neredeyse hiç biri-
ne başından itibaren 
müdahil olmayan 
fakat daha sonra-
dan katılan İslamcı 
hareketlere iktidar 

yolu çiziliyor ve bu esnada Türkiye’deki AKP örneği bir ideal 
olarak sunuluyor. Sermayenin akışkan hareketinin önündeki 
tüm engelleri kaldıran ve insana dair tüm sosyal hakları pi-
yasanın mantığına teslim eden AKP’nin hangi açıdan örnek 
olduğunu bültenimizin orta sayfasında tartışmaya çalıştık. 
Neden İslamcı hareketler bu bölgelerde Neo-liberalizmin 
müttefiki olarak seçildiler sorusu özellikle üzerinde tartışıl-
mayı hak ediyor. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü…
“Kutlu olsun” demek hiçbir anlama gelmiyor. Uzun süredir 

kadınlarla ilgili cinayet haberleri ülke gündeminden düşmü-
yor, ucuz emek gücünün ve yeni esnek çalışma projelerinin 
ana hedefi olan kadınlar esas problemleri yerine üç çocuk 
ya da türban gibi sorunlar etrafında hem sahici olmayan 
hem de bizzat kadının ikinci sınıf statüsünü onaylayan bir 
tartışma çerçevesi içinde düşünülüyorlar. Üniversitenin en 
yetkili ağızlarından olan profesörlerin kaleminden tecavüz 
ve tacizi kadının ‘bir arzu nesnesi’ olmasına bağlayan deh-
şete düşürücü sözcükler saçılıyor. Muhafazakar düşüncenin 
toplumun kolektif bilincindeki yaygınlaşmasına paralel ola-
rak yüzlerce yıllık mücadelenin birikimleri yok hükmündey-
miş sayılarak geri bir noktadan tekrar tartışılmak zorunda 
kalınıyor. Neo-liberal uygulamaların gericilikle iç içe yürüyen 
işleyişi kadının emek, beden ve toplumsal cinsiyet açısın-
dan bu zamana kadar getirmiş olduğu tüm kazanımları tas-
fiye etmeye odaklanmış durumda. Kadının toplum içindeki 
yerini tekrardan belirlemeye dair bu gerici yönelime karşı 
durmak için İMO Ankara Şube olarak Kadın’ın özgürlük 
mücadelesinin destekçisi değil bizzat bileşeni olduğumuzu 
deklare ediyor ve o gün sokakta olacağımızı belirtiyoruz.

Önümüzdeki ay tekrar görüşmek dileğiyle… 

İMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu

Kutlu olsun” demek hiçbir anlama 
gelmiyor. Uzun süredir kadınlarla ilgili 
cinayet haberleri ülke gündeminden 
düşmüyor, ucuz emek gücünün ve 
yeni esnek çalışma projelerinin ana 
hedefi olan kadınlar esas problemle-
ri yerine üç çocuk ya da türban gibi 
sorunlar etrafında hem sahici olma-
yan hem de bizzat kadının ikinci sı-
nıf statüsünü onaylayan bir tartışma 
çerçevesi içinde düşünülüyorlar.



an
ka

ra bülten

şubat-mart ikibino
nb

ir4 

Dekan Danışmanı Süha Özkan dün-
yadan ve Türkiye’den önemli tarihi 
eserleri ve bunlar üzerinde yapılan 
çalışmaları içeren görsel bir sunum 
yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy 
da söz alarak Safranbolu’da tarihi kent 
dokusu hakkında yapılan ve yapılacak 
çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Aksoy’un 
ardından Aytekin Kuş Safranbolu 
Belediyesi ve İMO Karabük Temsilcili-
ğinin hazırladığı Safranbolu’yu tanıtan 
belgeseli sundu.

Çalıştay “Korumacılık İlke ve Kav-
ramları, Terminolojisi ve İlgili Mev-
zuat”, “Kültürel Yapılarla İlgili Proje 
ve Uygulamalar”, “Zemin Durumu, 
Kullanılan Malzemeler, Taşıyıcı Yapı 
ve Deprem Güvenliği” olmak üzere 
3 konu başlığı altında toplandı ve 
her konu başlığı için moderatörleri 
ile gruplar oluşturuldu. Konular her 
grupta katılımcılar tarafından de-
ğerlendirildi, ortaya atılan görüşler 
maddeler halinde sıralanarak rapor 
haline getirildi.

Raporlar çalıştayın kapanış oturu-
munda raportörler tarafından oku-
narak tüm katılımcılarının bilgisine 
sunuldu. Yapılan geniş değerlemelerin 
ardından çalıştay son buldu. 

31 Ekim-01 Kasım 2011’de Antal-
ya’ da yapılacak olan ‘Kültürel Mi-
rasın Depreme Karşı Korunması 
Konferansı’na temel teşkil edecek 
“Kültürel Mirasın Depreme Karşı Ko-
runması Çalıştayı” İMO Ankara Şube 
tarafından 15-16 Ocak 2011 tarihlerin-
de Safranbolu’da yapıldı.

Safranbolu Zalifre Oteli’nde gerçek-
leştirilen Çalıştayın açılış konuşmasını 
İMO Ankara Şube Başkanı Nevzat 
Ersan yaptı. Tarihi kültür mirasının 
depreme karşı korunması ve tarihi 
kültür mirasına sahiplik duygusunun 
gelişmesinin ülkemizde son zaman-
larda oldukça önem kazandığını, 
tarihi eserlerin onarımı ve sağlam-
laştırılmasının inşaat mühendisliğinin 
önemle üzerinde durduğu bir konu 
haline geldiğini belirten Ersan, tarihi 
ve kültürel mirasımıza sahip çıkmanın, 
kollamanın, değerlendirmenin ve res-
torasyon gibi çalışmalarla geleceğe 
güvenle devredilmesini sağlamanın 
meslek insanlarının görevi olduğu gibi 
öncelikle bu alanda politika ve uygu-
lama yetkisi taşıyan siyasi iradenin de 
sorumluluğu olduğunu söyledi. İlgili 
kurumların bu konuya gerekli özeni 
ve duyarlılığı göstermediğini söyleyen 
Ersan sözlerine “Söz konusu alanda 

gerekli bilgi birikimini oluşturmak ve 
tarihi kültür mirasımızın korunması 
yönünde kamuoyunda ortak bir bilinç 
yaratmak adına, şu anda hepimiz bu-
rada bulunmaktayız. Pek çok mesleki 
ve akademik uzmanın katılımıyla ger-
çekleşen Çalıştayımızda; tarihi kültür 
mirasımız; bilimsel, teknik, idari ve 
yönetsel açılardan ele alınacak ve ta-
rihi eserlerimizin bugünü ve geleceği 
farklı boyutlarıyla değerlendirilecektir” 
diye devam etti.

Çalıştayın açılış oturumu yöneten 
ODTÜ’den Erhan Karaesmen, kısa-
ca Çalıştayın hedefini ve beklentilerini 
anlattıktan sonra Antalya’da yapıla-
cak “Kültürel Mirasın Depreme Karşı 
Korunması Konferansı” düzenleme 
kurulu başkanı ODTÜ’den Tuğrul 
Tankut’a söz verdi.

Tuğrul Tankut, konferansın Ulusla-
rarası boyutta yapılmasının gerekçe-
lerini anlattı ve Eskişehir’de yapılan ilk 
Çalıştaydan iyi bir sonuç elde edildiği-
ni, buradan da aynı şekilde başarılı bir 
sonuç beklediğini belirtti.

Safranbolu Kaymakamı Gökhan 
Azcan’ın tüm katılımcılara ve orga-
nizasyon için İMO Ankara Şubesi’ne 
teşekkürlerini ileten konuşmasının 
ardından, ODTÜ Mimarlık Fakültesi 

“KÜLTÜREL MİRASIN DEPREME KARŞI KORUNMASI” 
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ÇALIŞTAYI SAFRANBOLU’DA YAPILDI
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Genç-İMO 4. Öğrenci Meclisi 12-13 
Şubat 2011 tarihlerinde Antalya’da, 38 
üniversiteden 140 sınıf ve üniversite 
temsilcisi ile 8 konsey üyesinin katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

İMO Yönetim Kurulu’nun da katıl-
dığı Öğrenci Meclisi’nin ilk gününde 
öğrenci sorunları ve serbest kürsü 
konuşmaları ile meclis komisyonla-

rının çalışmaları yapıldı.

Basın-Yayın Komisyonu, Yönetme-
likler Komisyonu, Örgütlenme Komis-
yonu, Kamp Komisyonu, Öğrenci So-
runları Komisyonu olarak yapılan ça-
lışmalar Sonuç Bildirgesi Komisyonu 
tarafından değerlendirilerek 4. Öğren-
ci Meclisi Sonuç Bildirgesi yayınlandı.

Sonuç Bildirgesi’nde

- Ülkemizde Öğrenci Sorunlarının 
artarak devam ettiği bu sorunların 
çözümüne yönelik olarak genç-İMO 
örgütlülüğünün tamamını kapsayacak 
şekilde kolektif çalışmalar yapmaya 
devam edilmesi 

- Örgütlüğümüzün daha ileri nok-
talara taşınabilmesi için kamp, ba-
sın yayın çalışmaları, sosyal iletişim 
ağları gibi araçların daha etkin kul-
lanılması gerektiği bu amaçla şube 
öğrenci kurullarınca gerçekleştirilen 
etkinliklerinin konseyle paylaşılarak 
tüm genç-İMO örgütlülüğüne yayıl-
ması

-  Toplumsal konulara duyarlılık ge-
liştirmek amacıyla çeşitli etkinler ya-
pılması.

-  Meslek alanımıza ilişkin gelişmele-
ri takip edebilmek uygulamaya dönük 
bilgi sahibi olabilmek amacıyla etkin-
liklere devam edilmesi, konuları öne 
çıkmıştır.

İkinci gün yapılan seçimler ile yeni 
öğrenci konseyi belirlendi.

genç-İMO ÖĞRENCİ MECLİSİ ANTALYA’DA YAPILDI

Afyonkarahisar Temsilciliği
İMO Ankara Afyonkarahisar Tem-

silciliği “Meslekte 25. ve 40. Yıl 
Plaket Töreni” düzenledi. 22 Ocak 
2011 Cumartesi günü yapılan gece-
ye İMO Ankara Şubesi’nden Şube 
Başkanı Nevzat Ersan ve Şube Yö-
netim Kurulu Sayman Üyesi Haluk 
Ekinci de katıldı. Gecede meslekte 
40 yılını dolduran Necip Taşpınar, 
Zekai Ütebay, İsmail Erhan Tok-
man, Münir Bilgili, Hüseyin Yücel, 
Sebahattin Demirsoy ve meslekte 
25 yılını dolduran Ercan Özbudak, 

Beytullah Görgülü, Abdil çamcı, 
Mehmet İpek ve Fethi Karaca’ya 
plaketleri verildi.

Kayseri Temsilciliği
İMO Ankara Şubesi Kayseri Tem-

silciliği tarafından geleneksel daya-
nışma gecesi 4 Şubat 2011 Cuma 
günü Grand Eras otelde gerçekleş-
tirildi. Yaklaşık 350 üyemizin katıldığı 
gecede Meslekte 40. yılını tamam-
layan 7 üyemize rozetleri takılarak 
plaketleri verildi.

Bartın Temsilciliği
İMO Ankara Şubesi Bartın Temsilcili-

ği tarafından 15 Ocak 2011 Salı günü 
Saft Otel Tesisleri’nde meslekte 25 
yılını dolduran meslektaşlara dayanış-
ma yemeği düzenlendi ve plaketleri 
verildi. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı ge-
cede Belediye Başkanı Cemal Akın 
ile Bayındırlık ve İskan Müdürü Vedat 
Durna da katıldı. Gece Temsilci Fatih 
M. Kanbur’un inşaat mühendislerinin 
ve tüm mühendislerin sorunları ile ilgili 
konuşmasıyla başladı. 

İMO Ankara Temsilcilikleri 

MESLEKTE 25. ve 40. YIL Plaket Törenleri
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“Betonarme Yapı Tasarımı – 1” 
kursu 4 Ocak 2011 Salı günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde veril-
meye başladı. Toplan 40 saat devam 
eden ve 30 kişinin katıldığı kursu 
İnş. Müh. Hakan Güvengiz ve İnş. 
Müh. Emin Aldemir verdi. 

İnş. Müh. Hakan Güvengiz ve İnş. 
Müh. Emin Aldemir kurs süresince; 
Bina Tasarımlarında Yük Tahminleri 
ve Yükleme, Taşıyıcı Sistem ve Sis-
tem Seçimi, Kiriş Tasarımı, Kolon 
Tasarımı, Perde Tasarımı, Döşeme 
Tasarımı, Temel Tasarımı konularında 
bilgiler verdi.

“BETONARME YAPI TASARIMI–1” KURSU 

“Çelik Yapı Tasarımı – 1” kursu 
3 Ocak 2011 Pazartesi günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde ve-
rilmeye başladı. Toplam 32 saat 
devam eden ve 30 kişinin katıldığı 
kursu Proje ve İnşaat Kalite Müdü-
rü olan İnş. Yük. Müh. İlker Yılmaz 
Türker verdi. 

Türker kurs süresince; Çelik Yapı 
Elemanları, Çelik Yapılarda Birleşim 
ve Ekler, Yönetmelik ve Standartlar, 
Yükler ve Yük Kombinasyonları, Ta-
şıyıcı Sistem Düzenlemesi, Tasarım 
Yöntemleri, Uygulama Alanları baş-
lıklarında bilgiler verdi.

“ÇELİK YAPI TASARIMI–1” KURSU 

“Power Project” kursu 16 Şubat 
2011 Çarşamba günü İMO Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde verilme-
ye başladı. Toplam 32 saat devam 
eden ve 18 kişinin katıldığı kursu 
Yasin Vural verdi. 

Yasin Vural kurs süresince ilk 
bölümde takvimler, ilave takvim-
ler, proje oluşturma,  akt iv i te 
ilişkilendirme, yeniden planlama, 
kısıtlamalar, tampon aktivite, pro-
je yapılandırma, kod kütüphaneler, 
görünümü değiştirme, açıklama 
notu ekleme, iş ayrışım yapısı (wbs) 
oluşturma, (aktivite no) iş ayrışımı 
numaralandırması, referans hattı, 
ilerlemeleri kullanma, filtreler, pro-
jeleri sıralama, çizelge biçiminde 
raporlama, kütüphane, projeyi yaz-

dırmaya hazırlama, proje yazdırma 
konularında; ikinci bölümde ise 
Kütüphaneler, Maliyet Merkezi, Ma-
liyetleri Atama, Kaynaklar, Kaynak 
Atama, Histogramalar, Referans 
Hattı, Referans Hattını kullanarak 

maliyet kıyaslama, İlerlemeleri kul-
lanma, Özel tanımlı alanlar, Kay-
naklar, Kaynak Modelleme, Talep ve 
Çizelgelenmiş Kaynaklar, Kaynak 
Derecelendirme, İş tablosu konula-
rında bilgiler verdi.

“POWER PROJECT” KURSU  
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“Yaklaşık Maliyet – Hakediş” kursu 8 Şu-
bat 2011 Salı günü İMO Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde verilmeye başladı. Toplam 30 saat 
devam eden ve 18 kişinin katıldığı kursu İnş. 
Müh. Zafer Kesin verdi. 

Keskin kurs süresince, Genel Tanımlar; 
Projenin Çözümlenmesi ve İş Gruplarının 
Oluşturulması; İmalatların Gruplandırılma-
sı: Saha İşleri - Beton İşleri - Duvar İşle-
ri - Metal İşleri - Isı ve Su Yalıtımı - Kapı, 
Pencere ve Cam İşleri - Ahşap ve Plastik 
İşleri - Kaplama İşleri - Aksesuarlar ve Özel 
İşler – Müteferrik İşler vb.; İmalat Miktarları-
nın Hesaplanması (Metraj); Birim Fiyatların 
Tespiti (Fiyat Analizleri); Maliyet Tablolarının 
Oluşturulması (Yaklaşık Maliyet – Hakediş) 
başlıklarında bilgiler verdi.

“YAKLAŞIK   MALİYET – HAKEDİŞ” KURSU 

Öğrenci üyeler için “Bilgisayar Destekli Yapı 
Tasarımı - Mühendislik Yapılarının Sonlu Ele-
manlarla Analizi” kursu 26 Şubat 2011 Cumar-
tesi günü İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
başladı. 18 kişinin katıldığı ve toplam 24 saat 
devam edecek kursu İnş. Müh. Özkan Kale ve-
recek.

Kale, kurs süresince, genel kavramlar, ya-
pısal çözümlemede sonlu elemanlar yönte-
mi, temel kavramlar ve malzeme özellikleri, 
bilgisayar destekli yapı tasarımı mühendislik 
yapılarının sonlu elemanlarla analizi yapı-
sal çözümleme programı, bilgisayar destekli 
yapı tasarımı mühendislik yapılarının sonlu 
elemanlarla analizi kullanıcı ara yüzü, yapısal 
çözümleme ve tasarım için SAP2000’de işlem 
aşamaları başlıkları altında bilgiler verip çö-
zümlü örnekler yapacak.

“BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPI TASARIMI - MÜHENDİSLİK 
YAPILARININ  SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ” KURSU

Rocscience Slide/Pha-
se2” kursu 26 ve 27 Şubat 
2011 tarihlerinde 2 dönem 
olarak İMO Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde verilmeye 
başladı. 

Toplam 16 saat devam 
edecek ve 18 kişinin katıldı-
ğı kursu Yük. İnş. Müh. G. 
Önder Özen verecek.

Özen kurs süresince Sli-
de/Phase2 Programları ve 
Genel Özellikleri, Analiz Tür-
leri; Statik Analiz, Aşamalı 
Analiz, Yarı-statik (Pseu-
do-statik) Analiz, Sızma 
Analizi, Çözümlü Örnekler, 
Şev Stabilitesi, Kazı Destek 
Sistemleri, Tünel Analizi ve 
Tasarımı, Dolgu Baraj Ana-
liz ve Tasarımı başlıklarında 
bilgiler verecek.

“ROCSCIENCE SLIDE/
PHASE2” KURSU  
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Temsilciliklerle olan ilişkilerin kurum-
sal ve çok daha örgütlü bir düzeyde 
kurulması düşüncesiyle İMO Anka-
ra Şube Temsilcilik ziyaretleri devam 
ediyor. Bu ziyaretler kapsamında İMO 
Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan 
ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ha-
luk Ekinci 11 Şubat 2011 tarihinde 
Ankara Şube’ye bağlı Kırıkkale ve Kır-
şehir Temsilciliklerine gitti.

İMO Ankara Şube’nin temsilcilikler-
le çok daha nitelikli, bir o kadar da 
örgütlü ilişkiler kurabilmenin yolları-
nı ve olanaklarını aradığı bu ziyaret-
lerde, temsilciliklerin uygulamaları 
hakkında fikir alışverişinde bulunul-
du. Şubenin taleplerinin ve değer-
lendirmelerinin iletildiği toplantıda, 
temsilciliklerin istekleri ve sıkıntıları 
dinlendi.

İMO ANKARA ŞUBE Kırşehir ve 
Kırıkkale Temsilciliği’ni Ziyaret Etti
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“27 Şubat 2010 Şili 
Depremi” Perde Duvar 
Hasarı – Güçlendirme 
Teknikleri

20 Ocak 2011 Perşembe günü İMO 
KKM Rüştü Özal Salonu’nda “27 
Şubat 2010 Şili Depremi Perde Du-
var Hasarı – Güçlendirme Teknikleri” 
semineri gerçekleştirildi. Semineri 
İnş. Yük. Müh. Nejat Bayülke sun-
du. 
Bayülke seminere katılanlara Şili 
Depremi’ndeki perde duvar hasarları 

hakkında bilgiler verdi ve güçlendirme 
tekniklerini anlattı.

“Maden Atıkları (Atık 
Barajları) Yönetiminde 
Son Gelişmeler ve Tür-
kiye Mevzuatı”
4 Şubat 2011 Cuma günü İMO KKM 
Rüştü Özal Salonu’nda “Maden Atık-
ları (Atık Barajları) Yönetiminde Son 
Gelişmeler ve Türkiye Mevzuatı” se-
mineri gerçekleştirildi. Semineri Dr. 
İhsan Kaş ve Çevre Mühendisi Kor-
han Altındal sundu. Kaş ve Altındal 

seminere katılanlara maden atıkları 
(atık barajları) yönetimindeki son ge-
lişmelerini anlattı ve Türkiye Mevzuatı 
hakkında bilgiler verdiler. 

“Müşavirlik Hizmetleri 
ve FIDIC Kurallarının 
Türkiye’deki 
Uygulamaları”

24 Şubat 2011 Perşembe günü İMO 
KKM Rüştü Özal Salonu’nda “Mü-
şavirlik Hizmetleri ve FIDIC Kural-
larının Türkiye’deki Uygulamaları” 
semineri gerçek-leştirildi. Semineri 
Yük. İnş. Müh. Salih Bilgin Akman 
ve Yük. İnş. Müh. Dinçer Kulga 
sundu. Akman ve Kulga semine-
re katılanlara müşavirlik hizmetleri 
ve FIDIC kurallarının Türkiye’deki 
uygulamaları hakkında bilgiler ver-
diler. 

“Yeşil Bina Tasarımı ve 
Örnek Uygulama”
27 Ocak 2011 Perşembe günü İMO 
KKM Rüştü Özal Salonu’nda “Yeşil 
Bina Tasarımı ve Örnek Uygulama” 
semineri gerçekleştirildi. Semineri Dr. 
İhsan Kaş ve Yük. İnş. Müh. Mehmet 
Dönmez sundu. Kaş ve Dönmez se-
minere katılanlara Yeşil bina tasarımı 
hakkında bilgiler verip örnek uygula-
maları sundular.

SEMİNERLER

Şubemiz tarafından üyelerimize 
daha iyi hizmet verebilmek ama-
cıyla sizlere telefonla ulaşmak 
suretiyle bilgi güncellemesi ya-
pılmaktadır. 

Sizlere soracağımız kişisel bilgi 
ve iletişim güncellemesine dair 
sorularla üye profilimiz hakkında 
daha tutarlı bilgiye ulaşılacak;  
iletişim bilgilerinizin şubemizde 
doğru olarak depolanması da 
yayınlarımızın, bültenimizin ve et-
kinliklerimizin duyurularının size 
kolaylıkla ulaşabilmesini sağla-
yacaktır. 

Yardımlarınız için şimdiden te-
şekkür ederiz. 

TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi

BİLGİ
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Meslek Odaları ve Sivil Toplum Ör-
gütleri 26 Ocak 2011 Çarşamba günü 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
tarafından Çiftliğin “Yeni Kurumsal 
Kimliği”ni belirlemek amacıyla açtığı 
logo yarışmasıyla ilgili ortak basın açık-
laması yaptı:

Atatürk Orman Çiftliği Başkent 
Ankara’nın sahip olduğu toplumsal ve 
kültürel kimliği temsil eden ve değerle-
rini yansıtan çok önemli bir alandır. Ne 
yazık ki bu alan, gelişen ve büyüyen 
kentin önemli bir rant odağı olarak gö-
rülmeye başlamıştır.

 Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş 
amacı ziraat ve hayvancılıktır. Bunla-
rın uzantısı olarak endüstriyel tesisler 
inşa edilmiş, üretimin değerlendiril-
mesi amacıyla ticari birimler oluştu-
rulmuştur. Bunun yanı sıra Başkent 
Ankara’nın sosyal yaşamına hizmet 
eden tesislere de AOÇ arazisi içinde 
yer verilmiştir. Atatürk’ün Vasiyeti’nde 
yaklaşık 52.000 dekar olarak Ankara 
halkına emanet ettiği AOÇ arazisinin 
yaklaşık %36’sının satışı / talanı 1950- 
1983 yılları arasında çıkarılan 8 ayrı 
yasa ile gerçekleştirilmiştir. AOÇ’den 
koparılan bu alanlarda çimento fabri-
kasından otobüs terminaline, devlet 
mezarlığından atık su kolektörlerine, 
kömür depolarından benzinliklere 
kadar, Atatürk’ün vasiyetinde bulun-
mayan ve kurulma amaçları dışında 
kalan birçok kullanım bulunmaktadır. 
Bunların yanında, arazinin oldukça 
büyük bir bölümünün de kira, protokol 
gibi yöntemlerle devri/ tahsisi gerçek-
leştirilmiştir. Böylece, kamunun malı 

özel mülkiyete dönüştürülmüş, arazi-
nin bütünlüğüne ve sürekliliğine zarar 
verilmiş, çok parçalı bir yapıya bürün-
mesine neden olunmuştur. Arazideki 
bu durum rant beklentilerinin de gün 
geçtikçe artmasına yol açmaktadır.

 Son yıllarda ise, böylesi parçacı uy-
gulamaları meşrulaştıran ve alanı bü-
tüncül olarak ranta açmayı hedefleyen 
planlama girişimleri gündeme gelmiş-
tir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
AOÇ alanını dilediği gibi kullanması-
nın önünü açacak yasal düzenleme 
2006 yılında bir kanunla yürürlüğe 
sokulmuş, bunun hemen ardından 
alanı ranta teslim edecek bir imar planı 
onaylanmıştır. Meslek Odalarının açtığı 
dava sonucu iptal edilen bu planın ar-
dından yeni bir plan girişimi geçtiğimiz 
aylarda bir kez daha gündeme getiril-
miş, bu plan da meslek odalarınca yar-
gıya taşınmıştır. Bu dava süreçlerinde 
ısrarla altı çizilen nokta Atatürk Orman 
Çiftliği’nin sahip olduğu tüm değerlerle 
birlikte korunmasının gerekliliğidir.

Başkentin tam ortasında yer alan bü-
yük bir alan olan AOÇ’de bugüne ka-
dar yaşanmış olan bu olumsuz süreç, 
kuruluş amacının dışına çıkan kulla-
nımlar ve düzenlemelerden kaynaklan-
mıştır. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlü-
ğü tarafından Çiftliğin “yeni kurumsal 
kimliği”ni belirlemek amacıyla açtığı 
logo yarışması da, AOÇ’de geçmişte 
yaşanan planlama ve karar süreçleriy-
le benzerlik taşımaktadır. Beklentisinin 
tam olarak ne olduğu anlaşılmayan bu 
yarışmanın sürecinde, Atatürk’ün vasi-
yeti ile topluma mal edilmiş olan Ata-
türk Orman Çiftliği’nin logosunun de-

ğiştirilmesine bürokrasi karar vermiş, 
katılımcı bir süreç yine işletilememiştir.

Bu değişiklik girişimi, kentin belleğini 
oluşturan bir simgenin daha silinmesi 
anlamına gelmektedir. Bu yönüyle gi-
rişimin bizzat kendisi simgeseldir ve 
son yıllarda örnekleri artan ve kentlileri 
kentlerine yabancılaştıran girişimler 
dizisinin son halkası olarak değerlen-
dirilmelidir. Kurumun logosunun, her-
hangi bir şirket mantığıyla, pazarlama 
gücünü artırmak hedefiyle veya tüke-
ticileri cezbetmek arayışıyla değiştiril-
mesi, AOÇ’nin mekânlarının ardından 
kurumsal niteliğinin de sermayenin 
mantığına terk edilişinin işaretidir. Bu 
girişim, tam da AOÇ’nin sahip olduğu 
kurumsal kimliğin kavranamamışlığı-
nın göstergesi olarak anlaşılmalıdır.

Atatürk Orman Çiftliği, kurulduğu 
günden bu yana kuruluş amacıyla ve 
varlığıyla başlı başına bir kurumsal 
kimliktir ve toplumca benimsenmiş 
bu kimlik değiştirilemez, değiştiril-
memelidir. 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi  / 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi / TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası Ankara Şubesi / TMMOB Çevre 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi / TMMOB 
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi / TMMOB 
Ziraat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi / 
Çankaya Kent Konseyi / Mülkiyeliler Birliği Genel 
Merkezi / Mülkiye Dergisi / Koleksiyoncular 
Derneği Bilim ve Ütopya Kooperatifi / VEKAM / 
Çankaya Filatelik Araştırmalar Derneği / KİGEM 
(Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı) 
/ Ankaralılar Kulübü Derneği / Kavaklıdere 
Dayanışma ve Güzelleştirme (Kavaklıderem) 
Derneği / Cumhuriyet Kadınları Derneği / Türk 
Kadınlar BirliğiSıhhiye Sivil Toplum Platformu /
Türkiye Sanatkarlar Derneği Ankara Şubesi

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’nin SAHİP OLDUĞU 
“KURUMSAL KİMLİK” KORUNMALIDIR!
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açabileceğini ısrarla dile ge-tirmekte-
dir. 

Öte yandan ise, siyasi iktidar her de-
mokratik tepkiye olduğu gibi bu uyarı-
ları da provoke et-meye çalışmış, yan-
daş medya aracılığı ile sendikaları ve 
Meslek Odaları`nı marjinal göstermeye 
çalışmıştı. AB, ABD ve IMF güdümlü 
AKP‘nin demokratik uyarıları göz ardı 
etmesi, meslek odalarını ve sendikaları 
marjinal ilan etmesi ölümleri engelle-
memektedir.

Demokratik Türkiye, İnsanca Yaşam!
AKP Hükümeti, seri iş cinayetlerin-

deki ölümleri maç protestoları kadar 
önemsememektedir. Spor salonu ya 
da futbol sahasında başbakan pro-
testo edilince, protestocuları bulmak 
için se-ferber olan yetkililer, 20 işçinin 
ölmesinde bu kadar telaşlanmamışlar 
ve seferber olmamışladır. Emekçiler 
ölmesin, insanca yaşayabilsin diye 
yaptığımız bu açıklamanın da kovuştu-
rulmasını, bizlerin suçlu ilan edilmesini 
dört gözle bekliyoruz. AKP ve yandaş 
medyası bu fırsatı kaçırmasın.

Son yıllarda çalışma yaşamının de-
netiminin piyasalaştırılması ve taşeron-
laşmanın yaygınlaş-ması sonucunda 
seri iş cinayetleri gittikçe artmaktadır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ise “Emek” mahallesinde ikamet et-
mekte, fakat emeğe ihanet sermayeye 
hizmet etmektedir. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı çalışanların değil 
patronların sesini duymakta, asgari 
ücreti, çalışma saatlerini ve biçimini, iş 
güvencesizliğini, işsizliği hep işveren-
lerin isteklerine göre düzenlemektedir. 
Emek ve Meslek Örgütleri, sendikalar, 
kitle örgütleri, emekten, halktan, de-
mokrasiden barıştan yana olan tüm 
güçler olarak bir kez daha belirtiyoruz. 

Çalışma yaşamını katılımcı ve de-
mokratik bir yaklaşımla, çalışanların 
sigortasız ve güvencesiz bırakılmasını 
önleyerek, sendikasızlaştırmayı değil 
sendikalı olmayı özendirerek, kayıt dışı 
çalıştırmayı önleyerek, insanca bir ya-
şamı sürdürecek ücretle çalışılmasını 
sağlayarak düzen-leyin. Bizler, piya-
salaştırılmış değil insan odaklı bir işçi 
sağlığı ve iş güvenliği yasasının ta-kip-
çisi olacağız. Daha düşük maliyet ve 
daha fazla kâr uğruna daha fazla insan 
ölmesin.

İş cinayetleri kader değildir!
Bu mızrak bu torbaya sığmaz!
Kurtuluş yok tek başına, ya hep be-

raber ya hiçbirimiz!
Güvenli iş güvenli gelecek
AKP sonun MÜBAREK olsun!
Bunlar kaza değil cinayet

Ankara Emek ve Meslek Örgütleri 
Platformu bileşenleri, OSTİM’de mey-
dana gelen ve 20 işçinin hayatını kay-
bettiği iş cinayetlerini, 09 Şubat 2011 
Çarşamba günü Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı önünde protesto 
ederek, Bakanlık kapısına “İş Cina-
yetlerine Alışma ve Sosyal Güvensizlik 
Bakanlığı” pankartını astılar. Protes-
toya İMO Ankara Şube yöneticileri ve 
çalışanları da katıldı.

KESK Genel Başkanı Döndü Taka 
Çınar ve OSTİM‘deki patlamanın ya-
kınlarında çalışan, olay mahalline ilk 
gidenlerden işçi Gökhan İrez’in de 
söz aldığı basın açıklamasında, açıkla-
mayı Ankara Emek ve Meslek Örgüt-
leri Platformu (AEÖMP) adına Dönem 
Sözcüsü Ramazan Pektaş yaptı:

“Neler yapmadık şu vatan için/
kimimiz öldük/kimimiz nutuk söy-
ledik”

(O. Veli Kanık-Vatan İçin)
Son bir hafta içinde yine iş cinayetle-

ri, yine ölümler, yine nutuklar. Öncelikle 
yakınlarını yiti-renlere başsağlığı yara-
lananlara acil şifa dileriz.

Geçen haftanın basına yansıyan iş ci-
nayetleri bilançosu: 20 kişi OSTİM‘de, 
1 kişi Afşin‘de, 2 kişi Antalya‘da öldü, 
50‘den fazla emekçi de yaralandı. Yeni 
yılın ikinci ayının henüz başın-daki bi-
lanço ise toplam 50 ölüm. 

AKP hükümeti eliyle yürütülen neo-li-
beral politikalar sonucunda “işçi sağlı-
ğı” önce yasalardan kaldırılarak yerine 
“iş sağlığı” ifadesi getirildi. İşçinin değil 
işin sağlığını düşünen düzenlemeler 
sonucunda, Tuzla‘da, Davutpaşa‘da, 
Zonguldak‘ta, Balıkesir‘de, Bursa‘da, 
Antalya‘da çok sayıda emekçi öldü. 
Bütün bu ölümlülerin sorumluları ise 
başta hükümet, bakanlar ve ilgililer ise 
yaşananları kaza, ölümleri de kader 
olarak açıklayarak suçlarını örtbas et-
meye çalıştılar.

OSTİM ve İVEDİK iş cinayetleri bir 
kez daha göstermiştir ki, siyasi iktidar 
ve işverenler, işçilerin hayatını değil 
maliyetleri nasıl düşüreceklerini dü-
şünmektedirler. Torba yasa dedikleri 
çorba yasa ile çalışma yaşamından iş 
güvencesine, sosyal güvenlikten sen-
dikaya kadar onlarca hak gasp edildi. 

Haklarını arayan emekçilere ise biber 
gazı, tazyikli su ve cop reva görüldü. 
Aynı günlerde Mısır Devlet Başkanı‘na 
değişim isteklerine kulak ver diye 
öğütler verilmesi ise “bu ne perhiz bu 
ne lahana turşusu” deyimini akıllara 
getirdi. 

İş Cinayetleri Kader Değildir!
Kamunun sosyal güvenlik alanından 

da tasfiyesi neredeyse tamamlanmış, 
denetimler de aynı bakış açısıyla ti-
carileştirilmiştir. OSTİM ve İVEDİK Or-
ganize Sanayi Bölgelerinde yaşanan 
son patlamalarda sadece emekçiler 
değil sosyal devlet de ölmüştür. Mülki 
İdare ağız birliği etmişçesine işveren-
leri korumaya çalışmış, SGK kayıtları 
belirlenene kadar ölü ve yaralı sayıları 
ile isimleri kamuoyuna açıklanmayarak 
olası kaçak çalıştırmalar riske edilme-
miştir. Pat-lamalardan birinin olduğu 
işyerinin, ruhsat konusu ile iştigal ko-
nusunun farklı olduğu iddiaları da aynı 
yetkililer tarafından gözardı edilmiştir. 
Patlamalar sonrasında yapılan arama 
ve kur-tarma çalışmaları da doğru şe-
kilde yapılmamış, aydınlatma amaçlı 
jeneratör gürültüsü altında kurtarma 
çalışması yürütülmüştür.

Çok değil bir kaç hafta önce TMMOB 
ve TTB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı önünde bir açıklama yapa-
rak iş güvenliği mühendisliği ve işyeri 
hekimliği konusundaki yanlışlıklara 
dikkat çekmişti. Uzun bir süredir bir 
çok Meslek Odası ve sendika, çalışma 
yaşamındaki iş güvenliğinin ve dene-
timinin piyasalaştırılmasının nelere yol 

OSTİM’DE MEYDANA GELEN İŞ CİNAYETLERİ ÇALIŞMA VE 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ
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3 Şubat 2011 günü önce sabah saat 11.05’de OSTİM’de 
bir patlama olmuş, bunu 19.25 civarında buraya çok ya-
kın İvedik Organize Sanayi bölgesinde olan diğer patla-
ma izlemiştir. Bu patlamalar ve yarattığı can ve mal kay-
bının yanında patlamaların olduğu yapılardaki hasar İMO 
Ankara Şubesince incelenmiştir

İLK PATLAMA OSTİMDE

Bu patlama ÖZKANLAR Hidrolik Makina İmalat Sanayi 
Şirketi’nin OSTİM Mega Center yanındaki sondaj cihaz-
ları ürettiği fabrikasında olmuştur. Burada 8 kişi ölmüştür. 
Patlama oksijen kaynağı yapılan zemin katın arka sağ bö-
lümünde olmuştur. 

Yapı prefabrik taşıyıcı sistemlidir. 4 kat yüksekliğindeki 
(zemin + 3 kat) tek parça kolonların kat düzeyindeki gus-
selerine uçları mafsalli kirişler oturmaktadır. 

Bu kirişlerin üzerinde pi döşeme panelleri ve panellerin 
üzerinde de donatılı 10-15 cm kalınlığında üst beton var-
dır. Bazı döşeme açıklıklarında üst betonun donatısız (?) 
olduğu izlenilmiştir. Prefabrik yapının şu anda kapanmış 
olan ASTAŞ firmasınca 2005 yılında yapılmış olduğu öğ-
renilmiştir.

Patlama sırasında yapının sokak tarafındaki girişe göre 
5nci aksdaki kolonu zemin katta kopmuş ve kolonun üst 
bölümü yapının içine devrilmiştir. Resim-1

Resim-1: OSTİM’de patlamanın olduğu yapı

Resim-2: Patlamanın olduğu sanılan bölümün görünüşü

Bu arada dış cephenin donatılı panelleri de dışarı dev-
rilmiştir. Kolonlara oturan kirişler ve bunlara oturan pi 
döşeme panellerinin büyük bir bölümü çökmüştür. Yapı 
içinden patlama sonrasındaki görünüm aşağıdaki resim-
lerde verilmektedir.

Resim-3: Yapıda zemin kat tavanında ve 1. kat tavanında hareketli 
vinç vardır. Çatı örtüsü çelik makastır.

Resim-4: Enkazın kaldırılmasından sonra içten görünüş

3 Şubat 2011 Günü

OSTİM ve İVEDİK 
Organize Sanayi Bölgelerindeki Patlamalar
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Resim-5: Patlamanın etkisi ile yanal olarak bükülmüş kırılmış kiriş

Resim-6 İçten görünüş. Patlamanın olduğu yerin hemen sağındaki 
üretim holünde tavanda 2 döşemenin pi plak ve üst betonu yıkılmış

Resim-7: Pi plaklar yerinden düşmüş, patlama ile parçalanmış dona-
tılı üst beton kısmen yerinde 

İKİNCİ PATLAMA İVEDİK’TE
Bu patlama İvedik 24. Cadde 64 (?) nolu işyerinde oldu. 
Bu işyerinde motorlarda kullanılan çeşitli boruların uçları-
na oksijen kaynağı ile rakor takma üretimi yapılmaktaydı. 
Saat 19.45(?)’de olan patlamada 12 kişi öldü. Patlama ile 
bitümlü yalıtım dokuması ve cam elyafından yalıtım mal-
zemelerinin olduğu komşu binada uzun süren bir yangın 
olduğu gibi gıda üretimi yapan bir alt komşu bina da yan-
gından hasar gördü    
Patlamanın olduğu işyerlerinin 1998 (?) yılında bir kooperatif 
tarafından prefabrik olarak yapıldığı öğrenildi. Prefabrik kolon 
kiriş ve döşeme elemanlarının Kooperatif tarafında şantiyede 
üretildiği öğrenildi. Bu yapılarda da yaklaşık 4 kat yüksekli-
ğinde kat düzeyinde gusseli kolonlara oturan kirişlerin üst 

yüzeyindeki açıkta olan donatıları kolonlarda kat düzeyinde 
ankrajlı boyuna donatılarla bağlanıp yerinde betonlanmasına 
dayanan bir yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemle hem kirişle-
rin kolonlara donatılarla bağlanması ve bir ölçüde de eğilme 
momenti taşıyabilen kolon uçları elde edilmek istenmiştir. 
Ancak patlama bu yük taşıma düzenini sağlayacak ayrıntıla-
rın uygulamada gerçekleşmemiş olduğunu göstermiştir. Ters 
T şeklindeki kirişlerdeki mesnetlere tek yönlü dişli döşemeler 
oturmaktadır.

Resim-8: İvedik’de patlamanın olduğu yapıların taşıyıcı sistemi

Resim-9: Patlamanın olduğu yapının genel görünüşü. Patlama 
arada boşluk görünen yapıda oldu

Resim-10: Patlama oksijen kaynağının yapıldığı zemin katta olmuş-
tur. Sol tarafındaki işyeri ile ara duvarları yıkılmıştır. Ön planda duran 
kiriş bir ucundan bağlı olduğu ön cephe kolonun patlama ile yıkılma-
sı sonucu bir ucundan asılı kalmıştır. Arka taraftaki boya imalatha-
nesi binası ile ara duvarda yıkılmış fakat boya üretim yerinde yangın 
olmamıştır
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Resim-11: Kolonda kirişle bağlantı sağlayan kiriş üst donatılarının 
geçtiği delikler ve kirişten sıyrılmış üst donatı

Resim-12: Kirişin kolon içinden geçen üst donatıları kirişin üst ta-
rafında o1an ve içinden geçmesi gereken etriye ve üst donatılara 
bağlanmamış ve boşlukta olduğunu gösteren kirişin yerinde dökme 
üst betonundaki donatı izleri

Resim-13 Patlamanın olduğu bölümde ön cephe kolonun yıkılması 
ile sarkan kiriş ve döşemeleri çökmüş olduğu bölüm

Resim-14: Yerinden kopmuş prefabrike merdiven çelik profil mes-
netinden ayrılarak düşmüş

Resim-15: Patlama yaklaşık 50 metre kadar uzakta olan karşı bi-
naların tümünde cam kırılmasına, pencere kasalarının yerinden 

oynamasına neden olduğu gibi patlama ile çevreye saçılan metal 
parçaları saçları ve duvarları delmiştir.

SONUÇ

Aynı gün olan bu iki patlama 20 cana mal olmuştur. Mad-
di hasar çok büyüktür. Patlamaların oksijen kaynağından 
kaynaklanmış olması en güçlü olasılık olarak görünmekte-
dir. Her iki patlamanın olduğu yere aynı kaynaktan oksijen 
tüplerinin gelmiş olması ilginç bir rastlantının ötesinde bir 
şey olabilir.

Patlamaların, çoğu zamanki gibi, gereken güvenlik önlem-
lerinin alınmamış olması, iş ve işçi güvenliğinin yetersiz-
liği, eğitimsizlik, ilgili kurumların denetim yeterli biçimde 
yapmamaları ve genel olarak maliyeti düşük tutmak için 
her şeye göz yummak gibi yaklaşımların sonucu olduğu 
bir kez daha görülmüştür. 
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Mecliste görüşülecek ‘Torba 
Yasa’ya karşı Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen eylemciler polis 
müdahalesiyle karşılaştı.

Her maddesi emeğe karşı serma-
yenin yanında olan, ülke insanlarını 
güvencesiz çalışmaya ve katmer-
lenmiş bir sömürüye mahkum eden, 
yüzlerce yılın kazanılmış haklarını 
elimizden alan ve artık yaşam denen 
rengarenk devinimi sadece fiziksel 
varlığımızı devam ettirmeye yara-
yan biyolojik bir etkinliğe indirgeyen 
“torba yasa”ya karşı 3 Şubat 2011 
Perşembe günü Türkiye’nin dört bir 
yanından yola çıkan TMMOB, DİSK, 
KESK VE TTB üyelerinden oluşan 
yürüyüş kolları TBMM’ye gitmek 
üzere Ankara’da bir araya geldi.

Kolej kavşağında diğer demok-
ratik kitle örgütleri, partiler ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla buluşan ey-
lemciler Kızılay’a doğru yürürken 
polis barikatıyla karşılaştı. Yapılan 
tüm görüşmelere rağmen barikat 
açılmadı. Uzun bekleyişin ardından 
yürüme talebine polis tazyikli su, 
gaz bombası ve coplarla cevap ver-
di. Yaklaşık 2 saat süren polisin sert 
müdahalesi sonucu birçok kişi so-
ğuk su ve gaz bombasının etkisi ile 
fenalaştı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ta-
rafından düzenlenen eyleme polis 
müdahalesi üzerine 4 örgüt, akşam 

saatlerinde, Sakarya Caddesi’nde 
ortak bir açıklama yaptı. OSTİM’de 
meydana gelen patlama sonucun-
da hayatını kaybeden emekçileri 
anıp, yaralılara acil şifa dileyerek 
başlayan açıklamada, eylemlerde 
yaşanan vahşetin AKP iktidarının 
işçi ve emekçilerin demokratik tep-
kilerine karşı tahammülsüzlüğünün, 
AKP iktidarının özlemini duyduğu 
ve adım adım gerçekleştirdiği “polis 
devleti”nin ifadesi olduğu belirtildi.

 Bu gidişin ülkemizin karanlığa 
doğru gidişi, kazanılmış demokratik 
hakların yok edilme isteği, işçi ve 
emekçi halk düşmanlığı, iktidarın, 
sadece ve sadece kendi temsil ettiği 
sermaye sınıfının taleplerini hayata 
geçirme politikasının kanıtı olduğu-
nun belirtildiği açıklamada; “Bugün 
TBMM’de görüşülmekte olan “Torba 
Yasa” içinde gerek parlamento için-
de gerekse toplumsal hayatta bir 
mutabakatla karşılanan cezaların in-
dirilmesi, öğrenci gençliğe af, emek-
lilerin bazı taleplerinin karşılanması 
gibi düzenlemelerin yanında milyon-
larca işçi ve emekçinin haklarının 
gasp edilmesi, gençlerin ve çocuk-
ların geleceğinin karartılması, daha 
da karanlık süreçlere götürücü dü-
zenlemeler içermektedir. Bu yasada 
güvensiz çalışma vardır. Bu yasada 
kamu çalışanlarına sürgün vardır. 
Bu yasada gençlere istihdam adına 

mali kıskaca almak vardır. Bölgesel 
asgari ücret vardır. İşsizlik fonunun 
yağmalanması vardır. Bu saldırıyı 
“sadece ve sadece mücadele azmi-
mizi bileyen bir saldırı olarak değer-
lendiriyoruz. Ve Türkiye‘nin her ye-
rinden bu saldırı gereken kararlılıkla 
lanetlenecektir. Bu saldırıyı kınamak 
ve Torba Yasa’yı protesto etmek için 
yarından itibaren bütün işyerlerinde 
demokratik tepkimizi göstermeye 
devam edeceğiz. Teslim olmayaca-
ğız!” diye belirtildi.

Çalışanların “Torba Yasa”ya kar-
şı düzenlediği eyleme polisin sert 
müdahalesi nedeniyle İnşaat Mü-
hendisleri Odası da 4 Şubat 2011 
tarihinde açıklama yaptı:

AKP’nin polis devleti projesiyle 
karşı karşıyayız

Haklı taleplerini dile getirmek iste-
yen ve Türkiye’nin dört bir yanından 

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin “TORBA YASA” PROTESTOSUNA 

POLİS MÜDAHALESİ
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Ankara’ya yürüyen on binlerce çalı-
şan dün (3 Şubat 2011) Ankara Ko-
lej meydanında polis terörüyle karşı 
karşıya bırakıldı.  

Günlerdir Hükümetin “Torba Yasa” 
yla haklarını yok etme girişimlerine 
karşı eylemler düzenleyen ve 81 
ilden Ankara’ya yürüyerek Meclis 
etrafında simgesel zincir oluştur-
mak isteyen çalışanlar polisin cop, 
tazyikli su, biber gazı ve sis bomba-
sıyla karşılandı. 

Civar illerden getirtilen polislerle 
birlikte 6 bin polis İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay’dan aldığı talimatla dün 
çalışanlar üzerinde terör estirdi. Son 
dönemlerde gerçekleştirilen hemen 
hemen tüm eylemler polisin taham-
mülsüzlüğü ve şiddetiyle karşılık 
buluyor. Yaşananlar siyasi iktidarın 
polis devleti girişimlerini her geçen 
gün biraz daha hayata geçirdiğinin 
göstergesidir.  

Çalışanların hak arama mücadele-
sine tahammülsüzlüğüyle bildiğimiz 
AKP Hükümeti dün bir kez daha 
bizleri yanıltmadı ve gerçek yüzünü 
gösterdi. 

Ne ilginçtir ki siyasi iktidarın baş 
aktörü Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan, daha birkaç gün önce Mısır 
yönetimine “Demokratik tepkilere, 
halkın sesine kulak verin” sözleriy-
le Ortadoğu’nun sözüm ona “is-
tikrarlı” ülkesinin Başbakanı olarak 
telkinlerde bulundu ve akabinde 
çalışanların haklı eylemlerine polisin 
sert müdahalesiyle karşılık verdi. 

Başbakanın Mısır yönetimine 
“demokrasi dersi” verip içerde ça-
lışanlar üzerinde terör estirmesi 
Türkiye’deki siyasi iktidarın gerçek 
yüzünü göstermesi açısından ol-
dukça manidardır. Ancak bizler için 
bu tutum şaşırtıcı değildir. Bizler 
AKP’nin iktidara geldiği günden bu 
yana gerçek yüzünü görüyor ve her 
fırsatta bunu kamuoyuyla paylaşı-
yorduk. Dün yaşananlar siyasi ikti-
darın ülkeyi polis devleti anlayışıyla 
yönetmek istediğinin yeni bir gös-
tergesi olmuştur. 

Bizler siyasi iktidarın gerçek niyeti-
ni biliyoruz ve bu nedenle sokaklar-
dayız. Sermaye guruplarına peşkeş 
çekilmek istenen haklarımızı siyasi 
iktidarın polisine rağmen haykırma-
ya devam edeceğiz.

Dün sokakta haykırdığımız gibi: 
“Sonun Mübarek olsun”.

Hak arama mücadelemiz AKP’nin 
polis devleti girişimlerine rağmen 
devam edecektir. 

8 Ocak 2010 tarihinde “Torba Yasayla 
Kapalı Kapılar Ardında Esnek Çalışma 
ve Güvencesizliğe Doğru – 657’yi De-
ğiştirmek” başlıklı panel gerçekleştir-
di. İMO KKM Rüştü Özal Salonu’nda 
gerçekleştirilen panele konuşmacı 
olarak Prof. Dr. Birgül Ayman Güler 
katıldı. 

Güler panelde özellikle kamu ça-
lışanlarını yakından ilgilendiren son 
yasal değişiklikler ile meydana gele-
cek düzenlemeler üzerine çalışma ve 
görüşlerini aktardı. 

Tasarının kamu personel rejiminin 
yapısını ve kamu yönetimiyle kamu 
hizmetini temel felsefesi bakımından 
değiştiren bir metin olduğunu belirten 
Güler, yapılan hazırlıkla, bütün bir yö-
netim sisteminin değiştirilmeye girişil-
diğini, ancak bu girişimin genel gerek-
çede, “makul taleplere cevap verme” 
işi diye sunulduğunu söyledi. 

“Böylece AKP, kural koyma ve 
yasa yapma işinde açık, anlaşılabilir, 
samimi olma koşullarını ihlal etme 
alışkanlığına yeni bir örnek eklemiş-
tir. Siyasal iktidar, başarısız Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu girişimin-
den bu yana, ülke yönetiminin temel 
anayasal ilkelerini uygulanamaz kılan 
yönetsel değişiklikleri, ‘parça par-
ça yürütme’ stratejisini benimsemiş 

görünmekte, memurluk sistemine 
ilişkin tasarruflarını da böyle uygu-
lamaya gayret etmektedir. İktidarın 
uzman-danışmanları, bu tavrın, Tür-
kiye gibi yasama - yönetim - yargı 
geleneği yerleşik bir ülkede geçerli 
olamayacağını artık anlamalı, işlerini, 
uğruna mücadele ettikleri hedef ne 
ise, bu hedefi bir bütün olarak gös-
terme ve savunma cesaretiyle gör-
melidir” diye belirten Güler panelde, 
tasarının genel özellikleri, tasarının 
açıklanan ve açıklanmayan amaçları, 
kadro kaldırma yetkisinin genişletil-
mesi, kariyer sisteminin tasfiyesi ve 
‘İş Sınıflama’ ya da ‘Norm Kadro’ 
sistemine geçiş, üst kademe yöne-
ticiliğinin siyasallaşması ve özelleş-
mesi, sicil sistemine son verilmesi ve 
‘Sopa-Havuç Sistemi’ne geçiş hak-
kında görüşlerini paylaştı. 

TORBA YASAYLA 
KAPALI KAPILAR ARDINDA 
ESNEK ÇALIŞMA VE 
GÜVENCESİZLİĞE DOĞRU
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HRANT DİNK 
ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANKARA’DA ANILDIH
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Dört yıl önce Agos Gazetesi önün-
de uğradığı silahlı saldırı sonucu 
hayatını kaybeden Hrant Dink ölüm 
yıldönümünde Türkiye’nin birçok 
kentinde ve Ankara’da düzenlenen 
etkinliklerle anıldı. Anma etkinlikleri-
ne İMO Ankara Şube yöneticileri de 
katıldı. 
 
Ankara’da Birgün Gazetesi önün-
de toplanan KESK Ankara Şubeler 
Platformu, TMMOB Ankara İl Koor-
dinasyon Kurulu, Devrimci 78’liler 
Federasyonu, 68’liler Dayanışma 
Derneği, Halkevleri, BDP, EMEP, 
ÖDP, Sosyalist Parti, TKP üyeleri 
ellerinde meşaleler ve sloganlarla 
Yüksel Caddesi’ne yürüyerek Hrant 
Dink’in katledilmesi emrini verenlere 
hala dokunulmamış olmasını protes-
to ettiler.

Yüksel Caddesi’nde Birgün Gazetesi 
adına Gazeteci-Yazar Doğan Tılıç, 
örgütler adına da TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
bir açıklama yaptı. 

Ölümünden 4 yıl geçmesine rağmen 
Hrant’ın katledilmesi emrini veren-
lere halen dokunul(a)madığını ve bir 
bebekten katil yaratan karanlık dü-
zenin, bir katilden de bir kahraman 
yarattığını söyleyen Soğancı konuş-
masında şunları belirtti: “Biz, em-
peryalizmin yeni dönem politikaları 
doğrultusunda eski iktidar yapısı ye-
rine -sivilleştirilmiş- yeni hegemonik 
blokun geçirilmesi için yürütülen Er-
genekon vb. operasyonlarla ve yar-
gılamalarla bu cinayetin arkasındaki 
gerçek faillerin ortaya çıkarılabilece-
ğine inanmıyoruz. Olması gereken; 
çeteleri ile kontrgerillası ile tarikat 
ve cemaat yapıları ile şekillenen bu 
devlet yapısının köktenci bir anlayış-
la ortadan kalkmasıdır. Devletin ger-
çekten demokratik dönüşümü, arka-
sındaki emperyalist güç merkezleri-
ne bağlı olarak yürütülen operasyon-
larla, yargılamalarla gerçekleşemez. 
Bunun için örgütlü halk güçlerinin 
önderliğinde gerçekten devrimci bir 
değişim sürecinin gerekli olduğunu 
biliyoruz ve bunun için mücadele 
ediyoruz. Bu akıl almaz cinayetten 
nefret üretmeyen sorumlu ve onurlu 
insanlar olarak bir kez daha sesleni-
yoruz; bebeklerden katil yaratan ka-
ranlığa ışık düşürmek için, ülkemizin 
aydınlık geleceğine sahip çıkmak 
için, adalet, barış, kardeşlik, eşitlik, 
özgürlük için, halka karşı işlenen 
tüm suçların açığa çıkarılması ve so-
rumluların yargılanması için herkesi 
birlikte mücadeleye çağırıyoruz”
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Ankara’da ulaşıma yapılan keyfi 
zamları protesto eden Ankaralı, 07 
Ocak 2011 Cuma günü 18:30-19:00 
saatleri arasında otobüslere, metro-
ya binmeyip duraklarda bekleyerek 
ulaşım zamlarını boykot etti. Arala-
rında Ankara Tabip Odası, DİSK An-
kara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara 
Şubeler Platformu, TMMOB Ankara 
İKK, TÜDEF, BDP, EMEP, ÖDP, TKP 
ve Halkevleri’nin bulunduğu emek 
meslek örgütleri, siyasi partiler aynı 
akşam Ziya Gökalp Caddesi’ni trafiğe 
kapatıp, AKP Ankara İl Başkanlığı bi-
nasına yürüdü ve burada basın açık-
laması düzenledi. Açıklamaya İMO 
Ankara Şube yöneticileri ve çalışanları 
da katıldı. AKP Ankara İl Başkanlığı 
önüne polis geniş barikat kurarken, 
İl Başkanlığı’na yumurta fırlatılarak 
zamlar protesto edildi.

SSK İş Hanı önünde toplanan 
emek meslek örgütü, siyasi par-
ti, demokratik kitle örgütü üye-
leri sloganlar atarak Ziya Gökalp 
Caddesi’ni trafiğe kapattı. Buradan 
Selanik Caddesi, Yüksel Cadde-
si, Konur Sokak, Meşrutiyet Cad-
desi üzerinden Dr. Mediha Eldem 
Sokak’ta bulunan AKP Ankara İl 
Başkanlığı önüne yürüyen protes-
tocular adına burada açıklamayı 
TMMOB Ankara İKK Sekreteri EMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ramazan Pektaş okudu.

Zam Değil Nitelikli ve Ucuz Ulaşım 
İstiyoruz!

Başkent Ankara, yıllardır ulaşımın 
en pahalı olduğu kent konumunda-
dır. Bu yetmezmiş gibi, ulaşım mali-
yetini etkileyen girdilerde çok büyük 
artış olmamasına ve çok düşük enf-
lasyon rakamları açıklanmış olma-
sına karşın 1 Ocak 2011 tarihinden 
itibaren Ankara‘da kent içi ulaşıma 
ortalama %10 zam yapılmıştır. Çok 
binişli kartlara %10, transfer ücret-
lerine %10, havaalanı ücretlerine 
%34, halk otobüsü ve minibüs üc-
retlerine %8 zam yapılmış, çok az 
kullanılan tek binişlik kartlar ise %9 
ucuzlamıştır. Büyükşehir Belediyesi 
yandaşı bazı yayın organlarında ifa-
de edilen %5 zam nasıl hesaplan-
mıştır merak ediyoruz.

Yıllardır ulaşım başta olmak üzere 
kent planlamasını, çağdaş bir yaşa-
mın gereklerine ve temel insan hak-
larına değil rant beklentilerine paralel 
biçimde düzenleyen anlayış, keyfi 
zamlar yapmaktadır. Yapılan keyfi 
zamların maliyetleri karşılamaya değil 
daha fazla kar elde etmeye yönelik 
olduğu açıktır. Ancak, bu konuda asıl 
sorgulanması gereken konu ulaşımın 
bir kentli hakkı olarak görülmeyip kâr-
zarar hesabı yapılmasıdır.

Diğer yandan ayda 10 milyon lira 
zarar edildiğini söyleyen Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri ise halka ya-
nıltmaya çalışmaktadır. Zam önce-
si ulaşım ücretleri ile bile böyle bir 
zarara yol açmayacak kadar fazla-
dır. Ankara kent içi ulaşımın pahalı 
olmasının başlıca sorumlusu bece-
riksiz yerel yönetim anlayışının yanı 
sıra, taşeronlaştırma yolu ile şişiril-
miş hizmet alımlarıdır. Büyükşehir 
Belediyesinin taşeronluk yöntemi 
satın aldığı hizmetlerin maliyetle-
ri gerçek dışı bir şekilde maniple 
edilerek zarar oluşturulmakta ve bu 
zarar Belediye üzerinden halka öde-
tilmektedir.

Ankara’daki kent içi ulaşım sistemi 
bir çok çağdaş kentte bulunan haf-
talık/aylık/yıllık paso uygulamasında, 
farklı ulaşım araçları arasında geçiş 
hakkından, düzenli seferlerden, gü-
zergah yoğunluğuna uygun sefer sa-
yısından, bakımlı ve teknik standart-
lara uygun araç parkından yoksundur. 
Diğer yandan ise, hiçbir çağdaş kent 
ulaşımında bulunmayan kargaşa, çok 

başlılık ve çok fiyatlı uygulamalar bu-
lunmaktadır.

Meslek Odalarının ve kitle örgütleri-
nin yıllardır söylediklerini kulak arkası 
eden Büyükşehir, Ankara’nın ulaşım 
sorununu metro başta olmak üzere 
çağdaş bir toplu taşıma sistemi oluş-
turmamıştır. Bunun yerine; alt ve üst 
geçitlere, katlı kavşaklara, Gökkuşa-
ğı projesine, Söğütözü’ndeki demir 
yığınına, vilayet evlerine kaynak ak-
tararak Büyükşehir bütçesini yandaş 
müteahhitlerle birlikte yağmalamıştır. 
Asıl yapması gereken metro inşaatı 
ise başlangıcından bugüne mühen-
dislik ve plancılık mantalitesine aykırı 
bir biçimde gelmiştir. Metronun hangi 
aşamada olduğu ve ne zaman bitece-
ği ise bilinmemektedir.

TV ekranlarında kendini övmekten 
başka bir şey konuşmayan nasıl ve 
niye alındığı belli olmayan ödül ma-
salları anlatanlar, ulaşım başta olmak 
üzere yerel yöneticilik ve kent planla-
masından sınıfta kalmışlardır. Ulaşım 
denince zam, planlama denince rant, 
seçim gelince makarna ve kömür aklı-
na gelenler, bugüne kadar halkın bek-
lentilerine uygun bir yerel yöneticilik 
yapmamışlardır. Ankara halkı, Avrupa 
kenti olduk masalları dinlemek, katlı 
kavşaklarla kentin tahrip edilmesini 
seyretmek, müşteri gibi görülmek, 
keyfi zamlar sonucu en pahalı ulaşı-
mı kullanmak istemiyor. Ankara halkı, 
çağdaş bir yerel yönetim, erişilebilir 
ucuz ve nitelikli ulaşım hakkı istiyor.

Bu zamlarla yaşanmaz, geri alınsın!
Çağdaş bir toplu taşıma sistemi ku-

rulsun! Ulaşım haktır ticarileştirilemez! 
Yandaş müteahhitlere değil, metroya 
kaynak ayrılsın!

Ankara Tabip Odası, DİSK Anka-
ra Bölge Temsilciliği, KESK Ankara 
Şubeler Platformu, TMMOB Anka-
ra İl Koordinasyon Kurulu, TÜDEF, 
Halkevleri, BDP, EMEP, ÖDP, TKP

EMEK MESLEK ÖRGÜTLERİ 
VE SİYASİ PARTİLER ULAŞIM 
ZAMMINI PROTESTO ETTİ
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İşyeri Temsilcileri toplantısı 13 Ocak 
2011 Perşembe günü İMO KKM Rüştü 
Özal Salonu’nda yapıldı. Kamu ve özel 

sektörden yaklaşık 20 kişinin katıldığı 
toplantıya İMO Ankara Şubesi’nden 
Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Tulum-
taş ve Murat Şahin, İMO Ankara ça-
lışanlarından Mahir Kaygusuz katıldı.
İMO Ankara Şubesi 29 Eylül 2010 tarihi 
itibariyle Kamu Kurumlarından temsil-
cilerinin bulunduğu işyerlerinde, tem-
silcileriyle birlikte bir anket çalışması 
başlatmıştı ve çalışma kapsamında 41 
tane kamu kurumu ziyareti gerçekleşti-
rilmişti. Anketin amacı kamuda çalışan 
inşaat mühendislerinin odadan bek-
lentileri, istek ve arzuları ile yaşadıkları 

sıkıntılar konusunda odadan ne yapa-
bileceğinin kurum bazında ve genel 
olarak belirlemektir. Bu amaca hizmet 
edeceği düşünülen 10 soruluk bir an-
ket formu hazırlanıp, anket formuna 
üye olan olmayan bütün inşaat mü-
hendislerinin cevap vermesi istenmiş, 
üyenin kimliğini belirtecek herhangi bir 
bilgi talep edilmemişti.
13 Ocak günü yapılan toplantıda, 25 
kamu kurumunda çalışan toplam 259 
kişinin yanıtlamış olduğu anketin işyeri 
temsilcileri ile değerlendirilmesi yapıldı.

GİRİŞ
29 Eylül-15 Ekim 2010 tarihleri arasında İMO Ankara 

Şubesi tarafından gerçekleştirilen kamu işyeri temsilcilik 
ziyaretlerinin temel amacı kamu işyeri temsilcilikleri ile 
ilgili genel bir görüşün oluşturulmasının yanı sıra kamu 
kurumlarında çalışan inşaat mühendislerinin İnşaat Mü-
hendisleri Odasından beklentilerinin, isteklerinin, kurum-
larında yaşadıkları sıkıntıların ve bu sıkıntıların çözümüne 
ilişkin önerilerinin  alınması olarak belirlenmişti. Bu ama-
ca yönelik olarak hazırlanan anket formu kamuda çalışan 
inşaat mühendislerinin odamıza üye olma durumları, üye 
olmama sebepleri, oda ile iletişim kurma ve haber alma 
yöntemleri, oda etkinlikleri ile ilgili değerlendirmeleri ile 
kurumlarında yaşadıkları sıkıntılarını ve bu sıkıntıların çö-
zülmesi ile ilgili odadan beklentilerini içeren sorulardan 
oluşturulmuş, söz konusu çalışmada 42 kamu iş yeri zi-
yareti gerçekleştirilmiş ve iş yeri temsilcilikleri aracılığıyla 
anket formlarının kurumlarda dağıtılması ve toplanması 
bu ziyaretlerde işyeri temsilcilerinden talep edilmişti.

Konu ile ilgili ziyaret edilen iş yeri temsilciliklerinin 25’in-
den anket formlarına ait geri dönüş yapılmıştır. Bu geri 
dönüşler toplam 259 inşaat mühendisi tarafından cevap-
lanan anket formlarını içermektedir. 

 Bu yazıda 259 inşaat mühendisinin anketlere verdikleri 
yanıtlar değerlendirilmiştir.

ANKET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ankete katılım
 Anket 42 iş yeri temsilcisi aracılığıyla yürütülmüştür. An-

ketlerin 25 iş yeri temsilcisinden dönmüş olması ve anket 
dönüşü olmayan iş yerleri içerisinde inşaat mühendisle-
rinin yoğun olarak bulunduğu bazı iş yerlerinin bulunma-
sı dikkat çekicidir. Bu durum iş yeri temsilcilerinin odaya 
aidiyet sorunu olarak değerlendirilebileceği gibi anketin iş 
yerinde yapılmasına ilişkin zorluklar bulunması olarak da 
değerlendirilebilir. 

 Ancak ankette yer alan soruların içeriği göz önüne alındı-
ğında kurum içinde bu tür bir anketin  yapılma zorluğunun 
baskın bir değerlendirme niteliğinde olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Anketin dağıtılmasının kurum yönetimi 
tarafından engellendiğine ilişkin olarak sadece bir iş yeri 

temsilcisinin uyarısı olmuştur.  
 Anket sonuçlarının toplandığı 25 iş yeri temsilciliğinde 

ankete katılım oranının belirlenmesi, söz konusu iş yerle-
rinde çalışan toplam inşaat mühendisi ve anket dağıtılan 
inşaat mühendisi sayıları belirtilmediğinden mümkün ol-
mamıştır.

Odaya Üyelik 
Anket çalışmasında görülmek istenen ilk veri; kamuda 

çalışan inşaat mühendislerinin sayısı, kurumlara göre üye 
olma oranları ve toplamda üye olma durumudur. Ancak 
çalışmanın hedeflenen sayıdaki inşaat mühendisine ula-
şamaması sebebi ile Ankara’da kamuda çalışanı inşaat 
mühendisi sayısı ve kurumlara göre üye olma oranları be-
lirlenememiştir. Ankete katılan inşaat mühendislerinin % 
79,2 ‘si  oda üyesidir. % 20,8‘i ise üye değildir.

Odaya Üye Olmama Nedenleri.
 Ankete katılan ve oda üyesi olmayan inşaat mühendis-

lerinin odaya üye olmama nedenlerine ilişkin yanıtları 4 
başlıkta yoğunlaşmaktadır. Bu başlıklar yoğunluk sırala-
ması ile aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır;

1. Mezuniyet tarihinden itibaren olan bütün aidatların 
istendiğinin sanılması

2. Kamu çalışanlarına oda kaydının zorunlu olmaması
3. Odanın gereksiz olduğunun düşünülüyor olması
4. Kayıt sırasında İkametgâh İlmühaberinin istendiğinin 

sanılması

Söz konusu 1. Ve 4. Başlık mühendislerin odaya üyelik 
sürecine ilişkin olarak yanlış bilgilendirilmiş olmaları ola-
rak değerlendirilebilir. Bilindiği gibi odaya yeni kayıt sıra-
sında sadece 25 TL üye kartı ücreti istenmekte, geçmiş 
yılların aidatları tahsil edilmemekte ve kişinin adres beyanı 
yeterli görülmektedir. 

Üye olmama nedeni olarak belirtilen 2. Ve 3. Başlık bir 
çok yönden ele alınarak değerlendirilmelidir. Bilindiği üze-
re 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte kamu çalışanlarının 
odaya üye olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Bununla birlikte 
iki başlık birlikte değerlendirildiğinde odaya üye olmayan 

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

KAMU KURUMUNDA ÇALIŞAN İNŞAAT 
MÜHENDİSLERİNE DAİR DEĞERLENDİRME

İMO ANKARA İŞYERİ ve ŞUBE TEMSİLCİLİKLERİ KOMİSYONU
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inşaat mühendisleri açısından odanın herhangi bir şey ifa-
de etmediğini söylemek mümkündür. Bu durum mesleki 
yada siyasi uyuşmazlıkların sonucu olarak ortaya çıkabilir. 
Ancak bu tür nedenlerin dile getirilmesi, inşaat mühendis-
lerinin oda aidiyetlerinin geliştirilmesine yönelik düşünce 
geliştirilmesi yönünde uğraşlara biraz daha önem verilme-
si ihtiyacı bulunduğunu da işaret etmektedir. 

Oda Etkinliklerinin Takibi
Anket çalışmasında inşaat mühendislerinin oda etkinlik-

lerini takip edip etmediklerinin, yeterli bulup bulmadıkları-
nın, yeterli buluyorlar ise yeterli bulanlarla haberdar olma 
yöntemleri arasında bağlantı bulunup bulunmadığının da 
belirlenmesi için sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler 
ışığında; üye olanların %54,6’sının, üye olmayanların ise 
%29,6’sının oda etkinliklerinden haberdar olduğu belir-
lenmiştir. 

Bu oranlar şubenin üyelere bilgi aktarma konusunda 
daha çok çaba harcaması gerektiğini göstermektedir. Üye 
olanların yarısı etkinlikler hakkında bilgi alamazken, üye 
olmayanların 1/3’ü oda etkinliklerinden haberdardır. Bu 
aynı zamanda odanın kendi çabası ile kamu çalışanları 
içinde ancak %25’lik bir kısma ulaşabildiğini göstermek-
tedir.

Oda etkinliklerinden haberdar olan inşaat mühendisleri-
nin haber alma yöntemleri incelendiğinde, üye olanlar içe-
risinde en yaygın haber alma yöntemi %23,8 ile SMS ve 
%22,2 ile E-Posta iken üye olmayanların en önemli haber 
alma yöntemleri afiş ve web sitesidir. Bu verilere göre 
üyeler açısından anında bilgilendirilme yönteminin iletişim 
için önemli olduğu gözükmektedir. 

Oda Etkinliklerinin Yeterliği
Anket çalışmasında belirlenmeye çalışılan diğer bir hu-

sus inşaat mühendislerinin oda etkinliklerini yeterli bulma 
durumlarının değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmeye ait 
olarak Tablo-1’de görüldüğü üzere üyelerin %28,3’ü, üye 
olmayanların %16,7’si oda faaliyetlerini yeterli bulmakta 
iken yeterli bulmayanların oranı üyelerde %56,6, üye ol-
mayanlarda %40,7’dir. Genel değerlendirmeye bakılırsa;  
%25,9 oranında faaliyetler yeterli bulunmaktadır. Bu ora-
nın yükseltilmesi gerekliliği açık olarak görülmektedir. 

Yeterli Yeterli 
Değil Cevapsız TOPLAM

ÜYELER 58 116 31 205

% 28,3 56,6 15,1 100,0

ÜYE OLMAYANLAR 9 22 23 54

% 16,7 40,7 42,6 100,0

TOPLAM 67 138 54 259

% 25,9 53,3 20,8 100,0

Tablo 2’de “haber alma yöntemine” göre üyelerin Şube 
faaliyetlerini yeterli bulup bulmama durumları verilmiş-
tir. Yüzdelik dağılıma göre E-Postanın %29,3 ile birinci, 
SMS’in %17,2 ile ikinci ve Bültenin %15,5 ile üçüncü sı-
rada bulunmasına rağmen, E-Posta ile haber alanlarda 
memnun olanların oranının memnun olmayanların oranın-
dan fazla olması bu yöntemin etkinliğinin bir göstergesi 
olarak değerlendirilebilir. 

Tablo 2 Etkinliklerden Bilgi Sahibi Olma Yollarına Göre Şube Faaliyetlerinin Yeter-
liği(1)

Yeterli

Yeterli 
Değil

Cevapsız TOPLAM
AFİŞ  %5,2  % 6,8 % 12,5 % 6,3
BÜLTEN % 15,5 % 20,3 % 0,0 % 16,5
TEMSİLCİ % 10,3 % 1,7 % 12,5 % 6,3
WEB % 10,3 % 13,6 % 12,5 % 11,8
E-POSTA % 29,3 % 16,9 % 0,0 % 22,8
SMS % 17,2 % 27,1 50,0 23,6
CEVAPSIZ % 12,1 % 13,6 % 12,5 % 12,6
TOPLAM % 100,0 % 100,0 100,0 100,0

Faaliyetleri yeterli bulma oranının haber alma yöntemine 
göre olan değişikliği, haber alma yöntemlerinin kendi içeri-
sindeki başarısının da izlenmesi gerekliliğini göstermektedir. 
Tablo-3’de yer alan Haber alma yöntemlerinin kendi içerisin-
deki başarı durumuna göre e-posta ve temsilciden haber 
alma yönteminin başarı oranının % 50’nin üzerinde olduğu 
görülmektedir. Bu veriler iş yeri temsilciliği aracılığıyla yürü-
tülecek yüz-yüze çalışmanın önemini de ortaya koymaktadır.

Tablo 3 Etkinliklerden Bilgi Sahibi Olma Yollarına Göre Şube Faaliyetlerinin Yeterli-
ği(2)

Yeterli Yeterli Değil Cevapsız TOPLAM

AFİŞ 4 6 4 14

% 28,6 42,9 28,6 100

BÜLTEN 9 12  21

% 42,9 57,1 0 100

TEMSİLCİ 7 2 2 11

% 63,6 18,2 18,2 100

WEB 9 10 1 20

% 45 50 5 100

E-POSTA 18 11  29

% 62,1 37,9 0 100

SMS 10 16 4 30

% 33,3 53,3 13,3 100

ÜYEDEN 1  1 2

% 50 0 50 100

CEVAPSIZ 7 8 1 16

% 43,8 50 6,3 100

TOPLAM 65 65 13 143

% 45,5 45,5 9,1 100

Oda Faaliyetlerinin Yeterli Bulunmama Nedenleri
Şube faaliyetlerini yeterli bulmadığını bildiren 138 kişi-

den 101’i (%73,2) faaliyetleri neden yeterli bulmadığına 
ilişkin görüş belirtmiştir. Bu görüşler yoğunluk sıralaması-
na göre aşağıda beş başlık olarak sıralanmıştır;

1. Meslek içi eğitime önem verilmemesi, Odanın mü-
hendislerin karşılaştığı mesleki sıkıntılara ve özlük hakla-
rındaki kayıplara taraf olmadığının düşünülmesi,

2. Faaliyetler hakkında yeterli bilgilendirme yapılmadı-
ğının düşünülmesi

3. Siyaseti, mesleki faaliyetin önünde tuttuğunun düşü-
nülmesi 

4. Teknik yayın çıkarma konusundaki eksikliği olduğu-
nun düşünülmesi

5. Kurslara katılımda aidat borcunun önkoşul olarak zo-
runlu hale getirilmesi

Tablo-1 Şube Faaliyetlerinin Yeterliği
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Yanıtlarda en yoğun olarak karşılaşılan neden meslek içi 
eğitime önem verilmemesidir. Ancak Şubenin bu konuda 
yürüttüğü çalışmalar göz önüne alındığında bu tür bir ne-
denin ortaya çıkmasında etkin olan başka hususların da 
incelenmesinde fayda bulunmaktadır. 

Meslekiçi eğitime ilişkin olarak İMO Ankara Şubesince 
yürütülen çalışmalara bakıldığında, 2008-2009 yılları içe-
risinde 89 adet Meslekiçi eğitim programı düzenlendiği 
görülmektedir. Bu eğitimlere  çoğunlukla SİM Belgesini 
yenilemek amacıyla projeci inşaat mühendisleri katılmıştır. 
Meslekiçi eğitim çalışmalarına kamudan katılımın olduk-
ça az olduğu da görülmektedir. Yapılan 89 adet Meslekiçi 
eğitim şubede her hafta bir seminer programı olduğunu 
göstermektedir. Buna göre; önceki verilere bakılarak de-
ğerlendirilirse; buradaki şikâyet konusu olan “Meslek içi 
eğitime önem verilmemesi “maddesinin, aslında ikinci 
madde yer alan “faaliyetler hakkında yeterli bilgilendirme 
yapılmaması” sorunundan kaynaklandığını değerlendir-
mek mümkündür. 

Ancak belirtilen bu beş başlığın inşaat mühendislerinin 
odaya bakışlarına ilişkin yargılar olduğu göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Bu yargıların olumlu duruma getirilmesi 
için yöntem belirleme uğraşlarına ağırlık verilmelidir. 

İş Yerlerinde Yaşanan Sıkıntılar
İnşaat mühendislerinin çalıştıkları kurumlarda karşılaş-

tıkları mesleki ve kurumsal sorunlara ilişkin veriler, üyelik 
durumlarına ve kurumdaki pozisyonlarına göre değerlen-
dirilmiştir. Anketi yanıtlayan 259 inşaat mühendisinin % 
63,3’ünü oluşturan 164’ü çalıştıkları kurumda kurumsal 
ve mesleki sıkıntılar yaşadıklarını belirtmiştir. Kurumsal ve 
mesleki sıkıntı yaşama oranı meslektaşlarımızın üye olup 
olmaması ve yönetici olup olmaması ile değişiklik göster-
memektedir.

Tablo-4 Kurumsal ve Mesleki Sorunlar

Belirtenler Belirtmeyenler Cevap Ver-
meyenler Toplam

Bşk./Bşk.Yrd./
Md./Md.Yrd.

27 9 6 42

% 64,3 21,4 14,3 100,0

Mühendis 137 63 17 217

% 63,1 29,0 7,8 100,0

TOPLAM 164 72 23 259

% 63,3 27,8 8,9 100,0

Kurumsal ve mesleki sıkıntılar yaşadıklarını belirten 164 
inşaat mühendisinin % 81,1’ini oluşturan 133’ü  kurum-
larında yaşadıkları sıkıntılara ilişkin görüş belirtmiştir. Bu 
görüşler farklı şekillerde dile getirilmiş olmakla birlikte bu 
görüşlerden ortaya çıkan yaşanan sorunları beş ana baş-
lıkta toplamak mümkündür;

1. Mesleki itibar kaybı
2. Kurum içerisindeki mesleki yetersizlikler, hizmet içi 

eğitim ve sosyal imkân eksikliği
3. Maddi yetersizlikler ve kurumlar arası ücret eşitsizliği
4. Mesleki insiyatif kullanamama
5. Kurum içi yozlaşma, atamaların liyakatle yapılmaması
Genel olarak yukarıda sıralanan bu sıkıntıların her birisi 

için ayrı ayrı değerlendirmeler yapılabilir. İnşaat mühen-
dislerinin mesleki itibar kaybı başlığı altında birleştirilen 
görüşleri içerisinde, mühendislik harici birçok iş yapma, 
birim amirlerinin kendilerine göre daha düşük statüde ol-
ması gibi konular dikkat çekmektedir. Kurumların mesle-

ki iş üretme vasfını kaybetmesinden kaynaklı kendilerini 
mesleki olarak geliştirebilecek ortamlar bulamaması ve 
kurumlar içerisinde hizmet içi eğitimlerin yapılmaması, 
eşit işe eşit ücret ilkesinin olmaması ve kurumlar arası üc-
ret dengesizlikleri yine şikâyet konuları içerisinde dikkat 
çekenlerdir. 

Odadan Beklentiler
Odadan beklentilere ilişkin verilen cevaplarda öncelikle 

öne çıkan iki hususun önemle değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Bunlardan birincisi kurumlarında yaşadıkları sı-
kıntılara karşı Odanın girişimde bulunması isteğinin üyelik 
durumuna bağlı olmamasıdır. Hem üye olanlar hem de 
üye olmayanlar aynı yoğunlukta Odanın girişimde bulun-
masını talep etmektedir. İkincisi, Oda üyesi olan ve Oda 
ile ilgili şikayetleri bulunan inşaat mühendislerinin aynı yo-
ğunlukta görüş bildirmemiş olmalarıdır.

Genel olarak çözüm önerisi içermeyen, oda meslek-
taşlara sahip çıksın, bizim sorunlarımızla ilgilenilsin, ma-
aşlarımızın düzelmesi için uğraşsın gibi genel söylemler 
haricinde daha net olarak tariflenebilecek önerileri dört 
madde halinde toplamak mümkündür;

1. Üst düzey ve yetkili makamlarla görüşmeler ve baskı 
yapılsın

2. Özlük hakları konusunda çalışma yapılsın
3. Teknik yayınlar çıkarılsın ve özel konularda seminerler 

düzenlensin(K.İ.K, HES, Havaalanları v.s)
4. Mesleki dayanışma örgütlensin
Bu konuda en öne çıkan talep kurumların yetkili makam-

ları ile şube yetkililerinin görüşmeler yapması konusudur. 
Bunun haricinde inşaat mühendislerinin çalıştığı kurum-
ların uzmanlık alanlarıyla ilgili özel konularda eğitimlerin 
oda tarafından yapılması ve eksikliklerin oda aracılığıyla 
giderilmesi talep edilmektedir.

Mesleki ve Sosyal Etkinlik Önerileri
Anketlerde mesleki alana ilişkin, kurs ve seminerler ya-

pılması veya teknik geziler düzenlenmesi gibi genel talep-
lerin dışında bilgisayar kurslarında yoğunlaşan talepler 
görülmektedir.

Sosyal alan etkinlik önerilerinde ise;
1. Mühendisleri bir araya getirebilecek sosyal ve teknik 

geziler düzenlenmeli, piknikler yapılmalı
2. Kültürel etkinlikler, tatil, lokal gibi imkânların uygun 

fiyatla veya indirimlerle üyelere verilmesi
3. Atama ile gelen mühendisler ve üye yakınları için mi-

safirhane kurulması
4. Belirli periyotlarla tanışma toplantısı ve kokteyl yapıl-

ması gibi talepler ortaya çıkmaktadır. 

SONUÇ
 Kamu iş yeri temsilcileri aracılığıyla gerçekleştirilen 

anket çalışması sonucunda elde edilen veriler  Odanın 
kamuda çalışan inşaat mühendisleri ile geliştirdiği ilişki-
nin durumu ve bu ilişkinin güçlenmesi için izlenebilecek 
yöntemin belirlenmesinde kullanılabilir nitelikte görül-
mektedir.

Anket sonucunda elde edilen talep ve önerilerin haya-
ta geçirilmesi ve bu eylemliliklerin altyapısının hazırlan-
masında iş yeri temsilciliklerinin önemi göz önüne alın-
malıdır. Bu nedenle yüz-yüze temasın en önemli aracısı 
olan iş yeri temsilciliği örgütlenmesinin güçlendirilmesi 
ve yönetim-iş yeri temsilcisi ilişkisinden başlamak üzere 
tüm inşaat mühendislerine direkt olarak ulaşmanın yolla-
rı yönetimlerin çabalarını yoğunlaştırma alanlarından biri 
olarak ortaya çıkmaktadır. 
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 TMMOB, 16 Aralık 2010 tarih ve 
27787 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren Yapı Müte-
ahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şef-
leri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 
Yönetmeliğin bazı maddelerinin ip-
tali ve yürütmenin durdurulması iste-
miyle Danıştay’a başvurdu. Konuya 
ilişkin olarak 16 Şubat 2011 tarihinde 
bir basın açıklaması yapıldı:

16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren Yapı Müteahhitlerinin 
Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki 
Belgeli Ustalar Hakkında Yönet-
meliğin bazı maddelerinin iptali ve 
yürütmenin durdurulması istemiyle 
Danıştay’a başvurduk.

Bilindiği üzere; ülkemizde yapı 
üretim süreci uzun yıllardır, gelenek-
sel müteahhitlik anlayışı ile sürdü-
rülmekte ve mühendisler, mimarlar 
yapı üretim faaliyetinden uzak tutul-
maktadırlar.

Konu ile ilgili yasa ve yöneltme-
likler düzenlenirken yapı üretim 
sürecinin “tasarım” “uygulama” 
ve “uygulamanın denetlenmesi” 
safhalarının bütünselliği sürekli 
göz ardı edilmiştir. Bu eksik yak-
laşım sonucunda özellikle binanın 
inşa edildiği “uygulama safhası” 
zincirin en zayıf halkası olarak orta-
da bırakılmıştır. 

Yapı üretim sürecinin asıl öznesi; 
binanın inşa edilmesi sorumlulu-
ğunu yüklenen müteahhitlerdir. Bu 
gerçek herkesçe bilindiği halde, 
“müteahhitlik” faaliyetlerinin dü-
zenlenmesinden sürekli kaçınıl-
mış, bunun yerine ikincil bir faa-
liyet olan “yapı denetimi” faaliyeti 
öne çıkarılmıştır. 

Bu eksik yaklaşım yüzünden yapı 
üretim faaliyeti mimar ve mühendis-
ler olmadan sürdürülürken, bu aşa-
madaki teknik hizmet boşluğu, yapı 
denetim faaliyetinde görev alan mi-
mar ve mühendislerce doldurulma-
ya çalışılmıştır. Üstelik bu anlayış, 
her gün biraz daha yaklaştığı bili-
nen yıkıcı bir depremin tehdidine 
rağmen devam ettirilmiştir.  

Bu politikanın nedeninin, ülkenin 
olanaksızlıklarından kaynaklanma-

dığı kesindir. Çünkü bir yanda üni-
versitelerden her yıl binlerce mü-
hendis ve mimar mezun olup, gör-
dükleri eğitim doğrultusunda hizmet 
vermek için boşta beklerken, diğer 
yanda bol paranın harcandığı, bol 
makyajlı binlerce bina, mimar ve 
mühendis katkısı olmadan yük-
selmektedir. 

Aslında bu çarpıklık yasa koyucu 
tarafından fark edilerek 17 Aralık 
2009’da İmar Kanunu’nun 44. mad-
desinin 1. fıkrasının (e) bendi değiş-
tirilmiştir. Bu değişiklik ile “yapı mü-
teahhitlerinin sahip olmaları gereken 
asgari eğitim, iş tecrübesi, teknik 
donanım, mali durum ve personel 
şartları ile niteliklerine ilişkin usul 
ve esasların” yönetmelikle belirlen-
mesi kararlaştırılmıştır. Ancak, 16 
Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin 
Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki 
Belgeli Ustalar Hakkında Yönetme-
lik”, yapıların bundan sonra bir mü-
teahhitçe yapılması zorunluluğunu 
getirmekle birlikte, müteahhitlikle 
ilgili kriterlerinin hiçbiri yönetmelikte 
yer almamıştır. 

Söz konusu yönetmeliğin 10. 
maddesinde “şantiye şefliği” dü-
zenlenmektedir. Ancak şantiye şefi; 
şantiyede sürekli bulunması gerek-
meyen, 5 ayrı müteahhidin 5 ayrı 
inşaatında aynı anda görev alabilen, 
mühendis veya mimar olmasına bile 
gerek duyulmayan, sonuç olarak 
kâğıt üzerinde imzası alınan, “olma-
sa da olur” biçimindeki bir eleman 
haline indirgenmiştir. Ayrıca, iş gü-
venliğinden sorumlu mühendis 
görevi de şantiye şeflerine yük-
lenmiş ve son günlerde sık sık 
karşımıza çıkan iş kazalarında 
görüldüğü gibi zaten sorunlu olan 
iş güvenliği alanı bir kez daha ih-
mal edilmiştir.

Tüm bunların, mevcut özel yapı 
müteahhitlerini “üzmemek” için ya-
pıldığı açıktır. Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, görünür biçimde çifte 
standart uygulamaktadır.  Kamu 
yapılarının inşasını yüklenen mü-
teahhitlere, şantiye şefinin altın-
da görev yapan mimar, elektrik, 
makine ve inşaat mühendisliği 
vb. uzmanlık dallarından oluşan 
bir teknik kadro şart koşulurken, 

özel yapı müteahhitlerinden aynı 
teknik kadro istenmemektedir. 
Yine benzer biçimde, sırf “denetim 
faaliyeti” için yapı denetim kuruluş-
larına sayfalar dolusu kurallar geti-
rip, çeşitli uzmanlıklarda mühendis 
ve mimar istihdamı istenirken; Bina-
yı bizzat inşa etme sorumluluğunu 
yüklenen özel yapı müteahhitlerin-
den ise bu düzeyde bir teknik ele-
man kadrosu yerine, formalite gere-
ği tek bir şantiye şefi istenmektedir.  

Bu yönetmelikte ayrıca 2. dere-
cedeki teknik elemanların yetkileri, 
mühendis ve mimarların mevcut 
yetkilerini paylaşacak biçimde ge-
nişletilmiş ve 5 katı ve 2000 m2’yi 
geçmeyen yapılarda teknik öğret-
menlerin, 1500 m2’yi geçmeyen-
lerde ise teknikerlerin şantiye şefliği 
yapabilmesine olanak tanınmıştır.

Böyle bir uygulama; yapıdaki tek-
nik hizmet niteliğinin, var olanın ge-
risine düşürülmesi demektir. Oysa 
ülkemizde binlerce mimar ve mü-
hendis, kendi istihdam alanında ça-
lışmak üzere boşta beklemektedir. 

Bu durumda yapılması gereken; 
mevcut müteahhitlik sistemi-
ni korumak olmamalıdır. Doğru 
olan; yapı üretim faaliyetindeki 
teknik hizmet payının ciddi biçim-
de arttırılmasıdır. 

Bu bağlamda; özel yapılarda da 
müteahhitlik kurumsallaşmalı ve 
kamu inşaatlarında olduğu gibi mü-
hendis, mimar ve teknikerlerin de 
istihdam edileceği bir statüye ka-
vuşturulmalıdır.  

Bu nedenlerle; söz konusu yönet-
meliğin, 1, 2, ve 5’inci maddeleri 
ile 10. maddesinin 1, 2, 5, 14 ve 15 
fıkralarının ve 12. fıkrasında geçen 
“binanın kullanım amacına uygun 
olarak” ibaresi ile mühendis veya 
mimar arasındaki “veya” ibaresinin 
iptali ve yürütmesinin durdurulması 
istemiyle yargıya başvurduk.

Mehmet Soğancı
TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı 

“YAPI MÜTEAHHİTLERİ ile ŞANTİYE ŞEFLERİNİN KAYITLARI ve YETKİ 
BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” YARGIYA TAŞINDI
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Sanayi devrimi, dolayısıyla kapita-
lizm ile çağdaş olan modern ‘mühen-
dislik’  kavramı, mühendislik bilgisi 
ve eğitimi, mühendis kimliği kapita-
lizm içerisinde değişen üretim süreç-
leri ile birlikte dönüşüm geçirmekte-
dir. Sanayi devriminin başlangıcında 
bugünkü mühendislerin atalarını 
daha çok zanaatkârlar içerisinde 
aramak gerekmektedir. Bu sebeple 
sanayi devrimimin başlangıcındaki 
modern anlamda mühendisliğin ata-
ları için ‘zanaatkâr mühendis’ terimi 
sıkça kullanılmaktadır. Dönemin 
zanaatkârlarını Braverman  
‘çalışmakta olan za-
naatkâr, zana-
atın gün-
delik 

uygulaması içerisinde kendi dönemi-
nin teknik bilimsel bilgisi ile bağlıy-
dı. Çıraklık yaygın bir biçimde cebir 
geometri ve trigonometri dahil ma-
tematiğe, zanaata özgü maddelerin 
özellik ve kökenlerine, fizik bilim-
lerine ve mekanik çizimlere dair bir 
eğitimi içeriyordu’(1) diye açıklamak-
tadır. 

Zanaatkâr eme-
ğinin ücret-
ler inin 

emek 
m a -

l i y e t l e r i 
arttırması ve 

sermayenin üre-
tim sürecinin bilgi-

sine sahip olmadan 
denetim altına alama-

masının da etkileri ile tekelci 
kapitalizmin erken evrelerinde 

Adam Smith ve Taylor’un yeni ka-
pitalist işbölümü tezleri ağırlık ka-
zandı. Kapitalist işbölümü her türlü 

vasfı imha etmek için; üretim süre-
cini bütünlüğünden kopararak ola-
bildiğince küçük parçalara ve işçinin 
sadece tekrarlı ve basit el hareketleri 
ile yapabileceği şekilde parçalamak-
ta, kavrayış ve uygulama birbirinden 
ayrılarak, üretim süreci üzerinde 
zanaatkârın bütün bilgisi elinden 
alınarak üretimin bilgisi ve denetimi 
sermayenin eline geçmektedir. Kafa 
ve kol emeğinin ayrışması olarak da 
yaşanan bu süreç işçiyi üretim sü-
recindeki küçük ve basit bir işlemi 
tekrar ederek ürettiği ürünün bilgisi-
ne yabancılaştırırken, üretim süreci-
ne dair kapsamlı bir bilgi ve sürecin 
tamamını kavrayabilme artık sadece 
sermayenin ve genellikle yönetici 
konumundaki az sayıdaki insanın 
denetimine geçmektedir. Belki de 
bugün kafamızdaki imgenin karşılığı 
olarak mühendisten ancak kapita-
lizmin tekelci evresinde ulaştığı bu 
süreçte bahsedebiliriz.

Zanaatkârlık bilgisi insanlık tarihi-
nin biriktirdiği bilgi ve deneyimlerin 
toplamını içermektedir. Zanaatkâr-

KAMUSAL ALANIN TASFİYESİ SÜRECİNDE 

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve KİMLİĞİ
Elif Güven 

Ya
ka

la
r v

e 
R

en
kl

er
i

K
ırı

lm
al

ar



23 an
ka

ra bülten

şubat-mart ikibino
nb

ir

dan kapitalist iş bölümü içerisindeki 
işçiye dönüşüm aslında sermayenin, 
insanlığın tarihi boyunca biriktirdiği bilgi 
ve birikime el koyuşunu ifade etmekte 
idi. Kapitalizmin yaşadığı büyük gelişme 
ve neredeyse dünya çapına yayılan ve 
büyük ölçekli fabrikalarda yapılan üre-
tim, üretim süreci hakkında kapsamlı 
bilgiye sahip olan mesleklerin mensup-
larının sayısında kitlesel bir artışa neden 
oldu. Üretim süreci hakkında kapsamlı 
bilgiye sahip olan ve aslında kendisi de 
ücretli çalışan olan ve işsiz orduları ile 
baskılanan teknik elemanların - özel-
likle de mühendislerin- bilgisi de kapi-
talist iş bölümü yasası gereğince artık 
çoklu, basit tekrara dayanan parçalara 
ayrılarak denetim altına alınmaya baş-
landı. Artık üretim sürecinin tasarımı, 
planlanması, denetimi, kontrolü, kayda 
alınması gibi çoklu parçalara ayrılarak 
kitlesel bir işbölümünün parçaları haline 
getirildi.

Bu parçalanma aslında 
teknik elemanları, sürecin 
bütünü hakkında tüm bil-
giden kopartarak parçalar 
hakkında ‘uzmanlaştırdı’.  
Neoliberal dönemin çalış-
ma hayatımıza kazandırdı-
ğı kariyerizm, ömür boyu 
eğitim ve mühendislerin 
hayatına sokulan uzmanlık, 
yetkili yetkin mühendislik 
vb. kavramalar bu açıdan 
tam da kapitalizmin iş bö-
lümü yasası ile uyuşmak-
tadır. Burada yazımızın 
kapsamını aşmakla birlikte 
bu kavram ile ilgili birkaç 
not düşmekte yarar var. 
Mühendislerin hayatına 
giren bu yeni kavramları, 
kapitalizmin verili koşulla-
rı ile ilişkileri kurulmadan, 
sadece yaptığı işte ehil olan işini iyi bi-
len ve kendini ömür boyu teknik olarak 
eğiterek kendini yenileyen bir mühendis 
tipolojisi şeklinde tartışmak mümkün 
değildir. Öncelikle kapitalist iş bölümü-
nün devam ettiği bir süreçte bir mühen-
dis için uzmanlaşma kavramının, süreç 
hakkında bütünlüklü bir bilgi ve deneti-
me sahip bir mühendisi değil, sürecin 
çoklu parçaları içerisinde birisi hakkın-
da derinlikli bilgiye sahip bir mühendisi 
ifade etmektedir. Bu derinlik tıpkı tekel-
ci kapitalizmin erken evrelerinde ‘vasıflı 
işçiler’ için tariflendiği gibi çoğunlukla 
2-3 gün ya da birkaç hafta içerisinde 
pekâlâ öğrenilebilen işleri içermektedir. 
Uzman, sertifikalı mühendisler yarat-
mak konusundaki yöntemin kapitalist 
işbölümünün işçiler üzerinde yarattığı 
bilgisizliği örtbas etmek için geliştirilen 
yöntem ile benzerliği dikkat çekicidir.  

Sertifikasyon ile sağlanılan mühendislik 
bilgisindeki standardizasyon, birbirinin 
aynı bilgiye sahip bir mühendis ordusu 
yaratmakta ve zaten süreç hakkındaki 
hâkimiyetini-dolayısıyla önemini- kay-
beden ya da kaybetmekte olan mühen-
dislerin tüm yaratıcı süreçleri baltala-
narak, sermaye açısından pekâlâ aynı 
sertifikaya sahip başka bir mühendisi 
de seçerek işlerini aksatmadan devam 
ettirmesini sağlamaktadır.

Benzer bir süreç üniversitede mü-
hendislik eğitiminde de yaşanmakta-
dır. Temel mühendislik disiplinlerindeki 
parçalanma mühendislik ve mimarlık 
bölümlerinin sayısında hızlı bir artış 
göstermiştir. Özellikle son zamanlarda 
mühendislik fakültelerinde açılan enerji 
mühendisliği, otomotiv mühendisli-
ği, polimer mühendisliği gibi örnekler 
aslında elektrik, makine ve kimya gibi 

temel mühendislik disiplinlerin alt baş-
lıklarının hatta çoğunlukla yüksek lisan 
eğitimlerinin lisans alanlarına kaydırıl-
ması, sermayenin uzmanlaşma konu-
sundaki eğilimlerinin karşılığı olarak, bir 
anda popülerlik kazanarak revaçta mü-
hendislik bölümleri olarak öne çıkmak-
tadır. Bu yeni mühendislik bölümlerinin 
mezunlarının kısa bir süreliğine iş olana-
ğına sahip olma imkânları tabii ki vardır, 
ancak sermayenin ihtiyaç duyduğu ile 
mezun kişi sayısındaki dengenin bozul-
ması ile birlikte, biriken işsiz ordusunun 
baskılanmasını omuzlarında hisset-
memeleri mümkün gözükmemektedir. 
Ayrıca temel mühendislik dallarının alt 
başlıklarının ya da yüksek lisans alan-
larının lisans eğitimlerine kaydırılması, 
ilgili temel mühendislik disiplini hakkın-
da bütünlüklü bir bilgiye sahip olmadan 
bir alt başlık hakkında uzmanlaşma sa-

nıldığının aksine derinlikli bir bilgi değil 
ancak bir körleşme yaratacaktır. Tabi ki 
bütünün değil parçanın bilgisine sahip 
bir mühendisin mezun olduğu bölümde 
iş olanağı bulamaması durumunda te-
mel disipline ait bir başka alana kayma 
ihtimalini ortadan kaldırarak, sermaye 
açısından seçeneği arttırırken mühen-
dislerin zaten kısıtlı olan iş imkânlarını 
daha daraltmaktadır.    

Kapitalizmin verdiği tarihsel bir taviz 
olarak Keynesyen dönem emeğin ye-
niden üretim sürecinin kamu kaynak-
ları tarafından ücretsiz ya da maliyetine 
karşılanmasını içeriyordu. Neoliberal 
dönem ile birlikte vahşi kapitalizm dö-
nemine dönen sermaye, bu zamana 
kadar kendi kar alanına açılmayan ka-
musal alanı tasfiye ederek ele geçirme-
ye başladı. Kamusal alan mühendislik 
bilgisi açısından; elektrik enerjisinin 
üretiminden, iletilmesi ve hane halkına 

sunumundan, sulama ka-
nalları vasıtasıyla tarlaların 
sulanması ya da hane hal-
kının tüketimi için barajların 
oluşturulmasından, su tesi-
sat sistemlerinin evlerimize 
kadar getirilmesine, arıtma 
ve kanalizasyon işlemle-
rinden, telekomünikasyon 
alt yapısının oluşumuna, 
karayolları, demiryolları ile 
ulaşımın sağlanmasından, 
maden işletmelerine, şeker 
çay fabrikaları vb ile gıda 
güveliğinin sağlanmasın-
dan, can güvenliği açısın-
dan gerekli olan kamusal 
denetimlerin yapılmasına 
vb. kadar geniş bir bölümü 
içermektedir. Mühendisle-
rin yoğun olarak çalışması 
ve mühendislik bilgisinin 
önemli olduğu için teker 

teker sıralanan tüm bu kamusal alanlar-
da insanlığın yüzlerce yıllık bilgi birikimi 
dolaysız bir şekilde topluma geri dön-
dürülmesi de sağlanabiliyordu. Tabii ki 
Keynesyen dönemi dört başı mağrur 
bir kamusal alan olarak tariflemek ya 
da sosyal devlet kavramına sıkı sıkıya 
sarılmak niyetinde değiliz. Ancak bu 
alanların çoğunun bilgi ve denetiminin 
sermaye eline geçirilememiş olan son 
bilgi kaleleri olduğunu not düşmekte 
yarar var. Kamusal alanın tasfiyesi sü-
reci halkın en temel ihtiyaçlarının me-
talaştırılarak halkın yoksullaştırılması ve 
çalışanların güvencesiz çalışma koşula-
rına mahkûm edilmesine yol açtığı ka-
dar ve bir o kadar da önemli bir şekilde 
insanlığın bilgi ve birikiminin dolaysız bir 
şekilde toplumsallaştığı tek alanın, ka-
musal alanın bilgi ve denetimini serma-
yenin eline geçmesini sağlayarak bilgiyi 

Temel mühendislik disiplinlerindeki parça-
lanma mühendislik ve mimarlık bölümlerinin 
sayısında hızlı bir artış göstermiştir. Özellikle 
son zamanlarda mühendislik fakültelerinde 
açılan enerji mühendisliği, otomotiv mühen-
disliği, polimer mühendisliği gibi örnekler 
aslında elektrik, makine ve kimya gibi temel 
mühendislik disiplinlerin alt başlıklarının hatta 
çoğunlukla yüksek lisans eğitimlerinin lisans 
alanlarına kaydırılması, sermayenin uzman-
laşma konusundaki eğilimlerinin karşılığı ola-
rak, bir anda popülerlik kazanarak revaçta 
mühendislik bölümleri olarak öne çıkmaktadır
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onu üretenlerden çalınması sürecinin 
son ayağının da tamamlanıyor olduğu-
nu göstermektedir. 

Diğer yandan Neoliberalizm Kamusal 
alanın tasfiyesi süreci ile birlikte mü-
hendislerin istihdam alanlarını endüs-
triyel ilişkiler ile sınırlı tutmakta, bu sü-
reçte mühendis kimliği ‘toplumsal rolü’ 
konusunda geri dönülmez bir erozyona 
uğramaktadır. Neoliberal dönüşüm, 
kamusal alanın tasfiyesi ile birlikte yeni 
bir mühendislik kimliği yaratmakta, bu 
kimliği yaratabilmek için de mühendis-
lik eğitiminde yapısal dönüşümlere git-
mektedir

Mühendislik bilgi ve birikiminin par-
çalanarak denetim altına alındığı bu 
dönemde pek çok yöneticinin de kabul 
ettiği şey ‘eğitimden elde edilen kaza-
nımların zaten birçok iş kategorisinin 
ihtiyaçlarını aştığını’ kabul etmektedir. 
Ülkemizde de sermaye mühendislik 
eğitimi için sıklıkla dile getirdiği ‘çok 
fazla teorik bilgi okutuluyor bizim ihtiya-
cımız bu değil’ şeklindeki serzenişleri ile 
aynı şeyi ifade etmektedir.

Sermayenin bu talepleri göz önüne 
alınarak bakanlar kurulunda görüşüle-
rek 2010-2011 öğrenim yılında teknik 
eğitim fakültelerinin yerine ‘teknolo-
ji fakülteleri’ açılması kararı vermiştir. 
Teknoloji fakülteleri ile amaçlananların 
yayınlandığı raporda; Mühendislik kav-
ramı teori ve uygulama mühendisliği 
şeklinde ikiye bölerek, mühendislik 
formasyonunu parçalamakta ve bü-
tünselliğinden kopararak akademik 
birikimi de engellemektedir. Raporda;  
Ar-Ge ve karmaşık tasarım işlerini mü-
hendislik mezunlarının, imalat, test, de-
ğerlendirme, projelendirme gibi alanlar 
ise teknoloji mühendisliği mezunlarının 
çalışma alanları olarak tariflenmektedir. 
Tüm sermaye birikimi yeni teknoloji ge-
liştirme değil de verili teknolojiler üze-
rinden montaj ve üretim yaparak uluslar 
arası tedarik zincirine eklenmek olan bir 
ülkede mevcut mühendis istihdamının 
%90’ının bugün teknoloji mühendisle-
rinin çalışma alanı olarak tariflenen alan 
olduğu açıktır.

Ülkedeki mevcut mühendis kitlesinin 
%90’ının çalıştığı bu alanda yeni bir 
mühendislik eğitimi ihtiyacına neden 
gerek duyulmaktadır. Teknoloji fakülte-
lerinin amacı ve eğitimin şekli hakkında 
açıklananlardan anlaşılan o dur ki tek-
noloji fakülteleri öğrencileri pratik kısmı-
nın –yani staj uygulamasının- daha faz-
la ağırlık kazandığı mühendislik teorisi 
hakkında ise yüzeysel bir bilgiye sahip 
olarak yetiştirilecektir. Örneğin imalat 
sanayinde çalışan bir makine teknolo-
jisi mühendisi; üretim aracı olan takım 
tezgâhlarının işleyişi, kullanılması, ge-
rekli olan soğutucu ya da sızdırmazlık 

elemanının seçimi, işçi ya da ustabaşı-
na gerekli iş emirlerinin verilmesi konu-
sunda bilgiye sahip olacak, ancak üre-
tilen ürün ile ilgili gerekli mukavemet ya 
da makine elemanları hesaplamalarını, 
yani ürünün tasarımı ve kavrayışı hak-
kında asgari bir bilgiye sahip olacaktır. 
Bu, bugün ülke sermayesinin tam da 
hayalini kurduğu mühendis tipidir. Sü-
recin tamamı hakkında bilgisini yitirmiş, 
ama zaten küçük ve anlaşılır parçalara 
ayrılmış olan süreçlerin devamını sağla-
yabilecek olan bir mühendis.

Üretim süreci içerisinde mühendislik 
bilgi ve denetiminin sermayenin eli-
ne geçerek ondan alındığı bu süreçte 
sermaye için kullanılmayan bilgi değer 
üretmeyen bir bilgi olarak değerlendi-
rilmekte ve öğretilmesine gerek duyul-
mamaktadır artık.

 Teknoloji mühendisliği uygulamasının;  
mühendislik bilgi ve birikimi, mühendis 
kimliği üzerine yaratacağı derin tahribat 
iyi anlaşılmalıdır. Bu basitçe ‘mühen-
dislik unvanının’  asıl sahiplerinin kim 
olduğu tartışması değildir. Bu kapita-
list iş bölümü içerisinde işçiden tekelci 
kapitalizmin başlarında çalınan, ürettiği 
ürünün sürecine dair bilgi ve denetimin, 
ellerinde tutulmasına bir süreliğine izin 
verilen mühendislerin –yani sürecin bil-
gi ve denetimine sahip son ücretli ça-
lışanlar kitlesinin de- elinden sermaye 
tarafından alınıyor olmasıdır. 

Evet, mühendislerin büyük bir kitlesi-
nin, üretim sürecindeki bilgi ve denetimi 
elinde bulundurdukları şanslı bir azınlık 
olduğu dönemlerde, tam sermayenin 
yaratmak istediği kutuplaşmaya uya-
rak aslında kendiside ücretli bir çalışan 
olmasına rağmen saflarını pek de işçi 
sınıfından yana seçmediği doğrudur. 
Ama tarihsel olarak tam da mühendis-
lerin derin bir işçileşme sürecine girdik-
leri bu dönemde artık bu bilgiyi ellerin-
de tutmalarına da izin verilmemektedir. 

Mühendislerin üretim sürecine dair bu 
bilgi ve denetimine sermaye tarafından 
el konuluşu süreci tamamlandığında, 
bu bilgi ve denetim artık saf ve vekilsiz 
bir şekilde sermayeye geçecek ve geri 
dönülemez sonuçlar yaratacaktır. 

Burada Braverman’ın Emek ve Tekelci 
Sermaye kitabında işçinin üretilen ürün 
hakkındaki tüm bilgi ve denetimine 
tekelci sermaye tarafından el konulu-
şunun tarihsel sürecini izlerken hisset-
tiğim tüm öfke ve isyan duygularının 
arasında sadece ‘vasıf hakkında son 
bir not’ kısmında okuduğum bir bölüm 
bende bir gülümseme, umut ve heye-
can yaratmıştı. Şöyle diyor Braverman; 
‘işçi yalnızca, modern mühendisliğin 
bilimsel, tasarımsal ve operasyonel 
ayrıcalıklarını sahiplenerek, yeniden 
kolektif ya da toplumsallaşmış üretimin 

ustası haline gelebilir. Bundan yoksun 
kalındığında emek süreci üzerinde bir 
ustalık olmaz… Eğitim yalnızca okul 
yılları sırasında emek pratiği ile birleşti-
rilmesi ve yalnızca, eğitimin işçinin res-
mi eğitimini tamamlamasının ardından 
hayatı boyunca sürmesi ile etkili olabilir. 
Söz konusu eğitim yalnızca sanayinin 
sahici anlamda efendisi haline geldiği 
zaman; yani emek süreci içerisindeki 
denetimcilerle işçiler; kavrayış ve uy-
gulama; kafa ve kol emeği arasındaki 
uzlaşmaz çelişkiler ortadan kaldırıldığı 
ve emek süreci, kendisini yöneten ko-
lektif gövde içinde birleştirildiği zaman 
işçinin ilgisini ve dikkatini çekebilir… Bu 
bakış açısından bakıldığında, Marksist 
vizyon, ‘işçi katılımı’ ve ‘işçi denetimi’ 
talepleri bakımından yeterli değildir. 
Mevcut üretim örgütlenmesinin üzerine 
basit bir biçimde müdürlerin seçilmesi, 
üretim ve diğer şeylerle ilgili kararların 
oyla belirlenmesi vs. gibi biçimsel par-
lamentarizm yapısının bindirilmesine 
dayanan bir işyeri demokrasisi kavra-
yışı yanıltıcıdır. Gerekli teknik bilgi işçi 
sınıfına iade edilmeden ve emek orga-
nizasyonu yeniden biçimlendirilmeden, 
yani tek bir sözcükle ifade edersek, 
yeni ve sahiden kolektif bir üretim tarzı 
oluşturulmadan, fabrikalar ve bürolarda 
oy kullanılması, işçilerin tıpkı eskiden 
olduğu gibi ‘uzmanlara’ bağımlı olarak 
kalacakları ve yalnızca kendi aralarında 
tercihlerde bulunup, kendilerine sunu-
lan alternatiflere oy verecekleri hakika-
tini değiştirmemektedir. O halde sahici 
işçi denetiminin ön koşulu, teknolojinin 
gizemlileştirilmesine son verilmesi ve 
üretim tarzının yeniden örgütlenmesidir. 
Bu elbette, sanayi iktidarının işçi dene-
timi talepleri yoluyla ele geçirilmesinin 
devrimci bir eylem olmadığı anlamına 
gelmez. Daha ziyade sahici bir işçi de-
mokrasisinin saf anlamda biçimsel bir 
parlamenter şema üzerinde sürdürüle-
meyecek olduğu anlamına gelir.’(2)

Evet, Veblen, sermaye sınıfını asalak-
lar olarak adlandırdığında mühendis-
lere bir çağrı yapmıştı; ‘bütün mühen-
disler iktidara!’, bir mühendis olarak 
Braverman’ın bu satırlarını okurken ben 
başka bir çağrıyı işittim. 

‘Üretim sürecindeki bilgi ve deneti-
mi hala elinde tutan mühendisler, ge-
rekli teknik bilgiyi aidi olduğunuz işçi 
sınıfına iletiniz.’

*Bu bildiri Karaburun Bilim Kongresi’ 
nde Mühendislik ve Akademi oturu-
munda sunulmuştur. 

DİPNOTLAR
1) Braverman Harry, Emek ve Tekelci Ser-
maye (Kalkedon,2008), s. 142.
2) a.g.e, s. 402
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Bölüm 1: GİRİŞ
Tasarımcı ve kontrollük teşkilatlarının İngiliz veya Amerikalı; alt 

yüklenici ve tedarikçilerin Avrupa Birliği orijinli olması uluslararası 
inşaat projelerinde çok sık rastlanılan bir yapıdır. Bu yapıda, işle-
yiş sırasında ortaya çıkan yasal sorunları yorumlayabilmek Anglo-
Amerikan ve AB sözleşme hukukunun incelenmesini gerektiriyor.

Sözleşme hukukunda, kusurlu mal ve/veya hizmet sunulma-
sının hangi koşullarda sözleşme hükümlerinin ihlali sayıldığı, bu 
durumda ortaya çıkan tazminat talepleri ve hatta sözleşmenin 
bozulma olasılığı üstünde durulan önemli yasal konulardır. Yur-
tiçi yapım işlerinde Borçlar Kanunu ve Bayındırlık İşleri Genel 
Şartnamesi bu konuda genel çerçeveyi çiziyor. Bu genel çerçe-
ve uluslararası işlerde benzer konuların değerlendirilmesi açı-
sından yetersiz kalıyor. 

Yapım kusurlarından kaynaklanan yasal sorunlara en karmaşık 
örneklerden biri uluslararası bir inşaat projesinde düşük kaliteli 
betonun yarattığı yasal sorunlardır.  Bu yazıda, yabancı hukuk kay-
nakları kullanılarak, bu özel durumun derinliğine incelenmesiyle, 
uluslararası işlerde inşaat kusurlarının ele alınış tarzı incelenecek 
ve borçlar kanunuyla kıyaslanacaktır.

Bölüm 2: YAPIM KUSURLARI
Anglo-Amerikan hukukunda, çeşitli yasalar veya referans olarak 

kullanılan önemli yüksek mahkeme kararlarında, kusurlu imalatın 
tanımı teknoloji ve yasalarla hukuki anlayıştaki gelişmelere bağlı 
olarak değişiyor:

•	 19. yüzyıl başında anahtar teslim anlaşmaların yaygın oldu-
ğu Britanya’da edimin tamamlanması için temel bir unsurun 
eksikliği olarak ( Tate v. Latham & Son 1897) ve
•	 Özenle kullanılsa dahi teslim edilen malın kullanım amacına 
uygun olmaması (Yarmouth v. France 1897) olarak tanımlanır-
ken
•	 Kusurlu imalatın basit bir kötü malzeme ve işçilik sorununun 
çok ötesinde değerlendirilmesi gerektiği görülüyor (Ruxley 
Electronics v. Forsyth 1995)

İngiltere’de yapım sözleşmelerine de uygulanan Mal ve Hizmet 
Satışı Yasası’nda (1982) malzeme kusuru bazı kriterlerin uygulan-
ması ile belirlenmektedir:

1) Anlaşmada belirtilen tarife uygun olmak (bu tarifte göz önü-
ne alınan özellikler (2)’de kaliteyi belirleyen tariflerden ziyade 
malın yaşı, piyasaya çıktığı zaman, geldiği bölge gibi malı be-
timleyen bilgilerdir) ;
2) Mantıklı bir şahsın, sunulan malın sözleşmede belirtilen tek-
nik tanımını, önemi varsa fiyatını ve tüm diğer ilgili şartları göz 
önüne aldıktan sonra kalitesini tatmin edici bulması;
3) Eğer, alıcı malı (1) ve (2)’deki gibi tarif etmekten ziyade satı-
cıya malın yerine getirmek zorunda olduğu görevi ve kriterle-
ri ifade ediyorsa (örneğin marka belirtmeden 15 bar basınca 
dayanan boru, metalin özelliğini belirtmeden paslanmaz eşya, 
kayaç ayrımı yapmadan 20 mm kırmataş gibi) ve satıcıyı ser-
best bırakıyorsa; makul ölçüler içinde kullanım amacına uygun 
olmak.

Kanuna göre, bu koşulların sağlanmaması durumunda işveren 
sözleşmenin hükmünü yitirdiğini varsaymak hakkına böyle düşün-
menin mantıklı olmayacağı seviyede önemsiz aykırılıklar dışında 
sahiptir. Anglo-Amerikan ortak hukukunda mantıklı görüş konunun 
bütün detayları kendisine anlatılmış olan makul bir kişinin -bir jüri 
üyesi- verdiği karardır.

Bölüm 3 KUSURLU BETON
Belli başlı bütün normlarda (ASTM, ACI, ISO, SNIP) beton daya-

nımının belirli istatistiksel dağılımlara uyan bir değişken olduğu ve 
yerleştirildiği yapıda, karakteristik beton dayanımı fc’ den yaklaşık 
% 90 olasılıkla daha yüksek değerler aldığı kabul ediliyor (yüksek 
dayanımlı betonlarda % 95).  Karakteristik dayanım fc’, projede kul-
lanılan beton sınıfını belirleyen basınç dayanımıdır. Gerek karışım 
oranlarının belirlenmesi için laboratuarda yapılan testlerde gerekse 
betonun işyerine mixerlerle teslimi sırasında alınan numunelerde ve 
yapıda yerleştirildiği noktada, fc değerinin % 90 olasılıkla aşılması 
beklenir. 

Yüksek dayanımlı beton sınıflarının tanımlanmasını ISO 
3893’den uyarlayan SNIP’e göre, örneğin B-60 betonu fc= 60 
MPa, ortalama basınç dayanımı 77.1 MPa ve standart sapması 
10.4 MPa olan ve normal dağılım eğrisine uyan beton sınıfıdır. 
Mutlak bir asgari dayanım belirlemek pratikte mümkün değildir, 
çünkü her zaman daha düşük dayanım bulmak olasılığı kontrol 
ve supervizyon iyi dahi olsa rastlantısal dağılım sonucu vardır. 
SNIP örneğini incelemeye devam edersek, yukarıdaki sayısal bil-
gilerin ve ilgili istatistik kuramlarının kullanılmasıyla ister numune-
lerde ister yerine yerleştirilmiş olan betonda, 60 MPa’nin altında 
kalan beton miktarının % 5 i ve 0.90 x fc= 54 MPa’nin altında 
kalan miktarın ise % 1 i geçmeyeceği söylenebilir.

Şartnamelerde, karakteristik büyüklüklerin ( basınç dayanımı 
gibi) dar bir aralıkta içinde kaldığı takdirde kusursuz kabul edildiği 
tolerans sınırları belirtilir. Fakat ACI örneğinde aşağıda özetlendiği 
gibi beton kabul kriterleri genellikle tolerans sınırları dışında kalan 
sonuçların katı bir anlayışla hemen reddedilmesinden ziyade ana-
litik metotlarla irdelenmesini önerir (ACI 318.95):

1) Hazır betonun teslimi sırasında alınan numunelerin başarılı ka-
bul edilmesi için iki şartın birlikte sağlanması gerekir: 

(a) Her 3 ardışık numunenin basınç dayanımlarının ortalaması 
fc’ a eşit veya büyük olacaktır.
(b) Hiçbir test 0.9 fc‘ büyüklüğünden daha küçük olmayacaktır 
( yüksek dayanımlı beton için geçerlidir)

Kusursuz bir betonda dahi, eğer basınç dayanımı genellikle ka-
bul edildiği gibi testlerin % 5 inde fc’den küçük değerler alan nor-
mal bir serbest değişken ise, yaklaşık 100 testten birinde bu iki 
şartında sağlanamayacağı matematiksel olarak gösterilebilir.

2) Eğer bu kriterlerden sadece 1(a) sağlanamıyorsa test koşullu 
olarak başarılı kabul edilir. Mix-design ortalama dayanımı arttırmak 
amacıyla gözden geçirilmelidir. 

3) Bu kriterlerden her ikisi de sağlanamıyorsa sorunlu bölge tah-
ribatsız test yöntemleriyle ve analitik olarak incelenmelidir ( ACI 
318.95)

(a) Eğer yük taşıma kapasitesinin önemli derecede azalmadığı 
hesapla gösterilirse test koşullu olarak başarılı kabul edilir fakat 
mix-design ortalama dayanımı arttırmak amacıyla gözden geçiril-
melidir.

(b) Eğer hesaplar yük taşıma kapasitesinin azaldığına işaret 
ederse sorunlu bölgeden karot alınarak test edilir. Eğer alınan 3 
adet karotun ortalama dayanımı 0.85 fc‘ den büyük ise ve hiçbir 
karot 0.75 fc‘ den ( B-60 için 45 MPa) küçük değilse testler başarılı 
kabul edilir. 

4) Beton dayanımı, ISO ve SNIP gibi pek çok önemli normda, 
normal dağılım gösteren rastlantısal bir istatistiksel büyüklük ola-
rak tanımlandığına göre 3(b)’de söz konusu edilen şartlar kusur-
suz betonlarda dahi yaklaşık her 100 testten birkaçında sağlana-
mayabilir. Bu şartın sağlanamaması durumunda ve binanın veya 
bu sorunlu bölgenin emniyetinden şüphe doğduysa, işverenin 
tasarımcıya talimat vermesi istenmeli ve sorunlu bölgede karot 
sonuçları kullanılarak dayanım hesap yoluyla incelenmelidir ( ACI 
318.95-20.1.2) 

BORÇLAR KANUNU’nda İNŞAAT KUSURLARINA 
BAKIŞIN ULUSLARARASI UYGULAMADAN FARKI
Hüsnü Tözeren, Dr. Y. İnşaat Mühendisi
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Bölüm 4 KUSURDAN KAYNAKLANAN ZARAR 
Yüklenicinin yükümlülüklerinin başında iyi ve yeni malzeme kulla-

narak, inşaat mesleğinde alışılmış ustalık ve özenle çalışmak gelir. 
Bu yükümlülüğün ihlaliyle ortaya çıkan inşaat kusurları eğer inşaat 
esastan etkilenmişse sözleşmenin feshine neden olabilir. Aksi hal-
de, kusurlu imalatın geçici kabulden önce hemen düzeltilmesi diye 
bir şart yoktur. 

Kısa bir süre içinde bir dizi değişik imalatla çevrileceği ve örtü-
leceği için, kusurlu beton,  geçici kabul beklenmeden onarılması 
gereken önemli aykırılıklardan biridir. Eğer taşıyıcı sistemin esasını 
etkileyen ( örneğin, yüksek binalarda kolonlar ve çekirdek gibi) bir 
kusur varsa, bu kusurların düzeltilmemesi ve takip eden inşaat iş-
lerinin aksatılması sözleşmenin bazı temel hükümlerine aykırı ola-
caktır.

Kusurlu imalatların giderilmesi için seçilebilecek teknik yöntemler 
Kalite Kontrolde şöyle sınıflanmıştır: 

•	 Olduğu gibi kabul: İmalat uyumsuz dahi olsa kullanım ama-
cına uygun olduğu kanıtlanırsa olduğu gibi kabul edilebilir. İşve-
renin iş için sözleşmeden daha düşük seviyede teknik koşulları 
kabul etmesini gerektirir.
•	 Onarım: Kusurlu imalatın şartname koşullarını tam sağla-
masa da kabul edilebilir bir seviyeye getirilmesi için yapılan 
işlemler.

•	 Reddetme ve aynen ifa: Teknik olarak kabul edilmesi veya 
onarılarak bu seviyeye getirilmesi mümkün olmayan imalatın 
sökülmesi, inşaattan atılması ve yeniden yapılması.

İş sahibinin normal tercihi,  genellikle kusurlu imalatın tamamen 
sökülüp atılması ve yenisiyle değiştirilmesi(aynen ifa ) olacaktır. Bu 
iş sahibinin tercihidir. Problem ortaya çıkana kadar günler boyunca 
dökülen betonu kırıp çıkartmak, inşaat sınırları dışına atıp yenile-
mek zorunda kalan yüklenici için bu tercih hiç de uygun olmayabilir.  
Yasaların seçimi de her koşulda bu mudur? 

Bu konuya, en popüler standart yapım sözleşmelerinden bazıları-
nın nasıl yaklaştığına bakalım:

(AIA  A201-1997 Yapım Sözleşmesi Genel Hükümleri )  Amerikan 
Mimarlar Kurumu:

•	 Yüklenici, işverenin reddettiği veya sözleşme evraklarına uy-
mayan işi gayretle çalışarak kısa sürede düzeltecektir. Bu işle-
min maliyeti, örneğin ilave testler, tetkikler, tasarımcının hizmet 
ve harcamaları, yüklenici tarafından karşılanır.
•	 Eğer sözleşmeye uygun olmayan işi, işveren, reddetmek 
veya onarılmasını istemek yerine kabul etmeye karar verirse, 
sözleşme bedelinde uygun ve adil bir indirim yapılır.
(Standart Yapım Sözleşmesi) JCT, İngiltere:
Sözleşmeye uymayan iş, malzeme veya imalat var ise, 
•	 Tasarımcı bu işin, malzeme veya imalatın işyerinden atılması 
için gerekli talimatları verebilir.
•	 Yükleniciye danışıp, işverenin onayını aldıktan sonra bu cins 
kusurlu iş, malzeme veya imalatın tamamının veya bir kısmının 
yerinde kalmasına ... keşif bedelinde uygun bir indirim yapılma-
sına karar verebilir.

Yani işveren kusurlu işin reddedilmesi ve aynen ifa yerine, keşif 
bedelinde yapılacak bir indirim ile işi olduğu gibi veya onarıldıktan 
sonra kabul edebilir. İşveren sözleşmede ısrar ederek kusurlu işin 
reddedilip yenilenmesi yerine teknik şartnameyi yumuşatarak işin 
olduğu gibi kabulüne veya onarılarak eşit veya düşük ama yakın 
bir standarda getirilmesine neden razı olmaktadır? Burada önemli 
nokta şudur: işverenin yaptığı istisnai bir uygulama değil yukarıda 
genel olarak açıkladığımız ve aşağıda değinilen uluslararası yasa ve 
içtihatlarda ifade edildiği gibi yüklenicinin yasal hakkıdır. 

Daha önce değindiğimiz Mal ve Hizmet Satışı Yasası da eğer mal 
ve/veya hizmet teslim anında sözleşme koşullarına uygun değilse 
alacaklının borçludan mal ve/veya hizmetlerin onarılmasını veya 
yenilenmesini isteyebileceği gibi malın bedelinde uygun bir mik-
tar indirim yaptıktan sonra olduğu gibi kabul edebileceğini belirt-
mektedir. Avrupa Sözleşme Yasası Temel İlkeleri Madde 9:401’de 
sözleşmeye tam uygun olmayan imalatı kabul eden tarafın fiyatı 

indirebileceği vurgulanmaktadır. Bu imalatın değerindeki düşüşe 
orantılı olmalıdır.

Yasa hükümleri çok mantıklıdır çünkü işveren malı ister kusurlu 
ister kusursuz teslim alabilmelidir. Bu onun hakkıdır. Yüklenici ise 
işverenden genellikle böyle bir talepte bulunamaz. Fakat bazı özel 
durumlarda, eğer kusurlu imalatın sözleşmeye tam uymasını sağla-
mak için yapılacak işler getireceği faydaya nazaran çok kapsamlı ve 
maliyetli ise, diğer bazı koşulların da yerine gelmesiyle, yüklenici ay-
nen ifaya yasal çerçeve içinde karşı koymak hakkına sahiptir. Yıkım 
gerektiren düşük kaliteli beton örneğinin de sağladığı bu durumu 
aşağıda detaylı olarak incelemeye devam edeceğiz:   

Borçlar hukukuna göre, borcun (yükümlülüklerin) hiç ifa edilme-
mesi veya kötü ifa edilmesine karşı alacaklının çeşitli yaptırımları 
vardır. Alacaklı borçludan çok nadir olarak mahkeme kanalıyla edi-
mini aynen yerine getirmesini isteyebileceği gibi genellikle uğradı-
ğı zararın tazminat yoluyla giderilmesini talep eder. Tazminat öyle 
bir miktardır ki sözleşmenin ihlal edilmesinden zarar gören tarafı 
sözleşme aynen uygulanmış olsa idi maddi açıdan geleceği duru-
ma mümkün olan en yakın noktaya getirecektir ( Avrupa Sözleşme 
Yasaları İlkeleri 9:502). Kusurlu imalatın doğurduğu sonuçlarla ilgili 
en önemli tazminat davalarından biri İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin 
Ruxley Electronics and Construction Limited (Davalı) v. Forsyth 
(Davacı) dosyasında temyiz mahkemesinin verdiği kararı bozan 
hükmüdür:   “ Davacı Mr. Forsyth Davalı Ruxley Ltd ile Kent ilindeki 
evinde yüzme havuzu inşaatı için anlaşmıştır. Sözleşmeye göre ha-
vuzun maksimum derinliği 7 ft 6 in olması gerekirken yanlışlıkla 6 
ft 9 in olarak yapılmıştır. Davacı mevcut havuzun yıkılması ve yerine 
istenen derinlikte yenisinin yapılması için tazminat davası açmıştır. 
Davaya bakan Yargıç duruşmada şu saptamalarda bulunmuştur: (1) 
Havuza bu derinlikte dalmak kesinlikle güvenlidir; (2)  Ortada de-
rinlikte azalma yüzünden havuzun değerinde bir düşüş olduğunu 
gösteren hiçbir delil yoktur; (3) Gerekli derinlikte yeni bir havuz için 
mevcut olanı komple yıkıp yerine £21,560 harcamayla yenisini yap-
mak gerekmektedir; (4) Yargıç tazminat aldığı takdirde davacının bu 
masrafa katlanarak yeni bir havuz yaptıracağına inanmamaktadır; 
(5) ayrıca,  6 ft 9 in’lik havuzun yarattığı bir dezavantaj varsa bile 
böylesine yüksek bir miktarla orantılı bir tutar olamaz ve bu yüzden 
havuzun yeniden yapılması makul bir işlem değildir; (6)  Davalının 
davacıya ödeyeceği tazminat nefaset kaybıyla sınırlı olarak £2,500 
olarak belirlenmiştir. Temyiz mahkemesi ise bu kararı sözleşme 
şartlarının ancak havuzun yeniden yapılması ile sağlanabileceği 
iddiasıyla bozmuş ve davalının  £21,560 ödemesine hükmetmiştir.”  

Yüksek mahkemeye taşınan dava temyiz mahkemesi kararının 
ortak mahkeme kararı lehine bozulması ile sonuçlanmıştır:  “ Eğer 
sözleşmeyi bozan taraf, sözleşmenin amacını sağlamakta tama-
men başarısız olduysa; diğer tarafın uğradığı zararın,  bu amacın 
tamamen başarılması için gerekli tutara eşit olduğuna karar ver-
mek zor değildir. Eğer bir yapı sözleşmede belirtilen amaca uygun 
biçimde kullanılması mümkün olmayacak düzeyde kusurluysa; 
ödenecek tazminat yıkım masrafını da dahil ederek yeniden ya-
pılması için gerekli tutara eşit olarak hesaplanır. Fakat sözleşme 
hedefi büyük ölçüde yerine getirildiyse oluşan zarar tümüyle ba-
şarısız olmanın yarattığı zarardan çok daha küçüktür. Yapılmış işin 
tamamen yıkılıp yerine yenisinin yapılması sınırlı bir kusurun düzel-
tilmesi için tutulacak yol değildir. Böyle bir durumda hiçbir man-
tıklı işveren mevcut yapıyı yıkıp işe baştan başlamayı düşünemez. 
Tazminatın amacı davalıyı cezalandırmak değil, davacının uğradığı 
kaybı gidermektir. Eğer yapının, yapılanın yıkılıp yeniden yapılması-
nın maliyeti kazanılan yararla orantılı değilse; tazminat, değişik bir 
yolla, mevcut ( kusurlu) yapının piyasa değerinin sözleşmeye uygun 
yapının piyasa değerinden çıkartılması ile elde edilen tutara yani 
değer farkına eşitlenmesiyle hesaplanır.  Bu davada, davacı her 
açıdan mükemmel fakat derinliği sözleşmeden farklı olan bir havuz 
sahibi olmuştur. Dolayısıyla onun uğradığı zarar her şeyin yeniden 
yapılmasının maliyeti olamaz. Açıktır ki, havuzun piyasa değerine 
bu kusurun etkisi sıfırdır.”  Şimdi başka bir kaynaktan ( Hudson’s 
building and construction contracts, s.585) alıntı yaparak konu-
nun değerlendirilmesini tam bir yasal test haline getirelim: “Açıktır 
ki inşaatın bitimine yaklaştıkça,   kusurlu imalatın sözleşmeye tam 
uymasını sağlamak için yapılacak işler çok kapsamlı ve maliyetli 
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olabilir.” Aynen ifa, kusurlu yapının yıkılması ve yenisinin baştan ya-
pılmasını gerektirdiğine göre maliyeti çok yüksek olacaktır ve bunu 
mahkemelerin onaylaması bazı mantıksal testlerin yapılmasını ge-
rekmektedir ( Ekonomik olmayan kararlar Anglo- Amerikan mah-
kemelerinden genellikle çıkmamaktadır). “Tazminat belirlenirken şu 
faktörler göz önüne alınmalıdır:

(a) İmalat mevcut durumuyla kullanım amacına uygun mu-
dur?
(b) İnşaat kusuru yüzünden yapının kıymeti gerçekten azalmış 
mıdır?
(c) İmalatın baştan yapılmasının getirdiği maliyet sağlayacağı 
faydaya göre aşırı yüksek midir?
(d)  İşverenin, tazminat aldığı takdirde mevcut yapıyı yıktırıp 
baştan yaptırmaya niyeti gerçekten var mıdır?”

Betonun B-60 olarak belirlenmesi temel hüküm değildir: dökülen 
kolonlar belki tasarımcının teyit edebileceği gibi hiçbir zaman ka-
rakteristik basınç altında çalışmayacaktır. Dolayısıyla karot değerle-
rinin düşük çıkması her zaman temel aykırılık yaratmaz. Buna kar-
şın, alınan numune ve karot değerleri kullanılarak, kalitesiz betonla 
dökülen bölgede ACI 318.95-20.1.2 çerçevesinde (veya eşdeğeri) 
analiz yapılması ve sorunlu bölgeye ait şüphenin ortadan kaldırıl-
ması temel bir hükümdür ve tavizsiz yerine getirilmelidir. Eğer bu 
analiz şüpheyi ortadan kaldıramıyorsa temelden aykırılık durumu 
vardır ve tek giderme yolu sözleşmenin performansı gerekli gördü-
ğü tarihten önce (bu tarih geçici kabul de olabilir) dökülen betonun 
kırılıp inşaat dışına çıkartılması ve yenilenmesidir (aynen ifa). Var-
sayalım ki karot sonucu B-60 ın sağlaması gereken alt sınır olan 
0.75 fc‘= 45 MPa değerinin cüzi bir miktar altında kalsa dahi ACI 
318.95-20.1.2 çerçevesinde yapılan statik analiz başarılı olmuştur. 
Yukarıdaki testin uygulanmasıyla işveren dökülen betonun kırılıp çı-
kartılması inşaattan atılması ve yenilenmesinde ısrar edemeyecek-
tir. Çünkü  (1)  iş kullanım amacına aykırı değildir ve (2) ACI 31895-
20.1.2 testi zaten olumlu sonuç verdiğine göre edinilecek fayda 
sıfırdır.  Dolayısıyla, aynen ifaya gerek yoktur;  beton olduğu gibi 
bırakılmalı; tetkik, test ve danışman masrafları yüklenici tarafından 
karşılandıktan sonra işverene cüzi bir tazminat ödenmelidir (çünkü 
işverene B-60’dan daha değersiz bir beton sınıfı teslim edilmiştir ve 
küçük bir kıymet farkı vardır).

Sağlanan faydanın, yapılan iyileştirmenin (veya aynen ifanın)  ya-
pının tümüne getirdiği değer artışı olarak hesaplanması gerekmek-
tedir.

Bölüm 5 BORÇLAR KANUNU
Borçlar Kanunu, inşaat sözleşmelerinin en önemli konuların-

dan biri olan, yapının kabulünde uygulanacak, inşaat kusurlarının 
kontrol prosedürünü anlatır (Bakınız BK m. 360). Bayındırlık İşleri 
Genel Şartnamesi (BİGŞ) ise BK’nın çerçevesini çizdiği bu prose-
dürün kamu sektörü inşaat işlerine uygulanmak üzere detayına gi-
rer. BK’yı yenileyen ve yerini alan Türk Borçlar Kanunu (TBK)  Ocak 
2011’de meclisten geçti. İnşaat kusurları ve tamamlanmış yapının 
iş sahibine tesliminde,  yeni borçlar kanunu BK’dan çok farklı değil 
ve yanıtlayacağını umduğumuz bazı soruların cevabı TBK da yok.: 

1. Eski BK m. 360’a göre, bir yapının kabul sırasında “... iş sahi-
binin ... nısfet kaidesine göre kabule icbar edilemeyeceği derecede 
kusurlu” olması ret edilmesi için bir sınır olarak kabul edilirdi.  Nısfet 
Türk Dil Kurumu büyük sözlüğüne göre insaf, adalet, doğruluk, dü-
rüstlük, hakkaniyet anlamına geliyor. Nısfet böylece çok anlaşılır ve 
konuyla yüzde yüz alakalı bir sözcük olsa da, nısfet kaidesinin veya 
testinin tanımının yapıldığı BİGŞ dahil hiçbir belge bulunamaması-
na rağmen gene de BK’nın böyle bir rasyonel kaide veya teste du-
yulan gereksinime çok eskiden parmak basması güzel bir olaydır.

Konunun Anglo-Amerikan hukukunda ele alınış şekline bakalım: 
İngiltere’de yapım sözleşmelerine de uygulanan Mal ve Hizmet Sa-
tışı Yasası’nda (SGA 1982) kusur, mantık testiyle (reasonability test) 
şöyle belirlenmektedir (ABD’de de benzer yasalar var): Eğer makul 
bir kişi, sunulan malın sözleşmede belirtilen teknik tanımını, numu-
nelerini, önemi varsa fiyatını ve tüm diğer ilgili şartları göz önüne 

aldıktan sonra kalitesini tatmin edici buluyorsa; bu mal alıcı ve satıcı 
arasındaki ticari işlemde kalite açısından tatmin edici kabul edilir. 
Yani tamamen tarafsız ve mantıklı bir jüri üyesine konuyu detaylı 
olarak anlattıktan sonra bu mantıklı insanın vereceği karar yeterlilik 
açısından belirleyicidir. Kabul testi bundan daha açık ve mantık-
lı olarak tarif edilemezdi. İlgili taraflar testi isterlerse sanal olarak 
uygular ve riski alır, tutacakları yönü seçerler. TBK’da ise nısfet ka-
idesinin daha detaylı tarif edilmesi gibi faydalı bir işlem yapılması 
yerine bu sözcükler metinden tamamen çıkartılmış ve yerlerine 
hakkaniyet gereği ifadesi konulmuş ( TBK m. 475). Bu,  BK’nın nıs-
fet kaidesinden ve SGA’nın mantık testinden geriye doğru atılmış 
bir adım; hakimin kararı esastır diyen bir totolojidir.  

2. Nefaset Kesintisi: BK da kusurlu yapının kabulünde önerilen 
iki tür kesinti vardır. Bunlardan birincisi, BK m.360 ikinci paragrafta 
ifade edilen “...iş sahibi bu tip kusurların da onarılması yerine oldu-
ğu gibi ama fiyatını tenzil ederek kabul edebilir.” Onarımın tahmini 
maliyeti yapıldıysa, sözü edilen tenzilatın büyüklüğünü hesaplamak 
gayet kolaydır. Uygulamada bu tür kesintiler için yaygın olarak ne-
faset kesintisi terimi kullanılıyor. Halbuki bu hatalı. Bu basbayağı 
bir kesintidir. Bu kesintinin amacı düşük kaliteli malın fiyatının haklı 
olarak indirilmesidir. Nefaset kesintisine tabi kusurlar, sonraki pa-
ragrafta izah ettiğimiz gibi, onararak giderilmesi mümkün olan ku-
surlar olmamalıdır.  

Muhtemelen BK m.360 ikinci paragraftaki “İşin kusurlu olması ... 
o işin ıslahı büyük bir masrafı mucip değil ise müteahhidi tamire 
mecbur edebilir.” ifadesi Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nde 
41. Madde’nin dayanağı  olmuştur (Ya büyük masrafı mucip ise, 
tamir de edilemeyecek, nasıl bir kesinti?): “Geçici kabul için yapılan 
incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve gide-
rilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını 
gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa müteahhidin hak 
edişinden ... bir bedel kesilmek şartı ile iş idare tarafından bu hali 
ile kabul edilebilir”. Bu tarif, nefaset kesintisinin -tamamen başarılı 
olmayan- bir tarifidir. Bu cins kusurlar bu yazıda söz edilen düşük 
kaliteli beton ya da havuz örneğindeki gibi durumlardır. Nefaset 
kesintisinin büyüklüğünü nesnel ölçülerle belirlemek çok zordur 
çünkü mal iş sahibinin istediğinden farklı olsa da aynı derecede işe 
yaramaktadır. Fakat istenilen hale getirilmesi kıymetinde mühim bir 
artış olmamasına rağmen büyük masraf gerektirmektedir.

3. YİGŞ m.41’in sonuçlarını uygulamadan gelen iki benzer örnek-
le irdeleyelim: Seçkin otelin lobisinde granit kaplamada bazı kusur-
lar vardır. Kusurlu plakalar ve yanındakiler sökülecek zemin temiz-
lenip yeni levhalar yerleştirilecek. Granit sökülürken yanındakiler de 
zarar görecek. Gerçekten çok masraflı! Fakat hangi iş sahibi ote-
linin lobisinde kusurlu granit ister? Burada Bölüm 4’te verdiğimiz 
Hudson s.585 testini uygulayalım. İşçilik ne çok kötü ne de çok iyi. 
Granit kıl payı kullanım amacına uygun diyelim. Masraf büyük, ama 
getirdiği fayda yani kıymet artışı da çok büyük. Dolayısıyla bu örnek 
testi geçemiyor. Granit yeniden yapılacak! 

Tam tersine, makina dairesinde seramik kaplamasını irdeliyelim. 
Gene kusurlu yapılmış. Kusurluyu sökerken yanındakiler de maale-
sef gidiyor. Yani onarılacaksa pek çoğu gidecek. Nerdeyse yeniden 
ifa. Büyük masraf. Hudson s. 585 testine göre diyelim ki seramik 
kaplama öngörülen işçilik seviyesinde değil ama kullanım amacına 
bal gibi uygun. Kusurlar fazla göze batmadığı gibi, nokta nokta sen-
tetik maddeyle iyi bir şekilde onarılırsa rahatça silinip temizlenebilir, 
asitten yağdan etkilenmez, bakım masrafı, kullanım süresi değiş-
mez vs. vs. Makina dairesindeki seramiğin tamamı baştan yapılsa,  
yapıya getireceği fayda yani kıymet artışı ne? Hesaplanamayacak 
kadar az. Dolayısıyla sökülmeden noktasal tamiratlarla kusurlar gi-
derilecektir. 

Benzer koşullara sahip bu iki örnekte farklı sonuçların alınması 
göstermektedir ki TBK ve BİGŞ’de inşaat kusurunun telafi edilme 
yolunu belirleyen büyük masraf, fazla harcama ve zaman kaybı gibi 
faktörlerin Hudson s.585 testinde olduğu gibi yeniden ifanın yapı-
nın tamamına getireceği kıymet artışı ile birlikte değerlendirilmesi 
daha doğru olacaktır.
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Kandırılmaya açık olma hali ve 
siyasal pratik…
Uzunca bir süredir siyaset, insanların varolma ko-

şullarının daha nitelikli bir hale getirilmesi olarak de-
ğil de, insanları yönetmenin biçimsel formuna dair 
bir etkinlik olarak kavranıyor. Parlamenter sistemin 
olduğu, yurttaşların devlet ve diğer yurttaşlarla iliş-
kilerinin yasalarca belirlendiği her alanı yasaların ve 
parlamentonun içeriğine bakmadan demokrasi ola-
rak tanımlıyoruz. Bunun sonucunda da yurttaşların 
siyasal alana katılımını belirleyen yegane etkinlik oy 
verme olarak ortaya çıkıyor. Katılımın teknik bir oy 
atma işlemine indirgenmesi sadece seçilmiş olanın 
hegemonyasını sınırsızca kurmakla kalmıyor, “oy 
verme” işlemini tamamlayan yurttaşlar da mevcut 
problem alanının sorunlarına gittikçe uzaklaşarak, 
hakim söylemin manipülasyonlarına açık hale ge-
liyorlar. Artık sonra ki süreçte, bütün tartışma çer-
çevesini siyasetten yalıtılmış toplum değil, egemen 
anlayışın kendisi belirliyor.

Tartışmamızın çerçevesinin, başkalarının iletişim 
alanına soktuğu verilerle sınırlandırılmasına yol açan 
bu durum, aynı zamanda tartışma ile ilgili kavram-
ların içeriğinin de egemen söylem tarafından mu-
tasyona uğratılmasını kolaylaştırıyor. Mesela darbe 
tartışmaları içinde yürüyen asker ve yargı vesayeti 
ile hesaplaşma, bir başka ülkede olsa kıyametin 
kopmasına neden olacak olan Mutki’deki kazılar 
ve toplu mezar buluntularına rağmen, bir türlü Kürt 
Sorunu’nu sınırları içine alamıyor. Böylece ülkedeki 

asker ve yargı ile ilgili tartışma, sanki emek ve de-
mokrasi güçleri şimdiye kadar bu sorunla ağır be-
deller ödeyerek yüzleşmemiş gibi sadece siyasal is-
lamla -hem de asker ve yargı vesayetinin kendi kol-
ları arasında büyütmüş olduğu bir neo-liberal siya-
sal islama- bağlantılı bir şekilde tartışılıyor. AKP’nin, 
mağdur rolünü ustalıkla oynadığı bu oyunda neden-
se 28 Şubat’ın aynı zamanda AKP’nin siyasal isla-
mın geleneksel damarından koparak neo-liberal ve 
Amerikancı şekilde kurulmasını sağlayan bir hareket 
olduğu unutuluyor. İlk önce 12 Eylül ile toplumsal 
duyarlılığı İslam aracılığıyla pasifize etmesi için önü 
açılan siyasal islamın daha sonra 28 Şubat ile de 
Amerikancı neo-liberal politikalara biat etmesiyle, 
kendisine verilen iktidar görevini darbelerin ve dar-
be söylentilerinin desteğinde devam ettiriyor.

Hikâyenin tersine çevrilmesi…
AKP’nin demokrasi ile olan sınavını yukarıdaki 

tarihsel verileri bir araya getirerek düşünmekle ile-
tişim aygıtları aracılığıyla şimdi zihinlerimize em-
poze edilen tarihsiz bir tartışma çerçevesi içinde 
düşünmek arasında, sonuçlar açısından muazzam 
bir fark oluşacaktır: bir yanda darbecilerle dövüşen 
bir AKP resmi söz konusuyken diğer tarafta darbe-
lerin kendine açtığı alanda varlık zemini bulabilmiş 
bir AKP ortaya çıkmaktadır. Aynı minvalde tartışma 
sosyal devletin tasfiyesi sürecine eşlik eden neo-li-
beral destek birimleri olan islamcı yardım dernekleri 
için de geçerlidir. Hayırseverlik görüntüsü altında, 
bu zamana kadar yurttaşın devlet karşısında hakkı 
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Bir “Demokrasi Örneği” Olarak AKP Türkiyesi
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olarak tanımlanan emeğin yeniden üretim alanlarının hep-
sinin piyasalaştırılması sonucu ortaya çıkan yoksulluk ve 
yoksunluğu “yüce gönüllülük” duygusuyla tolere etmeye 
çalışan bu dernekler AKP’nin arka bahçesi konumundadır-
lar. AKP’nin uygulamış olduğu sosyal devletin ve hakların 
tasfiyesi süreci “hak” kavramının “yardım” kavramı tarafın-
dan absorbe edilmesini sağlayan bir politik manipülasyon-
la desteklenmektedir. AKP ile ilgili bu manipülatif iletişim 
bombardımanı şimdi de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki is-
yan dalgasının öznelerine AKP’nin müslümanlar için örnek 
demokrasi yönetimi olarak önerilmesi ile sürmektedir. Peki 
bu örnek göstermenin içeriği gerçekten bahsedildiği gibi 
‘örnek bir demokrasi’ye sahip olmamız nedeniyle midir? 
Bu tartışmayı hakim söylemin sınırlarını iğdiş ederek bir de 
başka perspektiften yapmayı deneyelim.

28 Şubat’ın ertesinde Çevik Bir 28 Şubat’ın “etkisi bin yıl 
sürecek” diye gürlerken aslında hiç de boş laf etmiyordu. 
Bakmayın siz şimdi muhafazakar ve “yandaş” basının bin 
yıllık etkiyi 8 yılda tersine çevirdik böbürlenmelerine; bu ya 
bir hafıza kaybıdır ya da muhakeme yoksunluğu. O döne-
min temel fenomeni Türkiye’nin siyasal islamcı geleneği-
nin toplumsal tabanının artmasından duyulan rahatsızlık-
tı; fakat egemenler katında bu rahatsızlık siyasal islamın 
bütününe dair ilkesel bir karşı çıkış anlamına gelmiyordu. 
Esas olarak liberalizmin ve dolayısıyla serbest-piyasa eko-
nomisinin yeni sömürgecilik ilişkileri içindeki yeni formu-
na uyum sağlayamayan bir geleneksel islamcı hareketin 
tasfiyesiydi söz konusu olan: Programında ve söyleminde 
hala anti-emperyalist öğeleri barındıran, Keynesçi refah 
devleti savlarından etkilenmiş bir ‘adil düzen’ ekonomisini 
kabul eden, bu ekonomik kabul içinde ‘millici’ hassasiyet-
leri özelleştirmelerin önünde engel olan bir islamcı hare-
ket egemenler açısından rahatsızlık yaratırken bunun tersi 
biçimde neo-liberalizmin yeni emek denetimi stratejisinin 
temelini oluşturan güvencesizleştirmeyi kusursuzca uy-
gulayacak, yeni metalaştırma uygulamalarının temeli olan 
sudan madenlere, topraktan derelere kadar tüm coğrafya-
yı yurttaşın kolektif mülkiyeti olmaktan çıkarıp sermayenin 
mülkiyeti haline dönüştürecek, eğitimden sağlığa, ulaşım-
dan barınmaya emeğin yeniden üretim alanlarını piyasa-
laştırarak emeğin sömürüsünü dolaylı olarak kat be kat 
arttıran bir ılımlı islam hareketi ise esas arzularıydı ve İsrail 
ile yapılan askeri antlaşmalara imza atarken en azından 
terlemeyen bir başbakan.

Peki, AKP’nin iktidara getiriliş süreci ve parti politikası 
neo-liberalizmin vahşi bir liberalizme dönüşmesi süreci ile 
tam bir uyumluluk içinde olsa da aynı dönemlerde henüz 
şimdiki hallerine dönüşmemiş merkez sağın partileri olan 
ANAP ve DYP gibi partiler neden bu uygulamalar için ter-
cih edilmedi. İşte burası neo-liberalizm ile siyasal islamın 
mutlu evliliğinin önemli gerekçelerinden birini bize veriyor. 
Kapitalist ekonominin ilk dönem krizlerine işçi sınıfının ver-
miş olduğu güçlü cevaplar bir yandan sosyal demokrasinin 
inşasını ortaya çıkarırken diğer yandan refah devleti uygu-
lamaları ile sosyal hakların kısmen karşılandığı bir denge 
durumunu ortaya çıkarmıştı. Liberalizmin yeni versiyonu 
ise genellikle emeğin yeniden üretiminin sağlandığı bu 
sosyal haklar alanlarının tamamını piyasalaştırdığı için es-
kiden sosyal devlet mekanizmasının sağladığı bu olanak-
lar neo-liberal destek ağları olarak tanımlanabilecek yar-
dımlaşma derneklerine devredildi; tamamına yakını islami 
tandanslı olan bu dernekler bir yandan söylem alanında 
dinsel söylemin ve yaşam biçimlerinin hegemonyasını ku-
rarken diğer yandan da dinsel söyleme sahip bir iktidar, li-
beralizmin emeğe saldırısının emekçilerin sistemle kurmuş 
oldukları bağları çözmesi nedeniyle bu bağları tekrardan 

tesis eden bir işlev üstlendi. Böylece ılımlı islam projesi 
islamın toplumsal yaşam biçimlerini domine etmesinden 
çok daha etkin bir biçimde liberalizmin emeğe karşı olan 
güvencesizleştirme ve vasıfsızlaştırma, emeğin yeniden 
üretim alanlarına karşı da piyasalaştırma hamlelerini mu-
halif sosyal ve siyasal reddiyelere karşı koruyan bir kalkan 
görevi gördü.

AKP: 
Halkın değil sermayenin ideal örneği…
AKP modelinin şimdilerde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 

isyan hareketlerine model olarak gösterilmesi Türkiye’nin 
‘örnek demokrasi’sinden değil tam da yukarıda anlatmış 
olduğumuz, siyasal islamın vahşi liberalizmle olan barış 
antlaşmasından dolayıdır. İsyanların çıkmış olduğu ülkele-
rin dünya petrolünün büyük bir kısmına sahip olmalarının 
dışında en önemli özelliği ulaşım, eğitim, sağlık, barınma 
gibi emeğin yeniden üretilmesine dair alanların piyasalaş-
mamış olması ve buralarda uluslar arası sermayenin iştahı-
nı kabartan, devlete ait yatırım alanlarının çok fazla olması 
ve bunların olası özelleştirme uygulamalarında piyasaya 
arz edilecek olmasındandır. AKP’nin iktidarı ele geçirdiği 
andan itibaren yapmış olduğu özelleştirme ve piyasalaş-
tırma hamleleri hatırlanacak olursa bu bölgede ılımlı islam 
projesi dâhilinde AKP’nin neden örnek gösterildiği çok 
daha anlaşılır bir hal alır.

Bu örnek gösterme çabasının yarattığı sonuçları şimdi-
den görmek de mümkün. 3 Şubat 2011’de Amr Şalakani 
Radikal Gazetesi’nde yazdığı “Bitti Sanıyorduk, Yeni Baş-
lıyormuş” başlıklı yazıda şunları söylüyordu: “İhvan için-
de de bir ayrışma var. Gençler AKP’ye benzer bir siyasi 
hareket mümkün mü diye soruyorlar. Yanlış anlaşılmasın. 
AKP çok farklı. Ancak yine de yaşlı İhvancıların radikalliği 
gençlerde yok. Eğer bir dönüşüm olursa büyük olasılıkla 
Türkiye gibi bir İslamcılar içi ayrışma da olur.” AKP içinde-
ki Yenilikçiler ve Gelenekçiler ayrışmasını hatırlatan bir iç 
kapışma ve kapışmanın odağı elbette yine liberal piyasa 
ekonomisiyle mutlak bir barış. Diğer yandan “Libya’nın ha-
pisteki radikal islamcılarının, 2009 yılında, lider isimlerin-
den Abu Yahya Al-Libi önderliğindeki ‘ılımlılaşma’ atılımları, 
Batı dünyası tarafından, El-Kaide ile mücadele açısından 
çok önemsendi. Zira, Libyalı İslamcılar, geçmişte El-Kaide 
içinde önemli rol oynamıştı ve Al-Libi, Bin Laden’in en ya-
kınlarından biriydi. Şiddeti reddeden yeni bir çizgi izlemek 
üzere hazırladıkları ve ‘Cihat’ konusundaki görüşlerini ‘dü-
zelttikleri’ metin Müslüman Kardeşlerin Mısırlı liderlerin-
den, Kardavi’nin görüşlerine de sunulmuştu.” Bu sunulan 
metnin odağını da ılımlılaşma, yani serbest piyasayla uyum 
oluşturuyordu. AKP iktidara geldiği andan itibaren uygula-
mış olduğu politikalarla, ulusal ve uluslar arası sermayenin 
emek üzerindeki hegemonyasının inşa edilmesinin mutlak 
destekçisi olduğu için hem kuruluş süreci hem de uygu-
lamaları Mısır ve Libya’daki islami harekete elbette hızla 
önerilecekti.

Bu tartışma çok daha fazla genişletilebilir; fakat bu tartış-
mayı bu sayfalarda yaparkenki amacımız siyasala katılma 
biçimimizi sadece oy verme ve benzeri pratiklerle sınırla-
dığımızda olayları değerlendirme biçimlerimizin egemen-
lerin söylem alanı içinde kaldığını göstermek içindir. Ba-
kılan çerçeveyi genişletmek o çerçevenin içine daha fazla 
verinin girmesi demek değildir sadece, bir bütün olarak 
çerçevenin ve gösterdiği alanın şeklinin değişmesidir söz 
konusu olan.
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GENEL
657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nda değişiklik öngören hü-
kümlerin yer aldığı tasarı kamuoyunda 
torba yasa olarak adlandırılan ve 29 
Kasım 2010 tarihinde “Bazı Alacakla-
rın Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adı 
altında TBMM Başkanlığına sunulan 
kanun tasarısıdır. 

Söz konusu Torba Yasa Tasarı-
sı TBMM Başkanlığı’na sunulduğu 
şekli ile 112 madde iken Plan Bütçe 
Komisyonu’ndan çıktığı şeklinde 224 
madde haline gelmiştir.

Torba Yasa Tasarısı 5 kısımdan oluş-
maktadır. Tasarının ilk dört kısmı Bazı 
Alacakların Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu üzerindeki değişiklik maddele-
rini içermekte, 5. Kısımdan itibaren ise 
bazı kanun ve kanun hükmünde karar-
namelerde değişiklik yapılmasına dair 
maddeler yer almaktadır. 

EMEK ALANINI DÜZENLEYEN 
YASALARDA DEĞİŞİKLİKLER

Onlarca yasada değişiklik hükümle-
ri içeren ve temel olarak emek alanını 
emekçiler aleyhine düzenleyen “biraz 
iyi, çokça kötü” olan düzenlemelerin 
aynı torba içinde değerlendirilmesi 
yöntemi AKP Hükümetince Anayasa 
paketi oylamasında da uygulanmıştır. 
Bu açıdan bakıldığında torba yasaya 
yönelik olumsuz eleştirilerin “birkaç iyi 
madde” üzerinden savunulması işin 
özünü unutturmaya dönüktür. 

Torba Yasa Tasarısı ile; 5510 Sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanunu; 4857 Sayılı İş Kanunu; 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu; 
4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkında Kanun vb. gibi pek çok ka-
nunda yapılan düzenlemelerle, emek-
çiler mevcut durumlarından çok daha 
kötü ve geri düzenlemelerle karşı kar-
şıya kalmaktadır.   

Asgari ücretlilerin yaş sınırının yüksel-
tilmesi, kısmi süreli çalışanların prim-
lerini cebinden tamamlamak zorunda 
olması, stajyer çalıştırma üzerinden 
ucuz emek sömürüsünün önünün açıl-
ması, kısa çalışma ödeneğinin süresi 
ve kapsamının genişletilmesi, işsizlik 
fonunun yıllık gelirinin yarısına Bakanlar 
Kurulu’nun el koyup işverenlere istih-

dam teşviki olarak vermesi gibi emekçi 
sınıfların aleyhine düzenlemeler torba 
yasa tasarısında yer almıştır. 

4857 sayılı kanunda; çağrılı çalışma, 
parça başına çalışma, sözleşmelilik, 
deneme süreli iş akitlerinin uzatılması, 
geçici çalışma biçimlerinin yaygınlaştı-
rılması gibi düzenlemelerle esnek, ku-
ralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerini 
çalışma yaşamının esası haline getiren 
torba yasa tasarısı 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nda değişiklik ön-
gören hükümleri ile birlikte bütün ola-
rak değerlendirildiğinde emek alanına 
topyekûn bir saldırı olarak değerlendi-
rilmelidir. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI 
KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu 236 madde ve ekinde yer 
alan iptal ve ihdas edilen kadroların 
gösterildiği tablolarla 94 sayfalık bir 
metindir. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu, devlet personel istihdamına 
ilişkin hükümler taşımasının yanı sıra 
Anayasa’da “Siyasal Haklar ve Ödev-
ler” içerisinde sayılan “Kamu Hizmetle-
rine Girme Hakkı”nın hayata geçirilme-
sinin en önemli aracı olması niteliğiyle 
temel kanun özelliği taşımaktadır. 

AKP Hükümetlerince, Ağustos 2004 
ve Ekim 2005’de Kamu Personeli Ka-
nun Tasarısı, Ağustos 2006’da Devlet 
Memurları Kanun Tasarısı adı altında 
hazırlanan taslaklarla 657 sayılı Yasa’yı 
değiştirmek amacıyla farklı girişimlerde 
bulunulmuştur. 

AKP Hükümetince 2010 yılı içerisinde 
de 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunda Değişiklik yapılmasına ilişkin hü-
kümler taşıyan iki tasarı hazırlanmıştır. 

Bunlardan ilki “Devlet Memurla-
rı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adı 
altında 9 Haziran 2010 tarihinde TBMM 
Başkanlığı’na sunulan tasarı taslağıdır. 
Bu tasarı taslağı “TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu”na gönderilmiş ancak Ko-
misyon gündemine girmemiştir. 

29 Kasım 2010 tarihinde TBMM 
Başkanlığı’na sunulan ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nda deği-
şiklik yapılmasını da içeren ikinci tasarı 
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandı-
rılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı” adını taşımaktadır. İki 

tasarı birlikte incelendiğinde 9 Haziran 
tasarısı ile 29 Kasım tasarısının 675 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 
değişiklik öngören maddelerinde bir 
farklılık olmadığı görülmektedir. Yani 9 
Haziran tasarısı 29 Kasım tasarısının 
içerisine madde numaralarında mey-
dana gelen değişiklikler haricinde, 
madde ve gerekçeleri ile aynen işlen-
miştir. 

29 Kasım 2010 tarihli tasarıya ilişkin 
olarak “Plan Bütçe Komisyonu” alt 
komisyonu tarafından yapılan değer-
lendirme sonucunda hazırlanan metin 
incelendiğinde, 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’nda değişiklik öngören 
hükümlerde alt komisyon tarafından, 
öngörülerin genel yapısında farklılık 
yaratacak bir değişiklik yapılmadı-
ğı görülmektedir. Ancak “Plan Bütçe 
Komisyonu”nda yapılan değerlendir-
me sonucunda hazırlanan “Plan Bütçe 
Komisyonu” metninde, tasarının dev-
let personel istihdamına ilişkin temel 
hedefine ulaşmasının bir aracı olarak 
değerlendirilebilecek ve uygulanması 
ile tüm bakanlıklar sisteminin kariyer 
esasından koparılıp norm-kadro ya da 
iş sınıflaması esasına doğru dönüştü-
rülmesini; istihdamda, kariyer ilkesinin 
öngördüğü “kamu hizmetine en alt 
basamaktan girip en üst düzey yöne-
time doğru yükselme” felsefesi yerine 
istihdamda sözleşmelilik düzeni ge-
tirilmesini; buna bağlı olarak, “kurum 
bazlı”, “yöneticilik yasaklı”, “güvence-
siz” istihdama geçişin yasal dayana-
ğını oluşturacak “uzmanlık” sistemine 
ilişkin hükümler tasarıdan çıkarılmıştır. 
Bununla birlikte söz konusu değişik-
likleri önceleyen hükümler tasarıdaki 
yerlerini korumuştur.  

“Plan Bütçe Komisyonu”ndan geçti-
ği halinde tasarı genel olarak incelen-
diğinde, önceki girişimlerle yapılmaya 
çalışılan 657 Sayılı Kanun’un topyekun 
değiştirilmesinden vazgeçilmekle bir-
likte hedefe yönelik planın “parçalar 
halinde” hüküm değişiklikleriyle yürür-
lüğe konulmasına karar verildiği görül-
mektedir. Hedefin önemli araçlarından 
birini teşkil eden “uzmanlık” sistemine 
ilişkin hükümlerin tasarının içerisinden 
çıkarılması da -TBMM’de görüşmeler 
sürecinde önergelerle dâhil edilip edil-
meyeceği bilinmemekle birlikte- parça 
başı çalışmanın bir göstergesi olarak 
değerlendirilmelidir. 

Torba yasa tasarısının devlet personel 
istihdamında değişiklik öngören hü-
kümlerinin hedefi, tasarı gerekçesinde 
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yer alan “ memur sendikaları, sivil top-
lum kuruluşları ve çalışanların makul ve 
uygun görülen isteklerini karşılamak” 
değil, küresel kapitalizmin neo-liberal 
politikaları ile belirlenen noktaya ulaş-
maktır. Buna göre tasarının hedefi 
“sosyal devleti” değil “düzenleyici dev-
leti” destekleyen bir bürokratik yapının 
oluşturulmasıdır.

Buna bağlı olarak tasarıda; 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nda değişik-
lik öngören hükümlerle, (1) “Kamu hiz-
meti” ortadan kaldırılarak, her vatan-
daşın “siyasal hakkı” olan kamu hiz-
metine girme hakkı yok edilmektedir. 
(2) Anayasa’da değiştirilemez hüküm-
lerden biri olan “sosyal devlet ilkesi”nin 
en temel mekanizması ortadan kaldı-
rılmaktadır. (3) Günümüzde sayısı 3 
milyonu bulan kamu personelinin “iş 
güvenceli kariyeri” tehdit edilmektedir.

İzin hakları, kadın ve özürlü çalışma 
koşullarında yapılan iyileştirmeler v.b. 
verilen ödünler tasarının gerçek hede-
finin gizlenmesi ve tasarı lehine bir ka-
muoyu oluşturulmasında kullanılacak 
araçlar olarak tasarıda yerini almıştır. 

Bu maddeler dışarıda bırakıldığında 
torba yasa tasarısında yer alan 657 
Sayılı Kanun’da değişiklik öngören 
hükümlerle Devlet Personeli İstihdam 
Rejiminde;

1-      Siyasal iktidarın “kadro kaldırma 
yetkisini” sık ve yaygın olarak kullana-
bilmesine olanak yaratılmakta, temel 
memur güvencesi ortadan kaldırılarak, 
“kadro kaldırma yetkisi” tüm kamu sis-
temini sürekli tehdit edecek bir yetki 
olarak kullanılabilecek serbest yetki-
ye dönüştürülmekte, siyasal iktidarın 
kamu personeli üzerinde yapacağı 
partizanca işlemlerin kapısı sonuna 
kadar açılmaktadır.

2-      Yöneticilik görevleri için değer-
lendirme “sicil sistemi” dışına çıka-
rılmakta, üst düzey kamu yöneticiliği 
için 12 yıl hizmet yeterli sayılmakta ve 
bu sürenin hesabında özel kurumlarda 
veya serbest olarak çalışılan sürenin 
tamamının dikkate alınacağını hükme 
bağlanmaktadır. Özel sektöre ve ser-
best meslek sahiplerine kamuda üst 
kademe yönetici olma yolunu açan 
bu değişiklikle birlikte, kamu yöneti-
minin üst düzey yöneticilik makamları, 
siyasal iktidarla gelip gidecek “siyasal 
kadrolar”a dönüştürülmekte, memu-
riyet kariyer sisteminin taşıyıcısı olan 
“piramidin tepesi” kariyer sistemine 
kapanmaktadır.

3-      Sicil değerlendirme sistemi or-
tadan kaldırılmakta, insan doğasının 
bencil, çıkarcı, tembel bir varlık olduğu 
kabulüne ve çalışma adı verilen şeyin 
bireysel doyumdan ibaret olduğu görü-
şüne dayanan liberal değerler üzerinde 

yükselen ödüllendirme-cezalandırma 
ekseninde performans değerlendir-
me sistemi kurulmaktadır. Kolektif bir 
iş olan kamu hizmetini performans 
değerlendirme sistemi ile bireysel re-
kabete dayalı bir iş haline getiren deği-
şikliklerle kamu hizmeti kavramının altı 
boşaltılmaktadır.

SONUÇ
AKP Hükümetince 9 Haziran 2010 

tarihinde Meclis Başkanlığı’na sunu-
lan “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı” ve bu tasarının 657 sa-
yılı Devlet Memurları Kanunu’nda deği-
şiklik öngören tüm hükümlerini içeren 
ve 29 Kasım 2010 tarihinde Meclis 
Başkanlığı’na sunulan “Bazı Alacakla-
rın Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” AKP 
Hükümetinin “Personel Rejimine” 
ilişkin hedefini açıkça gözler önüne 
sermektedir. “Plan Bütçe Komisyo-
nu” metninde söz konusu hükümler 
içerisinde yer alan “uzmanlık sistemi” 
ile ilgili hükümler tasarı metninden çı-
karılmakla birlikte bu tür bir sistemin 
uygulanmasının yolunu açacak olan 
memuriyet güvencelerini kaldıran ve 
özel sektör şirketlerinin istihdam kural-
larını içinde barındıran hükümler tasarı-
daki yerlerini korumuştur. Bu anlamda 
tasarı “Plan Bütçe Komisyonu”ndan 
çıktığı hali ile personel rejiminde kariyer 
sisteminden kadro sistemine dönüşü-
münün bir ön çalışması niteliğine bü-
rünmüştür. 

Tasarı, kendi içinde danışma - görüş-
me - tartışma - direnme yollarını kapat-
makta, iç dengeleme mekanizmaları 
olmayan, siyasal iktidarın ve başlıca 
toplumsal güç odaklarının vurucu aleti 
haline gelmiş bir yönetim anlayışını ön-
görmektedir.

Tasarıda yer alan hükümlerle üst ka-
deme yöneticilik makamları siyasal 
kadroların ve özel sektör aktörlerinin 
iş görme yerlerine dönüştürülmektedir. 
Bunlar, hükümetle gelip hükümetle git-
mekle birlikte, emir-komuta makamla-
rında kamu kaynaklarına yön veren ve 
bütün bir yönetim sistemini ve perso-
nelini yönlendirip değerlendiren kadro-
lar olarak iş göreceklerdir. Emirlerinde 
çalışacak olan personelin memurluk 
güvencelerinden yoksun olduğu, bir 
yandan disiplin, bir yandan da subjektif 
kriterlerle “takdire” dayalı ödüllendir-
me esaslı performans değerlendirme 
sistemine tabi tutulacağı düşünüldü-
ğünde, bu yeni elitin etkilerinin yalnız-

ca genel politika belirleme ile sınırlı 
kalmayacağı, doğrudan uygulamanın 
ayrıntılarına da uzanacağı açıkça gö-
rülmektedir.

Bu noktada Anayasa’da “Çalışma 
Hakkı ve Ödevinin”, “Sosyal ve Eko-
nomik Haklar ve Ödevler” ana başlığı 
altında, “Kamu Hizmetlerine Girme 
Hakkı”nın ise “Siyasal Haklar ve Ödev-
ler” içerisinde sayıldığının hatırlatılma-
sında fayda bulunmaktadır. Bu ayrı-
mın temel felsefesi, kamu adına karar 
verenlerin siyasal iktidarın baskılarının 
yanında farklı çıkar gruplarına karşı da 
kamu adına korunması gerekliliğinde 
aranmalıdır. Bu niteliği ile kamu hizme-
tine girme siyasal bir öz taşımaktadır. 
Tasarı getirdiği hükümlerle kamu hiz-
metini ve bu hizmeti görenleri kamu 
adına koruma anlayışından vazgeçildi-
ğine de işaret etmektedir.

Tasarı, kamu hizmetinin ve dolayı-
sıyla kamu yönetimi örgütlenmesinin 
kapsamlı ve sürekli tasfiyesini ger-
çekleştirmek amacıyla hazırlanmış-
tır. Bu amaç, ancak, kamu personel 
rejiminin memurluk ve kariyer siste-
minden çıkarılmasıyla, sözleşmelilik 
ve kadro sistemine geçirilmesiyle 
gerçekleştirilebilir.

Öte yandan tasarı, kamu hizmeti kav-
ramını sözlüklerden çıkaracak bir nite-
likte olması nedeniyle sadece 657 Sa-
yılı Kanuna tabi çalışanları değil, toplu-
mun tüm emekçi kesimlerini olumsuz 
etkileyecek bir özellik taşımaktadır. Bu 
nedenle bu tasarıya karşı yürütülecek 
mücadelenin tüm emekçilerin ortak 
mücadelesi haline getirilmesi özel 
önem arz etmektedir.

Temel bir kanun niteliğinde olan 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
bir çok kanunda değişiklik öngören 
bir torba yasa içerisinde, ayrıca bir-
likte değerlendirildiğinde toplumsal 
parçalanma ve çatışmalara neden ola-
bilecek nitelikteki “vergi affı” ve “emek 
alanı düzenlemeleri” gibi hususlarla 
aynı tasarı içerisinde değerlendirilmesi 
kabul edilemez. Bu nedenle öncelikli 
olarak, kamuoyunda torba yasa olarak 
anılan “Bazı Alacakların Yeniden Ya-
pılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Di-
ğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı” içerisinde yer alan 
“Devlet Personel İstihdam Rejimi”nde 
ve emek alanında yapılmaya çalışılan 
değişikliklere ilişkin tüm hükümlerin 
tasarıdan çıkarılması ve söz konusu 
hususların ilgili tüm emek örgütlerinin 
de katılımı ile tekrar değerlendirilmesi 
gerekmektedir.
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12 Şubat 2011 CUMARTESİ  Sayı : 27844

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

VERİLECEK EĞİTİMLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-03)

MADDE 1 – 10/6/2010 tarihli ve 27607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Enerji 
Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğ’in 4 üncü maddesinin (1) 
numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (6) ve (7) numaralı fıkralar 
eklenmiştir. 

“a) Bünyesinde Bakanlıktan eğitici yetki belgesi almış 5 inci maddenin (1)’de belirtilen unvanlara sahip olan 
en az 2 adet mühendis ve mimara ait bilgileri,”

“(6) Eğitici kuruluş yetkisi almış olan kuruluşlar yetki aldıkları iller dahilinde eğitim faaliyetlerini 
sürdürebilirler. Bu kuruluşların yetki aldıkları il dışında eğitim faaliyetleri düzenlemeleri ancak o ilde yetkilendirilmiş 
kuruluş bulunmaması halinde gerçekleştirilebilir.”

“(7) Üniversiteler ilmi veya eğitim maksadı ile  enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi için kullanılan BEP-
TR yazılım programını Bakanlık’tan onay almak sureti ile kullanabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin (1) inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye 
aşağıdaki (3), (4) ve (5) numaralı fıkralar eklenmiştir. 

“(1) EKB uzmanı ve eğiticilerin; üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinden mimar, inşaat 
mühendisi, makina mühendisi, elektrik, elektronik ve elektrik elektronik mühendisi olarak mezun olmaları şarttır.”

“(3) Eğitici kuruluş şirket ortakları, şirkette kadrolu veya sözleşmeli çalışan personeller EKB uzmanı ve 
eğiticisi olabilirler.”

“(4) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve 5 inci maddenin (1) numaralı fıkrasında unvanları belirtilen 
teknik personel, Bakanlık veya yetkilendirilmiş eğitici kuruluş tarafından belirlenen teorik ve uygulama eğitimi 
aldıktan sonra uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları halinde EKB uzmanı yetki belgesini alırlar.”

“(5) EKB uzmanı eğitici belgesi alan kişiler aynı zamanda EKB uzmanı olarak da çalışabilirler.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki (7) ve (8) numaralı fıkralar eklenmiştir. 
“(7) Eğitici Kuruluş eğitimin düzenleneceği tarihten 5 iş günü önce eğitim takvimini Bakanlığa bildirir.”
“(8) Eğitici Kuruluş düzenlediği eğitimlerle ilgili eğitim dokümanlarını arşivlemekle yükümlüdür.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki (8) ve (9) numaralı fıkralar eklenmiştir.
“(8) Eğitici Kuruluş, düzenlenen eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara ait bilgileri Bakanlık tarafından 

belirlenen şekilde Bakanlığa elektronik ortamda bildirir.”
“(9) Eğitici kuruluşlarca düzenlenecek olan EKB Uzmanı Yetki Belgesi “Belge No” aşağıda verilen örnekte 

belirtildiği şekilde numaralandırılır. 
ÖRNEK: Belge No: ZZZZ…-XX-YYYY
Açıklama : ZZZZ… : Firma adı  (Kısaltılmış olarak)

XX : Şubenin bulunduğu şehir plaka kodu
YYYY : 0001’den başlamak üzere Firma tarafından verilecek sayı”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek 4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

Resmî Gazete

TEBLİĞ

21 Şubat 2011 PAZARTESİ  Sayı : 27853

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/6/2007 tarih ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve tebliğ ekinde yer alan 
İnşaat, Makine Tesisatı ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerinden; İnşaat Genel Teknik Şartnamesinin 21, 
26 ve 27 nci maddeleri yeniden düzenlenerek EK-1’de yayımlanmaktadır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/3/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

Resmî Gazete

TEBLİĞ

19 Şubat 2011 CUMARTESİ  Sayı : 27851

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı 

Yönetmeliğinin 26/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(3) Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir 

Mühendis belgesine sahip bulunan mühendisler veya mimarlar veyahut bünyesinde bu vasıfları haiz mühendis veya mimar 
bulunduran tüzel kişiler, yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/12/2008 27075
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 1/4/2010 27539
2- 30/6/2010 27627

 

Resmî Gazete
YÖNETMELİK
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Bir 8 Mart’ta daha kadınlar evde, 
emek piyasasında eşitlik mücade-
lelerini yükseltiyor. Yoksulluğa, gü-
vencesizliğe, kadın cinayetlerine 
ve erkek egemenliğine karşı  öz-
gürlük mücadelelerini bir kez daha 
haykırıyorlar.
Biz kadınlar, görünmeyen emeğimi-
zi görünür kılma mücadelesi yürü-
türken şimdi daha ciddi tehditlerle 
karşı karşıyayız. Çalışma hayatında 
cinsiyetçi politikalar sebebiyle zaten 
sınırlı olarak yer alabilirken, yeni ya-
sal düzenlemeler, “kadın istihdamı-
nı arttırmak” bahanesiyle kadınları 
en güvencesiz çalışma koşullarına 
mahkum ediyor. 
Kamudaki özelleştirme politikaların-
dan ilk etkilenenler, erkek egemen 
düzenin kuralları gereği esnek çalış-
ma koşullarına mahkum olanlar, ev 
işlerinin uzantısı olarak sigortasız, 
düşük ücretlere çalışanlar, erkek işi- 
kadın işi olarak ayrılan meslek alan-
larında baştan ayrımcılığa uğrayanlar 
yıllardır hep kadınlar oluyor. Kadınlar, 

çalışma hayatında hep öncelikle 
vazgeçilir, istenildiği zaman işten çı-
karılabilir, kriz döneminde işsizliğin 
bahanesi olarak gösterilir, düşük üc-
retlere çalışır, doğurmak için işveren-
den izin ve sıra alır, evlendiklerinde 
ilk işten atılanlar oluyorlar. Evde ve 
çalışma yaşamında erkekler karşı-
sında ayrımcılığa uğrayan kadınlar, 
son dönemlerde kadın cinayetlerinin 
artmasıyla birlikte sudan bahaneler-
le sadece kadın oldukları için öldü-
rülüyorlar.
Yapılan düzenlemeler ise kadınlar 
için toplumsal eşitsizliği görmezden 
gelerek ‘görünürde eşitlik’ varsayan 
ya da var olan eşitsizlikleri yeniden 
üreten uygulamalar olarak hayata 
geçirilirken, kadının toplumsal ha-
yattaki yerini değiştirmiyor. Kadınla-
rın kadın olmaktan kaynaklı sorunları 
her geçen gün katlanarak artıyor. 
İMO Ankara Şube olarak, kadın 
meslektaşlarımızın  daha iş yaşa-
mına başlarken karşı karşıya kaldı-
ğı cinsiyetçi politikaların ve meslek 
hayatında erkeklerle eşit koşullara 
sahip olmadıklarının farkındalığıyla 
yürüttüğümüz “Güvenceli İş Güvenli 
Gelecek” kampanyamızda, kadınlar 

için de eşit haklar talebinde bulu-
nuyoruz. Kadın meslektaşlarımıza 
kendi mesleklerini yapabilmelerinin 
önü açılmalı ve erkeklerle aynı ko-
şullarda çalışabilmelerinin olanakları 
sağlanmalıdır. Özellikle iş ilanlarında 
yer alan “erkek olmak şartı” kaldırıl-
malı ve pratikte erkek inşaat mühen-
dislerinin kadın mühendislere göre 
tercih edilebilirliği gibi uygulamalar 
ortadan kaldırılmalıdır. 
Dergimizin bu sayısında, kadınların 
yaşadıkları sorunları anlayabilmek 
için bir dizi görüşmeler gerçekleştir-
dik. Görüşmelerimizi TMMOB Kadın 
Komisyonu adına Ayşegül Bildirici, 
İnşaat Mühendisi Serap Dedeoğlu, 
Oda çalışanı Olcay Erdoğan Yum-
lu ve Sosyalist Feminist Kollektif 
üyesi Nevra Akdemir ile gerçekleş-
tirdik. Özellikle erkeklerin egemen 
olduğu bir meslek alanı olan İnşaat 
mühendisliği alanında kadınların ör-
gütlenme deneyimleri son derece 
önem taşırken, bu alanda çalışan 
kadınların mesleki alanda yaşadık-
ları sorunları ve kadın olmalarından 
kaynaklı sorunları dinledik. Bunun 
yanında, Şubemiz Yönetim Kurulu 
Kadın Üyesi Eylem Bilge Yazıcıoğlu 
Çıplak’ın 8 Mart üzerine yazdığı ya-
zıyı sizlerle paylaşıyoruz.  Amacımız 
kadınların yaşadıkları sorunları bir 
nebze de olsa görünür kılmak... 
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8 
M a r t 

Dünya Kadınlar 
Günü tüm kadın mes-

lektaşlarımıza ve ülkemizin her 
köşesinde var olma mücadelesi 
veren kadınlarımıza kutlu olsun!

Toplumun tüm kesimlerinin hızla 
yoksullaştığı ve bu yoksullaşma-
nın her geçen gün can yakıcı bir 
biçimde yüzümüze çarptığı bir dö-
nemden geçiyoruz. Bu manzara 
içerisinde kadınlar, ekonomik ola-
rak mağduriyetlerinin yanında son 
dönemde hissedilir bir biçimde ar-
tan cinsiyetçi politikalarla birlikte 8 
Mart’ı kutlamaya hazırlanıyorlar. Her 
gün gördüğümüz kadın cinayetleri 
haberleri ve yeni dönemin kadına 
bakışının “güzide” örneklerini yan-
sıtan açıklamalarla birlikte bu sene 
8 Mart kadınlar ve herkes için çok 
daha anlamlı. 

New York’ta 8 Mart 1857’de yaşa-
mını yitiren 129 kadın işçi anısına 8 
Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak 
kabul edilmesinin üzerinden hay-
li zaman geçti. O günden bugüne 
kadınlar toplumsal hayatta ve aile 
hayatında önemli haklar elde etmiş 
olsa da, sorunun basit bir hak eşit-
liği sorunu olmadığı açıktır. Kaldı ki 
ülkemizde hak eşitliği konusu bile, 
deyim yerindeyse bir adım ileri, iki 
adım geri biçiminde devam etmek-
tedir. Yeni Torba Yasa ile güvenceli 
çalışma tarihe karışırken işsizlik her 
geçen gün daha da artıyor. Bu du-
rum kadınların çalışma hayatındaki 
yerlerini yitirmelerine ve daha fazla 
eve kapanarak sosyal yaşamdan 
soyutlanmalarına yol açıyor. Ya da 
en ucuz işgücü olarak insanlık dışı 
biçimlerde çalışmaya mahkum edi-
liyorlar. Yoksulluk en çok kadınların 
hayatını değiştiriyor ve en çok onları 
eziyor. 

Bizim meslek alanımızda ise kadın 
inşaat mühendisleri, tüm inşaat mü-
hendislerinin %10’undan daha az 
bir kesimi oluşturmaktadır. Bunun 
en önemli nedeni, inşaat mühen-
disliğinin uygulama alanlarının ge-
nel olarak erkek egemen ilişkilerin 
belirleyici olduğu bir alan olmasıdır. 
Son yıllarda çok hızlı olmasa da ka-
dın mühendislerin sayısı artmaya 

başladı. Özellikle üniversite-
lerde bunu gözlemek mümkündür. 

Ancak kadınlar, daha mesleğe ilk 
atıldıkları anda cinsiyetçi uygulama-
larla ve cins ayırımcılığıyla yüz yüze 
gelmektedirler. İlk karşılaştıkları cins 
ayrımcılığı iş ilanlarıdır. İş ilanlarında 
işe alım kriterleri kadınları bu alan-
dan dışlarken, kadınlar işe girmeyi 
başardıklarında da meslek alanla-
rında kendilerini var edebilmek için 
mücadele vermek zorunda kalmak-
tadırlar. Kendi meslek alanlarında iş 
bulamadıklarında da-ki bu önemli 
bir kesimi ifade etmektedir- meslek-
leri dışında işlerde çalışmak zorun-
da kalmaktadırlar.  Kadınlar cins ay-
rımcılığıyla hem daha işe girmeden 
hem de çalışma hayatında karşılaş-
maktadırlar. Bu sorun kadınların en 
önemli mücadele alanlarından biri-
sini oluşturmaktadır. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen ka-
dınların sesleri artık daha gür çık-
maya başladı. Kadın örgütleri gün-
delik hayatta daha aktif ve etkin bir 
biçimde yer alıyorlar. 

Kadın cinsine yönelen saldırılara 
ve toplumda yaşadıkları her türlü 
eşitsiz yaklaşıma karşı kadınlar, eşit 
yaşam hakkına sahip olabilmele-
rinin önündeki engelleri kaldırmak 
için her yerde; mahallede, meslek 
alanında, kentte yeni örgütlenme 
alanları ve dayanışma biçimleri ya-
ratarak, kendi eşitlik ve özgürlük 
taleplerini yükseltmelidir. Kadınlar 
ve kadınların sosyal yaşamda yer 
almaları -kadınlardan başka herke-
sin konuştuğu bu dönemde- en çok 
önem verilmesi gereken konulardan 
birisidir. 

8 Mart yıllardır ekmek ve gül, eşit-
lik ve özgürlük mücadelesi veren 
kadınların ortak mücadelesinin bir 
mirasıdır. Bu mirası yeni kazanım-
larla ileriye taşımak ise hepimizin 
görevidir. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü tüm kadın meslektaşlarımıza 
ve ülkemizin her köşesinde var olma 
mücadelesi veren kadınlarımıza kut-
lu olsun.

Eylem Bilge Yazıcıoğlu Çıplak
İMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşegül Bildirici 
TMMOB Kadın Komisyonu 
İMO Genel Sekreter Yardımcısı 
Mühendis, mimar ve şehir plancısı 
kadınlar için TMMOB Kadın Komis-
yonu nasıl bir deneyimdir ve ne açı-
lardan önemlidir? TMMOB Kadın 
Komisyonunun öne çıkan talepleri 
ve çalışmaları nelerdir?

TMMOB Kadın Komisyonu, ilk defa 
TMMOB’un geçen çalışma döne-
minde kuruldu. Daha önce kadın-
lara ilişkin sorunlara yönelik olarak 
tek seferlik çözümlerimiz olmuştu.  
TMMOB’da bu konuyla ilgili olarak, 
çözülmesi gereken sorunlar ortaya 
çıktığında, yönetim kurulu olarak 
irade göstermiş ve çözüm için birta-
kım yollara başvurmuştu. Örneğin; 
2003 yılında DSİ Genel Müdürlüğü 
ve birkaç kuruluş daha Kamu Per-
soneli Seçme Sınavı(KPSS) sonucu 
yerleştirmelerde açtıkları kadrolarda 
ataması yapılacak mühendisler için 
başvuru koşulu olarak “erkek olma 
koşulunu” getirdi. Hatta o dönem 
buna itirazlar olduğunda dönemin 
Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürü 
Veysel Eroğlu’nın “DSİ’nin iş yap-
ması lazım, hanımların sıkıntısıyla mı 
uğraşacağız?” şeklinde beyanatları 
oldu.  Biz bunun üzerine TMMOB 
ve İMO olarak basın açıklamaları 
yaptık ve bu konuyu gündemimize 
taşıdık. Bunların dışında kadın ko-
misyonu olan iller ve çeşitli kadın 
grupları da konuyla ilgili açıklama-
lar yaptı. Bu kazanımla birlikte söz 
konusu kamu kurumlarında, yerleş-
tirme daha olmadan kılavuzdan ilgili 
maddeler geri çekildi ve böylelikle 
hem kadın hem de erkekler için 
başvuru hakkı sağlanmış oldu. Bu 
kazanım yürüttüğümüz mücadele-
nin sonucunda oldu. 

Benzer bir durum 2004 yılında yine 
oldu. KPSS sınavı sunucunda yer-
leştirme yapılırken Maden Tetkik ve 
Arama(MTA) Genel Müdürlüğü’nün 
ilan ettiği seçeneklerde açılan kadro-
larda 88 jeoloji mühendisi için “erkek 
olmak” şartı yer alıyordu. TMMOB bu 
konuda MTA ile yazışmalar yaptı an-
cak MTA Genel Müdürlüğü geri adım 
atmadı. Bunun üzerine dava açıldı. 
Dava gerekçesi olarak da; anayasanın 
eşitlik ilkesi yani kişilerin mesleki yeter-
liliklerine ilişkin birtakım şartlar istene-
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cins, dil, din, ırk ay-
rımı yapılamayacağı üzerinden 

hareket edilemeyeceği öne sürüldü. 
Dava açılmış olmasına rağmen MTA 
belirttiği sayıda kadro için erkek jeoloji 
mühendislerini işe başlattı. İlerleyen 
süreçte mahkeme lehimize sonuçlan-
dı. Ancak bu seferde söz konusu kad-
rolar için işe alımlar gerçekleştirilmişti. 
Sonuç olarak MTA işe aldığı erkek 
jeoloji mühendisi kadar kadın jeoloji 
mühendislerini kurumda işe almak 
zorunda kaldı. Bu bizim için önemli 
bir yasal kazanımdı. Yine benzer bir 
durum bu sefer de 2005 yılında Türki-
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın işe 
alım sürecinde gerçekleşti. TMMOB 
yine dava açtı ve kılavuzdan “erkek 
olma şartı”nı çıkarttırdı. İşe alımlarda 
cinsiyetçi yaklaşımlara yönelik olarak 
kısmi çalışmalarımız hep oldu ancak 
TMMOB’da kadın komisyonunun 
daha önce de belirttiğim gibi, ilk defa 
geçen dönem kurulmuş olması, bu 
alandaki mücadelemizi şimdilik bun-
larla sınırlı tutuyor. 

TMMOB Kadın Komisyonu, kadın 
mühendislerin yoğun talebi üzerine 
kuruldu. Geçen dönem katılım sayısı 
çok fazla olmamasına rağmen böyle 
bir oluşumun ortaya çıkması, bunun 
ilk olması ve başlı başlına kurulmuş 
olması bile çok önemli bir adımdı. 
Sadece bir yerlerde TMMOB Kadın 
Komisyonu ismi geçiyor olması bile, 
tarihe bir not düşmek ve kadın mü-
hendislerin yaşadıkları sorunlarda 
muhattap bulabilmeleri açısından 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu 
dönem odalardan daha fazla temsil-
cilerimiz bulunmakta ve belirli periyot-
larda toplantılarımızı gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Şimdilik öncelikli olarak 
birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. İler-
leyen dönemlerde neler yapabileceği-
mizi tartışıyoruz. En önemli talebimiz 
de TMMOB ve bağlı odalarında kadın 
örgütlülüğümüzü arttırabilmek. Şu 
anda bazı odalarımızın kadın çalışma-
ları zaten bulunmakta ve bu anlamda 
birtakım çalışmaları da devam etmek-
tedir. Ama asıl olarak hedefimiz; kadın 
örgütlülüğünün bütün odalara yaygın-
laştırılmasıdır. 

Peki, İMO’da durum nedir?

İMO’da şu anda bir kadın ko-
misyonu yok ancak şubelerimizin 

bulundukları illerdeki İl Koordinasyon 
Kurulları’nda (İKK) şubemizden kadın 
arkadaşlarımız yer almaktadır. Kadın 
komisyonumuz olmasa da etkinlikler 
düzenliyoruz ve TMMOB’un bünye-
sinde gerçekleştirilen etkinliklere ka-
tılım göstermek için çaba harcıyoruz. 

Kadın mühendislerin yaşadıkları 
sorunlar nelerdir?

Her meslek alanında sorunlar farklıdır. 
Bizim meslek alanımızda da o dö-
nemdeki genel müdürün söylediği gibi 
“şantiyede kadınlara hiç tahammül 
yok, kadın büro işi yapar” anlayışı ha-
kim. Oysa bizim şantiyelerde çalışan 
ve çok başarılı olan kadın meslektaş-
larımız var. Bu anlamda kadınlara karşı 
toplumsal cinsiyetçilikten kaynakla-
nan ayrımlar var ve bu her anlamda 
mühendis ve mimar camiasında da 
yaşanan bir ayrımcılıktır.  İş yaşantı-
sında da birçok meslektaşımız birçok 
defa psikolojik baskıdan cinsel tacize 
kadar çeşitlenen bir yelpazede cinsi-
yet ayrımcılığına maruz kalmaktadırlar. 

Meslek alanımıza dair bir diğer önemli 
sorunlardan biri de işe alım süreçleri-
dir. Bugün gazeteleri açtığımızda, ga-
zetelerin insan kaynakları sayfalarında 
yer alan mühendislik pozisyonlarında 
genelde “askerliğini yapmış olmak”, 
“erkek olmak” gibi şartlar aranmakta-
dır. İşveren iş ilanlarına erkek yazmasa 
bile işe alırken özellikle erkekleri se-
çiyor ve bu durumu engelleme, ispat 
etme şansınız olmuyor. Bu da kadın 
mühendisleri daha çok işsizliğe ve 
meslek dışı alanlarda çalışmaya yö-
neltiyor. 

Kamu sektörüne gelecek olursak, 
orada mühendisler eşit ücretlerle işe 
başlıyorlar ve yükselmeleri halinde 
ücretlerinin artması söz konusu olu-
yor. Ama meslekte yükselme, kadro 
ilerlemelerine baktığımızda, kadınla-
rın bu oranlarda daha geride kaldığını 
görebilirsiniz. Bu durumda da eşit işe 
eşit ücrettten söz etmek pek mümkün 
değildir. 

Neden böyle oluyor diye düşünecek 
olursak da kadınlar için toplumsal 
cinsiyet rollerinin öne çıktığını görebi-
lirsiniz. Kadının ev içindeki emeği hem 
görülmüyor hem de ev içi emek kadı-
nın yaşamının içinde ciddi bir engel. 

Yine bu anlamda kreş de önemli bir 
sorun. 

Aslında bu alanda sorunlar çok fazla 
ve belki de kadın olmamızdan kay-
naklı bu sorunların bazılarını biz ken-
dimize bile yeni yeni ifade etmeye 
başladık. 

Cinsiyetçi işbölümü(kadın işi, erkek 
işi gibi ayrımlar) mühendislik ala-
nında belirleyici oluyor mu? 

Cinsiyetçi işbölümü mühendislik ala-
nında çok belirleyici. Özellikle özel 
sektörde kadınlar işe alınırken ciddi 
sıkıntılar oluşabiliyor. İşveren, kadınları 
işe alırken “bekar mısınız, evli misi-
niz?”, “çocuk doğuracak mısınız?” 
gibi sorular sorarak, bu alandaki cin-
siyetçi uygulamaları ortaya koymuş 
oluyor. Genellikle evli kadınlar tercih 
edilmiyor. Bunun nedeni ise kadının, 
çocuk doğurduğu zaman yani hami-
lelik süresince ve sonrasında işten 
uzun süre ayrı kalması. Bu durum da 
tabi ki sermayenin hoşuna gidiyor. Bu 
anlamda ben birebir şahit olmasam 
da duyduklarıma göre bazı işyerlerin-
de işverenler, kadın çalışanlarıyla ne 
kadar süre hamile kalmayacaklarına 
dair taahhüt imzalıyorlar. 
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Üc-
ret, sos-

yal güvence gibi 
sosyal haklardan erkeklerle 

aynı koşullarda yararlanabildiğinizi 
düşünüyor musunuz?  

Pek fazla değil. Kadınların ücretle-
ri, genele bakıldığında daha düşük. 
Kadınların doğum izni v.s. gibi du-
rumlar işveren tarafından yük olarak 
görülüyor. Bu izinleri kullanma hakkı 
da bir hak iken, işveren tarafından 
bir lütufmuş gibi sunuluyor. Bu as-
lında temel bir sorun. Oysaki kadı-
nın doğurganlığı tamamen biyolo-
jik bir şey. Bu durum sizin işinizle, 
zekanızla, mesleğinizle, işinizi nasıl 
yaptığınızla ve verimliliğinizle alakalı 
olan bir şey değil. Ama onu da bu 
şekilde kontrol ederek, kadının be-
deni üzerinde de denetim kurmak 
istiyorlar. Bu doğrultuda belli nok-
talarda sizin adınıza karar vermek 
istiyorlar. Kadınların neyi, ne zaman 
yapacaklarının belirlenmesi konu-
sunda, kadınlar açısından ciddi sı-
kıntılar var. 

Çalışan bir kadın olarak günlük ha-
yatınızı nasıl planlıyorsunuz ve ken-
dinize vakit ayırabiliyor musunuz?

Günümüzde iş koşulları herkes için 
oldukça ağır. Yeri geliyor akşamları 
ve haftasonları da çalışmanız gere-
kebiliyor. Bu ağır tempo içinde ka-
dınların birde “evi çekip çevirmek” 
görevi var. Kadının üstüne yapışık 
ev emeği bir o kadar da görünmez. 
Kadın bu işi yapmasa yaptırsa bile 
organize etmek kadın için tanım-
lanmış bir görev olarak görülüyor. 
Bu tamamen kadının organizasyon 
yeteneğine, maddi gücüne, çevre 
koşullarına doğrudan bağlı olduğu 
için kadının koşulları uygun değilse 
ve başkasına yaptıramıyorsa mu-
hakkak kendisi yapmak durumunda 
kalıyor. 

TMMOB Kadın Komisyonu 8 Mart 
ile ilgili olarak bu sene hangi so-
runları öne çıkarmayı düşünüyor ve 
öncelikli hedefleri nelerdir?

Dediğim gibi TMMOB’da kadın ko-
misyonu daha çok yeni bir oluşum. 
Genelde 8 Mart’a ilişkin eylemlilik-
lere iller bazında katılıyoruz ve bun-

lar da İKK’lar üzerinden 
yürütülüyor. Bazı İKK’lardaki kadın 
örgütlenmelerimiz daha eski do-
layısıyla daha dinamikler. Aslında 
bizim amacımız; TMMOB örgütlülü-
ğünü tüm ülke geneline yayabilmek; 
TMMOB’u iten güç olarak iller ba-
zındaki İKK’ların kadın komisyonları 
dışında, TMMOB’un bağlı Odala-
rında kendi kadın komisyonlarının 
aktifleşmesi sağlamaktır. Peki, 8 
Mart’ta sizce hangi sorunlar öne 
çıkarılmalı, kadın mühendisler han-
gi taleplerle sokağa çıkmalı?

Temelde kadın mühendislerin cinsi-
yetçi politikalar ve uygulamalar se-
bebiyle mesleklerini yapamamaları 
ve genel toplumsal cinsiyet politi-
kaları baştanbaşa çalışan kadınların 
hayatında ciddi sıkıntılar yaratmak-
tadır. Bugün Türkiye’de hala namus 
cinayetleri devam ediyor. Öldürülen 
kadınlar bizim dışımızda değil do-
layısıyla bu sorunu görmezden gel-
memiz de mümkün değildir. Kadın 
cinayetleri, Türkiye’de kadınların ya-
şadığı en önemli sorunlardan birisi-
dir. Bildiğiniz gibi mühendis kadınlar 
da, şiddete maruz kalıyor, sevgilileri 
ve kocaları tarafından öldürülüyor-
lar.  Yani bu sorun kadının eğitim 
durumundan, sosyal koşullarından 
bağımsız bir sorun. Bunun dışında 
eşit işe eşit ücret, eşit yaşam koşul-
ları, eşit sosyal ortamlar. Bana göre 
öne çıkarılması gereken talepler 
bunlardır. 

Serap Dedeoğlu
İMO Ankara Şube 
Sekreter Yardımcısı
Kadın mühendislerin yaşadıkları 
sorunlar nelerdir? (Sahada ve ça-
lışma hayatında)

Sahada, çalışma konusunda, mes-
leki bilgiye yeterli ölçüde sahip bir 
inşaat mühendisinin problem ya-
şayacağını düşünmüyorum. Saha 
çalışması, mesai saatlerinin uzun 
olması ve proje süreleri açısından 
düzenli bir aile hayatına uygun de-
ğil. Yerleşik bir düzende yaşamak 
isteyen hiç kimse için saha çalış-
ması, tercih edilecek bir çalışma 
biçimi olamıyor. Sahada çalışmak 
fiziki güç ve dayanıklılık gerektirir. 

Kadınlar için hayatlarında mesai dı-
şında üstlendikleri sorumluluklarla 
birlikte düşünüldüğünde saha ça-
lışması dayanılması zor bir çalışma 
temposudur. Bir de çalıştığınız proje 
firması çağdaş koşullara sahip de-
ğilse; muhatabınız eğitim düzeyi dü-
şük, gelenekçi toplumun öğretilerini 
günlük hayatlarında şiddetle yaşa-
yan insanlar oluyor. İnşaat mühen-
disleri sahada daha ziyade ‘amele 
çavuşu’ şeklinde çalıştıkları için ka-
dınların talimatları işçiler tarafından 
kabul görmüyor. Bu durum sıkıntılı 
olsa da kısa bir süreç olarak kalıyor. 

Cinsiyetçi işbölümü(kadın işi, erkek 
işi gibi ayrımlar) mühendislik ala-
nında belirleyici oluyor mu? Ücret, 
sosyal güvence gibi sosyal hak-
lardan erkeklerle aynı koşullarda 
yararlanabildiğinizi düşünüyor mu-
sunuz?

İnşaat mühendisliğinin uygulama 
ve denetim alanlarında çalışanların 
ekstra özverili çalışması gerekiyor. 
Bu nedenle kadınlar, büro ortamın-
da çalışabilecekleri bir iş seçmeye 
çalışıyorlar. Kadınlar olarak, genel-
likle proje ve inşaat yönetimi gibi 
konularda çalışmayı tercih ediyoruz. 
Özel sektörde diğer meslek disip-
linlerinde çalışanların da yaşadığı 
sosyal güvence ve hak sorunları-
mız var. Daha çok evlendikten son-
ra Türkiye’deki aile düzeni anlayışı 
kadına birçok sorumluluk ve görev 
dayatmakta, bu görevler de kadını 
çalışma hayatından uzaklaştırıcı ni-
telikte.

Çalışan bir kadın olarak günlük ha-
yatınızı nasıl planlıyorsunuz ve ken-
dinize vakit ayırabiliyor musunuz?
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Kendi-
ne vakit ayırmak 

bence hayatınızda belirledi-
ğiniz önceliklerle mümkün olabilecek 
bir durum. Siz, çocuklarınız, eşiniz, 
işiniz ve sevdikleriniz v.s. gibi sırala-
ma yaparsanız yani önceliği kendini-
ze verirseniz tabii ki kendinize vakit 
ayırabilirsiniz. Eğer öncelik sıranızda 
“siz” en başta değil de ikinci, üçüncü, 
dördüncü sırada olursanız kendinize 
vakit ayırmanız da mümkün olmuyor. 
Günlük programlar ihtiyaca göre şe-
killeniyor. Ama ne olursa olsun günlük 
programınız sabit olarak, ev düzenini 
ve yemeği garanti edecek şekilde olu-
yor. İş hayatında ise sizin lehinize hiç-
bir taviz yok.

Mühendis kadınların en çok yaşa-
dıkları hak gaspları nelerdir?

Yasalarda şu ana kadar mühendis-
lik tanımıyla ilgili olarak herhangi bir 
kısıtlama görmedim. Belki de ben 
bilmiyorumdur. Ancak dediğim gibi 
işveren tarafından çalışma şartları-
na daha uygun olacağına ve sorun 
çıkarmayacaklarına karar verilen er-
keklerin işe alımlarda tercih edildiği 
bir gerçek tabi. Doğurganlık özelliği-
miz, anaç sorumluluklarımız biz ka-
dınlar için artı bir özellikken, çalışma 
hayatında erkekler tarafından eksik 
işgücü olarak değerlendirilmemi-
ze neden oluyor. Bu nedenlerle iş 
başvurularında erkek mühendisler 
kadar alternatifimiz olmuyor. Özel-
likle ilan aşamasında kriter engelli-
ne takılıyoruz. Bizim mücadelemiz; 
maddi ve fiziki güce karşı koymaya 
çalışan zeka, kararlılık, disiplin ve 
dayanıklı kadın işgücünün çağdışı 
beyinlere(bu aynı zamanda bazı ka-
dınların düşüncelerinde de var) rağ-
men hak sahibi olma mücadelesi.  

8 Mart ile ilgili düşünceleriniz ne-
lerdir?

8 Mart Kadın dayanışması olduğunu 
bilmeye ihtiyacı olanlar ve bilmesi 
gerekenler için önemlidir. Ama özel-
likle biz kadınların yapabilecekleri-
mize, isteklerimize ne kadar yakın 
olduğumuzu göstermek adına de-
ğerli bir gün.

Bu yıl 8 Mart’ta meslek alanınız ve 

yaşadığınız sorunlarla ilgili 
olarak hangi talepler öne çıkarıl-

malıdır?

Meslek alanımızda toplumda yer-
leşik bir düşünce olan “inşaat mü-
hendisliği kadınlara uygun meslek 
değildir” anlayışı yavaş yavaş de-
ğişmekte. En azından üniversiteler-
deki öğrenci profilinden bu görüle-
bilmekte.  Ancak çalışma hayatında 
mücadele veren kadınlar biraz daha 
göz önünde olsa (bunu erkekler 
için söylemiyorum tabi “hani der-
ler ya vay bunu kadın bile yapmış, 
biz hayli hayli yaparız”düşüncelerini 
desteklemesin) yanlış yönlendirme-
ler daha hızlı düzelebilir. Sadece 
mesleki anlamda başarılı kadınlar 
değil, başarıya ulaşamamış ama 
mücadele etmiş kadınlar da göz 
önünde bulundurulmalıdır. Her sek-
tör gibi inşaat sektörü de ekonomik 
dar boğazda çıkış yolu aramakta-
dır. Meslektaşlarımız yurtdışı işleri 
(burada da kadın mühendisler yine 
tercih edilen değildir) ve kamuyu 
kurtuluş olarak görmektedir. Ülke-
mizde kadın mühendis istihdamını 
arttırmak için; kadın mühendislerin 
artık potansiyellerinin kullanabilme-
sine, üretime izin veren bir anlayışa 
geçilmesine ihtiyaç vardır. Gerisi 
mühendislik bilgisidir, o da zaten biz 
kadın mühendislerde mevcuttur.

Olcay Erdoğan Yumlu
İMO Ankara Şube Çalışanı
Çalışan bir kadın olarak günlük 
hayatınızı nasıl planlıyorsunuz ve 
kendinize vakit ayırabiliyor musu-
nuz?

Toplumun bana yüklediği sorumlu-
lukları yerine getirebilmek için gü-
nümün her saniyesini planlamak zo-
rundayım. Ama maalesef, bu planla-
rın arasında ben ve benim ihtiyaçla-
rım yer almıyor. Kadının ev içi işleri, 
ailesine bakması, çocuğunu yetiştir-
mesi gibi sorumluluklarının yanı sıra 
bir de çalışıp para kazanması gibi 
bir sorumluluğu var artık. Eskiden 
sadece erkeğin üstlendiği bu so-
rumluluğu kadınların paylaşmasına 
rağmen, erkekler kadınların görevi 
olarak görülen ev içi sorumlulukları 
üstlenmeyi reddetmektedirler. 

Kadınların en çok yaşadıkları hak 
gaspları nelerdir? Ücret, sosyal 
güvence gibi sosyal haklardan 
erkeklerle aynı koşullarda yarar-
lanabildiğinizi düşünüyor musu-
nuz?

Kesinlikle erkeklerle aynı koşullar-
dan yararlanmıyoruz. En basiti yeni 
bir anne olarak bu konuya değin-
mek istiyorum. Devletin her yerde 
bebeklerin 6 ay anne sütüyle bes-
lenmesi gerektiğini duyuran afişleri 
bulunmasına rağmen, toplamda 2 
ay doğum öncesinde ve 2 ay do-
ğum sonrasında olmak üzere 4 aylık 
bir doğum izni verip, hem anneleri 
hem de bebekleri çok zor durumda 
bırakıyor. Ayrıca iş yerlerinde bu se-
beplerden dolayı çoğu çalışan kadın 
problem yaşamaktadır. Bu prob-
lemler; işten çıkarılma veya çalışa-
nın konumunun değişmesi, maaş 
farkları ve primlerden kaynaklanan 
ücret sıkıntıları olarak karşımıza çı-
kıyor. İş Kanunu, çalışanın SGK’dan 
aldığı ücreti işyerine iade etmesi 
karşılığında işyerlerine isterlerse 
primi ve maaşı kesmeme inisitiyafi 
tanımalarına rağmen, çoğu işyeri bu 
inisiyatiflerini kullanmayı tercih et-
memekte ve doğum izninde primleri 
ve maaşları kesmektedir. Primi yat-
mayan anneye SGK, maaşının belli 
bir oranını ise 2 taksitte vermekte-
dir. Bu durum kadını maddi olarak 
zor duruma sokmakta, zaten koca-
ya bağımlı kalmaya zorlanan kadını 
daha da bağımlı hale getirmektedir. 
Ama erkeklerin buna benzer prob-
lemleri yok.
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8 Mart 
ile ilgili düşüncele-

riniz nelerdir?

8 Mart’ta kadınların dayanışma içe-
risinde olması, birbirlerini dinleye-
bilmesi, yılda bir kere da olsa kadın 
problemlerinin öne çıkması güzel 
elbette. 

Bu yıl 8 Mart’ta yaşadığınız so-
runlarla ilgili olarak hangi talepler 
öne çıkarılmalıdır?

8 Martta hep yaşadığımız haksızlık-
lar, talihsizlikler tartışılıyor. Bu gün-
lerde kadın olmanın zorluğu öne 
çıkarılıyor. Keşke diyorum, her gün, 
her an kafamızın bir köşesinde ka-
dınların omuzlarındaki yüklerin ne 
kadar ağır olduğunu bulundurabil-
sek ve 8 Mart kutlamalarında ger-
çekten içten ve doyasıya gülümse-
yebilsek.

Nevra Akdemir
Sosyalist Feminist Kolektif Üyesi
Mimar Sinan Üniversitesi Doktora 
Öğrencisi

Genel olarak torba yasadan bahse-
der misiniz, torba yasanın çıkarılma 
amacı nedir?

Öncelikle Torba Yasa’nın gerekçesine 
bakarsak eğer; yasanın gerekçesi kriz-
ler ile başlıyor. Kriz döneminde borç 
takibi tespiti yapılıyor ve bu tespit ya-
pılırken de işletmelerin nakitdöngüle-
rini gerçekleştirememeleri tespitinden 
yola çıkılıyor. Ama daha sonra işi, bor-
sanın affından sosyal sigortalara kadar 
vardırıyorlar. İşin sosyal sigortalar me-
selesine kadar gitmesinin arkasındaki 
asıl neden ise sosyal sigortalarda iş-
letmelerin ciddi borç yükünün olması. 
Temel olarak buradan dem vurularak 
sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilme-
si adı altında bu alanda düzenlemeler 
yapılıyor. Özellikle bu alandaki düzen-
lemeleri dezavantajlı kesimler olarak 
ifade ettikleri kadınlar, işsizler, gençler, 
mevsimlik tarım işçileri ve engelliler 
için iyileştirmelerin nasıl uygulanacağı-
na dair birtakım açıklamalar yapılıyor. 

Burada özellikle vurgulanan 
şey, “modern sigortacılık anlayışı” 

ile birlikte bunu sosyal sigortalar alanı-
nın piyasalaştırılması olarak okuyabili-
riz. Çünkü burada asıl olarak ön plana 
çıkartılan, özel sağlık sigortası ve özel 
emeklilik sigortaları ile birlikte devlet 
sigortalarının dikkate alınması olarak 
gerçekleşiyor. 

Gerekçe kısmında belirtilen diğer 
şeylerden biri de, istihdama elverişli 
ortamın Türkiye’de krizden dolayı zor-
laştığı ve aktif istihdam politikalarıyla 
devletin buna destek vermesi iddia 
ediliyor. Bu şöyle bir şeyi ortaya koyu-
yor; Türkiye’de kadınlar, gençler, uzun 
süreli işsizler yüksek işsizlik oranına 
sahiptirler ve bu yüzden de istihda-
ma katılmaları güçleşiyor. O zaman il 
etapta bu kesimlere özel aktif bir istih-
dam stratejisi hazırlanmalı. 
Temelde baktığımızda, Torba Yasa’nın 
önemli bir bölümü, sermayenin önce-
den belirlenmiş hedefleri ve ihtiyaç-
ları doğrultusunda hazırlanıyor. Daha 
önce de İstihdam Stratejisi belge-
sin-de, Sanayi Stratejisi belgesinde 
gördüğümüz gibi çalışma hayatının 
esnek, kuralsız ve güven-cesiz bir 
şekilde yeniden düzenlenmesi amaç-
lanıyor. Esnekliğin tanımı da genişliyor. 
Buna göre, artık zaman ve mekânın 
esnekleşmesinin yanında vasfın da 
esnekleşmesini kapsıyor. Bu düzenle-
mede, bir yandan kadınların ev içinde-
ki ücretsiz emekleri üzerinden onlara 
açılan yer üzerinden eşitsizlik derinle-
şirken bir yandan da kadınların ücretli 
emek alanında, düşük ücretli, kısmi/
yarı zamanlı esnek çalışma koşulları 
altında eşitsiz bir şekilde yer almaları 
kural haline getiriliyor. Özellikle öznesi 
kadınlar olarak belirlenen maddelerde 
de, kadınların değil ailenin ve patron-
ların çıkarları gözetiliyor. Ev eksenli 
çalışmanın iş yasasında tanımlanması 
ve ücretsiz doğum izni süresinin uza-
tılması gibi, kısa vadede kadınların ha-
yatında kimi kolaylıklara yol açan dü-
zenlemelere gelince, bunlar uzun va-
dede kadınların ücretli/ücretsiz emek 
kıskacında daha çok sıkışmalarının 
yolunu döşüyor.

Torba Yasa da özellikle kadınları et-
kileyen düzenlemeler nelerdir?

Torba Yasa’da tüm çalışanlar için es-

neklik, güvencesizlik ve kuralsızlık 
kural haline getirilirken bu anlamda 
ilk hedef olarak kadınlar görülüyor. Ya-
sanın gerekçesinde Türkiye’nin “ulus-
lararası karşılaştırmalarda sorunlu bir 
konumda” olduğu ve kadın istihdamı-
nı arttırmanın amaçlandığı açıkça dile 
getiriliyor. Bu hedefe ulaşmanın birinci 
yolu olarak yasada, kadınların yoğun 
olarak yer aldığı kimi esnek çalışma 
biçimleri tanımlanıyor ve kayıt altına 
alıyor. “Çağrı üzerine çalışma, evden 
çalışma ve uzaktan çalışma” başlığıy-
la bu çalışma biçimlerinin 4857 sayılı 
İş Yasa’sına eklenmesinin kimi kadın-
lar açısından olumlu bir adım olduğu-
nu reddetmiyoruz. Ancak bu düzen-
lemeler, çalışma mekânlarının çoğun-
lukla ev olduğu, kadınların ev içindeki 
karşılıksız emeklerini asla azaltmadığı 
gibi, cinsiyete göre bölünmüş bir 
emek piyasasında eşitsiz koşullarda 
yer almalarının kalıcılaştırılması an-
lamına geliyor. Sermaye bu biçimleri 
kayıt altına almaya çalışırken sadece 
ve sadece kendi çıkarlarını düşünü-
yor. Öte yandan şimdiye dek kayıt-
dışı kabul edilen bu işlerde çalışan 
kadınlar, böylesi bir yasal düzenleme 
ile işgücü piyasasında artık hesaba 
katılıyor olacağından, kadın istihda-
mı istatistiklerinde muhtemelen artış 
olacak. Somut yaşam koşullarımızda 
hiçbir değişikliğe tekabül etmeyen bu 
artış, kâğıt üzerinde Türkiye’nin görü-
nümünü de düzeltmiş olacak. Türkiye 
sermayesinin makyajı da yine kadın-
lar üzerinden sağlanmış olacak. Bu 
düzenlemeler Yasanın tasarı halinde 
yer alırken, son halinden çıkartılmıştır. 
Ancak 4857 sayılı İş Yasası’nda “çağrı 
üzerine çalışma” maddesi zaten bu-
lunmaktadır. 

Diğer bir düzenleme ise İşsizlik Fonu. 
Yasa ile İşsizlik Fonu’nun patronlara 
“istihdam teşviki” olarak aktarılması 
düzenleniyor. Bu düzenleme kadın is-
tihdamını öncelikli olmaktan çıkarıyor. 
İşsizlik Fonu’ndan patronlara teşvik ve-
rilmesi için, patronların 18–29 yaşında 
erkek ve 18 yaşının üzerinde kadın işçi 
almaları gerekliliği düzenleniyor. Hem 
mesleki eğitim görme koşullarına (para 
ve zaman) sahip olanlar kadınlar değil 
erkek işçiler olduğu için; hem de işe 
alımda ve erkek işi diye tanımlayacağı-
mız işkollarında kadınlara kota olmadı-
ğı için bunun kadınlar açısından kısmi 
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İşsizlik Fonu’ndan patronlara 
aktarılan “teşvik primleri”nin süresinin 
uzatılması da yasa da düzenlenirken, 
bu düzenleme işçinin mesleki eğitim 
görmesi ve mesleki yeterlilik belgesi 
almasına bağlanıyor. Bu özellikle teknik 
alanlarda yer alan işgücünü daha çok 
mesleki yeterlilik belgelerine zorunlu 
hale getirirken bir yandan da kadınların 
yoğunlaştıkları mesleklerin evdeki cin-
siyetçi işbölümüne paralellik gösteren 
kuaförlük, terzilik, halıcılık, modelistlik 
gibi mesleklere ve bu mesleklerin eği-
timine yöneldiklerini görmekteyiz. İstih-
dam garantili İşkur kurslarının da kadın-
ları “kadın meslekleri” üzerinden serti-
fikalandırarak kadınların ucuz işgücü 
olmalarının önünü açtığını söyleyebiliriz.

Diğer bir düzenleme ise 5510 sayı-
lı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası’nda yapılan değişiklikler. 
Yapılan düzenlemeye göre; kadınlara 
her çocuk için getirilen iki yıllık doğum 
borçlanması hakkı(!) bu yasayla, kısmi 
iş sözleşmesiyle çalışan sigortalıların, 
kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik 
süreleri için borçlanma hakkı(!) olarak 
düzenleniyor. Aynı zamanda çalışma 
süresi içinde işverenin işçinin iş sağ-
lığı ve güvenliğinden sorumlu olması 
dışındaki hakların neler olduğu be-
lirsiz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle-
re bırakılıyor. Oysa ücretli çalışsalar da 
çalışmasalar da, ev kadınlığı yapan ka-
dınlar için, ev içindeki karşılıksız emek 
ortadan kalkana kadar, çeşitli vesileler-
le borçlanıp prim ödeyerek değil sürek-
li ve karşılıksız sağlık güvencesi ve 50 
yaşına geldiklerinde emeklilik hakkının 
tanınması konusunda düzenleme ya-
pılması gerekirdi. 

Diğer bir düzenleme de, 657 Devlet 
Memurları Kanunu’nda yapılan deği-
şiklik. Yasada, memurların kamu yararı 
ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç 
duyulması halinde başka kamu kuru-
luşlarında altı aya kadar geçici olarak 
görevlendirilebileceği ve kimi kamu 
kuruluşlarındaki ihtiyaç fazlası işçilerin 
‘muvafakati alınarak’ yeni bir işyerinde, 
özlük hakları da sıfırlanarak işe başla-

tılabileceğine ilişkin bir madde yer 
alıyor. Yerlerinden edilen işçilere yeni 
görevlerine başlamak için beş gün süre 
tanınıyor; böylelikle yeni işyerlerine gi-
demeyen işçiler işsizliğe mahkum edil-
miş oluyor. Kadınlar işyerlerindeki ikin-
cil konumları dolayısıyla kolaylıkla ‘ih-
tiyaç fazlası’ sınıfına girebildikleri için, 
başka işyerine görevli ya da sürgün 
olarak gittiklerinde bu durum, ev içinde 
devredemedikleri ücretsiz hizmetleri 
dolayısıyla onları daha çok yıpratacak.

Diğer bir düzenleme ise kadınların 
ev içindeki karşılıksız emeklerini yok 
sayarak, kadını değil aileyi merkezi-
ne alan bir sosyal güvenlik sistemi-
nin güçlendirilmesidir. Yasayla, kız 
çocukları yeniden, bakılmakla yü-
kümlü olunan kişi olarak tanımlanıp, 
babaya ve kocaya bağlı olarak sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilecek du-
ruma getiriliyor. 657 Devlet Memur-
ları Kanunu’nda yapılan diğer bir 
değişiklik ise kadın erkek ayrımı ya-
pılmadan, memurlara, aylık ve özlük 
hakları korunarak ağır hasta yakınla-
rına refakat için altı aya kadar uzatıla-
bilecek izin hakkının getirilmesi kısmi 
bir kazanım olarak değerlendirilirken 
asıl olarak bu düzenlemenin arkasın-
da yatan gerçek, hasta ve yaşlı ba-
kımının ailenin ve özellikle aile içinde 
kadınların sorumluluğuna bırakılma-
sını ve cinsiyetçi işbölümünün pekiş-
tiren bir anlayıştır.

Diğer bir düzenleme ise kamuoyun-
da “olumlu” olarak lanse ettirilen an-
nelik izni. Yapılan düzenlemeye göre; 
memurlar için 16 haftalık annelik izni 
ve 10 günlük babalık izni, doğumda 
veya doğum sonrasında analık izni 
kullanılırken annenin ölümü halinde, 
memur olan babaya isteği üzerine 
anne için öngörülen süre kadar izin 
verilmesi olarak düzenleniyor. Anne-
ye, ücretli iznin bitiminden itibaren 
24 aya kadar, babaya ise doğum-
dan itibaren 24 aya kadar ücretsiz 
izin getiriliyor. 10 günlük babalık iz-
ninin kısalığı bir yana, kadınla erke-
ğin aldıkları ücretler arasındaki fark 
göz önüne alındığında bu cinsiyet-
siz düzenlemeyle kimin ücretsiz izin 
kullanacağını kestirmek güç değil. 
Erkeklerin de ebeveyn iznini kullan-
maları için, ücretli ve devredilemez 
babalık izni getirilmesi gerekiyor. 

Diğer bir yandan da doğum yapan 
kadınlara verilen günlük emzirme 
izni ve bu iznin kullanılacağı sürenin 
uzatılması düzenlenirken eskiden 
günde bir buçuk saat olan ve çocuk 
bir yaşına gelene kadar kullanılabi-
lecek emzirme izni, şimdi doğum 
izni sonrası başlatıldığı için çocuk 
14–15 aylık olana kadar kullanılabili-
yor ve ilk altı ay için üç, ikinci altı ay 
için bir buçuk saat olarak belirleni-
yor. Çocuk bakımı ile ilgili düzenle-
meler, işverenlere ve kamuya hiçbir 
sorumluluk vermiyor ve çocuk bakı-
mını tamamen kadınların omuzlarına 
yüklüyor. Kadınları aylık gelirden ve 
özlük haklarından yoksun bırakarak 
çocuk bakmak için eve yönlendiren 
bu düzenlemeler, çalışma hayatında 
da kadınların erkeklerle eşit koşullar-
da yer almalarını engelliyor ve cinsi-
yetçi işbölümünü pekiştiriyor. Çocuk 
bakımıyla ilgili öncelikli düzenleme 
kadın-erkek 50 kişinin çalıştığı özel 
ve kamu işyerlerinde kreş açılması; 
50’den az çalışanı olan yerlerde ise 
kreş hizmetinin çalışana hiçbir so-
rumluluk yüklemeden bu hizmetin 
dışarıdan alınmasıdır.

Peki, Torba Yasa’ya karşı kadınların 
talepleri neler olmalıdır?

Yukarıda saydığım düzenlemelere kar-
şı taleplerimiz olmalıdır. Biz daha önce 
4857 İş Yasası ve 657 Devlet Memur-
ları Kanunu başta olmak üzere birçok 
kanunun genel olarak çalışanlar özel-
de de kadınlar için birçok hak gaspını 
doğuracağını dile getirmiştik. Ancak 
Torba Yasa bu düzenlemeleri bir adım 
daha da ilerleterek esneklik ve güven-
cesizliği çalışanlar için kural haline ge-
tiriyor, kadını hem ucuz yedek işgücü 
olarak kullanırken hem de onu daha 
çok eve kapatarak, patriyarkanın ku-
rallarını daha geçerli kılıyor. 

Uzun yıllardır patriyarkal kapitalizmin 
yararına art arda çıkarılan yasa ve 
yönetmelikleri de, ona uygun olarak 
düzenlenen Torba Yasa’ya da, tıpkı 
SSGSS’ye olduğu gibi, kadınların ev 
içi emeğini görmezden geldiği ve buna 
göre şekillenen istihdam biçimlerini 
kalıcılaştırdığı, dolayısıyla kadınları ai-
leye, babaya, kocaya mahkum etmeye 
devam ettiği için itirazımız var. Taleple-
rimiz bu alanlarda olmalıdır. 
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1. Son yıllarda mühendislerin ücretleri büyük bir hızla tır-
panlanmakta, 750-800 TL’ ye çalışmak zorunda bırakılan 
meslektaşlarımız bulunmaktadır. Ayrıca SSK primleri ger-
çek ücretler üzerinden değil, asgari ücret üzerinden yatı-
rılmaktadır.
2011 YILI İÇİN ODAMIZIN BELİRLEDİĞİ İNŞAAT MÜHEN-
DİSLİĞİ ASGARİ ÜCRETİNİN YASAL GÜVENCE ALTINA 
ALINMASINI, SSK PRİMLERİNİ GERÇEK ÜCRETLER 
ÜZERİNDEN YATIRMAYAN İŞYERLERİ İÇİN GEREKLİ 
CEZAİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ. 
2. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımız, zorunlu me-

sailerle birlikte günlük 12 saate varan çalışma süreleri ile 
karşı karşıya bırakılmaktadır. Üstelik birçok işyerinde me-
saileri kayıt altına alınmamakta, yasal izinleri işverenleri 
tarafından gasp edilmektedir. 
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİNİN KAMU VE ÖZEL 
SEKTÖRDE 40 SAATTE EŞİTLENMESİNİ, FAZLA MESAİ 
ÜCRETLERİNİN EKSİKSİZ ÖDENMESİNİ, YASAL İZİN 
HAKLARININ TÜMÜNÜN KULLANDIRILMASINI, ÇALI-
ŞANLARIN BU HAKLARINI GASP EDEN İŞYERLERİNE 
CEZAİ YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTİYORUZ. 
3. Birçok işyerinde teknik elemanlara ilişkin işler mü-

Günümüzde mühendislerin çalışma yaşamları teknolo-
jinin, üretim ilişkileri ve üretici güçlerin gelişim ve dönü-
şümüne bağlı olarak tarihsel bir değişim göstermektedir. 
Özel sektörde istihdam edilen ücretli mühendis sayısı 
hızla artmıştır, artmaya devam etmektedir. Plansız ve 
altyapısız bir şekilde her ilde bir üniversite açılmasına 
bağlı olarak artan mezun sayısı ve sıklaşan krizler, mes-
lektaşlarımızın emeğinin vasıfsızlaşmasına ve ucuz iş 
gücünün oluşmasına neden olmaktadır. Bu dönemde 

işsizlik, çalışma koşullarının niteliksizleşmesi, çalışma 
saatlerinin uzaması, düşük ücretler, iş güvencesinden 
yoksun mezarda emeklilik ve mesleğimizin itibarsızlaş-
tırılması en önemli sorunlarımız olarak öne çıkmaktadır. 
Meslektaşlarımıza ve mesleğimize dönük yaşanan bu 
olumsuzluklara karşı aşağıda ifade etmiş olduğumuz 10 
talebimizi TBMM’ye ulaştırmak üzere tüm inşaat mühen-
dislerine imzaya açıyoruz. Bütün meslektaşlarımızı imza 
kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz.
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GÜVENCELİ İŞ,  GÜVENLİ GELECEK İSTİYORUZ!

GÜVENCELİ İŞ
GÜVENLİ  GELECEK
İMO Ankara Şube 2 Şubat 2011 Çarşamba günü, işsizlik, 
çalışma koşullarının niteliksizleşmesi, çalışma saatlerinin 
uzaması, düşük ücretler, iş güvencesinden yoksun me-
zarda emeklilik ve mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına kar-
şı başlattığı kampanya ve eylemlilik sürecini kamuoyuyla 
paylaşmak için basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı İMO 
Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan yaptı:
 
Güvenceli İş Güvenli Gelecek İstiyoruz 
Neoliberal ekonomik program doğrultusunda sürdürülen 
ve tüm emekçi kesimleri derinden etkileyen, taşeronlaş-
tırma, esnek çalışma gibi uygulamalar emeğin vasıfsızlaş-
masına, değersizleştirilmesine ve bir bütün olarak güven-
cesiz çalışma koşullarının yaygınlaşmasına neden olurken, 
biz mühendisler de bu süreçten en çok etkilenen kesimle-
rin başında geliyoruz.
 
Güvenceli iş ve güvenli gelecek kaygısının diğer meslekler-
de olduğu gibi, mühendislerde de yoğun olarak yaşandığı 
bu dönemde; özel sektörde istihdam edilen ücretli mü-
hendis sayısı hızla artmıştır, artmaya devam etmektedir. 
Plansız ve altyapısız bir şekilde her ilde bir üniversite açıl-
masına bağlı olarak artan mezun sayısı ve sıklaşan krizler, 
meslektaşlarımızın emeğinin vasıfsızlaşmasına ve ucuz iş 
gücünün oluşmasına neden olmaktadır. Bu dönemde iş-
sizlik, çalışma koşullarının niteliksizleşmesi, çalışma saat-
lerinin uzaması, düşük ücretler, iş güvencesinden yoksun 
mezarda emeklilik ve mesleğimizin itibarsızlaştırılması en 
önemli sorunlarımız olarak öne çıkmaktadır. 
 
Meslektaşlarımıza ve mesleğimize dönük yaşanan neo-
liberal saldırıya karşı, İnşaat Mühendislerinin tek örgütlü 
gücü olan meslek odamız İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
Ankara Şubesi olarak güvencesizleştirme ve geleceksiz-

leştirmeye karşı ülkenin tüm emekçilerinin yanında biz 
mühendislerde bu saldırılara karşı yola çıkıyoruz ve GÜ-
VENCELİ İŞ GÜVENLİ GELECEK kampanyamızın startını 
bugün veriyoruz.
 
Kampanyamızın temelini 15 Nisan 2011 e kadar sürecek 
olan ve aşağıda ki 10 talebimizi içeren “Güvenceli İş Gü-
venli Gelecek İstiyoruz” adıyla yürüteceğimiz imza kam-
panyası oluşturacak. Yaklaşık iki buçuk ay boyunca hem 
işyerlerine yapacağımız ziyaretlerle meslektaşlarımızla bu-
luşacağız hem de www.guvenceliisguvenligelecek.org 
sitesi aracılığıyla taleplerimizi imzaya açacağız. İmza kam-
panyası ile birlikte gerçekleştireceğimiz panellerle ve “Mü-
hendisler, Kırılmalar, Yakalar ve Renkleri” adlı çeviri, makale, 
broşürlerle dünya çapında mühendislerin çalışma koşulla-
rının ve sınıfsal karakterlerinin değişimini irdeleyen metinleri 
üyelerimizle paylaşacağız. Bunun yanı sıra yaklaşık bir aydır 
sürdürdüğümüz üyelerimize dönük profil araştırmamız da 
yürüttüğümüz kampanyanın bir parçası olacaktır.
 
Tüm bu çalışmaların sonucunda Nisan ayı ortalarında, top-
ladığımız imzalarla birlikte mühendislerin ortak taleplerini 
meclise taşıyacağımız büyük bir eylemle de kampanyamı-
zı sonlandıracağız.
 
İMO Ankara Şube olarak başlattığımız bu kampanya-
nın, bizimle benzer sorunları paylaşan diğer odalarımı-
zın ve meslek gruplarının taleplerini çok daha bütün-
lüklü bir şekilde ortaya koyan daha güçlü bir eylemlilik 
sürecinin de gelişmesine yol açacağını düşünüyoruz.

Nevzat ERSAN
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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hendislere yaptırılmazken, meslektaşlarımız mühendislik 
mesleği dışındaki işlerde de çalışmaya zorlanmaktadır. Bu 
bazen işverenin banka vb. işlemleri, bazen özel yaşamı ile 
ilgili işler olabilmektedir.
MESLEĞİMİZE DÖNÜK İTİBARSIZLAŞTIRMA SALDIRI-
SINA KARŞI, ÜRETİM SÜRECİNDE ETKİLİ VE NİTELİKLİ 
MESLEKİ KOŞULLARIN SAĞLANMASINI, MÜHENDİS-
LERİN GÖREV TANIMLARININ DIŞINDA ÇALIŞMALARI-
NIN VE ANGARYANIN ENGELLENMESİNİ İSTİYORUZ.
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu değiştirilerek ka-
muda güvencesiz çalışma koşulları yaratılmak isteniyor. 
Özel sektörde çalışan meslektaşlarımız için ise güven-
cesizlik en büyük sorun. Sebepsiz ve tazminatsız işten 
çıkarmalar yaygınlaşıyor, emeklilik ise ulaşılması zor bir 
hayale dönüşüyor. 
KRİZ VB. BAHANELER İLE İŞTEN ÇIKARMALARIN YA-
SAKLANMASINI, EMEKLİLİK HAKKININ GÜVENCE AL-
TINA ALINMASINI İSTİYORUZ. GÜVENCELİ İŞ VE ÇA-
LIŞMA HAKKININ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN MÜHEN-
DİSLERİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİNİ 
İSTİYORUZ. 
5. Meslek alanımızda son yıllarda işsizlik büyük bir hız-
la artmaktadır. Yeni mezun meslektaşlarımızın birçoğu iş 
bulamamakta ya da kölelik koşullarında çalışmaya zorlan-
maktadır. 
İŞSİZLİĞE KARŞI MÜHENDİSLERİN İSTİHDAMINI ARTI-
RACAK DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI İSTİYORUZ. 
6. Son dönem uygulamaya konulan “her ile bir üniversite” 
uygulaması ile her yıl yaklaşık 5000 inşaat mühendisi sek-
töre girmektedir. Bu sayı her geçen yıl daha da artacaktır. 
İstihdam sorunu çözülmeden geliştirilen bu yaklaşım hem 
çalışan hem de mezun olacak genç meslektaşlarımız üze-
rinde büyük bir baskı yaratmakta, ücretleri düşürmekte, 
işsizliği artırmakta, mesleğimizi niteliksizleştirmektedir. 
BÜTÜNCÜL BİR PLANLAMA ANLAYIŞI OLMAKSIZIN 
SÜRDÜRÜLEN HER İLE BİR ÜNİVERSİTE YAKLAŞIMI 
DERHAL TERK EDİLMELİDİR. VAR OLAN ÜNİVERSİTE-
LERİN MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ DONANIM VE İÇE-

RİK BAKIMINDAN İYİLEŞTİRİLMELİ, BİLİMSEL YETER-
LİLİĞİ SAĞLANMALIDIR. 
7. Yurtdışında çalışan meslektaşlarımız zorlu çalışma ko-
şullarında, emeklilik primleri yatırılmadan, maaşlarını kimi 
zaman geç alarak, kimi zaman alamayarak çalışmakta, 
ayrıca çalıştığı ülkedeki mühendislere göre daha ucuz iş 
gücü olarak görülmektedirler. Maaşlarını alamadan ülkeye 
dönen çok sayıda meslektaşımız bulunmaktadır. Döndük-
lerinde ise hiçbir hak talep edememektedirler. 
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZIN KÖTÜ 
ÇALIŞMA KOŞULLARINA KARŞI ÖNLEM ALINMALI, 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI VE ODAMIZ UYGULAMALARI 
TAKİP VE KONTROL ETME KONUSUNDA YETKİLENDİ-
RİLMELİDİR. 
8. Kadın meslektaşlarımız; doğum vb. nedenlerle işten 
çıkarılmakta; bebek bakımı ve emzirme gibi yasal izin dö-
nemlerinde işveren keyfi uygulamalarla maaş kesintisine 
giderek kadın meslektaşlarımızı hak gaspına uğratmakta-
dır. 
YASALARDA BULUNAN ANNE VE BABA İÇİN ÜCRET-
Lİ DOĞUM İZNİ VE EMZİRME İZNİNİN İHTİYAÇLARA 
GÖRE ARTIRILMASINI, KADINLARIN DOĞUM İZNİ SI-
RASINDAKİ ÜCRETLERİNİN VE PRİMLERİNİN TAM VE 
EKSİKSİZ ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ. 
9. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MÜHENDİS 
İSTİHDAMI, TAYİN VE TERFİLERİ, POLİTİK VE BENZERİ 
ETKİLERDEN ARINDIRILARAK, EHLİYET VE LİYAKAT 
ÖLÇÜLERİNDE AÇIK, ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR 
BİR SİSTEM OLUŞTURULMALIDIR. 
10. TÜM BU TALEPLERİMİZİN TAKİBİ VE DENETLEN-
MESİ İÇİN, BİZ İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN TEK ÖR-
GÜTLÜ GÜCÜ OLAN ODAMIZA GEREKLİ YETKİ VE 
SORUMLULUKLARIN VERİLMESİNİ, MESLEĞİMİZİ VE 
MESLEKTAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN YASA VE DİĞER 
KONULARIN KARAR SÜREÇLERİNDE ODAMIZINDA 
İÇİNDE BULUNDUĞU DEMOKRATİK KATILIM MEKA-
NİZMALARININ OLUŞTURULMASINI İSTİYORUZ.
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DÖRT GÖREV DÖRT AMAÇ
1.) Mühendisler için gelecek: 
Güvencesiz ve İşsiz...
Dünya üzerinde neo-liberalizm adı 
verilen yeni bir emek denetim stra-
tejisi hükümranlığını sürdürürken 
sermaye kendi yarattığı krizden çıkış 
için emek gücünün değersizleştiril-
mesine dayanan kimi uygulamaları 
hızla devreye sokuyor. Normal işçiyi 
taşeronlaştırma, güvencesizleştirme 
ve sendikasızlaştırma aracılığıyla in-
san suretinden çıkarıp boş bir emek 
gücü kabuğuna dönüştüren bu sü-
reç eskinin makbul mesleklerine de 
benzer bir değersizleştirmeyi daya-
tıyor. Dünya üzerinde “profesyonel-
lerin proleterleştirilmesi” ifadesi ile 
karşılanan bu uygulamaların içeri-
ğini ise bağımsız çalışma oranları-
nın azaltılması ve profesyonellerin 
teknik personele dönüştürülmesi, 
kadrolu çalışma yerine ücretli ça-
lışma ve bunun dolayımıyla güven-
cesizleştirme, sendikasızlaştırma, 
yeni açılan üniversitelerin arttırılan 
kontenjanları ile piyasaya arz edilen 
mühendis sayısındaki artış ve yal-
nızlaştırılan, sayısı arttırılan çalışanın 
emek gücünün değerinin gittikçe 
düşürülmesi oluşturuyor. Sadece 
kendi konumundan doğru zaten 
temel bir problem olan işsizlik aynı 
zamanda çalışanların ücretleri üze-
rinde de basınç oluşturarak serma-
yeye çalışma koşullarını belirleme-
de muazzam bir avantaj sağlarken 
bunun sonucu olarak güvencesiz, 
geleceksiz bir işçi profili hepimiz için 
olağanlaşmaya başlıyor. Mühendi-
sin işçileşme süreci klasik anlamda 
işçinin başına gelen neo-liberal fe-
laketin aynısının bizlerin de hikayesi 
olacağını/olmaya başladığını açıkça 
gösteriyor. Bu zamana kadar kendi 
sınıfsal statüsünü işçi ile patron ara-
sındaki bir uzama yerleştiren mü-
hendis sermaye karşısında gittikçe 
bu ara konumunu kaybederek işsiz 
ya da güvencesiz bir işçiye dönüş-
me eğilimi gösteriyor.
Mühendisler neo-liberalizmin bu uy-
gulamalarına karşılık verebilmek için 
mücadele içinde kendi deneyim-
lerinden yeni bir strateji oluşturma 
göreviyle karşı karşıyadır. Kampan-
yamız bu görevi yerine getirmek için 
yolu açmak/yol olmak amacındadır.

2.) Vesayet Retoriği: Örgütlülüğün 
Dağıtılmasının Mantığı…
Mühendisler emeğin değersizleş-
tirilmesi sürecinde elbette ki yalnız 
değiller; bu zamana kadar göre-
ce makbul meslekler olarak anılan 
doktorluk, mimarlık, avukatlık gibi 
ücretlendirilmesi ve çalışma koşulla-

rının belirlenmesi diğer alanlara göre 
ayrıcalıklı olan, profesyoneller diye 
adlandırmış olduğumuz meslekler-
le bu süreci paylaşıyorlar. Yukarıda 
anlattığımız, emek gücünün değe-
rinin düşürülmesine odaklanan bu 
hamleleri çalışanların örgütlülüğünü 
dağıtmaya çalışan yeni bir strateji 
ile destekleyen sermaye, odala-
rın ve birliğimizin kamusal denetim 
yetkilerinin tasfiyesinden tutun da 
maddi gelirlerimizin kesilmesi ara-
cılığıyla gücümüzün azaltılmasına 
kadar birçok uygulamayı da yürür-
lülüğe sokmaya çalışıyor. Güçlü ve 
direngen sendikaların yerini iktidarın 
arka bahçesi olarak işleyen sendikal 
yapıların aldığı 80’lerden itibaren işçi 
ve memurların kaybetmiş olduğu 
mevzii ve haklar göz önüne alınırsa 
profesyoneller diye adlandırmış ol-
duğumuz, mühendislerin de içinde 
yer aldığı topluluğun geleceğini tah-
min etmek çok zor olmasa gerek. 
Mevcut iktidarın en baştan beri, ve-
sayet sisteminin tasfiye edilmesinin 
bileşenleri olarak göstermeye çalış-
tığı ama esas olarak neo-liberal uy-
gulamalarını engelsizce devreye so-
kabilmek için hedef seçtiği TMMOB, 
Tabipler Odası ve Barolar üzerindeki 
planlarını ve bu alanları ele geçir-
me çabalarını güvencesizleştirme/
geleceksizleştirme perspektifinden 
okursak çok daha anlamlı bir görün-
tü elde ederiz.
Mühendislerin tek ve yegane örgüt-
lü gücü olan TMMOB hem üyelerini 
hem de bu saldırı karşısında kamu-
sal sorumluluk bilincini tasfiye et-
mek isteyenlerin dağıtmak istediği 
kendi örgütlülüğünü koruma görevi 
ile karşı karşıyadır. Kampanyamız bu 
sürece dair bilinçlilik oluşturabilme 
ve birliğimizi gelecek saldırılara karşı 
uyanık tutma amacındadır.

3.) Sadece üyesine değil tüm 
yurttaşlara karşı sorumlu bir ku-
rum: TMMOB…
İnşaat mühendislerinin olduğu gibi 
diğer tüm mühendislerin de örgüt-
lülüğü olan birliğimiz oldukça zorlu 
iki görevi eş zamanlı olarak yerine 
getirmeye çalışmaktadır. Birliğimiz, 
bir yandan üyelerine yönelmiş olan 
güvencesizlik ve işsizlik saldırıları-
na karşı çıkmak zorundayken diğer 
yandan da üyelerinin mesleki ge-
lişimi ve yasalarca yetkilendirilmiş 
kendine özgü alanlardaki kamusal 
sorumluluk bilinciyle ülkenin güvenli 
geleceğinin inşasından da sorumlu-
dur. Yukarıda ilk iki maddede saymış 
olduğumuz üyelerine ve kendi ör-
gütlülüğüne yönelik saldırılara karşı 

kendini savunabilmek için TMMOB, 
klasik bir meslek örgütü olmanın 
ötesinde tüm yurttaşlara karşı so-
rumluluğundan dolayı ülkenin politik 
gündemine müdahale edebilme uf-
kuna sahip yeni bir mücadele prog-
ramı oluşturmalıdır.
Odalarımız ve birliğimiz TMMOB, 
üyelerinin güvencesizleştirilmesi ve 
işsizleştirilmesine, kendi örgütlü-
lüğünün dağıtılmasına ve mesleki, 
kamusal denetimin tasfiyesine kar-
şı durma görevi ile karşı karşıyadır. 
Kampanyamız bu görevin yerine ge-
tirilebilmesi için İnşaat Mühendisleri 
ve onların örgütlü gücü olan İMO 
Ankara Şube üzerinden, tüm sorun-
ların bütünlüklü bir perspektiften ele 
alınabildiği mütevazi bir mücadele 
formu örneği oluşturma amacında-
dır.

4.) Kampanya: Kendini üretmeye 
yönelik bir pratik…
Hiçbir hak talebi sokaktan ve içinde 
bulunulan verili tarihsel etkenlerden 
bağımsız olarak düşünsel bir biçim-
de üretilemez. Mevcut koşullar ve 
onların sürekli değişen yapısı ku-
rumların mücadele dinamiklerini ve 
yapısını da farklılaştırır. Bu nedenle 
güvenceli iş güvenli gelecek kam-
panyası mühendislerin taleplerinin 
ve onların örgütlülüğünün görevle-
rinin ortaya çıkarılmasının pratik sü-
reci olarak ele alınmalıdır. Bir yanıyla 
mühendislerin kendi sorunlarına 
dair bir farkındalık bilincinin yaratıl-
masını amaçlayan kampanya diğer 
yanıyla da kendi mevcut sorunlarını 
bütünlüklü, bağlantılı bir şekilde gün 
yüzüne çıkarabilmek ve de henüz 
keşfedilmemiş problemlerini yolda 
öğrenerek bu bütünlüğe katabil-
mekle yükümlüdür.
Odalarımız ve birliğimiz mühen-
dislerin mevcut sorunlarını, onların 
kaynaklandıkları nedenleri ve yol 
açabileceği sonuçları önceden he-
saplamakla ve de bunlara karşı di-
renç noktaları oluşturmakla yüküm-
lüdür. Kampanyamız, pratik ve hak 
alıcı bir ufka sahip olmanın yanında 
bu sorunların bir araya getirilmesi-
nin, ortaya çıkarılmasının ve bunlara 
karşı oluşturulacak meşru mücadele 
yollarının üretilebileceği bir tartışma 
zeminini de oluşturma amacındadır.

Yol uzun, iş zor…
Yolumuz açık olsun… 

Ferhat Yaşar Arıkan
İMO Ankara Şube, 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi               
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RÖPORTAJ
Ali Ergin Açan 
İMO Yönetim Kurulu Eski Başkanı

İnşaat Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi olarak, üyelerimizin 
hem mesleki olarak karşılaşmış 
oldukları sorunları saptayabilmek 
hem de mesleklerinin statüsü ile 
ilgili / sınıfsal hareketliliği anlaya-
bilmek için “Güvenceli İş Güvenli 
Gelecek” başlığında bir kampanya 
başlattık. Kampanyamız sonuçları 
itibarıyla hak alıcı bir ufka sahipse 
de esas olarak mühendislerin kar-
şılaşmış olduğu sorunları, bu so-
runların nedenlerini ve sorunların 
çözümüne dair önerileri bir araya 
getirmeye, buradan bütünlüklü bir 
politika üretmeyi amaçlamaktadır. 
Seçilen güvencesizlik temasının 
mühendislerin meslekle ilgili tüm 
sorunlarını kuşatmadığını bilmek-
le beraber emek hareketinin diğer 
bileşenleriyle ortak bir gündeme 
sahip olması bakımından anlamlı 
olduğunu düşünüyoruz.  Siz gü-
vencesizlik temasının böyle bir 
kampanyanın odağında olmasını 
nasıl yorumluyorsunuz ve mühen-
dislerin şimdilerde yaşamış olduğu 
problemleri güçlü biçimde kamu-
oyuna duyurmamızı sağlayacak 
başka hangi başlıkların önemli ol-
duğunu düşünüyorsunuz?

Meslekle ilgili tüm sorunları kuşatma-
makla birlikte “güvencesizlik” sorunu 
önemli bir sorundur ve 1980’lerden 
beri uygulanmakta olan “neoliberal” 
politikalar nedeni ile giderek daha da 
ağırlaşmaktadır.

Sorun sadece meslektaşlarımızın so-
runu değildir. Çalışanların ve emekçi-
lerin de sorunudur. Dolayısı ile kam-
panyayı tüm çalışanlar çerçevesinde 
ele alarak , özellikle de “taşeronlaştır-
ma” olgusunun vurgulanarak genişle-
tilmesinde yarar vardır.

Aynı sorunun gelişmekte olan ülke-
lerde de yaşandığı gerçeğinden ha-
reketle o ülkelerdeki meslek örgütleri 
ile bilgi/deneyim paylaşımı yapılmalı-
dır. Bir cümle ile özetlemek gerekirse 
“güvencesizliğe” karşı hem ulusal, 
hem de uluslararası bir emek cep-
hesi oluşturulması yönünde adımlar 
atılmalıdır.

Kampanyamızı sadece imza top-
lamak ve bu imzaları bir eylemle 
yetkili mercilere ulaştırma üzeri-
ne kurmuyoruz. Bizim için daha 
önemli olan mühendislerin kendi 
sorunlarını ve dünya problem-
lerini tartışırken bir perspekti-
fe sahip olmaları. İMO Ankara 
Şube olarak her perspektifin bir 
kavramsal hazneyi de gerektir-
diğini düşünüyoruz. Bu noktada 
1965’lerden beri dünyada yapılan 
ama Türkiye’de henüz ilgili bir li-
teratürün oluşmadığı “profesyo-
nellerin proleterleştirilmesi” ya da 
“yeni orta sınıf” gibi kavramların 
ve bunların arka planlarının mü-
hendislik tartışmalarına kazandı-
rılması gerekliliğinden hareketle 
Charles Derber’in Profesyonelleri 
Yönetmek, Roli Varma’nın Bilim 
İnsanları Proleterleşiyor mu? ve 
Val Burris’in Sınıf Yapısı ve Politik 
İdeoloji metinlerini de Türkçe’ye 
çevirerek üyelerimizle buluştur-
duk/buluşturacağız. Aynı şekilde 
benzer tartışmaları kampanya 
boyunca gerçekleştireceğimiz pa-
neller aracılığıyla da sürdüreceğiz. 
Siz bu dönem işçileşme, emeğin 
vasıfsızlaşması, serbest çalışma 
oranlarındaki düşüş, emek gücü-
nün değerinin düşmesi, işsizlik ve 
güvencesizleşme gibi daha çok 
klasik işçiler için kullandığımız 
yapısal kavramların bu dönem 
mühendisler için de önemli bir 
tartışma çerçevesi yarattığını dü-
şünüyor musunuz?

Neoliberal politikaların dünya ça-
pında uygulanmaya başlamasından 
bu yana ”beyaz  yakalıların” da artık 
giderek “mavi yakalılaşmaya” baş-
ladığına ilişkin çok sayıda makale 
yayınlandığını, kitap yazıldığını ve 
konferanslarda dile getirildiğini biliyo-
ruz. Sermayenin ucuz emek gücüne 
erişmesinin önündeki engeller kal-
dırıldıkça “rekabetçi kapitalizm” do-
ğasının gerektirdiğini uygulamış, her 
fırsatta ücretleri düşürmüş, çalışma 
sürelerini artırmış, çalışma koşullarını 
emekçiler/çalışanlar açısından ağır-
laştırmıştır.

Tüm bu gelişmelerden kuşkusuz 
ücretli çalışan meslektaşlarımız da 
olumsuz olarak etkilenmişlerdir. İMO 
Ankara Şubesi’nin mühendislerin sı-
nıfsal konumlarında meydana gelen 
değişimlerimleri irdeleyen metinleri 

tercüme ederek meslektaşlarla pay-
laşmasının yararlı bir girişim oldu-
ğunu düşünüyorum. Bu girişimin 
devamını ve sorunun paneller, kon-
feranslarla da çeşitlendirilerek sürekli 
gündemde tutulmasının önemli oldu-
ğunu düşünüyorum. Ülkemizde bu 
konuda yetkin çok sayıda uzman ve 
akademisyen olmasını da bu konu-
da bir avantaj olarak görüyorum. Bu 
değerli kişilerden yararlanılması hem 
bizleri bilinçlendirecek hem de soru-
nun diğer çalışanların dikkatlerine su-
nulmasına aracilık edecektir. 

Yukarıdaki ilk iki soru aslında mü-
hendisler açısından önemli bir 
gerilimi de içinde barındırıyor. Bir 
yanda eskinin makbul meslekle-
rinden biri olan ve sınıfsal konumu 
patron ile işçi arasındaki bir uzamı 
işgal eden klasik yönetici mühen-
dis kavrayışımız ile neo-liberal po-
litikalar sonucunda giderek güven-
cesizleşen ve işçi konumuna daha 
çok yaklaşan bir mühendis kavra-
yışı arasında bir hareketlilik söz ko-
nusu. Bu hareketlilik ve statüdeki 
değişmeler açıktır ki üyelerinin çı-
karlarını korumaya odaklanmış bir 
meslek odasının politikalarında da 
kimi kırılmalar ya da farklılaşmala-
rı zorunlu olarak ortaya çıkarıyor. 
Önümüzdeki dönem mühendislik 
mesleğindeki yapısal dönüşümler 
sizce oda politikalarında ne tür de-
ğişimleri ortaya çıkarır?

Patron / İşveren temsilcisi mühendis 
ile emekçi/çalışan mühendis arasın-
daki tek ortak nokta ikisinin de ücretli 
olmasıdır. Ancak ücretler ve olanaklar 
açısından arada devasa farklar oldu-
ğu da bir gerçektir. Patron temsilcisi 
olan mühendis genel olarak ücretini 
mühendislik yaptığı için değil, patron 
adına yöneticilik yaptığı için almakta-
dır. Oysa teknik eleman statüsünde 
çalışan mühendis ücretini mühendis-
lik yaptığı için almaktadır. Bu durum-
da aynı meslekten olan ancak çıkar-
ları çelişen iki ücretli çalışan ortaya 
çıkmaktadır. Neoliberalizm öncesinde 
de var olan bu çelişki günümüzde gi-
derek daha da derinleşmiştir. Bu du-
rumda oda politikaları meslektaşları-
mızın büyük çoğunluğunu oluşturan  
giderek mavi yakalılaşanların beklenti 
ve taleplerini karşılamaya yönelik 
politikalar olmalıdır. Oda, bir yandan 
üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri-
ni artırma yönünde çalışırken, bir yan-
dan da, sendikal bir fonksiyonu olma-
masına karşın, üyelerinin ekonomik, 
demokratik haklarının genişletilmesi 
kapsamında üyelerini emek cephe-
sinde yer almaya teşvik etmelidir.  

İşçileşen ve güvencesizleşen bir 
mühendis kimliğinin yanında diğer 
yandan sayıları azalmakla birlikte 
hala bağımsız çalışma olanakları-
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na sahip olan, ofisleri aracılığıyla 
işveren konumunda olan ya da 
klasik devlet işletmelerinde hala 
ara yönetici bir konumu işgal eden 
mühendisler de söz konusu. Bir 
meslek odası ve demokratik kitle 
örgütü olarak İnşaat Mühendisleri 
Odası bu iki yapı arasında bir tercih 
yapmak zorunda mı sizce; yoksa 
ikili işlev sürdürülebilir mi?

Yukarıdaki üçüncü soruya verdiğim 
yanıtın bir anlamda devamı gibi olan 
küçük büro sahipleri ve kamuda 
ara yönetici olarak çalışan meslek-
taşlarımızın durumları bence üc-
retli meslektaşlarımızdan pek farklı 
değildir. Mühendislik hizmetlerinin 
sınırsız,koşulsuz yabancı sermaye-
ye açıldığı ve taşeronlaşmanın tavan 
yaptığı bir ortamda küçük büro sa-
hipleri varlıklarını sürdürebilmek için 
amansız bir mücadele vermektedirler. 
Kamuda çalışan meslektaşlarımız için 
her dönem var olan siyasal baskılar 
bu dönemde de vardır. Dolayısı ile 
Odamız bu iki kesimin sorunlarına  
sahip çıkarak, onların korunmasına 
yönelik politikalar geliştirmelidir.

Eğer bir meslek odasının iki yönlü 
bir etkinlik alanı tanımlaması ge-
rektiğini düşünüyorsanız ücretli, 
işsiz ve güvencesiz mühendislere 
yönelik olan böyle bir kampanya-
nın yanında diğer mühendislerle 
hangi zeminde ilişkiler kurulabilir?

Gelinen noktada hem dünyada, hem 
ülkemizde emek cephesi büyük bir 
saldırı ile karşı karşıyadır. Her alanda 
emek maliyeti düşürülmeye, emekçi 
hakları geriletilmeye çalışılmaktadır. 
Düşük ücretler, azaltılan istihdam, 
daha uzun çalışma saatleri, artırılma-
ya çalışılan verimlilik hep çalışanların 
aleyhine  uygulanan koşulları oluş-
turmaktadır. Bu durumdan ücretli 
mühendisler de paylarına düşeni al-
maktadır. Dolayısı ile mevcut siyasal 
koşullarda çözümü oldukça zor olan 
bu sorunun gündemde tutulabilmesi 
için yalnız diğer mühendislerle değil, 
tüm çalışanlarla birlikte ortak etkin-
likler programlanmalıdır. Yurtiçi ölçekli 
çalışmalarla birlikte yurtdışındaki 
meslek örgütleri ile dayanışma içinde 
olunmalı, ortak projeler üretilmelidir.

Son dönemde Türkiye’de ve dünya 
çapında inşaat sektörünün gelişi-
mini göz önüne aldığınızda aslında 
diğer mühendislik alanlarına göre 
iş bulma olanağı daha fazla olan 
inşaat mühendislerinin dahi böyle 
bir sorunu “Güvenceli İş Güvenli 
Gelecek” başlığı altında kampan-
yalaştırmasını nasıl yorumluyorsu-
nuz?

2010 yılında Türkiye’de inşaat sektö-
ründe istihdam bir önceki yıla artmış 

görünmesine karşın yine de kriz ön-
cesi istihdam düzeyine ulaşılama-
mıştır. 2008’in 9. ayında 3.45 milyon 
olan istihdam 2009’un aynı ayında 
1.35 milyon, 2010’un aynı ayında 1.52 
milyon olmuştur (20.12.2010, Cum-
huriyet Gazetesi, Mustafa Sönmez’in 
köşe yazısı). Ekonomik krizin etkileri  
ve özellikle günümüzde bölgemizde 
meydana gelen siyasal olaylar dik-
kate alındığında  inşaat sektöründe 
istihdamın kısa sürede büyük sıç-
rama göstermesi beklenmemelidir. 
Böyle bir konjonktürde İMO Ankara 
Şubesi’nin “Güvenceli İş Güvenli 
Gelecek” kampanyasını önemli bu-
luyorum. Bir meslek odasının boyut-
larını çok aşan büyük bir sorunun 
meslektaş kitlemiz ve kamuoyunun 
gündeminde tutulması ileriye dönük 
etkinliklerin ve politikaların oluştu-
rulmasına katkı sağlayacaktır. Kam-
panyanın diğer meslek örgütlerini de 
kapsayacak biçimde genişletilme-
si, etkinliklerin çeşitlendirilmesi için 
adımlar atılmalıdır. Bu kampanya ile 
meslektaşlarımıza örgütlü olmanın 
ve meslek örgütünün öneminin kav-
ratılması bile başlı başına bir kazanım 
olarak değerlendirilmelidir.

Son 10 yıldır Türkiye’nin üniversi-
te politikası açılan üniversitelerin 
niteliği yerine açılan üniversite 
sayısına odaklanmış durumda; 
inşaat mühendisliği bölümlerinde 
de 2000’lerden itibaren hem bö-
lüm hem de kontenjan bakımın-
dan muazzam bir artış söz konusu. 
Yukarıda konuştuğumuz daha çok 
emek eksenli dönüşümün yanında 
bu artışın mühendisliğin geleceği-
ni başka hangi bakımlardan etkile-
yeceğini düşünüyorsunuz?

Son yıllarda ülkemizde bir çok yerde, 
bir çok üniversitenin açılmış olması 
ne yazık ki hem eğitim kalitesinin düş-
mesine, hem de diplomalı işsiz sayısı-
nın artmasına neden olmuştur. Bunun 
sonucu olarak kapitalizmin ünlü “Arz-
Talep Yasası” Türkiye’li mühendislerin 
aleyhine çalışmıştır. Talep azlığından 
bir çok mühendis iş bulamazken, iş 
bulabilenler de arz fazlası yüzünden 
düşük ücretleri ve ağır çalışma ko-
şullarını kabullenmek zorunda kal-
mışlardır. Üniversite kurma konusun-
da son yıllarda hakim olan eğilimin 
devam etmesi durumunda tablonun 
daha da kötüleşeceğini söylemek 
bir kehanet olmayacaktır. IMO’nun 
da üyesi bulunduğu Avrupa İnşaat 
Mühendisleri Konseyi (ECCE), üyesi 
olan ülkelerin bir çoğunda meslek ör-
gütleri inşaat mühendisliği eğitiminde 
doğrudan söz sahibi durumundadır-
lar.  Bazı ECCE üyesi ülkelerde mes-
lek odaları,üniversite sayısına olmasa 
bile, ders programlarına müdahale 
etmekte, akredite etmedikleri üniver-
site mezunlarını meslek odalarına üye 

yapmamaktadırlar. Ülkemizde böyle-
si bir durum hayalin de  ötesindedir. 
Vazgeçtik yasal yetkiden, gelmiş geç-
miş hiç bir iktidar TMMOB’den mes-
leki eğitim planlaması konusunda gö-
rüş bile almak ihtiyacı hissetmemiştir. 
Teknik elemanlar açısından gelinen 
durum da zaten ortadadır.

Yine dünyada refah politikalarının 
terk edilmeye başlandığı 1960’la-
rın sonundan ve Türkiye’de ise 
1980’lerden itibaren mühendisliğin 
yukarıda tartıştığımız sorunlarını 
yaşayan akademisyen, avukat ve 
doktorların da vasıfsızlaşmadan 
güvencesizleşmeye ortak birçok 
sorunu yaşadığını görüyoruz. Siz-
ce kampanyamız ve onun ortaya 
çıkaracağı tartışma ekseni odalar, 
tabipler birliği, barolar, öğretim 
elemanları örgütlülükleri ve ben-
zeri sorun yaşayan mesleklerin so-
runlarına dair bir kavramsal çerçe-
venin çıkarılmasını sağlayabilir mi?

1960’lı yıllara kadar “altın çağını” ya-
şayan mühendislik neoliberal politi-
kaların uygulanması  nedeni ile artık 
iyice sıradanlaşmıştır. İnsan doğasına 
ve onuruna uymayan niteliklere sahip 
olan kapitalist üretim tarzı “minimum 
maliyet-maksimum kâr” açgözlülüğü 
ile çalışanların özlük haklarını kısıtla-
maya ve çalışma koşullarını ağırlaş-
tırmaya, onları güvencesizleştirerek 
modern köleler haline getirmek  için 
tüm olanakları kullanmaktadır. Onla-
rın bu girişimlerine karşı koyabilmek, 
kazanılmış hakları koruyabilmek ve 
hatta genişletmek için demokratik bir 
ortamda örgütlü ve birleşik bir müca-
deleye ihtiyaç vardır. Bu açıdan bakıl-
dığında bu kampanya bir emek cep-
hesi oluşturulması için küçük ancak 
önemli bir adım olabilir. Sorun sadece 
mühendislerin sorunu değildir. Avu-
katların, tabiplerin, işçilerin, kısacası 
tüm çalışanların sorunudur. Dolayısı 
ile aynı sorunları yaşayan insanları 
bünyelerinde bulunduran meslek ör-
gütlerinin soruna çözüm bulmak için 
biraraya gelmelerinden doğal bir şey 
olamaz. Bu girişim yerel düzeyde kal-
mamalı, yukarıda değinildiği gibi ben-
zer sorunlarla uğraşan  yurtdışındaki 
meslek örgütleri ile dayanışma sağ-
lanmalıdır. Unutmayalim ki; insanlık 
tarihi mücadeleler tarihidir ve  tarih 
bize   örgütlü güçlerin yenilmediklerini 
öğretmiştir.

Kampanyamız için önerileriniz ve 
eleştirileriniz nelerdir?

Kampanya ile ilgili görüşlerimi yuka-
rıda anlatmaya çalıştım. Bu kampan-
yanın başarılı olmasını ve arzu edilen 
amaçlara ulaşmasını dilerim. Böylesi-
ne can alıcı bir  konuda bana değer 
verip, görüşlerimi aldığınız için teşek-
kür ederim.
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Ankara şubemizce hazırlanan imza 
kampanyasında yer alan tüm mad-
deleri aynen destekliyor, mesajlarda 
dile getirilen sorunları da çok önem-
siyorum. Meslek örgütlerimiz sade-
ce üyelerinin değil, yadsınamayan, 
ayrışamayan toplumsal sorunların, 
çalışma ve iş barışının,iş güvenliğinin 
sağlanması mücadelesinde dik duran 
demokrasi anıtı,toplumun sesidir. Bu 
sesi kısmaya çalışanların çabalarının 
boşa çıkarılması tüm meslektaşları-
mızın sabırlı,dirençli destek ve uğraş-
ları ile olanaklı olacaktır. Bu kampan-
yayı hazırlayan meslektaşlarımı kutlu-
yorum. Tüm dostlar bu kampanyayı 
destekleyelim. 

Erdoğan Balcıoğlu- İMO 3.dönem 
Ankara Şube Başkanı
Son yıllarda Türkiye’ye dayatılan ve bir 
numaralı sorunlar arasında en önem-
lisi ve sinsi bir şekilde en yakıcı olanı 
‘’işsizlik ve yoksulluk’’ sorunudur. Bu 
konuyu gündeme almış olması nede-
niyle İMO Ankara Şubesini kutluyo-
rum. İşsizliğe ya da açlık sınırı altında 
çalışmaya zorlanan kitleler muhakkak 
ki sadece mühendis ve mimarlar 
değildir. Beslenemediği için aç kalıp 
ölen bebeğin hikâyesini okuyalı çok 
olmadı. Ölen çocukların yanında, aç-
lık ve sefaletten kişiliği de öldürülen 
milyonlarca yetişkin var. Evine ekmek 
götüremeyen aile reisinin psikolojisini 
düşünelim. Son 10-15 yıldır hep top-
lumsal bir patlama beklendi. Halen 
de bekleniyor. Vahşi kapitalizm tüm 
ilkel kuralları ile doğayı ve canlıları 
yok etmeye devam ediyor. Bankalar 
geçen yıl en yüksek kârları elde etti. 
Ankara’da lüks konut üretimi zirve 
yaptı. Her yer AVM’lerle doldu taştı. 
Demek ki birileri memnun ve mutlu. 
Güvenli gelecek ve insanca yaşamak 
adına her mücadele için bir olalım. 
Ben varım! 

Mustafa Selmanpakoğlu - İMO An-
kara Şube Eski Başkanı
Odamıza bu duyarlı kampanyasından 
dolayı teşekkür ediyorum. Kampan-
yayı destekleyen tüm meslektaşları-
ma da teşekkürler. 

Fatih Demirel- İnşaat Mühendisi
Ankara Şubesi’ni kutluyorum. Diğer 
şubelerle de görüşüp, kampanyayı 
yaygınlaştırırsanız çok daha iyi olur. 
Başarılar... 

N. Kemal Özgül-İnş. Yük. Mühendisi Düşük 
ücretler, ücretlendirilmeyen fazla me-
sailer, asgari ücret üzerinden yatan 
SGK primleri, işsizlik gibi güvencesiz 
çalışma koşullarını her geçen gün 
daha fazla hisseden mühendisle-

rin güvenli gelecek mücadelesi için 
önemli bir adım niteliği taşıyan İMO 
Ankara Şubesi’nin başlattığı bu kam-
panya TMMOB ve bağlı odaların ça-
lışmalarına da ışık tutuyor. 

Pınar Hocaoğulları - POLİTEKNİK 
Mühendis Mimar Şehir Plancıları 
Dayanışma Derneği Başkanı
Belirtilen 10 maddeye kesinlikle katılı-
yorum. Bayan mühendisler maalesef 
şantiye şefi olarak kabul görmemek-
tedir. Mesleğini seven bir mühendis 
olarak böyle bir durumda şirketlerin 
çekimser davranıp bayan mühendis-
lere şantiye şefliği görevini vermek 
istememesini haklı bulmuyorum. Bu 
konunun da üzerine gidilmesini rica 
ediyorum. Kendimi ve mesleki kariye-
rimi geliştirmek için engel teşkil etme-
sinden kesinlikle hoşnut değilim. Çok 
teşekkür ederim böyle bir kampanya-
ya ama umarım faydasını görebiliriz. 
Herkese iyi çalışmalar diliyorum. 

Banu Eriş-İnşaat mühendisi 
Bu çalışmanızdan dolayı teşekkür edi-
yorum ancak daha ciddi sorunlarımız 
olduğunu da düşünüyorum. Örneğin 
iş bitirme belgelerimizin (şantiyenin 
tüm sorumluluğunu üstlenerek aldığı-
mız ve tamamen bizim koordinasyo-
numuz ile tamamlanan) 5 yıl boyun-
ca 5’te 1 oranında dikkate alınması 
haksızlıktır. Ayrıca büyük bir bölümü 
inşaat işlerini kapsayan ihalelerde in-
şaat mühendislerinin bırakın proje yö-
neticiliğini teknik personel olarak bile 
istenmediklerini görüyoruz. Bu gibi 
hayat akışımızı değiştirecek, inşaat 
mühendisleri için istihdam yaratacak 
konularda daha yırtıcı ve baskıcı bir 
yönetim anlayışını talep ediyorum. 

Tankut Öztürk-İnşaat Mühendisi
Meslektaşlarımızın problemleri-
ni  çözmeye yönelik hazırlanan bu 
10 maddenin çok isabetli olduğunu 
düşünüyorum. Böyle kampanyalarla 
meslektaşlarımızın dünya standartla-
rına yakın ölçüde çalışma koşullarına 
sahip olabilmesini ümit ediyorum ve 
başka bir şey daha eklemek istiyo-
rum. Geçen yıl 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nda yapılan yönetmelik de-
ğişikliğiyle iş bitirme belgelerinin yeni 
şirket ortaklarında 5 yıl boyunca 5 te 
1 oranında kullanılmasını haksızlık 
olarak görüyorum. Çünkü örneğin; 
10 yıl öncesine ait bir iş bitirmesi olan 
mühendisin bu uygulamaya göre iş 
bitirmesinin tamamını kullanma şan-
sı kalmıyor, çünkü belgenin geçerlilik 
süresi zaten 15 yıl. Bu sebeple en 
azından her yıl 5’te 1 oranında artış 
verilmek suretiyle iyileştirme yapılabi-

lir. Bununla ilgili olarak da odanın bir 
gayret sarf etmesini bekliyoruz. 

Orhan Aytaç-İnşaat Mühendisi 

Öncelikle böyle bir çalışmanın ya-
pılmasının çok geç kaldığını düşü-
nüyor ve Odamızı bu sebeple kını-
yorum. Fakat geç de olsa böyle bir 
çalışmanın başlatılmasından dolayı 
duyduğum memnuniyeti de sunmak 
istiyorum. Çalışmanın pozitif yönde 
sonuçlanmasını diliyorum. Son gün-
lerde Mısır da yaşanan olaylar birlik-
teliğin oluşturabildiği en büyük gücü 
ortaya koydu. Gerektiği takdirde aynı 
eylemi bizlerinde yapabilmesini ümit 
ediyorum. Saygılarımla 

Hüseyin TUNA-İnşaat Mühendisi
Bu kampanyaya katılmamak elde de-
ğil. Yalnız bu sadece internet üzerinde 
kalmamalı yazılı ve görsel basında da 
gündeme getirilerek herkese duyu-
rulmalı ve somut adımlar atılmalıdır. 
Yoksa bugüne kadar attığımız bir çok 
imza gibi silinip gidecektir... Odamıza 
bu konuda sonuna kadar destek veri-
yorum. Teşekkür ederim. 

Aycan Sunar-İnşaat Mühendisi 

Önce onurlu bir yaşamı kendimiz için 
istemeliyiz. Kimin ne kadar duyarlı 
olduğu, taleplerimiz ete kemiğe bü-
ründükçe, yani yaşama nüfus ettikçe 
yeniden şekillenecektir...Bu kampan-
ya İMO’ya yakıştı. Şimdi taleplerin 
arkasında durabilecek bir yapılanma 
lazım. Kendimizden,insandan umu-
du kesmeyelim Serana kardeşim..
Elimizden ne gelirse artık. Hepimize 
kolay gelsin.

Tülin Dereli Otçu-İnşaat Mühendisi
Bu önemli ve duyarlı çabayı hazır-
layarak, bir kamuoyu yaratmak için 
dayanışmalı mücadeleye öncülük 
eden İMO Ankara Şubesi’ni kutlu-
yorum. Ben de destekleyenlerden 
birisi olarak imza kampanyasına 
katılıyorum. 

Çağrı Gökdemir - Çevre Mühendisi
Böyle bir kampanyanın başlatılmış 
olması büyük bir fırsat. Şimdi bize 
düşen, el ele verip bu kampanyayı 
sonuna kadar yürütmek. Maddelerin 
tamamı özel sektörün şartları ile örtü-
şüyor; hiç kimse abartıldığını düşün-
mesin, önyargılarını bir köşeye bırakıp 
söylenenlere kulak versin. Bu meslek 
bizim geleceğimiz, bunu unutmaya-
lım. 

Caner Demircan - İnşaat Mühendisi 
İMO’dan mail 3 gün önce geldi. Ve 
30 kişiye iletmiştim aynı anda. Yarısı 

SİTEDEN  YORUMLAR
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2004-2010 İnşaat Mühendisliği’nin 
üniversite durumu…

Türkiye’nin 10 yıllık üniversite politi-
kası, içeriğine veya ülkenin ihtiyacına 
bakmaksızın her ile üniversite açmaya 
odaklanmış durumda. Gerekli alt ya-
pıların ve öğretim elemanı ihtiyaçlarını 
dikkate almayan ve üniversite açmayı 
bina inşa etmek olarak düşünen bu 
zihniyet hem ülke insanın bilişsel ka-
pasitesini düşüren niteliksiz bir eğitim 
sürecini örgütlüyor hem de her sene 
arttırdığı kontenjanları ile mevcut 
emek gücünün değerine düşmesine 
neden olurken diğer taraftan da sayısı 
milyonlarla ifade edilen işsiz bir işçi-
ler yığınını piyasaya arz ediyor. İşsizlik 
korkusu ise kötü koşullarda ve dü-
şük ücretlerle çalışmaya razı olmuş, 
pazarlık gücü olmayan, örgütsüz bir 
çalışan prototipini ortaya çıkarıyor. 
Bunun yanına “yaşam boyu eğitim” 
telaffuzunda ifadesini bulan sürekli 
eğitim anlayışının ve sertifikalanma 
sürecinin bitmek bilmeyen döngüsü 
üniversitedeki eğitimin kalitesinin git-
tikçe üniversite dışı eğitim süreçlerine 
aktarılmasına neden olurken bu du-
rum mezun öğrencinin vasıfsız bir şe-
kilde iş aramaya başlamasına neden 
oluyor. Ve üniversite eğitimi boyunca 
alması gereken donanım, bu sefer 
paralı sertifika programları aracılığıyla 
elde edilmeye başlanıyor.

Üniversite mezunluğu ile işsizlik 
oranları arasındaki ilişkinin en yüksek 
değerde olduğu alanların başında 
sosyal bilimler gelirken, fen fakülteleri 
de formasyon problemlerinden dolayı 
ikinci sırayı alıyor. Bu iki alandan me-
zun olanlar genellikle tam bir sömürü 
mekanizmasının hakim olduğu ders-

hane piyasasında kölelik koşullarında 
çalışıyorlar. Eğitim fakülteleri ise yine 
yoğun işsizlik yığılmalarının olduğu 
alanlardan biri; zaten öğretmen ol-
mak üzere yetiştirilen mezunlar bir de 
KPSS sınavına tabi tutularak atana-
mazken KPSS sınavı ile ilgili dersha-
ne piyasasına milyarlarca dolar akıtan 
yeni bir sektör ortaya çıkıyor. 

Zannedilmesin ki akademisyenlik, 
avukatlık, doktorluk ya da mühen-
dislik gibi eskinin makbul meslek 
alanları yukarıdaki sorunlardan muaf. 
Eğitimden sağlığa, ulaşımdan barın-
maya kadar eskinin yurttaşlık alanı 
içinde hak olarak görülen şeyler pi-
yasalaştırıldıkça ve metalaştırıldıkça 
bu alanlarda yetişmiş insan gücü de 
piyasanın neo-liberal sömürü koşulla-
rına tabi olmaya başlıyor: dört alanda 
da devlet çalışanı olmak gittikçe zor-
laştırılırken devlet de sürece uygun 
olarak kendi içinde güvencesizliği ör-
gütlüyor. Bunun sonucu olarak sayısı 
yüzbinlere varan işsiz ya da ayak işleri 
yaptırılan stajyer avukatlar, aile he-
kimliği karmaşası ile beraber işletme-
ciye dönen doktorlar, 50d uygulama-
sı ile doktorası bittiğinde işsiz kalan 
akademisyenler ve 800-900 tl’ye ofis 
işlerinin bile yaptırıldığı mühendisler 
ortaya çıkıyor.

İnşaat sektöründeki firma sayısının 
yoğun bir biçimde artmasına rağmen 
inşaat mühendisleri de üniversite 
kontenjanlarındaki yükselme, buna 
ek olarak açılan yeni üniversiteler ve 
ikinci öğretim kontenjanlarındaki ar-
tışla beraber işsizlik ve güvencesizlik 
sarmalında mesleklerini icra etmek 
için çaba sarfediyorlar. Oda olarak bu 
durumun gerekçelerinden biri olan 

üniversite politikasının inşaat mühen-
disleri açısından sonuçlarını ortaya 
çıkarabilmek için ufak bir araştırma 
yaptık.

2004 yılında 37 olan inşaat mü-
hendisliği bölümü 2010 yılında % 45 
civarı bir artışla 52’ye çıkmış durum-
da. 2004 yılında her yıl toplam 2565 
mezun veren İnşaat Mühendisliği bö-
lümleri 2010 yılında yüzde yüze yakın 
bir artışla 4880 mezun vermektedir. 
2004’yılında beri devlet kadro alımla-
rındaki %30’luk azalmayı özel inşaat 
sektörlerinin işe alımları tolere etmiş 
olsa da aynı oranlarda seyreden iş ta-
lebine her yıl 2315 daha fazla mühen-
dis arzedilmektedir. Bunun yıllar için-
deki birikimi düşünüldüğünde 2020 
yılında her üç inşaat mühendisinden 
1,3’ünün işsiz kalacağı korkunç bir 
tablo önümüze çıkmaktadır. 2004 
yılında 844 olan ikinci öğretim inşa-
at mühendisliği kontenjanı % 120’lik 
oranda bir artışla 2024 sayısına ulaş-
mıştır. Eğitimin paralaştırılmasının 
ve akademik personelin ücretlerinin 
büyük bir çoğunluğunun öğrenciler 
üzerinden karşılanmasını sağlayan 
bu anlayış neo-liberalizmin bir so-
nucu olarak ortaya çıkıp ikili bir işlev 
görmektedir: hem devletin üniversite 
personelinin giderlerini kendi bütçesi 
açısından sabit tutmasını sağlamakta 
hem de piyasaya arz edilen mühen-
dis sayısını arttırarak çalışanın ve yeni 
işe girecek olanın ücretlerinin düşük 
olmasına neden olmaktadır. 

Böylece önümüzdeki dönemlerde 
mühendislik açısından yaşanacak en 
temel sorunlardan biri işsiz ve gü-
vencesiz mühendislerin sayısındaki 
bu artıştır. Fakat sadece sayısal artış 

maili görmedi diyelim (böyle bir ih-
timal yok ama olumlu düşüneyim). 
Sadece 3 kişi imzalamış bu sayfa-
yı. Totalde bakıyorum, 3 günde 579 
imza olmuş. Her sene binlerce me-
zun veren bir bölümden bahsediyo-
ruz. Böyle insanlara inanamıyorum, 
nerede bu millet ya. Sadece şikayet 
etmek biliyorlar. O zaman boşuna 
uğraşmayın arkadaşlar. Herkes hak 
ettiği gibi yaşar. Türkiye’de mühen-
dislerin hak ettiği bu çalışma şart-
larıdır, hatta bence daha da ağır 
olsun. Nasılsa yine ses etmezler. 
İmzalayanlara gelince, helal olsun, 
bir şey değiştirebileceğimize inan-
mıyorum, ama en azından özgür ve 
düşünebilen insanlar olduğumuzu 
kendimize gösterebildik. Başarılar! 

Serena Sera- İnşaat Mühendisi
İMO Ankara Şubenin başlatmış ol-

duğu bu çalışma özellikle son yılarda 
daha da net gözüken mesleğimizin 
niteliksizleştirilmesi,  meslektaşları-
mızın çalışma koşularının her geçen 
gün daha da kötü hal alması, düşük 
ücretler keyfi uygulamalar gibi sorun-
ları herkese alenen duyurmak ve çö-
zümler bulmak acısından son derece 
önemli. Sadece mühendisler mimar-
lar değil ücretli çalışanları işsiz olanla-
rı temsil eden sendikalardan meslek 
odalarından demokratik kitle örgüt-
lerinden siyasi partilerden destek al-
mak son derece önemli. Bu çalışmayı 
ne kadar çok gündem yapar insanla-
ra duyursak sorunlara çözümler bul-
mamızda taleplerin hayata geçmesi 
de o kadar çok kolaylaşacak. Hepi-
mize kolay gelsin... 

Özer Akkuş -İnşaat Mühendisi
Haklarımız için mücadele etme za-

manı bize de geldi yani ha. bütün in-
şaat mühendislerine bu kampanyayı 
duyurmak gerekir. Kolay gelsin hepi-
mize. 

Hakan - İnşaat Mühendisi
Haklarımızı; sömürülen haklarımızı, 
emeklerimizi korumaya çalıştığınız 
için teşekkürler. 4B’li mühendis, üc-
retli öğretmen vs. ne zaman bitecek 
bu saçma sapan uygulamalar? Ça-
lışmalarınızda başarılar diliyorum.

Sedat Uğur
Odamıza böyle bir kampanya baş-
lattığı için teşekkür ediyorum. Ta-
leplere ortak olmamak mümkün 
değil ancak Ankara şube ve inşaat 
mühendisleri ile sınırlı kalmaması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Volkan Sarıyayla

ÜNİVERSİTE TEKNİK LİSEYE DÖNERKEN…
MÜHENDİS İŞÇİLEŞİRKEN… 
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sorun değildir, bunun yanında eğitimin 
ve dolayısıyla da mezun mühendisin 
üniversite sonrası paralı sertifika prog-
ramların devredilen nitelikleşme soru-
nu da çok temel bir problem olarak 
önümüze çıkmaktadır. Üniversiteleri-
mizdeki mevcut inşaat mühendisi öğ-
rencisi sayısı 22.896 iken öğretim üye-
si sayısı 570’tir. Yani her 41 öğrenciye 
sadece bir öğretim üyesi düşmekte-
dir. Bölümlerimizin % 15’i sadece 3 
öğretim üyesi ile öğrenimin sürmesini 
sağlamaya çalışmaktadır. Tunceli, Ak-
saray ve Bartın Üniversiteleri’nde sa-
dece 3 öğretim üyesi olmasına karşın 
bu üniversiteler bir de ikinci öğretimi 
sürdürmektedirler.

Bu tablolardan çıkacak sonuçları 
ayrıca değerlendirmeyi okurlarımıza 
bırakıyoruz…     

D
O

S
Y

A

: G
Ü V E N C E L İ  İ Ş

 
G

Ü
V

E
N

L
İ

 
G

E
LECEK

Artış/Azalış

Üniversite Birinci Öğretim İkinci Öğretim Birinci Öğretim İkinci Öğretim Birinci Öğretim İkinci Öğretim

Adana Çukurova Üniversitesi 53 53 75 75 22 artış 22 artış

Anadolu Üniversitesi 42 53 11 artış

Ankara Atılım Üniversitesi 43 60 17 artış

Ankara Gazi Üniversitesi 83 95 12 artış

Balıkesir Üniversitesi 63 63 100 100 37 artış 37 artış

Boğaziçi Üniversitesi 53 55 2 artış

Doğu Akdeniz Üni. (KIBRIS) 64 152 88 artış

Elazığ Fırat Üniversitesi 53 53 75 75 22 artış 22 artış

Erzurum Atatürk Üniversitesi 63 53 83 83 20 artış 30 artış

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 83 63 95 95 12 artış 32 artış

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 53 53 88 88 35 artış 35 artış

Isparta Süleyman Demirel Üni-
versitesi 92 42 95 95 3 artış 53 artış

İstanbul Üniversitesi 63 70 7 artış

İstanbul Kültür Üniversitesi 81 94 13 artış

İstanbul Teknik Üniversitesi 247 230 17 azalış

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 83 42 95 95 12 artış 53 artış

İzmir Ege Üniversitesi 42 55 13 artış

Kayseri Erciyes Üniversitesi 53 53 75 75 22 artış 22 artış

Karadeniz Teknik Üniversitesi 104 180 180 76 artış yeni(180)

Kırıkkale Üniversitesi 42 42 55 55 13 artış 13 artış

Kocaeli Üniversitesi 63 53 85 85 22 artış 32 artış

Konya Selçuk Üniversitesi 73 63 88 88 15 artış 25 artış

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 42 42 55 55 13 artış 13 artış

Lefke Avrupa Üniversitesi 41 60 19 artış

Manisa Celal Bayer Üniversitesi 53 53 75 75 22 artış 22 artış

Niğde Üniversitesi 32 55 55 23 artış yeni(55)

ODTÜ 186 180 6 azalış

Sakarya Üniversitesi 83 53 95 95 12 artış 42 artış

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 42 55 55 13 artış yeni(55)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 53 55 55 2 artış yeni(55)

Şanlıurfa Harran Üniversitesi 42 55 55 13 artış yeni(55)

Uluslararası Kıbrıs Üni.(KKTC-
Lefkoşa) 101 90 11 azalış

Yakındoğu Üni.(KKTC-Lefkoşa) 76 125 49 artış

Yıldız Teknik Üniversitesi 186 63 130 130 56 azalış 67 artış

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 32 45 13 artış

GENEL TOPLAM 2565 844 3128 1764 563 artış 920 artış

İnş Müh. Kontenjan

Üniversite (Yeni Açılanlar) Birinci Öğretim İkinci Öğretim Öğretim Üyesi 
Sayısı

Akdeniz Üniversitesi 55 15

Aksaray Üniversitesi 55 55 3

Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Üni. 40 3

Bartın Üniversitesi 45 45 3

Bayburt Üniversitesi 55 55 4

Beykent Üniversitesi 58 3

Bozok Üniversitesi 55 55 5

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü 59 8

Tunceli Üniversitesi 50 50 3

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 30 3

Yeditepe Üniversitesi 70 5

GENEL TOPLAM 572 260 66
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Akademisyenlerin 
Proleterleşmesi  
Erkin Başer 
(Dokuz Eylül Üniversitesi akademik 
çalışanı)

Devlet veya özel/vakıf üniversitelerinde 
çalışan tüm akademik personeli aka-
demisyen olarak tanımlayabiliriz. Bu 
meslek grubu, bir örnek değildir. Öğ-
retim üyeleri (profesör, doçent ve yar-
dımcı doçentler) ile öğretim üyesi yar-
dımcıları (okutman, öğretim görevlisi, 
uzman ve araştırma görevlileri) arasın-
da kategorik bir farktan bahsedebiliriz. 
Hukukî ve idarî olarak da belirginleşti-
rilmiş olan bu farka göre, öğretim üye-
leri; üniversitelerde yöneticilik, şirketle-
re danışmanlık, mahkemelere bilirkişilik 
ve benzerlerini yapabilirler. Yeni geliş-
mekte olan projecilik (gerek bilimsel 
gerekse doğrudan kâr amacı güden 
bir şekilde), öğretim üyelerinin meslekî 
vasıflarını sergiledikleri yeni bir alandır. 

Hazırlanan binlerce projede yürütü-
cülük görevi, öğretim üyelerine hastır. 
Tüm bunlara ek olarak, aldıkları mes-
lekî unvanların (profesörlük, doçentlik) 
şöhreti sayesinde gazete ve dergilerde 
köşe yazarlığı, popüler yayınevlerinden 
sipariş edilen kitaplarda yazarlık, tele-
vizyonlarda “akademik” spekülatörlük, 
iş sınavlarında jüri üyeliği ve şirketlere/
devlet kurumlarına seminer hocalığı 
yapabilirler . Bu işler sayesinde bir aka-
demisyen, bağlı bulunduğu işyerine 
emeğini kiralaması karşılığında aldığı 
ücrete ek olarak (ve çoğunlukla ücre-
tinin çok üzerinde) kazançlar elde et-
mektedir. Bu sayede öğretim üyelerinin 
önemli bir kısmını işçi saymak müm-
kün değildir; artık onlar küçük burjuva-
dır. Bu tür ek işleri yapmak isteyip de 
yapamayanlar da sayıca az değildir. 
Bunlar, proleter olduğunu kabul etmek 
istemeyenlerdir. Bir öğretim üyesinin, 
işçi sınıfına dâhil olduğunu fark etmesi 
(yani sınıf bilincine ulaşması) sayesinde 
proleter kalabildiğini söylemek gerek-
mektedir. Yani öğretim elemanları da 
aynı mühendisler gibi kendi içlerinde 

sınıfsal bir yarılmaya tabi olmaktadır. 
Bir yandan bir azınlık esas işi olan bilgi 
üretme pratiklerinin dışındaki etkinlikler 
sayesinde orta sınıf statüsünü koruya-
bilmekte ama diğer yandan aşağıda 
aktaracağımız statüdekilerse gittikçe 
güvencesizleşmekte ve alt gelir grup-
larına yaklaşmaktadır. Bunun yanında 
akademideki yapısal dönüşüm; bilgi 
üretim etkinliğinin gittikçe bilgi dağıtım 
şebekelerinin örgütlenmesine dönüş-
mesi akademisyenin toplum içindeki 
saygın yerini dönüştürürken burada 
mühendisin emeğinin vasıfsızlaşma-
sıyla teknisyene dönüşmesinin benzeri 
bir süreç yaşanmaktadır.

Üniversitelerde sayıları ve ağırlıkla-
rı  giderek artan araştırma görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlar ve öğretim gö-
revlileri için ise durum yukarıdakinden 
çok farklıdır. Onların ne unvanları vardır 
ne de şöhretleri. Hukukî ve idarî olarak 
da ek işler yapmaları yasaklanmış veya 
kısıtlanmıştır. Bu çoğunluk için kendili-
ğinden olan, giderek düşen reel ücret-
lerin, artan iş yükünün ve (yetersiz de 

Roli  Varma
Çeviren: Aydın Gelmez

inşaat mühendisleri odası ankara şubesi 
kırılmalar: yakalar ve renkleri 
makale 2

bilim insanları 
proleterleşiyor mu?

inşaat mühendisleri odası ankara şubesi 
kırılmalar: yakalar ve renkleri 
makale 3

ve

Val Burris
Çeviren: Aydın Gelmez

profesyonellerı̇
yonetmek

İdeolojik Proleterleşme ve Post-Endüstriyel İşgücü

Charles Derber
Çeviren: Aydın Gelmez

inşaat mühendisleri odası ankara şubesi 
kırılmalar: yakalar ve renkleri 
makale 1

İMO ANKARA ŞUBE BROŞÜRLERİ

Son yıllarda üretim ve emek sü-
reci içerisinde emekçilerin ser-
mayeye bağımlılığını doğrudan ve 
dolaylı yollardan arttıran istihdam 
biçimleri yaygınlaşmış; çalışma 
yaşamı yeniden düzenlenerek; 
emekçiler için daha esnek, daha 
kuralsız, daha korunmasız ve gü-
vencesiz çalışma biçimlerini ge-
tirmiştir. Bu durumun istihdam 
üzerindeki en belirleyici etkisi, 
istikrarsız, kırılgan, geçici nitelik-
ler taşıyan, güvencesiz istihdam 
uygulamalarının hızla artması ve 
yaygınlaşmasıdır.

İstihdamın esnekleşmesi ve 
güvencesizliğin artması, profes-
yoneller olarak adlandırdığımız 

mühendis, doktor, avukat, aka-
demisyen gibi öncenin “makbul 
mesleklerini” de içine alarak yeni 
bir işçileştirme süreci başlatmış-
tır. 

Şubemiz, inşaat mühendisleri 
olarak kendi sorunlarını dekla-
re etmek ve duyurmak, sorun-
larını açığa çıkarmak ve ileride 
yaşanacak sonuçlara çözüm 
üretebilmek amacıyla başlattığı 
“Güvenceli İş Güvenli Gelecek” 
kampanyası dahilinde bir yandan 
sokağa adım atarken bir yandan 
da profesyonellerin proleterleş-
tirilmesi tartışması üzerine dos-
yalar hazırlıyor, bu tartışmalara 
dair Türkçe’ye ilk defa çevrilmiş 

makaleleri yayınlıyor. 
Bu sayımızda, inşaat mühen-

disleriyle birlikte güvencesizleş-
me sürecini yaşayan doktorların, 
avukatların ve akademisyenle-
rin de sorunlarına kulak verdik. 
Proleterleştirme tartışmalarını 
ele aldığımız “Kırılmalar: Yaka-
lar ve Renkleri” broşürlerimi-
zin ikincisi ve üçüncüsü olarak 
Roli Varma’nın “Bilim İnsanları 
Proleterleştiriyor mu?” ve Val 
Bullis’in “Sınıf Yapısı ve Politik 
İdeolojileri”makalelerinin Türk-
çe çevrileri yer alıyor. Broşürleri 
şubemizden edinebilir, guvence-
liisguvenligelecek.org sitesinden 
indirebilirsiniz. 
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olsa) sendikal örgütlenmelerin etkisiyle 
bilince çıkmaktadır. Akademisyenlerin 
bu söz konusu çoğunluğu proleterdi, 
proleterdir ve ne olduklarının farkına 
varmaya başlamışlardır. Akademinin 
unvanlıları ek işlere yöneldikçe, daimî 
işyerlerinde karşılığında ücret aldıkla-
rı işleri aksatmaktadırlar. Bu aksayan 
işler, daha düşük ücretle çalışan un-
vansızların sırtına (üstelik çoğunlukla 
ücretlerine yansımadığı halde) bin-
mektedir. İşe yeni giren mühendislerin 
akademisyenlerin kat ve kat altında bir 
ücret aldığı düşünülürse güvencesizlik 
konusunda aynı kaderi paylaşsalar da 
genç mühendisler gelir grubu olarak 
çok daha aşağıda yer almaktadırlar. 
Bu eşitsiz gelişme, bu açılan makas 
doktorluk, avukatlık, mühendislik gibi 
mesleklerde de aynı şekilde işlemekte-
dir. Üstelik yine araştırma görevlilerinin 
giderek artan oranda güvencesiz çalış-
tırılması , yeni emek denetim stratejileri 
içinde akademisyenlerin işçi sınıfı ile 
paylaştığı ortak bir özelliktir. Özel üni-
versitelerde koşulların daha da ağır 
olduğunu özel olarak belirtmek gerek-
mektedir.

Sonuç olarak; son yıllarda artan ek iş 
olanakları sayesinde, akademisyenlerin 
bir kısmı küçük burjuvazi “saflarına dâ-
hil olmak”tayken, giderek artan çoğun-
luğu proleter kalmaktadırlar ve bunların 
azımsanmayacak bir kısmı proleter ol-
duğunun farkına varmaktadırlar.

Güvencesiz Hekimler
(Dr.) Alaattin Kesim

“Burjuvazi onca zamandır onurlu sayı-
lan ve önünde huşuyla eğilinen her fa-
aliyeti çevreleyen haleyi söküp atmıştır. 
Hekimi de, hukukçuyu da, rahibi de, 
şairi de, bilim adamını da kendi ücretli 
işçisi yapıp çıkmıştır.”

Namlı burjuva ideologlarının kapitaliz-
min her krizinde adını anmakta artık bir 
sakınca görmedikleri Marx 163 yıl önce 
böyle söylemişti. Söz konusu meslek 
gruplarının bir çoğu fasılalarla“ücretli 
işçi” haline geldi. 

Bazıları burada tartışılanın meslekle-
rin onuru olduğunu düşünebilir. Her-
hangi bir faaliyet alanı özsel olarak 
onurlu sayılır mı ve önünde huşuyla 
eğilmek gerekir mi? Birçok meslek 
erbabı bu soruya olumlu yanıt vere-
cektir. Bazıları konumları gereği, ba-
zıları mesleki önyargılarından dolayı. 
“Kendi faaliyet alanları olan meslek” 
önünde huşuyla eğilmeyi gerektiren 
bir kutsiyet halesiyle çevrilidir ve bu 
kutsiyet her ne pahasına olursa ol-
sun korunmalıdır.

Halbuki burada söylenen daha fark-
lıdır. Emekgücü meta haline geldiği 
andan itibaren farklı emeklerin faali-

yet alanları (meslek) arasındaki fark 
da meta olma özelliğinde birleşerek 
anlamını yitirecektir. 

Emek süreçlerinin yeniden biçimlendi-
ği günümüzde esnek çalışma ve gü-
vencesizleştirme başat çalışma biçimi 
haline geliyor. Sağlık ve eğitim gibi “ka-
musal” halesiyle çevrili hizmetler artık 
doğrudan sermaye üretimine açıldığın-
da ilgili meslekler son kalan tılsımlarını 
da yitiriyor.  

 Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı ta-
rafından kiralık işçi bürolarının ilk 
provasını işyeri hekimleri için ön-
gören bir çalışma başlatıldı. Gelen 
tepkiler sonrası, uygun anı kollamak 
üzere geri çekildi. Yine Mecliste sı-
rasını bekleyen Kamu Hastane Bir-
likleri yasası ile birlik bünyesindeki 
hastanelerde tüm çalışanlara olduğu 
gibi hekimlere de sözleşmeli çalışma 
şekli dayatılıyor. Performansa dayalı 
çalışma ile döner sermaye gelirlerin-
den alınan pay hekimler tarafından 
bugün bir yan gelir gibi algılanırken 
yarın ücretin temel bileşeni olacak 
gibi görünüyor.

“Hizmet alımı” yöntemiyle okuduğu 
filmleri çeken MR cihazıyla aynı pa-
kette “satılan” radyologlar görmeye 
başladık. Son derece gelişmiş ve 
pahalı bir teknolojiye sahip labora-
tuar  cihazları “kit karşılığı” satılırken 
yanında hediye olarak biyokimya uz-
manı verilirse çok şaşırmayacağız. 
Torba yasa ile rızaya bakılmaksızın 6 
aylık şehir ve kurum dışı görevlendir-
meler sıradanlaştı bile. Havalı isimler 
ve yabancı ortaklarla açılan özel has-
tanelerde hekimler aylarca ücretlerini 
alamadıkları için eylemler yapmaya 
başladılar. Hekimlerin şimdiden gü-
vencesizleştirilmiş kesimleri halen 
kendini güvencede zanneden kamu 
hastanelerinde çalışan meslektaşla-
rına geleceklerini gösteriyor.

Tababet mesleği erbabının ezici bir 
çoğunluğu ücretli işçi haline gelmiştir. 
Bugün de esnek çalışma ve güven-
cesizleştirme saldırısını en ağırından 
yaşamaktadır. Bunda hayıflanacak ve 
yerinecek bir şey yok. Çünkü saflarına 
girdiğimiz işçi sınıfı meslekler de için-
de olmak üzere tüm insan faaliyetlerini 
meta üretimi için olmaktan çıkarıp öz-
gürleştirecek tek sınıftır.  

Avukatlar da mı 
proleterleşiyor?
Kasım Akbaş

Toplum kuramları, 1960’larla birlikte, 
işçileşme -ya da proterleşme- için üc-
retlilik ve devamında ücretlerde yaşa-
nan göreli düşüş, emek süreçleri üze-
rindeki hâkimiyetin mutlak olarak yiti-
mi, sermayenin işlevlerini (yani gözetim 
ve denetim işlevlerini) yerine getirmeye 
hasredilen sürede yaşanan kısalma, 
emek süreçlerinin çok sayıda ve her 
biri tekdüze parçalara ayrılması ile ya-
şanan iş görme biçimlerindeki değişim 
ve emek gücünün vasıfsızlaşması gibi 
bir dizi ölçüt çıkardı.

Toplumsal, siyasal ve iktisadi gelişme-
ler orta sınıf mensubu olan avukatların 
konumlarını “dışarıdan” etkilerken, bir 
süredir yaşanmakta olan hukuksal de-
ğişim ya da dönüşüm de, avukatların 
yaptıkları işin niceliğini ve niteliğini “içe-
riden” etkiliyor. Hukuksal çıktı, modern 
ticari işletmenin unsurlarını doğrudan 
etkilerken, bu çıktının sağlanmasında 
işlev gören avukatın yeri eskisi kadar 
“sağlam” değildir. Hukuk alanı, giderek 
sermaye birikim rejiminin niteliklerinin 
belirlendiği bir alan olması nedeniyle 
kapitalizmin yasalarını içselleştiriyor, 
böylece hukuksal hizmet metalaşıyor.

Peki ya avukatlık emek gücü piyasa-
sında ve emek süreçlerinde de benzeri 
bir değişim yaşanıyor mu? Bu alanda 
emek gücü arzının yani avukat sayısı-
nın arttığı uzunca bir zamandır dile ge-
tiriliyor. Bu artış giderek, mesleğe yeni 
katılanlar açısından avukatlığın kendi 
bürolarında bir serbest meslek faaliyeti 
olarak yürütülememesini de berabe-
rinde getiriyor. Bir diğer deyişle, ücretli 
avukatlık tali olmaktan çıkıp, giderek 
esas hale geliyor. Öte yandan kuşku-
suz ki ücretlilik olgusu, önemli ancak 
eksik bir göstergedir. İşçileşmenin or-
taya konulabilmesi için avukatlık büro-
su içindeki emek süreçlerinin de çö-
zümlenmesi gerekir. Burada karşımıza 
çıkan ise, büro içi emek süreçleri üze-
rinde büro sahibinin mutlak denetim ve 
gözetim iktidarının varlığıdır. Keza, net 
iş bölümleri ve iş tanımları aracılığıyla 
büro içi emek süreçleri birden fazla 
parçaya ayrılmış durumdadır. Yapılan 
işler, büyük oranda yaratıcılık gerekti-
ren ve kişiye bağlı olmaktan çıkıyor. Bir 
makine aracılığıyla ve biteviye yapılan 
işler, avukatlık için gerekli vasıfları da 
azaltıyor. Buna paralel olarak ücretler-
de yaşanan düşüş bir başka gerçeklik 
olarak karşımıza çıkıyor. Bu sonuçların 
hepsi birlikte değerlendirildiğinde, orta 
sınıfların işçileşmesi sürecine eş değer 
gelişmelerin avukatlık piyasası için de 
yaşandığı görülmektedir.

Öyleyse evet, avukatlar da proleterle-
şiyor?
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2011 EMEĞİN YILI OLSUN
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 1 Ocak 
2011 tarihinde yeni yıl mesajı yayınladı. Mesajda “Aydınlık 
bir dünya ve gelecek için mücadele sürecek. Dileğimiz, 
2011’de mücadelemizin sonuçlarını alabilmek... 2011 insan-
lığın, kardeşliğin, barışın, emeğin yılı olsun; 2011 bizim yılı-
mız olsun” diye belirtildi.

LPG PİYASASI SORUMLU MÜDÜRLERİNE İLİŞKİN TMMOB 
KARARININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA REDDEDİLDİ 
 TMMOB’nin bir kurumda tam gün çalışan mühendislerin 
yalnızca tek bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda so-
rumlu müdürlük yapabileceği yönündeki kararının iptali için 
açılan dava reddedildi.

EMEP, TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ 
 Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Selma Gür-
kan ve GYK Üyesi Fevzi Ayber, 7 Ocak 2011 tarihinde 
TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ile görüştü. Görüşmede, TMMOB Genel 
Sekreteri N. Hakan Genç de hazır bulundu.

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI 
HAKKINDA YÖNETMELİĞİ YARGIYA TAŞIDIK
 TMMOB, “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları 
Hakkında Yönetmelik”in iptali ve yürütmesinin durdurulma-
sı istemiyle Danıştay’a başvurdu. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, konuya ilişkin olarak 10 Ocak 
2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Ba-
kanlığın kendisinin ve kurumda çalışan kamu görevlilerinin 
eliyle yürütmesi gereken hizmetleri, özel şirketlere devre-
den Yönetmeliğin, Anayasa‘nın 128. maddesine, 4856 sayılı 
Yasa‘ya ve kamu yararına aykırı olması nedeni ile iptali için 
Birliğimiz tarafından dava açılmıştır” diye belirtildi.

TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU 
TASARISI BU HALİYLE KABUL EDİLEMEZ
TMMOB’nin Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu 
Tasarısı’na ilişkin görüşü 11 Ocak 2011 tarihinde TBMM 
Çevre Komisyonu’na gönderildi. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, konuya ilişkin olarak bir basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği 
Koruma Kanunu Tasarısı, içerdiği yanlışlıklar ve yaptırımların 
eksikliği/yanlışlığı nedeniyle ülkemizin doğal zenginliklerinin 
ve doğa koruma alanındaki kazanımlarının onarılamayacak 
biçimde zarar görmesine yol açabilecektir. Bu nedenle Ta-
sarı; bu içeriği ve düzeniyle TBMM’ye sunulmamalıdır. Ha-
zırlık sürecinde dile getirilen ve katılımcılar tarafından da 
benimsenen görüş ve öneriler dikkate alınarak yukarıda ör-
neklenen eksiklik ve yanlışlıkları giderecek biçimde yeniden 
düzenlenmelidir. Yeniden düzenlenen Tasarının, TBMM’deki 
ilgili komisyonlarda görüşülmesi sürecine “taraf” konumun-
dakiler öncelikli olmak üzere ilgili demokratik kitle örgütleri-
nin dengeli katılımları sağlanmalıdır” diye belirtildi. 

REKLAM KURULU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI
Reklam Kurulu 184. toplantısını 11 Ocak 2011 tarihinde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ASO Salonu’nda yaptı. Her ay 
en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanan Reklam 
Kurulu’nda TMMOB’yi Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Poy-
raz temsil ediyor. 

DİSK, TMMOB VE TTB DİYARBAKIR DAVASINI İZLEDİ
Diyarbakır 6’ıncı Ceza Mahkemesi’nde devam eden, ara-
larında seçilmiş belediye başkanları ve meslek örgütlerinin 
temsilcilerinin de yer aldığı 104`ü tutuklu 152 sanığın yar-
gılandığı davanın 13 Ocak 2011 tarihindeki duruşmasını 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK 
Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve TTB Merkez Konseyi 
Üyesi Hüseyin Demirdizen de izledi.

BOREN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Yönetim Kurulu 
toplantısı 14 Ocak 2011 tarihinde yapıldı. TMMOB’yi Yürüt-
me Kurulu Üyesi Alaeddin Aras’ın temsil ettiği toplantıda, 
planlama çalışmaları ve sürdürülen projeler ele alındı. Top-
lantıda; “Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönet-
meliği” görüşülerek kabul edildi; projeler ile ilgili atanan ha-
kemlerin 2011 yılı ücretleri belirlendi. 

TMMOB KESK’İ ZİYARET ETTİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TM-
MOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç 17 Ocak 2011 tarihin-
de KESK’i ziyaret ederek KESK Genel Başkanı Döndü Taka 
Çınar, KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan ve KESK Hu-
kuk-TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri İlhami Şahbaz ile 
görüştü.
 

TMMOB YÖNETİM KURULU’NDA DEĞİŞİKLİK
TMMOB Yönetim Kurulu’nda Metalurji Mühendisleri Odası 
temsilcisi olarak yer alan Ahmet İrfan Türkkolu’nun istifası 
ile boşalan üyeliğe Zehra Güner geldi. 

TMMOB VE ODA ONUR KURULLARI ORTAK TOPLANTISI 
YAPILDI
Oda Onur Kurullarının kararlarının daha sağlıklı ve yönetme-
liklere uygun bir işleyişle düzenlenmesi ve değerlendirilmesi 
amacıyla, 22 Ocak Cumartesi günü Ankara’da TMMOB ve 
Oda Onur Kurulları ortak toplantısı gerçekleştirildi. TMMOB 
2. Başkanı Selçuk Uluata’nın açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantıda; TMMOB Hukuk Müşaviri Nurten Çağlar Yakış 
“TMMOB’nin Türkiye idare sisteminde yeri, işlevi, örgütsel 
ve onur kurullarının hukuksal yapısı, yetki ve sorumluluk-
ları”, Danıştay 8. Daire Tetkik Hakimi Yüksel Irız “Disiplin 
soruşturmalarında izlenecek usul ve esaslar”, Barolar Birliği 
Disiplin Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Ünsal Bildirgen “Meslek 
Kuruluşları yönünden disiplin hükümlerinin önemi ve uygu-
lama zorlukları, meslek disiplinini sağlamada rolü” TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu Eski Üyesi Sırdaş Karaboğa “Yönet-
melikteki net olmayan başlıklarla ilgili tartışma, sorunlar ve 
analizi”, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Musa Çeçen 
“Dosya Hazırlama ve Değerlendirme Süreci” başlıklarında 
sunum gerçekleştirdi.

TMMOB `HALK İÇİN DEMOKRATİK ANAYASA 
FORUMU’NA KATILDI 
Emek Partisi (EMEP)’nin çağrısıyla İstanbul’da düzenlenen 
“Halk İçin Demokratik Anayasa Forumu” 22 Ocak 2011 Cu-
martesi günü gerçekleştirildi. Farklı örgüt ve kesimlerden 33 
kişinin konuşmacı olarak katıldığı forumda, demokratik bir ana-
yasada yer alacak taleplerin örgütlenmesinin önemi vurgulandı. 
Forumda, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
da, TMMOB’nin anayasaya ilişkin görüşlerini dile getirdi. 

TMMOB Güncesi
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TMMOB VE TTB ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
İLE GÖRÜŞTÜ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, TMMOB Hukuk 
Danışmanı Nurten Çağlar Yakış, TTB Hukuk Müşaviri 
Mustafa Güler ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin De-
mirdizen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Din-
çer ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmelikleri üzerine 25 
Ocak 2011 tarihinde görüşme yaptı.

BDP, TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ 
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Bitlis Milletvekili M. Ne-
zir Karabaş ile Parti Meclisi Üyesi Yüksel Mutlu, 26 Ocak 
2011 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ile görüştü. Görüşmede, TM-
MOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç de hazır bulundu.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİKLERİNİ BİR KEZ 
DAHA YARGIYA TAŞIDIK
TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk 
ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri Yönetmeliği’nin iptali istemiyle Danıştay’a baş-
vurdu. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı, konuya ilişkin olarak 27 Ocak 2011 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı. Soğancı açıklamada “TMMOB, konunun 
takipçisi olacak ve işçi sağlığı-iş güvenliği alanındaki pi-
yasalaştırma çabalarına karşı mücadelesini sürdürecektir” 
diye belirtti. 

OSTİM VE İVEDİKTEN SONRA; SIRA NEREDE VE KİMDE?
Ankara Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde 3 Şu-
bat 2011 tarihinde meydana gelen patlamalar üzerine TM-
MOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 8 Şubat 
2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Söz 
konusu iki işyerinde meydana gelen patlamalar, ülkemiz-
deki işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının yanlışlığını 
bir kez daha gözler önüne sermiştir. Siyasal iktidarın, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanını piyasalaştırmaya yönelik bakış 
açısıyla, bu tür cinayetlerin birçok defa daha yaşanması ve 
insanımızın bu iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetmeleri ka-
çınılmazdır” diye belirtildi.

EMEP, TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ 
Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Levent Tüzel, Genel 
Başkan Yardımcıları Sabri Topçu, Ender İmrek, Selma 
Gürkan, 10 Şubat 2011 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile görüştü. Ül-
kemizdeki siyasi gelişmeler ve seçim sürecine ilişkin görüş 
alışverişinde bulunulan görüşmede, TMMOB Genel Sekre-
teri N. Hakan Genç de hazır bulundu.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOORDİNASYON KURULU TOP-
LANTISI YAPILDI
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK), “Enerji Verim-
liliği Strateji Belgesi”nin Yüksek Planlama Kuruluna gönde-
rilmesi için karar alınması gündemiyle, olağanüstü olarak 10 
Şubat 2011 tarihinde toplandı. EVKK toplantısına, Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği’ni temsilen TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil katıldı. 

İHD, TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ 
İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdo-
ğan, İHD MYK Üyesi İsmail Boyraz ve İHD kurucularından 
Yavuz Önen, 10 Şubat 2011 tarihinde TMMOB’yi ziyaret 
etti. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel’in katıldığı 
görüşmede, TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç de 
hazır bulundu.

6110 SAYILI YASAYA İLİŞKİN TMMOB GÖRÜŞÜ CUM-
HURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ
6110 sayılı yasayla ilgili TMMOB görüşü, 11 Şubat 2011 tari-
hinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderildi. Görüşte 
“toplumun huzuru, ülkemizin geleceği açısından yasayı bir 
kez daha görüşülmek üzere TBMM‘ne göndermenizi; iktidar 
ve muhalefet partileriyle ve örgütlü tüm toplum katmanlarıy-
la tartışılarak, uzlaşıya dayalı ve çözüm üreten bir ortamın 
yaratılmasının yolunu açmanızı arz ederiz” diye belirtildi.

BOREN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Yönetim Kurulu 
toplantısı 11 Şubat 2011 tarihinde yapıldı. TMMOB’yi Yürüt-
me Kurulu Üyesi Alaeddin Aras’ın temsil ettiği toplantıda, 
planlama çalışmaları ve projeler ele alındı.

REKLAM KURULU AYLIK TOPLANTISI YAPILDI 
Reklam Kurulu’nun 185. toplantısı 15 Şubat 2011 tarihinde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ASO Toplantı Salonu’nda yapıl-
dı. Toplantıya, TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem 
Poyraz katıldı.
  

“YAPI MÜTEAHHİTLERİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİNİN KAYIT-
LARI VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETME-
LİK” YARGIYA TAŞINDI 
TMMOB, 16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Müteahhitleri-
nin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hak-
kında Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin 
durdurulması istemiyle Danıştay’a başvurdu.

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ 
Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, Genel 
Başkan Yardımcısı Eyüp Tek, Genel Sekreteri Fevzi Gü-
müş, Örgütlenme Sekreteri Oktay Kandemir, Genel Say-
man Cemal Özdamar 16 Şubat 2011 tarihinde TMMOB’yi 
ziyaret ederek, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan 
ile Yürütme Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras, Fatma Ber-
na Vatan, H. Gürel Demirel ve Genel Sekreter N. Hakan 
Genç ile görüştüler.

CHP, TMMOB VE ODA YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Oda 
Başkanları, CHP’nin daveti üzerine Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı 
Tarık Şengül ve CHP Yöneticileri ile kahvaltılı toplantıda bir 
araya geldi. Ankara‘da 21 Şubat 2011 tarihinde gerçekleşen 
görüşmede, TMMOB ve Oda Başkanları meslek alanlarına 
ve ülke sorunlarına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

TMMOB Güncesi
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Gerçek Gündem

‘6 milyon emekçi taşeronda çalışıyor’   
DİSK Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre 
Türkiye’de 6 milyon insan iş güvencesinden yoksun bir şekilde 
taşeronlar eliyle çalıştırılıyor. Cumhuriyet gazetesindeki haber-
de DİSK Araştırma Enstitüsü’nün (DİSK Ar) yaptığı araştırmaya 
göre, AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana sağlık alanı başta 
olmak üzere eğitim, yerel yönetimler gibi kamu kurum ve kuru-
luşlarında taşeron şirketlerde çalışan sayısı büyük artış gösterdi. 
Araştırmada, tüm işkollarının yaklaşık yüzde 60’ına yayılan ta-
şeronlaştırma sonucu 6 milyona yakın insan iş güvencesinden 
yoksun bir şekilde çalıştırılıyor. 03 Ocak 2011 – sendika.org  

Artık dokunan yanacak
Eskiden tacizciler TCK 105’le yargılanır, komik para cezasıyla sa-
lınırdı. İlk kez bir hakim çıktı, 13 yılbaşı tacizcisi için TCK 102’yi 
işletti. Şimdi hepsi ‘vücut dokunulmazlığını ihlal’den 7 yıla kadar 
hapisle yargılanacak. 3 Ocak 2010 – Vatan

AKP hesaplarında usulsüzlük
AKP Genel Merkezi’nin Hazine yardımıyla parfüm, kişisel bakım 
ürünü, grip aşısı aldığı saptandı. Partinin hesaplarını inceleyen 
Anayasa Mahkemesi, toplam 47 bin 809 TL’lik harcamayı amaca 
uygun bulmayarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine hükmetti. 4 
Ocak 2011 – Cumhuriyet

Partilere de ‘torba’ affı
Hükümet, amaç dışı harcamalar nedeniyle sık sık Anayasa 
Mahkemesi ile başı derde giren siyasi partilere de seçimler ön-
cesinde “fatura affı” getiriyor. Faturalandırılamayan harcama-
lar, eksik belgeler nedeniyle Anayasa Mahkemesi denetimine 
takılan siyasi partiler, Torba Yasa Tasarısı’na konulan düzenle-
meyle “fatura ibraz” etmek zorunda kalmayacak. 4 Ocak 2011 
– Cumhuriyet

İDO’da özelleştirme süreci başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Deniz Oto-
büsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO) özelleştirilmesine yönelik 6 
Ocak Perşembe günü ihale süreci başlayacak. 4 Ocak 2011 – 
Milliyet

Milli parklara da HES kurulacak   
Rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji gibi ‘temiz enerji’ kaynakları-
nın teşvik edilmesini içeren kanun değişikliği, 29 Aralık’ta sessiz 
sedasız TBMM’den geçip yasalaştı. Hidroelektrik santral ve rüz-
gârdan elde edilen enerjinin kilovatsaatine 7.3 dolar/sent, güneş 
enerjisinden elde edilene ise 13.3 dolar/sent ‘destekleme fiyatı’ 
ödenmesini içeren yasanın ‘temiz enerji’ sektörünü canlandır-
ması bekleniyor. Ancak yasa değişikliğinin içine ‘gömülü’ bir 
madde, Türkiye’deki bütün hassas alanların enerji yatırımlarına 
açılmasından endişe eden çevrecileri üzdü. Bu maddeyle mil-
li parklar, koruma alanları ve doğal sit alanlarında ‘temiz enerji’ 
kabul edilen hidroelektrik santrallerin HES yapımının önü açıldı. 
Yasa teklifi Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından yürürlüğe gi-
recek.  07 Ocak 2011 – Radikal

Demiryolları da özele açılıyor
Demiryollarında devlet tekeli kalkıyor, demiryolları özel sektöre ve 
rekabete açılıyor. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD (Tür-
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları), demiryolu taşımacılığında 
özel sektörün önünü açacak bir düzenlemeye hazırlanıyor. 13 
Ocak 2011 – sky.turk.net

Sözleşmeli memur yasası davalık
Karar içerisinde iş güvencesini ortadan kaldıran hükümler ba-
rındırdığı gerekçesiyle yargıya taşındı. Danıştay’a açılan davada, 
kamuda sayıları 250 bini aşan sözleşmeli personelin çalışma 
esaslarını belirleyen Bakanlar Kurulu kararının bazı hükümlerinin 
iptali istendi. Sağlık-Sen’in açtığı davada, sözleşmeli personelin 
işe alınmada aranan niteliklerden birisini kaybetmesi veya hiz-
metinin gerektiği pozisyona ihtiyaç kalmaması gibi durumlarda 
idareye sözleşmeyi feshetme yetkisi tanınması, iptali istenen dü-
zenlemelerin başında geliyor. 16 Ocak 2011 – ANKA

İÜ’de sınırsız arama mahkemeden döndü   
 
İstanbul Üniversitesi’nde polise 1 yıl boyunca sınırsız arama 
yetkisi veren karar mahkeme tarafından iptal edildi. Üniversite 
öğrencileri, arama kararının iptal kararını tüm üniversitelilerin ka-
zanımı olduğunu söylerken İÜ Rektörü Yunus Söylet topu bir ön-
ceki yönetime attı. Sendika.Org’un haberiyle duyulan karar, daha 
sonra üniversitelilerin tepkisi sonucunda ana-akım medyanın da 
manşetlere çekmesiyle ülke gündeme gelmişti. 18 Ocak 2011 – 
sendika.org   

İmam polisler geliyor   
 
ÖSYM’nin yapısını değiştirmek için verilen kanun teklifi imam ha-
tiplilerle ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hükümet, imam 
hatiplilerin polis okuluna girmesinin önünü açan düzenlemeyi şu 
sözlerle savundu: İmam hatiplilere karşı ön yargı var. 19 Ocak 
2011 – Birgün   

12 okul müdürü istifa etti   
Diyarbakır’da 12 okul müdürü güvencesiz eleman çalıştırmak is-
temedikleri ve okullara yeterli ödenek ayrılmadığı gerekçeleriyle 
görevlerinden istifa etti. Diy1arbakır’ın Silvan ilçesinde 12 okul 
müdürü görevlerinden istifa etti. Müdürler istifaya gerekçe olarak 
okullarında hizmetli personel bulunmadığı ve verilen ödeneklerin 
yetersizliğini gösterdi. 20 Ocak 2011 - ntvmsnbc

Türkiye-İsrail ekonomik ilişkileri gelişiyor   
Türkiye-İsrail ilişkilerindeki “ciddi” kriz, iki ülke arasındaki tica-
reti etkilemedi. İsrail’in Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açık-
lamada iki ülke arasındaki ticaret hacminin, geçen yıl yüzde 26 
arttığına dikkat çekildi. Böylece, 2009 yılında 2.47 milyar doları 
bulan ikili ticaret, geçen yıl 3.12 milyar dolara yükseldi.  20 Ocak 
2011 – ANKA

F tipi hapishanelerde işkence bitmiyor   
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Cezaevi İz-
leme Komisyonu’nun hazırladığı 2010 Raporu, hapishanelerdeki 
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tecrit uygulamasının vahim sonuçlarını ortaya koydu. Uygulama, 
tutuklu ve hükümlülerin sağlığını bozuyor. F tiplerinde, yasalarla 
güvence altına alınan haklar da gasp ediliyor. 24 Ocak 2011 – 
Bianet

Bekaret kontrolüne ceza
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gözaltına alınan 16 ya-
şındaki genç bir kızın, rızası dışında ve refakatsiz jinekolojik mua-
yeneden geçirilmesiyle ilgili şikayet başvurusunda, insan hakları 
ihlalinde bulunulduğuna hükmetti. AİHM kararında ‘’Türkiye’nin, 
suçlanan yetkililerle ilgili olarak etkili bir soruşturma yapmadığı’’ 
belirtildi. AİHM kararı gereği Türkiye, Y.Y. adlı genç kıza, 23 bin 
500 avro maddi tazminat ödeyecek. 1 Şubat 2011 – A.A.

TRT Haber, İhlas ve Cihan ajanslarına kaldı   
TRT Genel Müdürlüğü, Anayasa Mahkemesi’ndeki yemin tö-
reninde İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin’in önünde ceketini ilikleyip diz çöken Genel Müdür İbrahim 
Şahin’in bu görüntüsünü fotoğraflayan Anadolu Ajansı’nı, abo-
neliğini iptal ederek cezalandırdı. TRT muhabirlerine tek tek me-
saj gönderilerek bundan böyle Anadolu Ajansı’nın geçtiği haber, 
fotoğraf ve görüntülerin kullanılmayacağı duyuruldu. 04 Şubat 
2011 - Cumhuriyet

ÖSYM sınavda türbanı savundu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, sınavlara başörtüsüyle giril-
mesinin, sınav güvenliği açısından bir engel teşkil ettiğine inan-
madığını belirterek, ‘’Eğer bu tür endişeler oluşursa özellikle 
parmak izi takibi ya da göz bebeği takibi gibi tedbirlerle sınav 
güvenliğini sağlayacağımızı garanti edebiliriz. Bunun üzerinde 
de çalışıyoruz’’ dedi. 7 Şubat 2011 – A.A.

Artık yeter, adalet istiyorum!
Pınar Selek, 1998’de gözaltına alındı, işkence gördü. Mısır 
Çarşısı’ndaki patlamanın sorumlusu olarak suçlandığını televiz-
yondan öğrendi. Oysa bilim insanlarının raporları bomba olma-
dığını gösteriyordu. Yine de bu 2.5 yıl yatmasını engellemedi. İki 
kere beraat etti, ama şimdi yeniden yargılanacak. Hem de mü-
ebbet hapis cezasıyla. Adalet bunun neresinde? 7 Şubat 2011 
– Cumhuriyet

Eli kanlı katile ikinci piyango
Davası 7 yılda bitirilmediği için tahliye olan katil daha önce de 
Rahşan affından çıkmış. Ünlü işadamı Ali Asaf Yenisey’i soy-
gun için girdikleri Zekeriyaköy’deki lüks villasında eşinin gözleri 
önünde boğazını keserek öldüren ve 7 yıldır yargılanan katiller, 
CMK 102. madde kapsamında tahliye edildikten sonra kayıplara 
karıştı. 7 Şubat 2011 – Vatan 

Danıştay baz istasyonlarına ‘dur’ dedi 
ÇMO Genel Başkanı Murat Taşdemir ve THD Genel Başkanı Tur-
han Çakar dün Maden Mühendisleri Odası’nda birlikte düzenle-
dikleri basın toplantısında, insan sağlığını tehdit eden alanlardaki 
baz istasyonlarına karşı Danıştay’a açtıkları davada, Danıştay’ın 

baz istasyonlarına “dur” diyerek, yürütmeyi durdurma kararı ver-
diğini söylediler. 8 Şubat 2011 – Evrensel

Bağış’a yumurta atan öğrenciye beraat 
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’a yumurta attığı 
gerekçesiyle hakkında “kamu görevlisine görevinden ötürü haka-
ret” suçundan yargılanan öğrenci Nihal Çarıkcı, “suçun unsurları 
oluşmadığı” gerekçesiyle beraat etti. 10 Şubat 2011 – cnnturk

110 işçi 8 Mart’ta işsiz kalacak    
Türk Patent Enstitüsü’nde 10 yılı aşkın süredir bir çok farklı taşe-
ron şirkete bağlı olarak hizmet veren 110 taşeron işçisi, kurumun 
8 Mart tarihinde yenilenmesi gereken hizmet sözleşmesini yeni-
lemeyeceğini belirtmesi üzerine bu tarihte kapı önüne konula-
cak. 14 Şubat 2011 -  ANKA 

“Dekolte giyene tecavüz ederler”
AK Partili milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan ve “hadım 
yasası” olarak nitelendirilen “cinsel saldırı suçu ile çocuklara ve 
reşit olmayana tecavüzden yargılananların hadım edilmesini” 
öngören tasarıya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bi-
limDalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker’den tartışılacak bir yorum 
geldi. Her ülkede olduğu gibi Türk toplumunda da tacizcilerin ol-
duğunu belirten ve sorunun çözümü için köküne inilmesi gerek-
tiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Çeker, şunları söyledi: “Sorunun 
odağında kimvar? Kadın var. Kardeşimsen dekolte giyinirsen bu 
tür çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmayacaktır. Tahrik ettikten 
sonra sonucundan şikâyet etmen makul değildir. 16 Şubat 2011 
– Haberturk

Gül savaş parası teklifini kabul etti   
Wikileaks, 9 Aralık 2002 tarihli belgede, ABD’li yetkililerle döne-
min Başbakanı Gül ve Dışişleri Müsteşarı Uğur Ziyal arasında 3 
Ocak’ta yapılan bir toplantıda, Türkiye’ye, savaşa katılmayı kabul 
etmesi halinde en az 2 milyar dolar önerildiğini yazdı. 19 Şubat 
2011 - NTV 

DİSK: İşsizlik oranı yüzde 21   
DİSK-Araştırma Enstitüsü (DİSK-Ar), Kasım 2010 döneminde-
ki işsizlik oranını yüzde 17,36 olarak saptadı. DİSK-Ar’ın araş-
tırmasına göre resmi işsiz sayısı 2 milyon 811 bin kişi. 1 saat 
bile çalışsa işsiz sayılmayan, yetersiz ve eksik zamanlı istihdam 
edilen gizli işsizler ilave edildiğinde bu oranın yüzde 21 düzey-
lerine ulaştığını ifade eden DİSK-AR, işsiz sayısının da umutsuz 
işsizlerle birlikte 4 milyon 802 bin, gizli işsizlerle 5 milyon 804 
bin düzeyine ulaştığını duyurdu.  21 Şubat 2011 – Sendika.Org

Utanç kararına tuhaf gerekçe
13 yaşındaki N.Ç.’ye tecavüz eden 26 erkeğe ‘iyi hal indirimi’nin 
gerekçeli kararı çıktı. 26 kişiye satılan 15 yaşındaki N.Ç.’nin da-
vasında, N.Ç. ile birlikte olan erkek sanıklara hafif ceza verildi. 
Gerekçeli karara göre, küçük N.Ç., istemediği kişiyle beraber ol-
mayabiliyor ve eyleminin ahlâki kötülüğünün farkında. 21 Şubat 
2011 - Milliyet

Gerçek Gündem
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İMO-GIACC SÖZLEŞMESİ 
İnşaat Mühendisleri Odası ile GIACC (Global Infrastructure 
Anti- Corruption Centre- Altyapı Hizmetlerinde Yolsuzlukla Kü-
resel Mücadele Merkezi) 23.12.2010 tarihinde yolsuzlukla mü-
cadele konusunda bir işbirliği sözleşmesi imzaladı. Sözleşme 
çerçevesinde iki kurum yolsuzluk kavramını bilince çıkarmak 
amacıyla yolsuzlukla mücadele eğitimleri verecek ve yolsuz-
lukla mücadele stratejileri üzerinde ortak çalışmalar yürütecek.

AKP’NİN ÇALIŞANLARA OYNADIĞI YENİ BİR OYUNLA KAR-
ŞI KARŞIYAYIZ! 
İnşaat Mühendisleri Odası TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 
“Torba Yasa” ile ilgili değerlendirme yaptı. Değerlendirmede 
“İnşaat Mühendisleri Odası, siyasal iktidarın, Anayasa’nın vaz-
geçilmezlerinden olan sosyal devlet anlayışını tamamen orta-
dan kaldıran, yerine neoliberalizmin piyasacı anlayışını ikame 
eden yaklaşıma şimdiye kadar nasıl karşı durduysa bundan 
sonra da karşı durmaya devam edecektir” diye belirtildi.

AKP HÜKÜMETİ ÇALIŞANA TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜNÜ BİR 
KEZ DAHA GÖSTERDİ
Çalışanların “Torba Yasa”ya karşı düzenlediği eyleme polisin 
sert müdahalesi nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odası tara-
fından 4 Şubat 2011 tarihinde açıklama yapıldı. Açıklamada 
“Başbakanın Mısır yönetimine “demokrasi dersi” verip içerde 
çalışanlar üzerinde terör estirmesi Türkiye’deki siyasi iktidarın 
gerçek yüzünü göstermesi açısından oldukça manidardır. An-
cak bizler için bu tutum şaşırtıcı değildir. Bizler AKP’nin iktidara 
geldiği günden bu yana gerçek yüzünü görüyor ve her fırsatta 

bunu kamuoyuyla paylaşıyorduk. Dün yaşananlar siyasi iktida-
rın ülkeyi polis devleti anlayışıyla yönetmek istediğinin yeni bir 
göstergesi olmuştur. Bizler siyasi iktidarın gerçek niyetini biliyo-
ruz ve bu nedenle sokaklardayız. Sermaye guruplarına peşkeş 
çekilmek istenen haklarımızı siyasi iktidarın polisine rağmen 
haykırmaya devam edeceğiz.” diye belirtildi.

ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, İMO Şube Başkan-
larıyla 3 Şubat 2011 tarihinde İMO Genel Merkezi’nde ortak bir 
toplantı düzenledi. Toplantıda İMO’nun örgütlenme çalışmaları-
na ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.  

DENETİMSİZLİK İŞ CİNAYETLERİNE DAVETİYE ÇIKARIYOR
10 Şubat 2011 tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan göçük ne-
deniyle İnşaat Mühendisleri Odası tarafından açıklama yapıldı. 
Açıklamada “Emek ve meslek örgütleri Meclis Genel Kurulu’nda 
değerlendirilen(!) ve peyderpey kabul edilen “Torba Yasa”ya işte 
tam da bu nedenlerle karşı çıkmaktadır. Türkiye’de çalışma yaşa-
mı her geçen gün biraz daha işverenin lehine, çalışanların aleyhi-
ne düzenleniyor ve bu tercihin doğal bir sonucu olarak her geçen 
gün artan ölümlü iş cinayetleri yaşanıyor. OSTİM’de, İVEDİK’te 
ve Kahramanmaraş’ta yaşadığımız işçi cinayetleri siyasi iktidarı 
bir kez daha iş güvenliği ve işçi sağlığı alanını düşünmeye, de-
ğerlendirmeye ve acil önlemler almaya davet ediyor. Yeni iş ci-
nayetlerinin yaşanmaması için siyasi iktidara bir kez daha ses-
leniyoruz: iş cinayetlerini önlemek mümkün. Çalışanların yaşam 
hakkını işverenlerin kar hırsına terk etmeyin. Gerekli önlem ve 
tedbirleri biran evvel alın” diye belirtildi. 

İMO Güncesi

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
ESKİ YÖNETİCİLERİNDEN HALUK 
İŞÖZEN’İ KAYBETTİK

İnşaat Mühendisleri Odası eski 
yönetim kurulu üyelerinden Haluk 
İşözeni 7 Ocak 2011 tari-hinde 
geçirdiği kalp krizi nedeniyle kay-
bettik. Ailesinin, dostlarının ve tüm 
İMO örgütünün başı sağolsun. 

Haluk İşözen kimdir?
27 Mayıs 1956’da İstanbul’da doğ-
du. 1977 yılında İDMMA Galata-
saray Mühendislik Okulu Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu.  Mezu-
niyetinden sonra çeşitli firmalar-
da mühendis ve yöne-tici olarak 
çalıştı. İMO 1. ve 2. Ulusal Beton 
Kongrelerinde, Kuzey Kıbrıs 1. 
Beton Kongresi’yle 1. Ulusal Alçı 
Kongresi’nde Bilim, Danışma ve 
Düzenleme Kurulu üyeliği görev-
lerinde bulundu. İnşaat Mühen-
disleri Odası İstanbul Şubesi’nin 

30. ve 31. Dönem’inde Yöne-
tim Kurulu Üyeliği ve Sekreter 
Üyelik yaptı. 

2002-2004 yılları arasında 
(38. Dönemde) İMO Yönetim 
Kurulu üyeliği; 39. 40. ve 41. 
Dö-nemlerde Oda Danışma 
Kurulu üyeliği görevlerinde 
bulundu. 

Ölçü Gazetesi’nin ve Tür-
kiye Mühendislik Haberle-
ri Dergisi’nin Yayın Kurulu 
üyeliğini yapan İşözen, Ölçü 
Gazetesi’nin çıkarılması-
na önemli katkı sağladı. 
Oda Merkezinin ve İstanbul 
Şubesi’nin çeşitli çalışma 
grubu ve kurullarında görev 
aldı. Yapı kimyasalları ve ya-
lıtım sis-temleri firmaların-
da üst düzeyde yöneticilik 
görevlerinde bulunan Haluk 
İşözen evli ve bir kız çocuğu 
babasıydı.
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