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Yeni yılınız “kutlu” olsun…
Yeni yıl ya da başka zaman dilimlerine ayırmış olduğu-
muz dönem başlangıçları artık her şeyden önce yeni bir 
mücadele dönemi olarak anılmak zorunda. Çünkü dünya 
üzerinde 1980’lerden itibaren başlayan neo-liberal uy-
gulamaların sonuçları şimdilerde yavaş yavaş görünme-
ye başladı. Piyasalaştırma, eğitimden ulaşıma, sağlıktan 
doğal kaynaklara kadar yayılan metalaştırma süreçleri 
ve yeni emek denetim projeleri ile birlikte bütün dünyayı 
sermaye için bir cennet haline getiriyor. Bir yandan insa-
nın kendini niteliksel olarak geliştirebilmesinin olanakları 
olan kamusal hizmetlerin özelleştirilmesi fırsat eşitliği-
nin ortadan kalkmasına neden olurken, diğer yandan 
da yine halkın kolektif mülkiyeti olan coğrafyanın kendisi 
Hidroelektrik Santral (HES) ve benzeri uygulamalarla yerli 
ve yabancı sermayenin malı haline geliyor. Fakat yine de 
sermayenin kar hırsı ve kendi uygulamalarının yarattığı 
sürekli kriz halinden çıkışın en acı reçetesi çalışanların 
emek gücünün denetiminin yeni bir dizaynını sermaye 
için zorunlu kılıyor. Güvencesizleştirme, esnek çalıştırma 
ve sendikasızlaştırma bu yeni dizaynın çerçevesini çizen 
temel hatlar. Yeni yıl bu saldırılar aracılığıyla emeğin de-
ğersizleştirilmesinin de yeni yılı olacak. Bu yüzden yeni 
yıl için herkesi kapsayan bir mesaj artık mümkün değil; 
birileri mutlulukla kutlayacak bu yılı ve birileri de mutlu 
olanların sinsi gülümsemesini suratlarında dondurmak 
için… Ama biz yine de şunu söyleyelim: Yeni yılın dostluk 
ve barış getirmesi dileklerimizle…

Mühendisler 
neo-liberal taaruzun ilk hedefi…
Mühendisler emeğin değersizleştirilmesi sürecinde el-
bette ki yalnız değiller; bu zamana kadar görece makbul 
meslekler olarak anılan doktorluk, mimarlık, avukatlık gibi 
[ücretlendirilmesi ve çalışma koşullarının belirlenmesi 
diğer alanlara göre ayrıcalıklı olan], profesyoneller diye 
adlandırmış olduğumuz mesleklerle bu süreci paylaşıyor-
lar. Dünya üzerinde “profesyonellerin proleterleştirilmesi” 
ifadesi ile karşılanan uygulamaların içeriğini ise bağımsız 
çalışma oranlarının azaltılması ve profesyonellerin teknik 
personele dönüştürülmesi, kadrolu çalışma yerine ücretli 
çalışma ve bunun dolayımıyla güvencesizleştirme, sen-
dikasızlaştırma, yeni açılan üniversitelerin arttırılan kon-
tenjanları ile piyasaya arz edilen mühendis sayısındaki 
artış ve yalnızlaştırma, sayısı arttırılan çalışanın emek gü-
cünün değerinin gittikçe düşürülmesi oluşturuyor. Direk 
emek gücünün değerinin düşürülmesine odaklanan bu 
hamleleri çalışanların örgütlülüğünü dağıtmaya çalışan 
yeni bir strateji ile destekleyen sermaye, odaların ve birli-
ğimizin kamusal denetim yetkilerinin tasfiyesinden tutun 
da maddi gelirlerimizin kesilmesi aracılığıyla gücümüzün 
azaltılmasına kadar bir çok uygulamayı da yürürlülüğe 
sokmaya çalışıyor. Güçlü ve direngen sendikaların yeri-
ni iktidarın arka bahçesi olarak işleyen sendikal yapıların 
aldığı 80’lerden itibaren işçi ve memurların kaybetmiş ol-
duğu mevzii ve haklar göz önüne alınırsa profesyoneller 
diye adlandırmış olduğumuz, mühendislerin de içinde yer 
aldığı topluluğun geleceğini tahmin etmek çok zor olmasa 
gerek. Mevcut iktidarın en baştan beri TMMOB, Tabipler 
Birliği ve Barolar üzerindeki planlarını ve ele geçirme ça-
balarını bu perspektiften okursak çok daha anlamlı bir 
görüntü elde ederiz.
Fakat nasıl ki sermayenin ve neo-liberalizmin bizler üze-
rinde planları varsa, mevcut uygulamalara karşı yukarıda-
ki sorunlara odaklanan ve çözümleri çalışanların, emeğin 

perspektifinden üretmeye çalışanların da planları olmalı-
dır. Bir bütün olarak örgütlenen bu saldırı sürecine karşı 
klasik argümanlarımızı ve örgütlenme biçimlerimizi tekrar 
gözden geçirmeli ve yapısal değişikliklere odaklanan yeni 
biçimler ortaya çıkarmalıyız.

Profil çalışması…
Yapısal değişiklikleri anlayabilmenin en verimli yolu bizzat 
bu değişikliklerden etkilenen üyelerimizin, süreçten etki-
lenme biçimlerini ve yeni çalışma koşullarını saptamaktan 
geçiyor. Bağımsız çalışma oranlarındaki düşüşten çalış-
ma koşullarındaki değişimlere kadar bir çok verinin der-
lenip toparlanması ve bu bilgilerin emeğin perspektifin-
den değerlendirilebilmesi için İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi olarak 20000 üyemize ulaşmayı amaçla-
yan bir profil çalışması başlattık. Şube ve temsilcilikleri 
kapsayacak olan bu 
profil çalışması so-
nucunda üyelerimizle 
ilgili oluşturduğumuz 
veri bankası odamızın 
belirleyeceği politika-
ların ve ilk elden hangi 
sorunlara eğilinmesi 
gerektiğinin bir pusu-
lası olarak iş görecek. 
3 Ocak 2011 tarihin-
den itibaren başlamış 
olan profil çalışma-
mızda ilk olarak sizle-
re telefonla ulaşacak 
ve ikinci aşamada yüz 
yüze görüşmelerle 
sorunlarımızın bilgisel 
olarak örgütlenmiş 
derli toplu bir görün-
tüsü elde edilecek.

Yüzü soka-
ğa dönük bir 
kampanya
Elbette ki inşaat mü-
hendislerinin sorunları 
profil çalışmasından gelecek olan verilerin toplanmasını 
ve analiz edilmesini bekleyemeyecek kadar acil çözüm-
leri de gerektiriyor. Odamıza yapılan başvurularda ve 
odamız aracılığıyla iş arayan mühendislerde çok temel 
olarak işsiz ve ücretli çalışan mühendislerin sorunlarının 
yoğunlaştığını görüyoruz. Yukarıda aktardığımız neo-libe-
ral uygulamalardan bağımsız olmadığını gördüğümüz bu 
sorunlara karşı Ocak ayının ikinci yarısından itibaren bü-
yük bir kampanya başlatıyoruz. “Güvenceli İş ve Güvenli 
Gelecek” kaygısının diğer mesleklerde olduğu gibi mü-
hendislerde de yoğun olarak yaşandığı ve bu kaygı duru-
munun gittikçe derinleştiği günümüzde, kaygıya yol açan 
nedenleri ve bu olumsuz koşullardan nasıl kurtulacağımı-
za dair çözüm önerilerini kolektif bir bilincin unsurları ha-
line getirebilmek, kamuoyunda bir duyarlılık oluşturabil-
mek için büyük bir eylem aracılığıyla deklare edilecek bir 
imza kampanyası ve onun bileşenleri olarak da atölyeler 
ve panellerle sizlere ulaşacağız. Güvencesizleştirmeye 
ve geleceksizleştirmeye karşı çıkışların da olduğunu gös-
termek bunu gösterirken çok daha güçlü karşı çıkışların 
da zeminini hazırlayabilmek için planladığımız kampan-

yamıza tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz. Her alanda 
olduğu gibi meslek alanlarımızda da neo-liberal saldırıla-
rın daha kolay sonuç verebilmesi için örgütlülüğümüzün 
zayıflatılmasına ve bu amaçla ortaya atılan manipülas-
yonlara karşı güçlü bir set örmek yeni yılın en acil görevi 
olarak karşımızda duruyor. Kampanya ile ilgili bilgilere 
çok yakında www.imoankara.org.tr adresinden ve sizlere 
göndereceğimiz maillerden ulaşabilirsiniz.

Her bakış, görebilmek için 
bir perspektife ihtiyaç duyar: 
Proleterleşme broşürleri
Dünyaya saf bakış diye bir şey yoktur: gözlerimizin dön-
düğü her yerde karşılaştığımız nesneler bize kendileri-

ni oldukları gibi 
sunmazlar, onlar 
hızlıca bizim kav-
ramsal kodlarımı-
zın süzgecinden 
geçerek bize göre 
yorumlanır bir 
hale gelirler. Bir 
yerde varolan so-
runu görebilmek 
için bile varolan 
ile düşünmemiz 
arasına giren bir 
prizmaya ihti-
yaç duyarız. İlkini 
Charles Derber’in 
Profesyonelleri Yö-
netmek: İdeolojik 
Proleterleşme ve 
Post-Endüstriyel 
İşgücü metni ara-
cılığıyla geçen ay 
size ulaştırdığımız 
“Profesyonellerin 
Proleterleşmesi” 
broşür serisini de 
gündelik hayatı-
mızda oldukça da-

ğınık olarak ortaya çıkan kimi sorunlarımızın daha derli 
toplu olarak görülebilmesini sağlayacak bir perspektif 
oluşturabilmek için sizlere sunduk. Profil çalışmamızın 
ve örgütleyeceğimiz “Güvenceli İş, Güvenli Gelecek” te-
malı kampanyamızın kuramsal zeminini çok daha güçlü 
hale getirebilmek için de bu tür teorik çabalarımız devam 
ettiriyoruz. Bu ay da size Roli Varma’nın Bilim İnsanları 
Proleterleşiyor mu? metnini ulaştıracağız. Tartışmalarımızı 
çok daha derinleştirebilmek için önümüzdeki ay da Val 
Burris’in Class Structure and Political İdeology metni si-
zin için çevirmenlerimiz tarafından hazırlanmaktadır.
Yeni yılın getirmiş olduğu sorunları kavrayabilmek, sorun-
ların kuramsal, pratik ve istatistiki temellerini bir bütün 
olarak görebilmek ve bunlara karşı çözümler üretebilmek 
için siz üyelerimizin de destekleriyle gerçekten ‘mutlu bir 
yıl’ın yaşanmasını sağlayabiliriz; yoksa iyi niyet temenni-
lerinin mutluluk getirdiği henüz görülmemiştir.           

    

B
aşyazı

İMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu

B
aş

ya
zı

...yeni yıl bu saldırı-
lar aracılığıyla eme-
ğin değersizleştiril-
mesinin de yeni yılı 
olacak. Bu yüzden 
yeni yıl için herkesi 
kapsayan bir mesaj 
artık mümkün de-
ğil; birileri mutluluk-
la kutlayacak bu yılı 
ve birileri de mutlu 
olanların sinsi gü-
lümsemesini surat-
larında dondurmak 
için…
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H
aberler

Serdar Harp’in ardından sıra-
sıyla İMO Yönetim Kurulu Üyesi 
Galip Kılınç, İMO İzmir Şube 
Başkanı Ayhan Emekli, İMO Eski 
Genel Sekreteri Fikret Kemal 
Yıldırım, Muğla Şube Başkanı Alifer 
Atasever, İstanbul Şube Başkanı 
Cemal Gökçe, Danışma Kurulu 
Üyesi Jale Alel, İMO Eski Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Yüncü, Ankara 
Şube Başkanı Nevzat Ersan, Onur 
Kurulu Üyesi Ülkü Özer, Danışma 
Kurulu Üyesi Hakkı Nadir Çelebi, 
Diyarbakır Şube Başkanı Tansel 
Önal, Onur Kurulu Üyesi Ali Rıza 
Yücel, Danışma Kurulu Üyesi Sadi 
Sürenkök, Mersin Şube Başkanı 
Veysel Özkan, Tekirdağ Şube 
Başkanı Osman Taşdelen, Danışma 
Kurulu Üyesi Turan Kapan ve Adana 
Şube Başkanı Abdullah Bakır söz 
aldı. 

Konuşmacılar, Eski İMO İzmir 
Şube Başkanı Tahsin Vergin’i erken 
uğurlamanın verdiği hüznü paylaş-
tılar ve Oda gündeminde yer alan 

İnşaat Mühendisleri Odası 42. 
Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı 
11 Aralık 2010 Cumartesi günü 
“Örgütlenme ve Oda Çalışmaları” 
gündemiyle Teoman Öztürk 
Konferans Salonu’nda gerçekleşti. 
Toplantıda Odanın önümüzdeki dö-
nem çalışmaları, mesleki sorunlar ve 
son günlerde Türkiye gündeminde 
öne çıkan üniversite öğrencilerine 
yapılan saldırılar değerlendirildi.   

Toplantı İMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Serdar Harp’in Oda çalışmala-
rına ilişkin sunumu ve açılış konuş-
masıyla başladı. Harp, siyasi iktida-
rın önümüzdeki dönemde de muhalif 
kesimlerin sesini kısmaya yönelik 
politikalarına devam edeceğini belir-
terek, kendine demokrat olan siyasi 
iktidarın toplumsal hayatı kendi ide-
olojik-politik anlayışı doğrultusunda 
düzenlemeye, kendi üniversitesini, 
kendi yargısını, kendi medyasını ve 
kendi meslek odasını oluşturma 
çabalarını sürdüreceğini vurguladı. 
Siyasi iktidarın neo-liberal politika-

larla ülkeyi şekillendirmeye devam 
ettiğini kaydeden Harp, meclis ko-
misyonlarında seçim sonrasına erte-
lenen çok sayıda yasa değişikliğinin 
olduğunu bunlar arasında 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ve İller 
Bankası Kanunu gibi önemli kanun-
ların olduğuna dikkat çekti. 

Serdar Harp, 12 Haziran 2011 ta-
rihinde ülkemizin genel seçimlere gi-
deceğini hatırlatarak “Seçim süreci-
ni mesleğimize ve meslektaşlarımıza 
ilişkin taleplerimizi dile getirmek ve 
kamuoyu oluşturmak adına iyi de-
ğerlendirmemiz gerektiğini düşünü-
yoruz. 

Bu anlamda yarını beklemeden 
bugünden gerek taleplerimizi be-
lirlememiz gerekse gerçekleştirebi-
leceğimiz etkinliklere hazırlanmak 
anlamında örgütümüze büyük bir 
görev ve sorumluluk düşüyor. İnşaat 
Mühendisleri Odası olarak zorlu ge-
çecek bu süreci göğüsleyebilecek 
örgütlülüğe sahip olduğumuza ina-
nıyorum” diye konuştu. 

İMO 42. DÖNEM

çeşitli konular ile son günlerde ya-
şanan öğrenci olaylarını değerlen-
dirdiler.  

Danışma Kurulu’nda söz alan 
İMO Ankara Şube başkanı Nevzat 
Ersan, örgütlenmenin TMMOB bün-
yesindeki Odaların önemsemesi ge-
reken en önemli konu olduğunu be-
lirtti ve örgütlenmenin önündeki en 
önemli sorunların başında 1954 yı-
lında kabul edilen TMMOB Kanunu 
olduğunu, günümüz koşullarına ce-
vap vermediğini söyledi.Bu kanunun 
TMMOB’nin yapacaklarının önünü 
tıkadığını, günümüz koşullarına ve 
örgütün çalışma koşullarına uygun 
olarak yeniden yapılandırılması ge-
rektiğini söyleyen Ersan, bir diğer 
hususun ise 3458 sayılı Mühendislik 
ve Mimarlık hakkındaki kanun oldu-
ğunu, bu kanunun da 1938 yılında 
yapıldığını ve günümüz koşullarına 
ve ihtiyaçlarına cevap vermediğini, 
dünyadaki bilimsel teknik gelişme-
lere uygun, çağdaş bir meslek ya-
sasına acilen ihtiyaç olduğunu be-
lirtti. Oda çalışmalarıyla ilgili olarak 
da Nevzat Ersan konuşmasında, 
Kamulaştırma Bilirkişiliğinde oldu-
ğu gibi Teknik Bilirkişilik Yönetmeliği 
doğrultusunda merkezi veya bölge-
sel kurslar düzenlenip, teknik bilirki-
şiliği sertifikalaştırılarak, konusunda 
uzman meslektaşların belirlenmesi 
ve bu hizmeti yapması konusunda 
bir adım atılması gerektiği önerisin-
de bulundu. 

Konuşmacıların ardından Yönetim 
Kurulu adına söz alan Serdar Harp, 
İMO’nun bugünkü kurumsal ya-
pısına ulaşmasında 1950’lerden 
bu yana herkesin katkı sunduğu-
nu belirtti ve İMO’nun kolektif bir 
çalışmanın ürünü olduğunu vur-
guladı. İMO’nun bugün ciddi bir 
güç haline geldiğine dikkat çeken 
Serdar Harp, önümüzdeki süreç-
te toplumsal muhalefeti harekete 
geçirmek adına kurum olarak tep-
kilerini ortaya koyacaklarını belirtti. 
2011 yılında yapılacak olan 1. İnşaat 
Mühendisliği Kurultayı’nın mesleki 
sorunların tartışılmasında önemli 
bir zemin yaratacağını kaydeden 
Serdar Harp, Yönetim Kurulu ola-
rak bu kurultayı çok önemsedikleri-
ni ifade etti. Serdar Harp konuşma-
sını her konuda gençlerin yanında 
olacaklarını söyleyerek bitirdi. 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi, 9-10-11 Aralık 2011’de 
Ankara’da yapılacak olan “İnşaat 
Mühendisliği Kurultayı”na temel 
teşkil edecek, inşaat mühendisleri-
nin sorunlarının tartışıldığı “İnşaat 
Mühendisliği Kurultayı Hazırlık 
Çalıştayı” yaptı. 4 Aralık 2010 
Cumartesi günü Alba Otel’de yapılan 
Çalıştay’ın açılış konuşmasını İMO 
Ankara Şube Başkanı Nevzat Esan 
yaptı.

Hem odalar hem de mühendisler için 
yeni dönemin sorunlarını göğüsleye-
bilmenin, üyelerimizi ve onların örgüt-
lü gücü olan “Birliğimizi” neoliberal 
taarruzlara karşı koruyabilmenin ve 
de mühendislik mesleğinin yapısal-
teknik dönüşümlerini kolektif biçimde 
bilince çıkarabilmenin bir aracı olarak 
görülen Çalıştay’da, Kurultay’da tar-
tışılacak konuların hazırlıkları yapıldı. 
Konular 3 başlık altında toplanarak 
çalışma grupları oluşturuldu.

Kurultaydaki tartışmaların ana gövde-
sini oluşturacağı düşünülen İMO’nun 
mühendislik mesleğine katkısı, mes-

leki saygınlık ve etik ile mühendislerin 
kendi mesleki bağımsızlıklarını yitire-
rek yoğunluklu olarak ücretli çalışan-
lar konumuna sürüklenmesinin bir 
sonucu olan mesleki inisiyatif kulla-
namamak konuları “Mühendislikte 
Kalite ve Güvenilirlik” başlığı altında 
ele alındı.

“İstihdam” başlığı altında ise özlük 
hakları (ücret sorunu-fazla mesai-
çalışma şartları), işsiz meslektaşların 
durumu, yabancı mühendislerin ça-
lıştırılması, AB kriterleri ve mühendis-
lik ile yurtdışında çalışan meslektaş-
ların koşulları kavramsallaştırılmaya 
çalışıldı.

Üçüncü ve son bölüm olan “Mesleğe 
İlişkin Muhtelif Yasal Boyutlar” baş-
lığı altında yapı denetimi, işçi sağlığı, 
iş güvenliği, mesleki denetim, kamu 
ihale kanunu ve mesleki sorumluluk 
sigortası tartışıldı.

Çalıştay sonunda çalışma grupları 
konularıyla ilgili birer rapor hazırlaya-
rak sunumlarını yaptı ve diğer grup-
larla tartıştı.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 
HAZIRLIK ÇALIŞTAYI YAPILDI

2. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
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Ali Ergin Açan ise konuşmasında 
daha çok mühendislik mesleğinin 
sorunlarına dikkat çekti. 70’li yıllara 
kadar toplumun mühendislere olan 
talebinin hep fazla olduğunu, bu ne-
denle mühendislerin ekonomik du-
rumlarının o yıllara kadar iyi olduğu-
nu belirten Açan, bu durumun 70’li 
yıllardan sonra değiştiğini söyledi. 
Türkiye’deki mühendis arzının çok 
fazla olduğunu söyleyen Açan, bu 
durum karşısında yapılabilecekleri 
sıraladı. Açan kaliteli olunursa pa-
zarlık gücünün artacağını, kaliteli ol-
mak için mesleki gelişmeleri sürekli 
takip etmek gerektiğini, örgütlenil-
mesi gerektiğini, örgütlü olabilmek 
için de ilk adresin meslek odası ol-
duğunu söyledi.

80’lerden 2000’lere kadar olan 
sürecin küreselleşme süreci oldu-
ğunu belirten Işıkhan Güler, kü-
reselleşmenin kapitalizmin kendini 
yenileme ve küresel sömürü süreci 
olduğunu, sosyal devletteki ekono-

mik kalkınma modelinin terk edil-
meye başlandığını, mühendislerin 
de bu süreçten etkilendiğini ve üc-
retlerinde düşüşler başladığını söy-
ledi. Güler mühendislerin orta sınıf-
tan proleterleşmeye doğru gittiğini, 
Türkiye’de mühendislerin sınıfsal 
konumunun iyi tartışılması ve ona 
göre politikalar geliştirilmesi gerek-
tiğine dikkat çekti. Görev yaptıkları 
dönemde 3 deprem ve 1 sel felaketi 
yaşandığını, özellikle deprem fela-
ketinde TMMOB ve mühendislere 
büyük görevler düştüğünü belirten 
Güler, ciddi bir örgütlenme yapıla-
rak bölgeye yardım gönderildiğini ve 
çeşitli olanaklar sağlandığını söyle-
di. O dönemin mühendislik açısın-
dan da çalışmaların başlangıcı ol-
duğunu belirten Güler, Odanın Yapı 
Denetim Yasası’na en çok destek 
veren örgüt olduğunu, ama çıkarılan 
yasanın Odanın anladığı yasadan 
farklı olduğunu, yetkin mühendisli-
ğin tartışılmaya başladığını ve sıvı-

laşma konusunda makaleler yayın-
lanmaya başladığını söyledi.

Ardından söz alan Mustafa 
Selmanpakoğlu Oda ile tanışma 
sürecini anlattı. Döneminde Düzce 
depreminin etkilerinin devam ettiği-
ni ve deprem çalışmalarını sürdür-
düklerini, Ankara Şube’nin Emek 
Platformu’nun sözcülüğünü yaptığını 
belirtti. Günümüzde mühendislerin 
durumlarının çok kötü olduğunu be-
lirten Selmanpakoğlu, Yapı Denetim 
Kuruluşlarının önemli istihdam yerleri 
olduğunu dile getirdi. Yapı Denetim 
Kurumlarının Oda görüşleri dışında 
yasalaşması ve olumsuz şartları-
na rağmen inşaat mühendislerinin 
çoğunluğunun bu kurumlarda ça-
lışması nedeniyle, meslek onurunu 
koruyarak ve alınan kararlara uygun 
olarak işlemesi için eğitimler verilme-
si gerektiğini söyledi.

Son olarak söz alan Fehmi 
Toptaş Odanın imkanlarının iyi de-
ğerlendirilmesi gerektiği, arz talep 
dengesi değişirken halka kendimizi 
iyi duyurmamız ve mesleği kabul 
ettirmemiz gerektiği, halk için çalı-
şılıyorsa bunun halka iyi anlatılma-
sı gerektiğini söyledi. Türkiye’de kıt 
kaynakların mühendisçe kullanıl-
madığı ve heba edildiğini söyleyen 
Toptaş, Odanın mühendislik eğiti-
mi verilen okullarla diyalog halinde 
olması gerektiğini, Odanın raporlar 
hazırlayıp, bu raporları dile getirme-
si gerektiğini belirtti.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi, ‘Mühendislik Haftası Etkin-
likleri’ dahilinde 15 Aralık 2010 
Çarşamba günü “Şube Başkanları 
Konuşuyor ‘Dünden Bugüne İMO 
ve Mühendislik’” konulu söyleşi ger-
çekleştirdi. İMO KKM Rüştü Özal 
Salonu’nda yapılan söyleşiye geçmiş 
dönem Şube Başkanları katıldı.

İMO Ankara Şubesi 1977 yılında 
başkanlığını İ. Halil Besen’in yaptığı 
Kurucu Heyet tarafından kuruldu. 1. 
dönemin başkanlığını Ercan Öztürk, 
2. dönemin başkanlığını yine Ercan 
Öztürk, 3. dönemin başkanlığını 
Erdoğan Balcıoğlu, 4. dönemin 
başkanlığını Erdal Bingöl, 5. dö-
nemin başkanlığını Oktay Öğünç, 
6. dönemin başkanlığını Tümer T. 
Altunkaya, 7. dönemin başkanlığını 
M. Akif Çomoğlu, 8. dönemin baş-
kanlığını Şerafettin Doğan, 9. dö-
nemin başkanlığını Ali Ergin Açan, 
10. dönemin başkanlığını Mustafa 
Tokyay, 11. dönemin başkanlığını 
Mustafa Çobanoğlu, 12. dönemin 
başkanlığını bir kısmında Mustafa 
Çobanoğlu, diğer kısmında ise 
Mustafa Selmanpakoğlu, 13. döne-

min başkanlığını Işıkhan Güler, 14. 
dönemin başkanlığını yine Mustafa 
Selmanpakoğlu, 15. dönemin baş-
kanlığını Kemal Türkarslan, 16. 
dönemin başkanlığını yine Kemal 
Türkarslan, 17. dönemin başkanlığı-
nı Fehmi Toptaş, 18. dönemin baş-
kanlığını Nevzat Ersan yaptı. 19. dö-
nemin başkanlığını ise yine Nevzat 
Ersan yapmaktadır.

İMO Ankara Şube Başkanı Nevzat 
Ersan’ın yönettiği söyleşide sırasıy-
la Kurucu Başkanlık yapan İ. Halil 
Besen, 3. dönem başkanlık yapan 
Erdoğan Balcıoğlu, 7. dönem baş-
kanlık yapan M. Akif Çomoğlu, 8. 
dönem başkanlık yapan Şerafettin 
Doğan, 9. dönem başkanlık yapan 
Ali Ergin Açan, 13. dönem başkan-
lık yapan Işıkhan Güler, 12. döne-
min bir kısmı ve 14. dönem başkan-
lık yapan Mustafa Selmanpakoğlu 
ile 17. dönem başkanlık yapan 
Fehmi Toptaş konuştu. 

İ. Halil Besen, Kurucu Heyet’in 
oluşturulması ve Şubenin kuruluşun-
daki sıkıntılı süreci, verdikleri müca-
deleleri anlattı. Dönemlerinde sadece 
mühendislikle değil dünya sorunla-

rıyla da uğraştıklarını belirten Besen 
gençlere, zor günler yaşayıp bugün-
lere getirdikleri İMO’yu en güzel şe-
kilde yönetmeleri mesajını verdi.

Erdoğan Balcıoğlu da yaşadık-
ları sıkıntılı süreçten bahsetti ve 
TMMOB’nin Türkiye’nin önemli bir 
gücü olduğunu belirtti. Balcıoğlu 
mühendislere inşa ettikleri yapıları 
kendileri oturuyormuş gibi yapma-
ları, mühendislik yeteneklerini kul-
lanmaları, projeye ve mühendislik 
etiğine uygun olmaları konusunda 
önerilerde bulundu.

Dönemlerinde odanın mali sı-
kıntıları olduğunu belirten M. Akif 
Çomoğlu kendi olanaklarıyla odada 
bir şeyler yapmaya çalıştıklarını, daha 
çok meslektaşların sorunlarıyla, mes-
leki sorunlarla ilgilendiklerini ve teknik 
gezi düzenlediklerini söyledi.

Şerafettin Doğan yayınla ilgili ça-
lışmalar yaptıklarını ve mesleki eğiti-
me ağırlık verdiklerini, teknik geziler 
yaptıklarını, kurslar ve seminerler 
verdiklerini belirtti. Doğan, mesleki 
eğitimler konusunda yaptıkları ça-
lışmaları sonraki yönetimlerin daha 
ileri taşıdıklarını söyledi.

H
ab

er
H

aberler

7 

DÜNDEN BUGÜNE İMO ve MÜHENDİSLİK
ŞUBE BAŞKANLARI KONUŞUYOR SÖYLEŞİSİ YAPILDI

1. HALİL BESEN 
2. ERDOĞAN BALCIOĞLU
3. M. AKİF ÇOMOĞLU
4. ŞERAFETTİN DOĞAN
5. ALİ ERGİN AÇAN
6. IŞIKHAN GÜLER 
7. MUSTAFA SELMANPAKOĞLU
8. FEHMİ TOPTAŞ

30 Aralık 2010 Perşembe günü Ankara 
Dedeman Oteli Avizeli Salon’da 
“Yılbaşı Kokteyli” yapıldı. Yaklaşık 
300 üyemizin katıldığı ve 2010 yılı fa-
aliyetlerini içeren sunumun yapıldığı 
kokteylin açılışını İMO Ankara Şubesi 
Başkanı Nevzat Ersan yaptı. Ülke 
ekonomisinin en önemli sektörünün 
yaratıcı ve teknik elemanları olarak 
mühendislerin, sadece mühendis 
olarak değil aynı zamanda içinde 
yaşadığı toplumun duyarlı yurttaşları 
olarak mesleğini icra etmek duru-
munda olduğunu, çünkü mesleğin 
mühendislere yüklediği sorumluluğun 
sadece teknik değil aynı zamanda 
doğası itibariyle ahlaki ve sosyal so-
rumluluk olduğunu belirten Ersan 
konuşmasına “Bizler bu ülkenin hem 

mühendisleri hem de toplumsal du-
yarlılık sahibi insanları olarak, sahip 
olduğumuz mesleki bilgiyi toplumun 
hizmetine ve yararına kullanan, mes-
leğimizin sorunlarını toplumun ve 
ülkenin sorunlarından ayrı tutmayan 
bir geleneği temsil etmekteyiz. Bu ne-
denle tüm meslek hayatımız boyunca 
mesleğimizin sahip olduğu önem ve 
özelliğin bizlere yüklediği sorumlulu-
ğun farkında olarak hareket etmeye 
çalışıyoruz. Bütün bu sorumluluklar 
yetmiyormuş gibi bugün bir de sek-
törümüzün içinde bulunduğu küresel 
mali kriz bizi daha çok yormakta ve 
yıpratmaktadır. İşte böyle bir dönem-
de dik durabilmenin, onurlu dura-
bilmenin önemi ve anlamı bugün bir 
kez daha ortaya çıkıyor. Bu duygular 

içinde hepinizin yeni yılını kutlar, yeni 
yılın dünyamıza barış; sizlere ve aile-
lerinize de huzur ve mutluluk getirme-
si dileğiyle saygılar sunuyorum” diye 
devam etti.

YILBAŞI KOKTEYLİ YAPILDI
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi 17 Aralık 2010 Cuma günü 
Gazi Kültür Evi’nde meslekte 25. ve 
40. yılını dolduranlara belgelerini ve 
plaketlerini verdi.

“Meslekte 25. Yıl ve 40. Yıl Jübile 
Yemeği”nde meslekte 40. yılını dol-
durma onuruna erişen 75 kişiye, 25. 
yılını doldurma onuruna erişen 16 
kişiye belgeleri ve plaketleri verildi. 
İMO Ankara Şube Başkanı Nevzat 
Ersan’ın açılış konuşmasıyla baş-
layan geceye İMO Ankara Şube ve 
İMO Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile beraber üyemiz ve yakınlarından 
oluşan yaklaşık 500 kişi katıldı. 

Açılış konuşmasında son dönemler-
de sektörde yoğunlaşan yolsuzluk 
odaklı politikalar, kamu ihale siste-
mi ve yapı denetiminde gerçekleş-
tirilen değişikliklerle mühendis ve 
mimarların haklarının gasp edildiği-

ni, sektörün işleyiş biçimini kökten 
dönüştüren değişikliklerin sektörü 
can çekişme noktasına getirdiği-
ni söyleyen Ersan, bütün bunların 
yanında küresel mali kriz nedeniy-
le ağır yara alan sektörün, bunun 

bileşenleri olarak mühendisleri de 
yarattığı tahribatla olumsuz olarak 
etkilediğini belirtti. Ersan konuş-
masına “Bunun yanında, sektörü-
müz, mesleğimiz ve meslek odamız 
üzerinde giderek ağırlaşan politi-
kalar ve baskılar, her zamankinden 
daha güçlü ve iradeli durmamız 
gerektiğini ortaya koyuyor. Tüm bu 
saldırılar ve bizleri hedef tahtasına 
koyan anlayışlar karşısında mesle-
ki ve toplumsal sorumluluklarımızla 
hareket etmemiz, sahip olduğumuz 
sorumluluklara daha sıkı sarılma-
mız gerektiği bugün bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. Böylesi bir zaman-
da, meslekte 25 ve 40. Yılını doldu-
ran siz meslektaşlarımızı kutlamak 
bizler için daha da anlamlı bir hal 
alıyor.” diye devam etti.
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MESLEKTE 25. VE 40. YILINI DOLDURANLARA BELGELERİ VERİLDİ

İnşaat Mühendisliği Haftası 
Etkinlikleri dahilinde 19 Aralık 2010 
Pazar günü İMO Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde Mürsel Yaylalı’nın 
yazdığı, Murat Çidamlı’nın yönetti-
ği, hayali bir Afrika ülkesinde geçen 
kara komedi “Kod Adı Keklik” adlı 
oyun sahnelendi. 

Oyunda, Avrupa Birliği’ne giriş 
sürecindeki farazi bir ülkedeki bir 

karakol ve bu karakola şüpheli ola-
rak getirilen Fallus karakterinin yeni 
sorgulama biçimleri üzerine, suçla-
rını itiraf etmesi ile ortaya çıkan, er-
kek egemenlik ve toplumdaki iktidar 
güçleri eleştirilmektedir. 

Polis devleti, yargı sistemi ve de-
rin devlet ilişkileri örgüsünde, bire-
yin düzene karşı isyanını vurgulayan 
oyuna çok sayıda üyemiz katıldı.

“KOD ADI KEKLİK”
ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENDİ

“Tasarım ve Proje Yönetimi” kursu 
11-12 Aralık 2010 tarihlerinde İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıl-
dı. 40 kişinin katıldığı ve toplam 14 
saat devam eden kursu İnş. Müh. 
Adnan Tanfener verdi. 

Tanfener kurs süresince Orga-
nizasyon Yapısı ve İş Akış Şeması: 
Proje Yönetim Kurgusu ve Birimleri, 
Birimlerin Görev Dağılımları, Plan-
lama ve Süreç Yönetimi, İşin Yapılma 
Süreci, Firma İçi Eğitim; Tasarım ve 
Proje Çalışmaları: Tasarım ve Proje 
Süreci Planlaması, Proje Aşamaları, 
Proje Sunumu ve Teslimat; İhale 
Süreci: İhale Sürecinin Yönetimi ve 
Proje İlişkisi, İhale Yöntemleri, İhale 

Yönetimi ile Yapım Yönetimi İlişkisi, 
İhalenin Gerçekleştirilmesi; Yapım 
Yönetimi: Yer Teslimi, Şantiye Mob. 
Den. ve Yap. Met. Onayı, Şantiye 
Personeli Denetim ve Onayı, Malzeme 
Denetimi ve Onayı, İmalatın Teknik 
Denetimi ve Onaylar, İş İlerleme 
(İş Programı) Denetim ve Onayı, İş 
İlerleme ve Maliyet Uyumunun Den. 
ve Onayı, İş Güvenliğinin Den. ve 
Onayı, İşin Sonlandırılması Sürecinde 
Den. ve Onaylar, Uzlaşma Yönetimi, 
Düşünceler ve Değerlendirme; 
Ekler: Belge Tutanak ve Tablolar, 
Keşif Tabloları, İş  Programı ve CPM 
Metodu, İnşaat Sektöründe İş Sağlığı 
ve İş güvenliği  başlıklarında bilgiler 
verdi. 

TASARIM ve PROJE YÖNETİMİ KURSU 

Temsilciliklerle olan ilişkilerin ku-
rumsal ve çok daha örgütlü bir dü-
zeyde kurulması düşüncesiyle İMO 
Ankara Şube Temsilcilik ziyaretleri 
devam ediyor. Bu ziyaretler kap-
samında Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Haluk Ekinci ve Şube çalışa-
nı Önder Günsal 5,6,7 Ekim 2010 
tarihlerinde Ankara Şube’ye bağlı 
Bartın, Bolu, Kdz. Ereğli, Karabük, 
Kastamonu ve Zonguldak temsilci-
liklerine gitti.

İMO Ankara Şube’nin temsilcilik-
lerle çok daha nitelikli, bir o kadar 
da örgütlü ilişkiler kurabilmenin 
yollarını ve olanaklarını aradığı bu 
ziyaretlerde, temsilciliklerin genel 
muhasebeleri, oda uygulamaları 
hakkında fikir alışverişinde bulunul-
du. Şubenin taleplerinin ve değer-
lendirmelerinin iletildiği toplantıda, 
temsilciliklerin istekleri ve sıkıntıları 
dinlendi.

İMO ANKARA 
ŞUBE TEMSİLCİLİK 
ZİYARETLERİ 
DEVAM EDİYOR

İnşaat Mühendisleri Odası Lokali 
Aralık ayı itibariyle açıldı. İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde üye-
lerimize hizmet vermeye başlayan 
Lokal’de tabldot ve alakart yemek 
seçenekleri sunulmakta ve düğün, 
davet, özel gece ve kokteyl orga-

nizasyonları ile toplantı yemekleri 
de düzenlenmektedir. Saat 24.00’e 
kadar hizmet veren Lokal’de üyele-
rimize %10 indirim uygulanacaktır. 

Ayrıntılı Bilgi ve Rezervasyon 
İçin: Necatibey Cad. No: 57 Kızılay 
Ankara Tel: 0 312 294 30 99

Şubemiz tarafından üyelerimi-
ze daha iyi hizmet verebilmek 
amacıyla sizlere telefonla ulaş-
mak suretiyle bilgi güncellemesi 
yapılmaktadır. Sizlere soracağı-
mız kişisel bilgi ve iletişim gün-
cellemesine dair sorularla üye 
profilimiz hakkında daha tutarlı 
bilgiye ulaşılacak;  iletişim bilgi-
lerinizin şubemizde doğru olarak 
depolanması da yayınlarımızın, 
bültenimizin ve etkinliklerimizin 
duyurularının size kolaylıkla ula-
şabilmesini sağlayacaktır. Yar-
dımlarınız için şimdiden teşekkür 
ederiz. 

TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi

BİLGİ

İMO LOKALİ AÇILDI
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Başbakanın rektörlerle toplantısını 
protesto etmek isteyen öğrencilerin 
maruz kaldığı şiddetle ilgili genç-İMO 
tarafından 06.12.2010 tarihinde basın 
açıklaması yapıldı:

Arkadaşlarımız, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe 
Sarayı’nda üniversite rektörleriyle gö-
rüşmesini protesto haklarını kullanmak 
istemişlerdi. Karşılarında her zaman 
olduğu gibi yüzlerce polis, onlarca 
polis aracı buldular. Biber gazlarının 
ve copların gelmesi uzun sürmedi. 
Yerlerde sürüklendiler, gözaltına alın-
dılar. Birçok arkadaşımız gazdan etki-
lendi, polis darbeleriyle yaralandı,  bir 
arkadaşımızın gözaltında burnu kırıldı. 

Bütün bunlar gösterdi ki AKP’nin 
demokrasi açılımı halkların, emekçile-
rin, yoksulların olduğu gibi biz öğrenci-
lerin de hayatını tehdit etmektedir. 

Üniversiteler hakkında yapılan bir 
toplantının öğrencilerin katılımına ka-
patılması mümkün değilken makam 
arabalarının camından öğrencileri işa-
ret ederek tek tek gözaltına aldıran bir 
zihniyetin öğrencilerle “üniversiteleri” 
konuşmaya cesaret edebilmesini el-
bette beklemiyorduk. Üniversitelerdeki 
sivil polislerin “resmi” hale getirilmeye 
çalışıldığı, kampuslarımızın karakollaş-
tırıldığı, özgür düşüncenin önündeki 
engellere yenilerinin eklendiği ve öğren-
cilere “yumurtadan” sebeplerle hapis 
cezası verildiği bir ülkede “sultan” hali-
ne getirilen bir Başbakan’ı eleştirmenin 
bedelinin ağır olduğunu biliyoruz fakat 
YÖK’üyle, polisiyle, biber gazıyla AKP 
de bilmelidir ki bu ülkenin öğrencileri 
bedel ödemek için geçmişte olduğu 
gibi bugün de gözünü kırpmayacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi Öğrenci Üyeleri ODTÜ’de ya-
şanan polis şiddetiyle ilgili 17 Aralık 
2010 tarihinde açıklama yaptı:

Son dönemlerde referandumla be-
raber üniversiteler ve öğrenciler üzerin-
de baskısını artıran, toplumun aydınlık 
yüzü olan üniversiteleri gericileştirmeyi 
hedefleyen AKP’nin kirli yüzünü, mas-
kesini düşüren öğrenciler AKP’nin po-
lisinin şiddetine maruz kalmaktadır. 

Artan tepkileri, öğrenci protestolarını 
zor kullanarak bastıracağını, düşünce-

ge
nç

-İM
O

lere fikirlere zincir vuracağını düşü-
nen, fikir üretmeyen, düşünmeyen 
sadece her dediğine  alkış tutan 
bir gençlik yaratmayı planlayan 
AKP’lileri gittikleri her yerde, her 
üniversitede protestolarla karşıla-
yan öğrenciler, üniversitelerde ge-
ricilerin, sermayenin yerinin olma-
dığını, üniversitelerin bilim üretilen, 
bilginin ve bilimin halkın çıkarları 
için kullanıldığı yerler olduğunu her 
platformda haykırmaktadır. 

Protestoların son ayağı ODTÜ’ 
ydü. 15 Aralık 2010 tarihinde sabah 
saat 11 sularında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi içerisindeki TÜBİTAK 
binasında yapılan Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu toplantısına Tayyip 
ERDOĞAN  polis ordusuyla be-
raber katıldı. Tayyip ERDOĞAN’ın 
üniversitelerine geldiğini duyan, 
aralarında üyelerimizin de bulun-
duğu  öğrencilerin gün boyu süren 
protestolarında polis şiddeti ve 
gözaltı terörü önceki protestolarda 
olduğu gibi yine tekrarlandı.

Bizler İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi Öğrenci 
Üyeleri olarak öğrencilerin bu 
haklı protestolarında yaşanan 
polis terörünü şiddetle kınıyor ve 
haklı mücadelemizi yılmadan sür-
düreceğimizi bir kez daha belirti-
yoruz. genç-İMO ANKARA

AKP'nin 
İLERİ DEMOKRASİ" ANLAYIŞI

1 Aralık 2010 tarihinde Atılım, Gazi 
Üniversiteleri ve ODTÜ 2010 – 2011 
eğitim öğretim yılı sınıf ve üniversi-
te temsilcileri ile toplantı yapıldı. İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi Rahmi Löker 
Salonu’nda yapılan toplantıya İMO 
Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan, 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ferhat 
Yaşar Arıkan, Yönetim Kurulu Üyesi 
Selim Tulumtaş, İMO Ankara Şube 
Sekreteri Buket Çelik ve Şube çalışa-
nı Okan Çağrı Bozkurt katıldı. Yapılan 
toplantıda genç-İMO’nun genel yapı-
sından, işleyişi, ilkeleri ve çalışma an-
layışından bahsedilip, gelecek dönem 
yapılacak çalışmalar hakkında planla-
malar yapıldı.

SINIF ve 
ÜNİVERSİTE 
TEMSİLCİLERİ ile 
TOPLANTI

TMMOB ve TTB, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili yönetmeliklerin 
olumsuzluklarını bir kez daha ifade 
etmek için 16 Aralık 2010 Perşembe 
günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı önünde bir basın açıkla-
ması yaptı. TMMOB Yönetim Kurulu, 
TMMOB’ye bağlı odaların yönetici-
leri ve çok sayıda üyenin katıldığı ba-
sın açıklamasına, İMO’dan Merkez 
Yönetimi ve Ankara Şube Yönetimi 
de katıldı. Ortak metin TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu ta-
rafından okundu.

 
BU YÖNETMELİKLER 

YİNE OLMAMIŞ
SİYASİ İKTİDARI 

BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından benzer içerik-
te ama “üçüncü” kez olmak üzere 
hazırlanan  “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri Yönetmeliği”, “İşyeri 
Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk 
ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” 
ve “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik”leri 27 Kasım 
2010 tarihinde Resmi Gazete‘de ya-
yınlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 27 Kasim‘da, Antalya‘da, 
ilgili tüm tarafların katılı-mıyla, ça-
lışma yaşamının teorik altyapısını 
oluşturmayı amacladığı “İş Sağlığı 
ve Güvenliği Strateji Çalıştayı”nın 
açılış konuşmasında bu yönetmelik-
lerin yayınlandığını ilk kez duyurdu. 
Garip bir çakışma ile “Nasıl Olmalı?” 

sorusuna cevap aranırken “Nasıl ya-
pılacağı” da bildirilmiş oluyordu. Bu 
durumda demokratik katılım adına 
görüş almak ve toplantı yapmanın 
ya da yapılan bunca değerlendirme 
toplantısının samimiyet eksikliğini 
hayli aşan bir yaklaşımı ifade ettiği 
açıktır.

Bu Yönetmeliklere göre;
İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet 

sunumu ve eğitim hizmetleri taşe-
rona devredilmektedir. Taşeronluk İş 
Yasasında özel düzenlemesi bulu-
nan; işçi haklarının kısıtlanmasından 
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlem-
lerinin alınmamasına kadar birçok 
sakıncayı barındırdığından, mutlak 
zorunluluk hali dışında uygun görül-
meyen bir çalışma biçimidir. 

Genel olarak çalışma ilişkisinde 
uygun bulunmayan bir iş ilişkisi-
nin işçinin yaşam ve sağlık hakkını 
doğrudan ilgilendiren işçi sağlığı ve 
iş güvenliği alanında uygulanmak 
istenmesinin sağlığın korunması ve 
geliştirilmesine katkı sağlamayacağı 
açıktır. Daha çok işçinin daha etkin 
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleriy-
le karşılaşmasına yönelik çaba için-
de olunması gerekirken, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü‘nün 
taşeronlaştırmanın düzenleyicisi ve 
destekleyicisi olması doğru değildir.

Bugün işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanında ülkemizdeki en yaygın hiz-
met sunum modeli olan işyeri ortak 
sağlık birimlerinin tasfiye edilmesiyle 
yerine işyeri dışında özel şirketlerin 

kuracağı birimlerin geçirilmeye ça-
lışılması için gösterilen çaba kabul 
edilebilir değildir.

İş güvenliği mühendisleri ve İşyeri 
hekimlerinin eğitim hizmetlerinin 
özel dersaneler aracılı-ğıyla veril-
mesine yönelik ısrarı doğru bulmu-
yor ve kesinlikle kabul etmiyoruz. 
İdari yargı kararına aykırı olarak, 
TTB tarafından 2003 ve sonrasında 
verilen işyeri hekimliği sertifikalarını 
kabul etmemek ve TMMOB‘ye bağlı 
Odalar tarafından verilen iş güvenliği 
belgelerini görmezden gelmek, an-
cak Bakanlık tarafından verilenlerin 
tamamını kabul etmek şeklinde dü-
zenleme yapılmıştır. Bu düzenleme 
Bakanlığın bakış açısını net biçimde 
ortaya koymakta olmasının yanı sıra, 
hukuka aykırılıkta ısrar niteliğindedir. 
Bakanlık tarafından ortaya konulan 
tutum, siyasi bakışın hizmet gerek-
leri ve kamu yararının önüne geçmiş 
olmasından başka bir şey değildir.

Sosyal tarafların Yönetmeliklerden 
beklediği amaç, çalışanların işye-
rindeki tehlikelerle karşı-laşma ve 
onlara maruz kalma olasılığını en 
aza indirmek için oluşturulacak ör-
gütlenme, normlar ve sürekli göze-
timi mümkün kılan bir yapıyı ortaya 
çıkarmaktır. Bu yapının tarafları ise, 
Devlet, işveren, çalışanlar ve sendi-
kaları, iş güvenliği mühendisleri ve iş 
yeri hekimleridir. Bu unsurların doğ-
ru kurgulanması, güvenlik kültürü-
nün gelişimine ve sistemin tesisine 
güçlü bir temel sağlayacaktır. Bu ne-
denle, iş güvenliği mühendisi, işyeri 
hekimi ve sendikaları düzen-lemele-
rin içine, işlevine uygun ana unsurlar 
olarak doğru koymak gerekir. Bu un-
surları inkâra dönük bir yaklaşımın 
ürünü olan Yönetmeliklerin amaca 
hizmet etmeyeceği açıktır.

TMMOB ve TTB, bu yönetmelik-
lerin hazırlandığı süreçte her türlü 
yapıcı katkıyı sunmaya çalışmış ise 
de Bakanlığın katı ve dayatmacı tu-
tumuyla karşılaşılmıştır. Yayınlanan 
yönetme-likler, Bakanlığın işçi sağ-
lığını ve iş güvenliğini koruyup ge-
liştirmek değil bu alandaki piyasa 
aktörlerinin faaliyetlerini düzenleme-
yi önemsediğini açıkça ortaya koy-
muştur. TMMOB ve TTB öteden beri 
izlediği bu alanda her zaman olduğu 
gibi işçi sağlığının ve iş güvenliğinin 
korunmasından yana taraf olmaya 
devam edecektir.

BU YÖNETMELİKLER YİNE OLMAMIŞ 
SİYASİ İKTİDARI BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ
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Ankara’da AKP iktidarına karşı 
emekleri, onurları, gelecekleri için 
direniş gerçekleştiren TEKEL işçileri 
18 Aralık Cumartesi günü yeniden 
Ankara’ya gelerek basın açıklaması 
düzenlediler. Abdi İpekçi Parkı’nda 
bir araya gelen TEKEL işçilerine 
başta TMMOB Ankara İKK, KESK 
Ankara Şubeler Platformu, pek çok 
sendika, siyasi parti, demokratik 
kitle örgütü üyeleri destek verdi. 

TEKEL işçilerinin Abdi İpekçi 
Parkı’ndaki öğlen saatlerindeki ey-
lemde söz alan TMMOB Ankara İKK 
Sekreteri Ramazan Pektaş burada 
yaptığı konuşmada “TEKEL işçisi-
nin mücadelesini bizler, mühendis-
ler, mimarlar, şehir plancıları olarak 
destekliyoruz ve desteklemeye de-
vam edeceğiz. AKP’nin saldırısında 
yalnız değilsiniz. Mücadeleniz mü-
cadelemizdir sizleri saygıyla selam-
lıyorum” dedi.

Daha sonra KESK Ankara Şubeler 
Platformu Yürütme Kurulu adına 
Haydar Karagözlü, DİSK Limter-İş 
Sendikası yöneticileri, CHP İstanbul 
milletvekili Çetin Soysal, devrimci 
yapılar adına Zeynel Sabaz konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 
TEKEL işçileri adına basın açıklama-
sını Arzu Güneş okudu. Açıklamada 
şöyle denildi, “Türk-İş ve Tek Gıda-İş 

yönetimlerinin mücadeleden vaz-
geçmesi, özlük haklarımızla birlikte 
herkese iş ve iş güvencesi verilmesi 
talebinin meşruluğunu ve haklılığını 
ortadan kaldırmaz. 2009 yılının 15 
Aralık günü Ankara’ya geldiğimiz-
de, tek bildiğimiz ‘özlük haklarımız-
la birlikte iş’ talep ettiğimizdi. Bu 
talep için 78 gün Ankara Sakarya 
Caddesi’nde kurduğumuz çadırla-
rımızda birlerce TEKEL işçisi olarak 
direndik, hak aradık. Bedeller öde-
dik. Hamdullah Uysal arkadaşımızı 
kaybettik, birçok işçi ailelerinin ya-
nında olmadığı için ekonomik kayıp-
ların yanında yakınlarını da kaybetti; 
kiminin çocuğu intihar etti kiminin 
evi yandı kimi eşinden ayrıldı. Bu 
büyük mücadeleye rağmen 78 gün 
sonunda işçilerin iradesi dışında 
Tek Gıda-İş`in mücadeleden havlu 
atmasıyla TEKEL direnişi başarısız-
lığa uğratıldı. 2. TEKEL direnişimizin 
bugün 76. günü. İkinci mücadele 
dönemi birincinin yarım bırakıl-
ması sebebiyle güçlü bir şekilde 
başlatılamadı. Sebebi Tek Gıda-İş 
Sendikasıdır. Mücadelenin büyüme-
sini istemiyor çünkü. AKP Hükümeti 
ile işbirliği yaparak TEKEL direnişini 
hezimete uğrattı. Mücadelenin AKP 
hükümetine yönelmesini önleye-
rek kendilerini AKP’ye siper ettiler 
onu korudular. Bu yeni aşamada üç 
ana hedefimiz var. Birincisi artık Tek 
Gıda-İş üyesi değiliz ve 4 C`ye ge-

çen yalnız TEKEL işçileri değil tüm 4 
C`lilerle birlikte yeni bir iç örgütlen-
me gerçekleştireceğiz. Bu amaçla 
illerde İl İşçi Komisyonlarını kurmaya 
başladık. İl Komisyonları üzerinden 
Genel İşçi Komisyonu`nu oluştura-
cağız. İkincisi, atamaların yapıldığı 
kamu iş yerlerinde karşılaştığımız 
ekonomik ve özlük haklarımıza iliş-
kin sorunlar var. Bu sorunlara karşı 
mücadele edeceğiz ve kamu emek-
çileri alanında faaliyet yürüten sen-
dikalara üye olacağız. Üçüncüsü, 4 
C’nin kaldırılması mücadelemizi bü-
yütmek üzere, çalışma yaşamında 
giderek genişleyen ve sayısı artan 
oranda güvencesiz çalışanlarla, ta-
şeron işçileriyle birleştirmenin ola-
naklarını birlikte yaratmak üzere or-
tak örgütlenme ve birleşik mücade-
le perspektifiyle hareket edeceğiz. 
Kısacası, mücadeleyi sürdürmekte 
kararlıyız, inançlıyız.”

İşçiler basın açıklamasının ardın-
dan Mithatpaşa Caddesi’ne doğru 
yürüyerek TEKEL işçisi Hamdullah 
Uysal’a çarparak ölümüne yol açan 
trafik kazasının olduğu noktaya çi-
çek bırakıp saygı duruşunda bu-
lundular. TEKEL işçileri Sakarya 
Caddesi boyunca sloganlarla yürü-
yerek, 78 gün boyunca kendilerini 
yalnız bırakmayan esnafa karanfil 
dağıttılar.

TEKEL İŞÇİLERİNİN ANKARA’DA 
YAPTIĞI EYLEME DESTEK VERİLDİ
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TBMM’ye sunulan 
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” üzerine 
4 Aralık 2010 tarihinde bir basın açıklama-
sı yaptı:

 AKP Hükümeti, toplumun büyük kesi-
mini ilgilendirmesine karşın, toplumdan 
gizlediği politikaları yürütmeye yönelik 
yasa yapma biçimini bir kez daha tekrar-
layarak, 29 Kasım 2010 tarihinde “Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı”nı TBMM Başkanlığına sundu. 
Basında, “büyük vergi affı” olarak duyu-
rulan torba yasaya, esnafın vergi borcu-
na af getirileceği gerekçesinin arkasına 
saklanarak ilgili ilgisiz birçok düzenleme 
sokulmuştur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu’ndan 4857 sayılı İş Yasası’na, özel-
leştirmelere ilişkin mahkemelerin verdiği 
yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarının 
uygulanmamasından kamu kurumlarının 
İstanbul‘a taşınmasına kadar, AKP’nin 
devleti yeniden şekillendirme projesi söz 
konusu “torba yasa” içerisine yerleştiri-
lerek; hepsi tek tek tartışılması gereken 
düzenlemeler kamuoyunun dikkatinden 
kaçırılmak istenmektedir.  

Daha önce, “Devlet Memurları Kanunu 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı” adı altında TBMM‘ye 
sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
bekleyen düzenleme de bu yeni torba 
yasa içerisine sokularak, oldubittiye ge-
tirilmektedir. 

Devlet personel istihdamına ilişkin 
temel yasa değişikliği niteliğinde de-
ğişiklik öngören ve emek örgütlerinin 
pek çok itirazını barındıran bir tasarının 
özellikle “vergi affı” gibi bir konu ile bir-
leştirilerek yasalaştırılmaya çalışılma-

sındaki temel amacın, bu tür bir aftan 
yararlanacakların desteğinin alınması 
olduğu açıktır. Bu durum, çalışanların 
hak kayıpları ve sosyal devletin tasfiyesi 
ile toplumun tüm emekçi kesimleri üze-
rinde oluşacak olumsuz etkilere karşı 
gelişen haklı ve meşru muhalefeti yürü-
tenlerle, salt “vergi affı” üzerinden tasa-
rıyı destekleyenler arasında toplumsal 
parçalanma ve çatışmalara neden ola-
cak bir nitelik taşımaktadır.

“Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı” içerisindeki düzenlemeler top-
lumun tüm kesimlerini ilgilendirmektedir. 
Bu nedenle, toplumu temsil eden de-
mokratik yapıların görüşünün alınması da 
zorunludur. 

AKP, torba yasa adı altında ilgili ilgisiz 
konularda yasa değişikliği yapmaktan, 
ülkeyi torba yasalarla yönetme anlayışın-
dan bir an önce vazgeçmelidir. 

AKP, ÜLKEYİ “TORBA”YA SOKARAK 
YÖNETME GAYRETİ İÇİNDEDİR
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Mersin Akkuyu da kurulma çalış-
maları sürdürülen nükleer santrallere 
karşı sesini yükselten Mersin Nükleer 
Karşıtı Platform üyeleri ve Ankara NKP 
bileşenleri 25 Aralık 2010 Cumartesi 
günü Rusya Büyükelçiliği önünde basın 
açıklaması düzenledi. Açıklamaya İMO 
Ankara Şubesi yöneticileri de katıldı.

Nükleer karşıtı eylem öğle saatle-
rinde Atakule önünde açılan “Nükleer 
Santral İstemiyoruz, Mersin Nükleer 
Karşıtı Platform” pankartı ile başladı 
ve Karyağdı Sokak’ta bulunan Rusya 
Büyükelçiliği önüne yüründü. Burada 
Mersin NKP üyeleri yanlarında getirdik-
leri portakalları “radyasyonlu portakal, 
radyasyonlu muz” istemiyoruz diyerek 
Rusya Büyükelçiliği önüne fırlattılar.

Mersin NKP adına Sabahat Arslan 
basın açıklamasını okudu. Arslan basın 
açıklamasında “Rusya hükümetini uyarı-
yoruz” diyerek şöyle konuştu; “Rusya’nın 
Akkuyu’da kurmayı planladığı VVER 
1200 modelinin dünyada denenmemiş 
ve Rusya’nın teknik ve güvenlik kanun ve 
yönetmeliklerine uymadığı gerekçesiyle, 
mahkeme kararıyla Rusya’da kurulumu 
engellenmiştir. Rusya kendi ülkesinde 

kuramadığı sabıkalı teknolojisinin bizim 
ülkemizde kurmaya çalışmaktadır. Bu 
teknoloji ülkemiz için çok pahalı, tama-
men dışa bağımlı, kaza riski çok yüksek 
olup, enerjide arz güvenliğini ve tekno-
loji transferini de sağlayamayacaktır. 
Ayrıca nükleer enerjinin sonlu, finans-
man, yatırım, işletim, söküm maliyetleri 
açısından en pahalı, yakıt ve toknoloji 
olarak dışa bağımlı oluşu, hâlâ çözüle-
meyen radyoaktif atık sorunu, ekolojik 
dengeyi bozması nedeniyle ve üretim 
güvenirliliği, kaza ve risk açısından da 
en tehlikeli enerji üretim teknolojisi ol-
duğu yaşanmış ve bilimsel olarak kabul 
edilmiştir. Nükleer santrallerin atıkları için 
dünyada hâlâ sürekli depolama alanları 
kurulamıyorken, bu atıklar milyonlarca 
yılda yok olmazken, Çernobil kazası gibi 
olası bir kaza ya da sızıntı can kaybı ve 
geniş çevrenin etkilenmesi söz konu-
suyken; nükleer santrallerin bakım ve 
güvenlik maliyetleri kuruluş maliyetlerini 
aşıyorken, nükleer santrallerin bilim-
sel olarak savunabilir bir yanı yoktur.”

Sabahat Arslan’dan sonra söz 
alan TMMOB Ankara İKK Sekreteri 
Ramazan Pektaş da yaptığı ko-

nuşmada “ülkemizde nükleer san-
tral istemiyoruz. Dünyanın nükleer 
santrallere, nükleer silahlara ihtiyacı 
yok; dünyanın eğitime, sağlığa ihti-
yacı var. Nükleer santral kurulması 
halinde neler olabileceğini yıllardır 
söylüyoruz. Nükleer santral ener-
jide rant peşinde olanların projesi-
dir. Eyleme destek veren Derlerin 
Kardeşliği Platformu derelerimizin 
yok olmaması için mücadele ediyor, 
NKP nükleer santraller kurulmasın 
diye bugün burada. Nükleer santral 
zorunluluk değil siyasi bir tercihtir. 
Türkiye`ye nükleer santral kurulmak 
istenmesi enerji ihtiyacından değil 
nükleer santral lobicilerinin rant ihti-
yacından kaynaklanmaktadır” dedi.

NÜKLEER SANTRAL KARŞITLARI 
RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE 

EYLEM DÜZENLEDİ
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İMO Ankara Şubesi Başkanı 
Nevzat Ersan, 31 Aralık 2010 Cuma 
günü Ankara’da yapılan ulaşım zamla-
rıyla ilgili basın açıklaması yaptı:

Ulaşım Bir Haktır 
Zam Yapılarak Çözülemez…
Toplu taşıma ücretleri konusunda 

Türkiye’nin en pahalı illerinden biri 
olan Ankara’da, toplu taşıma ücretle-
rine 30 Aralık 2010 tarihinde UKOME 
kararı ile 01. 01. 2011 tarihinden iti-
baren geçerli olmak üzere ortalama 
%10 zam yapılmıştır. 

Yapılan zam oranı birçok yayın or-
ganında yüzde 5 olarak lanse edil-
miştir. Oysa bu oran tek başına doğ-
ru bir oran olarak görünmemektedir. 
Örneğin çok binişli kartların ücreti 
1.5 liradan 1.65 liraya çıkarılmış ve 
burada zam oranı yüzde 10 olarak 
gerçekleşmiştir. Yine çok binişli tam 
biletlerde uygulanan transfer ücretleri 
ise 50 kuruştan 55 kuruşa çıkarılmış 
ve zam oranı yine yüzde 10 olmuştur. 
Özel Halk Otobüsleri ve minibüslerde 
1.85 olan taşıma ücreti 2 liraya çıka-
rılmış ve zam oranı yüzde 8 olmuştur. 
Havalimanına sefer yapan EGO oto-
büslerinin 2 tam bilet olan taşıma üc-
retlerinin ise 3 tam bilete çıkarılmıştır.

Taşıt Odaklı Değil 
İnsan Odaklı Ulaşım
Ulaşımda karayollarının ve otomo-

billerin egemenliği artarken toplu ta-
şıma seçenekleri konusunda sadece 
lafta kalan uygulamaları harekete ge-
çiren Büyükşehir Belediye Yönetimi, 
toplu ulaşımla ilgili sorunları ulaşıma 
zam yaparak çözmek istemektedir. 
Bugün toplu ulaşımda sorunların ol-
duğu açık ve hepimiz tarafından bili-
nen bir gerçektir. Gerek otomobillere 
yönelik düzenlemelerin toplu ulaşıma 
tercih edilmesi gerekse de zam ör-
neklerinde olduğu gibi “sosyal bele-
diyecilik” anlayışının yerine “tüccar 
belediyecilik” anlayışının geçmesi 
belediye yönetiminin bu konudaki tu-
tumunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Belediyelerin kamu hizmeti olarak 
sunma yükümlülüğü bulunan ulaşım 
hizmeti kamu yararı esasında herkes 
için eşit ve ulaşılabilir düzeyde gerçek-
leştirmesi gerekir. Dolayısıyla ulaşım 
vatandaşlar için bir haktır. Büyükşehir 
Belediye Yönetimi, yıllardan beri va-
tandaşın ulaşım hakkını “yüksek 
kar” için kullanmakta, birçok hattaki 
EGO otobüsleri yerine özel halk oto-
büsleri arttırırken insanları balık istifi 
gibi yolculuklara mahkum etmekte 
ve metro gibi toplu ulaşım seçenek-
lerinin geliştirilmesi konusunda adım 
atmamakta, var olan metro inşaatla-

rını bitirmek için çaba göstermemek-
tedir. Belediyenin ulaşımdan kâr etme 
çabası da geçtiğimiz yıllarda yapılan 
zamlara karşı açılan davaların sonu-
cunda görülmüştü. 

Ulaşım Kâr-Zarar Odaklı 
Değerlendirilemez…
Büyükşehir belediyesi, bu yıl da ön-

ceki yıllarda olduğu gibi “toplu taşı-
ma kamu hizmetinin sürekliliğinin 
sağlanması” gerekçesiyle ulaşıma 
zam yapmayı çözüm olarak ortaya 
koymuş doğalgaz, akaryakıt gibi gir-
dilere zam yapılmasını bahane olarak 
göstererek belediyenin yapması ge-
reken kamu hizmetini vatandaşın ce-
binden ödemek istemektedir. Ulaşımı 
kamu hizmeti kapsamından çıkararak 
belediyenin kâr-zararına sebep olan 
bir unsur olarak değerlendirmektedir. 
Ulaşımın kâr-zarar odaklı değerlen-
dirilmesi ise vatandaşlarının bir bö-
lümünün maddi kaynakları itibariyle 
herkese ait olan bu alandan yararla-
namaması anlamına gelmektedir. 

Ulaşım kâr-zarar odaklı düşünül-
memesi gereken her vatandaşın eşit 
ve ulaşabilir şekilde yararlanması ge-
reken bir kamu hizmeti olduğu unu-
tulmamalıdır. Belediyeler bunu sağla-
makla yükümlü olmanın yanında aynı 
zamanda kenti araçlar için değil insan 
yararına düzenlemeyi temel almalı, 
kent merkezlerini insanların kullanı-
mına açmalıdır. Bunun için en uygun 
olan metro gibi toplu taşım ulaşım 
seçeneklerini geliştirmeli ve bu ulaşım 
türlerini yaygınlaştırmalıdır.

Büyükşehir belediye yönetimi, va-
tandaşlar için temel bir hak olan ulaşım 
hakkını hak olmaktan çıkararak vatan-
daşı hizmetten yararlanan değil hizmeti 
satın alan haline getirmektedir. Bugün 
Ankaralılar yurttaş değil müşteri konu-
muna sokulmak istenmektedir. 

Ulaşıma Yüzde 100, 
Asgari Ücrete Yüzde 45 Zam
2010 yılı enflasyon oranları ortala-

ma yüzde 7-8 aralığında beklenirken, 
2011 için belirlenen asgari ücret yüzde 
4-5 aralığında artırılırken toplu taşıma 
araçları için yapılan bu zam oranı fa-
hiştir. Kamu yararı düşünen bir anlayı-
şın yıllık enflasyon oranının altında üc-
ret artışlarının olduğu bir ekonomide 
kamu hizmetlerine zam değil, indirim 
yapması gerekir. Çünkü sosyal be-
lediyecilik bunu gerektirir; kamu hiz-
metinden kâr etmek gibi bir düşünce 
geçerli olmamalıdır.  

Yine hatırlayacağımız gibi 2008 yı-
lında toplu taşıma araçlarının ücretleri 
1 lira idi. Bugün yapılan zamlarla son 
3 yıl içinde toplu taşıma araçlarının üc-

retlerine yüzde 100 zam gelmiş oldu. 
Asgari ücret ise 2008 yılından bu yana 
yaklaşık yüzde 45 artmıştır. 

Halk Otobüsleri Kazanıyor, 
“EGO Zarar Ediyor”
Zamlarla Belediye Kurtarılıyor
Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanı Sayın Gökçek, yapılan zam-
lardan sonra ‘’Ayda 10 milyon lira 
zarar ediyoruz. Bunun tabii ki hep-
sini kapatmayacak bu zam ama en 
azından bir kısmını kapatabilir” diyor. 
Ankara’da toplu taşıma hizmetleri-
nin zarar etmesi inanılması güç bir 
durum. Eğer ki her şeye rağmen za-
rar ettiği gerçekse de, burada Sayın 
Gökçek yine hatayı kendinde aramalı. 
Birçok güzergâhta EGO otobüslerinin 
sayısı azaltılırken, halk otobüslerinin 
sayısı artmaktadır. 

Bugün Ankara’da yaşayan vatan-
daşlar, toplu taşıma hizmetlerinden 
pahalıya yararlandığı kadar konforlu 
ve güvenli bir biçimde de yararlana-
mıyor. Toplu taşıma bir kamu hizme-
tidir ve bu hizmetten herkesin eşit, 
güvenilir, konforlu ve en ucuz şekilde 
yararlanılması esas alınmalıdır. Oysa 
bugün büyükşehir belediye yöne-
timi, 3 tane büyük metro projesini 
bile tamamlayamamış ve Ulaştırma 
Bakanlığı’na devretmiştir. Ne zaman 
tamamlanabileceği konusunda net bir 
bilgi yoktur. Bugün dünyanın en kala-
balık 38. kenti olan Ankara’da halen 2 
adet metro hattı var. 

Ulaşımda Zamlar 
Geri Çekilmeli Toplu Ulaşım
Seçenekleri Geliştirilmelidir
Ulaşımda karayollarının ve otomo-

bil taşımasının getirdiği olumsuzluk-
lar dikkate alınmalıdır. Otomobillere 
yönelik ulaşım seçeneklerinin geliş-
tirilmesi ve metro gibi toplu ulaşım 
seçeneklerinin geliştirilmemesi kenti 
yaşanılır olmakta uzaklaştırmasının 
yanında, kentin trafik sorunlarını da 
arttırmaktadır. 

Ankara’da toplu taşıma hizmetle-
rindeki sorunların çözümü ulaşım üc-
retlerine zam yapmak değildir. Çözüm 
aynı anda daha çok kitleyi, daha hızlı, 
daha güvenli, daha konforlu taşıma 
imkanı yaratan metro gibi toplu taşıma 
alternatiflerinin geliştirilmesidir. Bu ko-
nuda Ankara’da yarım bırakılan met-
ro hatlarının bitirilmesi öncelik olmalı 
ve yeni hatlar gündeme getirilmelidir. 
Aksi takdirde bu zamlar sürekli olarak 
yeni zamlar şeklinde karşımıza çıkma-
ya devam edecektir. 

Nevzat ERSAN
İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı

ULAŞIM ZAMMI - BASIN AÇIKLAMASI YAPIM İŞLERİ 
İHALELERİNDE SINIR 
DEĞER FORMÜLÜNDE 
DEĞİŞİKLİK

Yapım işleri ihalelerinde sınır değer 
formülü, 29/12/2010 tarih ve 27800 
sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanan Kamu İhale Genel 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ ile değiştirilmiştir. Bu kapsamda 
ilanı veya duyurusu 1/1/2011 tarihi ve 
sonrasında olan yapım işi ihalelerinde 
idareler tarafından aşağıdaki hususla-
rın dikkate alınması gerekmektedir:

1) Değiştirilen formülde yer alan (N) 
sınır değer katsayısı, ilanı veya du-
yurusu 1/1/2011-30/4/2011 tarihleri 
arasında olan ihalelerde Kamu İhale 
Genel Tebliğinin 45.1.1.1. maddesi 
uyarınca 29/12/2005 tarih ve 26038 

ESKİ ŞUBE 
BAŞKANLARIMIZDAN 
ERDAL BİNGÖL’Ü 
KAYBETTİK

Odamızın mesleki ve toplum-
sal mücadelesinde yıllardır görev 
üstlenen yöneticimiz, dostumuz 
ve mücadele arkadaşımız Erdal 
Bingöl hayata veda etti. Bir süre-
dir sağlık sorunları nedeniyle te-
davi gören Erdal Bingöl, 4 Ocak 
2011 Salı akşamı Gazi Üniversitesi 
Hastanesi’nde yaşamını kaybetti. 

6 Ocak 2011 Perşembe günü 
Karşıyaka Mezarlığı’na defnedi-
len Erdal Bingöl’ün cenaze tö-
renine İMO ve İMO Ankara Şube 
yöneticileri ile çok sayıda üyemiz 
de katıldı. İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın mesleki ve toplumsal 
mücadelesini çok zor koşullar 
altında yürüttüğü, ülkemizin en 
karanlık yılları olarak tarihi kayıt-
lara geçen, 1980’li yıllarda Erdal 
Bingöl Odamızın ve Birliğimizin 
Yönetim Kurulu organlarında en 
ön saflarda mücadelesini yürüttü. 
Mesleki ve toplumsal mücadeleyi 
ortak zeminlerde yürütebilmenin 

başarılı bir referansı olarak hafıza-
larımızda ve yüreklerimizde yerini 
alan Erdal Bingöl saygın, müte-
vazı ve mücadeleci kişiliğiyle biz-
lerle yaşamaya devam edecektir. 
İnşaat Mühendisleri Odası’nın ve 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin başı sağ olsun.

Erdal Bingöl kimdir?
Erdal Bingöl, 1948 yılın-

da Hatay Dörtyol’da doğdu. 
1970 yılında Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde lisans,  1974 yılında 
aynı okulda yüksek lisans öğ-
renimini tamamladı. 1970-1976 
yılları arasında DSİ Barajlar ve 
HES Dairesi’nde proje mühendisi 
ve mukavele tatbikat başmühen-
disi olarak görev aldıktan sonra 
üç yıl bir inşaat firmasında şan-
tiye şefi ve teknik müdür olarak 
çalıştı.1979-1986 yılları arasında 
Turizm Bankası Genel Müdürlüğü 
Antalya Yatırımları Grup Başkan 
Yardımcılığı; 1986-1992 dönemin-
de ise bir inşaat şirketinde şanti-
yeler planlama ve organizasyon 
müdürlüğü ile proje müdürlüğü 
yaptı.  1992’den 2004 yılına kadar 
kendi inşaat firmasında mesleki 
çalışmalarını sürdürdü.  2004-

2009 yılları arasında farklı inşaat 
şirketlerinde teknik grup başkan-
lığı, genel müdür yardımcılığı ve 
yurtdışı projeler koordinatörlüğü 
yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası 
yayın organı Türkiye Mühendislik 
Haberleri Dergisi’nin yayın koor-
dinatörlüğünü yürütmekteydi. 

Yayınları
Dolusavak Su Yüzü Hesapları 
(1971)
Morgen-Price Metodu ile Zemin 
Stabilite Analizi (1974)

TMMOB ve İMO çalışmaları
İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi 4. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanlığı göre-
vini yürüttü. 
İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
27. ve 28. Dönemleri’nde 
Yönetim Kurulu Üyeliği; 30. 
ve 31. Dönemleri’nde Yönetim 
Kurulu II. Başkanlığı yaptı. 
TMMOB’nin 26. 27. ve 28. 
Dönemleri’nde Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevini yürüttü.  
1979 yılında Türkiye Mühendislik 
Haberleri Dergisi Yayın Kurulu 
Üyeliği görevini sürdürdü.

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde 
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair 
Tebliğ’de yer alan “Üstyapı (Bina) 
Grubu İşler”, “Elektrik İşleri”, “Mekanik 
Tesisat İşleri” ve “Telekomünikasyon 
ve Otomasyon İşleri” grubundaki ya-
pım işleri ile bu işlerle ilgili tamamla-
ma, onarım, sondaj, yıkma, güçlen-
dirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer 
yapım işlerinde (1,20)’dir. İhale konusu 
yapım işinin kapsamında farklı katsa-
yılara tabi iş kısımlarının bulunması 
durumunda; sınır değer katsayısı, söz 
konusu kısımlardan toplam yaklaşık 
maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla 
olana göre belirlenecektir. 

2) Gerekli görülmesi durumunda 
sınır değer katsayıları, ilanı veya duyu-
rusu 1/5/2011 tarihi ve sonrasında ya-
pılacak ihaleler için uygulanmak üzere 
Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. 
maddesi uyarınca ilgili Bakanlık tara-
fından belirlenerek 1-31 Mart 2011 ta-

rihleri arasında Resmî Gazete’de ilan 
edilecektir. Belirtilen tarihler arasında 
ilgili Bakanlık tarafından sınır değer 
katsayısı ilan edilmez ise Kamu İhale 
Genel Tebliğinin 45.1.1.1. maddesine 
göre tespit edilen sınır değer katsayısı 
uygulanacaktır.

3) İlanı veya duyurusu 1/1/2011 tari-
hi ve sonrasında yapılacak olan yapım 
işleri ihalelerinde sınır değer, Kurumun 
www.kik.gov.tr adresinden ulaşılan 
“İlanı veya duyurusu 1/1/2011 tari-
hi ve sonrasında yapılan yapım işleri 
ihalelerinde kullanılacak sınır değer 
hesaplama aracı” kullanılarak hesap-
lanacaktır.

4) İhalede uygulanacak sınır değer 
katsayısı ihale ilanı veya davet mektu-
bu ile idari şartnamenin “Diğer husus-
lar” başlıklı bölümünde belirtilecektir. 
Bu hususa ilişkin olarak Kurumumuz 
tarafından EKAP üzerinde gerekli dü-
zenleme yapılmıştır.
İlgililerin dikkatine önemle duyurulur.
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Ülkenin dört bir yanında inşa-
atları başlayan ya da lisansı alı-
nan Hidroelektrik santral(HES) 
sayısı 1700’ü aşmış durum-
da. Yapılması planlanan tüm 
HES’ler ülkedeki mevcut ku-
rulu gücün % 5’ini geçmiyor. 
Amacın elektrik üretimi değil suyun 
kullanım hakkı sözleşmeleri imzala-
narak suyun mülkiyetini almak oldu-
ğunu ise gelişen mücadeleler teşhir 
etmiş durumda. Başlangıçta santral 
kurulduğunda iş imkânı yaratacağı 
umudu ile ses çıkartmayan köylüler, ilk 
HES’in yapımı ile birlikte çevresel etki-
lerini acı bir şekilde yaşayarak öğrendi. 
HES’lere karşı gelişen mücadele, ilk 
başta santrallerin doğaya etkileri üze-
rinden başlarken, suyun mülkiyetinin 
ele geçirilmesi tehdidi ile suyun ticari-
leşmesine kaşı çıkan ve doğanın me-
talaştırılması sürecine karşı kapitalizm 
karşıtı bir mücadeleyi bilince çıkarma-
yı başardı.

HES’lere karşı doğasını ve suyu-
nu savunan köylülere karşı bizzat 
Başbakandan “ülkenin elektriğe ihtiya-
cı var, bunlar elektrik üretilmesine kar-
şı” şeklinde saldırılar başladı. Elektrik 
üretimi ihtiyacı, varlık sebebi sanayi-
leşmeye ve üretime bağlı olan mühen-

rulu güç içindeki oranı %5 iken, se-
naryoların gerçekleşmesi duru-

munda 2020 yılında toplam 
kurulu güç içindeki oranı 

daha da düşecektir. 
Yapılmak istenilen 

HES’lerin enerjide 
dışa bağımlılığı 
azaltacağı iddi-
ası bu rakam-
lar ile gerçekçi 
değildir. Yine 
TEİAŞ’ın pro-
jeksiyonlarında 
2009 yılı için pu-

ant güç 29-30 bin 
MW değerlerindedir, 

olası arızalar için ku-
rulu gücün bu değerden  

%25 fazla olması yeterli 
olabilmektedir. %25’lik ar-

tış ile 37 bin MW’lık Kurulu güç 
bulunması gerekmekte iken aynı yıl 

Türkiye’deki Kurulu güç 44 bin MW’ dır. 
Aslında şu an Türkiye’deki kurulu güç puant de-

ğerinin çok üstündedir. 

Enerji ihtiyacı ve bu ihtiyaçtaki yüksek artış oranları, ülkenin 
gelişmesi ve büyüme oranları ile açıklanmaktadır. Kişi başına 
düşen elektrik tüketim oranları gelişmişlik düzeyi olarak gös-
terilmektedir. Kişi başına elektrik tüketiminin yüksek olduğu 
merkez kapitalist ülkelerde hane elektrik tüketimi ve sanayinin 
elektrik tüketiminin toplam elektrik tüketimine oranları birbirine 
çok yakın değerler taşımaktadır. OECD ülkelerinde kişi başı-
na düşen elektrik tüketiminin en yüksek olduğu – dolayısıy-
la gelişmişlik düzeyinin de en yüksek olması gereken – ülke 
İzlanda’nın aynı zamanda 2008 yılında patlak veren Küresel 
ekonomik kriz sonucunda iflas eden ülke olması ise çarpıcıdır.

Elektrik Üretimi; Kimin için? Nasıl?
Sınıfın egemenliğini sürdürebilmesi, aslında bir sınıfın kendi 
sınıfsal çıkarlarını tüm toplumun çıkarları olarak sunabilme ve 
örgütleyebilme becerisine bağlıdır. Türkiye’de sermaye sınıfı-
nın kendi çıkarlarını tüm toplumun çıkarları olarak sunabilme 
becerisi, yüksek artış oranları beklenilen enerji ihtiyacının 
kimin ihtiyacı olduğu sorusunu sormamızı zorlaştırmakta ve 
sınıfsal bir perspektiften uzaklaşarak enerjiyi sadece teknik 
değerler olarak tartışmamıza neden olmaktadır. 

Oysa bu yüksek artış oranları ile enerji ihtiyacı, yoğun emek 
sömürüsüne dayanarak hızla gelişen Türkiye kapitalizminin 
ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacıdır. Kendisini aşırı üretim ve 
tüketim üzerine kurgulayan ve bu sayede kârını maksimize 
etmeye çalışan kapitalizm daha fazla üretim için daha fazla 
enerjiye ihtiyaç duymakta, diğer yandan da tüketimi sürekli 
olarak körüklemektedir. Elektrik tüketimini bir gelişmişlik dü-
zeyi olarak sunarken, elektrik ihtiyacındaki bu yüksek artış 
oranları beklentisini de gelişme ve büyümenin göstergesi ola-
rak ilan etmektedir. 

Uluslararası tedarik zincirine eklemlenerek hızla gelişen 
Türkiye sermayesinin daha fazla enerji talebi olduğu doğ-
rudur. Ancak sermayenin bu hızlı gelişimi güvencesiz emek 
sömürüsüne dayanmakta istihdam ve refah yaratmamakta-

dır. Elektrik tüketimindeki artış oranları sadece sanayi ya da 
hizmet sektörlerinin elektrik tüketimindeki artışı değil, aynı 
zamanda hane tüketiminde de hızlı bir artışı öngörürken, 
Elektrik Piyasası Kanunu da elektrik hizmetinin kamusal bir 
hizmet ve hak olmaktan çıkartarak bir tüketim malı haline 
dönüştürmektedir. Aydınlatma için tüketilen elektrik tasar-
ruflu ampuller ile azalırken ya da hayatımızın artık vazgeçil-
mezleri olan temel elektrikli tüketim cihazlarının –buzdolabı, 
TV, çamaşır ya da bulaşık makineleri vb.- daha az elektrik 
tüketen sürümleri çoktan piyasaya sürülmüşken hane elek-
trik tüketimindeki hızlı artış nasıl gerçekleşecek? Bu sorunun 
cevabı için evimizin mutfağında ya da salondaki elektrikli ci-
hazların sayısına bakmak yeterli olacak sanırım. Kapitalizm 
bizlere sürekli çeşitli işlevlere sahip yeni elektrikli cihazlar üre-
tebilmek için hızla elektrik tükettiği gibi, bizlerin de tüketim 
alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını değiştirerek üretilen bu ürünleri 
satın almamızı ve hane elektrik tüketiminde de bu yolla hızla 
bir artış gerçekleşmesini sağlamaktadır.  Pek çoğu daha ön-
ceden pekâlâ elektrik tüketmeden de yapabildiğimiz işlem-
leri –elektrikli Türk kahvesi makinesi mesela- artık piyasadaki 
elektrikli aletler ile gerçekleştirmemizi istemektedir. Pek ço-
ğumuz evlerimizde özellikle de mutfaklarda hızla artan elek-
trikli cihazları hayatımızı kolaylaştırdığı için gelişmişlik düzeyi 
olarak görürken, seçim döneminde Tunceli’de su tesisatının 
olmadığı köylerde seçim rüşveti olarak çamaşır makineleri 
dağıtıldığını unutmaktayız. Gelişmişlik evimizde ne kadar çok 
işlemi elektrikli cihazlar ile yapabildiğimizle değil bir ülkedeki 
tüm yurttaşların en temel insani gereksinimlerinin karşılanıp 
karşılanmadığı üzerinde ölçülebilir, ya da ölçülmelidir. 

HES’lere karşı gelişen köylü hareketleri, suyu mülkiyetleri 
haline getirerek doğayı metalaştırmaya çalışan ve kâr hırs-
ları için doğayı acımasızca katledenin sermaye olduğunun 
çoktan bilincine çıkarmış durumda. Çevre hakkı mücadelesi, 
kentli ve elitist bir mücadele olmaktan çıkarak köylü hareket-
lerine dönüşüp sınıfsal bir içerik kazanırken, ülkemizde anlaş-
maları imzalanarak hayata geçirilmek istenen nükleer enerji 
santraline karşı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması 
gerektiğini savunan bizlerin önüne önemli bir sorunu koy-
muş durumda. Enerji üretim teknolojilerini onu elinde tutan 
ve uygulayan sınıftan ve onun ihtiyaçlarından bağımsız olarak 
tartışılabilir miyiz?

Artvin’de katıldığım bir panelde Derelerin Kardeşliği 
Platformunun sözcüsü arkadaşlarımızdan biri “biz burada 
HES yapılmasına karşı çıkarken, rüzgârdan, güneşten baş-
ka kaynaklardan elektrik üretilsin diye savunma yapıyorduk, 
Ankara TMOOB İKK’ nın çevre mücadelelerini buluştur-
duğu etkinlikte rüzgâr santrallerine karşı mücadele eden 
Samandağ’lı köylülerle tanışınca sorunun nerede olduğunu 
anladık” demişti. Mücadeleler büyüdükçe ve birbiri ile bu-
luştukça eksik parçalarımız da yerine oturuyor, tartışmanın 
zemininin alternatif enerji üretim teknolojilerine değil, alterna-
tif bir sistem tartışmasına oturtmamız gerektiğini biz teknik 
insanlara bir kez daha hatırlatıyor.

Doğanın metalaştırılmasına karşı mücadele eden derelerin 
savunucuları, bugün bize enerji tartışmalarını da bütün-
lüklü olarak kapitalizm karşıtı bir temele oturtma imkânını 
sunuyor. Ve cüretkârca enerji dahil tüm temel yaşamsal ih-
tiyaçların erişiminin güvence altına alındığı, mal ve hizmet 
üretimlerinin piyasa tarafından değil, halkın temel insani 
gereksinimlerine göre planlanarak üretilebildiği yarınları 
düşünmek gerekiyor. 

SUYUN TİCARİLEŞMESİNE
KARŞI MÜCADELE ile ELEKTRİK 
ÜRETİM İHTİYACI ARASINDA

SALINAN
MÜHENDİSLER

dislerin de kafasını en çok karıştıran 
konu. Biz mühendisler, bir yandan su-
yun ticarileşmesi sürecine karşı bir du-
ruş sergilerken bir yandan da elektrik 
üretimi ihtiyacı arasında salınıyoruz. 

HES’ler ve elektrik üretimi arasında ki 
bağlantıyı kurmak ve kararlı bir duruş 
sergileyebilmek için kısa bir hatırlatma 
yapmaya ihtiyaç var. 2001 yılında çı-
kartılan Elektrik Piyasası Kanunu ile 
bir yandan elektrik dağıtım şirketleri-
nin özelleştirilmesi karara bağlanırken 
bir yandan da elektrik üretiminin özel 
sektör tarafından da yapılması karara 
bağlanmıştı. Elektrik üretiminde kamu 
yatırımları durdurularak yeni yatırım-
ların özel sektör tarafından yapılması 
teşviklerle (alım ve fiyat garantileri ile) 
sağlanmış, özel sektörün elektrik üreti-
mindeki payı hızla arttırılmıştı. Ardından 
2005 yılında Yenilenebilir Enerji 
Kanunu çıkartılmış ve HES, rüzgar, 

güneş, jeotermal, biyokütle 
gibi alanlarda özel teşvikler 
belirlenmiş idi. 2009 yılında 
yayınlanan Elektrik Enerjisi 
Piyasası ve Arz Güvenliği 
Strateji Belgesi’nde; 2023 
yılına kadar rüzgar enerjisi 

kurulu gücünün 20000 MW, jeotermal 
enerjide ise kurulu gücün 600 MW’ a 
yükseltilmesi aynı süre içinde teknik ve 
ekonomik olarak değerlendirilebilecek 
Hidroelektrik potansiyelin tamamının 
elektrik enerjisinde kullanılacağı ifade 
edilmektedir.

TEİAŞ tarafından 2005-2020 yılları 
arasında %7,9 ve % 6,4’lük yıllık ar-
tışlara göre iki senaryo oluşturulmuş; 
%7,9lük artış ile 2020 yılında puant 
değer 79350 MW, enerji talebi 499490 
GWh, %6,4’luk artış ile 2020 yılında 
66611 MW, enerji talebi 406533 GWh 
olarak belirtilmiştir. 2010 yılında ku-
rulu güç 45 bin MW, enerji talebi ise 
200 bin GWh değerlerindedir. Bu artış 
oranları gerçekçi olmadığı gibi, yüksek 
artış oranları ülkedeki elektrik ihtiyacını 
yüksek oranlarda tutarak özellikle sa-
yıları 1700’ü aşan HES’lerin yapılma-
sının gerekliliği konusunda bir basınç 
yaratmaktadır. Lisansı verilen ve inşaat 
aşamasındaki HES’lerin bugünkü ku-
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nündedir. Proje çeşitleri, tıpkı Kyoto 
protokolünde de yer aldığı gibi 
enerji verimliliği, yenilenebilir enerji 
ve karbon yakalama alanlarını kap-
samaktadır. 2012 öncesinde gönül-
lü piyasalarda yer alan alıcılar 2012 
sonrasında zorunlu küresel karbon 
piyasalarına katılacağı için, gönüllü 
piyasalardaki işlem ve sermaye hac-
minin azalması yönündeki kaygılar 
daha şimdiden yurt içi karbon pi-
yasalarında konuşulur hale gelmiştir 
(İklim Platformu, 2010). Buna karşın, 
gönüllü piyasaların küresel karbon 
piyasasına geçiş açısından bir tür 
“bekleme salonu” işlevi görmesi 
ve karbon ticareti kazançları büyü-
dükçe daha fazla sayıda firmanın 
bu bekleme salonuna giriş yapmak 
zorunda olması bu kaygıları geçer-
sizleştirmektedir. Karbon ticaretinin 
tüm olarak doğa, ekosistem ve do-
layısıyla toplumu ilgilendiren boyutu 
da esas olarak bu alanın sermaye 
sınıfı açısından bir cazibe merkezi 
haline geleceği aşama ile ilintilidir. 
Bu aşamaya gelinmesi hem kaçınıl-
mazdır hem de bugünden öngörül-
mesi kolay değildir. Özellikle enerji 
ihtiyacının kapitalist toplumdaki aşı-
rı üretim olgusu dikkate alındığında 
tekabül ettiği gerçeklik bu ihtiyacın 
her zaman artarak devam edeceği-
dir. Dolayısıyla karbon ticaretinden 
pay almak için yenilenebilir enerji 
yatırımı yapan firmalar aynı anda bir 
taşla iki kuş avlamış olacaktır: hem 
talebi hiç azalmayan bir arz; hem 
de bu arzın “temiz ve yenilenebilir” 
olarak tanımlanmasından kaynaklı 
ekstra bir kazanç. Dünyada bütün 
ülkelerin krizin artan ve genişleyen 
etkileriyle sarsıldığı günümüzde 
böyle ikili bir kazancı garanti eden 
bir yatırım biçimine sermaye sınıfı 
tarafından gösterilen talebin hızla 
çığ gibi büyüyeceğini bugünden ön-
görmek yanlış olmayacaktır. Sanko 
ve Zorlu gibi geleneksel olarak 
tekstil, elektronik vb farklı alanlarda 
faaliyet gösteren tekil sermayelerin 
birer birer yenilenebilir enerji sektö-
rüne geçiş yaptıklarını açıklamasının 
ardında da bu ikili kazanç vardır. 
Sektöre yeni giren işletmeler de var-
dır. Bunlardan 100 MW Kurulu güce 
sahip Uluabat Hidroelektrik Santrali 
için karbon sertifikalandırma süre-
cini tamamlayan Akenerji, bugün 
itibariyle Türkiye’nin Gönüllü Karbon 
Standardına (VCS) göre tescil edil-
miş barajlı en büyük hidroelektrik 
santraline sahiptir. Akenerji, yatırımı 

devam eden HES’leri devreye girdi-
ğinde her yıl yaklaşık 1 milyon ton 
karbondioksit salınımı engellemiş 
olacağını belirtmektedir. Yenilenebilir 
enerji yatırımlarına hız veren Şirket, 
Global Tan Energy ile imzaladığı 
sözleşme/anlaşma çerçevesinde, 
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 150 mil-
yon dolarlık yatırımla hayata geçen 
Uluabat Hidroelektrik Santrali’nin 
karbon sertifikalandırma süreci-
ni de tamamlamış bulunmaktadır. 
Santralin, bir yılda yapacağı üretim-
le yaklaşık 200 bin ton CO2 salınımı 
engelleyeceği belirtilmekte (Kobi 
postası13 Aralık 2010); ancak bu-
nun karbon ticareti açısından ne ka-
darlık bir kazanç sağlayacağına hiç 
değinilmediği için Şirketin bu yatırım 
ile gerçekten toplumsal bir sorum-
luluğu yerine getirmeyi amaçladığı 
sanısı uyanmaktadır. 

Bu örneklerden de görülebileceği 
gibi HES ve jeo-termal enerji yatı-
rımlarının kısa sürede bugünküne 
oranla çok daha fazla artacağı açık-
tır. Yenilenebilir enerjinin eko-sis-
tem ve toplum üzerindeki en yıkıcı 
etkileri de tam bu dönemde açığa 
çıkacaktır. Kyoto temelli karbon ti-
caretinin eko-sistemle ilişkili bir yı-
kıcı boyutu daha vardır ki o da su 
havzalarının en büyük besin kay-
nağı olan ormanların ve bütün su 
kaynaklarının da anlaşmada sayılan 
emisyon azaltıcı doğal kaynaklar 
arasında bulunmasıdır. Anlaşma, 
doğal ve yapay ormanlar ile göl, 
nehir ve diğer su kaynaklarına eko-
nomik bir vasıf kazandıran şirket/
ülkeleri karbon kredileriyle ödüllen-
dirmekte; ama bunu yapmayan ve 
doğal varlıklarını, ormanlarını doğal 
haliyle koruyan ülkeleri karbon kre-
disi vermeyerek cezalandırmaktadır. 
Doğal varlıkların ekonomik vasıf ka-
zanması, ancak sermaye ve emek 
kullanılarak birer işletme gibi işle-
tilmesiyle mümkündür. Yani orman-
ların serbest kereste üretimine açıl-
ması, göllerin yat ve sörf turizmi için 
kiralanması, nehirlerin HES ve içme 
suyu şirketlerine teslim edilmesi an-
lamına gelmektedir. Dolayısıyla önü-
müzdeki süreçte bütün ülkeler kar-
bon ticaretindeki paylarını arttırma 
adına doğa yağmalamalarına start 
vereceklerdir.

Türkiye’de karbon projelerinden 
bazıları  “Havadan para kazanma 
dönemi” kapak haberiyle, “kurum-

sal sosyal sorumluluk” kapsamın-
da medyada boy göstermektedir1. 
Türkiye’de yürütülen gönüllü karbon 
ticareti yatırımları halen 23 adet 
olup; bunlardan 3 tanesi HES yatı-
rımı 2 tanesi ise jeo-termal yatırımı 
şeklindedir. (İklim Platformu, 2010)  
Gönüllü Emisyon Ticaretinin bu 
gelinen en erken aşamasında bile 
paydaşlar belirlenmiş, bir piyasa 
oluşumu yavaş yavaş görünür hale 
gelmeye başlamıştır. Bu paydaşlar 
arasında sayılanlar ve işlevleri DPT 
tarafından şu şekilde kategorize 
edilmektedir:

•Emisyon azaltma projelerini hazır-
layarak emisyonlarının sertifikalarını 
satma yetkisine sahip olan Proje 
sahipleri
• Kendi portföylerindeki büyük azal-
tım sertifikalarını satan Toptancılar,
• Küçük miktarlardaki sertifikaları 
bireylere veya organizasyonlara sa-
tan Perakendeciler:,
• Kendilerine ait bir emisyon sertifi-
kaları olmamasına rağmen emisyon 
sertifikası alanlar ile satanları buluş-
turarak aracılık eden Komisyoncular, 
(DPT, Gönüllü Emisyon Ticaretinden 
Türkiye’nin Kazanımları, 19.01.2010)

Emisyon ticareti adıyla da anılan 
karbon ticaretinde, belirlenen emis-
yon azaltımı hedeflerine hızla ulaş-
mak için, firmalara düşük maliyetli, 
oldukça cazip bir pazar çerçevesi 
sağlanmaktadır.  Buna göre, sera 
gazı emisyonunu belirtilen hedef-
ten daha fazla azaltan bir şirket/
ülke, gerçekleştirdiği bu ek indirimi 
başka bir taraf şirkete/ülkeye sata-
bilmektedir. Sera gazı emisyonunu 
azalttığı varsayılan proje yatırım 
alanları arasında HES’lerin yanı sıra 
rüzgâr, güneş, biogaz/biyokütle ve 
ağaçlandırma gibi başlıklar da bu-
lunmaktadır (GTE 28.Nisan 2009) 
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1. BARES Projesine “Havadan para kazanma 
dönemi” kapak haberiyle, “kurumsal sosyal 
sorumluluk” kapsamında CNBC tarafından 
hazırlanan bir programda yer verilmiştir

Her ne kadar Türkiye’de yükselmek-
te olan HES karşıtı mücadelelerin 
gündeminde pek fazla yer almıyor 
olsa da, HES yatırımları hidroelek-
trik enerjinin Kyoto Protokolünde 
“yenilenebilir enerji kaynakları” ara-
sında sayılmasından bu yana bütün 
dünyada en cazip yatırım alanların-
dan biri haline gelmiş durumdadır. 
Kyoto protokolü uyarınca 2008-
2012 yılları arasında, sanayileşmiş 
ülkelerdeki sera gazları emisyonu-
nun 1990 yılı seviyesine göre ortala-
ma %5,2 oranında aşağıya çekilme-
si hedeflenmektedir(GTE 28.Nisan 
2009). 2012 tarihi aynı zamanda 
küresel ölçekte gelişkin bir karbon 
piyasasının miladı olarak belirlen-
miştir. Bu tarihe kadar ise ülkeler/
şirketler gönüllülük temelinde olu-
şan iç piyasalarda faaliyet göstere-

cek ve böylece bir anlamda dene-
yim kazanacaklardır. 

Bu bağlamda Türkiye’de de büyük 
kamu kurumları, holdingler ve ya-
bancı ortaklı firmalar başta olmak 
üzere, uygun nitelikteki firmaların 
“karbon dostu” nitelik kazanması 
için karbon tasarrufu yaratan proje-
lere destek olmaları konusunda bi-
linçlendirme ve kapasite geliştirme 
çalışmaları önerilmektedir. Bu öne-
rilere göre; öncelikle tüm sektör-
lerde ve firmalarda karbon ayak izi 
hesaplamalarının gerçekleştirilmesi 
sağlanmalıdır. Dolayısıyla beklenti, 
tüm firmaların, karbon yönetimi il-
kelerini, hem çevre yönetiminin bir 
parçası hem de işletme verimliliği 
ve rekabetin arttırılmasının bir ara-
cı olarak uygulamaya sokması yö-
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Buraya bakın, burada, bu kara mermerin altında
Bir teneffüs daha yaşasaydı,

Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür
Devlet dersinde öldürülmüştür.

Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu:
- Maveraünnehir nereye dökülür?

En arka sırada bir parmağın tek ve doğru karşılığı:
- Solgun bir halk çocukları ayaklanmasının kalbine!dir.

Ece Ayhan - Meçhul Öğrenci Anıtı

Ancak ‘Yamuk Bakılınca’ görülen bir nesne

Şiirdeki Maveraünnehir’in nereye döküldüğü sorusu-
na verilen cevap ‘tekinsiz’ bir bilgelik içermektedir. 
Bilgecedir; keza bilginin ne olduğuna dair bir gizi barın-
dırmaktadır.  ‘Tekinsiz’dir; çünkü herhangi bir soruya ve-
rilecek herhangi bir yanıtın doğruluğunun hiçbir otorite 
tarafından değerlendirilemeyeceği bir boşluk yaratır. 

Atını sabana sürenle, kahvede at yarışı oynayan için at 
nedir? Bu soruya verilen yanıtlar hiçbir zaman atın ‘ken-
dinde’ ne olduğuyla alakalı olmaz; cevap her zaman ce-
vabı verenin atla kurmuş olduğu ilişki ile alakalı olacaktır. 

Soruyu ya da cevabı böyle bir eksiklikle yaftalamak 
“hangisi doğru” ya da “kim haklı” sorularına da cevap 
verilemezmiş gibi bir düşünceyi de haklı olarak peşinde 
sürükler. 

Mesela, özel üniversitelerin varlığının eğitimde fırsat eşitli-
ği ilkesine aykırı olup olmadığına dair bir soruyu Yeditepe, 
Koç ya da Bilgi Üniversitesinin sahibine sorduğunuzda 
alacağınız cevapla, orada okuyanlardan çok daha yük-
sek puan almasına rağmen devlet üniversitelerini tercih 
etmek zorunda olan ama yine de dışarıda kalan bir öğ-
renciden alacağınız cevabın aynı olması ihtimali yoktur.

Böylesi bir soru cevap diyalektiğini, üniversite eğitiminin 
niteliği konusunda, üniversite sayısını iki katına çıkaran 
ve kontenjanları %50’ye yakın arttıran hükümetin bir üye-
sine sorulan soruya verdiği cevapla, bu üniversitelerde 
ilköğretim tarzı sınıflarda, niteliksiz hocalarla, kütüphane-
siz bir ortamda eğitim gören, üniversite bittikten sonra 
KPSS ve benzeri sınavlarla 4 ya da 5 yıl daha ucuz işgücü 
olarak piyasaya girmek için çaba sarf eden öğrencinin 
vereceği cevap derin bir yarık içerir. Aynı derin yarık üni-
versitelerin özerkliği, paralı eğitim ve harç ücretleri gibi 
konularda öğrenci, akademisyen, iktidar ve YÖK’ün bilgi 
üretim süreçlerini de baştanbaşa kat eder.

Totaliter bir mit: 
“Öğrenciler siyaset yapıyor”
Eğer bu ifade bir cehalet içermiyorsa, mutlaka manipüla-
tif söylem tarzının ya da muhafazakar totaliterliğin ideo-
lojik bir dışavurumudur. Bültenimizin bu orta sayfasında 
defalarca odalarımıza yönelik saldırılarda da kullanılan 
“siyaset yapıyorlar” argümanının siyasal alanın tasfiyesi 
çabasının bir işareti olduğunu söyledik ve odalarımızın 
bu tür ajitatif söylemlere karşı cepheden, politik olduk-
larını ve bunun şimdi yönetimde bulunanlarla ilgili olarak 
değil, üyelerinin sınıfsal konumlarıyla alakalı kurumsal ve 
yapısal bir zorunluluk olduğunun deklare edilmesi gerek-
tiğini ifade ettik. Bu elbette mühendislerin ve mimarların 
işçileşme ve proleterleşme biçimlerinin Neo-liberalizmin 
yeni emek denetim stratejisi içindeki değişen konum-
larının tespit edilmesiyle mümkündü. Nasıl ki İtalya’dan 
İspanya’ya ve tüm Avrupa’ya yayılan eylemler artık öğ-
rencilerin yarı-aydın, küçük burjuva özgürlük ve özerklik 
taleplerinden çok daha fazla eğitimin metalaştırılmasına 
yönelik sınıfsal taleplerin öne çıkardığı konjonktürel bir 
tarzı gözler önüne seriyorsa mimar ve mühendislerin de 
değişen konumları ve bağımlılık ilişkileri, onların örgütlü-
lüklerinin ve söylemlerinin de bir değişimini zorunlu kı-
lıyordu. Bunu tartışmak bile içeride ve dışarıda iktidarın 
“siyaset yapılıyor, üyelerinin sorunlarıyla uğraşmıyorlar” 
biçimindeki manipülasyonunun destek bulmasına neden 
oluyordu. Fakat tartışılan şey tam da üyelerimizin ve on-
ların örgütlülüğünün çıkarlarının yeni dönemde nasıl sa-
vunulabileceğinin yöntemlerini bulabilmekti.

“Siyaset yapıyorlar” temelsizliği ve cehaleti ile şimdi de 
öğrenciler karşı karşıya. Elbette öğrencilere karşı hükü-
met cephesinden düzeysiz suçlamalar da geliyor fakat 
bunları tartışmamızın bileşenleri olarak sunmayı, ciddi 
bir düzey sorununun bu yazı açısından da yaşanmasına 

neden olacağından tercih etmiyoruz. Tartışmamız köklü 
biçimde duygusal motiflerden çok teorik düzlemde yürü-
tülmelidir. 

Politikayı meclis çatısı altındaki teknik bir iş olarak algı-
layanlar aslında neyi saklamaktadırlar? Cevap oldukça 
açıktır: Meclisin bir temsilciler organı olduğunu unutup 
orayı mutlak ve monarşik iktidarın mekânı olarak gör-
mekle yurttaşların siyasal varoluşlarını gerçekleştirdikle-
ri Kamusal Alanın (bunun içine üniversiteler, sendikalar, 
odalar ve hak taleplerinin siyasetin gündemine taşınması 
mücadelesinin verildiği tüm uzamları katabilirsiniz) siya-
setin gerçek zemini olduğunu unutturmak istemektedirler. 
Kamusal alanın kapitalizm içindeki almış olduğu metalaş-
mış şekil ise ancak emek kavramı dolayımıyla tartışılabilir. 
Emek, sadece türün devamlılığını sağlayan bir şey olarak 
kavransa bile -canlılığın devamlılığını sağlamak dahi gü-
nümüz kapitalizmi altında sorunlu bir durum oluşturur-
ken- canlılığın bu devamlılığını sağlama durumu türün 
hayvansal varlığını idame ettirmesi ile insani varlığını ida-
me ettirmesi arasındaki bir yarılmayı da söz konusu etme-
mizi zorunlu kılar. Çünkü türün canlılığını devam ettirmeye 
yarayan barınma, sağlık gibi haklar metalaştırma süreçleri 
ile birlikte piyasanın yasalarına dahil hale gelirken, türün 
insan olarak devamlılığını sağlamaya yönelik eğitim, kül-
tür-sanat, ulaşım, adalet gibi hak alanları da metalaştır-
ma süreçlerine içkin hale gelir. Açıktır ki türün hayvan ya 
da insan olarak devamlılığını sağlayan bu hakların ulaşı-
labilir ya da ulaşılamaz duruma gelmesi kamusal alanın 
şekillendirilmesi ile ilgilidir. Kapitalist iktisadi ilişkiler alanı 
içinde bu durumun şekillenmesini sağlayan yegâne politik 
dolayım da emek ve emek denetim süreçlerinin almış ol-
duğu yeni şekillerdir. Dolayısıyla emeğin yeniden üretimini 
sağlayan temel süreçlerde olduğu gibi emek gücünün sa-
hibinin insan olarak üretimini sağlayan dolayımlar da piya-
sanın metalaştırıcı etkisi altındadır. Ve her ikisi de açıktır ki 
kamusal alanın yeniden şekillendirilmesi ile ilgilidir.

İşte öğrenci hareketinin temel motivasyonu insanın türsel 
olarak hayvanlıktan çıkarak insanlaşma sürecinin temel bi-
leşenlerine ulaşma olanaklarının piyasaya devredilmesine 
ve artık ulaşılmaz hale gelmesine karşı çıkmaktır. Bunun 
da yolu kendilerine siyasal bir hat olarak Neo-liberalizmin 
metalaştırma (eğitimin, sağlığın, ulaşımın metalaştırılması 
vb.) süreçlerini seçenlerin politik tercihlerine karşılık bu 
olanaklara ulaşmayı eşitlik temelinde örgütleyen bir başka 
politik hat seçmektir. Öğrenciler tam da bunu yapmakta-
dırlar; yapmaları zorunlu olanı: Politik bir konum almayı.

Yumurta: 
Bir işaret fişeği ve ‘yamuk bakmak’…
Bütün bu tartışmalardan sonra öğrencilerin yumurtalı 
eylemlerinin ikili işlevi açığa çıkar. İlk olarak o ‘yer bel-
li eden’ bir işaret fişeğidir. Öğrenciler kendi yerlerini de 

iki türlü belli etmektedirler: İlk olarak bütün bu yaşanan 
kapitalistleşme ve metalaştırma süreçlerine karşı kendi 
konumlarını da etkileyecek olan uygulamalar hakkında 
söyleyecek sözleri olduklarını göstermek istemektedir-
ler; keza onları hiç kimse dinlememektedir. Diğer yan-
dan da bu süreç karşısında söyledikleri sözlerin nasıl 
bir perspektiften söylendiğine dair kendi yerlerini belli 
etmektedirler: Yumurta, “ben de varım”ın dikkat çekici 
nesnesidir.

Yumurta eylemlerinin başarısına dair ikinci önemli nokta 
ise ‘yamuk bakma’yı herkese öğretmesidir. Kimi zaman 
gündelik rutin içinde gözlerimiz olan biten her şeye sıra-
danmış muamelesi yapar. Oysa sıradan gibi gözüken bir 
çok şey aslında bizzat hükümran güç tarafından sıradan-
laştırılır. Burada yumurta, artık ortaöğretim tarzı bir eği-
tim kurumunun bilgi aktarım işlevini yerine getiren ama 
aslında bilgi üretim sürecinin mekanı olan üniversitenin 
gerçek işlevini tekrardan görmemizi sağlayan bir ‘yamuk 
bakma’nın açığa çıkarılmasının nesnesidir.

Aslında ona bir üçüncü işlev daha yüklenebilir; kendilerini 
demokrasinin vazgeçilmez taşıyıcısı olarak sunanların, bu 
nesne sayesinde açığa çıkmış bilinçaltlarını tüm Türkiye’ye 
göstermesi de oldukça ilginçtir: Kimi zaman ufak bir mü-
dahale gizli olanın tümünü açık eden büyük bir edime 
dönüşür. Keza öğrenciler gelecekte nasıl bir dünyada ya-
şamak istediklerini açıkça ifade etmeye çalışmaktadırlar, 
fakat onlara şimdinin ideal formunu sabote eden demok-
rasi düşmanları muamelesi yapılmaktadır. Oysa “Gelecek 
olmak basitçe demokrasinin ilave bir niteliği değil, ama 
onun en içte yatan çekirdeği, demokrasiyi demokrasi ya-
pan şeydir: Demokrasinin artık ‘gelecek olmadığı’, ama 
yürürlükteymiş gibi yaptığı an -eksiksiz gerçekleştiği an-
totalitarizme gireriz”.

Desteğe değil, 
düşünmeye çağırıyorlar…

Öğrencilerin bizlerden istediği şey sadece onlara destek 
olmamız değil; çünkü onlar yapmış oldukları eylemlerle 
açığa çıkarmış oldukları yeni kavramsal kodların ve üret-
miş oldukları perspektifin bizim de hikayemiz olduğunu 
söylüyorlar. 

Nasıl ki üniversitenin piyasalaşması onların sınıfsal ko-
numlarında bir değişme yaratıyorsa, dünya üzerindeki 
neo-liberal emek denetim süreçlerinin bizim de altımız-
daki zemini çektiğini ve ancak toptan bir karşı koyuşun 
“İnsan”ı kurtarabileceğini söylüyorlar. 

Öğrenciler “Maveraünnehir nereye akar” sorusu soruldu-
ğunda bizlerin de coğrafya kitaplarındakilerden farklı bir 
cevap vermemizi bekliyorlar.    
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ile ilgili Bakanlık iş ve işlemlerinin yü-
rütülmesini sağlamak üzere” şeklinde 
belirtilmiştir. Bu çok genel bir görev 
tanımıdır. Yapı denetim komisyonu-
nun görevlerine, yönetmelikle açıklık 
getirileceğinin düşünüldüğü kanısına 
varılmıştır. Yönetmelikler, yasaların 
uygulanmasını sağlamak amacıy-
la hazırlanan düzenleyici kurallardır. 
Yapı denetimi hakkında kanunda de-
ğişiklik taslağında bu konuda bir hü-
küm getirilmediğine göre, yönetme-
likle düzenleyici kurallar getirilmesi 
hukuka aykırı olacaktır. Bu nedenle, 
yapı denetim komisyonlarının gö-
revlerinin tanımlanması, merkezdeki 
yapı denetim komisyonu ile ihtiyaca 
göre kurulacak il yapı denetim ko-
misyonlarının görev, yetki, sorumlu-
luk sınırlarının da ayrıca belirtilmesi 
gerekir. Bu bağlamda Yapı denetim 
komisyonlarının görevlerinin kanunda 
belirlenmesi, komisyonların çalışma 
usul ve esaslarının ise yönetmelikte 
belirlenmesinin uygulamada daha az 
sorun yaratacağı düşünülmektedir.

2) İkinci madde ile getirilen düzen-
lemede; Yapı Denetim Kuruluşlarının 
sözleşme bedellerinin düşürülmesi-
ne yönelik gerekçelerde, fiili durum-
da söz konusu olan fiyat kırımlarının 
önüne geçileceği öngörüsüne yer 
verilmişken, “Bir denetim faaliyeti-
nin gerçekleştiği yörenin koşullarına 
göre yapı yaklaşık maliyetinin %1‘i ila 
%2‘si arasında” belirlenecek bedel 
ifadesi, pratikte %50‘lik fiyat kırımı-
nın kanunlaştırılması anlamını taşı-
maktadır. Ayrıca aynı koşullara sahip 
iller, bölgeler arasında, hatta İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi illerde aynı il için-
de aynı kapsamdaki işe farklı fiyat 
belirlenmesi gibi eşitlik ilkesine aykırı 
sorunlara yol açması muhtemel bir 
düzenleme olma riskini taşımaktadır.

2.maddenin 4.fıkrasında; Yürürlük-
teki yönetmeliğin 26. maddesinde 
belirtilen inşaatın yapım süresine 
bağlı katsayı ve formül devre dışı kal-
mış gibi görünüyor. Bu durumda hiz-
met sözleşmesinin imzalanması sıra-
sında inşaat yapım süresinin 2 yıl ola-
rak belirlenmesi ön görülüyor. Ayrıca 
hizmet bedeli 2 yıl için yapı yaklaşık 
maliyetinin %1ila %2 arasında tespit 
edilmesi, yapı sahibi ile Yapı Denetim 
Kuruluşu arasında pazarlık yapılma-
sını yasaya bağlamaktadır.

Başka bir değişle Yapı Denetim 
Hizmet Bedeli inşaat yapım süresi 
2 yıl olan bir inşaat için asgari yapı 

yaklaşık maliyetinin %1‘i olacak an-
lamına geliyor. Yasa eliyle yapılan fi-
yat kırımının hizmete, çalışan mimar 
ve mühendise yansıyacağı açıktır. 
Mühendis ve mimarlar düşük ücretle 
çalışmak zorunda kalacaklarından, 
nitelikli hizmet üretmenin de olanağı 
ortadan kalkacaktır. Fiyat kırımların-
dan denetçi mimar ve mühendislerin 
etkilenmemesi ve istihdam edilecek 
personele yansımasının önü kapa-
tılmalıdır. Bu nedenle, asgari ücretin 
belirlenmesi kaçınılmaz bir görevdir.

2.maddenin son fıkrasında; “Yapı 
denetimi ile ilgili hizmetlerde kulla-
nılmak üzere, yapı denetimi hizmet 
bedelinin % 1‘i ruhsatı veren ilgili 
idare,%1‘lik bedelin Bakanlık döner 
sermaye işletmesi hesabına aktarılır.” 
ifadesi yer almaktadır. %1‘lik bedelin 
Bakanlık döner sermaye işletmesi 
hesabına aktarılması bu gelirin kulla-
nılmasını ucu açık hale getiriyor. Yapı 
denetim kuruluşlarının hizmet bedel-
lerinin hangi idare tarafından ödene-
ceği konusu ise belirsizleştirilmiştir.

3) Kanun tasarısı taslağının 3. 
Maddesi ile yürürlükteki kanunun 
“sicillerin tutulması yapılara sertifika 
verilmesi” başlıklı 7. Maddesi yürür-
lükten kaldırılmaktadır.

Bu maddenin yürürlükten kaldırıl-
masının gerekçesi,”Yapı denetim ku-
ruluşları ile bu kuruluşların mimar ve 
mühendislerinin yapı denetimine ait 
sicillerinin tutulmasına dair hükümler, 
yaklaşık dokuz yıllık uygulamada ob-
jektif sonuçlar vermemesi, Kanunun 
amacına dönük bir yarar sağlama-
ması ve bürokrasiyi arttıran bir uy-
gulama olması nedeniyle; bu Kanun 
kapsamında denetimi gerçekleştiri-
lerek yapılmış olan yapılar için serti-
fika verilmesi hususu ise, ilgili idare 
görevleri arasında değerlendirilerek, 
hazırlanacak yönetmelikte açıklan-
ması düşünüldüğünden, 7 nci mad-
denin Kanun metninden çıkartılması 
uygun mütalaa edilmiştir” biçiminde 
açıklanmaktadır.

Yapı denetiminde görev yapan 
mimar ve mühendisler, tüm mesle-
ki faaliyetlerini üyesi oldukları mes-
lek odalarının gözetimi ve denetimi 
altında yürütmektedirler. Bu temel 
ilişkiden yola çıkarak, mimar ve mü-
hendislerin yapı denetimi sürecinde 
bağlı oldukları Odalar ile ilişkilerinin 
mutlaka korunması, hukuki ve fiili 
olarak Odaları tarafından yerine ge-

tirilen görevlerin aynen sürdürülmesi 
gerektiğini, 4708 sayılı Kanunun yü-
rürlüğe girdiği günden bu yana dile 
getirilen bir konudur. Aksi halde, yani 
meslek odalarıyla üyelerinin bağlan-
tısının kopartılması halinde sistemin 
çeşitli zaaflara uğrayacağı ve gerekli 
denetimin yapılamayacağı vurgulan-
mıştır. Bu eleştirilerimizin odağında 
yer alan konuların başında da mimar 
ve mühendislerin sicillerinin meslek 
odalarınca tutulması gerektiği ol-
muştur. Zaten bütün mesleki faali-
yetleri açısından üyelerinin sicillerini 
tutan meslek odalarının, yapı dene-
tim faaliyetleriyle ilgili sicillerinin yapı 
denetimi komisyonunca tutulmasının 
olanağı bulunmamakta idi ve geçen 
9 yıllık süreç içerisinde bu durum an-
laşılmış ve ilgili maddenin yürürlük-
ten kaldırılmasına yönelik gerekçede 
açıkça yer almıştır.

Bugün için, meslek mensuplarıyla 
Odaları arasındaki bu ilişkinin doğru 
bir şekilde kurularak, proje ve yapı 
denetçisi mimar ve mühendislerin si-
cillerinin Odaları tarafından tutulması 
gerekirken, sicillerin tutulması gerek-
liliğinin tamamen ortadan kaldırılma-
sı sorunları çözmeyeceği gibi, daha 
da artmasına yol açacaktır. Nitekim 
Kanunun 9 yıllık uygulamasında 
yaşanan pek çok sorunun kaynak-
larından birini de, mimar ve mühen-
dislerin sicillerinin gerektiği gibi tu-
tulamaması ve sicil değerlendirmesi 
yapılamaması oluşturmaktadır. Bu 
nedenle, Kanunun 7. Maddesinde 
yer verilen sicil tutulması gereklili-
ğinin yürürlükten kaldırılmayarak, 
mimar ve mühendislerin sicillerinin 
bağlı bulundukları odalar tarafından 
tutulacağı şeklinde değiştirilmesi ge-
rekmektedir. 

Aynı sorun, meslek odalarının gö-
rev ve yetki alanı içerisinde yer alan, 
denetçi mimar ve mühendislerin 
eğitimi, eğitim sonrasında belgelen-
dirilmeleri, meslek ilkelerine aykırı 
hareket etmeleri halinde cezalandı-
rılmaları, belgelerinin iptal edilmesi 
gibi konularda da yaşanmaktadır. 
Bu yetki ve sorumlulukların meslek 
odalarından alınmış olması, yapı de-
netim sisteminin istenilen etkinlikte 
sürdürülememesine neden olmakta-
dır. Bu nedenle, kanunda yapılacak 
değişiklik kapsamı içerisine, denetçi 
belgelerinin bir eğitim sonucunda 
ilgili meslek odalarınca verileceği, 
denetçi mimar ve mühendislerin ka-
nuna aykırı uygulamalarından dolayı 
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Bildiğiniz üzere, yapı üretim süreci 
kamunun denetiminde işleyen ve aynı 
zamanda ardışık çok aktörlü bir süreç-
tir. Kalkınma planları çerçevesinde ha-
zırlanan planlar uygulama aşamasına 
kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın, 
Başbakanlığın ve yasama organının 
yetkisindedir. Uygulama planları ise 
Belediyelerin tasarrufunda olan bir yet-
kidir. Yerleşim ve uygulama planlarından 
kamu idarelerinin sorumlu olduğu her 
türlü tartışmadan uzaktır.

Uygulama aşamasının kendisinden 
ve denetiminden Belediyeler sorum-
ludur. İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım 
izni veren Belediye, yapı üretim süre-
cinde kamu adına yetkileri kullanan 
idare olduğundan bu süreçte başat 
sorumludur. Belediyeler,  gelecek ne-
sillere karşı bir sorumluluk duygusu 
içinde çevreye uyumlu, sosyal, gü-
venli, ekonomik, kalıcı şehir gelişimi-
ni ve genelin huzuruna hizmet eden 
sosyal hukuka uygun yer kullanımını 
ve denetimini sağlamak zorundadır.

Tasarım, inşaat, uygulama ve dene-
tim aşamasında görev yapan mimar 
ve mühendislerin mesleki sorumlulu-
ğu, 1/1000 uygulama imar planına ka-
rar verildikten sonra devreye girmek-
tedir. Ancak bu süreçte, mühendis 
ve mimar yalnız olmayıp, müteahhit, 
iş sahibi, imalatçı, ithalatçı, alt yük-

lenici, usta, işçi, kullanıcı, laboratuar, 
yapı denetim şirketi, belediye, valilik 
ve Bakanlık da bu süreçte bulunmak-
tadır. Bu sürece ihale, pazarlama ve 
satış işlemlerini de dahil edebiliriz. Bu 
sürecin bir bütün olması gerekirken, 
karar vericiler ve uygulayıcılar arasın-
da bir birliktelik sözkonusu değildir.  
Bu kadar çok aktörlü süreçte, yetkiler 
ve sorumluluklar tanımlı olmadığından 
hukuki sorumluluklarda ve yetkilerde  
karmaşa yaşanmaktadır. Kanımızca 
sorun ve çözüm, planlamadan baş-
layarak bu sürecin bir bütün olarak 
ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 
Birliğimiz, bu süreçten koparılarak ele 
alınan parçacı yaklaşımlara her zaman 
itiraz etmiştir ve bugün de bu parçacı 
yaklaşıma devam edildiğini üzüntüyle 
karşılamaktadır.

1999 Marmara depremi, merkezi 
ve yerel idarelerin sorumluluklarını 
yerine getirmediğini/getiremediğini 
açıkça ortaya koymuştur. O halde, 
merkezi ve yerel idareler popülist 
yaklaşımları bir yana bırakarak, siste-
mi bir bütün olarak ele almalı ve bu 
sistem içinde yer alan merkezi, yerel, 
hizmet yönünden yerinden yönetim 
kuruluşları olan meslek örgütlerini 
ve yapı sürecinde yer alan diğer ak-
törlerin (yapı sahibi, müteahhit, yapı 
denetim şirketi vb.) yetki, görev ve 
sorumluklarını işin doğasına uygun 
olarak yerli yerine koymalıdır. Aksi 
halde mevzuatlar birbirinden kopuk 
ve çelişkili, yetki ve görevler birbiriyle 
çatışır noktasında yine süreç işletile-
mez halde kalacak ve yeni sorunlar 
eklenerek büyüyecektir.

Görüş istemiş olduğunuz 4708 sa-
yılı Yapı Denetimi Hakkında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Taslağı, yu-
karıda belirtmiş olduğumuz bütünün 
bir parçası olup, bütünden kopuk ele 
alınmıştır. Bütünden kopuk olmasının 
yanında kendi içinde çelişkili, gerek-
çenin amacından uzak, yalnızca ce-
zalandırma yönü ağır basan bir taslak 
niteliğindedir. 

Gerekçelerde mevcut kanunda 
öngörülen idari yaptırımların eksik-

liği vurgulanmakta ve değişiklikle-
rin genel olarak yaptırımları içerdiği 
görülmektedir. Elbette bir kanunda 
yaptırımlar olacaktır, ancak yaptırım-
ların uygulanabilmesinin önkoşulu, 
sektördeki sorumluların belirlenmesi 
ve sorumluların yetki ve görevleri-
nin eksiksiz tanımlanmasıdır. Ancak 
Kanunda halen denetçi mimar ve 
mühendislerin ve diğer teknik ela-
manların görevleri açık bir şekilde 
belirlenmiş değildir.

Ayrıca özellikle sistemdeki aksak-
lıklarla ilgili sorumluluk sadece mimar 
ve mühendislere aitmiş gibi, denetim 
safhasında görev verilen denetçi ve 
kontrol elemanı olan mimar ve mü-
hendislere yönelik yaptırımlar konu-
sunda ağırlıklı olarak düzenlemelere 
yer verilirken, yapının üretilmesi saf-
hasının asıl öznesi olan ve sistemin 
temel sorunu olan müteahhitlik alanı-
na ilişkin bir  düzenleme getirilmemiş 
olması büyük bir sorun olarak ortada 
durmaktadır. 

Kanun tasarısı taslağının maddele-
rini irdeleyecek olursak;

1) Birinci madde ile getirilen düzen-
lemede; örgütlenmenin il düzeyinde 
düşünülmesi olumlu, ancak meslek 
odalarının katılımının, Bakanlığın ge-
rekli görmesi hallerine bırakılması ek-
sik bir düzenleme olarak görülmek-
tedir. Meslek odalarının katılımı kesin 
ve vazgeçilmez olarak sağlanmalıdır.

Meslek odalarından görevlendir-
menin “gerekli görülmesi” koşuluna 
bağlanması yerine; yapı denetim 
sürecinde yer alan TMMOB‘a bağ-
lı meslek odalarınca belirlenecek 
temsilcilerin Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunda yer alacağının belir-
tilmesi daha doğru olacaktır. İl Yapı 
Denetim Komisyonunun oluşumun-
da da yine meslek odaları temsilci-
lerinin de yer alması gerekmektedir.

Getirilmesi düşünülen düzenleme-
de yapı denetim komisyonunun gö-
revleri olarak “Bu kanun uygulanması 
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kendi meslek odalarınca cezalandır-
maya tabi tutulacakları, gerektiğinde 
belge iptalinin de ancak odalar eliyle 
gerçekleşeceğine ilişkin değişiklikler 
yapılması gerekmektedir.

4) “İdari müeyyideler” başlığı altın-
da düzenlenen madde, aynı hak ve 
yetkiye sahip olmayanları aynı mad-
de içinde harmanlamış ve cezalar 
anlaşılmaktan uzaktır. Oysa, bir ceza 
öngörülüyorsa bunun açık ve belirli 
olması gerekmektedir. Cezaların be-
lirliliği ilkesine aykırı olan bu madde 
aynı zamanda hak arama özgürlüğü-
nü de kısıtlamaktadır. Yalnızca itiraz 
yolunu öngörmesi, üst merciye baş-
vuruyu yasaklayan düzenleme hukuk 
devleti ilkesine de aykırıdır. 

Cezalar, aynı suçu işleyenler hak-
kında farklı bedeller tahsilini dolayı-
sıyla farklı yaptırımları öngörmektedir. 
Nisbi oran, belirsiz bir ceza öngördü-
ğünden Anayasa mahkemesi karar-
larına aykırıdır.

Mühendis ve mimarlara en ağır 
ceza öngörülmüştür. “Yapı denetim 
kuruluşuna iki defa para cezası ve-
rilmesine sebep olduğu anlaşılan 
denetçi mimar ve denetçi mühendis-
lerin belgeleri, Merkez Yapı Denetim 
Komisyonu tarafından iptal edilir. Bu 
suretle belgesi iptal edilen denetçi 
mimar ve denetçi mühendisler, beş 
yıl süre ile herhangi bir yapı denetim 
veya laboratuar kuruluşunda idari 
veya teknik görev alamaz ve baş-
ka bir yapı denetim veya laboratuar 
kuruluşunun ortağı olamaz” düzen-
lemesi çok ağır bir yaptırımı öngör-
mektedir. Çünkü, Yasanın bütünlüğü 
göz önüne alındığında yapı denetim 
kuruluşuna karşı hangi yetkilere sa-
hip olduğu düzenlenmeyen, mesleki 
bağımsızlık ilkesi göz ardı edilen ve 
iş güvencesinden yoksun bırakılan 
bu düzenlemede, mühendis ve mi-
marlar, bu maddenin A-(2) düzenle-
mesini ihlal ettiği ileri sürüldüğünde 
mühendis ve mimar kendini nasıl 
savunacaktır. Yapı denetim kuruluşu-
na son bir yıl içinde 3 kez idari para 
cezası uygulandığında bir yıl içinde 
yeni iş alma yasağı getirilirken (elin-
deki işlere devam ederken) mühendis 
ve mimarlara en ağır cezanın öngö-
rülmesi adalet ve hakkaniyet ilkesiyle 
bağdaşmamaktadır.

Yaptırım öngörülen bir grup da 
“teknik personel‘dir. Yasada teknik 

personelin tanımı olmadığından bu 
gruba hangi meslek mensupları gir-
mektedir, bu husus anlaşılamamak-
tadır. 

Bu maddede anlaşılmayan diğer 
husus da ilgili meslek odalarınca 
uygulanması öngörülen cezai mü-
eyyidelerdir. Mühendis ve mimarların 
meslek odaları varken, belirsiz bırakı-
lan “teknik personel”in meslek oda-
ları var mıdır?  Yoksa, mühendis ve 
mimarlar diğer gruplardan farklı ola-
rak iki kez cezalandırılmış olacaktır. 

Kanun tekniğine aykırı olan bu mad-
de, çok uzun ve belirtmiş olduğumuz 
gibi farklı gruplar aynı madde içinde 
toplanmış, belirsiz ve adalet duygu-
sunu inciten yaptırımlar öngörmüştür. 

5) Yasa tasarısı taslağı, bugüne 
kadar tartışmalı ve uygulamada zor-
luk çıkaran konulara el atmamıştır. 
Örneğin, Yapı Denetim Yasası‘nın 3. 
maddesinin son fıkrası uygulamada 
tartışmalara neden olan maddedir. 
Bu kuruluşun denetçi mimar ve mü-
hendislerinin denetim süresince baş-
kaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili 
ticari faaliyette bulunmaları yasaktır” 
düzenlemesi “Yapı denetim kuruluşu 
ve laboratuvarlar, bunların ortakları 
ve hizmet akti ile bu kuruluşlarda ça-
lışan mimar ve mühendislerin bu gö-
revleri süresince bu kanun ile verilen 
görevler dışında başkaca mesleki ve 
ticari faaliyette bulunmaları yasaktır”  
biçiminde düzeltilmelidir.

Sonuç olarak;  
-Bugüne kadar 19 pilot ilde uy-

gulanan “yapı denetim sistemi”nin 
başarılı olduğunu söylemek olanaklı 
değildir. Bugün başarılı uygulama-
ya sahip olmayan bu sistemin tüm 
ülkeye teşmili söz konusudur. Ülke 
genelinde uygulanacak bu sistemin 
iyileştirilmesi, yani kamu güvenliğine 
ilişkin amacın gerçekleşmesi iste-
niyorsa sistemi bir bütün olarak ele 
almak ve bu alanı bilimsel, objektif ve 
nesnel olarak düzenlemek gerekir. 

- Taslakta yapı müteahhidinin is-
minin dahi hiç zikredilmemesi, kamu 
yapıları ile TOKİ ve anakent belediye-
lerine ait toplu konutların sistem dı-
şında tutulması bütünlüğü bozan en 
önemli unsurlardır. Bugün TOKİ en 
büyük inşaat firması haline gelmiş, 
tekel niteliğine bürünmüş iken bu ku-
ruluşun sistemden muaf olması izah 
edilemez. Sisteme güven yok ise, 

ülke geneline niçin yayılmaktadır? 

-Taslakta,  denetim sisteminin asli 
hizmet sunucuları olan mühendis ve 
mimarlara sistemin cezası yüklenmiş 
durumdadır. Mimar ve mühendislere 
hak, yetki tanınmamış, ancak tüm 
sorumluluklar öngörülmüş durumda-
dır. Bu sistemin içindeki mimar, mü-
hendis ve onların bağlı bulundukları 
Odalar hak ettikleri yerde olmalıdır. 
Meslek mensuplarının eğitim, bel-
gelendirme, cezalandırma ve sicille-
rinin tutulması bağlı Odalarınca ya-
pılmalıdır. Merkez ve İl Yapı Denetim 
Komisyonlarında TMMOB ve bağlı 
Odaların temsil edileceği açık bir şe-
kilde düzenlenmelidir. 

-Yapım sürecinde sorumluluk üst-
lenen tüm meslek sahipleri ile tüke-
ticilerin güvencesi olan zorunlu “Yapı 
Sigortası ve Mesleki Sorumluluk 
Sigortası” için gerekli yasal düzenle-
me yapılmalıdır.

-Taslakta asgari ücrete yer veril-
memiş olmasının anlamı, mimar ve 
mühendislerin düşük ücretle ça-
lıştırılacağıdır. Düşük ücret, büyük 
sorumluluk ve ağır iş yükünün ge-
tireceği sonuç ise, hizmette kalite-
nin aranmayacağıdır.  Mühendis ve 
mimarların ücret ve diğer özlük hak-
ları, sorumluluklarına paralel olarak 
yasada düzenlenmeli ve Odalarınca 
belirlenen asgari ücretten az ol-
mayacağı yönünde yasaya madde 
eklenmesi elzemdir. Asgari ücret, 
yapılan işin niteliği gereği olmazsa 
olmazlardan biridir.

- Yapı denetim kuruluşu ile denet-
çi ve kontrol mimar ve mühendis 
arasında mutlaka meslek odasınca 
hazırlanan tip sözleşme imzalanma-
lıdır. Mimar ve mühendisin sorumlu 
olduğu metrekare iş yükü azaltılmalı 
ve minha uygulaması kaldırılmalıdır.

Yukarıda kısa ve özet halinde sun-
muş olduğumuz konular bütünlüklü 
olarak yasa düzenlemesine konu edil-
mediği taktirde, toplumun ve meslek 
mensuplarının beklentileri karşılana-
mayacak ve dolayısıyla yasadan bek-
lenen amaç gerçekleşmeyecektir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla.

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter

Teknoloji; “sosyolojide oldukça 
esnek biçimde, ya makineleri, dona-
nımı ve bunların beraberinde getir-
dikleri üretim tekniklerini, ya da işin 
teknik bakımdan düzenlenmesi ve 
mekanizasyonun dayattığı bir top-
lumsal ilişki tipini anlatmak amacıy-
la kullanılan bir terimdir. (Marshall, 
1999: 722-723)” Tanımından da 
anlaşılacağı üzere toplumsal ilişki-
ler ağından soyutlanamayacak bir 
kavramdır. Dolayısıyla teknolojiyi 
mülkiyet ilişkileri, üretim biçimleri ve 
bunların üstüne oturan sınıfsal ko-
numlar ve sınıfsal ilişkiler bağlamın-
da değerlendirmek doğru bir tutum 
olacaktır.

Teknoloji üretim araçlarının ge-
lişmesine koşut olarak sınıfsal 
oluşumları da güçlendiren, üretim 
araçlarına sahip egemen sınıfların 
konumlarını sağlamlaştırmakla be-
raber; var olan egemen sınıfların 
iktidarının devrilmesine yol açan bir 
işlev de göstermiştir. Diyalektiğin 
gösterdiği ikili doğa her şeyde ol-
duğu gibi teknolojide de vardır. 
Teknolojiyi incelerken onun bu iki-
li doğasına bakmak ve teknolojiyi 
sadece tahakküm ilişkilerini derin-
leştiren bir durum olarak değil aynı 
zamanda bu tahakküm ilişkilerini 
çözecek potansiyeli taşıyan bir olgu 
olarak ele almak gerçekçi bir yak-
laşım olacaktır. Teknolojinin dünya 
ölçeğinde gelişmesi emeğe duyulan 
gereksinimin azalmasına, emeğin 
değerinin düşmesine yol açmakla 
birlikte aynı teknolojik gelişmeler, 
özellikle iletişim ve bilişim alanında-
kiler, dünya ölçeğindeki sömürü iliş-
kilerini ağırlaştırmakta ve bu süreç 
karşısında da örgütlenme biçimleri-
ni geliştirmeyi sağlamakta ve kolay-
laştırmaktadır.

Bu çalışma kapsamında teknolo-
jinin ikili doğasına vurgu yapılarak 
sınıfsal konumları ve sınıf ilişkilerini 
nasıl biçimlendirdiği özelde mühen-
dis kavramı ele alınarak çözümlen-
meye çalışılacaktır. Mühendis kav-
ramı irdelenip, mühendislerin sınıf 
konumlarına nasıl bakılması gerekti-
ği üzerinde yoğunlukla durulacaktır.

1. Teknoloji, İnsan ve Doğa
İnsanla doğa arasındaki ilişki sü-

rekli gerilim içinde olmuştur. İnsan, 
doğanın kendisini sınırlaması ve 
egemenlik altına alması karşısında, 
kendini doğanın bu baskısından 

kurtaracak ve doğayı kendi ihtiyacı 
doğrultusunda dönüştürecek araç-
ları yaratmıştır. Teknolojinin tarihi de 
aslında bu serüvenle başlar. Teknik 
gelişmeler sayesinde insan doğa 
karşısındaki çaresiz konumundan 
yani bir anlamda nesne konumun-
dan özne konumuna yükselmiştir. 
Teknik bilginin artışıyla bir yandan 
özne konumuna yükselen insan, di-
ğer yandan kendisini nesneleştiren 
süreçlerin içine de girmeye başla-
mıştır. Bu sefer nesneleştiren doğa 
değil; insan ilişkileri içinden doğan 
eşitsizlikçi toplum yapısıdır.

Toplumsal eşitsizliklerin orta-
ya çıkması artık ürünün elde edil-
mesiyle mümkün olmuştur. Teknik 
bilginin artışına koşut olarak artık 
ürün ortaya çıkmaya başlamış ve 
insanın kendisini doğanın rastlan-
tısallıklarından sıyırabilmesinin yolu 
açılmıştır. Teknik bilginin, üretim 
araçlarının gelişimine paralel olarak 
işbölümü de gelişmeye başlamış, 
sınıflı toplumun ilk nüveleri kendini 
göstermiştir. Bu noktadan bakıldı-
ğında şunu görürüz: “ İşbölümünün 
gelişmesinin çeşitli aşamaları, bir 
o kadar farklı mülkiyet biçimlerini 
temsil eder; bir başka deyişle, işbö-
lümünün her yeni aşaması, çalışma-
nın konusu, aletleri ve ürünleri bakı-
mından bireylerin kendi aralarındaki 
ilişkileri belirler (Marx, 1999: 40-41).” 
Dolayısıyla teknoloji, sadece teknik 
bilginin gelişiminin tarihi değil; aynı 
zamanda insanlık tarihinin, sınıfsal 
mücadelelerin karşılıklı gelişiminin 
tarihidir. “Burjuva iktisadının tekno-
lojiye yaklaşımında genellikle yapı-
lan varsayım (ise), teknolojinin ken-
dine özgü bir mantık içinde, doğ-
rusal bir gelişim gösterdiği ve bu 
gelişimin tamamen tarafsız olduğu 
yönündedir. Yani ‘Bilim Bulur, Sanayi 

Uygular, İnsanlar Uyar’(Ansal, 1985: 
152).” Teknolojinin bu şekilde her 
türlü toplumsal, ekonomik ve siya-
sal süreçlerden ayrı tanımlanması, 
onun tarihsel doğasının kavranılma-
sını engeller, üzerine sis perdesinin 
çökmesiyle gizemli, mistik bir şey 
haline gelir. Teknolojinin toplumsal 
ilişkiler bağlamı üstüne oturtulma-
sındaki ısrar da sadece teorik bir 
konumlanıştan değil aynı zamanda 
belirtilen durumun ortaya çıkardığı 
zorunluluktan da kaynaklanır.

Teknoloji ve işbölümü karşılıklı 
gelişim göstermiştir. Teknolojinin ve 
işbölümünün bu karşılıklı gelişimi 
aynı zamanda insanın tarihsel süreç 
içindeki bir durumunun, yabancılaş-
manın da ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. “Kendi beyinlerinin ürün-
leri, onları yaratan beynin üstüne 
çıkmıştır. Yaratıcılar, kendi yarattıkla-
rı şeyler önünde secdeye varmışlar-
dır (Marx, 1999: 31).”

Yabacılaşma olgusu tarihsel süreç 
içerisinde üreticinin ürünü üzerin-
deki denetimini artan oranda kay-
betmesine yol açmıştır. “Üreticiler, 
ürünlerini doğrudan doğruya ken-
dileri tüketmeyip de, bunu değişim 
yoluyla elden çıkardıkları andan 
itibaren, ürünlerinin denetimini yi-
tirdiler. Artık, ürünlerinin başına ne 
geldiğini bilmiyorlardı ve ürünün, bir 
gün, üreticiye karşı, onu sömürmek 
ve ezmek için kullanılması olanaklı 
bir duruma geldi (Engels, 1998: 132-
133).” Özne konumundaki insan, ta-
rih boyunca sınıf egemenliğinin ve 
işbölümünün türlü biçimleriyle nes-
neleşti, “zorunluluk alanı” içinde yer 
almaya başladı. İşbölümü arttıkça 
buna koşut olarak yabancılaşma da 
arttı. İşbölümü bir yandan aile için-
deki bireylerin rollerinin belirlenimiy-
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le diğer yandan da bireylerin ürettiği 
aletlerin kullanımının özelleşmesi 
sonucunda ortaya çıkan ayrımla ge-
lişti. Tarihsel süreç içerisinde ortaya 
çıkan üretim biçimleri, kendilerinin 
gerek duyduğu iş bölümlerini yarattı.

Çalışmamıza konu olan mühen-
dis kavramı da, gelişen işbölümüy-
le ortaya çıkan kafa ve kol emeği-
nin ayrılması süreci içerisinde yer 
almaktadır. Kafa ve kol emeğinin 
ayrılması bir anlamda tasarım ve 
zihinsel emekle maddi emeğin bir-
birinden ayrılmasına, işlevsel ve 
mekansal olarak birbirlerinden fark-
lı olarak örgütlenmesine yol açtı. 
Mühendis kavramı tam da bu ay-
rışma sürecinin bir uzantısı olarak 
doğdu. İnsanın üretim yaparken 
kullandığı tasarlama yeteneğinin 
ondan kopmasıyla, tasarlamayı ve 
üretimi elinde bulunduran insan 
üretim süreci içerisinde tasarlama 
yapmadan salt kendine sunulan 
direktifler doğrultusunda üretim ya-
pan, üretimin bilgisine tam olarak 
sahip olmayan, standartlaştırılmış 
işlevleri yerine getiren, makinenin 
bir uzantısı biçiminde işlev gören bir 
üreticiye dönüştü. Tasarlama işi bir 
meslek haline geldi. Bu işi üstlenen-
ler de bu iş karşılığında ücret alan, 
tasarımı emek gücü olarak piyasaya 
sunan birer işçi kitlesine dönüştüler. 
Dolayısıyla mühendis kavramını in-
celerken bu olguyu yapılacak ana-
lizin temeline koymak, bu olguyu 
tetikleyen süreçleri deşifre etmek 
ve mühendisin sınıf konumunu be-
lirlerken bu verilerden yararlanmak 
gerekmektedir.

2. Mühendisler ve 
Mühendislerin Sınıf Konumları
Mühendisi doğuran temel etmen 

sermayenin kâr maksimizasyonu 
talebidir. Sermaye kâr maksimizas-
yonunu sağlamak amacıyla emeğin 
bilgi ve becerilerine olan bağımlılığı-
nı azaltmak, işçinin üretim hızı, be-
cerisi, bilgisi ve işi yapış biçimi üze-
rinde tam olarak denetim kurmak 
zorundadır. Çünkü emeğin üretim 
süreciyle ilgili bilgi ve becerisi hem 
üretim maliyetleri üzerinde hem de 
sermayenin üretimin tamamen ser-
maye denetimi altına sokulması ta-
lepleri karşısında ciddi bir baskı un-
surudur. Sermaye, emeğin bilgi ve 
becerilerine olan bağımlılığını azal-
tamaz, işçinin üretim hızı, becerisi, 
bilgisi ve işi yapış biçimi üzerinde 
tam olarak denetim kuramazsa üre-
tim sürecinde işçilere, sermayenin 

kar maksimizasyonu talebini sıkıntı-
ya sokacak direniş ve kontrol alanı 
bırakacaktır. Sermayenin bu soru-
nunun çözümü üretimin uygulama 
ve tasarlama işlevlerinin birbirinden 
ayrılarak, uygulamayı gerçekleşti-
ren emeği baskı ve egemenlik altına 
alınması yoluyla çözülmeye çalışıl-
mıştır. Bunun sonucunda uygula-
mayı yapan emek daha da değer-
sizleşecek ve yabancılaşma daha 
da hızlanacaktır. Dolayısıyla üretim 
maliyetlerinde bir düşüş, üretim fa-
aliyeti üzerinde ise daha sıkı bir de-
netim söz konusu olacaktır.

Emeğin tasarlama ve uygulama 
işlevlerinin (kafa ve kol emeğinin) 
birbirinden ayrılması beraberinde 
ücretli emek içinde yeni bir işbölü-
mü yaratmıştır. Tasarlama görevi bu 
süreçte mühendise devredilmiştir.

Emeğin tasarlama ve uygula-
ma işlevlerinin birbirinden ayrılarak 
emeğin bilgi ve becerilerine duyu-
lan ihtiyacın azaltılması sürecinin 
ilk kez sistematik olarak Frederick 
Windslow Taylor tarafından “Bilimsel 
Yönetim” ilkeleri adı altında dile ge-
tirildiğini görmekteyiz. “Kapitalist 
üretimdeki kar maksimizasyonu 
mücadelesi, emek sürecinin de 
tam kontrolünü, yani işçinin işi ya-
pış yöntemleri, hızı, becerilerini ve 
bilgisini kullanma biçimi üzerinde 
tam bir denetimi gerektirmektedir. 
Taylorist ilkelere göre, üretim süreci 
çok küçük parçalara ayrılarak stan-
dartlaştırılmış, emek süreci daha 
önce tüm üretim bilgisine sahip olan 
zanaatkar bazlı vasıflı işçinin bilgi ve 
becerisinden de kopartılmıştır. Buna 
bağlı olarak, Taylorist yöntemlerle 
işin tasarımı, planlanması, düzen-
lenmesi ve denetimi de tamamen 
üretici işçiden kopartılmış, kafa ve 
kol emeği birbirinden ayrıştırılmış, 
üretim bilgisi yönetimin elinde te-
kelleşerek ayrı bir merkezde topar-
lanmıştır (Ansal, 2000: 37).” İş bu-
nunla bitmemektedir, hali hazırda 
tasarlama işlevini tam anlamıyla 
üstlenecek iş gücü henüz ortalar-
da olmaması mühendis okullarının 
açılmasının gerekçesidir. Mühendis 
okulu öğrencilere üretim süreci ve 
bu sürecin örgütlenmesiyle ilgi-
li gerekli formasyonu vermek için 
yapılandırılmıştır. Gerekli formas-
yonun yanında, fabrika sisteminde 
işin örgütlenmesi sürecinde ortaya 
çıkan ilişkilerde mühendisin bulun-
duğu konuma uygun bir kimlik de 

edindirilmektedir. Sonuçta mühen-
dis üretim süreci içinde üretimle 
ilgili sahip olduğu bilgi ve beceriyi 
kar maksimizasyonunu sağlayacak 
biçimde kullanmalıdır ve bu bakım-
dan işverene sorumludur. Ama aynı 
zamanda ücretli emek konumunda 
bulunduğu için de nesnel koşulları 
bakımından işçi sınıfıyla bir ortaklık 
taşımaktadır. Mühendisin üstlendiği 
rolle nesnel koşulları arasındaki ça-
tışma, mühendisin ideolojik konum-
lanışında hep gerilim yaratmıştır. Bu 
gerilim nedeniyle mühendisin ideo-
lojik tutumu hep bulanık olmuş, ide-
olojik tutumlarında yalpalanmalar 
meydana gelmiştir. Taylorist üretim 
tekniğinin mühendise “yönetici” rol 
atfetmesi de ideolojik bulanıklığın 
artmasında önemli bir etken haline 
gelmiştir.

Taylorizm’i izleyen Fordist üretim 
teknikleri ise, Taylorizm’den bir ko-
puş değil aksine bu ilkelerin kitle 
üretimi bağlamında yeniden düzen-
lenmesidir. Taylorizmdeki kafa ve kol 
emeği ayrımı Fordizm’de daha da 
derinleştirilmekte, eklenen montaj 
hattıyla işçiden daha da standart-
laştırılmış ve süreklileştirilmiş işler 
yapması istenerek emek daha da 
vasıfsızlaştırılmaktadır. Fordist kitle 
üretiminin temel öğeleri ayrıntılı iş-
bölümü, seri hareket ve sürekliliktir 
(Ansal, 1985: 160).

1903 yılında kurulan ilk Ford fab-
rikasında, Henry Ford’un kendi-
siyle beraber 8 kişi çalışmaktaydı. 
Otomobil üretimi için gerekli olan 
parçalar dışarıdan alınıyor ve par-
çalar standart olmadıkları için işle-
nerek gerekli bilgi ve beceriye sahip 
çalışanlar tarafından birleştiriliyor-
du. Ford daha sonra gerekli par-
çaları kendi fabrikasında üretmeye 
başladı. Fabrikada işin artması ve 
nitelikli emek gücünün azlığı fabrika 
içinde daha derin bir işbölümünün 
yaratılması gereksinimini doğurdu. 
“İlk işbölümü, parçaları taşıyanlarla 
işleyip monte edenler arasında oldu. 
Bir sonraki adım, işbölümünü daha 
küçük parçalara bölmek yolunda 
atılmış, vasıflı işçilerin tüm montajı 
gerçekleştirmeleri yerine monta-
jın belirli bir bölümünü yapmaları, 
böylece de çok daha seri hareket 
ederek, daha çok üretim yapmaları 
sağlanmıştır…Bundan sonra Ford 
yöneticilerinin üzerinde durduğu 
konu üretimin akış hızını arttırmak 
olmuş, bu amaçla fabrika üzerin-

de çeşitli düzenlemelere gidilmiştir 
(Ansal, 1985: 160-161).” Fordist üre-
time karakterini veren montaj hattı 
da bu süreç sonunda oluşmuştur. 
Fordizmin bu gelişme seyri süresin-
ce Harvey’e göre “Ford, emek süre-
ci alanında da eski teknolojilerin ve 
daha önceden varolan ayrıntıda iş-
bölümünün rasyonalizasyonundan 
öte bir şey yapmıyor, yalnızca, işin 
yerinden kıpırdamayan işçiye akı-
tılması yoluyla üretkenlikte muaz-
zam artışlar elde ediyordu… Ford’a 
özgü olan (ve Fordizmi son tahlilde 
Taylorizmden ayıran) şey vizyonuy-
du: Kitle üretiminin kitle tüketimi, 
emek gücünün yeniden üretiminde 
yeni bir sistem, emeğin denetiminde 
ve yönetiminde yeni bir politika, yeni 
bir estetik ve psikoloji, kısacası, ras-
yonelleştirilmiş, modernist, popülist 
yeni tür bir demokratik toplum de-
mek olduğunu açıkça görmesiydi 
(Harvey, 2003: 147-148).”

Fordizmin, krizi 1960’lı yılların or-
talarına denk geldi. “Daha genel ola-
rak, 1965’ten 1973’e kadar olan dö-
nemde Fordizmin ve Keynesçiliğin 
kapitalizmin çelişkilerini denetim 
altında tutmalarının olanaksızlığı 
gittikçe daha belirgin hale gelecek-
ti. Yüzeysel olarak bakıldığında, bu 
güçlükleri tek bir sözcük iyi özetli-
yordu: Katılık. Kitle üretimi sistem-
lerine yapılan uzun vadeli ve geniş 
ölçekli sabit sermaye yatırımlarının, 
tasarımda esnekliği büyük ölçüde 
engelleyen ve değişmez tüketici 
piyasalarında istikrarlı büyüme var-
sayımına dayanan katılığından kay-
naklanan sorunlar vardı… Ve bu ka-
tılıkları aşma yolundaki her girişim, 
işçi sınıfının derinlere kök salmış ve 
kımıldatılamaz gibi görünen gücüne 
çarpıyordu (Harvey, 2003: 165).”

Fordizmin katılığına karşılık, bu ka-
tılığı çözecek “esnekleşme” süreci 
toplumsal ve ekonomik alanı sarma-
ya başladı. Esnekleşme, kendini es-
nek üretim, esnek tüketim, esnek iş-
gücü süreçleri, esnek istihdam olarak 
gösterdi. Kitle üretimi ve tüketiminin 
yerini esnek üretim ve esnek tüketim 
aldı. Esnek üretim, merkez ülkelerde 
“sanayisizleşmeye” yol açtı. Üretim 
işgücünün daha ucuz olduğu çevre 
ülkelere kaydı. Büyük şirketler hızla 
fabrikalarını maliyetli olduğu gerek-
çesiyle tasfiye etmeye başladılar. 
Reklam ve araştırma-geliştirme gi-
derlerine bütçelerinde artan oranda 

yer vermeye başladılar. “Terk ettikleri 
fabrikaları”nın yerini taşeron üretimle 
doldurmaya başladılar (Naomi Klein 
bu süreci No Logo adlı kitabında 
“markalaşma” olarak adlandırmak-
tadır.). Mühendisler açısından ise 
bu sürece baktığımızda; fabrikada, 
üretim süreci içerisinde mühendis 
ve işçi arasındaki gerilimin çevre ül-
kelere taşındığını, çevre ülkedeki mü-
hendislerin konumlarının kötüleştiğini 
görürüz. Merkezde ise durum biraz 
daha farklıdır. Bilgi ve teknolojik ye-
niliklerin üretiminin merkez ülkelerde 
örgütlenmesi sonucu mühendislerin 
bir kısmı tekno-kentlerde, AR-GE 
merkezlerinde istihdam edildi. Bu 
durum ilk bakışta buralarda istih-
dam edilen mühendisler açısından 
olumlu bir durum gibi görünüyordu. 
Ama ilerleyen süreçte taşeronlaşma 
bu alana da girdi. Bazı sektörlerde 
tasarım/AR-GE işleri eğitilmiş ucuz 
emek bölgelerine önemli ölçüde kay-
dırılmaya başlandı (Whittington’dan 
aktaran Ansal, 2000: 44). Bu da hem 
çevre ülkelerde hem de merkez ül-
kelerde mühendislerin proleterleşme 
süreçlerini hızlandırdı.

Mühendislerin sınıf konumları hep 
tartışmalı olmuştur. Mühendislerin 
çeşitli ölçeklerdeki özel üretim or-
ganizasyonları ve kamu sektörü gibi 
farklı yerlerde çalışmaları, onların sı-
nıf konumlarının belirlenmesindeki 
kafa karışıklığının en önemli neden-
lerinden biri olmuştur. Ama asıl ola-
rak mühendislerin sınıf konumlarının 
doğru çözümlenememesinin temel 
nedeni, doğru teorik konumlanışla-
rın gerçekleştirilememesi ve buna 
bağlı olarak mühendislerin nesnel 
konumlarının doğru çözümleneme-
mesidir. Bu nedenle de mühendisle-
rin sınıf konumları belirlenirken ağır-
lık nesnel konumlarından çok öznel 
konumlarına verilmiş, ait oldukları 
sınıflar bu perspektiften belirlenmiş-
tir. Dolayısıyla sınıfsal konumlar ve 
bu konumlardaki değişimde belirle-
yici etmen mühendislerin ideolojileri 
olmuştur. Bu tarz çözümlemeler bir 
şeyi gözden kaçırmaktadırlar. O da 
sınıfların nesnel koşullarıyla öznel ko-
şullarının her zaman birbirinin üstüne 
oturmadığı gerçeğine vurgu yapan, 
Marx’ın ortaya koyduğu “kendinde 
sınıf” ve “kendi için sınıf” kavram-
larıdır. Bu kavramlar nesnel sınıfsal 
koşulların belirlenimiyle öznel üst ya-
pısal kimlik arasında her zaman bir 
uyuşma olmadığına hatta aralarında 

çatışmalar olduğuna vurgu yapar. 
Dolayısıyla kendi nesnel koşulları 
bakımından ücretli emek statüsünde 
olan bir kişi kendini işçi sınıfının bir 
üyesi olarak görmeyebilir. Bu çelişki 
de ancak nesnel sınıf koşullarının far-
kına varılarak “kendi için sınıf” bilinci-
ne ulaşılmasıyla mümkün olur.

“Geniş bir meslek yelpazesi oluş-
turan teknik emekgücü, küçük bir 
elit (üst düzey yönetici konumlar-
da olanlar) dışında, işçi sınıfının bir 
parçası niteliğindedir. Bunlar içinde 
korporat sermaye ile belirsiz koşul-
lar ve ilişkiler içinde bulunan, dolayı-
sıyla gerek iş sürecinde, gerek top-
lumsal yaşamlarında sınıfsal kimlik-
lerine yabancı değerler ve tutumlar 
içinde bulunanlar bile ayrı ve farklı 
bir sınıf oluşturmazlar. Çünkü, söz 
konusu tutumlar, onların sınıfsal ko-
numundan değil, bu konuma ilişkin 
algılamalardan (‘yanlış bilinç’) kay-
naklanır; bu yüzden yabancılaşma 
denilen farklı bir sorunsalla ilgilidir 
(Öngen, 2000: 73).” Dolayısıyla da 
mühendisler ideolojileri ve konum-
larına ilişkin algılamaları her ne olur-
sa olsun, bir işçi gibi emekgücünü 
işverenin emrine sunmakta, üretim 
sürecine katkıda bulunmaktadır. Bu 
nedenle de mühendislerin büyük 
çoğunluğunu işçi sınıfı içinde kabul 
etmek doğru bir tutum olacaktır. 
Mühendisin kendi nesnel gerçekli-
ğini kavraması da onun ait olduğu 
sınıfla bütünleşmesini sağlayacaktır.

Mühendis kendi sınıfsal gerçekliğini 
kavradığında, üretim süreci içerisin-
deki etkinliğinde, fabrikadaki işçilerle 
arasındaki gerilimi çözecek anahta-
rı da elde etmiş olacaktır. Konumu 
gereği üretim sürecinde “yönetici” 
pozisyonunda olan mühendis, kendi 
sınıfsal konumunu kavradığında işçi-
lerle gerilim içinde bir ilişkiye girmek 
yerine, onlarla kollektivite kurarak, 
sermayeye karşı mücadele strateji-
lerinin bir bileşeni olarak tarih sahne-
sinde yer alacaktır.
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nisyen ve hatta öğretmenlik bile yaptırılmayan üniver-
sitelerin kimya ve fizik bölümlerinden mezun olanlar iş 
güvenliği uzmanlığı adı altında mühendis ve mimarlarla 
aynı statüde birleştirilerek aynı hak yetki ve sorumlu-
lukla yetkilendirilmektedir. Bu husus ise gerek meslek 
yasaları gerek meslek odaları yasası ve gerekse genel 
hukuk kurallarıyla çelişmektedir. Yani daha açık bir ifade 
ile proje ve hesaplarını yapma ya da yapamama ve imza 
atma yetkisi sınırları çeşitli yasalarla belirlenmiş olan 
teknik öğretmen, tekniker, teknisyen, fizikçi ve kimya-
cılar mühendislerle aynı işi yapar konuma getirilmiştir. 
Günümüzde teknolojik ve bilimsel gelişmeler karşısın-
da çeşitlenen mühendislik bilimi karşısında mühendislik 
diplomasına sahip mühendisler bile ihtisas ayırımı ne-
deniyle aynı işi yapamazken Bakanlığın bu anlayışı ve 
uygulaması anlaşılır ve kabul edilir bir durum değildir. 
Burada yanlış anlaşılmak istemeyiz. Söylemek istedi-
ğimiz şudur. Saya geldiğimiz meslek gruplarının görev 

ve yetki tanımları çeşitli yasalarla belirlenmiş 
olup tekniker ve teknisyenler mühen-

dislik sektöründe yardımcı eleman 
konumunda tanımlanmıştır bu yasa 
ve yönetmeliklerde. Dolayısıyla iş 
sağlığı ve iş güvenliği uygulamala-
rında da bu saydığımız ünvanlara 
görev tanımı bu yasa ve yönetme-
likler dikkate alınarak gayet rahat-
lıkla yapılabilirken bu yapılma-
mıştır. Ancak, bu uygulamanın 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına Dair 
Yönetmelikle kurs bitiren-

ler ile 4 yıllık lisans ve 
üstü eğitim görenleri 
aynı seviyeye getirme 
hevesi ile örtüştüğü 
açıkça görülmektedir. 

4- Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın res-

mi verilerine göre inşaat sektö-
ründe en fazla iş kazaları işçi 
sayısı az olan küçük işyerle-
rinde meydana gelmesine 
rağmen; iş güvenliği uzman-

larının görevlendirileceği 
yerler tanımı yeni yönet-
melikte de  sanayiden 

sayılan işlerin yapıldı-
ğı ve devamlı 
olarak en az 
50 işçi çalış-
tıran iş yerleri 
diye tanımlan-
makta, baş-
kaca bir ölçüt 
getir i lmediği 
için hem teh-
likeli işler kap-
samında ka-
lan pek çok iş-

yeri kapsam dışında kalmakta hemde bazı sektörlerdeki 
üretim dalında çalışanlar kapsama dahil edilmemektedir.

5- İnşaat sektörü olarak baktığımızda işçi sağlığı ve iş 
güvenliği tüzüğü halen yürürlükte olup gerek bu tüzük 
gereğince ve gerekse yasalar önünde şantiye şefi ve 
kontrol mühendisi şantiyelerde meydana gelen her tür-
lü kazalarda sorumlu tutulmaktadırlar. Buna rağmen bu 
yeni yönetmelikte gerek özel sektörde çalışan gerekse 
kamuda çalışan kontrol mühendisleri ve şantiye mühen-
disleri Bakanlık çalışanları ile özellikle iş müfettişi kökenli 
Bakanlık çalışanlarından daha yetersiz konumda değer-
lendirilmiştir. 

6- Yukarda da beyan ettiğimiz gibi üyelerinin eğitimi 
konusunda yasalarla görevlendirilen meslek odaları bu 
yeni yönetmelikte de eğitim verebilecek kurumların içe-
risinde bulunmamaktadır.  

Öte yandan, ne yazık ki bu yazışmalar yapılırken, ikaz-
larımız dikkate alınmadan çıkartılan yeni yönetmelik ya-
yınlanırken iş kazaları hız kesmeden devam etmektedir. 
Kasım ayında meydana gelen iş kazalarında bizim ulaşa-
bildiğimiz kadarıyla 55 işçi hayatını kaybederken 359 işçi 
de yaralanmıştır. İnşaatlarda meydana gelen kazalarda 
10 işçi hayatını kaybederken 20 işçi yaralanmıştır. Atölye, 
imalathane veya fabrikalarda meydana gelen kazalarda 
da 8 işçi ölürken 86 işçi de yaralanmıştır. İş kazalarının 
en çok yaşandığı il İstanbul olurken, Kayseri, Adana, 
İzmir, Sakarya ve Konya’da da birçok iş kazası meydana 
gelmiştir (www.sendika.org).

Bu kazalar çok sayıda çalışanın iş gücü kaybına ve 
hatta canına mal olurken aynı zamanda ekonomik ka-
yıpları da beraberinde getirmektedir. Bu durumda hem 
çalışanlara hem işverene hem de topluma önemli mali-
yetler yüklemektedir. 

Sadece bu durum bile İSİG konusunda taraf olan her 
kesimin diretme ve dayatmalardan, ben yaptım oldu an-
layışlarından, prosedür tamamlamaya yönelik uygulama 
ve yönetmeliklerden vazgeçerek, İSİG’nin çalışma yaşa-
mının öncelikli bir sorunu olduğunun idraki ile hareket 
etmelerini zorunlu kılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin yasanın yükümlü kıldığı devlet, işveren, işçi, mes-
lek örgütleri ve konuya dolaylı ilişkili olan üniversiteler, 
sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte ve eş-
güdümlü olarak iş yapabilmeleri bu bilincin ve kültürün 
yerleşmesine olanak sağlayacaktır.

İnsan faktörünü önde tutan iş güvenliği kültürünü 
oluşturabilmek, düzeyini geliştirebilmek ve iş güven-
liği bilincini yerleştirerek uygulamak için  tutarlı bir 
politika geliştirilmelidir. Bu konuda; bizim neleri, ki-
min için, neden ve nasıl yapabileceklerimiz bu yazıya 
sığmayacak kadar kapsamlı olup bir başka yazıda ele 
alınacaktır.

Dünyada ve ülkemizde artarak önem kazanan İSİG 
hususunda, TMMOB ve Odaların kuruluş amaçları doğ-
rultusunda toplum çıkarları için iş ve eylemlerde bulun-
maları zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. 

4857 Sayılı İş Yasası tüm sektörlerde olduğu gibi mes-
lek sektörümüzde de İSİG açısından yeni oluşum ve 
uygulamaları gündeme getirmiş ise de; gelinen süreçte 
yapılan uygulama şekil ve biçim açısından; yasanın ve 
yönetmeliklerin gerekçe ve amacıyla çelişir duruma düş-
müştür. Otorite karmaşası ortaya çıkmıştır. İSİG alanında 
bulunan 40’ı aşkın yönetmelik ile mevzuat ve uygula-
ma daha da karmaşık bir hal almıştır. Bunlara ek olarak 
uygulamaları iptal edilenleri, yerine uyarılarımız dikkate 
alınmadan ikame edilenleri de düşünürsek, İSİG’de uy-
gulama mevzuat açısından tam bir arap saçına dönmüş-
tür.

İş kazaları ile meslek hastalıklarını ve bunların neden 
olduğu kayıpları en aza indirmek amacıyla, bilimsel araş-
tırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin saptanması ve uy-
gulaması doğrultusundaki çalışmalar iş güvenliği terimi 
içinde toplanmaktadır. 

İş yeri ortamında sağlık ve güvenlik risklerinin sap-
tanması bununla ilgili ölçümler yapılması ve bu risklerin 
kontrol altına alınması şeklindeki uğraşıları içeren ve ko-
nunun daha çok teknik mühendislik yanını oluşturan bo-
yutu İş Güvenliği boyutudur. İş güvenliği teriminin içinde 
yer alan bilimsel araştırmalar, güvenliği etkileyen riskler, 
alınacak önlemleri ve tabii bunların uygulanması mühen-
disliğin bizatihi kendisini oluşturmaktadır.

İş güvenliğinin tanımı gereği mühendis ve mühendis-
lik İSİG’in en önemli bileşeni konumundadır. O halde 
mevzuat oluşturulurken tamamen mühendislik bilgileri 
kapsayan iş güvenliği için sektörleri göz önünde bu-
lundurularak mühendislerin görevlendirilmesi gerekli-
dir. Eğitimlerinin ise yasa gereği kayıtlı oldukları Meslek 
Odaları tarafından verilmesi yine yasalar gereği Meslek 
Odalarının görevleri arasındadır.

Hal böyle iken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından 27 Kasım 2010 tarihinde İş Güvenliği 
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak uy-
gulamaya konulmuştur.

Bu yönetmelik taslağı hakkında TMMOB’nin görüşü 
yazılı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
gönderilmiş ise de yukarda yayınlanandığı belirtilen yö-
netmelik hükümleri incelendiğinde ikazlarımızın dikkate 
alınmadığı görülecektir. TMMOB tarafından  gönderilen 

yazının tam metni Şubemiz dergisinin 2010/ Kasım sayı-
sında yayınlanarak sizlere sunulmuş olup; konulara inşa-
at mühendisi olarak bakacak olursak;

1- Bu yeni yönetmelik, Danıştay tarafından 
yürütmesi durdurulan bir önceki 
yönetmeliğe ilişkin yargı kara-
rı sonuçlanmadan çıkartılmış 
olup; bir önceki yönetmeliğin 
yasal süreçte sonuçlanma-
yan dolayısıyla kesinleşerek 
netleşmeyen hukuka, anaya-
sa ve yasalara aykırı unsurları 
taşıdığı aşikardır.

2- Bu yeni yönetme-
likle de iş sağlığı ve iş 
güvenliği olgusu kamu 
yararından çok ticari 
hizmet anlayışını yaşa-
ma geçirecek biçimde 
ele alınmıştır. Kamusal 
hizmet anlayışı ile yürü-
tülmesi gerekli iş sağlığı 
ve iş güvenliğine yönelik, 
eğitimden sertifikaya ve 
ortak iş sağlık ve güvenlik 
birimlerine kadar yapılacak 
iş ve işlemler özel sektör ta-
rafından ticari esaslara göre 
yürütülecek birimlere havale 
edilmiştir. Böylece kamu ya-
rarı bir tarafa bırakılarak tıp-
kı özel dershanelerde oldu-
ğu gibi bu alanda da yeni 
ticari sektör yaratılacaktır.

3- Bu yönetmelik ile 
aynı eğitimi 
almamış ve 
d o l a y ı s ı y l a 
yetkileri ve 
yapabilecek-
lerinin sınırları 
belli olan tek-
nik öğretmen, 
tekniker, tek-
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since ortaya çıkan veya çıkabilecek ruh sağlığını tehdit eden 
yoğun sosyal ve psikolojik kaygı olduğu tespit edilmiştir. 

Yeni proje konseptinin hak sahipleri açısından güven 
verici olmayışı:  Tüm Kentsel dönüşüm alanlarında pro-
je alanı için hazırlanan Kentsel Tasarım Projelerinin gör-
sel ve teknik sunumları yeterince yapılıyor olsa da, proje 
paydaşları olan hak sahipleri, projenin gerçekten tanıtımı 
yapıldığı gibi olup olmadığı, sonradan değişiklik yapılıp 
yapılmayacağı konusunda yoğun bir kaygı yaşamaktadır-
lar. Çoğunlukla parlak sunumların sözleşme imzalatmak 
için yapılıp, ancak sözleşmeler imzalatıldıktan sonra hak 
sahiplerinin sükût-u hayale uğrayıp, başlangıçta taahhüt 
edilen daire veya işyerlerinin daha düşük kalite ve yüz öl-
çümde, taahhüt edilen süreden daha geç verilmesi sonu-
cu; mağdur olan ve ortada kalarak muhatap bulamayan 
mülkiyet yada hak sahibi kişiler yapılacak olan projenin 
bitmiş halini görmeden sözleşmenin altına imza atmak is-
tememektedirler.

Burada çözüm için en önemli iki bileşen yer almalıdır. 
Bunlardan ilki: Dönüşüm sonrasında mevcut alanda ya-

şayan hak sahipleri için üretilecek konutlarla, bu giderleri 
karşılayacak oranda katma değer yaratacak konut ve ticari 
aktivitelerin yanında alanda yer ayrılması gereken aktivi-
telerin (Sosyal donatılar, taşıt ve yaya ulaşımı, kültürel ve 
anıtsal değerler, spor alanları ile yeşil alanlar, su aktiviteli 
alanlar gibi öğeler) yer alacağı fiziksel mekanı doğru kurgu-
layacak Kentsel Tasarım Projeleri, Planlar ve  bütünüdür.

İkinci önemli bileşen ise dönüşüm öncesi alandaki mül-
kiyet durumu ile dönüşüm sonrası yeni planlanan alandaki 
mülkiyet bağını kurgulayacak Matematiksel ve Finansal 
Paylaşım Modelidir. Matematik ve Finansal Paylaşım 
Modeli özünde mevcut arsa/yapı mülkiyetinin sayısal ifa-
desi ile dönüşüm projesinin tamamlanmasından sonra hak 
sahibi paydaşlara verilmesi gereken fiziksel yapı miktarının 
sayısal ifadesi arasındaki ilişkiyi; yani arsa/yapı sahiplerinin 
ne verip ne alacağı, kamunun ve girişimcinin ne hizmetler 
sunarak ne alacağını belirleyen formüller bütünüdür. Bu 
formüller sonucu ortaya çıkacak model alternatiflerinin 
tümü; temel hedefin alanda bulunan mülk sahiplerinin hiç-
bir mağduriyete uğramadan, onların haklarını gözeten, uz-
laşma esasına dayalı, onlara daha iyi (artı yaşam) olanaklar 
sunan uzlaşma yolu ile paylaşım modeli olmalıdır. 

Projenin Süresi - Gelecek Kaygısı:  “Projenin süresi, ne 
zaman biteceği, uzayıp uzamayacağı” gibi geleceğe yöne-
lik endişeler bu kaygının en yoğun göründüğü durumlardır. 
Yaş ortalaması yüksek olan bölgelerdeki kişilerin, yaşla 
bağlantılı ölüm, yalnızlık, hastalık v.b. gibi kaygısal sorunla-
rı  yeni bir projeyi istememeyi doğurur.

Güvensizlik: Teknik kadro ne kadar birikimli olursa olsun 
proje alanında yaşayan kişiler uzun süredir yaşadıkları bu 
yerlerden koparak tam olarak kestiremedikleri veya inan-
madıkları yaşamsal değişim durumunun etkisi altında duy-
gusal hezeyanla tepkili ve asabi davranışlar sergilemekte, 
çoğu kez kamu görevlileri ile tartışmakta ve hatta büyük 
olaylar çıkmaktadır. 

Burada önemli ve belirleyici olan unsuru yeni projenin 
başarısı veya kentleşme vurgusundan ziyade ‘neden bu 
bölgenin seçildiği, burayı bu kadar değerli kılan hususun 
kendilerine daha iyi olanaklar sunması olmayıp, verilen 
mülkiyet ve imar değerlerinin, alınan değerlerden daha az 
olacağı, bu projenin tamamen rantsal bir proje olacağı’ yö-
nünde kaygılar oluşmaktadır.

Alışılmış Olan Yaşam Tarzından Uzaklaşmak İstememe: 
Proje alanında en yoğun görülen ve üzerinde en çok tartı-

şılması gereken durumdur. Benimsenen yaşam tarzından, 
kültürel alışkanlıklardan, komşuluk ilişkilerinden, bahçede 
yetiştirilen elma, ceviz ağacına kadar kişilerin yaşadıkları 
bölgeyle aralarında oluşturdukları duygusal bağı kopar-
mak istememelerinden kaynaklanmaktadır. Alışılagelmişin 
dışına çıkma korkusu aynı zamanda geleceğin de onlara 
ne getireceği belirsizliğini doğurmaktadır.

Çözüm Yöntemi: Bu gibi durumlarda projeye start ve-
rilmeden önce alanın mimari-sosyal-kültürel v.b. özellikleri 
ortaya çıkartılarak, yapılacak olan yeni kentsel tasarım-
daki kriterleri bunlara göre belirlemek kişilerin bu kaygı-
larının oluşmamasında etkili olacaktır. Kentsel Dönüşüm 
Projesinin uygulanmaya çalışıldığı bölgelerde toplumun 
büyük bir çoğunluğu yaşadıkları bölgeden ayrılmak iste-
memektedir. Bu nedenle de yıkıma onay vermeyen halk 
çoğunluğu oluşturabilir. Kültür, sosyal ortam, iletişim gibi 
bireylerin sosyal koşullarını yönlendiren bu belirleyicilere 
önem vermek ve kişileri yaşadıkları toplumdan koparma-
yan, bunun aksine bütünleştiren uygulamaları sürdürmek 
projenin sağlıklı olması açısından da beklenen ve istenen 
bir yaklaşım olmalıdır. Yapılacak olan kentsel tasarım böl-
genin dokusunu fazla bozmadan ve gerekirse mevcut yö-
netimin kazanımından vazgeçilerek yoğunluğu artırmaya-
cak çözümler sunan bir çalışma olmalıdır.

B - MADDİ VE GÖRSEL KAYGILAR: 
Maddi Kaygılar: Yeni yapılacak olan konutlara yerleştik-

leri zaman ortaya çıkacak olan ve eskiden yapılmayan yeni 
harcamalar kişilerdeki en büyük soru işaretlerinden biridir. 
Gerek şerefiye, gerek aidat, gerekse site masrafları adı al-
tında alınabilinecek her türlü masraf düşüncesi maddi kay-
gılara ve projenin istenmemesine yol açmaktadır. Bunun 
yanı sıra; yıkım için onay veren kişilerin borçlandıkları mik-
tarları ödeme konusunda da kaygı duydukları görülmüştür.

Görsel Kaygılar: Bölgenin mevcut durumdaki olum-
lu özelliklerinin bozulmasının istenmemesinden kaynaklı 
projenin beğenilmemesi veya karşı çıkılması durumudur. 
Kişiler yaşadıkları bölgeyi sahiplendikleri için yeni yapılan 
kentsel tasarımın kendilerine sorularak, hatta bir çalıştay 
oluşturularak yapılması gerektiğini söylemektedirler.

Çözüm Yöntemi: Maddi kaygıların giderilmesi için kent-
sel yenileme ve dönüşüme başlanması düşünülen alanda 
öncelikli olarak sosyo-demografik anketlerle orada yaşa-
yanların projenin paydaşları oldukları ve projenin hayata 
geçmesi ile yeni yapılacak konutların yapı kalitesi, kullanım 
fonksiyonları ve donatı alanlarının mevcutta yaşanılandan 
daha güvenli ve daha iyi yaşam olanakları sunduğu an-
latılmalıdır. Yapılacak projede maddi kaybın olmayacağı, 
projenin hayata geçmesi ile birlikte yeni kent alanının sos-
yal ve ticari aktiviteleri ile altyapı olanaklarının kişilere ka-
zandıracağı katma değerin mevcuttan daha fazla olacağı 
vurgulanmalıdır.

Yapılaşma hızının ve olabilirliğinin yüksek ölçüde artırı-
larak yaşayanların yeni konutlarına taşınmasından sonra 
eski konutların yıkılmasının sağlanması, çare üretmeyip 
yaşadıkları konutları onların başına yıkmadan, yani doldur 
boşalt yöntemi ile yeni konutları yapıp insanları iskan ettir-
dikten sonra bu alanların yıkımı yapılmalı, güven sağlan-
malıdır. 

Bu nedenle işi yapacak olan kurum veya kuruluşların 

 Yaşadığımız kentlerde; kentsel mekanı şekillendiren ta-
sarım ve planlama süreci, tasarım ve planlama sürecini 
yürüten bürokratik süreç ve hem bürokratik süreci yöneten 
hem de mekanı şekillendiren siyasal mekanizma birbirin-
den ayrılmış, kopmuştur. Bu kopma sürecinin yol açtığı 
parçalanma, iktidarı elinde tutanların kentsel yaşamı ve 
kentsel mekanı en ücra köşesine kadar ve her anında me-
talaştırmasını getirmektedir. 

Bu parçalanmadan en başta iktidarı elinde tutanlar fay-
dalanmaktadır. Parçalanmanın getirdiği sorunları gerekçe 
göstererek tasarım-planlama, bürokrasi ve siyasal alanı 
kestirmeden birleştiren yeni metalaştırma ve sömürü me-
kanizmaları icat edilmektedir. Planlamayı bir kenara iterek 
kentleri metrekare ve karlılık hesaplarına hapseden kentsel 
dönüşüm projeleri, kentteki sosyal ilişkileri ve yurttaş hak-
larını hiçe sayarak gerçekleştirilen büyük kentsel projeler 
bu mekanizmalara örnek gösterilebilir. 

Bu parçalanmadan nemalanan yeni mekanizmalar, kent-
leri ve kentsel mekanı ticari ve pazarlama değeri ile önem-
semekte, insani değerler ve idealler pragmatik bu tutum 
karşısında göz ardı edilmektedir.

Bu süreç sonunda; yoksullar, işsizler ve dezavantajlı 
gruplar başta olmak üzere kentte yaşayan tüm kesimler 
ve iktidarı elinde tutanların kendileri, birer yurttaş olarak 
birbirlerine, yaşadıkları kente ve topluma yabancılaşmak-
ta, umutsuzluğa kapılmakta, duyarsızlaşmakta ve mutsuz 
olmaktadır. (Mimarlığın Sosyal Forumu Bildirisi)

Bu sürece karşı;
• Yurttaşların sivil inisiyatifinden filizlenen ve insan odaklı 

yenilikçi mekanizmaların üzerinde bir arada düşünmeli ve 
hayal etmeliyiz. 
• Bu mekanizmalar tasarım-planlama, bürokrasi ve siyaset 

ayrımını ortadan kaldıracak, parçalanmışlığa karşı yurttaş ka-

tılımını, uzmanlık bilgisini öne çıkaracak yeni yollar önermelidir. 
• Bunun için birbirimize deneyimlerimizi aktarmalı, birbi-

rimizden öğrenmeli, öğrendiklerimizi geliştirmeli ve uyar-
lamalıyız.
• Temel sorunun, tüm teknolojik gelişmeye, ihtiraslı pro-

jelere karşı insanın özgürleşmesi, mutluluğu ve yaşanabilir 
kentler olduğunu toplumun tüm kesimlerine anlatmalıyız. 
•  Kamu yararı, kentli hakları, katılım ve yaşanabilir kentler 

ideallerini savunan temel meslek grupları olan mimarların, 
şehir plancılarının, peyzaj mimarlarının, mühendislerin ve 
diğer uzmanların görüşlerine kulak verilmesi gerekliliğini 
önemsemeliyiz. 
• Onların bürokratik ve siyasi mekanizmaların araçları, 

formaliteleri haline gelmelerine izin veremeyiz. Çünkü on-
ların yaratıcılığı ve birikimiyle yurttaş inisiyatifleri kendilerini 
ifade edecek dili ve akacakları mecrayı bulabiliyorlar. 
• Oysa bozulan, plansız yapılaşan ve zaman içinde eko-

nomik ömürlerini dolduran, güvenliksiz hale gelen, kentsel 
teknik ve sosyal altyapıları yeterli düzeyde olmayan yapı-
lardan oluşan kentlerdeki çöküntü alanlarının kamu eliyle 
yenilenmesi gerekmektedir. Ancak bu alanlardan rantsal 
beklenti içinde olanlar kamu eliyle yenilenmesi sürecinde 
olumsuz yargılar üretmektedir.

5 yıl önce 5393 sayılı yasanın çıkarılması sonucu 
Belediyelerce yetkin olmayan görevliler eliyle teknik yeterli-
likleri, planlama ve kentleşme becerileri yeterli olmayan fir-
malara yaptırılan yanlış ve eksik Kentsel Dönüşüm hizmet 
alımı işleri sonucu, dönüşüm alanlarında yaşayan hane 
halkları rant uğruna mağdur edilmiştir. Kentsel Dönüşüm 
uygulamalarından, neo-liberal politikalardan sonra dönü-
şüm alanlarında mağdur olan  binlerce insanın ortak kaygı 
ve mutsuzluklarının konu başlıkları şöyledir.

A - SOSYAL VE PSİKOLOJİK KAYGILAR
Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilen yerlerde yaşayan kişiler 

ile yapılan sözlü görüşmelerde bireylerin çoğunda proje süre-
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projenin konsept ve matematiksel paylaşım modelini geliş-
tirirken kişileri mağdur etmeden ve borçlanmalarını en aza 
indirecek ve ekonomik durumlarını zorlamayacak modeller 
ortaya koymaları gerekmektedir.

Bu gibi durumlarda kişilere proje sürecinin istek, talep ve 
ihtiyaç programları doğrultusunda şekilleneceğinin, gere-
kirse projelerde revizyon yapılabileceğinin, ‘önemli olanın 
o bölge ve o bölge insanı için hedeflenen maksimum 
yaşam rahatının sağlanması olduğunun’ altı çizilmelidir.

C - SİYASİ KAYGILAR (Mevcut Yönetime Bakış Açısı): 
Kentsel dönüşüm kişiler için zor ve yorucu bir süreç ola-

rak algılandığından; bu süreç içerisinde maddi, manevi, 
görsel v.b. kaygılar ortaya çıkabilir. Fakat bu kaygılar daha 
çok duygusal tepkilerden ibarettir. Kentsel dönüşüm alan-
larında ortaya çıkan daha somut tepkiler ise genelde mev-
cut yönetime olan bakış açısından kaynaklanmaktadır.

Bu kaygıların giderilmesinde en önemli rollerden biri de 
bölgesel yönetim kadrosundadır. Yönetim kadrosu halkla 
birebir temas içinde olmalı ve proje hakkında bilgilendirme 
toplantıları yaparak, yapılacak olan projenin siyasi bir ama-
ca hizmet etmeden sadece bölgenin gelişimi ve kalkınma-
sı için yapıldığı, bu yapılan çalışmalarla yeni iş imkanları 
ortaya çıkabileceği gibi, daha iyi eğitim ve daha iyi yaşam 
standartları sağlanacağından bahsetmelidir.

Oysa yönetici kadroları çoğunlukla siyasi yapılanma 
ağırlıklı, ehil ve yetkin olmayan, kısmen mühendis, mimar 
olmadığı halde teknik birimlerin yetkilerini fütursuzca kul-
lanan, teknik bilgi ve birikimden yoksun, sadece rantsal 
çıkar düşünenlerden oluşmaktadır. Kentsel Dönşüm alan-
larında yaşayanların haklarını yok sayan, onları yıkım ve 
başka tehditlerle aleyhlerine sözleşmelere mecbur eden 
zihniyet, kişilerin aklında “siyaset yapılıyor, rant sağlanıyor” 
gibi düşünceler oluşturuyor ve “siyasetçinin kaypak söy-
lemleri”  insanların kamu otoritesine olan güvenini sarsıyor. 

D - SAĞLIKSAL KAYGILAR : 
Yıkım süreci başladıktan sonra yıkıma onay veren yurt-

taşların konutları ile onay vermeyenlerin konutları aynı 
bölgede bulunabilir. Bu durum yıkım yapılan bölgede 
yıkım anında insanların yaşaması anlamına gelir. Bir baş-

ka ifadeyle yıkım anında bölge sakinleri sağlıksız çevre 
koşulları ile karşı karşıya kalabilirler. Toz, kaza, kanalizas-
yon sorunları, moloz yığınlarında çocukların oynamasına 
bağlı olarak düşme, yaralanma v.b. durumlar göze çar-
pan en öncelikli riskler arasındadır. Bilindiği gibi yerleşim 
yerlerindeki çöplerin ve atıkların insan sağlığına zarar 
vermeden toplanması ve yok edilmesi görevi yerel yöne-
timlere, Belediyelere aittir.Yıkım süreci başladıktan son-
ra çöplerin ve atıkların toplanma hizmetinin yavaşlaması 
veya zamanında toplanamaması durumunda bulaşıcı 
hastalıklar açısından insan sağlığını tehdit eden önemli 
konular gündeme gelebilir.

E - YIKIM VE İNŞAAT AŞAMASINDA KALACAK YER 
BULAMAMA VE İŞSİZ KALMA KORKUSU : 

Yıkım ve yapım aşamasında evi ve işyeri yıkılacak olan 
vatandaşların yeni ev ve işyerlerine kavuşana kadar geçe-
cek zaman içerisinde barınma ve işini devam ettirememe 
sorunu kişilerde karşılaşılan ve uzun süreli olarak devam 
eden en belirgin kaygı tipidir.

Çözüm Yöntemi: İnşaat başlarken belirli bir alanın bo-
şaltılması gereken durumlarda, kişilere inşaat bitimine 
kadar kalacak yer tahsisi yapılması veya maddi destek 
sağlanması ve bunun spekülasyonlara fırsat vermemek 
için projenin en başında tüm hak sahiplerine duyurulması 
gerekmektedir. Bu kadar hassas bir konuda kişiler güven 
ortamı sağlanmadığı takdirde projeden uzaklaşarak, tep-
kisellik göstermeye başlayacaklardır. Bu nedenle uzman 
teknik kadronun yapacağı birebir görüşmeler sırasında, en 
azından tarihsel aralıklar belirlenerek ne zaman geçici bir 
konuta yerleştirileceği kişiye açıklanmalıdır. Bu belirsizlik 
çözümlenemezse proje sekteye uğrar.

Kişilere, yıkılacak olan iş yerlerinin yerine projenin kon-
septi gereği hak tanınacak olan yeni iş yerlerine geçe-
ne kadar bölgesel – yerel yönetim tarafından geçici bir 
alanda iş yeri verilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde kişiler 
inşaat bitimine kadar iş yerlerini açamayacaklarını dü-
şünmeye başlayarak ciddi maddi ve ruhsal sorunlar ya-
şamaktadır.

Projenin başında verilecek olan kalacak yer ve geçici iş 
yeri güvencesi, projenin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesi-
ne sebep olacaktır.

onların lehine kullanılması, onları projenin temel paydaşları 
olarak kabul etme, projenin de sosyal bir proje olduğu ger-
çeği dikkate alınarak uygulanması esasına dayanmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy mahallesinde 566 adet 2981 sayılı 
yasa kapsamında hak sahibi olanlar için yasanın 13/b mad-
desi uyarınca hazine, Belediye ve Özel İdarelere ait arsalar 
üzerinde yapısı ve temeli olanlar için yapılacak olan imar ıs-
lah planları ile işgal ettikleri arsanın maksimum 400 m2 ka-
dastral arsadan DOP oranı düşüldükten sonra kalan miktar 
üzerinden hisse tapuları verilmesi gerekirdi. Yani tapulu arsa-
ları üzerindeki yapıların değer tespitleri Bayındırlık Bakanlığı 
YYM cetveline göre aşınma bedelleri düşüldükten sonra 
kalan bedel üzerinden anlaşma yapılarak Kentsel Planlama 
yapılması, buna göre hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 uygula-
ma planları kapsamında yeni yapılacak dairelerden mevcut 
değer peşinat olarak alınarak, bakiyesi için belirlenen vade 
de borçlandırılarak yeni yapılacak konutlara yerleştirilmeleri 
gerekirdi. Ayrıca bu alanlarda yaşayan insanların mağduri-
yetlerinin önlenmesi amacı ile boş alanlardan yeni konutlar 
başlatılarak doldur boşalt yöntemi ile projenin uygulaması 
yapılabilir.

Oysa yasal dayanağı olmayan bir uygulamayla, yapı-
lan ölçüm ve değerlendirme sonucu elde edilen Kıymet 
Takdir değerinin % 10’u ve bahçe içinde yer alan ağaç-
ların değeri toplanarak bulunan çok düşük ‘enkaz’ de-
ğeri, verilecek dairenin değerinden düşüldükten sonra 
kalan  bedel için imzalanan yüksek borçlanmalar karşı-
sında orada yıllardır yaşayan insanlar mutsuz ve mağdur 
olmaktadırlar. Türkiye’de uygulanan Kentsel Dönüşüm 
alanlarından bazılarında TOKİ’nin kabulü ile bir iki be-
lediye, enkaz uygulamasını benim yukarıda belirttiğim 
şekilde %10 enkaz uygulaması yerine gerçek değerleri 
uygulayarak bir anlamda sübvansiyon uygulayarak dö-
nüşüm alanında %90-95  uzlaşma sağlamıştır.

Kentsel dönüşüm alanlarında belediyeler için yatırım 
ve kaynak yaratıcı en önemli proje Kentsel Dönüşüm 
Projeleri olmuştur. Kentlerin yenilenmesinde yapılar için 
takdir raporları ile tespit ve tayin edilen değerlerin %10’u 
alınarak enkaz bedeli uygulamasının yasal dayanağı ol-
madığı halde, belediyeler esas olarak aldığı %10 değeri 
bir kabul sonucu yapıyordu. Belediyeler bunu, eski 6785 
sayılı imar kanununun uygulama yönetmeliği gereğince 
kaçak yapıların yıkılması / yıktırılması sonucu alanda ka-
lan moloz ve enkazların belediye araçları ile döküm ala-
nına yükleme ve nakliye hizmetleri için uygulamakta idi.

Oysa burada farklı bir durum söz konusudur. 5393 sa-
yılı belediye kanunun 69. ve 73. Maddeleri kapsamında 
kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bu 
alanda  2981 sayılı yasadan hak sahibi olanlarla, 4916 
sayılı yasadan yararlanmak üzere kamu arazileri üzerin-
de 1984 yılından sonra yapılaşan gecekondular için arsa 
bedelleri eşit taksitler halinde ödenerek gecekondu sa-
hiplerine bir hak tesis etmektedir.

Yenimahalle Belediyesi aldığı meclis kararı gerekçele-
rinde şöyle demektedir:

“Belediyemizin yapmakta olduğu gecekondu alanlarının 
yenilenmesine yönelik kentsel dönüşüm projesi; vatandaşın 
ödeme gücünü de göz önünde bulunduran, (yeri konut ya 
da donatı alanında kalsa dahi fark etmeksizin) hiçbir gece-
kondu sahibini mağdur etmeyen sosyal bir projedir.  

Belediyemiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 5393, 
2981, 3194, 775 ve 2942, 4650 sayılı yasalara dayana-
rak, mevcut çarpık yerleşme alanlarını tasfiye ederek 
çağdaş özelliklere sahip modern standartlarda depreme 
dayanıklı, tünel kalıp sistemi ile yapılacak güvenli, sağ-
lıklı, dengeli ve sosyal donatıları ile bütünleşmiş, kamu 
yararına olduğu tartışmasız olan yeni bir yerleşim alanı 
oluşturmak istemektedir. 

Bölge de yaşayan vatandaşların gelir düzeyi ve sosyal 
durumları, ilgili mevzuat hükümleri ve kamu yararı ilke-
si, projenin de sosyal bir proje olduğu gerçeği dikkate 
alınarak hazırlanan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi kent-
sel dönüşüm projesi ile gecekondu sahiplerinin mağdur 
edilmemesi de amaçlanmıştır.”

Ancak parlak söylemlerle uygulama tamamen farklı ol-
maktadır. Alanda 4916 sayılı yasaya tabi 402 adet yapı 
için herhangi bir bedel öngörülmemiştir. Oysa yasanın 
5. Maddesinde;

“Madde 5. – Belediye ve mücavir alan sınırları için-
de olup Bakanlıkça tespit edilecek alanlarda bulunan, 
Hazineye ait taşınmazlardan, 31.12.2000 tarihinden önce 
üzerinde yapılanma olanlar; öncelikle yapı sahipleri ile 
bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel 
hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere 
bedelsiz olarak devredilir. Bu şekilde devredilen taşın-
mazlar, haczedilemez ve üzerinde üçüncü kişiler lehine 
herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu taşınmaz-
lar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri 
ile bunların kanunî veya akdi haleflerine, rayiç bedel üze-
rinden doğrudan satılır. Bu suretle yapılacak satışlarda 
satış bedeli, en az dörtte biri peşin ödenmek üzere üç 
yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz 
oranının yarısı uygulanır. Taksitle satışa esas bedel ile 
taksit süresi ve sayısını belirlemeye belediyeler yetkilidir.” 
denmektedir.

Yerel Seçimler Öncesi:
Yenimahalle CHP İlçe Örgütü, Kentsel Dönüşüm 

Projesi ile birlikte zor durumda olan Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi sakinlerinin şikayetleri üzerine bir ziyaret dü-
zenlemişti ve CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ma-
halle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, sorunun çözümü 
için de elinden geleni yapacağı sözünü vermişti.

Tekin Bingöl M. Akif Mahallesi sakinlerine hitaben 
yaptığı konuşmasında ise şunları söylemişti:

“Yenimahalle Belediyesi’nin 07.03.2007 tarihli kararıyla 
Kentsel Dönüşüm alanı olarak tespit edilen Mehmet Akif 
Ersoy Mahallesi’nde yapılacak imar uygulamasına ilişkin 
olarak, Yenimahalle Belediyesince hazırlanmış bulunan 
“Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 
Uygulama Esasları” isimli bir belge 07/02/2008 tarihinde 
Yenimahalle Belediye Meclisince kabul edilmiştir. 

Meclis kararı eki belgenin Amaç ve Dayanak başlıklı bi-
rinci bölümünde; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2981 sa-
yılı İmar Affı Yasası, 775 sayılı Gecekondu Yasası ve 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde hazırlandığı 
iddia edilen metnin içeriği bütünüyle bu yasalara aykırı 
hükümlerle doludur. 

İşin daha da vahimi, 5393 sayılı Belediye Kanununu 
ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümleri 

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 1148 adet yapı için 
Yenimahalle Belediyesi önceki dönem yönetimince TOKİ 
işbirliği ile protokol yapılarak Kıymet Takdir Raporları ha-
zırlatılmış olup; bunlardan 2981 sayılı yasa kapsamında 
olan 566 adet yapı için tespit edilen yapı bedelleri 291 TL 
ile 2000 TL arasında değişmekte, bu değerlerin ortalama 
enkaz değerleri her bir yapı için 1000 TL olarak belirlenmiş-
tir. Belediye Yönetimi Meclis’ten aldığı Kentsel Dönüşüm 
kararı gerekçesinde; 

“Bölgemize prestij kazandıracak örnek bir proje olan 
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi; Islah 
imar planı arazi kullanımı, ulaşım, kentsel sosyal teknik altyapı 
kararlarını geliştirmekte ve standartları artırmaktadır. 2981 sa-
yılı kanunun 20. maddesine göre de imar affından faydalanan 
yerlerde yapılan ıslah imar planlarını geliştiren imar planlarının 
yapılması gerekliliği kanunda ifade edilmiştir. Başkanlığımızca 
ilgili kanunun emri doğrultusunda işlem tesis edilmiştir.

Söz konusu alanda 2981 sayılı yasadan yararlanan / ya-
rarlanabilecek olan hak sahiplerine ve hak sahibi olmayan/
olamayan işgalci durumundaki gecekondu sahiplerine sos-
yal donatı alanları ile bütünleşen ve birlikte projelendirilerek 
aynı anda yapılacak olan konutlardan verilecektir. Hak sahibi 
vatandaşlar; her halükarda hiçbir problemle uğraşmaksızın, 
her türlü teknik detayları Belediyemizce çözümlenen pres-
tijli bir proje alanında Belediyemiz koordinasyonunda ve uy-
gun koşullarda başını sokabileceği bir veya (hisse durumu-
na göre) birden fazla ev sahibi olacaktır.”demektedir. 

Ayrıca 5393 sayılı yasanın 73. maddesi Kentsel Dönüşüm 
alanlarında yaşayanların hakları yönünden söz hakkı tanı-
maz. Tüm yetki Belediye ve TOKİ yönetimleri lehine kullanı-
lacak olmasına rağmen 73. madde, Kentsel Dönüşüm iş-
lemlerinin yerine getirilmesinde hak sahipleri ile uzlaşmanın 
esas olduğu, diğer bir ifade ile Kentsel Dönüşümün temel 
mantığının UZLAŞMA ve hak sahiplerinin istem ve haklarının 

MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
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çerçevesinde henüz onay ve askı süreci tamamlanmamış 
olan bu hukuk dışı meclis kararı gerekçe gösterilerek, va-
tandaşın yasalarla güvence altında olması gereken hak-
larını, evlerini, arsalarını ellerinden alacak tamamen yasa-
dışı sözleşmeler gece karanlığında yapılan operasyon ve 
baskılarla vatandaşa imzalatılmaya çalışılmakta, karşı çı-
kan vatandaşlar tehdit ve zorlamalarla korkutulmaya çalı-
şılmaktadır. Şüphesiz ki bu uygulamanın devlet ciddiyeti, 
yasalara saygı ve en önemlisi vatandaşın barınma hakkına 
saygı ile yakından uzaktan bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Vatandaşımız bilmelidir ki, sözleşme adı altında ken-
dilerine imzalatılmaya çalışılan bu kağıtlar, daha önceki 
hükümetlerce çıkarılan yasalar sonucu kazandığınız hak-
larınızı, arsalarınızı ve evlerinizi yasa tanımaz şekilde ve 
yok pahasına elinizden almak için kullanılacaktır. Bu uy-
gulamanın tehdit ve korkutma yolu ile olmayan borcunuz 
için senet imza atmaktan bir farkı yoktur. CHP İlçe teşki-
latımız, daha önce Şentepe ve Demetevler’de yapılmaya 
çalışılan benzer yasa dışı uygulamalarda da halkımızın 
yanında olmuş, yanlışları ve hukuksuzlukları halkımızla 
paylaşarak, vatandaş aleyhine bu uygulamaların vatanda-
şımızla el ele olarak durdurulmasını başarmıştır. Burada 
siz sevgili mahalle sakinlerimize düşen görev, kendi hak-
larınızı ,emeklerinizi, anılarınızı koruma konusunda kararlı 
olmaktır. Yerel seçimlere bir yıl kala yangından mal kaçı-
rırcasına yapılmaya çalışılan bu usulsüzlüğe dur demek 
mümkündür.”

Yine M. Akif Ersoy Mahallesi’nde yapılan bu uygulama 
ile ilgili olarak ta yasal girişimlerde bulunacağı sözünü 
veren Bingöl vatandaşların sorusu üzerine CHP’nin bu 
konuda kararlı bir duruşu olduğunu bunun için de kendi-
lerine sonuna kadar destek vereceklerini söylemişti. 

Alanda Yaşayanların Talepleri Şöyledir:
1- 2981 sayılı yasaya tabi tapu tahsisi olan vatandaşla-

rımız, belediyeye vereceği net 150 m2 arsaya karşılık, net 
100 m2 bir adet daire alabilmelidir. İkinci daire talebi olan 
vatandaşlarımız (2+1, 3+1 daire sınırlaması olmaksızın) 
eksik kalan kısmı tamamlayarak alabilmeli ya da arsala-
rını belediyeye bedeli karşılığı devir edebilmelidir. Enkaz 
bedelleri tam olarak ödenmelidir.

2- 775 sayılı yasaya tabi tapusuz vatandaşlarımız için, 
Bayındırlık ve İskan bakanlığı birim fiyatları üzerinden 
hesap edilecek daire maliyetinden, enkaz bedelleri tam 
olarak ödenerek düşülmeli ve net 100 m2 bir daire veril-
meli. Eksik kalan kısım olursa vadeli olarak vatandaşları-
mıza ödeyebilme imkanı tanınmalıdır.

3- Dağıtılacak daireler, giriş kat hariç noter huzurunda 
dağıtılmalı ve şerefiye bedeli ödemesi kaldırılmalıdır.

4- İnşaat tamamlanana kadar hak sahiplerine ödene-
cek kira yardımı emlakçılar odasının rayiçlerine göre be-
lirlenmelidir.

5- Proje ve inşaat süreci ile ilgili olarak, hak sahiplerinin 
alacağı dairelerin kalitesinin, bitirme süresinin ne olduğu 
sözleşmelere yazılmalı ve belediye tarafından taahhüt 
altına alınmalıdır. Müteahhit belediyeye karşı, belediye 
vatandaşa karşı sorumlu olmalıdır. İnşaat kalitesi, inşa-
atın zamanında bitirilmesi gibi konulardaki aksaklıklarda 
cezai yaptırımın ne olacağı açıkça belirtilmelidir.

6- Hak sahiplerine verilecek konutların, parselin neresinde 
olduğu açık bir şekilde sözleşmelerde belirtilmelidir.

7- Proje alanı içinde kiracı olarak bulunan vatandaşla-
rımıza almak istediği daire, kar amacı gütmeden uygun 
ödeme planıyla verilmelidir.

Sonuç Olarak:
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar seçim önce-

sinde taahhüt ettiği gibi alanda yaşayan hak sahiplerinin 
yukarıda sıraladıkları taleplerini bir uzlaşma platformu 
oluşturmak suretiyle dinleyip uzlaşma zemini sağlayabilir; 
yukarıda belirttiğimiz ilkeler ışığında hemşehrileri ile bir-
likte alanda yaşayanları projenin temel paydaşları olarak 
görmek suretiyle projenin başarılı olmasını sağlayabilir.

Halkçı, halktan yana olan siyasi doktrinin en önemli 
uygulamalarından birisi olması gereken dönüşüm alanı 
ilan edilen yerlerde vatandaşların yıllardır anılarıyla yaşa-
dıkları, burada her türlü teknik sosyal sorunlarla boğuş-
tukları konutlarından, fidan olarak dikip büyüttükleri ve 
meyvelerini yedikleri ağaçlarının olduğu bahçelerinden 
ve kederde tasada bir arada yardımlaştıkları komşula-
rından kopmanın kaygı ve üzüntülerini bir nebze olsun 
hafifletmeleri için, öncelikle 2981 sayılı yasa kapsamında 
hak sahibi olanların yapıları için;

1 – Enkaz uygulamasının yasal dayanağı olmayan %10 
yerine, yapı ve müştemilatlar için tespit edilen Kıymet 
Takdir Bedellerinden aşınma payları düşülerek geri kalan 
makul bir bedelin mahsuplaşmalarda dikkate alınması,

2 – Zira Tüm yapılar için uygulanan %10 enkaz bedelleri 
toplamı 759 bin TL’dir. Enkaz bedellerinin gerçek değer-
lerden alınması halinde bu bedeller toplamının kamuya 
maliyeti 7.5 milyon TL olacaktır.

Toplam projenin yaratacağı katma değerin 46 adet 
blokta 3024 adet  konut, 3000 kişilik kapalı spor salonu, 
2 adet 40’ar derslikli temel eğitim (ilköğretim) ve ortaöğ-
retim (lise) binası, 2 adet kreş binasını,1 adet orta ölçekli 
alışveriş merkezi (AVM) binası,1 adet cami, günübirlik 
ticaret birimleri, yer altı kapalı otopark, açık otopark 
alanları ile birlikte projenin mali boyutu yaklaşık 600-700 
milyon TL olacağı öngörülmektedir. 7.5 milyonluk bir des-
teğin oluşacak bu bedel yanında %1 gibi proje içinde 
karşılanabilecek bir miktar olacağı görülmektedir.

Kaldı ki bu miktar nakden ödenecek bir bedel olmayıp 
proje konsepti içinde mahsuplaşma ya esas olacaktır.

Bu yapı sahipleri için de profesyonel hizmet alınarak 
yeniden Kıymet Takdir Bedelleri hesaplanarak enkaz 
bedelleri takdir edilebilir, yeni yapılacak daire bedellerin-
den takdir edilecek bu bedeller düşülmek suretiyle ba-
kiye kalan kısım tayin edilecek vadede borçlandırılmaları 
sağlanabilir.

Halktan, emekten, insandan, barınma hakkından, 
eşitlikten ve mağdurdan yana olmak, tercihleri onlar-
dan yana kullanmak siyasetimizin, insani değerlerimizin 
meslek ahlakı ve etik değerlerimizin bir yansıması ol-
malıdır.

ÇALIŞMA GRUPLARI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR 
TMMOB’nin 41. Dönem çalışma grupları ilk toplantılarını gerçekleşti-
rerek çalışmalarına başladı. Çalışma grupları, TMMOB Yönetim Kurulu 
çalışmalarına yardımcı olmak, TMMOB politikalarına altyapı hazırla-
mak, TMMOB bünyesinde bilgi birikimini toplayıp derlemek, mesleki 
ve sosyal konulara ilişkin TMMOB görüşlerini oluşturmak amacıyla 
Genel Kurul kararları ve Yönetim Kurulu kararları ile oluşturuluyor. 

YENİ AKİT GAZETESİ’NE TEKZİP GÖNDERİLDİ 
Yeni Akit gazetesinin 19 Kasım 2010 tarihli sayısında Hasan Karakaya’nın 
“Ayna” köşesinde yayımlanan “Baro ve Oda’lar da Nisbi Temsil Sistemi” 
başlıklı, TMMOB‘a bağlı Odaların üyelik talebinde bulunan şahıslardan, 
kayıt için sakalsız, başı açık ve normlara uygun vesikalık fotoğraf talep 
etmesini insan haklarına ve eşitlik ilkesine aykırı bulduğunu ifade eden 
yazısı üzerine 3 Aralık 2010 tarihinde tekzip gönderildi.

EMEK SÜREÇLERİNİN TAŞERONLAŞTIRILMASI SEMPOZYUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından düzenlenen “Emek 
Süreçlerinin Taşeronlaştırılması İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ile Toplum 
Sağlığı ve Çevre Sağlığına Etkileri” konulu sempozyum 4 Aralık 2010 
Cumartesi günü Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi. Sempozyumda, üç oturumda üretim süreçlerinin ve eğitimin taşe-
ronlaştırılması; taşeronlaşmanın işçilerin-çalışanların örgütlenmelerine, 
sosyal güvenliklerine, iş güvencelerine etkileri; işyeri hekimi ve iş gü-
venliği uzmanlarının firmalar üzerinden çalıştırılmasının bu disiplinlerin 
örgütlenmelerine ve özlük haklarına etkileri ile işçi sağlığı ve iş güvenli-
ğine etkileri gibi konular ele alındı. 

TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI 
DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI  
TMMOB, ilki 1998 yılında gerçekleştirilen Demokrasi Kurultayı’nın 
ikincisine hazırlanıyor. 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nda ka-
rarı alınan TMMOB 2. Demokrasi Kurultayı için ilk düzenleme kurulu 
toplantısı 30 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirildi. Kurultayın nasıl bir 
yöntemle düzenleneceği, kurultay başlıkları gibi konuların ele alındığı 
düzenleme kurulu toplantısında, İKK‘ların bulunduğu illerde gerçekleş-
tirilecek yerel kurultayların Haziran 2011 sonuna kadar tamamlanması 
ve Demokrasi Kurultayı’nın da Kasım ya da Aralık 2011 tarihinde dü-
zenlenmesi kararı benimsendi.

TMMOB ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI ve 
İŞSİZLİK KURULTAYI DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
 TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı 
Düzenleme Kurulu ilk toplantısını 2 Aralık 2010 tarihinde yaptı. 
Toplantıda yerel kurultaylar tartışma konu başlıkları “Ücretli Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma Yaşamını Belirleyen Yasalar, 
Çalışma Yaşamı, Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Çalışma Koşulları, Kamu ve Özel Sektörde Çalışan Ücretli Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Özlük Hakları ve İş Güvencesi, Kapitalizmin 
Dünyadaki Ekonomik Krizi ve Özlük Haklarına Etkileri, İşsizliğin ve 
Güvencesizliğin Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Üzerindeki 
Etkileri, Özelleştirmenin Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Üzerindeki 
Etkileri, Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları İçin Asgari Ücret 
ve Ücret, Örgütlenme, Sendikalaşma ve Diğer” olarak belirlenmiştir.

DEV SAĞLIK-İŞ TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ 
   DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK-İŞ) 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Ankara Bölge Temsilcisi Serpil 
Şahin, 8 Aralık 2010 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek başlattıkları 
asgari ücret kampanyasıyla ilgili bilgi verdi. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan 
Genç’in katıldığı görüşmede, “Asgari ücret insanca yaşanacak bir 
ücret; eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi temel hizmetler parasız 
olmalıdır” başlıklı kampanyaya destek istendi. 

TMMOB VE TTB  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YANINDADIR
 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Türk Tabipleri Birliği, 10 Aralık 
2010 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Biz bi-
liyoruz: Öğrencilerin özerk, parasız ve bilimsel üniversite istemleri 
“AKP’nin ileri demokrasi anlayışı”na sığmaz, bu talepler sopalanma-
yı, gaz bombalarına hedef olmayı gerektirir. Görülmektedir ki, AKP’nin 
şiddet politikalarıyla Türkiye, hızla hukuk devleti olmaktan çıkıp polis 
devleti olmaya doğru yol almaktadır. Bilimin ve aklın ışığına inanmış, 
kendi sorunlarına duyarlı gençliği susturmak bir toplumun yararına ola-
bilir mi? Siyasal iktidar ve toplumun tüm kesimleri bu sorunun yanıtını 
çok iyi düşünmelidir. TMMOB ve TTB bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da öğrencilerin bilimsel, özerk, demokratik üniversite müca-
delelerinin yanında olacaktır” diye belirtildi. 

ÜNİVERSİTEYE, ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 
SALDIRLARA VE DEMAGOJİYE İTİRAZ EDİYORUZ 
Üniversite öğrencilerine yönelik saldırılar üzerine TMMOB ve TTB’nin 
de aralarında yer aldığı çeşitli örgüt ve partiler 14 Aralık 2010 tarihin-
de Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde ortak bir basın açıklaması yaptı. 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel’in de katıldığı açık-
lamada ortak metni TTB Genel Sekreteri Feride Aksu Tanık okudu. 
Açıklamada “Yumurta üzerine yürütülen bu tartışmalara katılmaya-
cağız ancak, bu çocukların arkasında örgüt arıyorsanız, bizler de aynı 
örgütteniz. Üniversitede yumurtalı protestoyla karşılaşmanızı üniversi-
te yönetiminin de içinde olduğu büyük komploların bir parçası olarak 
niteliyorsanız, bizler de aynı komploların parçasıyız. Öğrencilerin özgür 
üniversite ve parasız eğitim taleplerini yıkıcılık olarak görüyorsanız, aşa-
ğıda imzası olan bizler de bu taleplerin savunucusuyuz” diye belirtildi. 
 

TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS  MİMAR ŞEHİR PLANCILARI 
ÇALIŞTAYI 1. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
 TMMOB Yönetim Kurulu tarafından “Engelli mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının; kamuda ve özel sektörde istihdam, çalışma yaşamlarında 
karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ortaya 
koyabilmek” amacıyla oluşturulan TMMOB Engelli Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Çalıştayı Düzenleme Kurulu ilk toplantısını 15 Aralık 
2010  tarihinde TMMOB’de  yaptı.

MARAŞ KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Maraş katlia-
mının yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 
“Türkiye’nin hala üzerinden atamadığı ve sonuçlarını yaşadığı 12 Eylül 
faşizminin bahanelerinden biri oldu Maraş katliamı. Yakın tarihimizdeki 
en karanlık olaylardan biri olarak belleklerimizde yerini aldı. Biz, katlia-
mın arkasındaki gerçek sorumluları biliyoruz. Onlar, hala halkları birbiri-
ne düşürmek, emeği sömürmek, “bir arada yaşam” inancını yok etmek 
için işbaşındalar” diye belirtildi. 

DTM’YE “HİZMETLER TİCARETİ-HİNDİSTAN RAPORU” HAKKINDA 
GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’na 24 Aralık 2010 tarihinde 
“Hizmetler Ticareti-Hindistan Raporu” hakkında yazı gönderildi. Yazıda 
“Ülkemiz hakkında verilen bilgilerin, üstelik bu resmi bir belge olacak-
sa doğruluğundan kuşku duyulmaması gerektiği açıktır. “Profesyonel 
Hizmetler”  başlığı altında sunulan bilgilerin tümünün yanlış olduğunu 
söylemek abartılı olmayacaktır” diye belirtildi. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI 
YAPILDI
 Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK) 21 Aralık 2010 tarihin-
de toplandı. Toplantıya, TMMOB’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Yeşil katıldı. Bir önceki toplantıdan bu yana yapılan çalışma-
lar konusunda bilgilendirmeyle başlayan toplantıda, yetkilendirilecek 
kurumların durumu ve 2011 eğitim ücretleri görüşüldü.

TMMOB Güncesi
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Bize kendinizden bahseder misiniz?
İsmim Özgür Elmas. Trabzon doğumluyum. Karadeniz 

Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdim.  
Şu anda Umman’da Muscat şehrinde Sahil Yolu Projesi’nde 
Dizayn Grup Şefi olarak görev yapıyorum. Yolumuz 60 km 
uzunluğundadır. 

Uygulamasını yürütmekte olduğunuz proje hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Yürütmekte olduğumuz proje; Umman’ın başkenti 
Muscat’ta deniz kıyısını takip eden bir sahil yolu projesi. 
Toplam uzunluğu 59,5 km, 8 adet köprü ve 172 adet men-
fez vardır. Projemiz 350 milyon dolarlık bir projedir. Toplam 
tamamlanma süresi 30+2 aydır.

Genel olarak çalışma organizasyonunuz nasıl? 
Türkiye’den giden ve yerli işgücü ile ne oranda ve hangi 
pozisyonlarda görev alıyor?

Şantiyemizde Proje Müdürü, Proje Müdür Yardımcısı, 
Şantiye Şefi, Teknik Ofis Müdürü, Toprak İşleri Müdürü, 
Sanat Yapıları Müdürü, Üst Yapı Müdürü, Satın Alma Müdürü, 
Finans Müdürü, Makine Müdürü, İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
Müdürü, Personel Müdürü ve onların altında çeşitli şeflikler 
mevcuttur. Umman kanunları gereği %30 Umman’lı yerel 
personel çalıştırma zorunluluğu var. Yerel personel Yerel İşler, 
Sürücü, Sekreter ve Personel elemanı olarak şantiyemizde 
çalışmaktadırlar. Ayrıca Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, 
Filipin, Hindistan, Mısır, Ukrayna, Arnavutluk’tan da çalışan-
larımız var. Gerek staff pozisyonunda gerek düz işçi pozis-
yonunda çeşitli kademelerde görev yapıyorlar. 

Şantiyenizde ya da genel olarak uygulamasını yürüt-
mekte olduğunuz projeyi sizin açınızdan ilginç ya da 
farklı kılan yanlar var mıdır, nelerdir?

Birçok yabancı ülkede çalışanlarla birlikte aynı projede 
görev almak bir projeyi ilginç yapar. Ülkeler farklı da olsa 
insanın aynı insan olduğunu görüyor ve yaşıyoruz. Burada 
Hindu, Hıristiyan, Şıh, Budist, Müslüman 1300 insan bir ara-
da aynı projeyi yürütüyor.

Yurtdışında proje yürüten bir inşaat mühendisi olarak 
faaliyet kolunuzda ya da diğer bilgi sahibi olduğunuz 
şantiye mühendisliği alanlarında artılar ve eksiler olarak 
dünya ile mühendisliğimizi kıyaslama imkânınız oldu 

mu? Bu konuda ülkemiz teknik kadroları ne tür eleştiri 
ya da övgüyle karşılaşıyor?

Bence mühendisliği kıyaslamak çok doğru değil. Çünkü 
teknik hesapları yapılmış, çizimleri oluşturulmuş bir projeyi 
üstleniyoruz ve uyguluyoruz. Burada Türkleri ayrı kılan bu 
değil. Bence ucuz iş gücüne sahip olmak ve uzun saatler 
işçileri çalıştırabilme yeteneği ön plana çıkıyor. Eğer reka-
bet edebilmemizin nedenini istiyorsanız burada aramak 
daha doğru. Türkiye’de işsiz sayısı çok. Bu da işçi ücretle-
rinin yüksek olduğu Avrupalı firmalara karşı avantaj sağlı-
yor. İşleri hızlı bitirebiliyoruz. Örneğin bizim projede, 2010 
Muscat Sahil Oyunları sebebiyle bitirmemiz gereken kısmı 
tam zamanında ve yüksek kalitede bitirebildiğimiz için çok 
güzel övgüler aldık. Hatta söylediklerine göre bu şekilde 
kısa sürede ve kalitede Umman’da ilk defa bir yol bitiriliyor. 

Türkiye ayrıca sanayileşememiş bir ülke olduğu için insan-
lar geçimlerini inşaat işlerinde arıyorlar ve ülkemiz işsizliğe 
çözüm olarak da şantiyeleri görüyor. Yıllardır inşaat işlerinde 
çalışmanın getirdiği tecrübe, bizleri diğer ülke çalışanlarına 
göre daha güçlü kılıyor. Dünya üzerinde bizim yapamayaca-
ğımız inşaat yok… İngilizlerin inşaat konusunda uluslararası 
yayılmacılığını sarsacak boyuta geliyoruz ülke olarak.

 
Ülkemiz inşaat mühendisliği faaliyetlerini yurtdışı iha-

lelerinde cazip kılan unsurlar sizce nelerdir?
İhale fiyatlarını aşağılara çekebiliyoruz. Türk firmalar birçok 

işi tek personelle yapmak isteğindedirler. Personel giderleri 
kârlılıkta önemli bir paya sahiptir. Ayrıca yurtdışında çalışan 
personelin emeklilik sigortası yatırılmadan çalıştırabileceği-
ni sağlayan yasanın çıkmasıyla, maliyetler azaltılmıştır. Tam 
da kriz bahanesi elde varken yurtdışı ihaleleri cazip hale 
getirmiştir. Yurtdışında benzin ve mazot fiyatları çok ucuz. 
Örneğin; Türkiye’de benzin fiyatı yaklaşık litrede 4 TL iken 
Umman’da 0.48 TL ve ayrıca vergi de yok. 

Yurtdışında çalışmak bir inşaat mühendisinin mesleki 
gelişim ve görgüsü açısından ne gibi avantajlar ve de-
zavantajlar içeriyor?

İnşaat mühendisliğini salt bir teknik gelişim olarak gör-
mek doğru gelmiyor bana. İnşaat mühendisi olmak yaşa-
dığımız dünyadan bağımsız olmak demek değildir. Sadece 
teknik olarak algılama bana yanlış geliyor. Örneğin, burada 
Filipinlilerin, Çinlilerin, Bangladeşlilerin nasıl bir yaşam ya-
şadıklarını görüyorum. Sponsor adı altında yığınla insanlar 

buralara getiriliyorlar ve 
onların ücretlerinden belli 
bir pay alınıyor. Bu modern 
bir köleliktir. Umman’lı 
sponsorlar, Çinlileri bura-
ya getiriyorlar, onlara otu-
rum aldırıyorlar. Sponsora 
epeyce bir borçları olu-
yor. Kadınlar bu borçla-
rı ödemek için, gündüz 
normal işlerde çalışıyor 
gece ise fuhuş yapıyorlar. 

Kazandıkları paranın bir kısmını Umman’lı sponsora ödüyor 
bir kısmını ülkelerinde ailelerine gönderiyorlar, geri kalan 
kısmını kendi gereksinimleri için kullanıyorlar. Şantiyelerde 
ise çalışacak yabancı işçiyi aracı firmalar sağlıyor. Gerek 
Hindistan’dan gerekse Bangladeş’ten bu işçiler aracı firma-
larla getiriliyorlar. Aracı firmalar getirdikleri işçilerin ücretle-
rinden her ay para kesiyorlar. Örneğin kıyas yapabilmek için 
söylüyorum. 1 Umman riyali yaklaşık 4 TL. Bangladeşli bir 
işçi yaklaşık 60 RO ücret alıyor. Bunun her ay 20 RO’sunu 
aylığından aracı firmaya veriyor. Bir mühendis olarak bun-
ları görmeden sadece demir ve donatıyla ilgilenmek bence 
doğru değil. Ben kişisel olarak olaylara sınıfsal temelde bak-
mayı doğru buluyorum. 

Teknik açıdan söyleyecek olursam: Dünyada geçerli inşaat 
standartları var. ASTM, BS, AASHTO gibi. Nereye giderse-
niz gidin bu standartlarla iş yapılıyor. Yurtdışında çalışmanın 
bence en avantajlı kısmı ücretlerin yüksek olması ve yabancı 
dili ilerletebilmek. Resmi yazışmaların nasıl yapıldığını, ya-
bancı kontrollüklerle iletişim kurma teknikleri ve dünya stan-
dardında mühendis olmaktır bence. Bu da epeyce önemli 
bir avantajdır bizler için.

Şantiyenizin arka planından bahsedebilir misiniz? 
Yemek, mesai dışı vakitlerin değerlendirilmesi, lojistik, 
yaşam alanları ve sair konulara dair uygulamalarınızda 
nasıl çözümler ürettiniz?

Benim çalıştığım projede firma oldukça büyük bir yemek-
hane kurdu ve hem Pakistanlı hem de Türk aşçılar çalıştırılı-
yor. Pakistan yemekleri de oldukça baharatlı. “Masala” adı 
verilen bir baharatı yemeklerinde yoğun olarak kullanıyorlar. 
Şu ana kadar çalıştığım şantiyelerdeki yemeklere göre kat 
kat kaliteli burası. En yakın yerleşim yeri olan Barka kasa-
basına her gün servis var işçiler için. Rahatlıkla alışveriş 
yapabiliyorlar. Mühendislerin odalarında TV, buzdolabı var.  
Lokalde bir araya gelebiliyoruz.  Mangal partileri kampta 
sıklıkla karşılaşılan bir manzara. Umman kolay ve basit bir 
ülke. Şatafatlı bir şehir değil Muscat. Dubai gibi değil yani. 

Şantiye yaşamının zorluklarını çalışma yaşamı koşul-
ları özelinde değerlendirmeniz mümkün mü? 

Şantiyelerde yaşam hiyerarşi tabanlı olduğu için zoraki ku-
rulan arkadaşlıkların verdiği sahteliklerle dolu geçiyor gün-
ler. İnsanlar deyim yerindeyse Ali-Cengiz oyunlarına girişi-
yorlar bol bol. Birbirleri aleyhine atıp tutuyorlar. Birbirlerine 
güç gösterileri yapıyorlar. Telefonlar ihbar hattı gibi çalışıyor. 
Herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Kendisini ön pla-
na çıkarmak isteyen showmanler oluyor. Ya bu tür yaşama 
uyum sağlayacaksınız ya da ruh sağlığınızı yitireceksiniz. 
Bence şantiyelerde çalışanlar psikolojik tedavi görmelidir-
ler. Şantiyelerde ancak güçlülere yer var ya da sırtını güçlü 
olanlara dayamış olanlara. Rekabet çok keskin. Şantiyecileri 
vahşi kurtlara benzetiyorum. Duyuları çok gelişmiştir şanti-
yecilerin. Bir de aileden ayrı yaşamak var. Ailemizden, ger-
çek arkadaşlarınızdan ayrı geçen yıllar.  Bence ailemizden 
ayrı geçen yaşam, yaşam değildir. Geçinmek için katlanılan 
bir durum. Doğru değil bence. 

Genel olarak “yurtdışı şantiyeleri ücretli çalışanlar”ının 
yurtdışında çalışmaya karar vermesinde hangi koşul ve 
sebepler etkili oluyor?

Daha yüksek ücret beklentisi.

Yurtdışına ucuz işgücü götürdüğümüzü düşünüyor 
musunuz?

Bizden çok daha ucuza çalışan başka ülkelerin insanları 
da var. Türkiye’den gelen personel, nitelikli personel. Bizim 
rekabetimiz, nitelikli personel çalıştırırken ortaya çıkıyor. 
Çünkü nitelikli personel, Avrupa ülkelerinin şirketlerinde 
daha yüksek maliyet oluşturuyor. Biz de ise daha ucuz. 
Oysa yapılacak yol aynı yol. Biz daha fazla kırabiliyoruz.

Yurtdışında çalışmak isteyen bir mühendisin, sos-
yal güvence, ücretler, izin ve sair çalışma açısından 
firma ile yapacağı sözleşmesinde nerelere dikkat et-
mesi gerekli?

Bence her çalışanın sendikalı olması gerekir. İşverenler ör-
gütlü fakat işçiler örgütsüz. Örneğin Dubai’de Labor Office, 
Umman’da Manpower olarak isimlendirilen işçi kurumları 
var. Buralarda işçiler haklarını arayabiliyorlar. Genelde her-
hangi bir şikâyet olduğunda işçinin lehine kararlar alınırken, 
alınan kararlarda tüm yasal haklarını alması doğrultusunda 
oluyor. Hatta işçinin tüm haklarını işçi adına alıyor ve işçiye 
teslim ediyorlar. Yurtdışında yılda 1 aylık izin hakkı var çalışa-
nın.  İşçiler izinlerini altı aylık 15’er günlük periyotlarla kulla-
nabiliyorlar. Bence mühendis arkadaşlar, yabancı dile önem 
vermelidirler. İngilizce çok önemli. Kontrollükle ve idare ile 
kurulacak ilişkilerin kalitesi yabancı dile hâkimiyetle ve tek-
nik alt yapının güçlü olmasıyla direk ilişkili. 

Daha eskilerde, devlet kurumları mühendis çalıştırdık-
ları için özel sektör çalıştıracak mühendis bulamıyordu ve 
özel sektör ancak çok cazip tekliflerle eleman gereksinimini 
sağlayabiliyorlardı. Artık öyle değil. Devlet personel almıyor. 
Almayınca da yetiştirdiği mühendisler daha kötü koşullarda 
çalışmak zorunda kalıyor. 

Son zamanlarda taşeron firmalar üredi. Taşeron firmalar 
görece daha güçsüz olduklarından dolayı büyük firmaların 
sunduğu imkânları çalışanlarına sunmamaktadır. Büyük 
firmalar ise projeyi alıyor ve hemen taşere ediyor. Sadece 
her hakedişten kârını alıyor kenara çekiliyor. Bütün işi ta-
şeron firmaya bırakıyor. Çoğu zaman bu taşeronlar çalı-
şanların ücretlerini dahi ödeyemez hale geliyorlar. Dikkatli 
olmak gerekir. 

“Şantiye Günlükleri” ile bu sayıda UMMAN’dayız.  Yol şantiyesine konuğuz. Sorularımızı meslektaşımız Özgür Elmas’a 
sorduk. Yoğun temposu içinde bizlere vakit ayırdı, yaşanmışlıklardan kareler verdi; kendisine teşekkürü borç biliriz. 
“Şantiye Günlükleri”ne dair görüşlerinizi, burada yer verebileceğimiz isim önerilerinizi bekliyoruz.
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Gerçek Gündem

Kemal Türkler davası zamanaşımından düştü
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kurucu ge-
nel başkanı Kemal Türkler’in öldürülmesiyle ilgili olarak Ünal 
Osmanağaoğlu’nun yargılandığı dava, zamanaşımı süresi dol-
duğu gerekçesiyle ortadan kaldırıldı. 1 Aralık 2010 – Milliyet

Para yok, borç çok, umut var
Tunceli’nin Mazgirt İlçesi’nin bağımsız belediye başkanı Tekin 
Türkel, bir buçuk yıl önce belediyeyi AKP’li başkandan 1 trilyon 
753 lira borç ile devraldı. Bu nedenle belediyenin üm gelirleri ve 
malvarlıkları hacizli. Araçlar için akaryakıtı ve memurlar için bil-
gisayarları yok. Ama Başkan Türkel, umutla Mazgirt Belediyesi’ni 
ayakta tutmaya çalışıyor. 1 Aralık 2010 - gerçekgündem

Melih Gökçek de affediliyor
Hükümet, ‘Af Paketi’yle Ankara Anakent Belediyesi’nin borçları-
nı affedecek. Ankara Anakent Belediyesi’nin, Kasım 2010 itiba-
rıyla Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Hazine’ye 2 milyar 
698 milyon lirası vadesi geçmiş olmak üzere 3.1 milyar TL borcu 
var. Hükümetin kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını 
öngören Af Tasarısı’nda Melih Gökçek’in başında olduğu Ankara 
Anakent Belediye Başkanlığı’na da borç affı getirdiği ortaya çık-
tı. 3 Aralık 2010 – Cumhuriyet

Kanser diye işten atılan öğretmen yaşamını yitirdi   
Kan kanserine yakalanıp bir ayı geçen rapor aldığı için devletin 
işten attığı öğretmen Metin Kurtçu hayatını kaybetti. Kurtçu kan-
sere yakalandığında bağlı olduğu okul sözleşmesini feshetmiş, 
işsiz kalan öğretmen ise Yozgat İdare Mahkemesi’ne yürütme-
yi durdurma davası açmıştı. Ancak daha dava sonuçlanmadan 
Metin Kurtçu hayata veda etti.  05 Aralık 2010 – Sendika.Org

Alevilere inanılmaz hakaret
İnkılap Kitabevi’nin çıkardığı sözlükte, ‘ensest’in anlamı ‘Kızılbaş’ 
olarak verildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Gümüş, 
yayınladıkları sözlükte “ensest”in anlamını “Kızılbaş” olarak ve-
ren İnkılap Kitabevi yetkililerini özür dilemeye çağırdı. 5 Aralık 
2010 – gerçekgündem

Bu ileri demokrasi artık yetti
Başbakan Erdoğan’ın İstanbul’da rektörlerle yaptığı toplantıyı 
protesto etmek isteyen öğrenciler polisin çok sert müdahale-
si ile karşılaştı. Aynı sıralarda Erdoğan Dolmabahçe sarayında 
Rektörlere Türkiye’nin AKP döneminde ne kadar demokratikleş-
tiğini anlatıyordu… 5 Aralık 2010 – sol.org.tr

Cide’ye ‘HESkondu’   
Kastamonu’nun Cide ilçesinde HES şirketi tarafından yapımı 
planlanan hidroelektrik santralının hiçbir imar planı olmadan in-
şaatının sürdüğü ortaya çıktı. Konuya ilişkin araştırma yaptıkları-
nı belirten Loç Vadisi Platformu, sonucun “korku verici” olduğu-

nu dile getirdi. İl Genel Meclisi kararı ile kesinleşmiş herhangi bir 
nâzım ve uygulama imar planı bulunmadığı ve imar planları yapıl-
madan inşaatın başlatılmasının ilgili mevzuata aykırı olduğu yö-
nünde İl Genel Meclisi’ne yazılı başvuru yapılmasına karşın yetki-
li merciler suskunluklarını korudu. 05 Aralık 2010 – Cumhuriyet

Üniversitelere imam kadrosu   
İdari kadrolara yapılacak 1637 idari personel atamaları arasında 
“imam” ve “gassal” kadrosu dikkat çekti. AKP hükümeti, 15 üni-
versiteye, aralarında “imam” ve “gassal (ölü yıkayıcı)” da bulunan 
4 bin 852 akademik ve idari kadro tahsis içeren yasa tasarısını 
Meclis’e gönderdi. Tasarıyla 3 bin 215 akademik, 1637 de idari 
kadro tahsisi öngörüldü.  07 Aralık 2010 – Cumhuriyet

Türkiye’nin elektriği özelleşti   
Türkiye’nin elektrik dağıtımdaki özelleştirme serüveni 7 Aralık 
2010 günü yapılan üç ihaleyle son buldu. Türkiye’deki tüm 
elektrik dağıtım bölgeleri kamudan özel sektörün eline geçti. 
Özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri toplamda 15.8 milyar do-
lara satıldı. Elektriği artık devlet değil özel sektör dağıtacak.  07 
Aralık 2010 – www.ntvmsnbc.com

Sivil polislerin yerine muhbir öğretmenler!   
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, okul ve çevresinde güvenli-
ğin sağlanması ve şiddetin önüne geçilmesi amacıyla, her okul-
da bir müdür yardımcısını ‘irtibat görevlisi’ olarak belirlendiğini 
açıkladı. 08 Aralık 2010 – Akşam

Tehlikeli yasalar TBMM’de
Seçimlere kısa bir süre kala, toplumun geniş kesimlerini ilgilen-
diren kritik yasalar TBMM gündemine taşındı. Görevini kötüye 
kullananlara tazminat davası açılamayacak. İşkence yapan po-
lis terfi edebilecek. 50 bin kişinin sendika hakkı da kaldırılıyor. 9 
Aralık 2010 – Gazeteport

AKP savcıları öğrenci avına çıktı   
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu 
ve CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum’a yönelik protesto eylemiyle 
ilgili soruşturma başlattı.  10 Aralık 2010 – Vatan 

İşkence sokaklara taştı
10 ayda 28 yargısız infaz, 1716 gözaltı, 202 işkence mağduru, 9 
faili meçhul. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Türkiye’nin 
dört bir yanından hak ihlali haberleri yağdı. Ekmek parası ararken 
patlayan bir cisim yüzünden organlarından olanlar, itilen, dışla-
nan Romanlar, mezarda bile rahat bırakılmayanlar, devlet şidde-
tine maruz kalanlar... 10 Aralık 2010 - Cumhuriyet

Devlet memuru gözetleyecek
Devlet Personel Başkanlığı, Torba Yasa ile kamunun en güçlü 
ve yetkili kurumlarından biri haline dönüştürülüyor. Buna göre, 

Başkanlık kamudaki tüm personel hareketlerini izleyecek, me-
murlara ilişkin tüm bilgileri toplayıp, ilgili kamu kurumundan her 
türlü bilgi ve belgeyi alma hakkına sahip olacak. 10 Aralık 2010 
– Akşam

AKP’li belediye onları sildi
Nevşehir’in Avanos İlçesi Belediye Meclisi’nin aldığı kararla, ay-
dınlanmacı kişilikleri ile tanınan ve çoğu suikaste kurban giden 
bilim adamı, yazar, şair, gazeteci ve siyasetçilerden Uğur Mumcu, 
Ahmet Taner Kışlalı, Abdi İpekçi, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, 
Bahriye Üçok, Namık Kemal, Adnan Kahveci ve Fikri Sağlar’ın 
da aralarında bulunduğu isimler sokak ve caddelerden kaldırıldı. 
12 Aralık 2010 – gerçekgündem

Anayasa Mahkemesi’ne kilit
Anayasa değişikliğiyle yapısı değiştirilen Yüksek Mahkeme, ku-
ruluş kanunu çıkarılmadığı için çalışamıyor. Yasa çıkmazsa, kritik 
yasalar için yapılacak iptal başvuruları da ele alınamayacak. 12 
Aralık 2010 – gazeteport

Olayların sorumlusu polis çıktı
Emniyet Genel Müdürlüğü, geçen yaz Bursa’nın İnegöl ve 
Hatay’ın Dörtyol ilçelerinde meydana gelen toplumsal olayları 
inceledi. İnceleme sonunda hazırlanan raporda polisin ‘yakın 
mesafeden biber gazı’ kullanması ve yanlış müdahale yöntem-
leri kullanmasının olayları tetiklediği ifade edildi. 12 Aralık 2010 
– gerçekgündem 

‘Sözleşmeli’ye hastalık hakkı
Dört yıl sözleşmeli öğretmenlik yaptıktan sonra kansere yakala-
nıp 30 gün rapor alan ve bu yüzden sözleşmesi feshedilen Metin 
öğretmenin dramı, yargıda ses verdi. 28 yaşında hayatını kay-
beden Metin Kurtçu gibi, hastalık nedeniyle sözleşmesi feshe-
dilen bir öğretmenin açtığı davada fesih kararı İstanbul 9. İdare 
Mahkemesi tarafından reddedildi. 12 Aralık 2010 – Radikal 

HES projesine mahkemeden durdurma   
Rize İdare Mahkemesi, UNESCO tarafından ‘Dünya Biyosfer 
Rezerv Alanı’ ilan edilerek koruma altına alınan Artvin’in Borçka 
ilçesi’ndeki Camili (Macahel) bölgesinde yapımı planlanan 
Düzenli Hidroelektrik Santrali (HES) projesinin yürütmesini dur-
durdu. Mahkeme gerekçeli kararında, bölgede yapımı planlanan 
HES projesinin yasa, hukuk ve mevzuata uygun olmadığı ve 
kamu yararı taşımadığına vurgu yaptı. 13 Aralık 2010 – Hürriyet

‘Torba yasa’da gizli hazırlık
AKP’nin, özelleştirmelere karşı açılan iptal davalarında mahke-
melerin verdiği yürütmeyi durdurma ya da iptal kararlarının yok 
sayılması için yasa maddesi hazırladığı ortaya çıktı. TBMM Genel 
Kurulu’nda görüşülmeyi bekleyen “torba yasa” tasarısına eklenen 
bir maddeyle, özelleştirmeleri durduran yargı kararlarının uygulan-
masının kamuyu zarara uğratacağı, aksi yönde işlem yapılmasının 
uygun olacağı savunuluyor. 13 Aralık 2010 – Cumhuriyet

Gerçek Gündem

Allianoi toprağa verildi!
Allianoi Antik Kenti’nin üzeri tamamen kumlarla kaplandı. Artık 
dışarıdan bakıldığında burasının antik bir merkez olduğunu gös-
terir hiçbir işaretin kalmadığı Allianoi, sessiz sedasız mahkeme 
kararını bekliyor. 13 Aralık 2010 – Posta

Teksas yasası Meclis’e geliyor
TBMM Silah Alt Komisyonu, silah lobilerinin isteği doğrultusunda 
silah bulundurma yaşını 18’e indirdi. Tasarı Meclis’ten geçerse is-
teyen beş silah ruhsatı alabilecek, bu silahların ikisini de üstünde 
taşıyabilecek. Ayrıca, silah almak için artık tam teşekküllü has-
taneden heyet raporu da gerekmeyecek. Eski sabıkalılara silah-
lanma izni verilecek. İnternette de silah reklamı yapılabilecek. 13 
Aralık 2010 – Hürriyet

RTÜK’ten skandal karar
RTÜK, İtalya’nın Piomonte bölgesinde yetiştirilen “Nebbion” adlı 
üzüm çeşidini, Şarap markası zannetti ve NTV’de yayınlanan 
ünlü gurme Vedat Milor’un “Tadı Damağımda” adlı yemek prog-
ramına ceza verdi. 13 Aralık 2010 – gerçekgündem

Öğrenciye ‘alaycı afiş’ cezası
Türkiye’nin gündemine oturan üniversitelerden ilginç bir uzak-
laştırma kararı geldi. Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi (DTCF) Rus Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisi Sonel 
Temel, “alaya alıcı afiş” astığı gerekçesiyle okuldan yarım dönem 
uzaklaştırıldı. 13 Aralık 2010 – Milliyet

İşçiye fesatlıktan 10 yıl hapis   
Devlet Hastanesi’nde işçiler, taşeron çalışan alımı ihalesi yapıla-
cak salonu kapatınca haklarında ‘ihaleye fesat karıştırmak’tan 10 
yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.  13 Aralık 2010 – Radikal 

TRT 1’den izleyiciye şok yanıt
TRT 1 kanalında yayınlanan Stadyum programına elektronik pos-
tayla soru soran izleyiciye TRT’den inanılmaz yanıtlar: “Sanane geri-
zekali kiskanclik yapma i..e” 14 Aralık 2010 – gerçekgündem

Sosyal mesafe açılıyor
Mersin Üniversitesi’nin Türklerle Kürtler arasındaki sosyal mesafeyi 
ölçmek üzere yaptığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. İki bin de-
nekle 12 yılda dört kez yapılan ankette, katılımcılara aynı sorular so-
ruldu. Buna göre, 1998’deki ilk ankette, Kürt deneklerin yüzde 12.8’i 
‘Türkle evlenirim’ dedi. Bu oran, 2010’da yapılan son ankette 0’a indi. 
İlk ankette yüzde 26.9’la ‘Kürtle evlenirim’ diyen Türklerin oranı ise 
2010’a gelindiğinde yüzde 1.3’e geriledi. 14 Aralık 2010 – Akşam

Yumurtaya 2 yıl hapis isteniyor
Bakan Bağış’ın yumurta atan öğrenciyi “ceketimin sol yanı kir-
lendi” şeklinde şikâyet etmesi üzerine, öğrenci Çarıkçı’nın 2 yıla 
kadar hapsi istendi. 15 Aralık 2010 – Milliyet
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Kitap, Sergi, CD

Mikail Aslan’ın Dersim Ermeni 
halk şarkılarından oluşan Petag 
adlı son albümünden sonra 
Pelguzar adlı albümü, Kalan 
Müzik tarafından yayınlandı.

Bir aşk destanından yola 
çıkarak kurgulanan Pelgu-
zar; Tevfik Şahin´in Qocgiri 
den yaptığı derlemelerden 
oluşuyor. Tanınmış halk ozanı 
ve derviş Bava Xıdır´ın Didar 
Ana´ya atfen yazdığı şiirlerin 
büyük çoğunluğu Mikail 
Aslan tarafından yeniden 
bestelenmiş, Levent Güneş 
tarafından da aranje edilmiş.                

Mikail Aslan’nın diğer albüm-
lerinden aranje ve kompoz-
isyon bakımından farklılık 
gösteren Pelguzar albümü, 
2-3 kişi tarafından, doğal 
ortamda saz-söz eşliğinde 
icra edilmiş, eski aşıklama 
usulünü anımsatıyor. Genel 
anlamda “irani” tınlayan Pelgu-
zar albümünde, Bava Xıdır ve 
Didar Ana gibi dervişlerin iç 
huzurunu, abartısız ve sade 
bir şekilde icra eden Mikail 
Aslan ve arkadaşları, bu kez 
de dinleyicileri için doğunun 
derin alemine doğru bir kapı 
aralıyorlar.  

Albümdeki Eserler:
1- Melem Yare  
2- Pelguzar   
3- İntizar   
4- Sakil  
5- Xatır   
6- Hegay Hergi   
7- Lea Qeraji 

Pelguzar - Mikail Aslan
Kalan MüzikErkek egemen toplumda hangi 

erkekler egemendir? Bütün 
erkekler bu erkek egemen 
düzenden memnun mudur? 
Reddeden, başarısız olan, 
farklı olan erkekler ne yapar? 
Erkekleri değiştiren, “bozan” 
durumlar nelerdir?

Genç, yaşlı, kentli, köylü, evli, 
bekâr, boşanmış, Alevi, Sünni, 
Türk, Kürt, çocuklu, çocuksuz, 
sağcı, solcu, dindar, ateist, 
heteroseksüel, gay, zengin 
ya da yoksul - birbirlerinden 
çok farklı bu erkekler iktidar, 
namus, şeref, vatan, iş, ticaret, 
politika, sağlık, aile, evlilik, 
kadınlar, çocuklar vb. konu-
larda ne düşünüyor, kendilerine 
ve toplumdaki yerlerine nasıl 
bakıyorlar?

“Erkeklik” bugüne kadar, 
hakkında çok konuşulan, ama 
politik, ideolojik ve akademik 
olarak fazla incelenmemiş 
bir alan oldu. Serpil Sancar 
araştırmasında Türkiye’deki 
farklı erkeklik deneyimlerini ele 
alıyor: Değişik sosyal kesimler-
den, farklı yaşam deneyimlerine 
sahip erkeklerle yapılan yüz 
yüze görüşmelerden hareketle, 
farklı erkekliklerin nasıl inşa 
edildiğine cevap arıyor.

Erkeklik: İmkânsız İktidar, 
Türkiye’de erkeklik deneyimleri 
ile toplumsal iktidar ilişkilerinin 
iç içe geçtiği rotaları, alanları 
ve tarzları görmeye çalışan, 
“kaçınılmaz” olduğu iddia 
edilen ilişkilerin doğasını 
keşfetmeyi amaçlayan bir 
kitap.

Erkeklik: İmkânsız İktidar
Serpil Sancar
Metis Yayınları

“Bu dünyada nice dert, 
bela varsa biz onu gördük, 
kardeşim. Açlık mı dersin, 
susuzluk mu? Kış kıyamet 
günleri dağlarda aç üryan 
dolaştık. Askerlerin içinde 
esir kaldık. Çocuklarımızın 
acısını da gördük, kardeş 
acısı, koca acısı, her bir derdi 
kederi yaşadık, kurban olayım 
kardeş, daha nesini sorarsın?”

Dersim’de 1938 yılında 
yaşananlar uzun yıllar 
boyunca Cumhuriyet tarihinin 
açılmamış “kara kutu”larından 
biri olarak kaldı, üzerine 
neredeyse sessizlik perdesi 
çekildi. Türkiye tarihinin bu 
karanlık noktası son yıllarda 
ortaya çıkan bilgi ve belgelerle 
gittikçe aydınlanıyor. Dağların 
Kayıp Anahtarı’yla Cemal 
Taş da 1938’de Dersim’de 
yaşananlar üzerindeki toz 
bulutunun iyice aralanmasına 
yardımcı oluyor.

Taş, Dersim’de olan bitenin 
yürek burkucu, göz yaşartıcı, 
insanın boğazını düğümleyen 
yanlarını bizzat olayları 
yaşayanlarla, dönemin önde 
gelen isimlerinin yanında 
bulunmuş kişilerle görüşerek 
ortaya koyuyor.

“Sözlü tarih çalışması” 
niteliği taşıyan Dağların Kayıp 
Anahtarı zengin malzemesiyle 
Dersim olayları ve Cum-
huriyet tarihi ile ilgili yeni 
değerlendirmelere kapı aça-
cak, sahici insan öykülerinden/
dramlarından oluşan, sarsıcı 
bir kitap.

Dağların Kayıp Anahtarı
Cemal Taş
İletişim Yayınları

Kapalı sözcüğü anlam 
olarak; açık karşıtı, geçilmez 
durumda olan, çalışma süresi 
sona ermiş, müphem, bulutlu, 
karanlık, gizli, saklı, içe dönük, 
dış çevreyle ilişkisi olmayan 
olarak dilimizde tanımlanır.  
“Kapalıyız” başlıklı sergide, 
bu anlamlara karşılık gelen 
bir tür içe dönüş haline vurgu 
yapmakla birlikte,  bu kavram 
altında birleşen sanatçıların, 
toplum karşısında  “dışlanan” 
sanatçının yalnızlaşma 
süreçlerini kapsamaktadır. Bu 
bağlam üzerinden kurgulanan 
“kapalıyız” sergisi açık karşıtı 
olan kapalılığı kabullenme du-
rumu değil, tam tersine bir tür 
direniş özelliği taşımaktadır. 
Bu direniş; dış çevre ile 
ilişkisi olsun ya da olmasın, 
bulutlu ve karanlık bir kapalılık 
halinin, gizli saklı müphem bir 
durumun ötesine geçerek bir 
tür içe dönüş refleksi ile kendi 
başına varlığını temsil etme 
direncini göstermektedir. 
Sergiye katılan sanatçılar: Zeynep 
Aran / Guido Casaretto / Fırat Engin 
/ Elif Varol Ergen / Şinasi Güneş / Aslı 
Işıksal / Ekin Kılıç / Ardan Özmenoğlu 
/ Esra Sağlık / Seval Şener / Erinç 
Ulusoy.

Çankaya Belediyesi Galeri Kara 
Mithatpaşa Cad. No:48/B Kızılay - An-
kara 17 Aralık 2010 - 17 Ocak 2011

“Kapalıyız” 
Güncel Sanat Sergisi 
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