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2011 Depreme Duyarlılık Yürüyüşü
Türkiye’nin yakın geçmişindeki en büyük toplumsal 

travmalardan biri olan 17 Ağustos depreminin üzerin-
den geçen on iki yılın ardından, Marmara depreminin 
unutulmaması, unutturulmaması ve ölen insanlarımızın 
anılması için 16-17 Ağustos tarihleri arasında İzmit’te 
olacağız. İktidar kentlerimizi depreme hazırlamak yeri-
ne sermayenin kâr dürtüsünün insafına bırakmaktadır. 
Yaşanan acılar unutturulmaya çalışılarak, geçtiğimiz on 
iki yılda, ne yazık ki depreme karşı alınacak önlemler 
ile ilgili uygulanabilir projeler geliştirmeyen Hükümet 
ve diğer siyasi partiler, deprem tehlikesini önemse-
memekte, hatta yok saymaktadır. Haziran 2011 genel 
seçimlerine giren siyasi partilerin seçim bildirgelerinde 
dahi deprem konusu neredeyse hiç işlenmemiştir. Mü-
hendis, mimar ve şehir plancıları olarak amacımız, tüm 
toplum katmanlarında deprem duyarlılığının geliştiril-
mesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.

İhtisas alanımızdan gelen halkımıza karşı görev-
li ve sorumlu bir örgüt olduğumuzun bilinciyle İnşaat 
Mühendisleri olarak 2008 yılı 17 Ağustos’unda başlat-
tığımız, 2010 yılında TMMOB çatısı altında gerçekleş-
tirdiğimiz “Depreme Duyarlılık Yürüyüşü”nü “yapıl(a)
mayanlar ve yapılması gerekenleri anımsatmak ve ka-
muoyuyla bir kez daha paylaşabilmek için, yaktığımız 
dayanışma ateşiyle kardeş kalplerinin acısına ortak 
olmak için, yeniden aynı acıların yaşanmaması, yaşa-
nan acıların unutulmaması için” bu yıl da yine TMMOB 
çatısı altında gerçekleştireceğiz. 17 Ağustos tarihinde 
depremin gerçekleştiği saat olan 03.02’de anma ger-
çekleştirilecektir. 

Depreme Duyarlılık Yürüyüşü’nün amaçlarına ula-
şabilmesi ve kamuoyunda etki yaratabilmesi için bun-
dan önceki yürüyüşlerde olduğu gibi mümkün oldu-
ğunca kitlesel katılım sağlanması önemlidir. Depreme 
Duyarlılık Yürüyüşü’ne katılmak isteyen üyelerimizin en 
kısa zamanda şubemizle iletişime geçmeleri beklen-
mektedir.  

Kanun Hükmünde Kararnameler(KHK)
AKP iktidarı genel seçimlere 4 gün kala kamu hiz-

metlerinin yeniden tanımlanması anlamını taşıyan bir 
değişiklikle bakanlıkların isimlerini teşkilatlanmaları-
nı yeniden yapılandırdı. Kimi bakanlıklar kapatılırken 
kimi bakanlıklar da bileştirildi. Değiştirilen bakanlık-
lardan birisi olan ve işlevi gereği bizleri de ilgilendi-
ren Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Çevre ve Orman 
Bakanlığı birleştirilerek ilk önce “Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı” kuruldu. Daha bakanlık kurul-
madan, yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile kurulan Çevre, Orman ve Şehircilik Bakan-
lığı ikiye bölünerek “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ve 
“Orman ve Su İşleri Bakanlığı” adında bakanlıklar 
kuruldu. Çevre ve şehir gibi iki ayrı alanın bir arada 
olması içerisinde bir çok soru işareti barındırmaktadır. 

İhtisas alanımızdan gelen 
halkımıza karşı görevli ve 
sorumlu bir örgüt oldu-
ğumuzun bilinciyle İnşaat 
Mühendisleri olarak 
2008 yılı 17 Ağustos’un-
da başlattığımız, 2010 
yılında TMMOB çatısı al-
tında gerçekleştirdiğimiz 
“Depreme Duyarlılık Yü-
rüyüşü”nü “yapıl(a)ma-
yanlar ve yapılması ge-
rekenleri anımsatmak 
ve kamuoyuyla bir kez 
daha paylaşabilmek için, 
yaktığımız dayanışma 
ateşiyle kardeş kalpleri-
nin acısına ortak olmak 
için, yeniden aynı acıların 
yaşanmaması, yaşanan 
acıların unutulmama-
sı için” bu yıl da yine 
TMMOB çatısı altında 
gerçekleştireceğiz. 
17 Ağustos tarihinde 
depremin gerçekleştiği 
saat olan 03.02’de anma 
gerçekleştirilecektir. 
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Birliğimize ve odamızı da bu bakanlığın ilk halinde yer 
alan düzenlemeler ile “meslek odalarının mevzuat ve 
normlarını belirleme yetkisini” almayı ve TMMOB’yi ve 
bağlı odalarını Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne 
bağlamayı öngürürken ikinci düzenleme de ilk bölüm 
çıkartılarak, odamıza yönelik düşünceler Mesleki Hiz-
metler Genel Müdürlüğü’nün görevleri bölümünde 
detaylandırılmıştır. 

Birliğimizi ve odamızı doğrudan ilgilendiren bakan-
lığın teşkilat ve görevleri hakkında yayımlanan KHK’de 
Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan “kamu ku-
rumu niteliğinde meslek kuruluşu” ifadesi ile çelişen 
ve bizlerin özerkliğini yok eden düzenlemeler yapılmak 
istenmiştir. Birli-
ğimiz ve odamızı, 
bakanlık bünye-
sinde kurulacak 
olan “Mesleki 
Hizmetler Genel 
Müdür lüğü ’ne” 
bağlayan düzen-
lemelerin mak-
sadı bu zamana 
kadar “toplumsal 
sorumluluğumuz-
dan” hareketle 
yaptığımız işlerden 
dolayı bizleri sus-
turmaktır. Kamu 
yararı ve meslek 
ilkeleri doğrul-
tusunda hareket 
eden birliğimiz ve 
odamız, bugüne 
kadar ranta dayalı 
ve ticarileştirilme-
ye yönelik her tür-
lü projeye/uygula-
maya/girişime karşı gerek hukuki gerek de kamusal 
alanda mücadele etmiş ve birçok uygulamanın kamu 
yararına durdurulması sağlamıştır. 

Birliğimizin direne direne nasıl bugünlere kadar 
geldiğini yeniden gösterme zamanı gelmiştir. TM-
MOB’yi etkisizleştirmek isteyenlere karşı, 85 bini aş-
kın üyesi ve örgütlülüğü ile Odamızı, daha aktif, daha 
fazla birlikte üreterek davranabilen bir direnç gücü 
haline getirerek ayağa kaldırmanın vakti gelmiştir. Tüm 
muhalefet kanallarının ve zeminlerinin baskı ve zor 
yoluyla sindirildiği ve yok edildiği, kitapların bomba 
kadar tehlikeli görüldüğü bu ülkede, bilimin, aklın ve 
muhalefetin TMMOB’ye ihtiyacı var. Artık bizim için her 
gün, ülkemiz ve geleceğimiz için, TMMOB için birlik ve 
mücadele günüdür.

Ankara Şube olarak bizler de, bu konuyla ilgili ola-
rak bültenimizin içerisinde ayrıntılı bir çalışma yaptık. 
KHK’ler ile başlayan süreç ve birliğimizin ve odalarımı-
zın tepkilerini, basın açıklamalarını bültenin içerisinde 
bulabilirsiniz. 

İMO Ankara Şubesi İnşaat Mühendis-
leri Profil Araştırması…

Daha önce de duyurduğumuz gibi, İnşaat Mühendis-
leri Odası Ankara Şubesi olarak, Türkiye’deki mühendis-
lerin yeni konumlarının, sorunlarının, sıkıntılarının, gerek-
sinimlerinin ve mesleki durumlarının bir haritasını çıkara-
bilmek için yaklaşık 3 bin örnekleme ulaşmayı amaçlayan 
bir profil çalışması başlattık. Üye profilimizin eksiksiz bir 
haritasını çıkarabilmek ve bu profile göre kendimizi yeni-
den yapılandırabilmek için siz değerli üyelerimizin de kat-
kısına ihtiyacımız bulunmamaktadır. Üyelerimizle şubemiz 
arasındaki ilişkinin geliştirilmesi açısından önemli olan bu 

çalışmamız, aynı 
zamanda üyeleri-
mizin sorunlarının 
odamız nezdinde 
çözülebilmesi için 
de vesile olmayı 
hedeflemektedir.

A r a ş t ı r m a -
mız kapsamında 
oluşturduğumuz 
anket formumuz-
la birlikte görevli 
arkadaşlarımız siz 
meslektaşlarımızla 
görüşmelere baş-
ladı, görüşmeleri-
miz devam ediyor. 
Anket formumuzu 
www. imoanket .
com adresli si-
temiz üzerinden 
doldurmak müm-
kündür. Tüm üye-
lerimizin ilgi ve 

yardımları için şimdiden teşekkür ederiz. 

Demiryolu Dosyası
Ulaşım ve ulaşıma yönelik politikalar bir ülkenin kal-

kınmasını belirleyen en önemli faktörler arasında yer al-
maktadır. Ulaşım alt sistemlerini karayolu, havayolu, boru 
hattı, denizyolu ve demiryolları oluşturmaktadır. Kalkınma 
sürecinde bir ülkenin gelişmişliği değerlendirilirken bu 
sistemlerden hangisine öncelik verileceği tartışılır, bir ül-
kenin ilerlemesi hangi alt sistemi tercih ettiği ile ölçülür. 
Birbirinden bağımsız olarak düşünülmemesi gereken bu 
ulaşım alt sistemlerinden bu sayımızda demiryollarına 
mercek tuttuk, demiryollarıyla ilgili bir dosya hazırladık. 

Demiryolu politikalarını ulaşım politikalarının bütün-
selliği içerisinde ele aldığımız dosyamızda amacımız, bu 
konuda ortaya çıkan temel sorunları ve yapısal dönüşü-
mü anlayabilmektir. Dünden bugüne demiryolu taşımacı-
lığıyla ilgili genel bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşmayı 
umduğumuz dosyamız, umarız yararlı olur. 

İMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu

TMMOB’yi etkisizleştirmek isteyen-
lere karşı, 85 bini aşkın üyesi ve 
örgütlülüğü ile Odamızı, daha aktif, 
daha fazla birlikte üreterek davrana-
bilen bir direnç gücü haline getirerek 
ayağa kaldırmanın vakti gelmiştir. 
Tüm muhalefet kanallarının ve ze-
minlerinin baskı ve zor yoluyla sin-
dirildiği ve yok edildiği, kitapların 
bomba kadar tehlikeli görüldüğü bu 
ülkede, bilimin, aklın ve muhalefetin 
TMMOB’ye ihtiyacı var.
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Sivas Madımak Oteli’nde 18 yıl 
önce yakılarak öldürülenler 2 Tem-
muz 2011 Cumartesi günü Anka-
ra’da Kolej Meydanı’nda düzenlenen 
mitingle anıldılar. 

Toros Sokak’ta bir araya gelen 
bazı siyasi parti, meslek kuruluşları, 
sendikalar ve sivil toplum örgütleri 

sloganlar ve türkülerle Kolej Meyda-
nı’na yürüyüşe geçtiler. Yürüyüşte en 
önde katledilen 35 kişinin fotoğrafla-
rını taşıyan yakınları yer aldı. Yürüyüş 
boyunca atılan sloganlarla katliam 
lanetlenirken, hükümetin Madımak 
Oteli’nin Utanç Müzesi haline geti-
rilmesini engellemesi protesto edildi. 

2 Temmuz Sivas Katliamı nedeniyle İn-
şaat Mühendisleri Odası tarafından 1 Tem-
muz 2011 tarihinde açıklama yapıldı:

Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’de, 35 
insanımızın gerici yobaz güçler tara-
fından katledilişinin üzerinden 18 yıl 
geçti. Madımak otelinde gerçekleşen 
katliamda, yazar, ozan, düşünür ve 
otel çalışanlarının da aralarında bu-
lunduğu insanlarımız yanarak hayat-
larını kaybetti.

Maraş’ın, Çorum’un ve Sivas’ın he-
sabı sorulmadığı sürece gerçek an-
lamda demokrasiden söz edilemez. 
12 Eylül‘ün Türk-İslam sentezci anla-
yışına ve ona bağlı gelişen cemaat ve 
tarikat örgütlenmelerinin toplumu bir 
ağ gibi sarmasına karşı çıkılmadan, 
katliamın zemini olan gerici, yobaz 

zihniyetle hesaplaşılamaz.
Aradan geçen 18 yıl boyunca ge-

riciler Sivas’ı aklamaya onu unuttur-
maya çalıştılar. Katliamda yaşamını 
yitiren insanlarımızı unutmadığımız 
gibi,  katliamı tertipleyen karanlık elleri 
de unutmayacağız. Çünkü unutmak, 
yok olmaktır, ihanettir, yenilmektir. Si-
vas katliamı insanlığa karşı yapılmış 
bir cinayettir. Bizleri yönetenler, nasıl 
ki yıllarca toplumsal hafızamızı körel-
terek kendilerinden hesap sorulmasını 
engelledilerse bugün de Sivas katlia-
mının hesabının sorulmasını engelle-
meye ve katliamın sorumlularını koru-
maya devam ediyorlar.   

Bizler Sivas’ın katillerini hafızaları-
mızdan asla silmeyeceğiz. İnanılmaz 
bir vicdansızlıkla o katliamları sahiple-

nenleri unutmamak, bu ülkenin vicdan 
sahibi insanlarının en büyük sorumlu-
luğudur. 

Katliamın ardından “Olay münferit-
tir. Ağır tahrik vardır. Bu tahrik sonucu 
halk galeyana gelmiştir” diyen döne-
min Cumhurbaşkanını unutmayacağız.

 “Olaylarda bir tek vatandaşımızın 
dahi burnu kanamamıştır” diye açıkla-
ma yapan dönemin başbakanını unut-
mayacağız.

Katliamlar, canlarımızı yok etse de, 
eşit, özgür, bağımsız ve demokratik 
bir ülkeye olan umudumuzu asla yok 
edemeyecektir.

Bu inancımızı ve umudumuzu, hiçbir 
zaman teslim alamayacaklar.

Sivas’ı unutmadık, unutmayacağız, 
unutturmayacağız…

SİVAS KATLİAMI
SİVAS’TA ÖLENLER ANKARA’DA 
DÜZENLENEN MİTİNGLE ANILDI

Miting, Sivas’taki olaylarda ha-
yatını kaybedenler anısına saygı 
duruşu ile başladı. Madımak Ote-
li’nde hayatını kaybedenlerin aileleri 
adına konuşan Süleyman Ateş, Si-
vas olaylarını unutmayacaklarını ve 
unutturmayacaklarını söyledi. Ortak 
basın açıklamasını Pir Sultan Abdal 
Derneği Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Özarslan yaptı. Konuşma-
ların ardından Kardeş Türküler grubu 
sahne aldı. 

SİVAS KATLİAMIYLA YÜZLEŞİLMEDİKÇE 
GERÇEK DEMOKRASİDEN BAHSEDİLEMEZ!
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TEOMAN ÖZTÜRK
TMMOB’ye 1973-1980 yılları arasında başkanlık yapan 

ve TMMOB’nin bugünkü toplumcu çizgiye kavuşmasına 
öncülük eden Teoman Öztürk, ölümünün 17. yılında çeşitli 
etkinliklerle anıldı.

Teoman Öztürk için ilk anma etkinliği Karşıyaka 
mezarlığında bulunan anıt mezarı başında yapıldı.  Anmaya, 
Teoman Öztürk’ün ailesi, mücadele arkadaşları, TMMOB ve 
bağlı Odaların yöneticileri ile üyeleri katıldı. 

Teoman Öztürk ve yaşamını yitiren meslektaşları için bir 
dakikalık saygı duruşunda bulunulan anmada TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı bir konuşma yaptı. 
Mehmet Soğancı, konuşmasında Teoman Öztürk’ün TM-
MOB’nin 22, 23 ve 24. Genel Kurullarında yaptığı konuşma-
larından alıntılar yaparak, son dönemlerde TMMOB’ye yöne-
lik saldırıların arttığını, bu saldırılara karşı Teoman Öztürk’ün 
mücadele anlayışıyla karşı koymak gerektiğinin önemine 
dikkat çekti. 

Mehmet Soğancı’nın ardından arkadaşları İMO Eski Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali Açan, Arif Şentek, Ahmet Demir, 
Hüseyin Yeşil ve kızı Elif Öztürk kısa birer konuşma yaptılar. 

Teoman Öztürk için ikinci anma etkinliği İMO Teoman 
Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi. TMMOB’nin toplumcu 
bakış açısına kavuşması için yürütülen mücadelede yaşa-
mını yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve Teoman 
Öztürk Belgeseli’nden görüntülerin ardından “Genel Seçim 
Sonuçları, Kanun Hükmünde Kararnameler, Görevlerimiz” 
başlıklı forum düzenlendi.

Forumun açılış konuşmasını Mehmet Soğancı yaptı.  So-
ğancı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı ve bu bakanlık bünyesinde oluş-
turulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile TMMOB’ye 
yönelik yapılmak istenen değişiklik-
ler hakkında TMMOB görüşlerini dile 
getirdi.

Türkiye’nin yeniden şekillendiril-
diğini, yaratılan kavram kargaşası 
ve kuru gürültü içinde tüm insanları 
ve zamanları kapsayan evrensel hak 
ve taleplerin, yerini çoğunluğun hak 
ve taleplerine bıraktığını söyleyen 
Soğancı, “Bu çoğunlukçu anlayış, 
ülkeyi, çoğunluğun desteğini arka-
sına alanın, bunu bir kez sağladık-
tan sonra hak ve taleplerin sınırını 
da kendisinin çizmeye başladığı 
baskıcı bir rejime doğru sürüklüyor. 
İleri demokrasi bir yana, olağan 

demokrasilerde yeri olmayan tersi bir süreç işlemektedir” 
dedi. 

AKP İktidarının, torba yasaların içine yerleştirilen korsan 
maddelerle, halkın haberdar edilmesi bir yana, ilgili kurum ve 
kuruluşların dikkatlerinden kaçırarak, toplum ve ülkenin ka-
derine etkide bulunabilecek önemli kararları yasalaştırdığını 
anlatan Soğancı şöyle devam etti: 

“Bütün bunlar bazen, yasama meclisi üyelerinin dahi bil-
gisi dışında olup bitmektedir. Kapalı ortamlarda, son derece 
sınırlı, dar gruplarca biçimlendirilen ve gözlerden kaçırılarak 
yasalaştırılan bu önemli kararlardan ilgili kurumlar ancak uy-
gulama esnasında haberdar olmakta, ardından itirazlar, so-
nucu bitmek tükenmek bilmeyen dava süreçleri başlamak-
tadır. Hak kayıplarını giderme mücadelesi, kurum ve kuruluş-
ların mesaisini, enerjisini büyük ölçüde yutmaktadır. Nitekim 
TBMM‘den en son geçen ‘Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin 
ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu 
Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu‘ tam da bu kötü 
niyetle kotarılmıştır. Hükümet, seçimlerden önce bu yetki ka-
nununa dayanarak 11 Kanun Hükmünde Kararname yayım-
lamış, seçimlerden sonra ise birini yürürlükten kaldırıp iki Ka-
nun Hükmünde Kararname daha yayımlamıştır. Yani 13 adet 
kanunun içeriğinden ne TBMM ne de toplum haberdardır. 
Bu 13 KHK çerçevesinde bakanlıkların görev ve yetkilerinde 
değişikliklerle merkezi yönetimde esaslı değişiklikler yapıl-
mıştır. 3 Haziran 2011 tarihinde Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı kurulmuş, 4 Temmuz 2011 tarihinde ise bu bakanlık 
yeniden parçalamış ve mühendislik ve mimarlık mesleği ile 
yakından ilgili olan iki bakanlık ihdas edilmiştir.”

Tüm bu bakanlıklarla kamu yönetiminin yeniden şekillen-
dirildiği belirten Soğancı, siyasi partilerin, üniversitelerin, 
aydınların konuya ilişkin suskun kalmasından üzüntü duydu-

ğunu dile getirdi.
Soğancı’nın konuşmasından 

sonra “Genel Seçim Sonuçları, 
Kanun Hükmünde Kararnameler, 
Görevlerimiz” konulu forum düzen-
lendi. Forum kapsamında sırasıyla 
Mehmet Besleme (KMO), Le-
vent Darı (İMO), Ali Ekber Çakar 
(MMO), Murat Taşdemir (ÇMO), 
Mehmet Torun (MADENMO), Hak-
kı Atıl (JMO), İyigün Pulat (OMO), 
Erdal Apaçık (EMO), Nilgün Ercan 
(KMO), Necmi Ergin (MADENMO), 
Ahmet Demirtaş (OMO), Haydar 
İlker (JMO), Emin Koramaz (MMO) 
söz aldılar. Etkinlik Ahu Sağlam kon-
seriyle sona erdi.

ÖLÜMÜNÜN 17. YILINDA ANILDI
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duruma hiçbir altyapının dayana-
mayacağını beyan eden Büyükşehir 
Belediyesi, vatandaşları trafiğe çık-
mamaları konusunda uyarmakla ye-
tinerek, dünyada da sel felaketleri 
yaşandığını gerekçe göstermiş ve 
yaşanan felaketi ‘doğal afet’ olarak 
nitelendirmiştir. Her seferinde Ankara 
halkını daha da mağdur eden/ede-
cek düzenlemeler yaptığı gibi bu 
zamana kadar toplu ulaşım başta ol-
mak üzere birçok sorunu halletmekte 
yetersiz kalmıştır. Aşırı yağışlar so-
nucunda ortaya çıkan kaos ortamı, 
Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve 
sorumluluklarını zamanında yerine 
getirmediğini bir kez daha gözler 
önüne sermiştir. Sadece hızlıca ya-
pılması önemsenen altgeçitlerde 
yağmur tahliyesine önem verilme-
mesi, gerekli bakımların yapılmaması 
sonucunda mazgalların tıkanarak 
suyun akışının sağlanamaması doğal 
bir sonuçtur. Ankara’nın en temel alt-
yapı sorunlarını oluşturan bu durum-
lar çözülemezse; son yaşananlar bir 
sonraki yağmurlarda da yaşanacak 
ve bu Ankara’nın kaderi olacaktır. 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şube Başkanı Nevzat Ersan 
Ankara’da yaşanan sel felaketiyle ilgi-
li 17 Haziran 2011 Cuma günü basın 
açıklaması yaptı:

Ankara bugün şiddetli yağışa tes-
lim olmuş ve hayat felç olmuştur. 
Yoğun yağışların olacağı yönünde 
yapılan uyarılara rağmen önlem alın-
maması sonucunda Ankara’da yollar 
trafiğe kapanmış ve bazı altgeçitler 
sular altında kalmıştır. Yağmur ve ara 
ara yağan dolu Ankara’da günlük ha-
yatın devamını zorlaştırırken,  kentte-
ki altyapı yetersizlikleri bir kez daha 
kendisini göstermiştir.  

Şiddetli yağan yağış kentin birçok 
noktasını kilitlerken birçok insan yol-
da mahsur kalmıştır. Konya-Ankara 
karayolunun Kepekli mevkiinde 
dolu yağışı nedeniyle karayolu ula-
şıma kapatılmış ve çok sayıda araç 
yolda kalarak, uzun süre yolun açı-
lamaması nedeniyle kilometrelerce 
uzunlukta araç kuyrukları oluşmuş-
tur. Kilitlenen trafik yanında özellikle 
Çetin Emeç Bulvarı’nda yer alan 70 
Gün Alt Geçidi’ni su basması sonu-
cunda Konya-Ankara karayolu trafi-
ğe kapatılmıştır. Alt geçitteki su se-
viyesinin 5-6 metreye kadar ulaşmış 
olması 5 aracın geçidin içerisinde 
mahsur kalmasına yol açmıştır. Tam 
bir kaos ortamı yaşanan alt geçitte 

araçların içerisinde kalanlar kendi ça-
balarıyla kurtularak ciddi bir ölüm teh-
likesi atlatmışlardır. Adını 70 günde ta-
mamlanmış olmasından alan 70 Gün 
Geçidi, Büyükşehir Belediyesi’nin kısa 
sürede yapmakla övündüğü altge-
çitlerden biri olarak tarihe geçerken, 
bugün altyapı yetersizliklerini gözler 
önüne sermesiyle de zihinlerimizde 
yer edecektir. Büyükşehir Belediyesi, 
kendisine açılacak davalara ve bu 
davalardan kendi aleyhine çıkacak 
kararlara takılmamak amacıyla kısa 
sürede alt geçit ve üst geçit yapma 
konusunda kendini aşmaya çabalar-
ken, keşke aynı hassasiyeti inşaat ya-
pım aşamasında da gösterebilseydi 
de, bugünkü manzarayla karşı karşıya 
kalmasaydık…

Her durumda ama özellikle kriz an-
larında Ankara halkı yararına düzen-
lemeler yapmadığını açıkça gösteren 
Büyükşehir Belediye Yönetimi yaptığı 
açıklamada, bazı noktalarda tıkanan 
mazgalların, suyun akışına engel ol-
duğunu ve Dikmen’de gerçekleştire-
medikleri kentsel dönüşümün buna 
sebep olduğunu ifade etmiştir. Bu 
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belediyenin kaynaklarının yok yere 
yağmalanması olarak karşımıza çı-
kan asfalt çalışmaları, anayolların 
asfaltlarının iyi olmasına rağmen 
yapılması taşeron firmaların ihtiyaç-
larına yönelik olduğu düşüncesini 
aklımıza getirmektedir. Belli yollar-
daki asfaltların yenilenmesi çalışma-
larında amacın anlaşılabilmesi için 
‘yapılan asfaltlar yolun ihtiyacı mı 
yoksa taşeron firmalara iş vermek 
midir’ sorularının cevaplarının açık-
ça ortaya konulması gerekmektedir. 
‘Yaşanabilir bir kent’ için yapılacak 
hizmetler, kentin ve kentte yaşayan-
ların gerçek ihtiyaçları doğrultusun-
da yapıldığı zaman amacına ulaşır. 
Bizler biliyoruz ki, belediyeden hiz-
met bekleyen halkımız zengin değil-
dir. Ama görünen o ki; Büyükşehir 
Belediyesi halkından çok daha zen-
gin bir konumdaymışçasına davran-
maktadır. 

Büyükşehir Belediyesi’ne çağrı-
mızdır: Ankara’ya ve Ankaralılara 
iyilik yapmak ve hizmet götürmek 
isteniliyorsa asfalt ihtiyacı olan yollar 
saptanmalı ve bu ihtiyaçlar doğrul-
tusunda gerekli çalışmalar yapılma-
lıdır. Unutulmamalıdır ki; bu ülke ve 
bu kentin parası sokağa atılacak ka-
dar çok, bu ülke ve kent de bu kadar 
zengin değildir. 

İMO Ankara Şube Başkanı
Nevzat ERSAN

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi 29 Haziran 2011 tarihinde 
Ankara’da yapılan asfalt çalışmala-
rıyla ilgili basın açıklaması yaptı:

Belli yollardaki asfaltların yeni-
lenmesi çalışmalarında amacın 
anlaşılabilmesi için ‘yapılan as-
faltlar yolun ihtiyacı mı yoksa ta-
şeron firmalara iş vermek midir’ 
sorularının cevaplarının açıkça 
ortaya konulması gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda ‘en iyi asfaltı 
biz yapıyoruz’ diyerek diğer bele-
diyelerle yarışa giren Büyükşehir 
Belediyesi, bu zamana kadar yapılan 
asfalt çalışmalarının ve her türlü hiz-
metin Ankaralılar için olduğunu ifade 
etmişti. ‘Yaşanabilir bir Ankara’ için 
hizmetlerinin devam edeceğini be-
lirten Büyükşehir Belediyesi, Ankara 
için 2011 yılının ‘modifiye yılı’ oldu-
ğunu ilan etmiştir. Cadde ve bulvar-
ları modern asfaltla kaplayacakla-
rını belirten Büyükşehir Belediyesi, 
yeni yol açılması hedefleri dışında 
var olan asfaltları da yenilenece-
ğini açıklamıştır. Yani Büyükşehir 
Belediyesi Ankara ve Ankaralılar için 
ihtiyaç durumu gözetmeden birçok 
yola fazla fazla asfalt dökmektedir. 

Ankara’da gerek altyapı sorunları 
gerek de araç yoğunluğundan kay-
naklı olarak birçok sokak ve cad-
denin asfalt ihtiyacı olduğu hepimiz 
tarafından bilinen bir gerçektir. Hatta 

bazı cadde ve sokaklarımız adeta 
yamalı bohçaya dönüşmüştür. Öte 
yandan asfaltlama çalışmalarının 
yapılacağı güzergâhların, kentin 
ihtiyaçları doğrultusunda belirlen-
mesinin belediyenin hizmet anlayışı 
açısından en önemli kriterlerden biri 
olması gerekir. Şu anda Samsun 
Yolunda Büyükşehir Belediyesi as-
falt yenileme çalışması yapmaktadır. 
Aydınlıkevler kavşağından başla-
narak Samsun Yolunun problemsiz 
olan asfaltının kazınarak yeniden 
asfaltlanması çalışmasında hangi 
kriterlerin dikkate alındığı bizler için 
soru işaretidir. Bir yandan kentin 
birçok bölümünün asfalt ihtiyacını 
karşılayacak kadar çok miktarda as-
falt kullanılması bir yandan da ömrü 
yaklaşık 20 yıl olan asfaltın yakın 
zamanda yapılmış olmasına rağmen 
yenilenmesi  ‘belediyenin kaynakları 
israf mı ediliyor’ sorusunu zihnimiz-
de uyandırmaktadır. Geçtiğimiz yıl-
larda Konya yolunun asfaltlanması 
da benzer şekilde olmuş ve aynı so-
ruları akıllarda bırakmıştı. 

Büyükşehir Belediyesi yıllık asfalt 
döküm kotasını doldurabilmek için 
son iki yıldır kentin merkezinden zi-
yade ana yolların asfaltlarını kazıyarak 
yeniden asfalt dökme çabası içerisine 
girmektedir. Tabiî ki insanların yoğun 
olduğu ve gündelik hayatın aktığı kent 
merkezlerindeki sokak ve caddelerin 
asfaltlanması ana yollar kadar kolay 

değildir. Üstelik zor ve me-
şaketli olmasının yanında 
günlük fazla miktarda dö-
küm yapmak da mümkün 

olamayacaktır. 
Kentin ihtiyaçla-

rı dışında 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ASFALT 
DÖKÜYOR?
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Kararname konusunun zorunlu olarak 
AKP tarafından TMMOB ve İMO gün-
demine sokulduğunu belirtti. Konunun 
etraflıca konuşulması ve değerlendi-
rilmesi gerektiğini vurgulayan Serdar 
Harp, Danışma Kurulu’nun bu konuda 
geliştirilecek stratejiler ve eylem plan-
ları için en doğru platform olduğuna 
inandığını söyledi. Bütün kurumları ele 
geçiren, 12 Haziran seçimlerinden de 
güçlenerek çıkan AKP’nin TMMOB ve 
Odalarını yeni hedef tahtasına oturt-
tuğunu kaydeden Serdar Harp, bu 
amaçla seçimlerden önce yangından 
mal kaçırırcasına Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) çıkarıldığına dikkat 
çekti.  KHK’nın meslek odaları aley-
hine olan bazı hükümlerine değinen 
Serdar Harp, “Bu hükümler, 6235 sa-
yılı TMMOB yasasına bir müdahalenin 
amaçlandığı anlamına gelmektedir, 
Odalarla ilgili mevzuat düzenlemeleri 
ile odaların tahakküm altına alınmaya 
çalışıldığı anlamını taşımaktadır. Bu 
hükümler, odaların etkisiz ve işlevsiz 
hale getirilmesi demektir. AKP iktidarı-
nın uyguladığı yıkım ve tahribat politi-
kalarına karşı direnç gösterecek gücü 
ve dermanı kalmamış bir TMMOB ya-
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ratılmak istenmektedir.”diye konuştu. 
Serdar Harp’in açılış konuşmasın-

dan sonra Oda yönetmeliklerindeki 
değişiklikler görüşüldü. Yönetmelikler-
de yapılması planlanan değişikliklerle 
ilgili görüş bildirilen oturumda sırasıyla 
İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal 
Gökçe, İMO Eski Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hilmi Yüncü, İMO Danışma Ku-
rulu Üyesi Jale Alel, Diyarbakır Şube 
Başkanı Tansel Önal, Ankara Şube 
Başkanı Nevzat Ersan, Çağrılı Üye 
genç-İMO Konsey Başkanı Anıl Asil 
söz aldı. 

KHK ile meslek odalarının çalış-
ma alanlarına yapılan müdahalenin 
değerlendirildiği ikinci ve üçüncü 
oturumlarda sırasıyla Serdar Harp, 
Cemal Gökçe, İMO Eski Yönetim 
Kurulu Başkanları Taner Yüzgeç ve 
Hilmi Yüncü, İMO Seçilmiş Danışma 
Kurulu Üyeleri Murat Gökdemir ve 
İbrahim Koç, Mersin Şube Başkanı 
Veysel Özkan, Tansel Önal, Denizli 
Şube Başkanı Halim Ceylan ile Ba-
lıkesir Şube Başkanı Hikmet Cesur 
söz alarak mücadele hattının nasıl 
oluşturulabileceğine ilişkin görüş ve 
önerilerini aktardı. 

İMO 42. Dönem 3. Danışma Kurulu 
Toplantısı, 25 Haziran 2011 tarihinde 
İMO Teoman Öztürk Salonu’nda 
İMO Öğrenci Üye Yönetmeliği, Genel 
Sekreterlik Yönetmeliği, Personel Yö-
netmeliği ve Danışma Kurulu Yönet-
meliği’nde yapılacak değişikliklerin 
görüşülmesi ile 180 sayılı Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı’nın Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin yürürlükten kaldırılması 
ve 636 sayılı Çevre, Orman ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
me’nin 8 Haziran 2011 tarihinde yürür-
lüğe konulmasının değerlendirilmesi 
gündemiyle yapıldı. 

Üç oturumda tamamlanan Danışma 
Kurulu Toplantısı’nın ilk oturumunda 
yönetmelik değişiklikleri, ikinci ve 
üçüncü oturumlarında ise 636 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile 180 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
görüşüldü. 

Danışma Kurulu’nun açılış konuş-
masını İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Harp yaptı. Serdar Harp, İMO 
Yönetmeliklerini değerlendirmek üzere 
toplanıldığını, ancak Kanun Hükmünde 
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İMO 42. DÖNEM 3. DANIŞMA 
KURULU TOPLANTISI YAPILDI
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11 ayrı Kanun Hükmünde Kararname 
çıkarmıştır. Oysa asgari düzeyde hiç-
bir demokraside Meclis faalse savaş 
veya olağanüstü bir hal söz konusu 
değilse tek başına yürütme erki toplu-
mun geleceğini ilgilendiren konularda 
Kanun Hükmünde Kararnameler çı-
kararak yeni düzenlemelere gidemez. 

Söz konusu kararnameler bakanlık-
ların birleştirilmesi ve yeni bakanlıkla-
rın kurulması gibi düzenlemeler adı al-
tında bir çok olumsuz uygulama içer-
mektedir. Kadın ve Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanlığını kaldırıp yerine  Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığını ku-
rarak, tüm dünya demokrasilerinde 
kadının statüsü yükseltilirken Türki-
ye’de kadını aile içine hapsedecek 
bir düzenlemeye gidilmektedir. Kadın 
cinayetleri hızla sürerken kadını aile 
içerisinde tanımlayan ve sadece bu 
kurum ile ilgisinde “tanıyan” bu mu-
hafazakar düzenleme yetki yasasına 
dayanılarak çıkarılmış olan 633 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile yü-
rürlüğe konmuştur.

Yine yetki yasasına dayanılarak çı-
karılan 636 nolu Kanun Hükmünde 
Kararname ile “Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı kurularak Teşkilat ve Gö-
revleri” belirlenmiştir. Birbirinden ayrı 
olan ancak tabii eşgüdüm içerisinde 
ele alınması gereken 3 uzmanlık ala-
nının tek bir elde toplanması, akla  
genel seçimler öncesi açıklanan “kent 
projelerini” getirmektedir. TMMOB ve 
bağlı odaları, bilim insanları ve vicdan 
sahibi uzmanlar söz konusu projele-
rin yol açacağı çevre ve orman tah-
ribatlarına dikkat çekmişlerdir. Ancak 
sermaye çevrelerine genel seçim ön-
cesi verilen sözleri tutmak adına bu 
projelerin tek elden ve hızlı bir şekilde 
hayata geçirilmesi için gereken dü-
zenlemeleri yapmak AKP iktidarının 
boynunun borcudur. Kurulan yeni ba-
kanlık her şeyden önce bu işlevi ye-
rine getirecek, kararnamenin içerdiği 
maddelerle birlikte TMMOB ve Bağlı 
Odalar işlevsizleştirilerek çevrenin hi-
lafına yeni rant alanları oluşturmanın 
önündeki engeller kaldırılacaktır.

636 sayılı “Çevre, Orman ve Şe-
hircilik Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname”de “Yerleşmeye, çevreye 
ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı 
ve yapım mevzuatını hazırlamak, uy-
gulamaları izlemek ve denetlemek, 
Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki 

GİRİŞ
Odamızın Öğrenci Üye, Genel Sek-

reterlik, Personel ve Danışma Kurulu 
Yönetmelikleri’nde yapılması öngö-
rülen değişiklikler ile 636 sayılı Çev-
re, Orman ve Şehircilik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin görüşül-
mesi gündemiyle toplanan Danışma 
Kurulumuz ülke gündemini de de-
ğerlendirerek aşağıdaki sonuç bildir-
gesini kamuoyuyla paylaşmaya karar 
vermiştir.

SONUÇ BİLDİRGESİ
Türkiye, Siyasi Partiler Yasası, Se-

çim Yasası, % 10 barajı gibi antide-
mokratik yasaların gölgesinde 2011 
yılı genel seçimlerini tamamlamış, 
ancak totaliter rejimleri aratmayacak 
uygulamalarla gücünü var eden ve 
kutsayan bir siyasal partinin 3. kez 
hükümet olma yoluna girmesi nede-
niyle mevcut siyasal gerilimi atlata-
mamıştır. Bu gerilimin, dönemin belir-
leyicisi olacağı açıktır. 

AKP’nin % 49,83 oy oranına ulaş-
ması sadece muhaliflerine yönelik 
baskı rejimi uygulamaları ile açıkla-
namaz. Söz konusu parti; neoliberal 
dönüşümün sonucu olan yoksulluk, 
işsizlik ve güvencesizliğin mimarıdır, 
ancak aynı zamanda bu sorunlar ne-
deniyle yaşanan sınıfsal gerilimi ‘sos-
yal yardımlaşma ve dayanışma fon-
larıyla’ dengede tutmakta, neoliberal 
talanın tüm sektörlerde kuralsızca 
ilerlemesine olanak sağladığı için ser-
maye çevrelerinin desteğini almakta, 
fiili olarak ele geçirilen kurumlarda 
“yandaş” olmayı avantajlı bir konum 
haline getirerek gücünü yeniden üret-
mektedir.

AKP iktidarının neoliberal ekonomik 
dönüşüm sürecine eşlik eden ideolo-
jisi ise, muhafazakâr milliyetçi bir söy-
lemle güçlendirilmekte, bu nedenle 
uzun yıllardır Kürt sorununu inkâr ve 
ötekileştirme ile perdelemeye çalışan 
resmi ideoloji ile örtüşmektedir.

Ekonomik anlamda sürekli kriz 
üreten neoliberalizmin tahribatlarına 
karşı doğal kaynaklarını, haklarını ve 
yaşamını savunan her birey ve kuru-
luş şiddet kullanılarak bastırılmaya 
çalışılmakta, bu güç gösterisi ile yara-
tılan kutuplaşma, korkunun egemen 
kılınmasından beslenmektedir.

Seçilmiş vekillerin temsil hakları 
teslim edilmeli, eşitlikçi ve özgür-

lükçü yeni bir anayasa hazırlanma-
lıdır. 

AKP 2011 genel seçimlerinden, tek 
başına bir Anayasa değişikliği ger-
çekleştirmek için gereken sandalye 
sayısına sahip olarak çıkamamıştır. 
Seçilen siyasal temsilcilerin millet-
vekilliklerinin düşürülmesine çözüm 
üretmektense, sandalye sayısı açığını 
kapamak için yeni anayasayı adres 
gösteren AKP’nin bu konudaki sa-
mimiyeti ya da niyeti geçmiş dönem 
icraatlarına bakılarak değerlendirile-
bilir. 12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği 
sürecinde toplumun tüm bileşenlerini 
dışlayanların, hiçbir demokraside gö-
rülmemiş bir şekilde tüm maddeleri 
“evet” veya “hayır” düzlemine indirge-
yenlerin, bugün yaşanan siyasal krizin 
faili değilmişler gibi yeni bir anayasa-
dan söz etmeleri manidardır. 

Bugün için öncelik, gereken çalış-
malar yapılarak seçilmiş milletvekil-
lerinin Meclis’te yer almalarının sağ-
lanmasıdır.  Odamız üyesi Hatip Dicle 
başta olmak üzere, tutuklulukları sü-
ren tüm milletvekillerinin siyasal tem-
sil hakları teslim edilmeli ve Meclis’e 
girmeleri sağlanmalıdır. Ancak, seçil-
mişlerin mevcut olduğu bir Meclis’te 
yeni bir Anayasa’dan söz etmek veya 
tartışmak olanaklı olacaktır. 

Bu süreçte Kürt sorununun eşitlik-
çi, özgürlükçü, demokratik ve barışçıl 
yollarla çözümü için gereken adımlar 
da süratle atılmalıdır. 

Sonraki adım, toplumun tüm bile-
şenlerinin katılımıyla eşitlikçi ve öz-
gürlükçü bir Anayasa hazırlanması 
olmalıdır. Yeni Anayasanın hazırlık 
sürecinde, sendikalar, demokratik 
kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, 
TMMOB ve bağlı Odalarının görüş-
leri alınmalıdır. Bu şekilde hazırlanan 
anayasa halkın değerlendirilmesine 
sunulmalıdır. 

Yetki yasası ve Kanun Hükmünde 
Kararnameler iptal edilmelidir. 

Hükümet 2011 Genel seçimleri ön-
cesi 6 Nisan 2011 tarihinde  “Kamu 
Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli 
Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak 
Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Teşkilat, Görev ve Yetkileri İle Kamu 
Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki 
Kanunu” ile  6 ay süreliğine Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma 
yetkisi almış, AKP hükümeti bu yetki 
yasasına dayanarak genel seçimler 
öncesi yangından mal kaçırırcasına 
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hizmetlerin ve bu meslek mensupları-
nın kayıtlı oldukları meslek odalarının 
mevzuatım, norm ve standartlarını ha-
zırlamak, geliştirmek, uygulanmasını 
sağlamak, ilgililerin kayıtlarının tutul-
masını sağlamak”, bakanlığın görev-
leri arasında sayılmıştır.

Söz konusu bakanlık bünyesinde 
kurulacak olan “Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü‘nün görevleri ara-
sında da aşağıdaki hususlar yer al-
maktadır:

a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik 
mimarlık, mühendislik, müteahhitlik 
ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin dü-
zenlemeleri yapmak, uygulamaları de-
netlemek ve izlemek.

b) Planlama, harita yapımı, arazi ve 
arsa düzenlemesi, değerleme, parse-
lasyon, etüt ve proje müellifliği, harita 
plan, proje ve yapım kontrol müşavir-
liği, bilirkişilik, her türlü altyapı ve te-
sisat dâhil olmak üzere yapı müteah-
hitliği gibi hizmet alanlarında çalışan 
gerçek veya tüzel kişilerin görev, yetki 
ve sorumluluklarına ve kayıtlarının tu-
tulmasına ilişkin esasları belirlemek, 
mesleki yeterlilikleri ile kuruluş yeterli-
liklerini değerlendirerek bunlara tescil 
ve yeterlik belgeleri vermek veya ve-
rilmesini ve kayıtlarının tutulmasını 
sağlamak.

ç) Bakanlığın görev alanına giren 
konularla ilgili olarak mimarlık ve mü-
hendislik meslek kuruluşlarına ilişkin 
mevzuat düzenlemelerini yapmak ve 
denetlemek

Dünya demokrasileri,  özerk, ba-
ğımsız toplumsal ve mesleki örgüt-
lenmelerin önünü açarken, AKP’nin 
“ileri demokrasisi” özerk kurum-
lar olan TMMOB ve bağlı Odalarını 
“devletleştirme”ye çalışmaktadır. Zira 
dayanışma ilişkileri içerisinde olduğu-
muz ve birçok ortak çalışmaya imza 
attığımız yurt dışındaki meslek oda-
larının yapısal durumlarına yönelik 
anket çalışmamızın sonuçları göster-
mektedir ki, meslek odaları hiçbir ül-
kede devlete bağlı bir genel müdürlük 
statüsünde değildir.

Her meslek evrensel ilke ve de-
ğerlerini uluslararası yönergelere uy-
gun olarak icra etmekte, bu anlamda 
meslek örgütleri kendi düzenlemeleri-
ni ve yönetmeliklerini kendi öz meka-
nizmalarıyla işleten kurumlar olarak iş 
görmektedir.

Yaşamın birçok alanında hukuku 
askıya alarak kendi hukukunu iş-
letmekte ustalaşmış siyasi iktidar, 
Türkiye iç hukukuna aykırı olan söz 
konusu kararnameyi yürürlüğe koy-
makta herhangi bir beis görmemiştir. 

Söz konusu; Kanun Hükmünde Ka-
rarname, Anayasanın 135. Maddesi, 
124. Maddesi ve yürürlükte olan 6235 
sayılı TMMOB Yasası’yla güvence al-
tına alınan hususlar ile çelişmektedir. 
Mevcut ve yürürlükte olan yasalarca 
güvence altına alınan Odamız, kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu-
dur ve bütün demokratik ülkelerde ol-
duğu gibi ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir, 
idari ve mali yönden devlet karşısında 
özerktir, faaliyetlerinin finansmanını 
sağlayacak bütçeye sahiptir, teşkilatın 
yönetimi ve faaliyetlerin yürütülmesin-
de söz sahibidir; merkezi hiyerarşik 
gözetim ve denetimine tabi olmayıp, 
vesayet denetimine tabidir.

Seçime az bir zaman kala çıkartılan 
Kanun Hükmünde Kararname dayan-
dığı Yetki Yasası ile de uygunluk gös-
termemektedir. Zira Yetki Yasası   “ba-
kanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluş-
lara” yönelik düzenlemeleri yapma 
yetkisini içermektedir, oysa Odamız 
herhangi bir bakanlığa bağlı, ilgili ya 
da ilişkili bir kuruluş değildir.

Birliğimizi ve Odamızı hedef alan 
ve bu yolla da kentlerimizin, orman-
larımızın ve doğal kaynaklarımızın 
rant alanlarına dönüştürülmesinin 
önündeki engelleri kaldırmayı amaç-
layan söz konusu kararname ve Yetki 
Yasasına dayanarak çıkarılan tüm 
kararnameler derhal iptal edilmelidir. 
Yapısal düzenlemeler Meclis’le eş za-
manlı olarak toplumun geniş katılımı 
sağlanarak yeniden ele alınmalı, farklı 
görüş ve öneriler dikkate alınmalıdır. 

Taleplerimiz yerine getirilene dek 
mücadelemiz sürecektir. 

Kanun Hükmünde Kararnamelerle, 
baskı aygıtları ve şiddet aracılığıyla 
yürütmenin tahakkümünü ilan etti-

ği bir dönemde odamız,  birliğinden 
ve örgütlülüğünden aldığı güçle 57 
yıllık geleneğine yaslanarak, bilim ve 
akıl dışı projelerle rant alanları haline 
getirilen kentlerimizi ve doğal zengin-
liklerimizi korumaya, mesleki alanları-
mızdaki ve çalışma yaşamındaki tah-
ribatlara karşı durmaya,  demokratik 
kitle örgütü olarak halkımızın çıkarları-
nı savunmaya devam edecektir. 

Odalarımıza el konulduğu ve ne-
fes alma imkânının bırakılmadığı 
darbe süreçlerinden bu güne birli-
ğimizi ayakta tutan esas güç müca-
dele kültürümüzden başka bir şey 
değildir. Ortak aklımızın, birliğimizin 
ve beraberliğimizin yaratacağı di-
renç gücüne hiç olmadığı kadar ih-
tiyacımız var. Şimdi el ele verip, bu 
saldırı dalgasına karşı her düzlemde 
odamızı ve birliğimizi savunma ve 
koruma zamanıdır. Şimdi, her türlü 
baskı ve zorbalığın karşısında nasıl 
durulduğunu gösterme zamanıdır. 
Bizi güçsüz ve etkisiz gören, diz 
çökeceğimizi hayal edenlere karşı, 
TMMOB’nin direne direne nasıl bu-
günlere kadar geldiğini bugün yeni-
den gösterme zamanı gelmiştir. Bu 
ülkeyi, bu halkı ve TMMOB’yi teslim 
almak isteyenlere karşı, 85 bini aş-
kın üyesi ve örgütlülüğü ile Odamı-
zı, daha aktif, daha da fazla birlikte 
üreterek davranabilen bir direnç 
gücü haline getirerek ayağa kaldır-
manın vakti gelmiştir.

636 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile asıl hedef alınanın  
“umutlarımız” olduğu gerçeğini 
akılda tutarak, söz konusu kararna-
menin iptali için örgütlülüğümüzün 
dayanışma ruhunu seferber ederek 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Oda Başkanlığının 25.03.2011 
tarih ve OB.02522 sayılı genelgesi 
kapsamında, Odamıza ilk kez İşyeri 
Tescil Belgesi almak için müracaat 
eden işyerlerine, uzmanlık alanının 
gerektirdiği en az bir lisanslı prog-
ram edinilmesi için 3 (üç) ay süre 
tanınacağı, bu süre sonuna kadar 
lisanslı program edinmeyen işyer-
lerinin İşyeri Tescil Belgesi’nin (İTB) 
pasif hale getirileceği bildirilmiştir.

Oda Yönetim Kurulu’nun 24 Ha-
ziran 2011 tarihli 18 No’lu toplantı-
sında alınan 1096 ve 1097 sayılı ka-
rarlarla, 25.03.2011 tarihinden önce 
İşyeri Tescil Belgesi alan işyerlerinin 

bugüne kadar lisanslı program 
edinmiş olması gerektiğinden ha-
reketle, bu İTB’lerin Odamıza mes-
leki denetim yaptırmak ya da Sicil 
Durum Belgesi almak için başvur-
maları halinde uzmanlık alanlarının 
gerektirdiği en az bir lisanslı prog-
ramı ibraz etmeleri zorunluluğu ge-
tirilmiştir.

Karar doğrultusunda, 01.09. 
2011 tarihine kadar uzmanlık 
alanının gerektirdiği en az bir 
lisanslı programı ibraz edeme-
yen mevcut işyerlerinin İşyeri 
Tescil Belgeleri (İTB) pasif hale 
getirilecektir.

DUYURU
ŞUBEMİZDE İŞYERİ TESCİL BELGESİ OLAN İŞYERLERİNİN DİKKATİNE!
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“TSUNAMİ GERÇEĞİ, 
JAPONYA’DA HASAR DURUMLARI 
ÜZERİNE İNCELEMELER VE 
DEĞERLENDİRMELER” SEMİNERİ

9 Haziran 2011 Perşembe günü İMO 
KKM Rüştü Özal Salonu’nda “Tsuna-
mi Gerçeği, Japonya’da Hasar Du-
rumları Üzerine İncelemeler ve Değer-
lendirmeler” semineri gerçekleştirildi. 
Semineri Prof. Dr. Ahmet Cevdet 
Yalçıner sundu. Yalçıner Japonya’da 
11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 

deprem ve ardından yaşanan tsunami 
felaketi nedeniyle İnşaat Mühendisleri 
Odası adına Japonya’da incelemeler-
de bulundu. 

Japonya’da bir hafta süreyle incele-
mede bulunan Ahmet Cevdet Yalçı-
ner’in ilk izlenimlerini meslektaşlarımız 
ve kamuoyuyla paylaştığı seminere 
çok sayıda üyemiz katıldı. 

Seminerde hem depremin ardından 
tsunaminin nasıl meydana geldiği an-
latıldı hem de tsunami felaketinin ar-
dından yapıların nasıl bir davranış ser-
gilediği slaytlar ve videolarla gösterildi.

TSUNAMİ SEMİNERİ

“GEOTEKNİK” KURS PROGRAMI
İMO Ankara Şubesi 18-19-25-26 

Haziran 2011 tarihlerinde “Geotek-
nik” kursu düzenledi. 200 kişinin ka-
tıldığı ve toplam 24 saat devam eden 
kursta, Y. Doç. Dr. Kartal Toker, la-
boratuvar deneyleri, zeminlerin sınıf-
landırılması ve zeminlerin mekanik/
mühendislik özellikleri, Y. Doç. Dr. 
Oğuzhan Akbaş sığ temeller ve ta-
sarım, Y. Doç. Dr. Onur Pekcan da-
yanma (istinat) yapıları, Prof. Dr. K. 

Önder Çetin zemin iyileştirmesi, Prof. 
Dr. Mustafa Laman zemin etütleri ve 
arazi deneyleri, Prof. Dr. Erdal Çok-
ca derin (kazıklı) temeller ve tasarım, 
Y. Doç. Dr. Nejan Huvaj Sarıhan şev 
stabilitesi, Prof. Dr. B. Sadık Bakır 
geoteknik mühendisliğinde nümerik 
program kullanımı ve yine Prof. Dr. 
B. Sadık Bakır geoteknik deprem 
mühendisliği konularında bilgi verdi. 
Kurs 26 Haziran 2011 Pazar günü ya-
pılan sınavla son buldu.

“GEOTEKNİK” KURSU
ROCSCIENCE SLIDE/PHASE2 KURSU
 İMO Ankara Şubesi 2 Temmuz 2011 
tarihlerinde “Rocscience Slide/Pha-
se2” kursu düzenledi. 18 kişinin ka-
tıldığı ve toplam 16 saat süren kurs-
ta, İnş. Yük. Müh. G. Önder Özen 
Slide/Phase2 programları ve genel 
özellikleri, analiz türleri, statik analiz, 
aşamalı analiz, yarı-statik (pseudo-
statik) analiz, sızma analizi konula-
rında bilgiler verip, şev stabilitesi, 
kazı destek sistemleri, tünel analizi 
ve tasarımı, dolgu baraj analiz ve ta-
sarımı konularında çözümlü örnekler 
verdi.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLIK 
EĞİTİMİ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Enerji 
Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici 
Kuruluşlara verilecek Eğitimlere Dair 
Tebliği çerçevesinde yetkilendirilen 
Kuruluşlar arasında Odamız da yer al-
maktadır. Bu kapsamda Enerji Kimlik 
Belgesi Uzmanı Eğiticisi olarak Bayın-
dırlık İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafında düzenlenen eği-
tim programı Ankara’da 28-30 Haziran 
2011 tarihinde gerçekleştirildi. Eğitim 
programına Şubemizden Murat Ka-
racaoğlu, Serap Dedeoğlu ve Fatma 
Bilge katıldı.

DUYURU
www.imoanket.com
www.imoanket.com
www.imoanket.com

YAYINDA 

www.imoanket.com adresin-
den anketlerimizi doldurarak 
profil araştırmamıza destek 
olabilirsiniz.
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kadınların “mutsuz proleterler” olacağını söylemek yanlış ol-
mayacaktır. Kadın ne kadar bilgiye ulaşırsa, o kadar ekonomik 
süreçlere katılır ve eşitlikten bahsetmek o kadar mümkün olur. 
Bilginin kendisine ulaşmak iktidar ve demokrasi için önkoşul-
dur. Kadınların yemek ve ev işleri gibi işlerden muaf tutulması 
erkekle eşit bilgi edinecek zamanı bulabilmesi için son derece 
önemlidir. Bu sebeplerden yaratıcı bilgiden yoksun kadın, ça-
lışsa bile az vasıflı, rutin işlerle daha az kazanacak. Bu durum-

da kadın ve erkek eşitliğinden bahsetmek de mümkün 
olmayacaktır. İşte bu nedenlerledir ki: Eğer biz 
yeni yüzyılın kent- sel dönüşümünü 
ya r a t ı r ke n her ailenin özel 
mutfağı yerine, (çalışan 

kesimin yaşa-
dığı sitelerde) 

her sitenin 
b a -
ğ ı m -
s ı z 
yeme-
ğ i n i 
yapa-
c a k 

yemek-
haneler-ko-

lektif mutfaklar- 
yaparsak, ka-

dına zaman 
kazandırmış 

oluruz. Bugün ki sürede gereksizliği 
iyice anlaşılmış olan boşa harcanan zamanı 
kadına kazandırmış oluruz. Çalışan bir kadı-
nın eve geldiğinde ev işlerine en az 5 saat 
harcadığını hesaba katarsak, kolektif mut-

fakların yapılmasıyla birlikte kadını dış dün-
yaya çekebilir, bilgi edinme ve yaratıcılık süreç-

lerine onu dahil edebiliriz. Ayrıca her ailenin mut-
fağı, erkeğin kadın üzerindeki mülkiyet hakkını  
da ifade etmektedir. Kadın yalnızca baba oca-
ğının, erkeğin küçük devletçiklerinin işletmeci-
sidir. Konutlarda yapılacak bu değişiklik, yeni 

bir anlayış olarak (toplumsal nitelikli dönüşüm) 
kadına yaratıcılık zemini yaratarak nitelikli 

insan yetişmesine olanak sağlayacaktır. 
Yemek ve ev işleri sorunlarının,  zamanın 

ruhuna uygun olarak kolektif olarak çözülmesi, bireysel mut-
fakların işlevlerini azamiye indirgeyecek yeni bir biçim olarak 
hayatımızda karşılığını bulur. 

Dünya yeni kentleşme modelini, kendi kendine yetebilen si-
teler halinde tasarlayarak çok hızlı bir şekilde hayata geçiriyor. 
Biz de bu dönüşüm TOKİ, özel sektör, belediyeler  öncülü-
ğünde site tasarımları şeklinde gerçekleştiriliyor. Ama hala 20. 
Yüzyıl üretim biçimine uygun konutlar üretiliyor. Üstelik “İş-
sizlikten sonra en büyük sorun kentsel dönüşümdür” tespiti 
yapılmasına rağmen.  İşte bu çok önemli konuyu yeni sürece 
uyumlu hale getirmek için sitelerde yapılabilecekler: 

1- Her Blok’un yemek ihtiyacını (yemekleri yapacak) gi-
derecek KOLEKTİF MUTFAK (yemekhane) yapılmalı. Bunlar 

İnsanın doğada var olma mücadelesi; beslenme, barınma 
ve üreme adları altında, üçlü sacayağı olarak tanımlanmakta-
dır. Beslenme ve üreme faaliyetleri konutlarda gerçekleştiril-
mektedir. Bu yönüyle konutlar ve konutların parçası olduğu 
inşaat sektörü, insan yaşamında önemli bir yere sahip olup, 
yaşamımızın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Bu se-
beplerden bu alandaki en ufak bir değişim insanın hayatını ve 
yaşam tarzını doğrudan etkilemektedir.

İnsanın tarihsel gelişimindeki büyük dönüşümler; üre-
tim aletlerinin değişimi/(yenilenmesi) 
buna bağlı olarak yeni enerji kay-
naklarının keşfi ve üretim biçimi-
nin değişimiyle olmuştur.  İşte 
temel öğelerin yenilenmesi in-
sanlığa büyük dalga boyutu 
atlatmıştır. Büyük değişimler, 
hayatı A’dan Z’ye değiştir-
mek ve her birimi de kendini 
yenilemek zorunda bırakmış-
tır. Yaşadığımız yüzyıl da şimdi 
böyle bir süreç içinde. 21. Yüz-
yıl’ın bilgi kaynaklı üretim sürecin-
de oluşu, kadının üretim sü-
recinde daha fazla 
yer almasını 
zorunlu 
kı l ıyor. 
Mese le 
t e m e l -
de kadını evinden 
nasıl çıkaracağı-
mız. Çalışan 
kadınların 
üzerindeki 
yükü azal-
tıp, onlara b i l g i 
edinme za- manını sağla-
manın yollarını nasıl bulacağımızdır. 

Kadının çalışma hayatına dahil olmasının önündeki 
en önemli engellerden biri de, eski üretim modellerine 
göre biçimlendirilmiş evlerimiz/konutlarımızdır. Hepimi-
zin bildiği gibi, her üretim modeli kendi şehirleşmesini 
de beraberinde getirir. Kentler üretimin mekânsal ih-
tiyaçlarına göre örgütlenir, biçimlendirilir. Üreten, ça-
lışan veya evde oturan ama çalışabilecek durumda 
olan kadınların ise en büyük problemleri yemek yap-
mak ve ev işleridir. Büyük zaman alan ve üretimde getirisi yok 
olarak değerlendirilen bu işler, kadınların sosyal ve ekonomik 
hayata katılmaları önündeki en büyük engeli oluşturmakta-
dır. Binlerce yıldır kadına kadermiş gibi kabul ettirilen yemek 
yapmak ve diğer ev işleri; kadın aklını sınırlama, köreltme ve 
gerçek yaratıcılığını bastırarak erkeklerle eşitsizliğin temel ze-
minini oluşturmuştur. Bu yolla, bilgiyi geleneksel yollarla öğ-
renen kadın, dış dünyanın gelişmelerinde erkekten her daim 
geride kalmaya mahkum edilmiştir. 

Tek başına cinslerin eşitsizliğinden söz etmek kadınların 
sorunlarına yönelik verilen mücadele de hedefe ulaştırmaz. 
Yeni süreçte kadına bilgi edinme zamanı yaratılmadığı sürece, 

KOLEKTİF MUTFAK
Hülya Yılmaz / İnşaat Mühendisi
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi, Kırıkkale Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerini 
mezuniyet törenlerinde yalnız bırak-
madı.

20 Haziran 2011 Pazartesi günü 
Kırıkkale Üniversitesi’nde düzen-
lenen mezuniyet törenine İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şube-
si’nden Şube Başkanı Nevzat Er-
san, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Haluk Ekinci katıldı. Törende Nev-
zat Ersan tarafından dereceye giren 
yeni mezunlar tebrik edildi ve hedi-
yeleri verildi. Ayrıca bütün mezunla-
ra Oda rozeti ile meslek hayatların-
daki ilk baretleri hediye edildi.

İMO ANKARA ŞUBESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
MEZUNİYET TÖRENİNDEYDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Anka-
ra Şubesi, Atılım Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerini 
mezuniyet törenlerinde yalnız bırak-
madı.

24 Haziran 2011 Cuma günü Atı-
lım Üniversitesi’nde düzenlenen me-
zuniyet törenine İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi’nden Şube 
Başkanı Nevzat Ersan, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Haluk Ekinci 
ve Şube Sekreter Yardımcısı Serap 
Dedeoğlu katıldı. Törende Nevzat 
Ersan tarafından dereceye giren 
yeni mezunlar tebrik edildi ve hedi-
yeleri verildi. Ayrıca bütün mezunla-
ra meslek hayatlarındaki ilk baretleri 
hediye edildi.

İMO ANKARA ŞUBESİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ
MEZUNİYET TÖRENİNDEYDİ

arazinin konumuna göre bağımsız bina 
veya blokların içinde- en üst ya da en 
alt katta olmak suretiyle- tasarlanabilir.

Mutfağın İşletmesi: Blokta oturan 
kişiler mutfağın işletmesini yapacak 
yönetimi seçer ve yönetim ve çalışan 
personel belli bir maaş karşılığı bu hiz-
meti organize edebilir. Her aile, yöne-
timin belirleyeceği mutfak giderlerinin 
ödenmesi karşılığında hizmet alabilir. 
Burada kira bedeli ödenmeyeceği ve 
toplu malzeme alınacağı için –toplu 
giderler olacağı ve işletme kâr amacı 
gütmeyeceği için -hane başına öde-
necek tutar asgari düzeyde olacaktır. 
Mutfak, ailelerin alacağı kararlar doğ-
rultusunda, 3 öğün veya daha az öğün 
servis yapabilir. Ayrıca yakın gelecekte 
bu yapılanma kapıcı görevindeki kişile-
re gereksinmeyi geçersiz kılacaktır.  

Mutfaklarda görevlendirilecek bes-
lenme uzmanları sayesinde aileler 

daha bilinçli, daha temiz bir beslen-
meyle daha sağlıklı bir yaşam içinde 
olacaklardır 

2- Bu siteler içinde yapılacak kreşler, 
anaokulları, okuldan gelen çocuklara 
etüt alanı, yaşlı ve engellilerin gündüz 
bakımı için birimler, spor ve kültür-eğ-
lence kompleksleri olarak bir bütün 
halinde planlanmalı. Kreşlerde ve bu-
ralarda hizmetler de kâr amaçsız ola-
rak, mutfak işletmesinde olduğu gibi 
bir işletme anlayışıyla çok daha verimli 
yapılabilir.  

3- Evlerin temizlik sorunları da orga-
nize olmuş bir yapı ve yeni bir yaklaşım 
ile çözülebilir. Kapıcı görevinde çalışanı 
bu organizasyonda istihdam ettirilebilir.

4- Enerji, elektrik, su ve temizlik 
malzemelerinin daha az sarfiyatı, hem 
tasarruf açısından da, hem de çevre-
ci yaklaşımıyla kolektif mutfağın ( Ye-
şil Evler de diyebileceğimiz) doğru bir 

yaklaşım olduğu görülmektedir.  
5- Kolektif Mutfak; kadın enerjisinin 

üretimde daha etkin yer almasını sağ-
lamak için alternatif çözüm sunmakla 
birlikte, toplu alım ve tüketim dolayı-
sıyla da evlerin yaratacağı atıkları daha 
aza indirgiyor. Yerel yönetimlerin işini 
kolaylaştırıyor.

Mevcut yapılarda da yeni düzenle-
melerle kolektif mutfak hayata geçirile-
bilir ve kadın bu işleri yapmaktan kurta-
rılabilir. Bir kadın değişir, dünya değişir 
diyoruz. Bu nedenledir ki ülkemizin 
geleceği için, insanlık için kadını Goet-
he’nin dediği gibi kaderci kanaatkarlı-
ğa mahkûm eden bu yaşam biçimini 
değiştirmek için, STK, Özel sektör ve 
Devlet işbirliği ile KOLEKTİF MUTFAK’ı 
ve kolektif mutfakları yeni yapılaşma 
içinde dikkate alan uygulamaları haya-
ta geçirelim.  
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11 Haziran 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27961

TEBLİĞ

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ
Kamu İhale Kurumundan:

MADDE 1 – 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin 
niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere (Ek-1)’de yer alan 
“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede “altyapı işleri”, “üstyapı (bina) işleri”, “sıhhi 
tesisat ve mekanik tesisat işleri”, “elektrik işleri” ve “elektronik ve iletişim işleri” olmak üzere beş ana başlık ve bu 
başlıkların altında çeşitli yapım işlerinden oluşan gruplar düzenlenmiştir. İdareler, ihale edecekleri yapım işinin 
“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit edecekler ve 
bu grubu esas almak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet 
mektubunda benzer iş belirlemesi yapacaklardır.

MADDE 2 – Yapım işlerinde benzer işlerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara 
uyulması gerekmektedir:

2.1. Ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazıları seçilerek benzer iş tespit 
edilmeyecektir. Örneğin; “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIV Grubundaki 2, 3 ve 4 nolu işler 
benzer iş sayılacaktır.” şeklinde bir belirleme yapılamayacaktır.

2.2. İhale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da 
atıf yapılabilecektir. Örneğin; “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AII Grubu işler benzer iş olarak 
kabul edilecektir.” şeklinde bir belirleme yapılabileceği gibi, “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan 
AIX veya AX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.”şeklinde belirleme de yapılabilecektir. Bu durumda, aday 
veya isteklilerin belirtilen gruplardan herhangi birine ait iş deneyimlerini gösteren belgelerini sunmaları yeterli kabul 
edilecektir.

2.3. Yapım işinin niteliği gereği farklı uzmanlıklar gerektirmesi nedeniyle birden fazla grubu içerir iş deneyimi 
aranmasının zorunlu olması durumunda ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekmektedir. Örneğin; idare 
tarafından ihale konusu işin yüklenicisinin AII ve AVI grubu işlere ilişkin deneyiminin olmasının istenmesi 
durumunda ihale konusu işin AII grubu iş deneyimi gerektiren kısmı ile AVI grubu iş deneyimi gerektiren kısımlarının 
belirlenerek ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekmektedir.

2.4. (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerle ilgili; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım 
işlerine ilişkin benzer işler, yapılacak işin niteliği ile bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti 
engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir. Örneğin; BII grubu bir idari binanın çatı örtüsü onarım işi 
ihalesinde, benzer işin sadece “BII grubu ile BII grubu işin onarım işi” olarak belirlenmesi, Kanunun 5 inci 
maddesinde rekabetin sağlanması ilkesine aykırı olacaktır.

2.5. (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale 
edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri 
sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. 
İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale 
konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit 
edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Örneğin; bir binanın sadece 
sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye CI grubuna ait iş deneyim belgesi sunan aday veya istekliler katılabileceği 
gibi kapsamında sıhhi tesisat işleri olan BIII grubu bir binaya ilişkin iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli de 
katılabilecektir. Benzer şekilde bir tünel yapım işi ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli 
katılabileceği gibi örneğin kapsamında tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye 
katılmak mümkündür.

2.6. Yapım işi aşamalarının/kısımlarının ayrı ihale konusu olması durumunda, ihale konusu iş ve/veya işlere 
ilişkin iş deneyim belgelerinin yanında ihale konusu işi içeren grup veya gruplara ilişkin iş deneyim belgesine sahip 
aday veya isteklilerin de ihaleye katılabileceği belirtilmelidir. Örneğin; bir karayolunun sadece üst yapı ihalesine AV 
grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AV grubu iş 
deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir. Benzer şekilde; bir demiryolunun sadece üst yapısının 
ihale edildiği bir ihaleye AVI grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler 
katılabileceği gibi AVI grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir.

2.7. İhale konusu işin (Ek-1)’de yer alan listede bulunan hiçbir gruba dâhil olmadığı ya da edilemediğinin 
tespiti halinde ise, benzer iş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü 
maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.

2.8. Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler 
değerlendirmeye alınır. Örneğin; bir rekreasyon alanı yapım işinde, iş kapsamında BIII grubuna giren bir bina 
inşasının da gerçekleştirilmesi durumunda; iş deneyim belgesi sahibi, BIII grubu işleri ayrıştırılmak suretiyle BIII 
grubu iş deneyimi istenen bir ihaleye katılabilecektir.

2.9. BII grubu bina işlerinde belirtilen yapı inşaat alanları; yapı kullanma izin belgesi alınan binalarda “yapı 
kullanma izin belgesi”nde belirtilen yapı inşaat alanı, henüz yapı kullanma izin belgesi alınmayan binalarda ise “yapı 
ruhsatı”nda belirtilen yapı inşaat alanıdır.
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2.10. BII grubu bina işleri listesinde belirtilen yapı inşaat alanlarından daha küçük bina işlerinin ihalelerinde, 
tek başına BII grubu işler, benzer iş olarak belirlenemez.

2.11. BII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde, sunulacak iş deneyim belgesinden yapım işinin 
BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, bu hususa ilişkin tevsik 
edici belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek üzere, yapı 
kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

2.12. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri AIX grubunda yer almakta 
olup, anılan yapım işlerinin arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet alımı ile bir arada ihale edilmesinin 
zorunlu olması durumunda; işin mühendislik hizmeti uzmanlığı gerektiren kısmı ile yapım işi uzmanlığı gerektiren 
kısımlarının ayrı ayrı belirlenerek ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması ya da ihale dokümanında; anılan 
yapım işleri ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet alımının tek bir sözleşme kapsamında 
gerçekleştirildiği bir işe ilişkin deneyim belgesi olmayan yapım müteahhitlerinin, işin mühendislik hizmeti uzmanlığı 
gerektiren kısmını, alt yükleniciye yaptıracağını belirtmek suretiyle ihaleye katılabilmesine imkân verecek 
düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda;

a) İhalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 
mühendislik hizmet işi deneyimi olan hizmet sunucuları ile AIX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri 
konsorsiyum kurmak suretiyle ihaleye katılabilecekleri gibi arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım 
işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler de ihaleye katılabileceklerdir.

b) İhalenin konsorsiyumlara açık yapılmaması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve 
yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılabilecekleri gibi 
AIX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri, tekliflerinde işin mühendislik hizmeti gerektiren kısmını alt 
yükleniciye yaptıracaklarını belirtmeleri durumunda ihaleye katılabileceklerdir.

2.13. (C), (D) ve (E) grubu işlerde; idare tarafından montaj dahil mal veya hizmet alımı olarak ihaleye 
çıkılması ve yeterlik için iş deneyimi istenmesi durumunda, anılan işlere ilişkin yapım iş deneyim belgeleri ile ihaleye 
katılmak mümkündür.

2.14. Aldıkları akademik eğitime göre, hangi mühendislik ve mimarlık bölümleri mezunlarının ihale konusu 
işe teklif verebileceklerinin idareler tarafından ihale veya ön yeterlik ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanında 
ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.

MADDE 3 – 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde 
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Diğer mevzuatta 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım 
İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

MADDE 5 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılan yapım işi ihaleleri, 
29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek 
Benzer İşlere Dair Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 6 – Bu Tebliğ 15/7/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 
30 Temmuz 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28010

YÖNETMELİK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
Kamu İhale Kurumundan:

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (ğ) bentlerine “mezuniyet belgesi,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili meslek odası üye kayıt belgesi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/8/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı
1- 3/7/2009 27277

2- 8/9/2009 27343

3- 4/3/2010 27511

4- 2/4/2010 27540

5- 26/6/2010 27623

6- 16/3/2011 27876

7- 16/7/2011 27996
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1 Temmuz 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27981

YÖNETMELİK

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetme-
liğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mü-
hendis veya mimar diplomasına sahip teknik personeli,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Yapı denetimi izin belgesinin ilgili idare tarafından tasdikli sureti ile Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin 

bilgi formunun aslını, yapının denetimini üstlendiği konusunda ek-5’te gösterilen form-3’e uygun taahhütnameyi, yapı
denetim kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı ek-6’da gösterilen form-4’e uygun sözleşmeyi ve projelerdeki eksiklik-
lerin giderildiğini gösterir proje kontrol formunu ilgili idareye verir. Söz konusu evraklarda noter tasdiki aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yapım işleri yürütülen şantiyede, mühendis veya mimar diplomasına sahip olmak üzere bir şantiye şefinin 

bulundurulması mecburidir. Yapı müteahhidi, inşaatta görevlendireceği şantiye şefi ile asgari hüküm ve şartları ek-
12’de gösterilen form-10’da belirlenmiş sözleşmeyi imzalar. Bu sözleşmenin bir sureti yapı denetim kuruluşuna veri-
lir. Mühendis veya mimar diplomasına sahip olan yapı müteahhidinin şantiye şefliğini üstlenmesi hâlinde, şantiye 
şefliği için sözleşme akdedilmesi şartı aranmaz. Yapı sahibi ile yapılan sözleşmede bu husus belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Yardımcı kontrol elemanı: Yardımcı kontrol elemanı, her yıl Bakanlık tarafından yayımlanan Mimarlık ve 

Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre 3b 
(dâhil) grubuna kadar olan ve inşaat alanı 15.000 m2’yi geçmeyen bir yapının denetimi üstlenildiğinde, yapı denetim 
kuruluşunda kontrol elemanı yerine görevlendirilir. Yardımcı kontrol elemanı, denetçi mimar ve denetçi mühendisle-
rin sevk ve idaresi altında görev yapar. Görevlendirildiği yapılarda denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile birlikte 
müteselsilen sorumludur. Denetim yetkisi sınırları, inşaat alanı itibarı ile aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Teknik öğretmen 

(İnşaat, Makine, Elektrik) 

Tekniker

(İnşaat, Makine, Elektrik, Yapı Denetimi)

Teknisyen

(İnşaat, Makine, Elektrik)

15.000 m² 10.000 m² 5.000 m²

”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(8) Yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen yapı hakkında ilgili idaresince yerinde inceleme yapılarak, yeni 

bir yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalanana kadar yapının devamına izin vermemek üzere yapı tatil tutanağı düzen-
lenir. Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı bir imalatın tespiti halinde, yapının seviyesi belirlenerek hazırlanacak olan ve 
aykırılıkla ilgili tespitleri de içeren ek-29 form-27’de yer alan “Yapı Tespit ve İnceleme Tutanağı” hazırlanarak İl
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne gönderilir. Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce söz konusu yapı için Kanun ve ilgili 
yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda, görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğinin 
tespiti halinde hazırlanacak olan “Teknik İnceleme Raporu” Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen hizmet süresi, herhangi bir sebeple uzadığı takdirde, uzayan 

sürenin her altı ayı için üçüncü fıkrada belirtilen hizmet oranlarına göre, işin kalan kısmını kapsayacak şekilde ilave 
hizmet bedeli ödenir. Sözleşmede belirtilen hizmet süresi herhangi bir nedenle kısaldığı takdirde, işin tamamı üzerin-
den, kısalan sürenin her altı ayı için üçüncü fıkrada belirtilen hizmet oranları %5 azaltılarak ödenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-7 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe ekteki ek-29
eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı

5/2/2008 26778
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı
1 31/7/2009 27305
2 7/8/2010 27665

 

Eklerine 1 Temmuz 2011 tarihli ve 27981 sayılı resmi gazeteden ulaşabilirsiniz.

MÜHENDİS veya MİMAR ÜNVANINA SAHİP 
OLMAYANLAR ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YAPAMAYACAK

Temmuz 2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Denetimi Uygulama Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği yapım işleri yürütülen şantiyede mühendis 
ve mimar ünvanlı teknik personel görev alabilecek.İn
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KAMU İHALE KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNDE 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
• Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 
• Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
• Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve
• Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-netmelik 16 Temmuz 
2011 tarih ve 27996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

 

 

16 Temmuz 2011 CUMARTESİ

 
 

             Resmî Gazete Sayı : 27996

YÖNETMELİK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Kamu İhale Kurumundan:

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Anahtar teknik personel: Gerçek veya tüzel kişi tarafından, taahhüt ettiği işlerden bağımsız olarak ticari faaliyette 
bulunduğu yerde istihdam edilen ve şantiyede yürütülen çalışmaları yöneten kişiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Konsorsiyuma açık olan ihalelerde, işin farklı uzmanlık gerektiren her bir kısmına ilişkin puanlama, o kısmın yaklaşık maliyet-
teki ağırlık oranına göre belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurum ve kuru-

luşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen 
belgelerin sunulmasına yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında dü-
zenleme yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin, 
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin, 
her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.
(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilan-

çonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere 
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.
(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne 

sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara 
yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en 
az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile 

hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. 

Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına 
bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki ön-
ceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki 
ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi 
belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır. 

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre dü-
zenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. 
Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmeme-
si durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafın-
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dan onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü

fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını

gösteren faturalardır.”
“(2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin 

idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek 
üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.”

“(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda; 
a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; is-

teklinin cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya 
bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) 
ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; aday veya isteklinin cirosunun, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 
35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 
yapım işlerinin parasal tutarının ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday ve-
ya istekli yeterli kabul edilir.”

“(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan ön-
ceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılla-
rın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”

“(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar 
bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının
sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadar-
ki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, iste-

nen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından 
ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş
deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim 
tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağla-
ması zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin % 30’undan daha az tutarda olan işlerle ilgili meslek alanlarından anahtar 
teknik personel istenemez. Aynı mimarlık ve mühendislik alanı için sadece bir anahtar teknik personel istenebilir.”

“(4) Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur. Bu personelin mezuniyetinden itibaren 
geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu sürenin sağlandığı hususu mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu
hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu 
onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek 
suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.”

“(5) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde ça-
lışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik 
personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.”

“(6) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde ça-
lışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamaz-
lar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun hukuki varlığının sona ermesi durumunda, bu kurum 

veya kuruluşa daha önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmesine rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak; 
a) Bu kurum veya kuruluşların yürüttüğü hizmetlerin devredildiği kamu kurum ve kuruluşlarına, 
b) Hukuki varlığı sona eren kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetin devredilmemesi durumunda söz konusu kurum 

veya kuruluşun hukuki varlığı sona ermeden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulunduğu kamu kurum veya kuruluşuna 
başvuruda bulunulur.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki “işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nite-

lik ve tutarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“(7) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde ortaklara iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için işin tamamının
geçici kabulünün yapılmış olması, iş durum belgesi düzenlenebilmesi için konsorsiyum ortağının taahhüt ettiği iş kısmının ilk 
sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla o kısmın toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmiş olması zorun-
ludur. Konsorsiyumlarda, ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, ilgili iş kısmına ait ilk söz-
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leşme bedelinin en az % 80’lik kısmında bulunan ortağa geçici kabul sonrası iş deneyim belgesi düzenlenir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(13) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında hangi sıfatla olursa olsun görevli 

olanlara ait iş deneyim belgeleri ve mezuniyet belgeleri, bu kişilerin görevleri devam ettiği sürece kullanılamaz ve kullandırıla-
maz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül
ettirilmiştir. 

“(3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin bel-
ge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından 
ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş
deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın
sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.”

“b) Gerçek kişilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları; belgeye hak kazanma tarihinden 
itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,”

“ç) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının, 
1) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten önce almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı, belge sahibinin ya-

rıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, 
2) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı, belgeye hak ka-

zanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,”
“(7) İş denetleme belge tutarının değerlendirilmesinde altıncı fıkrada belirtilen belgeye hak kazanma tarihi olarak;
a) Biten işlerde geçici kabul tarihi,
b) Toplam sözleşme bedelinin % 80’ inin ilk sözleşme bedelinden düşük olduğu devam eden işlerde;
1) Belge sahibinin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarihten önce sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması ha-

linde ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih,
2) Belge sahibinin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih veya sonrasında sözleşme konusu işteki görevinden ayrıl-

ması halinde belge sahibinin denetim görevinden ayrıldığı tarih,
c) Toplam sözleşme bedelinin % 80’ inin ilk sözleşme bedeline eşit veya üzerinde olduğu devam eden işlerde;
1) Belge sahibinin, işin toplam sözleşme bedelinin % 80’ ine ulaşıldığı tarihten önce sözleşme konusu işteki görevinden 

ayrılması halinde toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaşıldığı tarih,
2) Belge sahibinin, işin toplam sözleşme bedelinin % 80’ ine ulaşıldığı tarih veya sonrasında sözleşme konusu işteki gö-

revinden ayrılması halinde belge sahibinin denetim görevinden ayrıldığı tarih
esas alınır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(3) Başvuru veya teklif zarfları alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler ara-

sında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat 
tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması
aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge 
Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekli-
ler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyen-
lere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bı-

rakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 66 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile 
birlikte bildirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği 
halde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki “diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği
halde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Geçici Madde 2’ nin başlığı “Daha önce alınmış iş deneyim belgeleri” olarak değişti-
rilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten” ibaresi “5/3/2011 tarihinden” olarak değiştirilmiş
ve maddenin sonuna aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) 15/7/2011 tarihinden önce, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşler Tebliğinin “B-Üst Yapı
(Bina) Grubu” işlere (B.I grubu işler hariç) ilişkin olarak düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri ile 11/6/2011 tarihli ve 27961 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B.II grubu işlerin benzer iş grubu 
olarak belirlendiği ihalelere girilmesi ve iş deneyim belgesinde ilgisine göre yapı inşaat alanı, seyirci kapasitesi, kapalı sergile-
me alanı ve kat sayısı bilgilerinin yer almaması durumunda bu hususlara ilişkin tevsik edici belgenin başvuru veya teklif kapsa-
mında sunulması zorunludur.”

…………………………………………………

 

Yönetmeliğin devamı ve eklerine 16 Temmuz 2011 tarihli ve 27996 sayılı Resmi gazete’den ulaşabi-
lirsiniz.
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Yönetmeliğin devamı ve eklerine 16 Temmuz 2011 tarihli ve 27996 sayılı Resmî Gazete’den ulaşabilirsiniz.
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•	 Kullandığı linyit, 650-700 kcal gibi çok düşük değerde 
olduğu için ayrıca linyitle birlikte yılda 1.000.000 ton fuel-
oil yakılır. Linyit kömürünün normalde ısıl değerinin 2500 
kcal olduğu göz önüne alındığında 1.000.000 ton fuel-oil, 
4.000.000 ton normal linyit kömürüne denk olup; toplam 
normal linyit üretimini geçmektedir.
•	 Linyit rezervi (işletilmesi ekonomik olan linyit miktarı) 
2.000.000.000 tondur. Kömür rezervini boyutla tanımlar-
sak: 10 m kalınlıkta, 10.000 m genişlikte, 20.000 m uzun-
lukta kitle oluşturmaktadır.
•	 20 yıl ömürlü, birbiri ardına yapılacak 5 termik san-
tralle 100 yıl süreyle işletme sürdürülecektir. Kömür, açık 
işletme yöntemiyle, ocaktan çıkarılmaktadır. Kömüre 
ulaşmak için 50 m derinlikte (toprak, taş, kaya karışımı) 
zemin kazıldıktan sonra 5 m derinlikte kil tabakasına ula-
şılmaktadır. Kil tabakasının altında 10 m kalınlıkta kömür 
tabakasına ulaşılmaktadır. Kömür tabakasına inildiğinde 
toplam kazı yüksekliği 65 m olmaktadır.
•	 Kömür, Elbistan Ovası’nın altındadır. Elbistan Ovası’nda 
yer altı suyu yüzeye yakındır. Kömür alanı çevresindeki 
çok sayıda derin kuyu pompası çalıştırılarak, yer altı su 
düzeyi 100 m derinliğe indirilir.
•	 Zemin ve kömür kazıları, BAGER denilen, dev kazı ma-
kineleri ile yapılmaktadır. Bagerler, ortalama 13 m kalınlık-
ta tabakalar şeklinde kazı yapmaktadır. Kazı alanında olu-
şan 5 tabaka için 5 adet bager çalışmaktadır. Bir bager, 
kendisine ait tabakayı kazıp bitirdiğinde ömrü de bitmiş 
olacaktır. Her bir bager, ömrü boyunca 2.600.000.000 
m3 kazı yapmış olacaktır. Kazıda çalışan bagerlerin sa-
atlik kazı miktarı 6.500 m3 tür. Bu durumda bagerlerin 
ortalama ömrü 46 yıldır. Bu uzun çalışma süresi içinde, 

GİRİŞ:
Müşavirlik elemanı olarak 01 Mart 1983 günü Türki-

ye’nin en büyük yatırımlarından Afşin-Elbistan Linyit İşlet-
meleri (AEL)’de çalışmaya başladım. Afşin-Elbistan Termik 
Elektrik Santralı (AETES)’nda çalışmak bana çok şey öğ-
retti. Orada her şey o kadar büyük boyutluydu ki, boyut 
kavramım gelişti. Ülke olarak AETES gibi büyük işlerdeki 
yetersizliğimizi üzülerek gördüm. Türkiye’de, ekonomik, 
sosyal, idari yapıyı etkileyecek boyuttaki bu projenin ka-
rarını kim verdi, uygulamadaki etkimiz nedir? Bütün bu 
soruların yanıtlarını AETES’de çalışırken elde ettim. Hatta 
Türkiye’yi Elbistan’dan bakınca daha iyi tanıma olanağım 
oldu. Benim AETES’i anlamam çok önemli değildi, herkes 
anlamalıydı. Bunun için gözlerden uzak olan AETES’i göz 
önüne koymalıydı. Birçok kez konuyu gündeme getirme-
yi düşündüm ama ha bugün ha yarın derken yıllar yılları 
kovaladı, yazma isteğim de törpülendi. Ne zaman ki 2011 
yılında kazı çukuru çevresindeki şevler uçarak 9 işçinin 
ölümüne neden oldu ve bilir bilmez her kafadan bir ses 
gelmeye başladı, içimdeki yazma isteği yeniden canlandı.

Bu nedenle, AETES’de gördüğüm gerçekleri yazacağım, 
yararlı olması ümidiyle.

NİÇİN DEV:
•	 Yıllık elektrik üretimi, ortalama 40 000 Gwh ile, Keban 
Hidroelektrik Santrali’ne eşittir. Ancak 10 000 Gwh’ini 
(%25) ini, kendisini çalıştırmak için harcar.
•	 Yıllık yaktığı kömür miktarı 20.000.000 tondur. Türki-
ye’nin diğer tüm ocaklarındaki linyit üretimi 3.200.000 
tondur.

GÖZLERDEN UZAKTAKİ DEV: 

AFŞİN-ELBİSTAN TERMİK 
ELEKTRİK SANTRALI (AETES)
Ahmet SINGIN (İnş. Yük. Müh.)
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yıpranan, yorulan, bozulan parçalar düzenli olarak değiş-
tirilecektir.
•	 Kazı yapan bagerlerin ağırlığı 3500 ton, yüksekliği 27 
m’dir. Karşılaştırma yapacak olursak; 10 katlı apartman 
yüksekliğinde ve ağırlığında bir devle karşı karşıyayız.
•	 Bagerler, paletler üzerinde hareket ederler, elektrikle 
çalışırlar. Çalışma sistemlerini anlatacak olursak: 15 m 
uzunluktaki kazı koluna monte edilmiş, 10 m çapında çark 
yer almaktadır. Çarkın çevresinde 12 çift diş, 12 adet kova 
bulunmaktadır. Dişler ve kovalar, diş ardından kova şek-
linde sıralanır. Çark, yatay eksene dik olarak dönerken, 
dişlerin parçaladığı zemin, kovalara dolar. Dolan kova en 
yüksek noktadan sonra baş aşağı konuma gelince içinde-
ki malzeme, bagerin bant konveyörü üzerine boşalır. Bu 
konveyör üzerindeki malzemeyi bunkere (huniye) döker. 
Bunkerin altındaki bant konveyör, kazı malzemesini dö-
küm sahasına taşır. Kovaların her biri 3 m3 malzeme alır.
•	 Kazı malzemesini döküm alanına, kömürü istif çukurla-
rına, istiflenen kömürü santrale, santralden çıkan curufu, 
curuf çukuruna taşımak için toplam 240 km bant konve-
yör sistemi çalıştırılmaktadır.
•	 Milyonlarca m3 kazı malzemesinin dökümü, yüz bin-
lerce ton kömürün istifi, istiflenen kömürün santrale 
gönderilmesi, santralden çıkan curufun çukurlara dö-
kümü için de 4 adet ikinci tip bagerler çalıştırılır. Ancak 
bu bagerler, kazı bagerlerine göre biraz küçüktürler ama 
3200 tonluk ağırlıkları ile yine de birer devdirler.
•	 Kömür istif çukurlarının her birine 250.000 ton kömür 
istiflenir. Curuf döküm çukurları da aynı büyüklüktedir.
•	 Termik santralin 4 adet yanma gazı çıkış bacasının her 
biri 140 m yüksekliktedir. Baca içine örülen ateş tuğlası 
bacadan sonra 5 m daha yükselir.
•	 Soğutma kuleleri de 4 adettir. Her birinin yüksekliği 100 
m, altta genişliği 75 m, üstte ise 50 m’dir.
•	 Santrale giren kömürün üzerinden yanma gazı geçiri-
lerek, kömürün kuruması sağlanır. Kurutulan kömür kon-
kasörlerle öğütülerek toz haline getirilip, ağırlığının % 5 i 
oranında fuel-oil karıştırılarak yanma odasına (cehennem-
liğe) püskürtülerek yakılır. Yanma odası 80 m yükseklik-
tedir.
•	 Yanma ile elde edilen ısıyla basınçlı kızgın buhar üretilir. 
Kızgın buhar türbini çevirerek elektrik üretimini sağlar. 
Türbinden çıkan buhar (çürük buhar) soğutma kulelerine 
gönderilir. Soğutma kulelerinin her birinin içinde km’lerce 
boru (serpantin) döşelidir. Borulardan geçen buhar, hava 
ile soğutularak suya dönüşüp alttaki havuza akar. Havuz-
da toplanan su, yeniden kullanılmak üzere santrale pom-
palanır. Bu arada suya dönüşemeyen buhar, soğutma ku-
lelerinden havaya yükselir. Havaya salınan buhar o kadar 
fazladır ki; soğuk havalarda, gökyüzünde bulutlar oluşur.
•	 TKİ bölümünde, Büyük Atölye ve Küçük Atölye diye 
adlandırılan iki fabrika vardır. Küçük Atölye 3600 m2 
alana oturur ve işletmede gerekecek elektronik parça-
ları üretecektir. Büyük Atölye ise 21.000 m2 alana otu-
rur; bagerlerin ve bantkonveyörlerin, parçalarının bakım, 
onarım, yeniden yapımını gerçekleştirecektir. Üretilecek 
parça ağırlıkları 100 tonu bulabilmektedir. Bu büyüklükte-
ki fabrikalar başka yerde var mıdır, bilinmez.
•	 TEK ve TKİ tarafında toplam 12 000 kişi çalışır. Tek bir 
işyeri olarak bu kadar çalışan bulunduran bir başka yer 
daha var mıdır?!
•	 O kadar büyük harcama yapılmıştır ki; Türkiye’deki as-
keri darbeler ve enflasyonun nedenlerinden biri olarak 
AETES gösterilebilmektedir.
•	 AETES’in yapım çalışmaları 1960’lı yılların başında 
başlamış, 4 üniteden ilki 1985 yılında hizmete girmiştir. 
İşin bu kadar uzaması da maliyetin daha fazla artmasına 

neden olmuştur.
•	 Bir bager 3.500.000 kg ağırlığı yanında 250.000.000 
USD bedeliyle de ürkütücü boyuttadır. İnsan düşünme-
den edemiyor; Türkiye’de bir bageri satın alabilecek kaç 
kişi vardır?
•	 ÖZETLEYEREK SÖYLEYECEK OLURSAK; AETES’TE 
BOYUTLAR O KADAR BÜYÜKTÜR Kİ, İÇİNDE YAŞAMA-
YAN İNSAN, ORADAKİ BOYUTLARI HAYAL BİLE EDE-
MEZ.

NİÇİN GÖZLERDEN UZAK?
AETES’te o kadar çok ve o kadar büyük olaylar olur ve 

olayların üzerine gidilmeyip hiçbir şey olmamış gibi dav-
ranılır ki şaşırıp kalırsınız. Şaşkınlığınız, sizi ‘demek ki bu-
rası gözlerden uzakta, buraları kimse görmüyor, buralar 
sahipsiz’ diye düşünmek zorunda bırakır.

Bu olaylardan, gördüğüm, içinde yaşadıklarımdan ba-
zılarını aktarayım:

A. TEK TARAFINDA:
•	 AETES’in yüklenicisi F-W’dir. İşi anahtar teslimi olarak 
almıştır. Ancak ödenen para, sözleşmesindeki bedelle 
kalmaz; ayrıca, sözleşmemde yer almıyor diyerek, birçok 
iş için (ekstra iş formu) düzenleyerek, fazladan paralar alır. 
Neyin ekstra iş olduğuna ve bedelinin ne olacağına ken-
disi karar verir. Bu bedelin azaltılması veya ödenmemesi 
söz konusu değildir. Her ay ortalama 120 adet ekstra – iş 
formu düzenlenir. Her bir ekstra-iş formu üzerindeki ra-
kam, ortalama olarak 2.500.000 TL’dir. Ödenen ekstra-
işin bir yıllık tutarı 3.600.000.000 TL olup, o yıllarda 10 
yıllık mühendisin aylığının 30.000 TL olduğu göz önüne 
alındığında,10 000 mühendisin bir yıllık gelirine eşittir.
•	 Yanma gazı çıkış bacaları 140 m yükseklikte olup 4 
adettir. Baca içindeki ateş tuğlası ise 145 m yükseklikte-
dir. Ateş tuğlaları arı kilden oluşan şamut harcı ile örülür. 
Harç kalınlığı mm boyutlarındadır. Baca yapımı tamam-
landığı halde santral çalışmaya başlayamazsa, yağmur 
sularının etkisi ile şamut harcı yıkanır ve ateş tuğlaları 
düşmeye başlar. Bu riski önlemek için, şamut harcı ha-
zırlanırken, kil-su karışımı içine, bağlayıcılığı artırsın diye 
camsuyu katılması öngörülmüştür. Ancak baca yükleni-
cisi, kontrollüğü ikna ederek, camsuyuna gerek olmadığı 
yönünde karar çıkarıp; camsuyu kullanmadan ateş tuğ-
lalarını örmüştür. Aradan yıllar geçmesine karşın santral 
çalışmaya girmediğinden, şamut harcı yıkanıp akmış oldu 
ve ateş tuğlaları birer ikişer düşmeye başladı. Sanki hiçbir 
şey olmamış gibi yeniden ihale yapıldı. Dört bacanın ateş 
tuğlaları söküldü, tamamı yeni ateş tuğlaları ile yeniden 
örüldü. Bu şekilde büyük bir servet heder edilmiş oldu. 
Ateş tuğlalarının yenilenmesi çalışmaları bitmek üzere 
iken, çalışmalarda kullanılan asansör, bacanın en üst nok-
tasından düştü. Bu kazada 4 işçinin feci şekilde ölmesi de 
işin tuzu-biberi oldu.

B. TKİ TARAFINDA:
•	 Tüm bölümlerin genel müşaviri, yabancı ülkeye ait 
R.B.’dir. R.B.’nin görevli eleman sayısı zaman zaman de-
ğişse de ortalama 140 kişidir. İçinde aşçı yardımcısı gibi 
yan hizmetliler dahil, kişi başına ortalama 2.500.000 TL 
aylık alırlar. Bir R.B. elemanı 100 Türk mühendisi kadar 
ücret alır.

Peki, bu kadar yüksek ücret ödenen kişiler kimdir, ne 
kadar yararlıdırlar? Sonuçlar, beklenenin tam tersidir. R.B. 
elemanlarının bazıları, ülkelerinde, artık ıslah olmayacak-
ları kararına varılan dengesiz, sorunlu insanlardır. Bunlar-
dan biri, bir gün, vardiya dönüşü, Doğan Köy yakınından 

İncelem
eGözlem



•	 R.B.’de numara bitmiyordu. Atölyeler bitmiş, makine te-
mellerinin yapımına geçmek üzereydik. Bir gün topoğraf-
lar gelmiş Büyük Atölye içinde ölçme yapıyorlardı. Nede-
ni; R.B.’nin bir yazısıydı. Bu yazıda çelik kolon altlarındaki 
temellerin oturduğunu öne sürüyorlardı. R.B. istiyordu ki, 
monte edilen çelik sistem üçüncü kez demonte edilsin…
Bu girişimi, bilinçli, kararlı, sert bir yazı ile püskürttük.
•	 Yabancıları suçlarken kendimizdeki hataları da gör-
mezden gelmemeliyiz. Hatalarımızı görmediğimize örnek 
olan bir olayı anlatmalıyım: 

Atölyelerin yapımını tamamlamış, makine temellerinin 
yapımına başlayacaktık. Makine temelleri projelerini Mü-
essese’den istedik. Projelerin, arşiv binasında olduğunu 
söylediler. Arşiv binası, yarım silindirik, prefabrik barakay-
dı. Baraka, 25-30 m uzunlukta, giriş kapısından başlayan 
ufak bir bölümde bir görevli oturuyordu. İkinci kapı açıktı, 
içerden darmadağın kağıt yığını görünüyordu. Projelerdi, 
kağıt yığınını oluşturan… İçeri girdik, çoğu rulo yapılmış, 
şeffaf ozalit projelerin içinden işimize yarayacak projeleri 
aramaya başladık. Ruloları karıştırırken ruloların üzerinde 
Almanca ve Türkçe olarak projelerin nereye ait olduğunun 
yazıldığını gördük. Bu arada her bir projeden çok sayıda 
bulunduğunu saptadık. Bir haftalık çaba sonunda bize 
gerekli makine temellerinin hepsini bulabildik. 

Arşiv görevlisine kargaşanın nedenini sorduğumuz-
da: “Abi, yıllardır burada oturuyorum, ilk kez proje için 
siz geldiniz. Ben içerdeki kağıtlar neye yarar diye me-
rak ederdim. Çevrede gördüğünüz barakalarda bulunan 
arkadaşlar, kışın sobalarını tutuşturmak için bu kağıtları 
götürürlerdi” yanıtını aldık.

İşin daha şaşırtıcı olanı ise, Müessese Müdürlüğü İdare 
Binası’nda çok büyük bir proje salonu yer alıyordu. Salon 
içinde çok sayıda proje dolabı paketler halinde duruyor-
du. Örnek olarak, dolaplardan biri monte edilmişti. Proje 
askıları, projeleri askıya takacak yapışkanlı kartonlar, pro-
jelerin dolap içinde uygun nemde kalabilmesi için kulla-
nılacak tuz paketleri, ambalajlı olarak, değerlendirilmeyi 
bekliyorlardı.

SON SÖZLERİM:
Bağımsızlık, ekonomik kararlarını kendin almak demek-

tir. Bağımsızlığını korumak, ekonomik olanaklarını iyi de-
ğerlendirmek, iyi organize olmakla mümkündür.

Kendi konumumuzu doğru olarak kavrayabilmek için 
büyük projelerdeki durumumuzu görmemiz gerekir. Bu-
nun için AETES çok önemli bir laboratuardır.

Düşünüyorum da, etki çapı çok küçük konularda kitap-
lar, araştırmalar, tezler yazılır da AETES için neden hiçbir 
çalışma yapılmaz?

Yazımı dünyanın pek çok ülkesinde çalışmış AEL Sınai 
Tesisler İnşaatı bünyesindeki Küçük Atölye’ deki elektro-
nik sistemler montajını yürüten, yaşlı, çok deneyimli Elek-
tronik Mühendisi Otto Faaller’in sözleri ile bitiriyorum: 
GELİŞMİŞ VEYA GERİ KALMIŞ PEK ÇOK ÜLKEDE ÇA-
LIŞTIM. GELİŞMİŞLERLE GERİ KALMIŞLAR ARASINDA 
GÖRDÜĞÜM EN ÖNEMLİ FARK, GELİŞMİŞLER ÇOK İYİ 
ORGANİZE OLUYORLAR, GERİ KALMIŞLAR İSE OR-
GANİZE OLAMIYORLAR, HATTA ORGANİZE OLMAK 
NEDİR BİLMİYORLAR.

                                                 

geçerken, kullandığı otomobilin direksiyonunu çevirip, 
bankette yürümekte olan yaşlı köylüye çarpıp öldürdü. 
Aynı araçta yer alan arkadaşı, (-Ne yaptın?) dediğinde; 
(-Bir vurayım istedim.) diyebilmiştir. Sapık mühendis ve 
arkadaşı araçtan inip ölen adamı, sürükleyerek yakında-
ki köprünün altına oturur şekilde yerleştiriyorlar ve hızla 
Malatya’ya yöneliyorlar. Katil uçağa binip memleketine 
kaçıyor. Ne zaman ki köylüler, olayı öğreniyorlar, ama iş 
işten geçmiş oluyor.
•	 R.B.’nin yönlendirdiği bagerlerde çalışma verimi bir tür-
lü % 10’un üzerine çıkmaz. Müessese verimi yükseltmek 
için uğraşır durur; %13-15 oranına bile prim öder, ama 
R.B.’nin kösteklemesini önleyemez.
•	 Büyük ve Küçük Atölye’lerin müşaviri de R.B.’dir. 1975 
yılında ihale edilip, 1977’de bitirilmesi öngörülen bu te-
sisler yıllar geçer, bir türlü bitirilemez. Göreve başladığım 
1983 yılında, fabrika niteliğindeki atölyelerin binaları bile 
tamamlanamamıştı. Bu da yetmez gibi, 20.000 tondan 
fazla olan çelik konstrüksiyon, 2 kez monte edilmiş, 2 kez 
de proje ve imalat hataları ileri sürülerek demonte edilmiş-
ti. Oysaki proje yapımını yönlendiren, projeyi onaylayan, 
imalatı denetleyen, R.B.’nin kendisiydi. Niye böyle oluyor, 
sorusunun yanıtı şu: Gerekli parçalar içerde yapılmasın, 
R.B.’nin ülkesinden ithal edilsin diye…
•	 Doğan Köy’de 920 daire işçi lojmanı yapılmaktadır. 
Lojmanların yarısı bina olarak bitmiştir. Biten binaların, 
bedeli, her türlü fiyat farkı ödenmiştir. Bu ödemelerle yeti-
nilmez; sonraki her yıl, yaratılan bir nedenle bitmiş binalar 
için fiyat farkları ödenir.
•	 Su Kulesi İnşaatı’nda çok fazla ödeme yapıldığı her-
kes tarafından görülüp, konuşulur. Fazla ödemeyi soruş-
turmak üzere gelen, kalabalık ekip, beklenenin aksine, 
ödeme miktarını artırır.
•	 Açık işletmede kömüre ulaşmak için yapılan kazı çev-
resi (kazı şevi) sık sık uçar, her uçuşta milyonlarca ton 
kömür heder olur. Kazı için yapılan yorucu, masraflı çalış-
manın boşa gitmesi, bagerlerin, bant konveyörlerin zarar 
görme olasılığının doğması, çalışanların yaşamının tehli-
keye girmesi ile kimse ilgilenmez.
Kazı şevinin, olması gerekenden daha dik olduğunu gö-
rüp, yazılı olarak; Müessese görevlilerinden, ilgili bakan-
lıklara kadar uzanan uyarılar hiçbir şeyi değiştirmez.
Oysaki bu şev uçmaları, bile bile ladestir. Çünkü, zeminde 
kazı öncesi sondajlar yapılıp, zemin özellikleri belirlenir, 
zemin özelliğine uygun şev oluşturulur ve kesinlikle şev 
uçması olmaz.
Şev uçmaları, ilgilileri eyleme geçirmiyordu. Pardon!? İlgi 
gösterdiler, yazılı uyarıları yapan mühendisi, Kangal TES’e 
sürdüler.
•	 Açık işletmede kazı işleri oldukça ilerlemişti. Kömür 
tabakası üzerindeki kil tabakasına gelinmişti. Bu noktaya 
gelinebilmesinin nedeni, ortalarda R.B. elemanlarının pek 
görünmemesinin sonucuydu.
Geçmişte yaşananların tadı, R.B.’nin damağında kalmış 
olmalı ki; R.B. İdare’ye dilekçe vererek tekrar görev alma 
girişiminde bulundu. Girişiminde ‘Kil tabakası açıldığında, 
kazı çukuru su ile dolacak ve ocakta çalışılması olanağı 
kalmayacaktır. Geçmişte olduğu gibi, bize görev verirse-
niz, tehlikeyi başarı ile önleyip kömür üretimini sağlarız’ 
diyorlardı. Bu yaklaşımla İdare’yi ve tüm teknik eleman-
larımızı aptal yerine koyuyorlardı. Çünkü 65 m derinlikte 
oluşacak su basıncını 5 m kalınlıktaki kil tabakası ile tut-
mak mümkün değildi. Aslında böyle bir su basıncı da söz 
konusu olamazdı; kazılan alanın çevresinde sürekli olarak 
çalışan derin kuyu pompaları, yer altı su düzeyini 100 m 
derinde tutuyordu. Bu sefer İdare, R.B.’nin tuzağına düş-
medi.
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Su yapıları alanında proje mühendisi olarak çalıştı-
ğınızı biliyoruz. Çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 
Tabii bir de karikatürist Murat Özmenek ile inşaat mü-
hendisi Murat Özmenek’in arası nasıl? 

Benim üniversite serüvenim biraz uzun sürdü.  ODTÜ 
İnşaat Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldum.  1987 
yılında Atatürk Barajı’nın uygulama projelerini hazırlayan 
Yapı Teknik Mühendislik Müşavirlik Şirketi’nde stajyer 
mühendis olarak işe başladım. Kesintintisiz olarak 3 yıl 
hem işe, hem de okula devam ettim. Hatta o arada, bir 

yerlere karikatür de çiziyordum.

2005’de bir arkadaşımla Hid-
ro Proje’yi kurduk. Su Yapıları ve 
Hidroelektrik Santral projelerine 
yönelik olarak faaliyet gösteri-
youz. Neredeyse sıfır sermaye ile,  
sadece bilgi birikimine ve işini iyi 
yapma özgüvenine inanarak,  ticari 
bir şirkete hayat vermek çok zor bir 
süreç oldu. Başlarken bu kadar zor 
olacağını tahmin etmemiştim. 

Şimdi anlıyorum ki, kişilerin mes-
leki deneyimi ve olgunluğu ne kadar 
önemli ise, bir şirketlerin ticari de-
neyimi ve faaliyet alanı ile ilgili biriki-
mi de o kadar önemlidir.

 77’den bu yana çiziyorsunuz. GIRGIR’ın  “Çiçeği 
Burnundakiler” den başlayarak bugünlere uzanan bir 
yolculuk gözlüyoruz. Güzergahtan bahseder misiniz? 
Nasıl başladınız? Karikatürist Murat Özmenek’in se-
ferlerini anlatabilir misiniz?

İlk karikatürüm Milliyetçi Cephe hükümetinin iktidarda 
olduğu 1977 yılında, Türkiye  İşçi Partisi’nin yayın organı 
Yürüyüş’te yayımlandı. Karikatürde uluyan bir kıratı res-
metmiştim. Bildiğiniz gibi Kırat, Adalet Partisi’nin, uluyan 
kurt ise Ülkü Ocakları’nın simgesidir. 1978’den itibaren 
Oğuz Aral yönetimindeki Gırgır 
Dergisi’’nin  ‘’Çiçeği Burdun-
dakiler’’ sayfasında  yer aldım. 
Bu sayfada ustalaşan çizerler 
Gırgır’ın arka kapağına transfer 
olurlardı. Benim için de durum 
öyle oldu. 

Türkiye Mühendislik Haberle-
ri de dâhil olmak üzere çeşitli 
sendikal ve siyasal yayın or-
ganlarına karikatürler çizdim. 
Kariktürcüler Derneği Ankara 
Temsilciliği’nin hazırladığı, Ni-
san 1993’ten 2003 yılına kadar 
aylık olarak yayımlanan Karİka-
tür dergisinin yazı işleri müdür-
lüğünü yaptım.

KARIKATURIST
MUHENDIS
MURAT OZMENEK

Murat Özmenek, 1990 yılında mezun olup inşaat 
mühendisi olduğunda 13 yıldır karikatür  çiziyordu. 
Şu an inşaat mühendisi ve karikatürist olarak  bi-
liniyor. ZEMBEREK adlı bir albümü/kitabı var.  Bu 
sayfadaki Özmenek portresinin de çizeri ve Sivas’ta 
katledilen Asaf Koçak’a adanmış ZEMBEREK... Al-
bümde,  Tonguç Yaşar, karikatürü siyasal ve top-
lumsal sorumluluğun gereği olarak anlıyor ve bu 
anlayışla çiziyor, diyor Özmenek için. Meslektaşımız 
Özmenek’e mesleği ve karikatürü sorduk. Karikatür-
lerinden örneklere ZEMBEREK’te yer aldığı şekliyle 
esin kaynağı olan haberleri de yazarak yer verdik. 
İlerleyen sayılarımızda Özmenek’ten karikatürler 
yayımlayacağız...



yakanlanmışlardır. Bu bildirinin üze-
rinden yaklaşık olarak 20 yıl geçmiş 
durumda. Ben bugün bu bildiride 
dile getirilen gerçekliği unuttuğumu-
zu, ya da yeterince hatırlayamadığı-
mızı düşünüyorum. 

Sarmalın içindeki adam da unut-
muş bence. Düşünüyor ama hatırla-
yamıyor.  Bu adam belki de ülkenin 
sıradan bir vatandaşı, ya da bürokra-
tı, belki de aydını. Bu adamın kim ol-
duğu, ya da fitili kimin yaktığıyla ilgili 
olarak herkes kendi öznel yorumunu 
yapabilir.  Ama kesin olan birşey var: 
Bombanın üzerine oturmuş vaziyet-
te derin, derin düşünmeyi sürdürdü-
ğü takdirde yok olması kaçınılmaz.

Kitabın bir 1995-2005 taraması 
olduğunu anlıyoruz. Bu taramada 
çokluk memlekette nicel ve nitel 
bir gündem zenginliği(!) hemen 
göze çarpıyor. En azından bir ka-
rikatürist için bolluklar ülkesinden 
söz etmek mümkün mü?

Evet, albüm için, 1995-2005 dö-
neminin bir panaroması ya da öze-

Karikatürü de, mühendisliği de se-
viyorum. Her ikisini de kendi kulva-
rında yürütmeğe çalışıyorum. 

Mayıs 2008’de ZEMBEREK’i çıkar-
dınız. Kitaba ilişkin sorulardan ilk ola-
rak şunu sormak istiyoruz. Kapakta, 
tür olarak HABER-KARİKATÜR yazılı. 
Bunu biraz açabilir misiniz?

  
HABER-KARİKATÜR ifadesi, al-

bümün grafik tasarımına ve içeriğine 
işaret ediyor.  Sol sayfada haber, sağ 
sayfada karikatür...  Albümde yera-
lan karikatürlerin hemen hemen ta-
mamı 90’lı yıllar boyunca bir yerlerde 
yayınlanmıştır. Kendime bir albüm 
yapmak istediğimi söylediğimde,  
Gazeteci amcam Varlık Özmenek  
“Karikatürün yanına haberini de koy, 
belge niteliği de olsun” demişti. Ben 
de öyle yaptım, gazete arşivlerini 
taradım ve karikatürlerin içeriğine 
uygun baberler buldum. Sonuçta bu 
albüm kendine özgü bir tür oldu. 

ZEMBEREK, hemen akla bir çi-
visi çıkmışlık, boşalıp dağılmışlık 
getiriyor. Nitekim kitabın arkasın-

da “kurcalarken boşaldı hayatın 
ve zamanın zembereği…” yazılı. 
Kapakta, çoktan yanmaya başla-
mış bir fitilin yuvarladığı bir sar-
malın içinde insan, fitilin ateşleye-
ceği bombanın üstünde oturmuş 
kara kara düşünüyor. Kim yaktı 
fitili? Nasıl geldik buralara?

Albümün içeriğine yön veren 90’lı 
yıllar, Türkiye tarihinin en karanlık 
siyasi dönemlerindendir. Toplu katli-
amlar, faili meçhuller ve postmodern 
darbeler dönemidir. Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği’nin de katılı-
mıyla, 1993’ deki Sivas katliamının 
hemen ardından kaleme alınan De-
mokratik Platform Birliği’nin bildirisi 
şu tespitlerle söze başlıyor : ’’Yaşa-
nılan Sivas Vahşeti, devlet gözeti-
minde işlenmiş bir cinayettir. Devlet 
kontrolünde demokrasi ve laiklik tam 
bir saldırı karşısındadır. Devlet ken-
dinden, kendi baskıcı ve saldırı po-
litikalarından yana olmayan herkese 
düşmanlık gütmektedir...’

3 yıl sonra 1996’da Susurluk’ta si-
yasetçi, polis şefi ve tetikçi birarada 

Karadeniz’de dört çeşit balık kaldı…
Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, Karadeniz’in ağır 
metal ve evsel atıklarla kirlendiğini belirterek, 50 çeşit 
olan balık çeşidinin dörde indiğini söyledi…Milliyet, 
20 Nisan 2004
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da aynı. Oysa bugün, başbakanın 
kendisi ile ilgili karikatürlere ne tür 
tepkiler verdiğini biliyoruz. 

İçinde olduğumuz günleri na-
sıl görüyorsunuz? Özgürlük, de-
mokrasi, hukuk ve insan hakları 
kavramları herhalde cumhuriyet 
tarihinin hiçbir döneminde bu 
kadar sıklıkla dile gelmediler. Bir 
karikatürist için bunun yaşamdaki 
karşılığı nasıl?

Bu kavramların persfektifinden 
bakacak olursak, cumhuriyet tarihi-
nin belki de  her dönemi sıkıntılıdır. 

60 yıl önce Almanca öğretmeni, 
şair, romancı Sabahattin Ali’nin ba-
şına gelenleri beraberce okuyalım... 
“Ölüsü Kırklareli’nin Sazara Köyü 
yakınlarında bulundu... Ali Ertekin’in 
Sabahattin Ali’nin katili olduğu açık-

landı (12 Ocak 1949). Cinayeti 2 
Nisan’da ‘milli duygularla’ işlediğini 
söyleyen katilin sabıkalı olduğu, bir 
süre emniyet örgütünde görev aldığı 
duruşmalar sırasında ortaya çıktı... 
Katil dört yıla hüküm giydi (15 Ekim 
1950). Aynı yıl çıkarılan af yasasından 
yararlandı.” Kitabın başındaki Yaşam 
Öyküsü bölümünden. Kuyucaklı Yu-
suf, Sabahattin Ali, Cem Yayınevi, 
İstanbul. 

Cumhuriyet bir aydınlanma ha-
reketidir ama devlet, aydından ve 
aydınlanmadan hiç hoşlanmamıştır. 
Çelişkili gibi görünüyor, ama malesef 
böyle. 

Bugün kürt sorunu da dâhil olmak 
üzere tüm sorunlarımızı, ancak akıl ve 
vicdan temelinde çözelebileceğimizi 
düşünüyorum. Öncelikle bir mühendis 
sonra bir karikatürcü olarak inancım 

tidir diyebiliriz. Siyasi karikatür için 
bolluklar ülkesinden söz edillebilir. 
Karikatürcüler dönem dönem bu 
bollukların bedelini de ödediler. Me-
sala, 80 darbesinin en cehennem 
günlerinde bir kadın şarkıcımız TRT 
ekranlarından şöyle bağırırdı: “Tür-
kiyem, Türkiyem cennetim, benim 
eşsiz milletim...” Gırgır Dergisi duru-
ma müdahil olduğu için 1 ay süreyle 
kapatılmıştır.

Tam bu noktada bir ayrıntının altını 
çizmek isterim... 70’li yıllar boyun-
ca Demirel’le ilgili binlerce karikatür 
yapılmış. Hatta Gırgır Dergisi’nin ka-
paklarında foto montajlar var. Örne-
ğin, kafa başka bir gövdeye monte 
edimiş. Çok ağır bir yergi bombardı-
manı sözkonusu...  Buna karşın De-
mirel tarafından açılmış tek bir dava 
yok. Bildiğim kadarıyla dönemin di-
ğer bütün siyasi liderlerinin tutumu 

R
öportaj

Susurluk’a 23.Erteleme
Özel  Harekat Dairesi eski Başkanı Vekili İbrahim Şahin ile Bahçelievler’de 7 TİP’li öğrencinin öldürülmesi olayına karışan Haluk Kırcı’nın da aralarında bulunduğu 14 sanıklı Susurluk 
davası 23.kez ertelendi… 2Binde Yeni Gündem, 3 Ekim 2000

Adalet zamanı aşamıyor.
Türkiye’de siyasi cinayet işleyen, hayali ihracat yapan, görevini kötüye kullanan ve devleti dolandıranlara ilişkin açılan davaların çoğu “zaman aşımı” gerekçesiyle birer birer düşüyor. 
Adalet Bakanlığı verilerine göre sadece 1999’da 406 bin 806 dosya zaman aşımı nedeniyle kapatıldı… Milliyet, 12 Temmuz 2001
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anlamına gelmektedir. Meslek örgüt-
leri aynı zamanda politik kurumlardır. 
Aksi düşünülemez. Mesleğin sözcü-
lüğü yetkin biçimde ancak bu şekil-
de yapılabilir. Odalar koalisyonlarla 
yönetilemez. Nispi temsil sistemi 
ile oluşacak bir yönetimin, mesleğin 
sözcülüğünü yapamayacağını, poli-
tik tepki verme iradesinin olamaya-
cağını düşünüyorum. Zaten iktidar 
tarafından istenen de budur.  

şudur: Tek tipleşmiş ya da, tek tipleşti-
rilmiş ideolojik şablonların ne siyaset-
te, ne de sanatta yeri  olamaz... 

Yeni çalışmalarınız var mı?

Son yıllarda eski yoğunlukla kari-
katür çizemesem de, çizgiyle bağımı 
hiç kopartmadığımı söyleyebilirim. 
Mesela, birkaç ay önce tesadüfen 
elime pastel boya teknikleriyle ilgili 
bir kitap geçti. Kitaptaki örneklere 
bakarken bana bir heves geldi. Ken-
dime ilk kez pastel boyalar aldım ve 
denemeler yaptım. 

Zaman zaman resim ve baskı tek-
nikleriyle ilgili çalışmalarım olmuştur. 

 
Elimde uygun bir zamanda yayım-

lamayı düşündüğüm albüm taslakları 
var. Ama bu kez Hidro Proje Yayınla-
rı’ndan olmamalı diye düşünüyorum. 
Hidro Proje’nin uzmanlık alanı ya-
yıncılık değil. Böyle olunca da baskı 
ve dağıtım sorunlu oluyor. Yaşayarak 
gördüm.  Zemberek dağıtıma verildi, 

internet üzerinden satışı var, ama ki-
tabevi raflarına ulaşamadı. 

Odaya dair görüşlerinizden bah-
seder misiniz? Son genel seçimin 
hemen ardından odayı ve birliği 
etkileyen hükümet kararnamesi 
yığıldı. Bakanların tehdit ve so-
rumluluk atma amaçlı demeçleri 
odayı hedef alıyor. Birlik ve oda 
yapılanması üzerinde bu etkileri 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Hükümetlerin genel olarak bağımsız 
meslek örgütlerinden pek de hoşlan-
madıkları bir gerçek.  Bugün yapılmak 
istenen düzenlemeler ise, bu hissiya-
tın eyleme geçirilme aşamasıdır. Hiç 
kuşku yok ki; yetkilerin bakanlık ku-
rumlarına aktarılma girişimi de,  oda 
yönetimlerinde nisbi temsil sistemi-
nin uygulamaya sokulma girişimi de, 
planlı bir işlevsizleştirme, etkisizleştir-
me ve yok etme programıdır. 

Yetki gaspı, odaların mesleki alan-
la ilgili faaliyetlerin sona erdirilmesi, 

Düşüneceğine sen de hortumla!
Düşüncelerinden dolayı mahkûm olan aydın, sanatçı, bi-
lim adamları Türkiye’yi soyan banka hortumcularından 
çok ceza alıyorlar. Türkiye düşünceyi cezalandırma da 
dünya rekortmeni. Yeni Şafak, 1 Şubat 2002
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İŞ KAZALARI DEVAM EDİYOR!..

D
eğerlendirm

e

Mayıs ve Haziran aylarında da iş kazaları artarak devam 
etti. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki denetimlerin et-
kin ve yetersiz olması sonucunda meydana gelen kazalar, 
en çok inşaat sektöründe açığa çıkıyor. Bu durum inşaat 
sektöründe çalışan insanların hayatlarının ne kadar hafife 
alındığını gözler önüne sermektedir. İş kazaları doğal olarak 
gerçekleşen olaylar değildir. İş kazaları temelde denetimsiz-
lik ve bu konudaki bilgi eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. 
Özellikle inşaat, tersane ve maden gibi sektörler de yoğun 
olarak açığa çıkması ise hem bu sektörler de güvencesiz 
çalışma koşullarının yaygın olması hem de taşeronluk/alt 
işveren ilişkilerinin daha yaygın olması. Aynı zamanda ağır 
ve tehlikeli işlerin yürütüldüğü bu sektörler de daha hassas 
davranılması gerekirken Çalışma Bakanlığı yetkililerini dene-
timsizliği ve patronların maliyeti düşürme çabalarının fatura-
sını işçilere çıkarıyor. İş kazalarının önlenmesi için yapılacak 
tüm harcamalar, maliyet unsuru olarak görülmeden 
gerçekleştirilirse iş kazaları önemli bir ölçüde önlenmiş 
olur. İş kazaları konusunda gereken önlemler alınmalı ve bu 
konuda uzmanların seslerine kulak verilmeli ve işçiler için 
güvencesiz çalışma koşulları ortadan kaldırılmalıdır. Yasal 
düzenlemeler de önceliği işçilerin güvenliğini sağlamalar 
olarak ele alınarak yapılmalıdır.

Mayıs ve Haziran Ayları İş Kazaları Raporu1

Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşen iş kazaları, Mayıs 
ayı içerisinde 43 işçinin ölümüne 400’e yakın işçinin de ya-
ralanmasına sebep olurken, Haziran ayı içerisinde de 52 iş-
çinin ölümüne, 355 işçinin de yaralanmasına neden olmuş-
tur. Yazla birlikte özellikle inşaat ve mevsimlik tarım işçilerinin 
maruz kaldığı kazalarda da artış yaşanmıştır. 

31 Mayıs - Sivas’ta iş kazası: 1 ölü – Sivas 
Bir inşaatın 5. katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede 

hayatını kaybetti. Paşabey Mahallesi 2. Sokak’ta bulunan bir 
inşaatta izolasyon ustası olduğu öğrenilen DY (42) iskelenin 
beşinci katından yere düşerek hayatını kaybetti. 

31 Mayıs - İnşaat işçisi çatıdan düştü – Konya 
Konya’nın Beyşehir İlçesi’nde düğün salonunun çatısını 

tamir eden inşaat işçisi yere düşerek yaralandı. Dalyan Ma-
hallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan düğün salonunun 
çatısını tamir eden inşaat işçisi Ercan Dilek (33) bir anda 
dengesini kaybederek beton zemine düşerek yaralandı.

30 Mayıs - Garzan Barajı’nda iş kazası: 1 ölü – Batman 
Yapımı süren Batman’ın Kozluk İlçesi’ndeki Garzan Bara-

jı’nda sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında Meh-
met Çelik (38) adındaki kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi. 
Baraja moloz taşıyan sürücü Mehmet Çelik yönetimindeki 
kamyon, yolun dar olması sonucu virajı alamayarak devrildi. 
Kazada kamyon sürücüsü Mehmet Çelik yaşamını yitirdi. 

29 Mayıs - Toprak altında can verdi – Rize 
Rize`de yapımı süren öğrenci yurdu inşaatında meydana 

gelen göçükte, toprak altında kalarak ağır yaralanan 39 ya-
şındaki Mustafa Küpeli adlı işçi kaldırıldığı hastanede öldü. 
Fener Mahallesi`nde yapımı süren 500 öğrenci kapasiteli 
yurt inşaatının temelinde kazı yapıldığı sırada meydana ge-
len göçükte işçilerden Mustafa Küpeli toprak altında kaldı. 

28 Mayıs - Kırıkkale’de inşaattan düşen işçi hayatını 
kaybetti – Kırıkkale 

Çallıöz Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi’ndeki 

1. Sendika.org Mayıs ve Haziran ayı iş kazaları raporlarından derlenmiştir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz:  http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=37879
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=38310

bir inşaatın 3 katında çalışan kalıp ustası Erdal Çelik (55) 
kalıpları yerleştirmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti. 

28 Mayıs - İşe başladığı ilk gün çatıdan düşerek öldü 
– Bursa 

Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde, bir binanın çatısına izolasyon 
malzemesi döşeyen Ali İhsan Beydilli isimli inşaat işçisi den-
gesini kaybederek inşaatın beşinci katından aşağıya düşüp 
hayatını kaybetti. Beydilli’nin ilk iş günü olduğu ifade edil-
di. Balat Mahallesi’nde inşaat halindeki bir siteye izolasyon 
malzemesi döşemek isteyen işçiler sabah saatlerinde işe 
başladı. İzolasyon malzemelerini beşinci kattaki çatıya ya-
yan işçilerden 32 yaşındaki Ali İhsan Beydilli malzemeyi ça-
tıya yapıştırmak istediği sırada dengesini kaybederek aşağı-
ya düştü. 18 metre yükseklikten düşen Ali İhsan Beydilli olay 
yerinde hayatını kaybetti. 

28 Mayıs - Hızlı tren şantiyesinde kaza – Eskişehir 
Eskişehir’in İnönü ile Bilecik’in Bozüyük ilçeleri arasında 

inşaatı devam eden hızlı tren şantiyesindeki çalışmalar sıra-
sında perde betonlar yerinden koparak düştü. İşçilerden Ta-
lip Demirel (28) ve Mesut Özalp (28) perde betonların altında 
kalarak, hayatlarını kaybettiler.

27 Mayıs - İnşaat işçisi ölümden döndü – İzmir 
İzmir’de 20 gündür çalıştığı 10 katlı inşaatın 2. katın-

dan düşen işçi ağır yaralandı. İzmir Alsancak’ta 10 katlı 
bir otel inşaatında 20 gündür çalışan Kıyas R. isimli işçi, 
arkadaşından inşaat malzemesi almak isterken dengesini 
kaybedip 2. kattan düşerek yaralandı. Koruma saclarına 
çarparak beton zemine düşen işçi, kafasından ve bacakla-
rından yaralandı. 

25 Mayıs - İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti – 
Trabzon 

Trabzon’un Bahçecik Mahallesi’nde asansör boşluğuna 
düşen genç inşaat işçisi hayatını kaybetti. Bahçecik Ma-
hallesi’nde yapımı süren TOKİ konutlarında meydana gelen 
olayda F1 Blok’ta asansör boşluğuna düşen Behzat Gül (17) 
ağır şekilde yaralandı. 

24 Mayıs - HES’te kaza: 4 işçi mahsur kaldı – Karabük 
Merkeze bağlı Belen köyünde yapımı devam eden hidro-

elektrik santralinin tünelini su basması sonucu 4 işçi içeri-
de mahsur kaldı. 1 İşçi hayatını kaybederken, diğer işçiler 
kentte bot bulunmaması sebebiyle uzun süre kurtarılmayı 
bekledi. 3 işçi, bir vatandaşa ait botla kurtarıldı. 

24 Mayıs - İnşaattan düşen işçi yaralandı – Elazığ 
Elazığ’ın Kovancılar İlçesinde inşaattan düşen işçi, ağır 

yaralandı. Çaybaşı Mahallesi Cami Sokakta bir inşaatın 
üçüncü katında çalışan işçi Harun Çeker (25), dengesini 
kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı.

24 Mayıs - Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı – 
Urfa 

Urfa Siverek’in Hayriye Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan 
işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı. 

23 Mayıs - İnşaatta güvenliğini almayan işçi yaralandı 
– Kayseri 

Kayseri’nin Talas İlçesi’nde bulunan bir inşaatta başına 
briket düşen işçi yaralandı. Mevlana Mahallesi Papatya 
Caddesi’nde bulunan bir inşaatta çalışan F.Ö (36), su tesisa-
tını yapıp inşaattan ayrıldığı esnada üst kattan kafasına bri-
ket parçası düşmesiyle yaralandı. Güvenlik kaskı verilmediği 
için yaralanan F.Ö, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

22 Mayıs - İkinci kattan düşen işçi öldü – Malatya 
Malatya’nın Hekimhan İlçesi’nde, sıva yaptığı binanın 

ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti. Karşıyaka Ma-
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hallesi’ndeki Döne Ercan’a ait evde çalışmaya başlayan sıva 
ustası Ahmet Turan Özer (34), ikinci katın penceresinden 
yere düşerek hayatını kaybetti. 

22 Mayıs - İşe başladığı ilk gün öldü – Bursa 
Bursa’da, 23 yaşındaki bir işçi, beş yıldızlı otel inşaatı-

nın 17. katından düşerek hayatını kaybetti. İşçinin işe yeni 
başladığı öğrenildi. 17. katta cephe kaplama işinde çalışan 
Mesut Durmaz (23), bir anda dengesini kaybederek asma 
katına düştü. Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Otel 
inşaatının geçen yıl, yeteri kadar iş güvenliği tedbiri almadığı 
gerekçesiyle bir süreliğine durdurulduğu bildirildi. 

22 Mayıs –HES inşaatında kaza: 1 yaralı – Giresun 
Giresun‘un Yağlıdere İlçesinde hidroelektrik santrali inşaa-

tında meydana gelen kazada bir işçi ağır yaralandı. Santral 
inşaatında işçi olarak çalışan S.K, kafasına beton düşmesi 
sonucunda ağır yaralandı. 

21 Mayıs - İnşaattan düşen boyacı yaralandı – Çorum 
Bahabey Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy kavşağı yakının-

da bulunan bir inşaatta boyacı olarak çalışan Ayhan Özde-
mir (35) isimli işçi düşerek yaralandı. İnşaatın dışına kurulan 
iskeleye çıkıp binanın dışını boyamaya çalışan Özdemir den-
gesini kaybetmesi sonucu 4. kattan toprak zemine düşerek 
ağır yaralandı. 

20 Mayıs - Halatı kopan asansördeki 4 işçi yaralandı 
– Çankırı 

Çankırı’da yapımı devam eden bir apartman inşaatında 
asansör halatının kopması üzerine 4 işçi yaralandı. 
Buğdaypazarı Mahallesi yeni Çarşamba Pazarı karşısında 
yapımı devam eden bir apartman inşaatında asansör kabini 
montajı yapan Hasan Efe, Zeki Kara, Bünyamin Devrük ve 
Mustafa Özköse kabinle birlikte asansör boşluğuna düşerek 
yaralandılar. 

20 Mayıs - Alevlerin arasında kalan işçi 3. kattan atladı 
– Kocaeli 

Kocaeli’nin Derince İlçesi’nde 3 katlı binanın çatısında 
yapılan bakım onarım çalışmaları sırasında çıkan yangında, 
alevlerin arasında kalan işçi, 3. kattan atlayarak yaralandı. 
Yavuz Sultan Mahallesi Emniyetçiler Sokak’ta Nazım Do-
ğan’a ait 3 katlı binanın çatısında bakım onarım çalışmala-
rı yapıldığı sırada yangın çıktı. Bu sırada alevlerin arasında 
kalan Şinasi Aydın, 3. kattan atladı. Vücudunun çeşitli yer-
lerinde yanık oluşan ve bacaklarında kırık olduğu öğrenilen 
Aydın, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne kaldırıldı. 

19 Mayıs – Patlayan su borusu heyelana neden oldu 
– Batman 

İnşaatın yanından geçen ana su şebekesi borusunun 
patlaması sonucu heyelan oluştu. Kayan tonlarca toprak 
beton kazıkları devirdi. Toprak kayması esnasında işçilerin 
yukarda çalışması olası bir faciayı önledi. Batman Golden 
Park inşaatı yanından geçen ana su şebeke borusu patladı. 
Sızma nedeniyle yumuşayan toprak kaydı. Kayan tonlarca 
toprak zeminin sağlam olmadığı bölgelerde yapı yüklerini 
sağlam zemine ulaştırmak için uygulanan fore kazık sistemini 
yıktı. Olay sonrası BASKİ ekipleri şebeke suyunu kesti. 

19 Mayıs - Krom ocağında üzerine taş düşen işçi ha-
yatını kaybetti – Elazığ 

Alınan bilgiye göre, Alacakaya İlçesi Batıkef mevkisinde 
taşeron firma tarafından çalıştırılan 1144 numaralı krom 
ocağında çalışan işçi Nusret Demirtaş’ın üzerine taş düştü. 
Ağır yaralanan Demirtaş, götürüldüğü hastanede hayatını 
kaybetti. 

18 Mayıs - Dumandan zehirlenen işçi öldü – Malatya 
Malatya’nın Darende İlçesi’nde çalıştığı inşaattaki oda-

sında dumandan zehirlenen işçi öldü. Hacı Derviş Mahal-
lesi’ndeki TOKİ konutları inşaatında sıva ustası olarak çalı-

şan Mehmet Gündüz (30), el arabası kovasında yaktığı ateşi 
söndürmeyi unutarak uyudu. Sabah kahvaltıya gelmemesi 
üzerine şüphelenerek odasına giden diğer işçiler, Gündüz’ü 
baygın durumda buldu. İşçilerin haber vermesiyle olay yeri-
ne gelen 112 acil servis ekibi, işçinin dumandan zehirlenerek 
öldüğünü tespit etti. 

18 Mayıs - Adıyaman’da cami inşaatı çöktü: 3 yaralı – 
Adıyaman 

Adıyaman’ın Kâhta’ya bağlı Cumhuriyet Köyü’nde iki katlı 
cami inşaatı çöktü; 3 işçi yaralandı. Yapımı tamamlanan ve 
üstüne beton dökümü yapılan cami inşaatı çöktü. Beton 
ağırlığına dayanamayarak çöken cami inşaatında çalışan 
işçiler Necati Sever, İbrahim Halil Çoban ve Ömer Yavuz 
çökmeyle birlikte yere düştüler. Şans eseri beton yığınlarının 
altında kalmayan işçiler çeşitli yerlerinden yaralandı. 

17 Mayıs - Iğdır’da inşaat çöktü: 3 yaralı – Iğdır 
Iğdır’da yapımı devam eden bir inşaatın çökmesi sonu-

cu 3 işçi hafif şekilde yaralandı. 14 Kasım Mahallesi Sanayi 
Yolu üzerinde yeni yapılan iki katlı bir inşaat, ikinci katına 
beton dökme çalışmaları esnasında çöktü. Binanın ikinci 
katına mikserle beton dökme çalışmalarını yürüten İbra-
him Turan, Muhsin Turan ve Mustafa Altun, çöken inşaatla 
birlikte yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Bu arada, çö-
ken inşaatın alt katında da bazı işçilerin çalışmakta olduğu, 
ancak çökmeden kısa bir süre önce mola vererek binadan 
ayrıldıkları öğrenildi. 

17 Mayıs - 15 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi 
öldü – Tekirdağ 

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde, inşaatta kalıp ustası olarak 
çalışan işçi, 15 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybet-
ti. Şeyhsinan Mahallesi Namazgah Sokak’ta, kalıp ustası 
Salih Demir (39), çalıştığı binanın çatısından karşı binaya 
geçmeye çalışırken 15 metre yüksekliğindeki 5 katlı inşaa-
tın çatısından iki apartman arasındaki boşluğa düşünce ağır 
yaralandı. Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

16 Mayıs - İnşaatın 2. katından düşen işçi öldü – Uşak 
Uşak’ın Eşme İlçesi’nde çalıştığı inşaatın ikinci katından 

düşen 31 yaşındaki Turgay Sayıner hayatını kaybetti. Şehit 
Ali Bey Mahallesi’ndeki inşaatta meydana gelen kazada, 
Turgay Sayıner, çalıştığı inşaatın ikinci katında demir taşır-
ken dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. 
Beton zemine çakılan işçi Sayıner olay yerinde hayatını kay-
betti. 

15 Mayıs - Elektrik akımına kapılan 2 inşaat işçisi ya-
ralandı – Urfa 

Urfa’nın Ceylanpınar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde in-
şaat halindeki bir evin 2. katında çalışan inşaat işçisi İbrahim 
Önder (43) ve Hasan Akdağ (33) inşaat yakınlarından geçen 
yüksek gerilim hattındaki akıma kapılarak ağır yaralandılar.

14 Mayıs - Siyanürlü barajın çöktüğü fabrikada iş ka-
zası: 2 yaralı – Kütahya 

Kütahya’da bir setinde çökme yaşanan siyanürlü su ba-
rajında güçlendirme çalışması yapan bir işçi suya düştü. Di-
ğer işçilerin yardımıyla kurtulan işçi, hastanede tedavi altına 
alındı. Kütahya’da Eti Gümüş A.Ş.’ye ait gümüş madeninde-
ki depolama barajının iki ve üç numaralı havuzlar arasındaki 
setin bir kısmı yıkılmıştı. Siyanürlü atık, iki numaralı havuzdan 
taşarak bir numaralı havuza akmıştı. Ekipler havuzda çalış-
malarını yaparken bir kaza meydana geldi. Şirketin elektrik 
servisinde çalıştığı bildirilen Yusuf Tolgan, sette güçlendirme 
çalışması yapılırken dengesini yitirerek siyanürlü su bulunan 
ve kısmen çamurla dolu havuza düştü. Bel seviyesine kadar 
suda kalan Tolgan, diğer işçilerin yardımıyla sudan çıkarıla-
rak Evliya Çelebi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçinin sağlık 
durumu hakkında, hastanede yapılan tetkiklerin sonuçlarına 
göre rapor hazırlanacağı öğrenildi. 
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13 Mayıs - İnşaatta çalışırken kafasına taş düştü – 
Kayseri 

Kayseri’de, fabrika inşaatında çalışan bir işçi, kafasına is-
kele üzerinde çalıştığı esnada 2 metrelik yükseklikten yum-
ruk büyüklüğünde taş düşmesi sonucu yaralandı. 

11 Mayıs - Arıtma inşaatında kaza: 2 yaralı – Antalya 
Alanya Belediyesi’ne ait Atık Su Arıtma Tesisi’nin ek inşa-

atının çatısında saat 17.00 sıralarında demir kaynağı yapan 
özel bir firmanın 2 işçisi, yaklaşık 5 tonluk demirin kopması 
sonucu emniyet kemeri ile bağlı bulundukları vincin halatın-
da asılı kaldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikteki vincin ucunda 
asılı kalan kaynak ustaları 32 yaşındaki Ferhat Garip ile 30 
yaşındaki Murat Bulut, demir bloklara çarparak yaralandı.

11 Mayıs - İnşaattan düşerek ağır yaralandı – Kayseri 
Kayseri’de bir inşaatın 10. katında kalıp sökmeye çalışan 

işçi, dengesini kaybederek bir alt kata düştü ve ağır yaralan-
dı. Melikgazi İlçesi Konaklar mahallesi 440. cadde üzerinde 
bulunan bir inşaatta yaşanan olayda, 10. katta kalıp sök-
meye çalışan 23 yaşındaki A.S. bir alt katın merdivenlerine 
düşerek yaralandı.

8 Mayıs - TOKİ inşaatında toprak kayması: 1 ağır ya-
ralı – Bursa 

Bursa Karacabey İlçesi Mahmuriyet Mahallesi Yeniköy 
Caddesi’nde devam eden TOKİ evleri inşaatının kanalizas-
yon hattının kazılıp boru döşenmesi sırasında, 4 metre de-
rinliğindeki kanalda çökme meydana geldi. Bu sırada kanal 
içinde bulunan İsmail Akdoğan (22) toprak altında kaldı. 
Toprak altında kalan işçi çıkarıldı ancak ağır yaralandı.

6 Mayıs - Samsun’da tadilattaki bina çöktü, 3 işçi ya-
ralandı – Samsun 

Samsun’un İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde tadilat 
halindeki 3 katlı bir bina çöktü. Çöküş sırasında binada ça-
lışma yapan Ahmet Fidan (52), Murat Öztürk (31) ve Engin 
Karaduman isimli işçiler, kazadan yaralı olarak kurtuldu. 

4 Mayıs - İnşaatın iskelesi çöktü: 7 yaralı – Diyarbakır 
Diyarbakır’da bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 7 

işçi yaralandı. Urfa yolu üzerinde bulunan bir inşaatta, harç 
dökülmesi sonucu inşaatın iskelesi çöktü. Olay anında inşa-
atta çalışan 7 işçi, çeşitli yerlerinden yaralandı. 

3 Mayıs - Sapanca›da göçük: 1 yaralı – Sakarya 
Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde, eski bir hamamda yapı-

lan tadilat çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir 
işçi yaralandı. Tadilat çalışmaları sırasında hamamın üstün-
de bulunan kolon göçük sebebiyle işçi Mehmet Güven’in 
(51) üzerine düştü. Kolon ve duvar altında kalan Güven ağır 
yaralandı. 

2 Mayıs - Üzerine iş makinesi devrilen işçi yaralandı 
– Düzce 

Düzce’nin Gölyaka İlçesi’nde, yapımı devam eden Aksu 
Hidroelektrik Santrali’nde (HES) çalışan bir işçi, iş makine-
sinin devrilmesi sonucu yaralandı. Aksu Deresi üzerinde ya-
pımı devam eden HES inşaatındaki tünel açma çalışması 
sırasında tünelin içerisinde çalışma yapan iş makinesi, işçi 
Mustafa Çakır’ın üzerine devrildi. Çakır ağır yaralandı.

2 Mayıs - İnşaattan düşen işçi öldü– Malatya 
Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde inşaatın 4. katından 

düşen işçi yaralandı. Yeni Mahalle Merkez Cami bitişiğinde 
yapımı devam eden inşaatın 4. katına asansörle kum çeken 
Emin Yıldırım (35) dengesini kaybederek yere düştü. Düşme 
sonucunda ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede haya-
tını kaybetti. 

1 Mayıs - 1 Mayıs’ta iskeleden düşen işçi ağır yara-
landı – Bursa 

Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde Kuyumcular Çarşısı’nın res-
torasyonu sırasında çatıda boya yaparken iskeleden düşen 
boya ustası ağır yaralandı. İnegöl Kuyumcular Çarşısı de-
mir çatısın ı kurduğu iskele yardımı ile boyayan Nasuf Duruş 

(49), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten 
elindeki boya kutusu ile beraber beton zemine düştü. Zemi-
ne düşen işçi ağır yaralandı. 

1 Mayıs - Samsun’da toprak kayması: 1 yaralı – Sam-
sun 

Samsun’un Yakakent İlçesi’nde, istinat duvarı yapımı sıra-
sında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralan-
dı. Samsun-Sinop karayolu Kozköy yöresinde, istinat duvarı 
yapımında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması 
sonucu işçilerden Bekir Koç (24) toprak altında kaldı. Arka-
daşlarının da yardımı ile toprak altından çıkarılan Koç, ağır 
yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

1 Mayıs - Yaşamla ölüm arasında – Eskişehir 
Eskişehir’de kanal kazısı sırasında meydana gelen göçük-

te toprak altında kalan iki işçiden biri olay yerine gelen baş 
polis tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Sümer Ma-
hallesi Beldeler Sokak’ta kanal kazan işçiler Osman Yıldız 
(35) ile İlker Yurtalan (23), kazdıkları yerde göçük oluşması 
nedeniyle toprak altında kaldılar. 

30 Haziran – İskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı 
– Kırşehir 

Kırşehir merkez Kervansaray Mahallesi’nde bir inşaatta 
çalışan A.K. (26 Erkek) isimli işçi, dengesini kaybedip çalış-
tığı iskeleden düşerek başından yaralandı. 

29 Haziran - Urfa’da iş kazası: 3 yaralı – Urfa 
İnşaat halindeki bir binanın tahta iskelesinin çökmesi 

sonucu 3 işçi yaralandı. Devteşti Mahallesi 2181. Sokak›ta 
inşaat halindeki binanın birinci katında sıva işi yapan inşaat 
işçileri Müslüm ve Yaşar Çilkez ile Hasan Barut›un üzerinde 
bulunduğu tahta iskele çöktü. Beton zemine düşen işçiler, 
yaralandı. 

29 Haziran - İnşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 2 
yaralı – Bilecik 

4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’ndeki bir inşaatta 
beton atma çalışması yapan işçiler Nuri Dinç (43) ile İlyas 
Çetin (32), elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan işçiler ağır 
yaralandı. 

29 Haziran - Demiryolu işçisi iş kazasında hayatını 
kaybetti – Eskişehir 

TCDD Depo Müdürlüğü’nde işçi, evli ve 2 çocuk babası 
57 yaşındaki Zeki Dibek, vincin altında kalarak öldü. Olay, 
tren motorlarının bakımının yapıldığı TCDD Depo Müdürlü-
ğü atölyesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Çelik 
halatlara takılı vinç demiri halatlardan kayarak yerde çalışan 
Zeki Dibek’in üzerine düştü. Tonlarca ağırlığındaki vinç de-
mirinin altında kalan Dibek öldü. Dibek’in çalışma arkadaş-
ları “Zeki, emekliliğini doldurmuştu ancak çalışmaya devam 
ediyordu” dedi. 

27 Haziran - İnşaattan düşen işçi yaralandı – Kasta-
monu 

Kastamonu’da, bir inşaatta çalışan işçi kalıbın kopması 
sonucu düşerek yaralandı. Kalıpçı ustası 46 yaşındaki Os-
man D. kalıbın kopması sonucu inşaattan düştü. Osman, 
dört metre yükseklikten düşerek yaralandı.

27 Haziran - Asfalt çalışması yapan 3 belediye işçisi 
elektrik akımına kapılarak yaralandı – Konya 

Merkez Meram ilçesi Şehir Caddesi‘nde meydana geldi. 
İddiaya göre, belediye işçileri asfalt çalışması için yolu kaz-
dı. Bu sırada alttan geçen yüksek gerilim hattı iş makinası-
nın ucuna takılınca koptu. Belediye işçileri durumu Medaş 
yetkililerine bildirerek elektriği kestirdi. Ancak vatandaşlar, 
Medaş‘ı arayarak elektrik kesintisi olduğunu bildirdi. Medaş 
görevlileri de tekrar elektrik akımını açınca kopan yüksek 
gerilim hattı kabloları yanında bulunan işçiler elektrik akımı-
na kapıldı. Akıma kapılan işçiler ağır yaralandı. 

26 Haziran - İkinci kattan düşen inşaat işçisi ağır ya-
ralandı – Antep 
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Nizip ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Davut So-
kak’ta bir evin ikinci katında sıva yapan 57 yaşındaki Recep 
Öztürk, dengesini kaybederek aşağı düştü. Sıvacı ustası 
Öztürk, düşme sonucunda ağır yaralandı. 

24 Haziran - Asma profiller çöktü: 3 yaralı – Antalya 
Antalya’da Serbest Bölge’de Maquet isimli Alman firma-

sına ait fabrikanın ek inşaatında, asma tavana ait profilin 
çökmesi sonrası 3 işçi hafif şekilde yaralandı. Kalp damar 
cerrahlarının kullandığı kateder üreten firmanın kapasitesini 
artırmak için mevcut hizmet binasının yanına yapılan yeni 
inşaatın panel tavanı düştü. Gazeteciler Serbest Bölge’ye 
alınmadı. 

24 Haziran – Kahta’da çıkan yangında 3 işçi karbon-
monoksitten zehirlendi – Adıyaman 

Arikent Mahallesi’nde yapımı devam eden bir konutun ça-
tısında izolasyon çalışması sırasında kullanılan tüpten çıkan 
kıvılcım, yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 
Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye 
çalıştı, ancak yangın merdiveni 7 katlı binanın çatısına yetiş-
medi. Bunun üzerine, Adıyaman Belediyesinden itfaiye aracı 
istendi. Yaklaşık 45 dakika sonra olay yerine gelen ekipler, 
işçileri aşağıya indirdi. Karbonmonoksit gazından zehirle-
nen Mustafa Altay (30), Uğur Ataman (19) ve İsmet Apaki 
(28), ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin olmadığı 
bildirildi. 

24 Haziran - Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ya-
ralandı – Tekirdağ 

Malkara İlçesi’nde, çalıştığı inşaattan dışarıya uzattığı 
metali yüksek gerilim hattına değdiren inşaat işçisi elektrik 
akımına kapılarak yaralandı. 18 yaşındaki Yusuf Kalkan, alü-
minyum kapı çerçeve takmak için çalıştığı inşaatın 4. katına 
çıktı. Daha sonra, elindeki alüminyum boruyu balkondan dı-
şarı doğru uzatan Kalkan, borunun yüksek gerilim hattına 
değmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı. Akıma 
kapılan işçi ağır yaralandı. 

24 Haziran – Erzincan’daki iş kazasında 2 işçi öldü, 4 
işçi yaralandı – Erzincan 

Erzincan’da yapımı devam kar tünelindeki iskelenin çök-
mesi sonucu 2 işçi öldü, 4 işçi yaralandı. Erzincan-Erzurum 
tren yolu Mutu Köprüsü mevkisinde bir firma tarafından 
yapılan tünel çalışması sırasında iskele çöktü. Beton yığı-
nı ve iskelenin altında kalan işçilerden Abdulgafur Karakaş, 
Emrah Şahinoğlu öldü, Murat Demirbağ, Levent Demirbağ, 
Mehmet Karakaş ve Serdar Alan yaralandı. Bu arada, Dağ-
pınar Köyü Muhtarı Hüseyin Erdem, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, olayı duyunca köylülerle birlikte bölgeyle gele-
rek, işçileri kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. 

24 Haziran - Kanal çalışması sırasında meydana ge-
len göçük sonucu toprak altında kalan 2 işçi yaralandı 
– Ankara 

ASKİ’nin Demetevler 2. Cadde’de yaptığı kanal çalışma-
sı sırasında göçük meydana geldi. Toprak kayması sonucu 
Doğan Sarıkaya ile Ramazan Aslan isimli işçiler toprak al-
tında kaldı. Yaralı olarak göçükten çıkarılan işçiler hastaneye 
kaldırıldı.  

23 Haziran – 4. kattan düşen işçi ağır yaralandı – Kon-
ya 

Beyşehir İlçesi’nde inşaat işçisi 4. kattan düşerek ağır ya-
ralandı. Yeni Mahalle, Ravza Camii mevkiinde bulunan 4 katlı 
bir inşaata mermer malzemesi taşıyan Tahsin Özel, iskele-
den mermer alırken dengesini kaybederek düştü. Toprak 
zeminde bulunan kum yığınının üzerine düşen Tahsin Özel 
yaralandı. 

23 Haziran - Antep›te iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti 
– Antep 

Antep’te makine imalathanesinde üzerine demir parçası 
düşen işçi hayatını kaybetti. Küsget Sanayi Sitesi 17. Cadde 
üzerinde meydana gelen olayda, makine imalathanesinde 
çalışan Şahi Merdan Ş. (41), çalıştığı sırada kesim maka-
sının üst halatları koptu. Halatın kopmasıyla üzerine düşen 
demir parçası altında kalan Merdan Ş. olay yerinde hayatını 
kaybetti. 

21 Haziran - İnşaattan düşen işçi bacağına demir sap-
lanması sonucu yaralandı – Bartın 

Aladağ Mahallesi’ndeki inşaatta alçı sıva yapan Ersin Öz-
türk (35), iskeleden yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Öz-
türk’ün bacağına inşaat demiri saplanması üzerine, demirin 
bir bölümünün kesilmesinin ardından Öztürk, Bartın Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. 

19 Haziran - Şişli’de kanalizasyon çalışmasında gö-
çük: 2 yaralı – İstanbul 

Edinilen bilgilere göre, Şişli 19 Mayıs Caddesi Nazmi Alp 
Sokak’ta devam eden bir inşaatta kanalizyon çalışması ya-
pıldığı sırada göçük meydana geldi. Toprakların kanalizas-
yon çukuruna dolmasıyla meydana gelen olayda Racip Aziz 
ve Dilbaz Akburak isimli işçiler de göçük altında kaldı. Gö-
çük altında kalan işçiler yaralandı. 

18 Haziran - Balıkesir’de iş kazası: 1 işçi hayatını kay-
betti – Balıkesir 

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula’ya ait olan 
Kula Yağ Fabrikası’nda çalışan işçi çatı onarımı esnasında 
meydana gelen kazada yüksekten düşerek hayatını kay-
betti. Eski Kepsut yolu üzerinde faaliyet gösteren Kula Yağ 
fabrikasında çalışan Bayram Acar (45) isimli işçi ambar bö-
lümündeki çatıda oluk tamiratı yapıldığı esnada kopan çatı 
parçasıyla beraber ambarın üzerine beton zemine düştü ve 
Acar olay yerinde hayatını kaybetti. 

17 Haziran - Akıma kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı 
– Van 

Erciş’te bir evin balkon korkuluklarını yaparken yüksek 
gerilim hattına kapılan bir inşaat işçisi ağır yaralandı. Alümin-
yum işçisi Mustafa Çetin (45), üst katlara çekmek istediği 
demir boruyu yüksek voltajlı elektrik tellerine temas ettirdi. 
Bu sırada elindeki demir boruyu yere atan Mustafa Çetin 
şoka girdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar mey-
dana gelen işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Erciş Devlet 
Hastanesi’ne sevk edildi. 

15 Haziran - Yaralı işçi hayatını kaybetti – Kütahya 
Kütahya’da makine montajı yapmak için çıktığı iskele-

den düşerek yaralanan 4 işçiden biri öldü. Taşeron firmaya 
bağlı işçiler Selçuk Demir (50), Fatih Şahin, Erhan Solak ve 
Metin Doğan, 7 Haziran’da, Kütahya Şeker Fabrikası AŞ’ye 
ait tesiste makine montajı yapmak için çıktıkları iskeleden, 
yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanmış ve Evliya 
Çelebi Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. 

15 Haziran - Elektrik akımına kapılan işçi hastanelik 
oldu – Manisa 

Salihli İlçesi’nde, bir inşaatta kaynak çalışması yapan işçi 
elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kaza sonrası kalbi 
duran işçi, yaklaşık 15 dakika süren kalp masajının ardın-
dan hayata döndürülebildi. Olay, Eski Cami Mahallesinde bir 
inşaatta meydana geldi. İnşaatta kaynak çalışması yaptığı 
esnada elektrik akımına kapılan Erdinç Gökçen (47) ağır ya-
ralandı. 

15 Haziran - Düzce’de iş kazası: 1 ölü – Düzce 
Düzce’de yol çalışması esnasında yüksek gerilim hattın-

dan elektrik akımına kapılan 1 işçi öldü 1 işçi yaralandı. Edi-
nilen bilgiye göre, Muncurlu Köyü’nnde, karayollarına taşe-
ron iş yapan bir firmaya ait ekiplerin yol çalışması sırasında 
yolun kenarında bir ağaçta budama yapan Sercan Altınışık 
(23) yüksek gerilim hattına kapıldı. Akımına kapılan Altınışık’ı 
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ağaçtan düştüğü sırada onu tutmaya çalışan arkadaşı Ka-
dir Aktaş da (24) elektrik akımına kapılarak yaralandı. Düz-
ce Özel Sivrikaya Hastanesi’ne kaldırılan Sercan Altınışık, 
yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Kadir 
Aktaş ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına 
alındı. 

12 Haziran - 3. kattan düşen işçi kurtarılamadı – Ko-
caeli 

Kocaeli’nde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi ağır 
yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalele-
re rağmen kurtarılamadı. 

11 Haziran - İnşaat halindeki binanın balkonu çöktü: 1 
işçi yaralandı – Ankara 

Olay, saat 10.00 sıralarında Ulus Agâh Efendi Sokak’ta 
meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki 
binanın ikinci katındaki balkon, henüz bilinmeyen bir neden-
le çöktü. Balkonun kopan beton parçaları önünde bulunan 
iskeleyi devirdi. Bu sırada iskelede bulunan bir işçi, iskelenin 
devrilmesiyle aşağıya düşerek ağır yaralandı.

11 Haziran - Baraj inşaatında dinamit kazası: 1 ölü – 
Erzurum 

İspir İlçesi’ne bağlı Çamlıkaya Beldesi yakınlarındaki 
Arkun Baraj inşaatında dinamit patlatılırken kaza sonu-
cu işçi 23 yaşındaki Nuhbey Bozdoğan, hayatını kaybetti. 
Erzurum›un İspir İlçesi›ne bağlı Çamlıkaya Beldesi yakınla-
rındaki Arkun Baraj inşaatında dinamit patlatılırken kaza so-
nucu işçi 23 yaşındaki Nuhbey Bozdoğan, hayatını kaybetti. 

10 Haziran - Samsun’da iş kazası: 2 yaralı – Samsun 
Samsun’un İlkadım İlçesi’nde bir inşaatın temelinde top-

rak kayması sonucu kalıp tahtaları ve demirlerin altında 
kalan 2 işçi yaralandı. Kışla Mahallesi’nde Şaban Atıcı’nın 
yaptırdığı inşaatın temelinde kalıp yapımı sırasında toprak 
kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu üzerlerine 
kalıp tahtaları ve demirler devrilen demirci ustaları Duran 
Akalın (48) ve Saim Bozdağ (41) yaralandı. 

10 Haziran - İnşaat işçisi düşerek yaralandı – İstanbul 
Beyoğlu’nda bir otel inşaatının yıkım çalışması sırasında, 

belindeki halatı kopan inşaat işçisi, yüksekten düşerek yara-
landı. İnönü caddesi üzerinde bulunan bir otel inşaatındaki 
yıkım çalışmaları sırasında halata bağlı olarak çalışan inşat 
işçisi Bayram Yapar (30), halatının kopması sonucu yaklaşık 
5 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı. 

9 Haziran - Şantiyede işçi kalp krizi sonucu öldü – Ço-
rum 

Binevler Kavşağı’nda başlayan alt geçit inşaatında çalışan 
55 yaşındaki İnal Atlıgil isimli işçi kalp krizi sonucu hayatını 
kaybetti. 

9 Haziran - İnşaattan düşen işçi yaralandı – Malatya 
Çevreyolu MATİM İş Merkezi yanındaki inşaatta Ahmet. 

B.( (36) isimli işçi çalışırken dengesini kaybederek sıva kala-
sından aşağı düşüp yaralandı. 

9 Haziran - Balkon çökmesi sonucu işçi öldü – Ma-
latya 

Orduzu Beldesi’nde ev inşaatında çalışan Nevzat Altun-
top (55), inşaat balkonun çökmesi sonucu betonun altında 
kalarak hayatını kaybetti. 

9 Haziran - Babasına yardım etmek isterken canından 
oldu – Eskişehir 

Eskişehir’de bir lise öğrencisi babasına yardım etmek için 
gittiği inşaatın 4. katından düşerek yaşamını yitirdi. Şehit 
Murat Tuzsuz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıf öğ-
rencisi Özcan Yiğit (15), babasının işçi olarak çalıştığı Emek 
Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi’ndeki bir inşaata yardıma 
gitti. Yiğit, inşaatın 4. katında el arabasıyla merdiven boşlu-
ğuna çöp indirdiği sırada dengesini kaybederek düştü. Düş-
me sonucunda Yiğit ağır yaralandı.

8 Haziran - 3. kattan düşen işçisi ağır yaralı – Karaman 

Kaza saat: 13.00 sıralarında Tahsin Ünal Mah. Semerci-
ler Sokağı üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. 42 
yaşındaki inşaat işçisi Cengiz Vural İnşaatın 3. Katında alçı 
yaparken dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden Vural 9 
metre yüksekliğindeki merdiven boşluğundan aşağı düştü. 
Aşağı düşen Vural ağır yaralandı. 

8 Haziran - İlk iş günü 8. kattan düştü, kuş gübresi 
kurtardı – Tekirdağ 

Tekirdağ’da bir kişi, işe başladığı ilk gün 8. kattan aşağıya 
düşerek ağır yaralandı. İşçinin, çatıya yuva yapan güvercin-
lerin yerde biriken gübrelerinin üzerine düşmesi sayesinde 
ölümden döndüğü belirtildi. Olay, Tekirdağ 100. Yıl Mahal-
lesi Emre Sokak’ta meydana geldi. Uzun süredir işsiz olan 
Nurtaç Çinço (20) oturduğu mahallede devam eden inşa-
atın asansör işlerini yapan bir firmada işe başladı. Ustaları 
ile beraber binanın çatısında çalıştığı sırada, iddiaya göre, 
çatıda yuva yapan güvercinleri kovalamak için hareketle-
nince binanın asansör boşluğunu kapatmak için konulan 
tahtaya bastı. Kırılan tahtanın arasından düştü. Bu esnada 
binanın aydınlatma camlarına çarparak hızı yavaşlayan işçi, 
yerde birikmiş güvercin gübreleri üzerine düştü. Gencin bu 
yumuşak zemin sayesinde hayatta kaldığı ifade edildi. Yetki-
lilerden alınan bilgiye göre Nurtaç Çinço’nun kaburgalarında 
kırık olduğu, dalağının yırtıldığı, bacaklarında kırıklar olduğu 
ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

8 Haziran - Çöken duvarın altında kaldılar: 3 ölü – Sivas 
Suşehri İlçesi’nde örülen taş duvarın çökmesi sonucu 

enkaz altında kalan 3 işçi, yaşamını yitirdi. AA muhabirinin 
aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçük Güzel Köyü’nde, bir 
sermayedara ait besi ahırı inşaatının yanında örülen yaklaşık 
10 metre yüksekliğinde, 150 metre uzunluğundaki taş du-
varın çökmesi sonucu, burada çalışan işçilerden 3’ü enkaz 
altında kaldı. 3 işçinin Serhan Barış, Ziya Barış ve Sıddık 
Dürük adlı kardeşler oldukları öğrenildi. İşçilerin bir diğer 
kardeşi de olay yerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Taş 
duvarın sıva işini yapan 4 kardeşin çalışmak için 3 ay önce 
Bingöl’den geldikleri öğrenildi. Ölen kardeşlerden Sıddık 
Dürük’ün daha sonradan soyadını değiştirdiği belirtildi. 

7 Haziran - Üzerine cam düşen işçi yaralandı – Sivas 
Şarkışla’da taşıdığı cam üzerine düşen işçi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir bankanın inşaatına Sivas›tan 
cam getiren Özkan Doğan›ın (27) üzerine, arkadaşlarıyla bir-
likte kamyonetten indirmeye çalıştıkları cam düştü. Doğan, 
camın başına isabet etmesi sonucu yaralandı. 

7 Haziran - İki işçi devrilen iş makinesinin altında kaldı 
– Düzce 

Düzce’nin Gölyaka İlçesi’nde, Aksu Deresi üzerine yapı-
lan HES barajı inşaatına giden iş makinesi, yolun çökmesi 
üzerine 25 metrelik uçurumdan Aksu Deresi’ne yuvarlandı. 
Kazada, 1 işçi iş makinesinin altında diğer işçi toprak altında 
kaldı. Kazada, makinenin altında kalan Gökhan Güven ba-
caklarından yaralanırken, toprak altında kalan Ali Özünoğlu 
da kısa sürede kurtarıldı. 

5 Haziran - Araç Zap Suyu’na yuvarlandı: 3 yaralı, 2 
kayıp – Hakkari 

Hakkari’de bir araç Zap Suyu’na yuvarlandı. Olayda 3 kişi 
yaralandı, akıntıya kapılan 2 kişi suda kayboldu. Kaza, Hak-
kari-Çukurca karayolu Köprülü köyü yakınlarında meydana 
geldi. Bir şantiyenin iş makinesi operatörlerini taşıyan, pla-
kası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç, Zap Suyu’na yuvar-
landı. Kazada yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından kur-
tarıldı, isimi öğrenilemeyen 2 kişi ise suda kayboldu. Yaralılar 
ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kayıp 
kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı. 

3 Haziran - Kazayla ayaklarını kesti – Sakarya 
Akyazı İlçesi’nde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 

1 kişi yaralandı. 
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Cumhu-
riyet’in ilk 

yıllarından 
bugüne ka-

dar Türkiye’nin 
önemli kalkın-

ma hamlelerin-
den birisi olan de-

miryolları, önemli bir 
yere sahiptir. Ülkemiz-

de Cumhuriyetin ilk yıl-
larında benimsenen politi-

kalara paralel temel ulaştır-
ma sistemi konumunda olan 

demiryolları, Milli Ekonominin 
teşkiline hizmet eden bir araç 

olarak değerlendirilmiş, sanayinin 
yer seçiminde yönlendirici etken 

olmuş, sanayinin yurt düzeyine yayıl-
ması ve modern Türkiye’nin oluşturul-

masında önemli rol oynamıştır. Divriği’ye 
uzanarak demir cevherini, Zonguldak’a 

uzanarak kömürü, Ergani’ye ulaşarak bakır 
cevherini sanayinin kullanımına sunmuş, liman 

bağlantıları ile Demiryolu-Denizyolu kombinasyo-
nu sağlanmıştır. Ancak 1950 yılından sonra ulaştır-

ma sektöründe birbirini tamamlayan iki ana ulaşım 
sistemi olan demiryolu ve karayolu ulaştırma sistem-

leri arasında, o zamanki şartların ve ülkenin ekonomik 
imkanlarının bir gereği olarak, dengeli bir kaynak dağılımı 

sağlanamamıştır. Yatırımların ağırlıkla, karayolu ulaştırma 
sistemlerine kaydırılması, demiryolu sistemini geliştirme ve 

modernizasyon çalışmalarını yavaşlatmıştır. Sonuçta 1950 yılın-
da genel ulaştırma sistemleri içerisinde yolcuda % 42 ve yükte % 

78 olan demiryolunun payı 1999 yılında, yolcuda % 3,1’e, yükte de 
% 4,6’ya düşmüştür. Karayolu taşımacılığına verilen aşırı önem, diğer 

taşıma türlerinin ihmal edilmesine yol açmış; yüksek maliyet, verimsiz 
yol kullanımı ile yatırım maliyetlerindeki artış, arazi kayıpları, gürültü ve 

çevre kirliliği oluşmuş; ekonomik olmayan irrasyonel yatırım kararlarıyla 
ülkemizde dengesiz ve çarpık bir ulaşım sistemi geliştirilmiştir. 1980 son-

rasında hayatın her alanında etkili olmayan başlayan neoliberal politikalarla 
birlikte, demiryolları da kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi sürecinden payını 

almış ve ulaştırma politikaları içerisinde bir rant aktarma aracına dönüşmüştür. 
Bugün yapılan hızlı tren projeleri bu duruma örnek teşkil etmektedir.

Demiryolu politikalarını ulaşım politikalarının bütünselliği içerisinde ele aldığımız dos-
yamız, bu konuda ortaya çıkan temel sorunlara ve yapısal dönüşüme mercek tutmakta-

dır. Dosyamızda, Birleşik Taşımacılık Sendikası(BTS) Genel Başkanı Yavuz Demirkol  ile 
ulaşım ve demiryolu politikaları üzerine söyleşi, “Demiryolu Sistemimizin Durumu”, “Kentsel 

Dönüşüm ve Demiryolu Uygulamaları” başlıklı yazılar yer almaktadır. Bu konuda yer alan tar-
tışmalara katkı sunmayı amaçlayan dosyamızı keyifle okumanız dileğiyle... Değerli katkılarından 

ötürü ve  fotoğraf arşivlerini bültenimizle paylaştığı için Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendi-
kası’na çok teşekkür ederiz.

TÜRKİYE’DE 
DEMİRYOLLARI
"Türkiye’nin yakın tarihi, trenin üzerinde taşınıp gelir.*"

* Ümit Sarıaslan, Demir Ağlardan Örümcek Ağlarına, İstanbul, Otopsi Yayıncılık, Nisan 2004, s.17
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Birleşik Taşımacılık Çalışanları 
Sendikası(BTS) Genel Başkanı Ya-
vuz Demirkol ile genel olarak ula-
şım, özel olarak demiryolu politika-
ları üzerine söyleştik. 

Kısaca kendinizden bahseder mi-
siniz?

Ben öncelikle demiryollarına ve 
sendikamıza olan ilginiz için teşekkür 
ediyor, kendim ve sendika üyelerimiz 
adına tüm İMO camiasını saygıyla se-
lamlıyorum.

1963 Kars/Selim doğumluyum. 
TCDD Meslek Lisesinden 1980 yı-
lından mezun olduktan sonra mec-
buri hizmetli olarak demiryollarında 
çalışmaya başladım. Bu arada Gazi 
Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünü 
bitirdim ve Türkiye ve Ortadoğu Amme 
Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık 
Programı’nda yüksek lisans yaptım. 
1989 yılında başlayan kamu çalışanla-
rının sendikalaşma mücadelesinin içe-
risinde yer aldım. KESK üyesi Birleşik 
Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın 
Genel Sekreterliği görevini yürüttüm.  
Sendikamızın 5–6 Mart 2011 tarihin-
de yapılan 5. Olağan Genel Kurulu 
sonrası yapılan görev bölümünde de 
Genel Başkanlık görevine getirildim. 
Halen TCDD 2. Bölge Müdürlüğünde 
Kontrolör olarak çalışmaktayım. Ayaş 
Yollarında Tünelim Kaldı isimli bir ki-
tabım yayınlanmıştır.

Son dönemde eğitimden sağlığa, 
tarımdan doğaya kadar birçok alan-
da yapısal bir dönüşüm söz konusu. 
Bu yapısal dönüşümün en önemli 
belirleyicisi olan neoliberal politika-
lar sizce ulaşım politikalarını nasıl 
etkilemektedir?

Ülkemizde 24 Ocak kararları ile baş-
layan süreç 12 Eylül darbesi ile pekiş-
tirildi ve 2002 yılından sonra AKP İkti-
darları döneminde de derinleştirilerek 
devam ediyor. Bu sürecin politikalarını 
neoliberal politikalar olarak adlandır-
mak mümkün. Kamu hizmetlerinin 
ticarileştirilmesinin ve piyasaya açıl-
masının araçları olarak bu politikaların 
sonuçları; kuruluşlarımızın özelleştiril-
mesi ve yeniden yapılandırma çalış-
maları olarak hayatımızda yer etti. 

Neoliberal politikalar, ulaştırma poli-
tikalarında da demiryollarında da ben-
zer nitelikli değişimlerin yaşanmasına 
neden oldu. Bir yandan daha çok ka-
zanma dürtüsü ulaştırma projelerinde 
yer ederken bir yandan da başta hızlı 
tren projeleri olmak üzere demiryolu 
sistemi bir rant aktarma aracı olarak 

kullanılmaya başlandı.
Başta demiryollarına bağlı liman-

lar ve sahip olduğu taşınmaz mallar 
özelleştirilip elden çıkarılırken, asli hiz-
metlerde bile taşeronlaşma hızla yay-
gınlaştırıldı. Esnek çalışma koşullarının 
oluşturulabilmesi amacıyla daha önce 
memur statüsünde çalışan makinist, 
tren teşkil memuru ve hatta mühen-
disler de işçi statüsünde istihdam 
edilerek çalışma barışını tehdit eden 
adımlar atıldı.

Ancak tüm bu süreçte son nokta 
TBMM gündemine taşınmayı bekle-
yen yeni yasa taslaklarıdır. Sendika-
mızın bu güne kadar yürüttüğü etkin 
mücadeleyle erteletmeyi başardığımız 
taslakların yasalaşması durumunda 
süreç tamamlanmış olacaktır.

Özetle söylemek gerekirse; neo liberal 
politikalarda olaya kar güdüsüyle yakla-
şılmakta, biz ise ulaşımı kamusal bir hiz-
met olarak görmekteyiz. Unutulmamalı-
dır ki; TCDD kamu iktisadi kuruluşudur 
ve ürettiği hizmet kamusaldır. Demiryolu 
taşımacılığını kâr/zarar hesaplarıyla de-
ğerlendirmek mümkün değildir.

Ulaşım politikaları içerisinde de-
miryolunun önemi nedir?

Tüm dünya;  ekonomik olması, daha 
az arazi işgal etmesi, yapım maliyeti-
nin daha az olması, kullanım ömrünün 
yüksek olması,  çevreye olan zararının 
azlığı, enerji tüketiminin daha az olma-
sı, petrole bağımlı olmayışı, can gü-
venliğinin yüksek oluşu gibi nedenlerle 
demiryollarına yönelmiş durumdadır.  

Ulaştırma sektöründe kullanılan 
enerjinin karayolları %82’sini kullanır-
ken, sadece %2’si demiryolu tarafın-

dan kullanılmaktadır. Birim yolcu ve 
yük taşımacılığında kullanılan enerji 
tüketiminde de demiryolunun bariz 
üstünlüğü vardır.

Yine otoyolların işgal ettiği arazi 
miktarı aynı işlevi görecek çift hatlı, 
elektrikli ve sinyalli demiryolunun işgal 
edeceği arazi miktarından daha fazla 
olup, yapım maliyeti olarak da demir-
yollarının yapım maliyeti daha ucuzdur. 

Can ve mal emniyeti açısından da 
demiryolları daha emniyetli bir ulaşım 
sistemidir. 

Ayrıca karayolu araçlarının yarattığı 
çevre kirliliği ve gürültü dikkate alın-
dığında da demiryolunun üstünlüğü 
görülmektedir.Bu nedenledir ki, başta 
AB olmak üzere tüm gelişmiş ekono-
milerde demiryolu sistemi adeta yeni-
den keşfedilmiş durumdadır. Bir yan-
dan yeni güzergâhlar oluşturulurken 
bir yandan da demiryolu taşımacılığını 
özendiren; karayolu geçiş sınırlamala-
rı, vergiler vb. önemli yapısal kararlara 
imza atılmaktadır. 

Tüm söylemlere karşın demiryolları-
nın ulaştırma içerisindeki taşıma payı 
değişmemiş  hatta gerilemiştir. Ülke-
miz açısından ise böylesi bir farkında-
lıktan söz etmek  mümkün değildir.

Yıllardır ulaşım politikaları tar-
tışılırken ‘karayolu mu demiryolu 
mu’ tartışması yürütüldü. Sizce bu 
tartışmaya dair bugün neler söyle-
nebilir?

Evet, yıllardır ‘karayolu mu demiryo-
lu mu’ tartışması yürütülüyor. Ülkemiz-
de demiryolların ilk inşası, yabancıların 
çıkarı doğrultusunda olmuştur.  Cum-
huriyetin ilk yıllarında da ülke çıkarları 

BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI 
SENDİKASI BAŞKANI YAVUZ DEMİRKOL İLE SÖYLEŞİ
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rultusunda ulaştırmada 
demiryolu ağırlıklı bir politika izlenmiş-
tir. Hem yabancıların işlettiği demir-
yolları millileştirilmiş, hem de ülkenin 
kıt kaynaklarına karşın yeni demiryolu 
hatları yapılmıştır. Öyle ki;  1929 büyük 
ekonomik krizine rağmen 1923 –1940 
yılları arasında her yıl ortalama 200 km 
demiryolu yapılmıştır.

1950’li yıllardan başlayarak Türki-
ye ekonomisi ve politikası üzerinde 
ABD etkinliğinin arttığını görmekteyiz. 
1948 yılında ABD Federal Karayolları 
Örgütü Genel Müdür Yardımcısı Hilts 
Başkanlığındaki bir uzmanlar heyetinin 
Türkiye’de yaptığı çalışmalar sonunda 
hazırlanan ve “Hilts Raporu” olarak 
anılan çalışma sonucunda ulaştırma-
da karayolu ağırlığı başlamıştır.

1982 yılında özel ve kamu sektörü-
nün işbirliği ile ulaştırma master planı 
hazırlanmıştır. Bu plan geçmiş yıllar-
daki uygulamaların başarısız kalması 
nedeniyle 1983 –1993 yıllarını kapsa-
yacak biçimde 10 yıllık olarak hazırlan-
mıştır. Karayolu taşımacılığının transit 
bölümünü demiryolu ve limanlara 
kaydırmak, öte yandan ulaştırma sek-
töründe güvenilirlik, sürat ve kalitenin 
sağlanması gibi amaçları bulunan ana 
plan da bekleneni verememiştir. 

1983 seçimlerinde iş başına gelen 
ANAP iktidarı ise ulaştırma ana planına 
göre değil, otoban özelinde karayolları-
na ağırlık veren uygulamalar yapmıştır. 
Ana planda olmamasına ve etüt çalış-
maları yapılmamasına rağmen büyük 
bedeller ödenerek 1200 kilometre oto-
yol yapılmıştır. Hatta zamanın Başba-
kanı Turgut ÖZAL, “karayollarının hür 
sistem olduğunu, demiryollarının ise 
kontrolü kolay olduğu için komünist-
lerin hep demiryollarında ısrar ettikle-
rini” söyleyerek bu ayrıma ideolojik bir 

bakış açısı 
getirmiştir. 
Bu neden-
le ‘karayolu 
mu, demir-
yolu mu’ 
tartışmasına 
klasik bir kar-
şıtlık ve yan-
daşlık üzerin-
den değil, ülke 
çıkarları açısın-
dan bakmak 
gerekmektedir.  
Her iki ulaşım 
sistemini birbiri-
nin rakibi olarak 
görmemek gere-
kir. Bu da ancak 
tüm ulaştırma alt 
sistemlerinin (de-
miryolu, karayolu, 
denizyolu, hava-
yolu ve boru hatla-
rı) bir bütün olarak 

ele alındığı birleşik bir sistem olarak 
ele alınmasıyla mümkündür. Ana aks-
larda demiryolu hatları yapmak, bunu 
besleyecek şekilde karayolu yapmak 
ülke çıkarı açısından en doğru olanıdır. 

Oysa ülkemizde Ankara-İstanbul 
Sürat Demiryolu Projesi mevcutken, 
aynı güzergâhta otoyol yapılabilmiş-
tir. Bu durum başka gelişmiş ülkelere 
mahsus bir durum değildir.

Bir kere daha tekrar etmek gerekir-
se, özellikle 1950’lerin ABD raporları ile 
ulaştırma alanında ülkemizin günde-
mine sokulan “karayolu mu demiryolu 
mu?” tartışmalarını yapacağımız sağ-
lıklı tartışmalarla gündemimizden çı-
karmamız gerekiyor. Çünkü ulaştırma-
nın hiçbir modu, birbirinin alternatifi ya 
da rakibi değildir. Her bir mod farklı üs-
tünlükler ve zafiyetler taşır. Bir ülke açı-
sından olduğu kadar dünya açısından 
da doğru ve faydalı olanın ulaştırmada 
her alt sistemin birbirini besleyecek ve 
geliştirecek şekilde altyapıların oluştu-
rulması olduğunu düşünüyorum.

Hükümetin bugünkü yatırımla-
rında sadece Konya, Eskişehir ve 
İstanbul gibi hatlarda yüksek hızlı 
tren çalışmaları öne çıkıyor.  Siz, 
BTS olarak resmin genelini nasıl 
görüyorsunuz?

Aslında sadece bu hatlarla sınırlı de-
ğil. Bugün Sivas, Erzincan, Bursa, İz-
mir Adana, Kapıkule ve Trabzon başta 
olmak üzere neredeyse ülkenin tama-
mını kapsayan 10.000 km.nin üzerinde 
bir hızlı tren şebekesinin oluşturulaca-
ğından söz edilmektedir.

Ancak, TCDD Genel Müdürlüğün-
ce; Ankara- Eskişehir arasında yapılan 
hızlı tren işletmeciliği ve Ankara-Kon-
ya, Eskişehir-İstanbul arasında yapımı 

devam eden hızlı tren hatları bilinçli bir 
şekilde öne çıkarılmakta ve 11 bin ki-
lometrelik konvansiyonel hattın adeta 
kaderine terk edilmişliği dikkatlerden 
kaçırılmaktadır. Bu gün itibariyle de-
miryolu güzergâhının % 95’i tek hat-
lıdır. Hatların % 18,2 sinde kurpların 
yarıçapı 500 m’den küçüktür. Yarıçapı 
1500 m’den küçük kurpların oranı ise 
% 32’dir. Toplam hatların % 25’inde 
eğim %o10’un üzerindedir. Toplam 
hatlardaki rayların % 47,6’sının yaşı 
21’in üzerindedir. Hatların % 11,7’sin-
de ise halen çelik traversler döşeli 
durumdadır. Öte yandan elektrikli hat 
uzunluğu % 21, sinyalli hat uzunluğu 
ise % 28’dir. O nedenle demiryolu ya-
tırımlarına karar verilirken sınırlı olan 
ülke kaynakları en verimli şekilde kul-
lanılmalı ve demiryolu sistemimizin ön-
celikleri dikkate alınmalıdır.

Konu hızlı trenden açılmışken 
“Ayaş Yollarında Tünelim Kaldı” 
isimli kitabınızdan da biraz bahse-
delim isterseniz. Kitapta neyi anlat-
maya çalışıyorsunuz?

Kitap, Ayaş yakınlarında bulunduğu 
için aynı isimle anılan ve kamuoyunca 
da sık olarak tartışılan Ayaş Tüneli öze-
linde Türkiye’nin Hızlı Tren Serüvenini 
anlatıyor. Bu serüven anlatılırken ister 
istemez Türkiye’nin ulaştırma sistemi-
nin geçirdiği evreler de yazıldı. Kitap 
bu yönüyle kimlerin ve hangi anlayış-
ların demiryollarının geri bırakılmasına 
neden olduklarının sorusunu soruyor 
ve cevabını arıyor. 

Ayaş Tüneli sıradan bir tünel değil, 
Ankara-İstanbul arasını 160 km kısal-
tacak olan Ankara-İstanbul Sürat De-
miryolu Projesi’nin bir bölümü.  Ayaş 
Tüneli, Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
(DPT) yatırım programına girdiği 1975 
yılından bugüne 23 hükümet gelmesi-
ne karşın bir türlü bitmedi, bitirilmedi. 
Bir ‘utanç abidesi’ olarak olduğu yerde 
duruyor.  Ülkemiz, kıt kaynakları çarçur 
edilmek suretiyle, yaygın deyimle de 
‘tüyü bitmemiş yetim hakkı’nın kurda 
kuşa yem edildiği bir ölü, yanlış ve ya-
rım bırakılmış yatırım cennetine dönüş-
türülmüştür. Ayaş Tüneli de bu anlamda 
bir simge olarak karşımızda duruyor. 
Dünyanın hiç bir gelişmiş ülkesinde bir 
proje devam ederken aynı projeye al-
ternatif başka projelere kaynak aktarıl-
maz. Oysa ülkemizde Ankara-İstanbul 
Sürat Demiryolu Projesi mevcutken, 
aynı güzergâhta otoyol yapılabilmiştir. 
Yine Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi 
de bu anlamda sayılabilir.  

Tamamı 10.065 m uzunluğunda ola-
cak Ayaş Tüneli’nin 8.000 m.lik kısmı-
nın inşasının bitirilmesine ve yine Sin-
can-Çayırhan arası 85 km.lik bölümde 
alt yapı ve sanat yapılarının önemli bir 
kısmının bitirilmesine ve bu işler için 



yaklaşık 1 milyar dolar harcama yapıl-
masına ve artık hiçbir çalışma yapıl-
mamasına karşın proje halen DPT’nin 
yatırım programı içerisinde yer almak-
ta ve ödenek ayrılmaktadır.

Kamu kurumlarındaki hızlı özel-
leştirme ya da kamu-özel ortaklığı 
biçiminde yeniden yapılandırma 
süreci demiryollarında nasıl yaşan-
makta?

Demiryolu hatlarıyla bağlantısı olan 
Haydarpaşa, Bandırma, Derince, 
Samsun, İzmir, Mersin ve İskenderun 
limanları TCDD Genel Müdürlüğü tara-
fından işletilmekteydi. Bunlardan Hay-
darpaşa dışındaki diğer 6 liman 2005 
yılında Özelleştirme kapsamına alındı. 
Mersin, Bandırma ve Samsun liman-
larının işletmeciliği 3. şahıslara verildi. 
Diğer 3 limanın özelleştirme çalışmala-
rı da devam etmektedir. 

İzmir’de banliyö hizmetleri (EGE-
RAY)  İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 
müşterek olarak kurulan İZBAN şirketi 
tarafından yürütülmektedir. 

Adapazarı’nda Türkiye Vagon Sana-
yi Anonim Şirketi ( TÜVASAŞ) arazisi 
üzerinde demiryolu araçları üretmek 
üzere EUROTEM adında ortak bir fab-
rika kurulmuştur.

Çankırı Makas Fabrikası arazisi üze-
rinde demiryolu makası üretmek ama-
cıyla VADEMSAŞ adında bir iştirak 
kurulmuştur.

Son olarak, Sivas Beton Travers 
Fabrikası arazisi üzerinde travers üret-
mek amacıyla SİTAŞ adında bir iştirak 
kurulmuştur.

Daha öncede sözünü ettiğim yasal 
düzenlemeler sonrası, demiryolu işlet-
meciliği serbestleşecek ve bu alanda 
yeni firmalar sisteme katılacaktır. 

Devlet demiryollarında 1991 yılın-
dan bu yana ciddi bir “yeniden ya-
pılanma” söz konusu. Bu süreci ve 
bugüne yansıyan etkilerini/eksiklik-
lerini anlatabilir misiniz?

1995 yılında Dünya Bankası (DB) 
fonlarından sağlanan hibe ile Booz 
Allen& Hamilton Firması’nca yeniden 
yapılandırma çalışmaları yürütülmüş,  
2004 yılında yine DB fonuyla bu defa 
İşgücünün Yapılandırılması ve Sosyal 
Plan Hazırlığı” başlığı altında CANAC 
Firması’nca çalışma yapılmıştır. 2007 
yılında bu defa yine yeniden yapılan-
mayla ilgili Avrupa Birliği (AB) fonuyla 
EUROMED liderliğinde bir konsorsi-
yum tarafından çalışma yürütülmüştür. 
Son olarak da, AB fonuyla Almanlar 
tarafından Eşleştirme Projesi hazırlan-
mıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucun-
da hazırlanan Genel Demiryolu Kanu-
nu Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi Genel Müdür-
lüğünün Yeniden Yapılandırılması ve 
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. 

Kurulması İle Bazı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı daha yasa-
laşıp yürürlüğe girmemesine karşın 
hazırlanan raporlarda yapılması isteni-
lenlerden birçoğu hayata geçirilmiştir. 

Bunlardan ilk akla gelenler şun-
lardır: Demiryollarına kalifiye elaman 
yetiştiren TCDD Meslek Lisesinin ka-
patılması, bir nevi meslek hastalıkları 
hastanesi işlevi gören TCDD Hastane-
lerinin önce SSK’ya, sonradan Sağlık 
Bakanlığına devredilmesi, eczanelerin 
kapatılması, eleman yetersizliği gerek-
çesiyle birçok istasyonun kapatılması 
ya da günün belirli saatlerinde hizmet 
vermeye başlaması, yolcu tren sayıları-
nın azaltılması,   Derince Ahşap Travers 
Fabrikasının kapatılması, birçok atöl-
yenin kapatılması ya da işlevsiz hale 
getirilmesi, TCDD Ana Statüsünde 
yapılan değişiklikle üçüncü şahısların-
da demiryollarında tren çalıştırmasının 
yolunun açılması (Sendikamızın açtığı 
dava sonucu bu uygulama Danıştay 
tarafından iptal edildi), Garların bir kıs-
mının şehir dışına çıkarılması. 

Kurumdaki belirsizlik, çalışma koşul-
larındaki güçlük ve kuruma yeni per-
sonel alınmaması nedeniyle kurumda 
çalışan personel sayısı hızlı bir şekilde 
erimiş, bütün bunların üstüne TCDD 
yönetiminin yeterli çalışma yapmadan 
ve yapılan uyarıları da dikkate almadan 
başlattığı “hızlandırılmış tren” çalışması 
sonucu tren faciası meydana gelmiş, 
demiryollarında kazalar ve iş kazala-
rında artış meydana gelmiş, demiryolu 
arazileri adeta talan edilmiştir. 

TCDD’nin elbette Yeniden Yapılan-
maya ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç Dünya 
Bankası ve Avrupa Birliği’nin finans-
manı ve yönlendirmesiyle değil, ülke 
gerçekleri ve çıkarları ile kamu hizmeti 
yönü göz önüne alınarak yapılmalıdır.
Ancak bu süreç öncesinde bizim öne-
rimiz ülkemizin ulaşım ana planının 
hazırlanmasıdır. Ancak bu şekilde bu 
aşamadan sonra bir yeniden yapılan-
ma perspektifi ve çözümlemesi sağla-
nabilecektir.

Devlet demiryollarında yaşanan 
değişim/dönüşüm bu alanda ça-
lışan işçileri ve mühendisleri nasıl 
etkilemektedir?

Demiryolunda yaşanan bu değişim/
dönüşüm sonucu çalışan sayısı hızla 
azaldı. Kurumda çalışan taşeron işçi 
sayısı 5 binleri buldu. Esnek ve kuralsız 
çalışma yaygınlaştı. Bu da iş kazalarının 
artmasına neden oldu. Sadece 29 Ma-
yıs–29 Haziran 2011 tarihlerini kapsayan 
bir aylık dönemde demiryollarında mey-
dana gelen 6 önemli kaza sonucunda 
4 meslektaşımız hayatını yitirirken, bir 
meslektaşımız iki bacağını kaybetti, 20 
meslektaşımız ise yaralandı.

Birçok iş artık 3. şahıslara ihale edil-
mektedir. Bu da gerek işçilerin gerekse 
de mühendislerin istihdam alanlarını 
daraltmaktadır. Bu arada demiryolları 
daha önce  memur veya sözleşmeli 
olarak çalıştırdığı bazı unvanlardaki 
personelin yanında işçi statüsünde de 
Mühendis istihdam etmeye başladı. 
Bu da memur güvencesinden yoksun-
luğu, aynı unvanda iki farklı statüde 
istihdamı getirmektedir. Bunun da ça-
lışma barışını olumsuz etkileyeceğini 
düşünmekteyiz.

Önümüzdeki süreçte BTS tüm bu 
olumsuzluklara karşı nasıl bir mü-
cadele önermektedir?

Sendikamız bir yandan üyelerinin 
ekonomik ve sosyal talepleriyle ilgili 
sorunlarına çözüm bulmaya çalışırken, 
diğer yandan kuruluşumuza, işyerleri-
mize sahip çıkmaya, ulaştırma politi-
kalarımızın yabancı tekeller ve işbirlik-
çilerin çıkarları doğrultusunda değil de 
halkımızın çıkarları ve ülke gerçekliğine 

uygun şekillenmesi için çaba sarf et-
mektedir.

Tek başına BTS’nin bu olumsuzluk-
larla mücadele etmesi elbette yeterli 
değildir. Başta TMMOB ve bağlı odala-
rı, meslek örgütleri ve demokratik kitle 
örgütleri, emek yanlısı siyasi partiler ve 
bu ülkenin ve yurttaşlarımızın gelece-
ğinden kaygı duyan herkesin birlikte 
mücadele etmesi gerekmektedir.

Teşekkür ederiz…

“demiryolları daha önce  memur veya 
sözleşmeli olarak çalıştırdığı bazı unvanlardaki 
personelin yanında işçi statüsünde de Mü-
hendis istihdam etmeye başladı. Bu da me-
mur güvencesinden yoksunluğu, aynı unvan-
da iki farklı statüde istihdamı getirmektedir.”
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Giriş
2001 Krizi tüm sektörlerde olduğu gibi genelde ulaştırma, 

özelde ise demiryolu ulaştırmasını ciddi boyutlarda etkilemiş-
tir. 2002 seçimleri ve sonrasında tek parti iktidarına geçilmesi 
ülkenin tüm kesimlerini beklenti içerisine sokmuştur. Uluslar 
arası Para Fonu (IMF) ile olan ilişkilerin belli bir platforma otur-
ması ve genel olarak Dünya ölçeğinde yaşanan likidite bollu-
ğu bu beklentiyi güçlendirmeye yetmiştir. 

Beklentinin düzeyi 2007 yılında yapılan genel seçimlerde 
daha da belirginleşmiş, farklı siyasal etkileşimler devreye gir-
miş de olsa seçmen bu beklenti çerçevesinde hareket ettiğini 
göstermiştir. 2008 sonu itibariyle girilen kriz kimi dengesizlik-
leri de beraberinde getirmiştir. Başta ABD olmak üzere güç-
lü finansal desteklemelerle krizin 2010 yılı itibariyle atlatıldığı 
düşünülse de 2011 yılı ile birlikte bunun bir yanılsama olduğu 
hızla anlaşılmıştır. Neyse ki; her ne kadar krizin bugün yaşa-
nan uzantısının ülkemizi teğet bile geçmeyeceği söylemleri ile 
yüreklere su serpilmeye çalışılsa da bizler kriz faturalarının her 
dönemde yurttaşlarca paylaşıldığını ve bir bütün halinde tüm 
sektörlerin etkilendiğini bilecek kadar deneyime sahibiz. 

Bu anlamda süreç içerisinde TCDD’nin genel performansı-
na bakılması, yeniden yapılandırma ve özelleştirme söylem-
lerinin yükseldiği bu döneme ilişkin asıl yapılmak istenenlere 
nitelikli bir bakış açısı sağlayacağına inanıyoruz.

Seçim öncesi dönemin çılgın projeleri bir tarafa bırakılıp, 
makro bazda bakıldığında Ülkemizde son 10 yılda ulaştır-
ma alanında gündeme oturan temel konuların karayollarında 
duble yollar, demiryollarında ise hızlı trenler olduğu açıkça gö-
rülebilecektir. 

Bu çerçevede 2009 yılı sonunda sermaye sahibi olarak Ha-
zine’nin TCDD ile ilgili yorumu önemli bir veri oluşturmaktadır.

TCDD; son 10 yılda finansman açığının kapatılması ama-
cıyla yapılan ve yapılmaya devam edilen sermaye artırımları-
nın da etkisi ile gerek nominal ve gerekse ödenmiş sermaye 
anlamında hazine potföyü içerisinde en yüksek paya sahip 

durumdadır. 2009 sonu itibariyle toplam 48.560 milyon TL.lik 
toplam hazine portföyünün nominal sermaye olarak %35, 
ödenmiş sermaye olarak ise %30’u TCDD sermayesidir.

Raporda TCDD’ye yapılan sermaye transferlerinin büyük 
bir bölümünün özellikle personel masraflarının karşılanabil-
mesi amacıyla yapıldığı açıkça belirtilmektedir.

Müsteşarlığa göre başta KİT’lerin yarattıkları katma değerin 
GSYİH’ya oranı sadece %1.9 düzeyindedir.

Raporda TCDD ile ilgili şu değerlendirme yapılmaktadır.
“Kuruluş yıllar itibarıyla zarar etmekte olduğundan cari gi-

derlerinin finansmanı amacıyla düzenli olarak Hazine Müs-
teşarlığı bütçesinden kaynak transferi yapılmaktadır. Bu an-
lamda toplam KİT sistemi içerisinde en çok transfer yapılan 
kuruluş olma özelliğini taşımaktadır. 

Kuruluşun en önemli sorunu, gelirleri ile giderlerini karşıla-
yamamasıdır. 2009 Mali Yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde per-
sonel maaşlarının ve sosyal sigorta primlerinin ödenebilmesini 
teminen 1,5 milyar TL sermaye olarak, 318 milyon TL görev 
zararı olarak Hazine Müsteşarlığınca toplam 1,8 milyar TL öde-
nek aktarılmıştır. 2009 yılında bütçeden yapılmış olan ödeme-
ler 2008 yılına göre yaklaşık 684 milyon TL daha yüksektir.

Diğer taraftan yapılan sermaye transferleri kuruluşun yatırım 
harcamalarını karşılamaya yetmemektedir. Bu sebeple yatırım 
harcamalarının finansmanı amacıyla uzun vadeli dış finansman 
kullanımı yoluna başvurulmakta, ancak vadesi geldiğinde bu 
kredilerin geri ödenmesi hususunda da sıkıntı çekilmektedir.

Yatırım harcamaları hızlı tren projesi harcamalarının etkisi ile 
artmış ise de GSYİH’nın sadece %0,48’inde kalmıştır.

 TCDD için Alacak Tahsil Süresi; 2009 yılında ise 177 gün 
olmuştur. 

TCDD’nin ortakların şirkete aktardığı fonların bir birimine 
düşen kârlılığı ölçen Özsermaye Getiri Oranı, 2009’da -8,13 
olarak gerçekleşmiştir.

Kullanılan krediler dolayısıyla kuruluşun yabancı kaynakla-
rının öz kaynaklara oranı 0,37’ye kadar ulaşmış durumdadır.

Tüm bu göstergeler bütünlüklü bir ulaştırma politikasının 
oluşturulamadığını ve ülkemizdeki demiryolu sisteminin hızla 
tasfiye edildiğini de açıkça göstermektedir.

1980 sonrası ülkemizde uygulanan neoliberal politikalar 
açısından bakıldığında 2002 yılı önemli bir kırılmaya da işaret 
etmektedir. O güne kadar önemli yapısal düzenlemeler haya-
ta geçirilmişse de sektörel anlamda son rötuşların yapılması 
konusunda hükümetler hep çekimser kalmışlardır. 

Oysa 2001 krizi sonrası önemli bir güçle parlamentoya ge-
len AKP iktidarı o güne kadar parça parça hayata geçirilmeye 
çalışılan tüm neo liberal düzenlemeleri, IMF, Dünya Bankası 
vb. küresel sermaye güçlerinin yol göstericiliğinde uygulaya-
bilmek için çok uygun bir konjonktür yakalamış ve işin doğru-
su hiçbir dönemde olmadığı kadar bir keskinlikte de uygula-
mıştır. Bu uygulamalardan başta demiryolları olmak üzere tüm 
ulaştırma sektörü de nasibini almakta gecikmemiştir.

Dönemin başlangıcında Hükümet programına paralel ola-
rak hazırlanan Acil Eylem Planı’nda karayollarının altyapısının 
iyileştirilmesine yönelik 15.000 km  duble yol yapımının baş-
latılacağı hükmü yer alırken sağlıklı bir ulaştırma politikasının 
temel unsuru olan demiryolu ve denizyolu sektörleri için her 
hangi bir hedef belirlenmemiştir. Dönem içerisinde özelleştir-
me adı altında başta limanlar olmak üzere kamu kaynakları ile 
üretilen değerler hızla elden çıkarılmıştır.

Demiryollarının yeniden devlet politikası haline getirildiği 
temel sloganına karşılık, başta liman özelleştirmeleri olmak 
üzere otonomi ve rekabet koşulları tamamen göz ardı edile-
rek, özelleştirme yöntem ve koşulları bile alıcıların taleplerine 
uygun olarak oluşturulmuştur. Ana hatları ile demiryolu ile il-
gili yapılanların değerlendirilmesi süreç için doğru öngörüler 
oluşturulmasında yardımcı olacaktır.

Son dokuz yıllık dönemde tüm diğer sektörlerde olduğu 
gibi demiryolu sisteminde de küresel güçlerin dayatmaları-
na uygun bir şekilde reorganizasyon ve yeniden yapılanma 
söylemleri ile geçmiştir. IMF’nin kaptanlığında Dünya Bankası 

DEMİRYOLU 
SİSTEMİMİZİN DURUMU
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ve Avrupa Birliği fonları bu amaç doğrultusunda kullanılmıştır. 
Yerli danışmanların da katılımı ile değişik adlar altında pek çok 
çalışma yürütülmüştür.

Temel amacı kamu hizmeti yükümlülüğünün kaldırılması ve 
demiryolu hizmetinin piyasalaştırılması olan bu süreçte CA-
NAC, EUROMED, Alman Demiryolu Şirketi DB, ARGEDA öne 
çıkan şirketlerdir.  Raporlar bir bütün olarak uygulanmamışsa 
da genel önerilere uygun olarak TCDD hızla küçültülmüştür. 
Bu dönemde personel sayısı hızla azalmıştır.

Bu çerçevede istasyonlar kapatılmış, bölgesel trenler kal-
dırılmış, sistem başta limanlar olmak üzere parça parça özel-
leştirilmiş, taşınmaz mallar ESKİDJİ vb. emlakçıların yıllardır 
beklenen fırsat sloganlarıyla satışa çıkarılmıştır.

Yeniden yapılanma adı altında yürütülen tüm çalışmaların 
Kurumu nasıl bir sonuca doğru götürdüğünün istatistiksel 
bazda değerlendirmesi sağlıklı bir çözümleme yapılmasını da 
kolaylaştırmaktadır.

Şekil 1. Yıllar İtibariyle Personel Sayısı

Grafiğin incelenmesinden de görülebileceği üzere söz ko-
nusu dönemde personel sayısı hızla azalmıştır.

Aynı paralelde net satışlarda da ciddi sorunlarla karşı karşı-
ya olunduğu açıkça görülmektedir. Peş peşe yaşanan krizlerin 
sonrasına gelen 2002 yılının milat olarak alınması ve gelir olu-
şumunu belirleyen taşıma mesafesi göz ardı edilerek sadece 
taşınan yük üzerinden değerlendirme yapılması spekülasyo-
na yönelik güçlü bir malzeme sağlamış gibi görünse de bu 
dönemde yıllık ortalama %5’i bulan genel ekonomik büyü-
me düşünüldüğünde demiryolu sektörünün gerekli ilerlemeyi 
sağlayamadığı açıkça gözlenmektedir.

Yükleme tonajına ilişkin olarak grafikten de açıkça görüle-
bileceği üzere zaten 2001 krizi öncesinde demiryolu taşımacı-
lığında anlamlı bir yükseliş trendi gözlenmektedir. 

Bu dönemde 550 km olan ortalama taşıma mesafesi 463 
km’ye, ticari hız ise 3 km/saat’e kadar gerilemiş durumdadır.

Şekil 2. Yükleme Tonajı

Buna bağlı olarak demiryolu sisteminin yük taşımacılığın-
daki payı hızla azalmış ve 2010 sonu itibariyle % 4 olmuştur.

Yolcu taşımalarında ise durum daha da açıktır. Bir yandan 
dikkatler hızlı trene çekilirken bir yandan da demiryolu ile yol-
cu taşımacılığında tasfiye süreci kararlı bir şekilde sürdürül-
mektedir. 

Yolcu taşımaları içerisindeki demiryolu payı bu dönemde 
%2’nin bile altına düşmüş durumdadır.

Yılda %5 ortalamayla büyüdüğü varsayılan bir ekonomide 

yaşanan bu durağanlık ve hatta çöküş kabul edilebilir değildir.
Bunun doğal sonucu olarak işletme açıkları hızla yüksel-

mektedir. 

Şekil 3. Yolcu Taşımaları (Milyon Yolcu-Km)

Uygulanan neo-liberal politikalara uyumlu olarak yapılmak 
istenen demiryolu sisteminin; limanlar, taşınmaz mallar vb. 
üzerinden rant aktarımına imkan verecek şekilde tasfiyesi için 
bir kamuoyu baskısı yaratılmaktadır. 

Şekil 4. Yıllar İtibariyle İşletme Zararı (Milyon $)

Bu dönemde Kuruluşun işletmecilik faaliyetlerindeki zararı-
nın $ bazında üçe katlandığı görülmektedir.

Hazine Müsteşarlığı’nın da belirttiği, gibi oluşan açıklar 
başta sermaye artırımları olmak üzere dış kaynaklardan karşı-
lanmaya çalışılmaktadır.

Şekil 5. $ Bazında Ödenmiş Sermaye (Milyon)

Ekonominin genel durumu ve kırılganlığı düşünüldüğünde 
kaynakların tüketimindeki bu hoyratlık doğru okunmalıdır.

İşletme faaliyetlerinde gelirin gideri karşılama oranlarına 
baktığımızda da benzer sonuçlarla karşı karşıya kaldığımız 
açıkça görülmektedir. Oluşan bu açıklar üzerinde dikkatle du-
rulmalı ve değerlendirilmelidir.

Öte yandan yatırım büyüklüklerine ilişkin temel verilerin-
de dikkatle ele alınması gerekmektedir. Bu dönemde yatırım 
ödeneklerinin yılda ortalama %61’inin yatırıma döndüğü gö-
rülmektedir.  
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Şekil 6. İşletme Faaliyetlerinde Gelirin Gideri Karşılama Oranı (%)

Şekil 7. $ Bazında Hızlı Tren Hariç Yatırımlar (Milyon)

Hızlı tren yatırımları hariç olmak üzere kuruma yatırım ama-
cıyla aktarılan kaynak miktarlarının da artış gösterdiği gö-
rülmekle birlikte, 5 fabrika, 60’a yakın irili ufaklı atölye ve on 
binlerce m2 kapalı alan vd. varlıklarıyla demiryolu sistemine 
ortalama olarak kilometre başına yılda ancak yaklaşık 20.000 
$ tutarında bir yatırım yapılabilmektedir. Yani hızlı tren gölge-
sinde yaklaşık 11.000 km’lik demiryolu yol sistemi ve demir-
yolu araçları son yıllardaki olumlu gelişmelere karşın adeta 
kendi kaderine terk edilmiş durumdadır.

Hatların (Ankara-İstanbul arası hariç tutulmalıdır. Çünkü 
son 15 yılda bu bölüme yaklaşık 500 milyon $ tutarında bir 
harcama yapılmıştır) altyapısı yapıldığı günden bu güne kadar 
değiştirilmemiş ve hatta üst yapısı bile neredeyse aynı kalmış, 
bu nedenle de önemli ölçüde teknik ve ekonomik ömrünü ta-
mamlamış durumdadır. Bu anlamda yol yenileme yatırımlarını 
incelediğimizde uygulamada görülen programsızlık çok daha 
iyi gözlemlenebilmektedir. Genel demiryolu şebekesi düşü-

nüldüğünde son iki yılda gözlemlenen artışın yetersizliği 
daha açık gözlemlenebilecektir.

Özetlemek gerekirse 2002-2010 döneminde yılda yak-
laşık 200 km yol yenilemesi gerçekleştirilebilmektedir.  
Kuşkusuz bu dönemde yaşanan acı veren olaylar önemli 
ölçüde bu programsızlığın sonuçlarıdır. 

Bu perspektifte ülkemizdeki hızlı tren projelerinin de bir 
analizi ihtiyacı oluşmaktadır.

Hiç kuşkusuz ulaştırma açısından ekonomik faydanın 
oluşmasında önemli hususlardan biri zaman tasarrufu da 
sağlayabilmesidir. Bu da hız kavramını gündeme getirmek-
tedir. Bu nedenle mal ve insanların taşıma sürelerine ilişkin 
alternatif modlara yönelik teknolojik atılımlar desteklenmek-
te ve yeni uygulamalarla bu sürelerde ciddi tasarruflar sağla-
narak ekonomik hareketlilik artırılmaktadır.

Şekil 8. Yol Yenilemeleri (Km)

Bu noktada demiryolu sistemi sunduğu özellikle yüksek 
hızlı tren uygulamaları ve maglev gibi alternatiflerle öne çık-
makta ve bir anlamda tüm ülkeler açısından yeniden keşfe-
dilmektedir. 

Bununla birlikte yüksek hızlı demiryolu hatlarının yarattığı 
maliyet beklenen ekonomik açılımın sunumunda ciddi dar bo-
ğazların oluşmasına da neden olabilmektedir. Bu nedenledir 
ki bu yönde oluşturulacak politikaların dikkatle ve olası etkiler 
değerlendirilerek oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

Temelde yüksek hızlı tren hatlarına ilişkin süreç her hangi 
bir yatırım kararının verilmesinden çokta farklı değildir. Ancak 
konu ulusal ölçekte verilecek bir ulaştırma yatırımı kararı ol-
duğunda verilecek kararın makro açıdan optimizasyonu için 
ulaştırma modlarının tamamlayıcılığı ilkesi hiçbir şekilde göz 
ardı edilmemelidir. Bu anlamda yeni bir ulaştırma yatırımına 
karar sürecini başlatan unsur; yatırım yapılmaksızın mevcut 
her hangi bir modla aşılması mümkün olmayan bir kapasite 
dar boğazı ön görüsü olmalıdır.

Bu nedenledir ki 2002 seçimlerine girilirken hiçbir siyasi 
partinin seçim bildirgelerinde hızlı trene ilişkin her hangi bir 
hüküm bulunmamaktadır. Aynı paralelde 2002 seçimlerinden 
sonra da 2005 yılına gelinceye kadar ne hükümet program-
larında ne de hazırlanan Acil Eylem Planı’nda bu yönde bir 
değerlendirmeye rastlanmamaktadır. Buda bize son dönem-
de yürütülen hızlı tren çalışmalarında böylesi bir gerekliliğin 
tamamen dışlandığını ve projenin daha çok rüzgarın esiş yö-
nüne göre şekillendiğini açıkça göstermektedir.  

Kapasite darboğazına ilişkin öngörü sonrasında; öncelikli 
olarak dar boğazın oluştuğu hat kesimi için en uygun ulaş-
tırma modunun seçimine yönelik etütler yapılmalıdır. Oysa 
Ankara-İstanbul arasında yürütülen projenin 2005 sonrasında 
hızlı trene evrilmesinden önce ülke olarak tercihimizi karayo-
lu öncelikli olarak yaptığımız gerek yürütülen TEM, Bolu Dağı 
geçişi vb. projeler ve gerekse hükümet programları ve Acil Ey-
lem Planı’nda yer alan 15.000 km duble yol vb. söylemlerden 
açıkça anlaşılabilmektedir. Bu temel yaklaşım yanlışlığını bir 
an için göz ardı edip, yapılan etütler sonrasında raylı sisteme 
yönelik bir tercihin oluştuğunu var saysak bile sonrasında iş-
letilmesi gereken temel süreçler incelendiğinde yürütülen hızlı 
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tren çalışmasının ciddi dar boğazlar taşıdığı açıkça görülebil-
mektedir.

Darboğaz öngörüsü sonrasında ise alternatifli olarak (Kon-
vansiyonel, Hızlı, Yüksek Hızlı) proje karakteristiklerinin belir-
lenmesi ve mevcut yapı (Mevcut konvansiyonel yolcu trenleri, 
mevcut yük operasyonları ile birlikte) ile ulaşılması düşünülen 
yapı arasındaki etkileşimlerin ortaya konulması büyük önem 
taşımaktadır. 

Buna karşın ülkemizde yürütülen projeler açısından böyle 
bir süreç işletilmemiş, proje hızları ve yapımı devam eden hat 
üzerinde yük treni işletmeciliği yapılıp yapılmayacağı bile uzun 
süre cevabı aranılan bir soru olmuştur. 

Tamamlanarak işletmeciliğine başlanan Ankara-Eskişehir 
parkuruna ilişkin sürece kısa bir bakış rüzgara bırakılmışlığı 
daha açık bir şekilde gösterecektir.

Öncelikle 1996 yılında tutarı 237.7 Milyon $ olan Ankara-İs-
tanbul Rehabilitasyon Projesi hazırlanmış, ihale aşamasında, 
Proje hızı revize edilerek 200 Km/saate çıkarılmış ve bu haliyle 
ihale edilerek 08.06.2003  tarihinde temeli atılmıştır.

05.05.2005 tarihinde ise proje hızı 200’den 250 km/saate 
çıkartılmış ve projenin ismi Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi 
olarak değiştirilmiştir. Burada dikkate değer nokta çok ön-
ceden belirlenmesi gereken proje karakteristiklerinin inşaat 
başladıktan çok sonra bir bakanlar kurulu kararı ile değiştiri-
lebilmiş olmasıdır.

Ancak sorun bununla da sınırlı değildir. Alternatif ulaştırma 
modları ve alternatiflere (Konvansiyonel, Hızlı, Yüksek Hızlı) 
göre mevcut yapıda ki taleplere ilişkin oluşabilecek değişim-
leri de dikkate alarak pazar analizinin yapılması ve fizibilite 
etütlerinin hazırlanması gerekir. Bu kapsamda 3 temel etütten 
söz edilebilir. Etütlerdeki temel değişkenlerin incelenmesi pro-
jeye ilişkin olarak daha somut verilere ulaşmamıza yardımcı 
olacaktır.

Tablo 1. Hızlı trenle ilgili yapılan fizibiliteler

2010 Yılı 
Yolcu 
Sayısı

Yatırım
Tutarı

Bilet 
Ücreti

İskonto 
Oranı

Mali
Analiz

Ekono-
mik

Analiz

1999
Etüdü

1.517.670 237,7
Milyon $

4,4 TL %12 Fizibıl
Değil

Fizibıl
Değil

2001
Etüdü

2.529.450 437 
Milyon €

12 TL %12 Fizibıl
Değil

Fizibıl
Değil

2005
Etüdü

9.495.512 1.433
Milyon €

30 € %10 Fizibıl Fizibıl

Baz olarak; rehabilitasyonu öngören, 1999 ve 2001 fizibili-
te etütlerinde proje uygulanabilir bulunmamıştır. Buna karşılık 
hızlı tren öngörüsüne göre yapılan 2005 fizibilite etüdünde 
hedeflerle oynanarak projenin fizibıl çıkarıldığı görülmektedir. 
Ana hatları ile kullanılan verilere daha yakından bakıldığında 
projenin tasarlanma sürecinde temel yaklaşımlara uyulmama-
sı nedeniyle nasıl ciddi dar boğazlar taşıdığı daha açık izlene-
bilecektir.

Yapılan çalışmalardan alınan veriler ışığında fizibilitelere baz 
teşkil eden planlama bilgileri ve mevcut uygulama sırasında 
gelinen nokta aşama aşama incelendiğinde sadece altya-
pı maliyetleri bile bu günkü değerlendirmelerle 3 milyar €’ya 
ulaşmış durumdadır.

Bu nedenle fiyat arttıkça fizibilite etütleri yenilenmiş ve her 
defasında hedef yıla ilişkin yolculuk sayıları hızla arttırılmıştır. 
Yolculuk sayısı o denli arttırılmıştır ki başlangıçta hedef yıl için 
belirlenen 1,5 milyon kişilik taşınacak yolcu sayısı 2005 etü-
dünde yaklaşık 9,5 milyona çıkmıştır.
Bu taşıma miktarı Ankara-İstanbul arasındaki özel araçlar da 
dahil olmak üzere tüm modlarda oluşması beklenen yolculuk 
sayısının yaklaşık % 80’ine tekabül etmektedir. Bunun anla-
mı projenin tamamlanması sonrasında demiryolu ile günde 
25.000 yolcu taşınacağıdır ki bu durum tam doluluk oranın-
da karşılıklı olarak her 22 dakikada bir tren işletilebilmesi ile 
mümkün olabilmektedir. 

Ancak; projenin fizibıl çıkması için bu da yeterli olmamış he-
saplamalarda kullanılan bilet ücreti de 8-10 $’lardan 30 €’ya 
çıkartılmak zorunda kalınmıştır.
Tablodan da görülebileceği üzere yapılan programalarda 
3 saat 10 dakika olarak kabul edilen seyahat süresi aslında 
Haydarpaşa için 3 saat 30 dakika, Avrupa yakasındaki duruş 
noktası olan Halkalı içinse 4 saattir.

Tablo 2. Ankara-İstanbul hızlı tren işletme planları

Hızlı 
Tren
No

Tren 
Seti

ANKARA’DAN Tr e n 
Seti

İSTANBUL’DAN

KALKIŞ VARIŞ KALKIŞ VARIŞ

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

05.00
06.00
*07.00
08.00
*09.00
10.00
*11.00
*12.00
13.00
14.00
15.00
*16.00
17.00

*18.00
19.00
*19.30
*20.00
21.00
*01.00
*02.00

08.30
09.30
*11.00
11.30
*13.00
13.30
*15.00
*16.00
16.30
17.30
18.30
*20.00
20.30
*22.00
22.30
*23.00
*00.00
00.30
*05.00
*06.00

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5

*05.00
*06.00
07.00
08.00
*09.00
10.00
11.00
*12.00
13.00
*14.00
15.00
*16.00
17.00
18.00
*19.00
19.30
*20.00
21.00
*01.00
*02.00

*09.00
*10.00
10.30
11.30
*13.00
13.30
14.30
*16.00
16.30
*18.00
18.30
*20.00
20.30
21.30
*23.00
23.00
*00.00
00.30
*05.00
*06.00

* Halkalı varışlı ve Halkalı’dan hareket eden trenleri gösterir.
Aynı paralelde fizibiliteye göre yaklaşık 30 çift olması gere-

ken tren sayısının ise 20 adette kalacağı açıkça görülmektedir. 
Kaldı ki bazı trenler için öngörülen kalkış ve varış saatleri tek-
nik kısıtlılıklar bir yana yolcu talebinin oluşabilmesinde metro-
poller açısından inandırıcı durmamaktadır. Hızlı tren projele-
rinde temel unsur seyahat süresinin uçakla kat edilebilecek 
sürelerin altında kalması gerekliliğidir. Bu anlamda 3 saat 10 
dakika bile tartışılır haldeyken 3.5-4 saate erişen seyahat sü-
releri beklenen fiyatlara uygun pazar koşullarının oluşumunu 
ciddi ölçüde tehdit etmektedir. Çünkü fizibilitede ön görülen 
30 €’luk bilet ücretleri kurun baskı altında olduğu da unutul-
madan bu gün için uçakla seyahat ücretine yakın bir bedele 
karşılık gelmektedir.

Aslında ülkemizde yürütülen hızlı tren projelerinin genel bir 
değerlendirmesini yapabilmek için uluslar arası bazı göster-
geleri tanımlamak uygun olacaktır.

Bu anlımda; yüksek-hız trenlerinin üstünlük ve zayıflıkları ül-
kelere göre değişmekle birlikte temel belirleyici unsurlar şöyle 
özetlenebilir.

1. Nüfus Yoğunluğu Unsuru Yüksek-hız trenleri, nüfusu 
yoğun şehir merkezleri arasında verimli olmaktadırlar. 

Özellikle nüfus yoğunluğu yüksek olan Japonya’da önemli 
bir potansiyelden söz edilebilirken ülkemiz açısından bazı sı-
nırlılıklar olduğu açıktır. Japonya’da hızlı tren hatlarında saatte 
25.000’e yakın yolculuk gerçekleşmeleri sağlanırken Kıta Av-
rupa’sında genel yaklaşım yüksek hızlı tren hattı için iki nokta 
arasında asgari 5 milyon/yıllık bir taşıma potansiyelinin bulun-
masıdır. Bu anlamda ülkemiz açısından en belirgin potansiyel 
Ankara-İstanbul parkuru gibi görünmektedir.

2. İlave Altyapı Gereği İki nokta arasında mevcut ulaşım 
modlarında bir kapasite darboğazı yaşanması gerekliliği yeni 
yüksek hızlı tren hatlarını gündeme taşıyan bir diğer gerekçe 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak; inşaat maliyetleri dikka-
te alındığında yüksek hızlı tren hatları inşasına yönelik olarak 
kıta Avrupa’sında gözlenen en kaba anlamda iki temel uygu-
lamadan söz etmek mümkündür. 

Birinci uygulamada yüksek işletme maliyetlerinden kaçın-
mak amacıyla ilk yatırım maliyetleri yüksek tutulurken ikinci 
uygulamada ilk yatırım maliyetlerini düşük tutarak ivedilikle 
hızlı tren işletmeciliğine geçmek tercih edilmektedir. 

Yüksek hızlı demiryolu sistemleri ciddi yatırım ihtiyaçları ile 
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dikkatle değerlendirilmeli-
dir. Avrupa’da gerçekleşen ve kullanılan asgari mali-
yetlerin gözden geçirilmesi bu anlamda ışık tutacaktır.  

Tablo 3. Avrupa’da kullanılan asgari maliyetler

1 Km’lik Yeni Yüksek Hızlı Hat Maliyeti
1 Km’lik Yeni Yüksek Hızlı Hattın Bakım Maliyeti

12 Milyon €
70.000 €/yıl

1 Hızlı Tren Setinin Maliyeti
1 Hızlı Tren Setinin Bakım Maliyeti

20 Milyon €
1 Milyon €/yıl

Ülkemiz açısından bakıldığında bu maliyetlerin dikkatli ve 
doğru tahlili büyük önem taşımaktadır. Öte yandan başta An-
kara-İstanbul olmak üzere temel ulaşım probleminin büyük 
kapasiteler yaratılarak bugün için karayolu öncelikli olarak 
çözümlendiği ve karayolu öncelikli yatırımlarında hızla sürdü-
rüldüğü görülmektedir.

3. Çevre Duyarlılığı Başta arazi kullanımları olmak üzere 
enerji ihtiyacı, hava kirliliği, gürültü vb. açılardan demiryolu 
sistemi alternatif ulaştırma modlarına göre ciddi dışsallıklar 
yaratmakta ve inşaat güçlüklerine karşın bu dışsallıklarında 
etkisi ile yarattığı katma değerle yapılan pek çok etütte diğer 
modlara göre yapılabilir bulunmaktadır.   Ülkemiz açısından 
bakıldığında yatırım kararlarında dışsallıkların önemli farklılık-
lar yarattığını söylemek iyimserlik olacaktır. 

Şekil 9. Hızlı tren hatlarında seyahat süresi, taşıma payı ilişkisi

4. Zaman Tasarrufu Uzun dönemli ulaşım planlarının belir-
lenmesinde zaman önemli girdilerden birisini oluşturmaktadır. 
Bu anlamda kent merkezine kadar girebilmesi özellikle orta 
mesafelerde (200-600 Km) yüksek hızlı trenleri uçağa karşı 
açık bir üstünlüğe taşımaktadır. 

Bu anlamda Kıta Avrupa’sında temel yaklaşım yüksek hızlı 
tren hatlarında maksimum seyahat süresinin 2-2.5 saat olma-
sı yönündedir. Ülkemiz açısından bakıldığında öngörülen 3.5-
4 saatlik seyir süresi üzerinde dikkatle düşünülmelidir.

Çizilmeye çalışılan bu perspektife tezat teşkil eder şekilde 
2003 yılından itibaren ve özellikle 2005’ten sonra ülkemizde 
de Ankara, Eskişehir, İstanbul, Konya, İzmir, Sivas, Bursa gibi 
kentlere hızlı tren hattı yapılacağı sıklıkla söylenir hale gelmiş-
tir. Hatta Başta Ulaştırma Bakanımız olmak üzere verilen be-
yanatlar ve ilgili kurumların web adreslerinde zaman zaman 
çelişkili de olsa yüksek hız hatları ile ilgili olarak pek çok bilgi-
lendirme yer almıştır.

Tablo 4. Türkiye’deki yüksek hızlı demiryolu projeleri

Parkur
Mesafe 

(Km)
Öngörülen 

Tahmini Maliyet
Planlanan 

Seyahat Süreleri

Ankara-İstanbul
Ankara-Eskişehir
Ankara-Konya
İstanbul-Konya
Eskişehir-Konya
Ankara-Sivas
Ankara-İzmir
Ankara-Afyon
Bursa-Osmaneli
Ankara-Kayseri
Halkalı-Bulgaristan

533
245
212
647
360
460
624
281
106
350
230

3.2 Milyar $

0.7 Milyar $

2.5 Milyar $
3.5 Milyar $

0.9 Milyar $
1.2 Milyar $
1.6 Milyar $

3 Saat 10 Dakika
1 Saat 5 Dakika
1 Saat 15 Dakika
3 Saat 30 Dakika

1 S
aat 26 Dakika

3 Saat
3 Saat 20 Dakika
1 Saat 20 Dakika

30 Dakika
2 Saat
1 Saat

TOPLAM 13.6 Milyar $

150 yıllık altyapı üzerinde işletmecilik faaliyetlerinin sürdü-
rüldüğü demiryolu sistemimizin hem altyapı hem de üstyapı 
açısından ciddi dar boğazlarla karşı karşıya olduğu açıktır. 

Bu anlamda düşünüldüğünde bile demiryolu sistemi ile il-
gili öncelikler kendiliğinden belirginleşmektedir. Başta teknik 
tasarım olmak üzere sıralanabilecek pek çok olumsuz veriye 
karşın şu ana kadar yaptığımız tespitler ışığında bile ülkemiz-
de yürütülen yüksek hızlı tren hatlarına ilişkin çalışmalar, mak-
ro bazlı bir yeniden değerlendirme süreci sonrasına kadar 
soluklandırılmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki yüksek hız hatlarının inşaatına ve işlet-
me maliyetlerine kanalize edilecek finansman Ulukışla-Yeni-
ce, Malatya- Narlı-Fevzipaşa-Toprakkale, Van Gölü geçişi, 
Kars-Tiflis vb. özellikle yük taşımacılığında ciddi dar boğazlar 
yaşanan pek çok hattaki sorunların giderilmesi başta olmak 
üzere şebeke genelinde yürütülecek bir rehabilitasyon projesi 
için yeter büyüklüktedir.

Demiryolu sistemi ile ilgili temel değişkenlerin incelenmesi 
üretkenlik ve verimlilik kriterlerine göre yürütülen hizmetin cid-
di dar boğazlar yaşadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Yapılan çalışmalar mevcut altyapı kısıtlılığı çerçevesinde 
TCDD’nin kapasitesini kabaca 25 milyon ton/yıl bir başka 
deyişle 12 milyar ton-km/yıl olarak göstermektedir. Mevcut 
duruma göre bir değerlendirme yapıldığında yük miktarına 
göre % 86, ton-km yönünden ise % 80’i aşan bir kapasite 
kullanımından söz etmek mümkündür.

Bu da göstermektedir ki, sadece yüksek hız hattı işletme-
ciliğine odaklanan bir anlayışla ülkemizdeki demiryolu sistemi 
istenen etkinlik düzeyine getirilemeyeceği gibi ulaştırma sek-
töründe yaşanan kaostan da kurtulabilmek imkansızdır.

Bu çıkarım aslında değişik şekillerde siyasetin müdahil ol-
maya çalıştığı Ulaştırma Ana Plan Stratejisi’nin satır aralarında 
yer almış ancak planlı çalışma fikrine olan uzaklık bu uyarıları 
da dikkate almamıştır.

Sistem gerek yatırım ve gerekse işletmecilik anlayışındaki 
sorunların da etkisi ile artık dışarıdan büyük ölçekte destek 
almadıkça ayakta duramaz hale getirilmiştir. Aslında ülke 
ekonomisinin mevcut haliyle bu yükü kaldırabilme şansının 
da kalmamış olduğu siyaseten sorumlu en üst makamlarca 
da dillendirilmeye başlanmıştır. Buna karşın kamuoyundan 
gelebilecek baskıların azaltılmasına yönelik olarak hızlı tren 
v.b. araçlarla demiryolu sisteminin tasfiyesi perdelenmeye ça-
lışılmaktadır. Sürece ivedilikle müdahale edilmemesi halinde 
varılacak nokta sistemin tasfiyesi ile adı var kendi yok bir de-
miryolu sistemi olacaktır.
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GİRİŞ
Dünya hızla kentleşmektedir 20 inci yüzyılın başlarında 

sadece 17 olan Büyükşehirlerin sayısı geçen süreçte hızla 
artarak 21 inci yüzyılın başında 400’e yaklaşmıştır. 

Buna bağlı olarak kırsal alanla kent arasındaki nüfus den-
gesi hızla değişmiştir. 1970’lerde dünya nüfusunun 2/3’si kır-
sal alanda yaşarken, bu oran 1950 yılında %50’ye düşmüş-
tür. 2020 yılına kadar dünya kırsal nüfusunun %44’e kadar 
gerileyeceği öngörülmektedir.

Kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğinin azlığı 
ve yaratılan katma değerin düşüklüğü, fiziksel ve sosyal 
altyapı yetersizlikleri ile birleşerek kırdan kaçışı güçlendirir-
ken; kent hayatının sunduğu olanaklar kentlerin cazibesini 
hızla artırmaktadır. Bu döngünün kendiliğinden yaratıldığını 
düşünmek iyimserlikten öte anlam taşımamaktadır. Aksine 
bu döngü, uygulanan sosyo ekonomik politikalarla bilinçli 
olarak oluşturulmaktadır. Çevrelerinde ki varoşlarıyla büyük 
kentler, daha çok kazanmak adına umutsuzlaştırılan ve dar 
alanlara sıkıştırılmış üretim faktörü olarak nitelendirilen asık 
yüzlü insanlarla doldurulmaktadır. 

Bu gelişim biçiminin ülkemiz açısından da geçerliliğinden 
söz etmek yanlış olmayacaktır. 78 milyon hektar yüzölçümü-
ne sahip olan Türkiye, 73 milyon nüfusa sahiptir. Kentleşme 
oranı % 65’tir.

Aslında tarihsel gelişim süreci içinde kentler özgürlüğün 
doyasıya yaşandığı yerler olarak algılanmışlardır. Kent tarihi 
gösteriyor ki, demokrasi bilincini geliştirmenin iki ön koşu-
lundan biri, insanın kentine ait olduğunu duyumsaması, ikin-
cisi de, kentin üzerinde fiilen söz sahibi olabilmesidir. 

Bu yönden bakıldığında, Türkiye’de kent havasının insan-
ları daha özgür kıldığından söz etmek mümkün değildir. 
Ülkemizde; her türlü özgürlüğün bir sınırı olduğu gerçeği 
içselleştirilemediği için kentleşme, sanayileşme ve kapitalist 
gelişme, tüketimi, insanların bencilliğini, rant arayış özlemle-

rini kamçılayarak, insanın çevresine ve kentsel değerlerine 
yabancılaşmasına neden olmaktadır. 

Kent ve çevre değerlerinin korunmasında planlama bü-
yük önem taşımaktadır. Ancak Ülkemizde planlamayı hiçe 
sayan anlayışlarla yürütülen süreçte, toprak mülkiyeti bağ-
lamında verimli tarım topraklarına ve ormanlık alanlara yapı 
izni verilmesi, Hazine topraklarının satışı, yabancılara toprak 
satışına izin verilmesi, orman ve mera rejimlerinde değişiklik 
gibi uygulamalarla kent kültüründe de mutlak yozlaşmaya 
yol açacak gelişmeler yaşanmaktadır. 

Türkiye’de demiryolları çoğunluğu cumhuriyetin ilk yılların-
da yapılan özverilerle sahiplenilen yaklaşık 300 milyon m2 

arazi üzerinde işletme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu arazi 
üzerinde 43 adedi şehir merkezlerinde olmak üzere 62 gar, 
277 Adet istasyon, 8 Adedi memursuz olmak üzere 306 du-
rak ve karşılaşma, öne geçme ve barınma amaçlı 97 adet 
sayding bulunmaktadır. 

Temel felsefe olarak kentsel dönüşümün esas bileşenle-
rinden birisi olması gereken ulaştırma ve özelde demiryol-
ları da rant amaçlı uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin 
hedefidir. Mevcut durumda demiryollarına ait gar ve istas-
yonların bulunduğu kentsel topraklar bu tür rant projelerini 
hayata geçirenler açısından iştah kabartıcıdır.

Bu bildiride kentsel dönüşüm adı altında TCDD’nin kent-
sel toprakları üzerinde, ulaştırmanın işlevi ve gelişme potan-
siyeli kaygılarından uzak olarak  yürütülen projeler  ve TCDD 
açısından ulaştırmacılıktan emlakçılığa bu anlamda miras-
yedi mantığına geçiş süreci incelenecektir. 

 
1. Kentsel Dönüşüm Nedir? 
En basit şekilde kentsel dönüşüm, giderek bozulan kent-

sel alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşul-
larının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine 
yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütünü olarak 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
DEMİRYOLU UYGULAMALARI
Selim TULUMTAŞ / Kamu Yönetimi Uzmanı

D
osya

* 17-18 Aralık 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Toprak Mülkiyeti Sempozyumu’nda aynı başlıkla sunulan bildirinin tam metnidir.
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tanımlanabilir. Doğaldır ki bu eylemlilik, mev-
cut şehrin yapısına ve burada yaşayan insanların fiziksel, 
sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak 
da kentin bütün geleneklerine etki etmektedir. Bu nedenledir 
ki kentsel dönüşüm planlama çalışmalarında, pek çok farklı 
disiplinin birlikte çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.  

Bugün hemen hemen kentlerimizin tümünde temel olarak 
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve büyükşehir belediyeleri öncü-
lüğünde yürütülen değişik ölçekte kentsel dönüşüm projeleri 
bulunmaktadır. Hatta bu projeler uluslararası finans çevrele-
rince yakından izlenmekte ve finanse edilmektedir.  

Uzun vadeli makro planlardan bağımsız olarak yürütülen 
bu projelerin kentsel rantı artırmak ve artan rantın yeniden 
paylaşımı olarak ülkemizde aldığı biçim düşündürücüdür. 
Durum öylesi bir noktaya gelmiştir ki daha önce yapılaşma-
mış alanlar bile bu kapsamda anılır hale gelmiştir. Bu du-
rum kent bütünlüğünü ve ulaşım öngörülerini yok etmekle 
kalmamış pek çok projede sorunlar daha da derinleşmiş ve 
içinden çıkılamaz hale gelmiştir. Nitekim günümüzde mantar 
gibi ortaya çıkan lüks konut projeleri bu anlayışın ve örgüt-
lenme biçiminin devamı niteliğindedir. 

Bu projeler gerçekte dönüşüm projeleri değildir. Bir ge-
cekondu alanının çok katlı konut alanı haline getirilmesinin 
dönüşümle olan ilgisi; rantın artırılması ve yeniden paylaştı-
rılmasından ibaret kalmaktadır. 

2006 yılında TBMM’ye gönderilen “Dönüşüm Alanları 
Hakkında Kanun Tasarısı” ile de bu anlamda son nokta ko-
nulmak ve ülkenin her yerindeki her nitelikteki alanın, pazar-
lanabilir bir mal haline getirilmesi sağlanmak istenmektedir. 
Bunu anlamak için yasanın amaç ve kapsam maddelerine 
bakmak yeterlidir.  Maddeler birlikte incelendiğinde, “planlı 
gelişme” anlayışının yerine neo-liberal “projeci gelişme” an-
layışının, ikame edilmek istendiği açıkça görülmektedir. Bu 
anlamda büyük tehlikeleri de içerisinde barındırmaktadır. 
Çünkü “Projeci” anlayışın temelinde piyasanın istekleri var-
dır. Dolayısıyla doğal veya kültürel çevreye yapılacak katkı, 
kazanılan para ile orantılı olmalıdır. 

2. Demiryollarında Taşınmaz Mallar Politikalarının Ta-
rihsel Gelişimi

Türk demiryolu tarihi, 1856 yılında başlar. Osmanlı döne-
minde demiryolu imtiyazı verilen İngiliz, Fransız ve Almanların 
ayrı ayrı etki alanları oluşmuştur. Bu süreçte yabancı şirketler 
km başına kar güvencesi, demiryolunun 20 km çevresindeki 
maden ocaklarının işletilmesi vb. imtiyazlar alarak demiryolu 

inşaatlarını yaygınlaştırmışlardır. Dolayısıyla Osmanlı toprak-
larında yapılan demiryolu hatlarının geçtiği güzergâhlar bu 
ülkelerin iktisadi ve siyasi amaçlarına göre biçimlendirilmiştir.

1923–1950 arasında öncelik büyük parasal güçlüklere 
karşın, yabancı şirketlerin elindeki demiryolu hatlarının satın 
alınarak millileştirilmesine verilmiştir. Bu hatların bir kısmı da 
anlaşmalarla devralınmıştır. İkinci aşamada ise, batı bölge-
lerinde yoğunlaşan mevcut demiryolu hatlarının merkez ve 
sahil ile bağlantılarını kurmak için çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu dönemde yapılan 3.578 km.lik demiryolunun 3.208 
km.si, 1940 yılına kadar tamamlanmıştır. Karayolları, 1950 
yılına kadar uygulanan ulaşım politikalarında demiryolunu 
besleyecek, bütünleyecek bir sistem olarak görülmüştür. 
Demiryolları ise sanayileşmeye hizmet verecek şekilde yapı-
landırılmış geniş taşınmazlar edinilmiştir. Bugün demiryolla-
rının elindeki geniş taşınmaz rezervi temelde o günlerin uzak 
görüşlü demiryolu politikaları ile elde edilmiştir. 

1950’li yıllar tamamıyla karayolunun önemsendiği yatırım-
ların karayolu ağırlıklı yapıldığı yıllardır. Bu dönemde karayolu 
ulaşımı ile demiryolu ulaşımı birbirinden bağımsız olarak de-
ğerlendirilmiş karayolu öncelikli yatırımlara ağırlık verilirken, 
demiryolu sistemi kaderine terk edilmiştir.

Buna uygun olarak, demiryolu sistemi için 1960–1980 ara-
sında da önemli bir taşınmaz edinimi söz konusu olmamıştır. 
Bu yıllarda büyük bir bölümü 1923–1950 yıllarında kamulaş-
tırılmış toplam 257.050 m2’lik taşınmaz bulunmaktadır. Dö-
nem içerisinde yapılan yeni demiryolu hattı ise sadece 30 
km. dir. 

1980’li yıllar otoyollar ve çevre yolları dönemidir. Ulaşım 
ana planı yaptırılmış ancak uygulanmamıştır. 

1990 öncesi dönemde gerçekleştirilen atıl taşınmaz de-
ğerlendirmeleri tamamıyla işletmeciliği destekler nitelikteki 
değerlendirmelerdir. Bu dönemde demiryolları taşınmazları-
nın işletmecilik harici kullanımlara yönelik değerlendirmesi 
söz konusu olmamıştır. İstasyon ve gar sahaları dâhilindeki 
yolcuların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik büvet, büfe, 
lokanta, restoran, cafe, WC, gazete bayi, lostra, sergi alanları 
vb. kullanımlar için atıl taşınmazlar kiraya verilmiştir.

Yapılan değerlendirmelerde amaç yolcuların ihtiyaçla-
rının karşılanmasıdır. Bunun için kapalı alan kiralamaları 
27.05.1955 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yü-
rürlüğe giren 6570 sayılı “Gayrimenkul Kiraları Hakkında 
Kanun”un kapsamında ve açık alan kiralamaları 29.04.1926 
tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 818 
sayılı “Borçlar Kanunu” kapsamında yapılmıştır. İstasyon ve 
garlarda ayrıca ticari eşya taşımacılığına yönelik olarak tica-
ri eşya tarifesine göre ve liman sahalarında liman tarifesine 
göre kiralamalar yapılmıştır. 

1990’lı yıllar demiryolu taşınmazlarının değerlendirilmesi 
anlamında önemli değişimlerin yaşandığı yıllardır. 

Kentsel dönüşüm uygulamalarına paralel olarak, TCDD 
bünyesinde kısa zamanda Taşınmaz Mallar Dairesi’nin ku-
rulduğu gözlenmektedir. Yeni birime verilen görevler şöyle 
özetlenebilir:

•	 TCDD’nin mülkiyetinde veya kullanımında 
bulunan arsa arazi ve binalara ait tüm bilgileri tek bir 
merkezde toplamak, 
•	 Taşınmaz mallar üzerindeki gelişmelerin ve 

değer artışlarının yakından izlenmesi, 
•	 Kiralama ve çeşitli şekillerde değerlendirilerek 

ihale edilecek taşınmaz mallar için gerekli işlemlerin 
gerçekleştirilmesi ve bunların her aşamada takibi, 
•	 Taşınmaz malların değerlerini ve gelirlerini 

artıracak daha etkin ve verimli kullanımını sağlayacak 
düzenlemeler ve projeler hazırlayarak bunların uygula-
maya konulmasını sağlamak.

1992 yılında 20.11.1992 tarihli ve 21411 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan, TCDD Taşınmaz Mallar İhale Yönetmeliği 



43 an
ka

ra bülten

 tem

-ağu  ikibinon
bi

r

çıkartılmıştır. Tüm taşınmaz değerlendirme çalışmaları bu yö-
netmelik çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Demiryolları taşınmazlarının mülk hakkı verilmeksizin yay-
gın olarak Yap-İşlet- Devret uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 
Bu dönem mülk hakkının da verildiği Arsa Payı Karşılığı İnşa-
at modellerinin ilk örnekleri İstanbul Altunizade ve Diyarbakır 
kent merkezlerindeki değerlendirmeler olmuştur.

2000’li yıllar ise demiryollarının zarar ettiği gerekçesi ile 
tümden gözden çıkarıldığı yıllar olmuştur. Bu dönemde kon-
vansiyonel hatlar tamamen kaderine terk edilirken, demiryo-
lu sistemine hızlı tren proje çalışmaları damgasını vurmuştur. 
Sadece hızlı tren projeleri ile bağlantılı kamulaştırma işlem-
leri yapılırken eldeki tüm diğer taşınmazlar; lojistik merkez 
oluşturma yük taşımacılığının kent dışına çıkarılması, garla-
rın cazibe merkezi haline getirilmesi, yerel yönetim talepleri 
vb gerekçelerle satışa konu edilmeye çalışılmış, tüm uyarı 
ve karşı duruşlara rağmen bu kararlılıktan vaz geçilmemiştir.

Artık kurumsal hedeflerin içerisinde;

•	 İhtiyaç fazlası taşınmaz malların değerlendiri-
lerek satılması,
•	 Tüm gar ve istasyonların gelir getirecek şekil-

de alışveriş ve kültür merkezine dönüştürülmesi,
•	 Taşınmaz mallardan elde edilen gelirlerin % 

400’ün üzerine arttırılması,
•	 Kentle bütünleşen en az 10 garın cazibe mer-

kezi haline getirilebilmesi için imar planlarının tamam-
lanması,
•	 Taşınmaz mallardan elde edilen gelirin % 100 

artırılması,
•	 Tüm garların kentle bütünleştirilmesi için ge-

rekli çalışmaların sonuçlandırılması ve 16 garın imar 
planlarının tamamlatılması,

vb. hedefler sıkça yer alır hale gelmiştir.
2000–2003 yılları arasında demiryolları atıl taşınmazlarının 

değerlendirilmesi ile mali sıkıntıları aşmanın mümkün ola-
bileceği düşüncesiyle değerlendirilebilecek taşınmazların 
tespiti, problemsiz hale getirilmesi ve değerlendirilmesine 
ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Merkezi ve yerel yönetimlerle 
problemleri çözmek amacıyla görüşme ve girişimler de bu-
lunulmuş ancak; Taşınmaz Mallar Yönetmeliği’nin değişmesi 
ve taşınmazların yönetimi konusunda taşra teşkilatının güç-
lendirilmesi hususunda yapılan çalışmalar araştırma ve ince-
leme bazında kalmış ve sonuçlandırılamamıştır.

3. 2003 Sonrası Demiryolu Taşınmazlarına Yönelik Yü-
rütülen Çalışmalar

2003 sonrasında demiryolu sistemine ait taşınmazların 
bütünlüklü olarak ranta dönüştürülmesine yönelik çabalar 
artarak devam etmiştir. Çalışmaların gösterilen ısrar öngörü-
len rantın büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Gözleri kamaştıran 
bu rantın büyüklüğünü anlayabilmek için öncelikle demiryo-
lu sisteminin kullanımındaki taşınmazların son durumu ince-
lenmelidir.

3.1. Demiryolları Kullanımında Yer Alan Taşınmazlar
Bugün demiryolları mülkiyetinde ve kullanımındaki toplam 

arazi 302.803.413,92 m2’dir. Bunun 34.122.644 m2’si hazine 
mülkiyetinde ve demiryolları kullanımındaki arazilerdir. Ayrıca 
TCDD’nin yaklaşık 14.000 binası ve 1.025 istasyonu bulun-
maktadır. Demiryolları taşınmazları yedi bölgeye dağılmış 
durumdadır. 

Mülkiyeti veya kullanım hakkı Demiryollarına ait taşınmaz-
ların envanter bilgileri 1990’lı yıllarda “Taşınmaz Bilgi Banka-
sı” dahilinde depolanmaya çalışılmıştır. Ancak 2001 yılında 
Taşınmaz Bilgi Bankası çalışmaları durdurulmuş, 2003 yı-
lında “Coğrafi Bilgi Sistemi” içerisinde; envanter çalışmaları 
yeniden başlatılmıştır. Çalışmalar halen devam etmektedir. 
2009 Nisan ayı itibariyle projenin yaklaşık olarak %60, bilgi 

girdisi olarak ise %50’si tamamlanmıştır.
TCDD’nin mülkiyetindeki bu taşınmazlardan elde ettiği kira 
gelirleri bölgeler itibariyle şöyle özetlenebilir.

Demiryollarının işletmeciliği destekleyen veya işletmecilik 
harici kullanımlara ilişkin kiracıları vardır. Aşağıdaki tabloda 
kira mülklerin kullanım durumları verilmektedir. Bu tabloya 
göre Demiryollarının 1919 adedi kapalı alan nitelikli sözleşme 
hükümlerine, 826 tanesi açık alan nitelikli sözleşme hüküm-
lerine tabi toplam 2745 kiracısı bulunmaktadır. 

Çizelge 1. Demiryolları kiracılarının dağılımı.

Kullanım Şekli Kiracı Adedi

Akaryakıt İstasyonu
Lojman, Konut Olarak Kirada
Kafeterya, Restoran
Büfe, Büvet ve WC
Açık Arazi veya Tarım Arazisi
Ticaret Merkezi veya Dükkan
Diğer Ticari Kullanımlar
TOPLAM

14
396
133
316
826
285
775
2.745

3.2. 2003 yılı sonrasında Demiryolları Taşınmazlarının 
Değerlendirilmesine Yönelik Yapılan Düzenlemeler

•	 13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Taşınmaz İhale Yönetmeliği yürürlüğe gir-
miş, 1992 yılında 20.11.1992 tarihli ve 21411 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan, TCDD Taşınmaz Mallar İhale 
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 13.01.2005 
tarihli T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlü-
ğü Taşınmaz İhale Yönetmeliğinin yürütmesi, Danıştay 
10. Dairesi’nin 18.04.2006 tarihli kararı ile durdurulmuş-
tur. Karar sonrasında dava konusu olan problemlerin 
ortadan kaldırılması ve satışa yönelik düzenlemelerin 
detaylı yapıldığı Taşınmaz İhale Yönetmeliğinin taslağı 
oluşturulmuştur.

•	 TCDD Yönetim Kurulu’nun 19.10.2006 tarih ve 
21/176 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “Türkiye Cum-
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlü-
ğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hak-
kındaki Yönetmelik” 09.11.2006 tarihli ve 26341 sayılı 
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 
bu yönetmeliğinde yürütmesi Danıştay 13. Dairesinin 
07.12.2007 tarih E:2007/5183 sayılı kararı ile durdurul-
muştur. 

•	 Haydarpaşa gar-liman ve geri sahası değerlen-
dirme projesinin gerçekleştirilebilmesi için çıkartılan 
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17.9.2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5234 sa-
yılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 5. maddesi 
uyarınca Haydarpaşa proje alanında mülkiyetin, öden-
miş sermayesine ilave edilmek üzere, Ulaştırma Bakan-
lığı’nın ilgili kuruluşu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bedelsiz ola-
rak devretmeye Maliye Bakanlığı; plân ve parselasyon 
işlemlerindeki askı, ilân ve itirazlara dair sürelere ilişkin 
hükümlere tâbi olmaksızın, her ölçekteki imar plânını 
yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye, re’sen onayla-
maya ve her türlü ruhsatı vermeye Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Yasa kapsamında öngörülen 
çalışmalar tamamlanmıştır.

•	 Demiryolları mülkiyetindeki işletmecilik faaliyetleri 
haricindeki atıl taşınmazların satılarak veya devredile-
rek satış veya devir bedellerinin yeni demiryolu inşaatı 
ve mevcut demiryollarının bakım ve onarımı ile iyileş-
tirilmelerinde kullanılması kaydıyla satış veya devrinde 
5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu’na göre Demir-
yolları Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. Ancak açılan 
dava sonucunda düzenlemenin yapıldığı 29. maddenin 
(b) fıkrası Anayasa Mahkemesinin 10.11.2005 tarih ve 
2005/125 Esas Sayılı Kararı ile Anayasaya aykırı bulu-
narak oy birliği ile iptal edilmiştir. 

•	 Demiryolları mülkiyetindeki taşınmazların planlama 
yapmak suretiyle imarlı hale gelmesi, dönüşüm proje-
lerin gerçekleştirilebilmesi ve satışına yönelik değer-
lendirmeler yapmak suretiyle taşınmazların ekonomiye 
katılması ve elde edilen gelirle yeni demiryolu yapmak 
amacıyla 5335 sayılı Kanunun 32. maddesi düzenlen-
miştir. Buna göre;

“Satışı ve değerlendirmesi yapılacak taşınmazların ilgili 
Kuruluşların ve Belediyelerin görüşlerini almak ve çevre imar 
bütünlüğünü bozmamak kaydıyla, her ölçekte imar planı ve 
parselasyon planı yapımı ve bunlara ilişkin onama işlemleri 
3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesine göre Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı tarafından askı sürelerine tabi olmaksızın 
re’sen yapılacağı yazılır. İlgili Kuruluş ve Belediyeler görüşle-
rini on beş gün içinde bildirmek zorundadır.” 

Ancak; CHP, 21.04.2005 tarihli 5335 sayılı kanunun 32. 
maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 
26.05.2005 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş-
tur. Anayasa Mahkemesi başkanlığınca 07.04.2007 tarih ve 
26486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/52 Esas 
Sayılı Kararı ile 5335 sayılı Kanunun 32. maddesinin 6. fık-
rasının birinci tümcesinin “askı sürelerine tabi olmaksızın 
….”ibaresi Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile 3.4.2007 
günlü E 2005 /52, K 2007/35 sayılı kararla iptal edilmiştir.

•	 İşletmecilik harici değerlendirmelerin kapsamı-
nı 99 yıla kadar genişletebilmek ve şirketleşme dahil 
farklı değerlendirme imkanları sağlayabilmek amacıyla 
13.12.2004 Tarih ve 2004/T–36 sayılı Yüksek Planlama 
Kurulu kararı ile TCDD Ana Statüsünün Kuruluş Amaç 
ve Faaliyetleri Konuları başlıklı 4.maddesinin 1.fıkrasına,

“Devletçe kendisine verilen demiryollarını, liman, rıhtım ve 
iskeleleri işletmek, genişletmek, yenilemek, bunları tamamla-
yıcı faaliyetlerde bulunmak; mülkiyeti kendisindeki taşınmaz-
larda yat limanları, ticaret, turizm, kongre, fuar, kültür, alışveriş 
merkezleri, hastane, otel, konut, ofis, park, spor amaçlı ve 
benzeri tesisler yaptırmak ve işlettirmek” Kuruluş’un faaliyet 
konularına eklenmiştir.

Ayrıca Kuruluşun bu çerçevedeki yetkileri “tekel niteliği 
olmayan yat limanları, ticaret, turizm, kongre, fuar, kültür, alış-
veriş merkezleri, hastane, otel, konut, ofis, park, spor amaçlı 
ve benzeri tesisler yaptırmak ve işletmek işin niteliğine göre 
nakdi sermaye koymaksızın mülkiyet devri olmadan 99 yıla 
kadar tahsisi suretiyle iştiraklere katılmak” olarak belirlenmiş-
tir.

Bu aşamada taşımacılık işiyle uğraşan TCDD’nin limanla-
rının özelleştirilmesini bu iki hizmetin birbirinden farklı olması 
nedeniyle yeniden yapılandırmanın olmazsa olmazı kabul 
eden anlayışın, taşımacılıkla görevli bir Kuruluşun, barcılığa, 
pastaneciliğe, düğün salonu işletmeciliğine vb. işlere soyun-
masına sessiz kalması manidardır.

Ana statüye ekleme yapan YPK kararına ilişkin olarak Da-
nıştay 10. Dairesi tarafından 18.04.2006 tarih ve 2005/1803 
esas sayılı yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Alınan 
yürütmenin durdurulması kararına karşı, Demiryolları ve 
Başbakanlık tarafından yapılan itiraz, Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu tarafından kabul edilerek, 5.10.2007 tarih 
ve yürütmeyi durdurma itiraz No 2006/919 sayılı hüküm ile 
yürütmenin durdurma kararı kaldırılmıştır. Ancak 26.02.2007 
tarihinde 10.Danıştay Dairesi kararında direnerek tekrar yü-
rütmeyi durdurma kararı alınmıştır. 

•	 24/7/2008 tarihli bazı kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 5793 sayılı 
kanunun 43. maddesi ile TCDD’nin taşınmaz mal de-
ğerlendirmesine yeni bir boyut kazandırılarak mahke-
me kararları kadük kılınmak istenmiştir.

Bu madde ile 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde de-
ğişikliğe gidilmiştir. Buna göre,

“TCDD mülkiyetindeki taşınmazlardan yatırım planları, 
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işletmecilik esasları ve bu konuda oluşturulacak komisyo-
nun teknik değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik 
fazlası taşınmazların belirlenmesine ve TCDD alanı veya 
TCDD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazların ancak imar 
planı değişikliği yapılarak, satışına karar verilmesinde, satış 
bedelleri TCDD tarafından yeni demiryolu inşaatı ve mevcut 
demiryollarının bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi ile demiryolu 
araçlarının temininde kullanılmak üzere TCDD Yönetim Ku-
rulu yetkili kılınmıştır.”

Ayrıca, TCDD’ye ait işletmecilik fazlası taşınmazlardan 
TCDD Yönetim Kurulunca uygun görülenlerin 4046 sayılı Ka-
nun çerçevesinde özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına devrine de imkan tanınmıştır.

Yasanın bu maddesi CHP tarafından iptali ve yürürlüğü-
nün durdurulmasına istemi ile Anayasa Mahkemesi’ne götü-
rülmüş ve halen 2008/87 esas sayısı ile esas incelemededir.

Yapılan bu ana düzenlemeler dışında da yapılmak istenen-
lere ilişkin İdare Mahkemelerince ve Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulları’nca verilen onlarca iptal kararı ve devam 
eden mahkeme süreçleri bulunmaktadır.  Açıkça görülmek-
tedirki tüm bu sürecin temel özelliği hukuksuzluktur. 

Hukuk’un “İdare (Kamu) mahkemelik olmuş bir yasa mad-
desine dayanarak işlem tesis edemez.” Temel ilkesi maalesef 
ülkemiz açısından hiçbir anlam taşımamaktadır. TCDD’ye ait 
taşınmazların değerlendirilmesinde de yürütme ve bağımlı 
bürokrasi tercihini aksi yönde kullanmaktan çekinmemek-
tedir.

3.3. 2003 Yılı Sonrası Yürütülen Çalışmalar

3.3.1. Liman Hizmetlerinin İşletme Hakkı Devir Yönte-
miyle Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.12.2004 T. ve 2004/128 
sayılı kararı ile TCDD tarafından işletilen limanlardan Haydar-
paşa Limanı hariç, Mersin, İzmir, İskenderun, Samsun, Ban-
dırma ve Derince Limanları, elde edilen gelir yeni demiryolu 
hatları yapımında kullanılmak üzere 2005 yılı içerisinde özel-
leştirilmek üzere özelleştirme kapsamına alınmıştır.

Özelleştirme programı kapsamına alınan TCDD’ye bağlı 6 
limandan;

	Mersin Limanı, 11 Mayıs 2007 tarihinde ihaleyi ka-
zanan firmaya devredilmiştir.
	İzmir Limanı özelleştirme ihalesi nihai pazarlık gö-

rüşmeleri 03/05/2007 tarihinde yapılmıştır. 24.07.2007 

tarihinde özelleştirme İdaresince onaylanarak Danış-
tay’a gönderilmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir.
	Derince Limanının özelleştirme ihalesi nihai pa-

zarlık görüşmeleri 12.09.2007 tarihinde yapılmıştır. 
22.11.2007 tarihinde Özelleştirme İdaresince onayla-
narak Danıştaya gönderilmiş olup, hukuki süreç devam 
etmektedir.
	Samsun Limanı ile Bandırma Limanının özelleş-

tirilmesine ilişkin olarak 20.02.2008 tarihinde ihaleye 
çıkılmış olup,  söz konusu ihale 16.05.2008 tarihinde 
kamuya açık olarak yapılan nihai pazarlık görüşmeleri 
ile tamamlanmıştır. İhale sonuçları Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun 19/09/2008 tarihli kararıyla onaylanmıştır. 
Hukuki süreç devam etmektedir.
	İskenderun limanı için ise yapılan ilk ihale iptal edil-

miş olup süreç devam etmektedir. 

Altın yumurtlar konumdaki limanlar, adeta dikensiz gül 
bahçesine dönüştürülerek, özel sektöre; elde edilen gelir de-
miryolu projelerinde kullanılacak gerekçesiyle devredilmeye 
başlanmıştır. Ancak 2008 yılı içinde alınan bir kararla özel-
leştirme gelirlerinin %60 karayolu, %40 demiryolu olarak 
dağıtılması öngörülmüş, 2009 bütçesinde ise bu oranlarda 
kaldırılarak elde edilen gelirlerin doğrudan bütçeye aktarıla-
cağı hükmüne yer verilmiştir.

3.3.2. 2003 Sonrası Dönemde Yapılan Diğer Değerlen-
dirmeler

2003 yılı ile başlayan dönem atıl taşınmazlar konusunda 
oldukça keskin bir tavır değişikliğinin yaşandığı dönemdir. 
Taşınmazların satışının yapılarak kısa sürede nakde çevril-
mesi veya değerlendirmesi ile finansal kaynak oluşturulması 
temel hükümet politikası haline gelmiştir. 

5335 sayılı kanun kapsamında; yaklaşık 20 milyon m2 ta-
şınmaz üzerinde ekspertiz hizmeti alınmıştır. Bu süreçte imar 
plan ve ekspertiz bedeli olarak yaklaşık 1 milyon TL tutarın-
da harcama yapılmıştır. İşletmecilik açısından ihtiyaç fazlası 
olan ve etaplar halinde satışı planlanan 520 adet taşınmazın 
satışının gerçekleşmesi ile yaklaşık 190 milyon TL gelir elde 
edilmesi hedeflenmiştir. 

Bu amaçla yerel yönetimlerle kurulan ilişkilerle İstanbul, 
Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Denizli, Aydın, Sam-
sun, Kayseri, Adapazarı, Isparta, Eskişehir ve Balıkesir başta 
olmak üzere kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Beledi-
yelerle işbirliğine gidilerek yük merkezlerinin kent dışına çı-
kartılarak, buradan boşalacak alanların sosyal amaçlı cazibe 

1 İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Köyü, 201 ada, 1 no’lu parse

2 İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mahallesi, 240 ada, 1 no’lu parselin Fenerbahçe Eğitim Kampının 
bulunduğu 8500 m²’lik kısmı

3 Zonguldak İli, Kozlu ilçesi, Kozlu 19 Mayıs Mahallesi, 143 ada, 2 no’lu; 139 ada, 22 no’lu parseller

4 Zonguldak İli, Merkez İlçe, Karaelmas Mahallesi, 794 ada, 1, 2 ve 3 no’lu parseller

5 İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 3641 ada, 1 no’lu parsel

6 Denizli İli, Merkez İlçesi, Koyunaliler Köyü, 520 ada, 13 no’lu parsel

7 Denizli İli, Merkez İlçesi, Çömleksaz Köyü, 602 ada, 3 no’lu parse

8 Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Mahallesi, 862 ada, 490, 129, 130, 131, 502, 504, 497 no’lu parsellerin ve 
861 ada, 488 no’lu parselin, 1170 ada, 416 no’lu parsel

9 Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 4503 ada, 2 no’lu parselin, Şehitishak Mahallesi, 814 ada, 3 
no’lu parsel

10

Amasya İli, Merkez İlçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 424 ada, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 no’lu parsellerin, 1675 
ada, 1, 2, 3, 4 no’lu parsellerin, 1676 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 no’lu 
parsellerin, 1678 ada, 1 no’lu parselin, 1679 ada, 1, 2, 3, 4 no’lu parsellerin, 1680 ada, 1 no’lu parselin, 1686 
ada, 1 no’lu parse
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m e r -
kezleri haline getirilmesi-
ne yönelik çalışmalar yapıldığı gö-
rülmektedir.

Kentsel dönüşüm projelerinin altyapısını oluşturacak 22 
il bazındaki imar plan çalışmaları önemli ölçüde tamamlan-
mıştır. 

Buna paralel şekilde daha önce triyaj garı, kara konteyner 
terminali vb. isimlerle anılan proje yeniden isimlendirilerek 
lojistik köy projeleri oluşturulmuştur. Her türlü ulaştırma mo-
duna etkin bağlantıları olan, depolama, bakım-onarım, yük-
leme-boşaltma, tartı, yükleri bölme, birleştirme, paketleme 
vb faaliyetleri gerçekleştirme imkânları olan ve taşıma mod-
ları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alan ve 
donanımlara sahip bir bölge olarak lojistik köyler ana amacın 
saklanmasına güçlü bir kılıf hazırlamış gibi görünmektedir.

Çünkü uzun yıllardır devam eden uğraşlara karşın ilginç 
bir şekilde Türkiye’nin ilk Lojistik köyü Samsun (Gelemen)’da 
inşa edilmiş ve 06.07.2007 tarihinde açılışı yapılmıştır. Buda 
göstermektedir ki; TCDD tarafından kentsel dönüşüm baş-
lığı altında yürütülen çalışmaların dinamiğini taşınmaz mal-
lar üzerinden yaratılacak rant ve bu rantın bölüşüm kaygısı 
oluşturmaktadır.

Hukuki dayanağını 5335 sayılı Kanunun 32. maddesinden 
alan satış yöntemi ile önemli değerlendirmeler yapılmıştır. 
Eskidji firması eliyle ve yıllardır beklediğiniz fırsat sloganıyla 
2007 yılında 12.04.2007 ve 22.10.2007 tarihlerinde gerçek-
leştirilen “Halktan Teklif Alma (Müzayede) Toplantısı” sonuç-
larına göre toplam 206.007,59 m2’lik 90 adet taşınmazın 
60.586.750 TL’ ye satışı gerçekleştirilmiştir. 

Araya giren mahkemelerin iptal ve yürütmeyi durdurma 
kararlarına karşın her seferinde mevzuat yenilenmiş ve ku-
ruma ait taşınmazların elden çıkarılmasına ilişkin süreç işle-
meye devam etmiştir. 

Özellikle 24.7.2008 günlü 5793 sayılı yasanın çıkması ile 
birlikte (Bu yasada, CHP tarafından iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması istemi ile Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüş 
ve Anayasa Mahkemesi’nce 2008/87 esas sayısı ile esas 
incelemededir.) TCDD taşınmazlarının satışına yönelik çalış-
malar yeniden hızlanmıştır.

Bu çerçevede; 5793 sayılı yasanın 43. maddesine göre 
Kuruma ait taşınmazların bir kısmı TCDD Yönetim Kurulunun 
28.11.2008 tarih 23/230 sayılı kararı ile Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına devredilmiştir.

Söz konusu taşınmazlar; 08.05.2009 tarih 27222 sayılı 
resmi gazetede yayımlanan Özeleştirme İdaresi Yüksek Ku-
rulunun 30.04.2009 tarih 2009/20 sayılı kararı ile TCDD’ye ait 

Çizelge 2’de yer alan taşınmazların 18 aylık süre içinde satış 
yolu ile özelleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu karara BTS tarafından yürütmenin durdurulması iste-
miyle açılan dava devam etmektedir.

Ancak bununla da yetinilmemiştir. 5793 sayılı Kanunun 
43 maddesinde yazılı olduğu şekilde TCDD mülkiyetin-
deki taşınmazlar için yatırım planı işletmecilik esaslarının 
değerlendirilmesi için 17.09.2008 tarih 44710 sayılı Genel 
Müdürlük emri ile bir “teknik komisyon” oluşturmuş. Bu 
komisyonun değerlendirmesi sonucu işletmecilik fazlası 
olarak belirlenen 9 adet taşınmaz (100.944,37 m2) ve 25 
adet Gar sahasının (8,992.085,17 m2) 5793/43 ve 4046 sayılı 
kanun hükümlerine dayanılarak, TCDD Genel Müdürlüğünün 
15.05.2009 tarih 9/69 sayılı kararı ile satışı yapılmak üzere 
Özelleştirme İdaresi başkanlığına devredilmiştir.

Kararda TCDD’nin ihtiyacı olmayan satılacak 25 gar; 
Eskişehir, Kırklareli, K.Ereğli, Kayseri, Karabük, Bor, Niğde, 
Balıkesir, Selçuk(Çamlık), Denizli, Uşak, Erzurum, Erzincan, 
Sivas, Muş, Kurtalan, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gazian-
tep, Konya, Adana, İskenderun, İsparta, Eğridir, Kütahya 
olarak sıralanmaktadır.

Çizelge 3: TCDD’nin ihtiyacı olmayan 9 adet 
Taşınmazın Listesi

Taşınmazın Yeri ve Vasfı Taşınmazın 
Büyüklüğü 
m2

Hereke istasyon Binası
Adapazarı İstasyon arsası 
Kilimli İstasyonu 
Karabük bayır mah Tic. Mer.
Karabük bayır mah Tic. Mer.
Karabük bayır mah Tic. Mer.
İzmir Konak Mersinli Çayırlık
Amasya Merkez Hızırpaşa
Hatay Dörtyol Yakacık Arsa+Türbe

15.614
3.316
3.200
57.111
6.363
8.442
20.320
4.551
33.514

TOPLAM 100.994

Bu çerçevede BTS tarafından TCDD Yönetim Kurulu 
kararına karşılık gerekli hukuki işlemin başlatılması için 
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı beklenmektedir.

4. Sonuç ve Genel Değerlendirme
TCDD mülkiyetindeki taşınmazların hemen tüm kamusal 

alanlar gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığını söylemek 
mümkündür. Bunlar arasında bir önceliklendirme yapmak 
mümkün değildir. Ancak, az gelişmişliğin ürünü olarak kısır 
faydacı yaklaşımlarla ortaya talana açık bir yapısal hastalık 
durumu çıktığı söylenebilir.

Kuşkusuz tüm demiryolu şebekesine yaygın olarak yürü-
tülen kentsel dönüşüm çalışmaları bu hastalığı açıkça ortaya 
koymaktadır. Demiryolları taşınmazlarının çoğunlukla tarihi 
kimliği ile ön plana çıkmış olması ve gar ve istasyon saha-
ların da yapılaşmanın yoğun olmaması ve kentin sosyal ve 
kültürel yapısına katabileceği faydaların yüksek olması se-
bebiyle TCDD tarafından kullanılmayan ve/veya kullanılma-
yacak olan taşınmazların kentin sosyal altyapı noksanlarının 
giderilmesinde önemli bir rezerv alanı olabileceği düşünü-
lebilir. 

Ancak; demiryolu ile ilgili kente katılma yada dönüşüme 
ilişkin örnekler incelendiğinde projelerin kamusal anlamda 
gerekli kaygıyı taşımadığı acı bir gerçektir.

Projelerin dikkati çeken en önemli özelliği ülkemizdeki 
demiryolu işletmeciliği ile ilişkilendirilmemiş olmasıdır. Yapı-
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lan bunca işe, taşınmaz malların değerlendirilmesine yöne-
lik bunca çabaya karşın, ülkemizde demiryolu sistemi için 
öngörülen orta ve uzun vadeli taşıma payına göre ihtiyaç 
duyulacak alan gereksinimi üzerinde hiçbir şekilde kafa yo-
rulmamıştır. Gerek Ulaştırma Bakanlığı ve gerekse TCDD’nin 
tüm çalışmalarında toplam taşımalar içerisinde özellikle yük 
taşımacılığındaki demiryolu payının % 25’ler düzeyine yük-
seltilmesi gerekliliği sürekli tekrarlanmaktadır. Bugünkü dü-
zeyinden yaklaşık 6–7 kat daha büyük bir operasyon geniş-
liğinden söz ettiğimize göre işte tam bu noktada hat kesimi 
bazında sistemin duyduğu alan ihtiyaçlarının belirlenmesi bir 
zorunluluktur. 

Kaldı ki TCDD’nin; tüm hedeflerinde atıl hale gelen taşın-
mazların değerlendirilmesi öncelikli olarak yer alırken, taşın-
mazın atıl olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme prose-
dürü ve/veya yöntemi bulunmamaktadır. Değerlendirilecek 
taşınmaza ilişkin diğer birimlerle adeta yasak savar tarzda 
yazışmalar yapılmakta ise de birimler orta ve uzun vadeli 
hedeflemelere uygun çalışmadıkları için yanıtlarını günlük 
güdülenmelerle oluşturmaktadırlar.

Aynı şekilde özellikle daha önce konteyner kara terminali 
şimdi ise lojistik köy olarak adlandırılan birimlerin karayolu 
ve lojistik sektörle ilişkisi karayolu bağlantısı olup olmadığın-
dan öte kurulmamaktadır. Bu kaygıların tamamen göz ardı 
edildiği ve sorunun belirginleşerek belgelendiği uygulamalar 
ise kentiçi raylı sistemlerle entegrasyon projeleridir. Gerek 
İzmir (EGERAY) ve gerekse İstanbul’da (MARMARAY) yürü-
tülen projelerde demiryolu koridorları adeta hovardaca yerel 
yönetimlerin hizmetine sunulurken ana demiryolu işletmeci-
liğine yönelik alan ihtiyaçları tamamen göz ardı edilmekte, 
oluşan kapasite darboğazları barınma yolları vb. önermelerle 
aşılmaya çalışılmaktadır. 

Özellikle hızlı tren projelerinin banliyö güzergahları ile kesi-
şen başlangıç ve bitim noktalarında yaşanan darboğaz mil-
yarlarca € tutarındaki bu projelerde bile daha önceden plan-
lanmadığı için önemli kısıtlılıklar yaratmaktadır. Ancak belki 
de en önemli sorun tüm bu projelerin hukuka takılmaktan 
kaçınamamaları yani hukuksuzluklarıdır. Buna rağmen huku-
ki süreç işleyene kadar geçen süreye sıkıştırılan uygulamalar 
geriye dönüşü güç tahribatları da beraberinde getirmektedir.

Tüm bu karmaşıklığın içerisinde taşınmazların değerlen-
dirmesinden sorumlu olan birim de adeta bir emlakçı edası 
ile çalışmakta ve demiryolu perspektifi dışında bu yönde gü-
dülenmesinin de verdiği atılganlıkla elden çıkarılabilecek ne 
varsa elden çıkarmaya çalışmaktadır.

Kentsel dönüşüm kavramının üzerinde dikkatle durulması 
gereken bir konu olduğu açıktır. Yürütülen tartışmalar gös-
termiştir ki kentin ne olduğundan başlayıp kentin tarihine, 
toplumların yaşamında üstlendiği kimlik ve role, sonrasında 
da kentleşme süreçlerini açıklayan nedenlere bakmadan 
kentsel dönüşümle ilgili bir perspektif oluşturmak kolay ol-
mayacaktır.  İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana sürekli 
olarak değişen koşullar ve ülkelerin tercihleri kentsel meka-
nın sürekli olan dönüşümünde doğrudan belirleyici olmuştur. 

Bu çerçevede günümüzde demiryolu varlığı toplumun or-
tak mirası olarak değerlendirilmeye başlamıştır. 2000’li yıllar 
itibariyle sadece İngiltere’de işlev değiştirerek koruma altına 
alınmış altmışa yakın demiryolu hattı ve 2000’in üzerinde 
koruma altına alınmış demiryolu yapısı bulunmaktadır. Hatta 
koruma konusunda daha da ileriye gidilerek demiryolu mira-
sı hakkında bilgi sahibi olmak, tanımak ve tanıtmak amacıyla 
bir yüksek lisans programı bile oluşturulmuştur. 

Ülkemizin demiryolu varlığı, ülkemizin ekonomik ve sos-
yal gelişimi, kentsel ve toplumsal yaşam üzerindeki yarattığı 
etki açısından Dünya Mirası Listesi’nde yer alan demiryolları 
ile eş değerdedir. Bu alanların geçmişi Osmanlı İmparator-
luğu’nun son yıllarını ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini özetle-
mektedir. Bu alanda, TCDD’nin yabancı şirketlerden, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne devredilmiş bir mirası söz konusudur. Bu 

miras mutlaka öne çıkarılmalıdır.
Ancak güncel tehditler bu mirastan geriye kalan izleri de 

yok edecek niteliktedir. Bugün, Anadolu Demiryolu Mirası 
Marmaray, Haydarpaşa ve Kartal Kentsel Dönüşüm Proje-
leri, Kente Yeniden Kazandırma Projeleri ve İstanbul-Ankara 
Hızlı Demiryolu Projesi gibi tehlikelerle karşı karşıya olduğu 
görülmektedir. Bu projeler mevcut istasyon alanlarının deği-
şimi konusunda baskı yaratacak niteliktedir. 

Bu anlamda 1980 sonrasında küreselleşmeye paralel ola-
rak yeni alışveriş ve iş merkezleri, gecekondu alanlarındaki 
yoğun apartmanlar, tarihi ve doğal alanlardaki oteller artık 
içselleştirilmiş görünmektedir. Bununla birlikte; birinci sınıf 
tarım alanlarında toplu konut üretmek, orman alanında for-
mula pisti yapmak, Haydarpaşa Limanı ve Garı’nın olduğu 
alana yoğun yapılaşma önermek, yolcu garları ile birlikte de-
miryolu sistemlerini kent dışına taşımak ve bunları “kentsel 
dönüşüm” adı altında sunmak kabul edilemez bir tutumdur. 

Finansman ve büyüme ile ilgili sorunları yalnızca sahip 
olunan gayrimenkuller üzerinden çözümlemek mümkün de-
ğildir.  Unutulmamalıdır ki kentsel dönüşüm tarif edilirken; 
“sürdürülebilirlik”, “insan odaklılık”, “katılım”, “stratejik yak-
laşım, program ve planlama” gibi kavramlarla birlikte anıl-
maktadır.

Kayseri örneğinde açıkça görülebileceği üzere kentsel dö-
nüşüm adı altında terk edilen alanlardan oluşabilecek rant 
yeni demiryolu bağlantısının finansmanına bile yetmemekte-
dir. Buda göstermektedir ki TCDD’nin Kurumsal bazda bele-
diyelerle iş birliği içerisinde yürüttüğü kentsel dönüşüm pro-
jeleri sisteme dönük bir finansman kaygısının ötesine geç-
miş ve bir anlamda talan niteliğine bürünmüş durumdadır. 

Bu sürecin kontrol altına alınması büyük önem taşımak-
tadır. Bunun için temel yaklaşım demiryolu varlığının ve tes-
cillenmesine ilişkin olarak BTS girişimleriyle başlatılan süre-
cin sonlandırılmasıdır. Hükümet tarafından atılan adımlarla 
gerçekleşmesi an meselesi olan TCDD’nin özelleştirilmesine 
karşı durulması, toplumun ortak hedefi olmalıdır. Ulaştırma-
nın ana plan ihtiyacı ivedilikle çözümlenmelidir. Ancak bu 
süreç sonrasında taşınmazlara ilişkin bir değerlendirme pro-
sedürü oluşturmak mümkün olabilecektir.
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Düzenli,  Etkin ve Verimli Bir Şekilde 
Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Gö-
rev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine 
İlişkin Konularda Yetki Kanunu”  3 Ma-
yıs 2011 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun 
ile AKP Hükümeti, mecliste yasalaşma 
hızının düşük olduğu gerekçesiyle 6 ay 
süreyle kullanmak üzere KHK çıkarma 
yetkisi aldı.  Anayasanın 91. maddesi-
ne göre TBMM, hükümete KHK çıkar-
ma yetkisi verebiliyor. KHK hükümetin 
meclis sürecini işletmeden kanun yap-
ması anlamına geliyor. Yani KHK, yü-
rütmeyi güçlendiren, yasamayı bypass 
eden bir araç. 

Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, 
etkin, verimli ve ekonomik bir şekil-

de yürütülmesi iddiasını taşıyan Yetki 
Kanunu, bakanlıkları yeniden belirle-
me yetkisi dahil olmak üzere temel-
de kamu hizmeti kavramını yeniden 
belirlerken aynı zamanda memur, işçi 
ve sözleşmeli personel statüsünde 
çalışanlar için de değişiklikler yapma 
yetkisini Bakanlar Kurulu’na yani ta-
mamıyla siyasi iradeye bırakıyor. 12 
Eylül 1980 darbesinin ardından çokça 
başvurulan ve meclis ve kamuoyunun 
denetiminden kaçmanın aracı ola-
rak kullanılan KHK’lar, AKP iktidarının 
meclisten geçiremediği, torbalara sığ-
dıramadığı, muhalefet nedeniyle geri 
almak zorunda kaldığı güvencesizliğe 
dair birçok düzenlemenin kolaylıkla 
geçirebileceği anlamını taşımaktadır. 
Çalışma hayatı her geçen gün çıkan 
yasalar, yönetmeliklerle güvencesiz-
leştirilirken, Bakanlar Kurulu’na ta-

nınan bu yetki ile çalışma hayatında 
güvencesizlik temel eksen olacak ve 
çalışanlar lehine birçok düzenleme ya-
salarla meşru hale gelecektir. 

Çevre, Orman ve Şehircilik
Bakanlığı(!)
AKP Hükümeti 6223 sayılı Yetki 

Kanunu’na dayandırarak genel se-
çimlere dört gün kala 8 Haziran 2011 
tarihinde, Bakanlar Kurulu’nu yeniden 
yapılandırdı. Bazı bakanlıkları kaldırdı, 
bazılarını ise birleştirdi. Açıklanan yeni 
kabine de, Ekonomi Bakanlığı, Avrupa 
Birliği Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı adlarında yeni bakan-
lıklar kurulurken; Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı yerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı yerine Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Çevre ve Orman Bakanlığı 
ile Bayındırlık ve İskân Ba-
kanlığı birleştirilerek Çevre, 
Orman ve Şehircilik Ba-
kanlığı olarak yeniden isim-
lendirildi. Kamu hizmetinin 
değişen niteliğine işaret 
eden yeni bakanlıklar, yeni 
dönemde hükümetin izleye-
ceği politikaları da Bakanlar 
nezdinde belirlemiş oluyor.

TMMOB ve bağlı odala-
rını da yakından ilgilendiren 
Bayındırlık ve İskân Ba-
kanlığı’nın Çevre ve Orman 

Bakanlığı ile birleştirilmesi içerisinde 
birçok soru işareti barındırırken, Ana-
yasanın 135. Maddesine göre ‘Kamu 
Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu’ 
tanımlanan TMMOB ve bağlı odaların 
geleceğiyle ilgili belirsizlikleri berabe-
rinde getirmektedir. 2009 yılında Dev-
let Denetleme Kurulu’nun  raporuyla 
başlayan saldırılar, yeni bakanlıkların 
kurulması ile birlikte ölüm pareken-
desini atıyor. Türkiye’de çevre, inşaat, 
imar, enerji ve tarım başta olmak üzere 
birçok konuda mesleği, meslektaşla-
rını yakından ilgilendiren konularda ve 
toplumsal sorumluluğu gereği muha-
lefet eden TMMOB ve bağlı odaları, 
uzun zamandır AKP iktidarının hede-
findeydi. Devlet Denetleme Kurulu’nda 
‘politika ile uğraşmasınlar’ diye hedef 
gösterilirken bugünde aynı gerekçeler-
le susturulmak istenmektedir. 

Giriş
12 Haziran genel seçimleri öncesinde 

bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına 
dair çıkarılan KHK’ler meslek odalarının 
da içerisinde yer aldığı birçok kurumun 
gündemine oturdu. Kamu hizmetinin 
neoliberal politikalarla birlikte nasıl ele 
alındığını yansıtan bakanlıkların teşki-
latlanmalarını ve görevlerini düzenleyen 
KHK’ler, Türkiye’de muhalefetin önemli 
bir kanadını oluşturan TMMOB ve bağlı 
odalarını da kontrol altına almaya yö-
nelik düzenlemeleri de içermektedir. 
TMMOB ve bağlı odalarının muhale-
fet alanlarını oluşturan yeni bakanlıklar 
yeni talan alanlarına işaret ederken bir 
yandan da kendi özerkliğini ve işleyişi-
ne yönelik düzenlemelerle birlikte sus-
turulmak istenmektedir. Bu sebeple 
bizler İnşaat Mühendis-
leri Odası Ankara Şubesi 
olarak, KHK’leri çıktıkları 
günden itibaren bugüne 
getiren sürece dair bir 
yazı hazırladık. Aynı za-
manda TMMOB ve bağlı 
odalarının KHK’ler ile ilgili 
basın açıklamalarını der-
ledik. Her türlü muhalefe-
tin sindirilmeye çalışıldığı 
günümüzde, mücadele-
nin sratejilerini belirlemek 
açısından önemli oldu-
ğunu düşündüğümüz 
KHK’ler ve onun temsil 
ettiği zihniyet, yeni süreci 
anlamamıza ve ona yö-
nelik stratejiler geliştirmemize yardımcı 
olacaktır. TMMOB’nin ve bağlı odaları-
nın direne direne nasıl bugünlere kadar 
geldiğini yeniden gösterme zamanı gel-
miştir. Bu ülkeyi, bu halkı ve TMMOB’yi 
teslim almak isteyenlere karşı, 85 bini 
aşkın üyesi ve örgütlülüğü ile Odamızı, 
daha aktif, daha fazla birlikte üreterek 
davranabilen bir direnç gücü haline ge-
tirerek ayağa kaldırmanın vakti gelmiştir. 
Tüm muhalefet kanallarının ve zeminle-
rinin baskı ve zor yoluyla sindirildiği ve 
yok edildiği, kitapların bomba kadar 
tehlikeli görüldüğü bu ülkede, bilimin, 
aklın ve muhalefetin TMMOB’ye ihtiyacı 
var. Artık bizim için her gün, ülkemiz ve 
geleceğimiz için, TMMOB için birlik ve 
mücadele günüdür.

6223 sayılı Yetki Kanunu
Mecliste yasalaşarak yürürlüğe gi-

ren 6223 sayılı “Kamu Hizmetlerinin 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİLMECESİ
KHK

TMMOB ve bağlı odalarını da yakından 
ilgilendiren Bayındırlık ve İskân Bakanlı-
ğı’nın Çevre ve Orman Bakanlığı ile bir-
leştirilmesi içerisinde birçok soru işareti 
barındırırken, Anayasanın 135. Mad-
desine göre ‘Kamu Kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu’ tanımlanan TMMOB ve 
bağlı odaların geleceğiyle ilgili belirsizlik-

leri beraberinde getirmektedir. 
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“Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı”nın amaç 
bölümünde, daha ön-
ceden kurulan “Çevre, 
Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı”ndan farklı 
olarak “meslek odaları-
nın mevzuatını düzenle-
me” ifadesi çıkarılarak, 
bakanlığın görev alanı 
ile ilgili mesleki hizmet-
lerin norm ve standart-
larını hazırlamak, geliş-
tirmek, uygulanmasını 
sağlamak ve ilgililerin 
kayıtlarını tutmakla sınırlı 

tutulmuş gözükse de Mesleki Hizmet-
ler Genel Müdürlüğü‘nün görev tanı-
mı TMMOB ve bağlı odaları aleyhine 
daha da genişletilmiştir.  

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlü-
ğü‘nün görevleri daha detaylı bir şekil-
de tanımlanırken; önceki kararnamede 
yer alan “Ülkenin planlama, projelen-
dirme ve yapım işlerinde faaliyet gös-
terenlerin rekabet gücünü artırmak için 
inceleme ve araştırmalarda bulunmak, 
stratejiler geliştirmek, meslek odaları 
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
yapmak ve koordinasyonu sağlamak” 
ifadesi ise bu kez kaldırılmıştır.

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararname‘de 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlü-
ğü‘nün görevleri şöyle sıralanıyor:

MADDE 12 - (1) Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik 
mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve 
müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenle-
meleri yapmak, uygulamaları denetle-
mek ve izlemek.

b) Gerçek kişilere ve özel hukuk tü-
zel kişilerine ait her türlü yapılar ile ilgili 
genel ilkeleri, stratejileri ve standartları 
belirlemek ve uygulanmasını sağla-
mak.

c) Planlama, harita yapımı, arazi ve 
arsa düzenlemesi, değerleme, parse-
lasyon, etüt ve proje müellifliği, harita 
plan, proje ve yapım kontrol müşavir-
liği, her türlü altyapı ve tesisat dâhil 
olmak üzere yapı müteahhitliği gibi 
hizmet alanlarında çalışan gerçek veya 
tüzel kişilerin görev, yetki ve sorum-
luluklarına ve kayıtlarının tutulmasına 
ilişkin esasları belirlemek, mesleki 
yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini de-
ğerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik 
belgeleri vermek veya verilmesini ve 
kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

ç) Planlı ve plansız alanlardaki proje-
lendirme ve yapılaşmaya, yapı ruhsatı 
ve yapı kullanma izinlerinin ulusal ad-
res veri tabanına dayalı olarak düzen-

8 Haziran tarihli mükerrer 
Resmi Gazete’de yayımla-
nan 636 sayılı ‘Çevre, Or-
man ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmün-
de Kararname’ de yapılan 
düzenlemelere göre, ba-
kanlığın görev alanına gi-
ren meslek kuruluşlarının 
(TMMOB ve Bağlı odala-
rının da içerisinde olduğu) 
bakanlığın ‘Mesleki Hiz-
metler Genel Müdürlüğü’ne 
bağlanması yanında meslek 
odalarının mevzuat, norm 
ve standartlarını belirleme yetkisini de 
bakanlığa veriyor. 636 sayılı KHK’nın 
‘görevler’ başlıklı 2. Maddesinde mes-
lek odalarının mevzuatını belirleme 
yetkisinin bakanlığa geçirileceği belir-
tiliyor. TMMOB ve bağlı odalarını etki-
leyen ilgili maddeler:

Madde 2-a) Yerleşmeye, çevreye 
ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı 
ve yapım mevzuatını hazırlamak, uy-
gulamaları izlemek ve denetlemek, 
Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki 
hizmetlerin ve bu meslek mensupları-
nın kayıtlı oldukları meslek odalarının 
mevzuatını, norm ve standartlarını ha-
zırlamak, geliştirmek, uygulanmasını 
sağlamak, ilgililerin kayıtlarını tutmak. 

‘Mesleki Hizmetler Genel Müdürlü-
ğü’ başlıklı ilgili KHK’nın 12. Maddesi 
şöyledir:

Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü
Madde 12- (1) Mesleki Hizmetler 

Genel Müdürlüğü’nün görevleri şun-
lardır:

a-Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik 
mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve 
müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenle-
meleri yapmak, uygulamaları denetle-
mek ve izlemek.

b-Planlama, harita yapımı, arazi ve 
arsa düzenlemesi, değerleme, parse-
lasyon, etüt ve proje müellifliği, harita 
plan, proje ve yapım kontrol müşavirli-
ği, bilirkişilik, her türlü altyapı ve tesisat 
dahil olmak üzere yapı müteahhitliği 
gibi hizmet alanlarında çalışan gerçek 
veya tüzel kişilerin görev, yetki ve so-
rumluluklarına ve kayıtlarının tutulma-
sına ilişkin esasları belirlemek, mesleki 
yeterlilikleri ile kuruluş yeterliliklerini 
değerlendirerek bunlara tescil ve ye-
terlik belgeleri vermek veya verilmesini 
ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

c-Kamu ve özel sektöre ait her türlü 
yapı ve tesisin projelerinin ve yapım iş-
lerinin denetlenmesinde görev alacak 
mimar ve mühendisler ile yardımcı 
kontrol elemanlarının, yapı denetim 
kuruluşlarının ve müşavirlik kuruluş-

larının niteliklerine, görev, yetki ve 
sorumluluklarına ilişkin esasları belir-
lemek, mesleki yeterlilikleri ile kuruluş 
yeterliliklerini değerlendirerek bunlara 
belge verilmesini ve kayıtların tutulma-
sını sağlamak.

ç-Bakanlığın görev alanına giren 
konularla ilgili olarak mimarlık ve mü-
hendislik meslek kuruluşlarına ilişkin 
mevzuat düzenlemelerini yapmak ve 
denetlemek.

d-Çevre Yönetimi, çevre denetimi ve 
çevresel etki değerlendirmesi iş ve iş-
lemlerinde görev alanların niteliklerine, 
görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 
esasları belirlemek, mesleki yeterlilik-
leri ile kuruluş yeterliliklerini değerlen-
direrek bunlara belge verilmesini ve 
kayıtların tutulmasını sağlamak.

e-Çevresel etki değerlendirmesi 
raporu hazırlanması, çevre labora-
tuarları, çevre danışmanlık firmaları, 
belediyelerin çevre koruma tesislerinin 
projelerinde ve işletilmesinde görev 
alacak elemanları eğitmek, proje ve 
tesis kriterlerini geliştirmek, mesleki 
yetkinliği arttırmak.

f-Ülkenin planlama, projelendirme 
ve yapım işlerinde faaliyet gösteren-
lerin rekabet gücünü arttırmak için 
inceleme ve araştırmalarda bulunmak, 
stratejiler geliştirmek, meslek odaları 
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

g-Bakan tarafından benzeri görevle-
ri yapmak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
AKP Hükümeti, Çevre, Orman ve 

Şehircilik Bakanlığı daha oluşturulama-
dan 4 Temmuz 2011 tarihinde yayımla-
nan KHK’ler ile Bakanlığı ikiye böldü ve 
içinden “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” 
ile “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” çıktı. 
Daha bir ay bile dolmadan, kararname-
lerin mürekkebi bile kurumadan kurdu-
ğu bakanlığı kaldırıp yerine iki bakanlık 
kurması; AKP‘nin kamu yönetimi ile 
ilgili olarak ne kadar planlı, programlı 
çalıştığının güzel bir göstergesidir!

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ile “Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı” Daha bir ay bile 
dolmadan, kararnamelerin mürekkebi 
bile kurumadan kurduğu bakanlığı kal-
dırıp yerine iki bakanlık kurması; AKP‘nin 
kamu yönetimi ile ilgili olarak ne kadar 
planlı, programlı çalıştığının güzel bir 

göstergesidir!
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görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 
esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri 
ile kuruluş yeterliklerini değerlendire-
rek bunlara belge verilmesini ve kayıt-
larının tutulmasını sağlamak.

j) Çevresel etki değerlendirmesi ra-
poru hazırlanmasında, çevre laboratu-
varları, çevre danışmanlık firmaları ile 
belediyelerin çevre koruma tesislerinin 
projelerinde ve işletilmesinde görev 
alacak elemanları eğitmek, proje ve 
tesis ölçütlerini geliştirmek ve mesleki 
yetkinliği artırmak.

k) Konut politikalarının belirlenme-
sine yönelik çalışmalarda bulunmak, 
belirlenmiş politika, plan ve stratejilere 
göre uygulamayı temin ve sonuçlarını 
takip etmek.

l) Yapı kooperatiflerinin ve üst birlik-
lerinin kurulması, işleyişi ve denetlen-
mesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutul-
masını sağlamak ve uygulamaları de-
netlemek.

m) Bakan tarafından verilen benzeri 
görevleri yapmak.

İki Yeni Bakanlık ve Yeni Bakanlar
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlı-

ğı’ndan çıkarılan iki yeni bakanlığın ba-
şına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
eski TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na da 
eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu getirildi. Tek bakanlığın Bakan-
lar Kurulu’na getirilecek isimlerin belir-
lenmesine birkaç gün kala ikiye ayrıl-
ması akılda birçok soru işareti bıraktı. 
İlgili bakanlıklara atanan her iki bakan 
da bu zamana kadar kendi alanlarında 
ticarileştirme ve talan projelerine im-
zalarını atmış isimler. Daha önce çevre 
sorunlarına ve özellikle suların talanına 
yönelik yaptığı işler nedeniyle “Çevre 
düşmanı Çevre bakanı” sıfatını kaza-
nan Bakan olarak tarihe geçen Eroğlu, 
tekrar su işleriyle ilgili bir bakanlığa ge-
tirilmesi çok manidar. Bu bakanlık ile 
ormanları talan eden maden şirketleri 
ile HES projelerinin kolaylıkla ve daha 

yaygın bir şekilde yapılacağı görül-
mektedir. 

Dar gelirlilere konut yapma iddiasıyla 
gelen TOKİ’nin eski Başkanının ismin-
de çevre ve şehrin bir arada kullanıldı-
ğı bir bakanlığa getirilmesi son derece 
ironik. Tüm yatırımlarda doğa ve kültür 
açısından denetleyici görevler üstele-
necek “bağımsız” bir çevre bakanlığı 
gerekirken, sadece şehirciliğe bağ-
lanması iktidarın niyetini açık eden bir 
tutum. Bayraktar’ın kişiliğinde “TOKİ” 
deneyimlerine bağlanmasıyla birlikte 
çevreyi ve şehirciliği “yok sayma”nın 
bu kez “bakanlık güvencesi”yle sür-
dürülmesi anlamını taşımaktadır. Yeni 
Bakanlık ile en küçük ilçeye dahi gire-
ceklerini ifade eden Bayraktar, her tür-
lü arazinin imara açılacağını ve bakan-
lığın ihtiyaca bakmadan yapılaşmaya 
ağırlık vereceğini göstermektedir.

TMMOB ve Mücadele
Eğitimden sağlığa, tarımdan doğa-

ya kadar yaşamımızın birçok alanının 
piyasalaştırma tehdidi altında olduğu 
günümüzde, iktidar direnç gösteren 
muhalefet unsurlarını hızla yok etme 
sürecine girmiştir. Yeki Kanunu’yla 
başlayan ve bakanlıkların kurulmasıyla 
devam eden süreçte, iktidar Türkiye’de 
önemli muhalefet unsurlarından biri 
olan TMMOB ve bağlı odalarını bakan-
lığa bağlayarak susturmak istemek-
tedir. TMMOB ve bağlı odalarını, bu 
ülkeyi, bu halkı teslim almak isteyen-
lere karşı, daha aktif, daha fazla birlikte 
üreterek davranabilen bir direnç gücü 
haline getirerek ayağa kaldırmanın 
vaktidir. Tüm saldırılara karşı bu zama-
na kadar olduğu gibi yine doğruları sa-
vunmanın zamanıdır. Bundan sonraki 
süreçte de TMMOB ve bağlı odaları, 
kendisine yönelen her türlü saldırıya 
karşı gerek hukuksal gerek de toplum-
sa mücadelesini her türlü platformda 
sürdürecektir. Aşağıda bugüne kadar 
TMMOB ve Bağlı odalarının konuyla 
ilgili açıklamaları bulunmaktadır. 

lenmesine ilişkin usul, esas ve stan-
dartları belirlemek.

d) Planlama, projelendirme, yapım 
ve kamulaştırma iş ve işlemlerinde 
görev alacak bilirkişilerin niteliklerine 
ve mesleki yeterliklerine ilişkin usul ve 
esasları belirlemek.

e) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkın-
da Kanun ile Bakanlığa verilen görev-
leri yapmak.

f) Yöresel mimarinin ve yapılarda 
yerel malzemenin kullanımının teşvik 
edilmesi, binalarda enerji verimliliğinin 
sağlanması ve ileri yapım teknolojile-
rinin kullanılması ve yaygınlaştırılması 
için gerekli tedbirleri almak.

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile 
gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel ki-
şilerine ait her türlü yapıların denetlen-
mesinde görev alan mimar ve mühen-
disler ile yardımcı kontrol elemanlarını 
denetlemek, ilgili idareler ile denetim 
ve müşavirlik kuruluşlarınca denetlen-
mesini sağlamak.

ğ) Yapım işlerinde görev alan şantiye 
şefleri, fen elemanları ve yetki belgeli 
ustaların faaliyetlerinin, durumlarına 
göre, ilgili idarelerce veya meslek ku-
ruluşlarınca denetlenmesini sağlamak.

h) Kamuya ve özel sektöre ait her 
türlü yapı ve tesisin projelerinin ve 
yapım işlerinin denetlenmesinde gö-
rev alacak mimar ve mühendisler ile 
yardımcı kontrol elemanlarının, yapı 
denetim kuruluşlarının ve müşavirlik 
kuruluşlarının niteliklerine, görev, yetki 
ve sorumluluklarına ilişkin esasları be-
lirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş 
yeterliklerini değerlendirerek bunlara 
belge verilmesini ve kayıtlarının tutul-
masını sağlamak.

ı) Bakanlığın görev alanına giren 
konularla ilgili olarak mimarlık ve 
mühendislik meslek kuruluşlarına 
ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bun-
ları denetlemek.

i) Çevre yönetimi, çevre denetimi ve 
çevresel etki değerlendirilmesi iş ve iş-
lemlerinde görev alanların niteliklerine, 

TMMOB Antalya İL Koordinasyon Kurulu (İKK): 
“Bir Ustalık Dönemi Eseri: Kararnameler Dönemi 
ve TMMOB’nin İşlevsizleştirilmesi”

TMMOB Antalya İKK, 7 Temmuz 2011 tarihinde AKP İk-
tidarının KHK ile kurduğu yeni bakanlıklar ve TMMOB’nin 
işlevsizleştirilmesine yönelik düzenlemelerle ilgili bir basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada, seçimler öncesinde Tor-
ba yasa ile çalışanların haklarını birçok alanda kısıtlayan 
AKP iktidarının meclis tatile girmeden aldığı yetki kanunu 
ile şimdi de mühendis, mimar, şehir plancılarının meslek 
alanlarına ve mesleki örgütlerine ilişkin düzenlemelere ko-
yulduğu belirtilmiştir. Açıklamanın devamında, yeni kuru-
lan bakanlıklardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel 
yönetimlerin planlama 

ve denetim yetkileri ellerinden alınmakta ve merkezi ida-
reye devredildiğini, bir diğer yeni kurulan bakanlık olan 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ormanlık alanlarımız ve 
su kaynaklarımız başta olmak üzere yer altı ve yer üstü 
zenginliklerimizin piyasalaştırılması ve talan edilmesinin 
amaçlandığı ifade edilmiştir. Bilim ve tekniğin gelişimi, 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının yeterliliği ve mes-
lek odalarının kuralları ve işleyişi bakanlık bünyesindeki 
bir genel müdürlüğe teslim edilemeyeceğinin belirtildiği 
açıklamada, iktidar kentler, kıyılar, denizler, tarım alanla-
rı, doğal kaynaklar ve ülkenin geleceği hakkında bir kez 
daha düşünmeye davet edilirken, mühendis, mimar ve 
şehir plancıları geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkenin 
gelişmesi ve korunması yolunda katkılarını ve hizmetlerini 
her türlü engellemeye karşın sürdürecekleri belirtildi. 

İn
ce

le
m

e:
 K

H
K



51 an
ka

ra bülten

 tem

-ağu  ikibinon
bi

r

TMMOB: “Genel Seçim Sonuçları, KHK’ler, Yeni Kurulan Ba-
kanlıklar ve Görevlerimiz Üzerine TMMOB Örgütlülüğüne”

TMMOB, 17 Haziran 2011 tarihinde genel seçim sonuçları ve 
8 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan başta 
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer Kanun Hük-
münde Kararnamelerle ile ilgili olarak TMMOB Örgütlülüğüne 
yönelik bir mesaj yayımladı. Yapılan açıklamada, TMMOB ve 
bağlı odalarının bugüne kadar “mesleki demokratik kitle örgü-
tü” olma sorumluluklarını yerine getirdikleri belirtilerek, “yap-
tıkları yapacaklarının teminatı olan” AKP’nin, kendinden yana 
bir Türkiye’yi oluşturma projesinin tüm hızıyla bu dönemde 
de devam edeceğinin açık olduğu belirtildi. Açıklamada, yeni 
kurulan bakanlıkların ve bu bakanlıkların görev ve yetkilerinin; 
mesleğimize, insanımıza ve ülkemize ne getirip ne götürdü-
ğünün açığa çıkarılmasının önümüzde önemli bir görev olarak 
durduğu ifade edildi. Açıklama da ayrıca, TMMOB’un bu ülke-
nin bir nefes ama-verme alanı olduğu belirtilerek, TMMOB’un, 
kurumsal kimliğine, mühendislere, mimarlara, şehir plancıları-
na yönelik her türden baskıya karşı duracağını ve TMMOB’un 
bu dönem çalışmalarının üç kelimeyle ifade edileceği belirtildi: 
Mücadele, mücadele, mücadele…

TMMOB: “Yeni Kanun Hükmünde Kararnameler 
Üzerine TMMOB Örgütlülüğüne”
TMMOB, 5 Temmuz 2011 tarihinde KHK ile oluşturulan Çevre, 

Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak ikiye bölünmesi ile ilgili 
olarak 5 Temmuz 2011 tarihinde TMMOB Örgütlülüğüne yönelik 
bir mesaj yayımladı. Açıklamada, daha bir ay bile dolmadan, ka-
rarnamelerin mürekkebi bile kurumadan kurulan bir bakanlığın 
ikiye bölünmesi, AKP’nin kamu yönetimi ile ilgili olarak ne kadar 
planlı, programlı çalıştığının güzel bir göstergesi olduğu ifade 
edilmiştir. TMMOB ve bağlı odalarıyla ilgili olarak düzenlemeleri 
içeren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kuruluş, Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında çıkarılan KHK da, “meslek odalarının mevzua-
tını düzenleme” ifadesinin çıkarıldığının belirtildiği açıklamada, 
Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve stan-
dartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve 
ilgililerin kayıtlarını tutmakla sınırlı tutulmuş gözükse de Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün görev tanımı TMMOB ve bağlı 
odaları adına daha da genişletildiği belirtilmiştir. AKP’nin TM-
MOB ve bağlı odalarına saldırılarında bir değişiklik olmadığının 
belirtildiği açıklamanın devamında, “ Şimdi örgütlülüğümüzü ve 
mücadelemizi güçlendirme zamanıdır” diye belirtildi. 

İnşaat Mühendisleri Odası(İMO): “6223 Sayılı Yetki 
Yasası ve 636 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname”
İMO, 22 Haziran 2011 tarihinde 6223 sayılı Yetki Yasası 

ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan 636 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname ile ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada, siyasi iktidarın seçim öncesinde iyice 
pervasızlaşarak totaliter rejimleri aratmayan antidemokratik 
uygulamalarının, kamu hayatını düzenleme hususunda da 
odamız ve birliğimize yönelik saldırılarla somutlaştığı belir-
tildi. Hiçbir demokratik sistemde meclis faal durumdayken, 
meclise danışmadan yetki kanunu alınamayacağının ifade 
edildiği açıklamada, ancak savaş durumunda alınabilecek 
yetki kanunun AKP’nin kimlere savaş açtığını gözler önüne 
serdiği belirtildi. Açıklamanın devamında, TMMOB ve bağlı 
odalarının tek ilkesi ve değeri serbest piyasa ekonomisinin 
vahşeti olan siyasi iktidarın yaşamın her alanına yönelik sal-
dırılarına karşı mücadele ettiği için hedef alındığı belirtilerek, 
“Birliğimiz ve Odamız sürdürdüğü mücadele ile ne rant uğ-
runa kentlerimizin talan edilmesine ve geri dönüşü olmayan 
çevre tahribatlarına, ne de kar uğruna güvencesizleştirmeye 
ve ölüme neden olan çalışma koşullarına sessiz kalmaya-
cak, mücadelesini sürdürecektir” diye belirtildi. 

İMO: “Odamız ‘Odalığını Bilmeye’ Devam Edecektir”
İMO, 23 Haziran 2011 tarihinde eski Çevre ve Orman Ba-

kanı, yeni Orman ve Su İşleri Bakanı olan Veysel Eroğlu’nun 
İMO ve meslek odalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamalar 
üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı. 

Eroğlu, 21 Haziran 2011 tarihinde Afyonkarahisar’ın Ba-
yat ilçesine yaptığı ziyarette meslek odalarına çekidüzen 
vereceklerini dile getirmesi ve bir vatandaşın bir inşaat mü-
hendisiyle ilgili yaşadığı sorunları anlatmasını fırsat bilerek, 
yapı denetimi ve deprem gibi konular başta olmak üzere 
odaları meslekleriyle ilgili olarak sorumluluklarını yetirne 
getirmedikleri iddiasında bulunmuştur. İnşaat mühendisleri 
para topluyor ama meslekle ilgili bir şey yapmıyor iddiasın-
da bulunan Eroğlu, “meslek odalarına çekidüzen vereceğiz 
ve bu konuyu ele alacağız” diye açıklama yapmıştır. Mes-
lek odalarının meslekleriyle ilgili bir şey yapmadıklarını iddia 
eden Eroğlu, “meslek odaları mesleğiyle ilgili hiçbir çalışma 
yapmıyor siyaset yapıyor. O zaman siyasete atılın” diye oda-
lara yönelik düşüncelerini ifşa etmiştir. Eroğlu’nun yaptığı bu 
açıklamayla ilgili olarak İMO, mesleğiyle ve meslektaşlarıyla 
ilgili olan bir çok konuda toplumsal sorumluluğu doğrultu-
sunda uyarılarda bulunduklarını ve gerekli çalışmaları yap-
tıklarını ifade etti. Açıklamanın devamında, “Hiç kimsenin 
endişesi olmasın ki, kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
kuruluşu olan Odamıza had bildirmeye yeltenen, görev ve 
sorumluluklarının sınırlarını çizmeye kalkışan siyasetçiler 
olduğu müddetçe, Odamız “odalığını bilerek” meslek hak-
larını ve onurunu korumaya, halkımızın çıkarlarını savunma-
ya, rant ve kar uğruna satılığa çıkarılan geleceğimize sahip 
çıkmaya devam edecektir” diye belirtildi. 

Maden Mühendisleri Odası (MADENMO):
“Bu Oyunu Bozacağız”
MADENMO, 21 Haziran 2011 tarihinde KHK ile oluşturu-

lan “Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı” ile “Mesleki Hiz-
metler Genel Müdürlüğü” üzerine 21 Haziran 2011 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Hükümetin meslek 
odalarını susturmak amacıyla Odalara “çekidüzen verme” 
niyetinin çok uzun zamandır bilindiği belirtilerek yapılmak 
istenenin meslek odalarının mevzuatını düzenleme yetkisi-
nin TMMOB’den alınarak AKP iktidarının meslek odalarının 
istediği gibi yönetmesi olduğu ifade edilmiştir. Açıklamanın 
devamında, bu ülkenin madenciliğinden, sanayileşmesin-
den ve gelişmesinden sorumluluk duyan maden mühen-
dislerinin örgütlü yapısı olan Maden Mühendisleri Odası ola

rak, ülkeye, mesleğe ve meslektaşlarına hizmet etmeye de-
vam edeceklerini belirterek, “aklın ve bilimin ışığına inanmış 
ve bu ülkenin emekten ve halktan yana olan mühendisleri 
ve onların örgütlülüğü hiçbir düzenleyici işlemle ıslah edile-
mez” deiye ifade edildi. 
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ZMO: “Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşki-
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile İlgili Olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na”

ZMO, 24 Haziran 2011 tarihinde TMMOB’un bağlı odalarına 
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevle-
ri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili olarak ilgili 
odaların mesleklerine ve meslektaşlarına etkilerine ilişkin olarak 
görüş istediği gönderdiği yazıya cevaben bir açıklama yayımla-
mıştır. Açıklamada, oluşturulan yeni bakanlıklarla zaman içinde 
yeterli değerlendirmenin yapılmadan kamu hizmetlerinde farklı 
bir yapı oluşturduğuna dikkat çekilerek yeni Bakanlık oluşum-
larının sağlıklı bir yapı taşımayacağı belirtilmiş ve bu yapılaşma-
nın önümüzdeki zaman dilimlerinde işleyiş aksaklıklarına neden 
olabileceği ifade edilmiştir. Açıklamanın devamında söz konusu 
KHK’nın meslek odalarının yetkinlilerinin Bakanlığa devredilme-
si yönünde düzenlemeler içerdiğini belirterek Bakanlığın mes-
lek odaları ile sadece ihtiyaç duyduğunda, koordinasyonu sağ-
layarak işbirliği yapacak kurumlar olarak tanımlandığı ifade edil-
mektedir. Bu durumun TMMOB’yi ve bu çatı altında oluşturul-
muş diğer Odaları işlevsiz bir hale getireceği ve Kamu Kurumu 
niteliğindeki yapısından uzaklaştırarak, dernek statüsü alması-
na yol açacağı, aşağıdaki önerilerle vurgulanmıştır: 1-TMMOB 
ve tüm Odaların bu oluşuma karşı ivedi olarak ortak bir metin 
üzerinde imza kampanyası başlatmaları, 2-TMMOB Başkanı ve 
Oda Başkanlarının ortak bir metin üzerinde ardı ardına gele-
cek şekilde basın toplantıları düzenlemeleri, basın açıklamaları 
yapmaları, 3-Odaların Ankara dışındaki örgütlerinin yerel basına 
açıklamalarda bulunmaları, 4- Kanunun Anayasa Mahkemesi-
ne götürülebilmesi için, siyasi parti temsilcilerinin TMMOB Baş-
kanı ve Oda Başkanlarınca ziyaret edilmesi, 5-Hukuksal zemin-
de yapılabilecek diğer mücadele olanaklarının araştırılması ve 
hayata geçirilmesi, 6-Diğer sivil toplum kuruluşları ve sendikalar 
ile birlikte mücadelenin genişletilmesi uygun olacaktır.

Harita ve Kimya Mühendisleri Odası(HKMO): “Hayal-
ler ve Gerçeklerle Seçime Giderken”

HKMO, 10 Haziran 2011 tarihinde dokuz yıldır iktidarda 
olan hükümeti sorgulamak ve seçime 4 gün kala Resmi Ga-
zete’de yayımlanan KHK’ler ile ilgili olarak bir basın açıkla-
ması yaptı. Açıklamada, “Haklarımız, geleceğimiz, halkımız 
ve ülkemiz için önemli bir dönemi belirleyecek olan bu se-
çimde, harita ve kadastro mühendisleri, adil ve çağdaş bir 
Türkiye yaratmak için, dünyada ve ülkemizde yaşananlara 
seyirci kalmayan, olup bitenlerin bilincinde, sorgulayan ve 
konuşan bir toplumdan yana” olduğunu belirterek bu yol-
da, karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe 
karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği, sömürüye karşı eme-
ği savunmaya, “Başka bir Türkiye ve yeniden insan” için 
onurlu ve dik yürüyüşünü sürdürmeye devam edeceklerini 
belirtti. Açıklamanın devamında, “seçime birkaç gün kala, 
siyasal iktidarın, “Kanun Hükmünde Kararname” yetkisini 
kullanarak Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçeve-
sinde hem özel yasalardan hem de Anayasadan gücünü 
alan “meslek odaları”na yönelik, ilgili anayasa maddesine 
aykırılığı çok açık olan bir düzenlemeye gitmek istemesi, de-
mokrasi anlayışında her yönüyle yeni bir tartışma sürecinin 
başlayacağını göstermektedir.” diye ifade edildi. 

Elektrik Mühendisleri Odası(EMO): “AKP Hükümeti, 
636 Sayılı KHK ile Meslek Örgütlerini Hedef Aldı”
EMO, 29 Haziran 2011 tarihinde AKP Hükümeti’nin çı-

kardığı 636 sayılı KHK ile kurulan Çevre, Orman ve Şe-
hircilik Bakanlığı ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada,  AKP Hükümetinin, genel seçimler öncesinde 
TBMM’den geçirdiği Yetki Yasası kapsamında çıkardığı ka-
nun hükmünde kararname (KHK) ile TMMOB ve TMMOB‘a 
bağlı meslek odalarının özerkliğini yok edip, iktidara bağ-
lamaya çalışmak istediği belirtildi. TMMOB’un çalışmaların-
da üyesine ve topluma karşı sorumlu olduğunun belirtildiği 
açıklamada ayrıca, iktidarın kontrolsüz güç arayışı içerisin-
de TMMOB’un tüm örgütlülüğüyle birlikte mesleğine, mes-
lektaşlarına ve kamu yararına sahip çıkılacağının ve her türlü 
platformda gereken mücadelenin verileceği belirtildi. 

HKMO: “KHK’ler, Birliğimiz TMMOB ve Mücadelemiz…”
HKMO, 15 Temmuz 2011 tarihinde Öncelikle Çevre, Orman 

ve Şehircilik Bakanlığı olarak kurulan bakanlığın, daha sonra 
Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su işleri Bakanlığı olarak ikiye 
ayrılmasıyla ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açık-
lamada, TMMOB’un  24 Ocak 1980 ekonomik kararları ile 12 
Eylül 1980 darbe sonrası Türkiye‘nin reformlar adı altında uy-
gulamaya konulan programlar sonucu neo-liberal politikalar ile 
nasıl dönüştürüldüğünün bilinci içerisinde olduğu belirtilerek,  
TMMOB’un ülkemizde yaşanılmakta olan bu olumsuz geliş-
meleri, meslek alanlarımızdan hareketle oluşturulan bilimsel ve 
teknik raporlar ile üyelerine ve kamuoyuna açıkladığı ve gerek-
tiğinde yine kamu ve toplum yararı adına yargıya gittiği belirtildi. 
Yargıdan çıkan iptal kararları iktidarlarca beğenilmediği vurgu-
lanan açıklamada, “TMMOB ve meslek odaları, bu yüzden se-
vilmeyen “kötü çocuk”tur. Disiplin ve zapturapt altına alınması 
gereklidir. İzlenecek yol da bellidir.” Diye belirtildi. Açıklamanın 
devamında, “Bu ülkenin aydınlık ve gülen yüzü olan TMMOB ve 
bağlı Odaları, dün olduğu gibi bugün de onurlu yürüyüşünü ve 
haklı mücadelesini her platformda sürdürecektir. Baskılar bizi 
yıldıramayacaktır. Bilim ve akıl sus(turula)mayacaktır. Odamız, 
bilimin ve aklın ışığında bu yoldaki örgütlü mücadelesine de-
vam edecektir.” denildi. 

Mimarlar Odası(MO): “Meslek Odalarının ‘Özerk  ve 
Kamusal’ Kimliğini Yok Sayan 644 Sayılı KHK İptal Edil-
melidir!”

MO, 25 Temmuz 2011 tarihinde 644 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname(KHK) ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’na verilen yetkilerle ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması 
yaptı. Yapılan açıklamada MO, “2002 yılından sonra AKP 
iktidarları döneminde “ileri demokrasi” söylemi altında anti 
demokratik girişimler kaygı verici düzeye ulaştığı ancak, bu 
düzenleme ile Meslek Odaları, bu kez çok daha farklı bir bo-
yutta “otoriter bir uygulama” ile karşı karşıya bulunmakta-
dır diye uyarıda bulundu. Söz konusu açıklamada, KHK’nın 
“kamu ve toplum yararına” çalışmalarını sürdüren meslek 
odalarına karşı iktidar ve kimi çevrelerin “işlevsizleştirme, 
etkisizleştirme, sindirme ve tasfiye” çabalarını sistematik 
bir şekilde sürdüklerini kaydetti. Açıklamada MO, odalarına 
ve birliklerine sahip çıkacaklarını belirterek, Mimarlar Odası 
olarak, diğer Meslek Odaları ile birlikte ve TMMOB koordi-
natörlüğünde, KHK‘nin iptal edilerek bu hukuksuzluğun gi-
derilmesi için hukuki girişimler dahil olmak üzere her alanda 
çabalarını yoğunlaştırarak, etkinlik ve kampanyalar düzenle-
yeceklerini belirttiler. Açıklamada ayrıca, meslek odalarının, 
meslek ortamının ve demokrasinin olmazsa olmaz güven-
celeri olduğunu belirterek, onlara sahip çıkmanın, yaşama 
ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu ifade ettiler. 

Makine Mühendisleri Odası(MMO): 
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK Üzerine Rapor”
MMO, 9 Temmuz 2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında çıkarılan KHK ile ilgili olarak 
bir rapor hazırladı. Raporun tam metnine ulaşmak için: http://
www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7443&tipi=9
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BOREN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Yönetim Kurulu 

toplantısı 10 Haziran 2011 tarihinde yapıldı. TMMOB’yi temsi-
len Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras’ın katıldığı toplantıda, 
planlama çalışmalarıyla sürdürülen ve sonuçlanan projeler gö-
rüşüldü. 

HOPA HALKI YALNIZ DEĞİLDİR
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hopa’daki mitingi ön-

cesi protesto gösterilerine yapılan müdahale ile Öğretmen Me-
tin Lokumcu’nun hayatını kaybetmesi ve sonrasında yaşanan 
baskı ve sindirme politikalara karşı Hopa halkıyla dayanışmak 
için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den oluşan bir heyet 10 Ha-
ziran Cuma günü ilçeye gitti. Hopa’da basın toplantısı düzenle-
yen örgüt temsilcileri daha sonra Metin Lokumcu’nun ailesini 
ve mezarını ziyaret etti. 

15-16 HAZİRAN 1970 DİRENİŞİNİ YARATANLARI SE-
LAMLIYORUZ 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 15-16 
Haziran Direnişinin yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada “15-16 Haziran 1970 direnişinden bu yana, 
Türkiye‘deki hak ve özgürlükler mücadelesinin üzerinden 12 
Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 karanlığı geçti. 80 sonrası çalışma 
yaşamındaki emeğin ve emekçinin aleyhine düzenlemeler AKP 
iktidarıyla daha da hız kazandı; esnek, güvencesiz istihdamla, 
taşeronlaşmayla emek sömürüsü yaygınlaştı. Bugün Türkiye 
neoliberal politikaların yol açtığı işsizlik, sendikasızlaştırma, gü-
vencesiz çalışma ve emekçilerin hak gasplarıyla karşı karşıya-
dır” diye belirtildi. 

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOP-
LANTISI YAPILDI

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları 12 Haziran Ge-
nel Seçim sonuçları ile Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
gündemiyle 15 Haziran 2011 tarihinde bir araya geldi.

CEMİL ERTEM’E YANIT
10 Haziran 2011 tarihli Star gazetesinde Cemil Ertem imzasıy-

la yayımlanan yazıya 21 Haziran 2011 tarihinde yanıt gönderildi. 
Yanıtta “Yazınızda, Başbakan’ın yeni kabine tasarımına ve bakan 
yardımcılarının dışarıdan atanmasına ilişkin büyük övgüler yer 
alırken sanki bu tasarımla meslek kuruluşlarının hukuki yapısını 
engellenecek gibi bir algı yaratılmaktadır. Meslek kuruluşlarıyla 
ilgili olarak «zorunlu aidatla çok büyük bütçelerin üzerinde otu-
ran, kendisi büyük ama etki alanı giderek azalan ‘yarı resmi’ ‘sivil’ 
toplum kuruluşlarının da yeniden yapılanması gerekliliğini çıka-
rabilir» yönündeki saptamanız hem demokrasi anlayışınızın so-
runlu olduğunu hem de ülkemizdeki meslek kuruluşlarını objektif 
değerlendirme yeterliliğinden uzak olduğunuzu göstermektedir. 
Sendikaların ve meslek kuruluşlarının daha önce de ‘behemehal’ 
dağıtılması gerektiğini dile getirdiğinizi de hatırlayacak olursak, 
bu öfkenizin kaynağını toplumla paylaşmanız yerinde olur. Bu 
kişisel öfkeniz ve sorununuzu demokrasi sorunu olarak ortaya 
koymanız basın mensubu sıfatınıza yakışmamaktadır. Demokrasi 
savaşımda, kişisel sorunları odağına koyup objektifliğini yitirmiş 
ve savrulmuş insanların öfkesine yer olmadığını hatırlamanızı 
salık veririz” diye belirtildi.

ODA SEKRETERLERİ TOPLANTISI YAPILDI
 TMMOB’ye bağlı odaların sekreter üyeleri ve TMMOB Yöne-

tim Kurulu üyeleri KHK ile oluşturulan Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı ve Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü konulu gün-
demle 22 Haziran Çarşamba günü TMMOB’de bir araya geldiler.

SİVAS’I UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTUR-
MAYACAĞIZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sivas 
katliamının yıldönümü dolayısıyla 1 Temmuz 2011 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Sivas katliamını unuttur-
mak ve aklamak isteyenlere inat; O gün yanan o aydınlık yüz-
lerin ışığını söndürmeye, emekçi sınıfların yeni bir dünya kurma 
yolundaki umutlarını yok etmeye çalışanlara inat TMMOB her 2 
Temmuz‘da olduğu gibi bu yıl da dost örgütlerle birlikte omuz 
omuza duracak” diye belirtildi.

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODAMIZI KİMSE SUSTURAMAZ! 
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre 

Mühendisleri Odası’na Eti Gümüş A.Ş.’nin Kütahya`da bulunan 
maden işletmesindeki atık depolama barajının kısmen yıkılması 
üzerine yaptığı basın açıklamaları nedeniyle işletmeci şirket tara-
fından tazminat davası açılması üzerine 1 Temmuz 2011 tarihin-
de bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Çevre Mühendisleri 
Odamızın görevleri ve sorumlulukları arasında, ülkemizde başta 
çevre sorunları olmak üzere kendi meslek alanı ile ilgili bilimsel 
bilginin toplumla buluşturulması, kamuoyunun sorunlara karşı 
bilgilendirilmesi ve yetkililerin sorunların çözümü için önlem al-
masına yönelik uyarılarda bulunmak da vardır” diye belirtildi.

TMMOB’YE BAĞLI MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLAN-
CISI ODALAR ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İLE DAYA-
NIŞMA İÇİNDEDİR!

Çevre Mühendisleri Odası’nın (ÇMO), Eti Gümüş AŞ’ye ait 
Kütahya’daki tesisin atık havuzunda yaşanan kısmi yıkılma üze-
rine oluşan siyanür sızıntısı üzerine yaptığı açıklamalara karşı 
Eti Gümüş AŞ’nin ÇMO’nun basın açıklamalarının dava sonu-
na kadar durdurulması ve 30 bin TL’lik tazminat istemiyle dava 
açması üzerine TMMOB’ye bağlı 19 Oda, ÇMO ile dayanışma 
amacıyla 8 Temmuz 2011 tarihinde ortak bir açıklama yaptı.

 
BOREN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Yönetim Kurulu top-

lantısı 8 Temmuz 2011 tarihinde yapıldı. TMMOB’yi temsilen Yö-
netim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras’ın katıldığı toplantıda, planla-
ma çalışmalarıyla sürdürülen ve sonuçlanan projeler görüşüldü. 

TMMOB SAMANDAĞ EVVEL TEMMUZ FESTİVALİNE 
KATILDI 

Hatay Samandağ’da düzenlenen geleneksel “Evvel Temmuz 
Festivali” kapsamında 12 Temmuz Salı günü yerel yönetimler ve 
kentleşme konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Samandağ Bele-
diye Başkanı Mithat Nehir’le birlikte konuşmacı olan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB’nin kent-
leşme politikaları ve yerel yönetimler üzerine görüşlerini aktardı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOORDİNASYON KURULU TOP-
LANDI

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK) 8 Temmuz 2011 
tarihinde toplandı. EİEİ’de yapılan toplantıya TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil katıldı. Toplantıda, geçen toplan-
tıdan bu yana yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Kasım 
2011’de yapılacak Danışma Kurulu toplantısı ve Ocak 2012’de 
yapılacak “Enerji Verimliliği Haftası” için hazırlık yapmak üzere 
EİEİ’nin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

ODA SEKRETERLERİ TOPLANTISI YAPILDI
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan 

gelen yazı üzerine Oda sekreterleri TMMOB’de 14 Temmuz Per-
şembe günü “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı” konulu 
bir toplantı yaptı. 
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TMMOB, KESK’İ ZİYARET ETTİ 
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, KESK’in yeni seçilen 

Merkez Yürütme Kurulu’na tebrik ziyaretinde bulundu. TM-
MOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Alaeddin Aras, Ayşegül Oruçkaptan ve TMMOB 
Genel Sekreteri N. Hakan Genç 15 Temmuz 2011 Cuma 
günü KESK’i ziyaret ederek Genel Başkan Lami Özgen, 
Genel Sekreter İsmail Hakkı Tombul ve Mali Sekreter Ali 
Berberoğlu ile görüştü.

DİSK, TMMOB, TTB: ÇAĞRIMIZ İNSANDAN YANA OLAN 
HERKESE!

DİSK, TMMOB ve TTB, 16 Temmuz 2011 tarihinde Türkiye gün-
demine ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Baş-
ta parlamento ve Hükümet olmak üzere siyasal partileri, toplum-
sal kurumları, tüm emek ve meslek örgütlerini, sorunlarımızın 
çözümü yönünde barışı esas alan tüm güçleri ve demokratik bir 
Türkiye özlemi taşıyan herkesi barışı egemen kılmak için çaba 
göstermeye, katkı sağlamaya çağırıyoruz” diye belirtildi. 

TEOMAN ÖZTÜRK’Ü ANIYORUZ KİTABI ÇIKTI 
“Teoman Öztürk’ü Anıyoruz” kitabı yayımlandı. Kitapta, Teo-

man Öztürk’ü Anma programı-2011 kapsamında gerçekleştiri-
len «Genel Seçim Sonuçları, Kanun Hükmünde Kararnameler, 
Görevlerimiz» forumu konuşmaları yer alıyor.

TASARIM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI OLUŞ-
TURMA KOMİTESİ TOPLANTISI YAPILDI 

Türk Tasarım Danışma Konseyi bünyesinde yer alan Tasarım 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı Komitesi’nin 3. toplantısı 15 
Temmuz 2011 Cuma günü Türk Patent Enstitüsü’nde gerçek-
leştirildi. “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı”na ilişkin 
gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda TMMOB’yi Yönetim 
Kurulu Üyesi Ayşegül Oruçkaptan temsil etti.

TERCİHLERİNDE MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİR 
PLANCILIĞI BÖLÜMLERİNİ DÜŞÜNEN ÖĞRENCİLERE: 
GELECEĞİNİZİ YANLIŞ TERCİHLER İLE YOK ETMEYİN

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 25 Tem-
muz 2011 tarihinde bir mesaj yayımlayarak üniversite tercih-
lerini yapacak öğrencilere uyarılarda bulundu. Mesajda “TM-
MOB ve bağlı odaları, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
bölümlerini tercih etmek isteyen öğrenci arkadaşlarımızın her 
zaman yanındadır ve onlara her türlü yardıma hazırdır. Her türlü 
sorunuza yanıt almak üzere, tercihte bulunacağınız bölümlerin 
niteliğini öğrenmek üzere Türkiye’nin dört bir yanında örgütlü 
TMMOB ve bağlı odalarımızın birimlerine başvurabilirsiniz. Me-
zuniyetinizden sonra üyesi olacağınız örgütümüz, yazacağınız 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı fakülte ve bölümlerinin 
niteliklerini size tüm detayları ile tanıtacaktır” diye belirtildi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB BAŞKANLARI VE YÖNETİCİLERİ 
SİLVAN’DA ÇATIŞMA BÖLGESİNE ALINMADI

Diyarbakır Silvan’da çatışmanın olduğu bölgeye giderek in-
celemelerde bulunmak ve bir arada, kardeşçe yaşama talep-
lerini dile getirmek isteyen KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Mer-
kez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, DİSK Bölge Temsilcisi ile 
yerel örgütlerin şube başkanları ve yöneticilerinden oluşan 50 
kişilik heyetin bölgeye girmesine izin verilmedi.

TMMOB Güncesi

HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ! 
İnşaat Mühendisleri Odası 6223 Sayılı Yetki Yasası ve 636 

Sayılı Kanun Hükmünde Karar-name ile ilgili 22 Haziran 2011 
tarihinde açıklama yaptı. 

Açıklamada “Odamız kamu kurumu niteliğinde meslek kuru-
luşudur ve bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi ayrı bir tüzel 
kişiliğe sahiptir, idari ve mali yönden devlet karşısında özerktir, 
faaliyetleri-nin finansmanını sağlayacak bütçeye sahiptir, teş-
kilatın yönetimi ve faaliyetlerin yürütülme-sinde söz sahibidir, 
merkezi hiyerarşik gözetim ve denetimine tabi olmayıp, vesayet 
denetimine tabidir. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname, 
Anayasanın 135. Maddesi ve yürürlükte olan 6235 Sayılı TMM-
MOB yasası ile güvence altına alınan bu hususlar ile çelişmek-
tedir” diye belirtildi.

ODAMIZ “ODALIĞINI BİLMEYE” DEVAM EDECEKTİR
İnşaat Mühendisleri Odasın Çevre ve Orman Bakanı Veysel 

Eroğlu’nun 21.06.2011 tarihli demecine istinaden 23 Haziran 
2011 tarihinde açıklama yaptı. Açıklamada “Veysel Eroğlu’nun 
söz konusu demecinde 2011 yılı içerisinde gerçekleşen Simav 

Depremi sonrası “fark ettiği” yapı üretimi ve denetimine 
ilişkin eksikliklerden Odamızı sorumlu tutması iktidarda bulu-
nan partisinin, yaptığı ya da yapmadığı işler hakkında hiçbir 
bilgiye sahip olmaksızın fikir sahibi olduğunun göstergesidir. 
Söz konusu eksikliklerden odamız sorumlu tutularak aslında, 
yürütme erkine sahip olanların görev ve sorumluluklarını yerine 
getirmedikleri itiraf edilmekte ve deprem coğrafyasında bulu-
nan ülkemizde yaşanan veya yaşanacak sorunların çözümü-
nün hangi ellerde olduğunu da göstermektedir” diye belirtildi.

SİVAS KATLİAMIYLA YÜZLEŞİLMEDİKÇE GERÇEK DE-
MOKRASİDEN BAHSEDİLEMEZ!!! 

2 Temmuz Sivas Katliamı nedeniyle İnşaat Mühendisleri 
Odası tarafından 1 Temmuz 2011 tarihinde açıklama yapıldı. 

Açıklamada “Bizler Sivas’ın katillerini hafızalarımızdan asla 
silmeyeceğiz. İnanılmaz bir vicdansızlıkla o katliamları sahip-
lenenleri unutmamak, bu ülkenin vicdan sahibi insanlarının en 
büyük sorumluluğudur” diye belirtildi. 

TEOMAN ÖZTÜRK’Ü SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
İnşaat Mühendisleri Odası 8 Temmuz 2011 tarihinde, Teoman 

Öztürk’ü 17. ölüm yıldönümünde anmak için mesaj yayınladı. 
Açıklamada “Emperyalizm ve faşizme karşı işçi sınıfının ve 
emekçilerin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin yanında 
saf tutan omuz omuza mücadele veren Teoman Öztürk’ün çiz-
gisinden yürümek bizim için bir onurdur” diye belirtildi.

DEPREM KENDİNİ YİNE HATIRLATTI
25 Temmuz 2011 tarihinde Tekirdağ açıklarında gerçekleşen 

5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili İnşaat Mühendisleri Odası 
27 Temmuz 2011 tarihinde basın açıklaması yaptı. 

Açıklamada “Mevcut yapı stokumuz belirlenerek, yapı en-
vanterinin çıkarılıp tüm yerleşim birimlerimizin deprem ve diğer 
afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi yerine İstanbul halkına 
hangi avantajlı kesimlerin kullanacağı belli olmayan iki yeni 
bir şehir vaadinde bulunanlar unutmuş olabilirler, ancak bizler 
depremin yol açtığı kayıpları ve yaşanan acıları unutmadık” diye 
belirtildi.

İMO Güncesi
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Sudaki siyanür raporu şok etti
Yetkililer “tehlike yok” derken, SES’in hazırlattığı rapor gerçeği ortaya 
çıkardı. Egedesonsöz’ün haberine göre, zehirlenmelerin yaşandığı 
Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi Dulkadir köyünden aldığı su numunelerini 
analiz ettiren SES’in ısrarlı takibi dehşeti gözler önüne serdi. Yapılan 
analiz sonucunda sudaki limit değeri 10 ug/L olan arsenik miktarı 518.6 
ug/L çıkarken, limit değeri 5.0 ug/L olan antimon oranı 71 ug/L, limiti 
yine 5.0 ug/L olan kadmiyum 79 ug/L çıktı. Sudaki maksimum değe-
ri 0.2 mg/L olması gereken siyanür miktarı ise çarpıcı biçimde 44.24 
mg/L, yani limit değerlerin 221 kat üstünde bir oranda tespit edildi. 19 
Haziran 2011 – gerçekgündem.com

Şükür ilk sınavından çaktı
AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, «Hatip Dicle’nin milletve-
killiğinin düşürülmesi ve BDP’li milletvekillerinin Meclis’e gitmeme 
kararı almasını» nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine «Günde-
mi takip edemedim. Bunun değerlendirmesini bizim büyüklerimiz, 
bakanlarımız, tecrübeli büyüklerimiz yapıyordur» dedi. 24 Haziran 
2011 – Milliyet

Hukukçulara göre karar hatalı
Hukukçular, milletvekili seçilen Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ın 
tahliye taleplerinin reddedilmesine ilişkin kararını “hatalı” buldu. Kara-
rı eleştiren hukukçular, “Yüz binlerce oy almış ve milletvekili seçilmiş, 
milletin iradesinin Meclis’te temsil etmekle görevlendirilmiş bir kişinin 
tutukluluğunu devam ettirmek hukuka ve vicdana aykıdır. Tutuklamanın 
genel gerekçesi olan kaçma ve delilleri karartma milletvekili için olmaz” 
dediler. 24 Haziran 2011 – Cumhuriyet

Asgari ücrete 30 simit zam   
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı doğrultusunda, 1 Temmuz 
- 31 Aralık 2011 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücrette dü-
zenlenmeye gidilecek. Düzenlemeyle yılın ilk yarısında 16 yaşından 
büyükler için yüzde 4,7 artırılan asgari ücrete, yılın ikinci yarısı için 
yüzde 5,1 zam yapılacak. Buna göre 16 yaşından büyük işçiler için 
asgari ücret, 28,99 liralık artışla brüt 837, net 658,95 lira olacak. 16 
yaşından küçük işçiler için asgari ücrette 25,77 lira zam yapılacak; 16 
yaşından küçük işçiler için asgari ücret brüt 715,50 lira, net 571,97 
lira olacak. 27 Haziran 2011 - sendika.org  

Hopa’da HES’çi şirket vazgeçti   
Artvin Hopa’da Güneşli HES projesi, firmanın ‘toplumsal 

olaylara sebebiyet vermemek’ adına projeden vazgeçmesiyle iptal 
oldu. Projeye karşı ilk günden beri mücadele eden Hopalılar kararı 
Lokumcu’nun anısını yaşatacak bir zafer olarak değerlendiriyor. 28 

Haziran 2011 – sendika.org

Siyanürde fatura TMMOB’a kesildi! 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Taşdemir, Eti Gü-
müş A.Ş’nin, Kütahya›daki maden işletmesinde siyanür barajının kıs-
men yıkılmasının ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle odalarına 
30 bin liralık manevi tazminat davası açtığını belirterek, «Odamız, 
varlık nedeni olan toplumu bilgilendirme, çevreyi koruma ve bilimsel 
bilgiyi halkla buluşturma görevine yılmadan devam edecek» dedi. 29 
Haziran 2011 – cnnturk

Praktiker’de 6 yıllık mücadelede kazanım   
Praktiker’de 6 yıldır süren sendikal örgütlenme çabası kazanıma so-
nuçlandı. Yapı marketleri sektöründe bir ilk olan toplu sözleşmeyle 
çalışanların ekonomik haklarında ortalama yüzde 30’u bulan ilerle-
me sağlandı.  30 Haziran 2011 – Cumhuriyet 

Gerçek Gündem

HES’ler: 0 - Köylüler: 1
Trabzon İdare Mahkemesi, Arılı Vadisi’nin sit alanı kalması-

nı sağlayan karar aldı. Trabzon Bölge İdare Mahkemesi, Rize İdare 
Mahkemesinin verdiği ‘’Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunca Rize’nin Fındıklı ilçesi Arılı Vadisi’nin sit alanı ilan 
edilmesi kararının yürütmesini durdurma kararı’’nı iptal etti. 9 Hazi-
ran 2011 – A.A.

 

‘Yaşadıklarımı anama diyemedim’
Ankara’daki Hopa eyleminde gözaltına alınanlar otobüsteki işkenceyi 
anlattı. Ankara’daki Hopa eyleminde gözaltına alındıktan sonra polis 
otobüsünde beş saat boyunca işkence gören Özkan: Ben anlatama-
dım, umarım yapanlar anlatabilmişlerdir. Gölpınar: Engelli olduğumu 
söyledim, daha da arttırdılar. 10 Haziran 2011 – Cumhuriyet

‘Bakanlıklar yapboz tahtası’
KESK, hükümetin Bakanlar Kurulu’nun yapısını değiştiren 

kararını eleştirerek, Bakanlıklarla “yapboz tahtası” gibi oynandığını 
iddia etti. KESK bakanlıklarla ilgili yeni düzenlemeyi “Yeni düzenle-
mede bakanla, müsteşar arasında görev yapacak bakan yardımcısı 
kadrosu açılmış oldu. Meclis dışından, özel sektörden de atanabile-
cek olan ve herhangi bir eğitim şartının aranmadığı bakan yardımcı-
ları Başbakan’ın ataması ile göreve gelecek” diye değerlendirdi. 10 
Haziran 2011 – ANKA

ÖSYM skandala doymuyor
ÖSYM’nin yaptığı, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik 
Yönetmeliği’nce düzenlenen Seviye Tespit Sınavı’nda (STS) son iki yılda 
adaylara aynı soruların yöneltildiği ortaya çıktı. 15 Haziran 2011 – Milliyet

Meslek odaları hedefte
AKP, kamu denetimi yapan meslek odalarının yetkilerini kısıtlayacak. 
Hükümet, mühendis ve mimar odalarının yargıya başvurma da dahil 
çeşitli yetkilerini kısıtlamak üzere harekete geçti. Yeni oluşturulacak 
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevlerinin ilk sırasında 
meslek odalarının mevzuatını hazırlama maddesi yer alıyor. 15 Hazi-
ran 2011 – Cumhuriyet

ÖDP’lilere ‹pankart› gözaltısı
‘Mahir Hüseyin Ulaş kurtuluşa kadar savaş’ yazılı pankart, yasadışıy-
mış. Çorum’da Abide Meydanı’nda düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları-
na katılan ÖDP’liler ’Mahir-Hüseyin-Ulaş. Kurtuluşa kadar savaş’ ya-
zılı pankart açtıkları ve aynı şekilde slogan attıkları gerekçesiylepolis 
tarafından gözaltına alındı. 15 Haziran 2011 – Radikal

‘İnsanlık’ın yerinde bir ucube
Başbakan Erdoğan’ın ‘ucube’ dediği heykel 17 parçaya bölünerek 
kaldırıldı. Üçler Mahallesi’nde hazineye ait arazi üzerinde yapılan 
24,5 metre yüksekliğindeki 2 insan figüründen oluşan heykelin son 
iki parçası, Avşin İnşaat tarafından kiralanan kompresörlü kepçeyle 
parçalar halinde kaldırıldı. 15 Haziran 2011 – A.A. 

Böyle davaya böyle suç delili   
Ankara’da ev baskınları sonucu gözaltına alınan ve terör örgütü pro-
pagandası suçlamasıyla mahkemeye çıkartılacak olan 20 kişi için 
toplanan deliller davanın akıbetini ve ciddiyetini gözler önüne serdi. 
Polisin delil diyerek el koyduğu “suç unsurları” şöyle: Kitaplar, film ve 
müzik CD’leri, çizgi filmler, mp3 çalar, meyve bıçağı, kapşonlu mont. 
17 Haziran 2011 – Radikal 
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Saldırı: “Burada içki içemezsiniz, dağılın”
Kadıköy’de, “Barlar Sokağı” olarak bilinen Kadife Sokak civarında 
içki içen gençlere bir grup tarafından saldırıldı. İkisi ağır, yedi yaralı 
olduğu bildirildi. Kadıköy’de bulunan Kadife Sokak’ın yakınlarında, 
henüz kimlikleri belirlenemeyen bir grup tarafından, saat 00.30 su-
larında gerçekleştirilen saldırı sonucunda birçok kişi darp edildi ve 
yaralandı. 3 Temmuz 2011 – Milliyet

Teknik üniversiteye bile ilahiyat
YÖK’ün ilahiyat fakültesi kontenjanlarında rekor oranda artış yaptı-
ğı ortaya çıktı. 2010 yılında 6 bin 375 kişi olan ilahiyat kontenjanları 
yüzde 25 oranında artarak 2011 yılında 8 bin 25’e yükseldi. Bir teknik 
üniversitenin de aralarında bulunduğu toplam 11 üniversiteye ilahiyat 
ya da İslam ilimleri fakülteleri kuruldu. 6 Temmuz 2011 - Cumhuri-
yet

Madenlerin önündeki son engel de kaldırıldı   
2004 yılında Maden Kanunu ve 2005 yılında Madencilik İzin Yö-
netmeliği’nde yapılan değişikliklerin ardından, madencilikle ilgili bir 
düzenleme daha yapıldı. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin 
yönetmelikte yapılan değişiklikle, bu alandaki bütün yetkiler il özel 
idarelerine bırakıldı. Yeni düzenleme ile yerel yönetimlerin söz hakkı 
alınmış ve madenlerin önündeki son engel de kalkmış oldu. 08 Tem-
muz 201 – Radikal

Loç Vadisi’nde HES’e iptal   
Loç Vadisi’nde yapılmak istenen HES’e karşı ayardır mücadele eden 
köylüler, Orman Bakanlığı’nın projeye vermiş olduğu ÇED’in iptal da-
vasını kazandı. Kastamonu’nun Cide İlçesi’nde bulunan Loç Vadisi’nde 
Orya Enerji’nin yapmak istediği hidroelektrik santrallere (HES) karşı mü-
cadele eden Loç Vadisi köylüleri ve HES karşıtları verdikleri mücadeleyi 
kazandı. 12 Temmuz 2011 - NTV

AKP kıdem tazminatını kaldırıyor   
Geçen yıl tartışılan ve sendikalardan büyük tepki çeken, kıdem taz-
minatının kaldırılarak yerine fon kurulması yeniden gündemde. Va-
tan’ın haberine göre hükümet 4 yıllık yeni iktidar döneminde işçile-
rin büyük çoğunluğunun alamadığı ve işletmelerin üzerinde ödeme 
baskısı oluşturduğu gerekçesiyle kıdem tazminatını kaldırmaya ka-
rarlı. 13 Temmuz 2011 – Vatan 

Danıştay’dan tam gün yasasına durdurma   
Danıştay 10. Dairesi, devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde öğ-
retim üyesi olarak çalışan doktorların mesai dışında herhangi bir iş 
yapmalarını engelleyen Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerinin ilgili hü-
kümlerinin yürütmesini durdurdu. 14 Temmuz 2011 – Radikal

20 yıllık kıdeme 6 maaş
Kıdem tazminatın fona devredilmesinin öngörüldüğü Ulusal İstih-
dam Stratejisi’ne göre, kıdem tazminatı tutarının 1 yıla 1 maaştan 
20 yıla 6 maaşa indirilmesi planlanıyor. 18 Temmuz 2011 – Milliyet

Kayıtdışı istihdam 10 milyonu aştı   
Türkiye genelinde 2011 Nisan itibariyle kayıtdışı istihdam oranı ge-
çen yılın aynı ayına göre 1.9 puan azalışla yüzde 42.1’e gerilerken, 
10 milyon 90 bin kişinin sosyal güvencesi olmadan istihdam edildiği 
belirlendi.  18 Temmuz 2011 – Cumhuriyet

Olimpos’ta gece yasağı
Yurttaşların gece sahile inmelerine izin yok. Gerekçe: İçip içip 

sarhoş oluyorlar. Kumluca Kaymakamlığı, “Gece sahilde içki içiliyor. 
İçki içen ve sarhoş olan yurttaşlar bölgede ateş yakıyorlar. Bu da 
bölge için güvenlik zaafı oluşturuyor” gerekçesiyle, Olimpos’ta tatil 
yapan yurttaşların gece 22.00’den sonra sahile gitmelerini yasakladı. 
19 Temmuz 2011 – Cumhuriyet

PKK’lı diye çocuk öldürüldü
Jandarmanın ‘Karadeniz’de kalan son 3 PKK’lı için kurduğu pusuda 
bir çocuk vuruldu. Kıl payı kurtulan ağabey ‘dur ihtarı’ yapılmadan 
üzerlerine kurşun yağdırıldığını söyledi. 21 Temmuz 2011 – Radikal

Bir HES’e daha iptal kararı   
Rize İdare Mahkemesi, Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı planlanan 
Öğdem HES Projesi için dönemin Çevre ve Orman Bakanlığının ver-
diği ‹›ÇED olumlu›› kararını iptal etti. 22 Temmuz 2011 – Cumhuriyet 

Türkiye gittikçe tutuculaşıyor
4 kişiden biri şortlu komşu istemiyor. “Erkeğin birden fazla karısı ola-
bilir” diyenler arttı. Türkiye ayağı Bahçeşehir Üniversitesi’nce yapılan 
‘Dünya Değerler Araştırması’ndan çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmaya 
göre Türklerin çoğunluğu mutlu. Sonuçlarda komşuluk kriterleri dik-
kat çekti... 22 Temmuz 2011 – Milliyet

Yok edene değil koruyana dava
2000 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski ve en iyi korunmuş sağlık 
merkezi Allianoi’yi sular altına gömerek yok edenler yerine korumak 
isteyenler yargılanıyor. Allianoi’nin yok olmasını önlemek için kendini 
antik kentin içinde çalışan iş makinelerine zincirleyen Doğa Derneği 
Başkanı Güven Eken ve beş aktivist hakkında açılan ceza davasının 
ilk duruşması 26 Temmuz’da Bergama’da başlayacak. 22 Temmuz 
2011 – gerçekgündem

OSTİM davasında Bakanlığı akladılar   
Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Ostim ve İvedik organize sa-
nayi bölgelerinde 20 can kaybına mal olan patlamaların tek sorum-
lusu gaz firması olarak gösterilirken, Çalışma Bakanlığı’nın kusursuz 
olduğu ileri sürüldü. 25 Temmuz 2011 – Cumhuriyet   

Gaz bombası bir çocuğu daha öldürdü   
Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki gösteriye müdahale eden polisin 
kullandığı gaz bombası bir çocuğun daha yaşamına mal oldu. Polisin 
gaz bombası başına isabet eden ve ağır yaralanan 13 yaşındaki 
Doğan Teyboğa, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 26 Temmuz 
2011 – DİHA

ÖSYM’den bir yanlışlık daha
Güvenilirliği sarsılan ÖSYM’de hataların ardı arkası kesilmiyor. 
Kopya skandalları, şifre iddiaları, ulaşmayan sonuç kâğıtları gibi 
birçok skandalla güvenilirliği sarsılan ÖSYM’de hataların ardı ar-
kası kesilmiyor. Diyarbakır’da Şehitlik Lisesi mezunu 18 yaşındaki 
Melik Fırat Avunç, 76.42 olan diploma notunun, açıklanan sonuç 
belgesinde 46.42 olarak yazıldığını öne sürerek itirazda bulundu. 
27 Temmuz 2011 – Cumhuriyet

Gerçek Gündem


