
inşaat mühendisleri odası ankara şubesi 
haber bülteni ağustos-eylül 2010 sayı: 2010/07

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Bilmek ile İnanmak Arasında Bir Tercih…

Su Akar Türk Bakmaz, Prof. Dr. Fuat Ercan

Yapı Denetimi Uygulaması Üzerine

Ormanımızı, Toprağımızı, Suyumuzu, 
Geleceğimizi ve Haklarımızı Yok Eden, 
Toplu Sözleşme ve Grev Hakkını Tanımayan, 
Parasız Eğitim, Sağlık ve Barınmaya Son 
Veren, Yargı ve Yasamayı Yürütmenin 
Emrine Sokan, Kamu Yararı’nı Tasfiye Eden, 
Halkların Kardeşçe Yaşamını Hiçe Sayan
12 Eylül Anayasasına da, AKP Anayasasına da
Demokratik Bir Halk Anayasası için



 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
ANKARA ŞUBESİ 

PROBİNA ORİON V15.1 KURSU  
Kurs Programnn Genel İçeriği 

 Proje genel bilgilerinin girilmesi, TS500 ve 2007 Deprem Yönetmeliği çerçevesinde ayarlanmas 
 Proje parametrelerinin ayarlanmas ve genel ayarlarnn yaplmas 
 Aks sisteminin oluşturulmas, aks döndürme, aks türetme, otomatik aks ayarlama 
 Kolon/perde elemanlarnn girilmesi, poligon ve dairesel kolonlar 
 Kiriş elemanlarnn tanmlanmas 
 Plak döşemelerin tanmlanmas 
 Nervür ve kaset döşemelerin tanmlanmas 
 Elemanlara farkl malzeme tanmlanmas, mevcut malzeme ve elemanlarn tantlmas 
 Kat sisteminin oluşturulmas, kat ekleme, kat silme, kat türetme ve benzer kat mantğ 
 Yap modelinin hatalara karş kontrol edilmesi ve hatalarn düzeltilmesi 
 Kirişlere aktarlan yüklerin incelenmesi, kirişlere ekstra yük tanmlanmas 
 Kolon ve perdelere noktasal yük ve moment tanmlanmas 
 Kolon ve perdelere mesnet tanmlanmas 
 Bina analizinin yaplmas ve analiz sonuçlarnn incelenmesi 
 Analiz modelinin SAP2000 ve benzeri programlara transfer edilmesi 
 Kolon/perde ve kiriş donat hesaplarnn yaplmas, mevcut donatlarn kontrol edilmesi, 

raporlanmas 
 Kolon/perde detay açlmlar, kirişlerin detay çizimlerinin hazrlanmas ve CAD programlarna 

aktarm 
 Beton, kalp ve donat metraj raporlarnn oluşturulmas, Excel ve Access’e aktarm 
 Tekil ve sürekli temel ile kirişli/kiriş radye temellerin tanm, analizi ve donatlandrlmas 

 
    
   Kurs Başlangç-Bitiş Tarihleri :   20 Eylül 2010 Pazartesi – 13 Ekim 2010 Çarşamba 
   Kurs Saatleri:    Pazartesi  :   19:00-21:00 
                                  Çarşamba :   19:00-21:00 
   Kurs Süresi :          16 saat 
   Kurs Ücreti :              100 TL 
   Kurs Eğitmeni:       İnş. Yük. Müh. Mustafa Kemal Gökalp 
   Kurs Yeri:               İMO Binas-Harun Karadeniz Dersliği 
 

 Kurs günleri ve saatleri www.imoankara.org.tr adresinden takip edilebilir. 
 Kursa katlmda Odamz üyesi olma ve aidat borcu bulunmama (2010 hariç) şart 

aranacaktr. 
 Kurs ücreti Şubemize veya İş Bankas Meşrutiyet Şubesi 13659 (Şube Kodu:4213) 

numaral hesabmza yatrlacaktr. 
 Banka kanal ile yaplan ödemelerde kursun ve katlmclarn isimlerinin yazl olduğu 

dekontun İMO Ankara Şubesi 294 30 77 nolu faksa veya okancagrib@imoankara.org.tr  
e-posta adresine gönderilmesi ve Şube Yetkililerinden kontrol ettirilmesi gerekmektedir. 

 Şubeden yaplan ödemlerde kredi kartna taksitlendirme yaplabilecektir. 
 Kurs sonunda; katlm belgesi %70 (12 saat) devam şartn sağlayan üyeler için 

düzenlenecektir. 
 

Katlm 18 kişi ile snrldr. Kaytlar 15 Eylül 2010 
 Çarşamba günü mesai bitiminde kapanacaktr. 

 
27 Ağustos 2009 tarih ve 27332 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odas Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri 

Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik kapsamnda SİM Belgesi’ne sahip 
üyelerimizin sorumluluklarndan biri olan Oda tarafndan düzenlenecek meslekiçi eğitim faaliyetlerine katlarak, İşyeri Tescil Belgesi’nin 1 Ocak-31 

Ocak tarihleri arasnda yaplacak yllk onaylarnda katlmş olduklar bu meslekiçi eğitim belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu kapsamda 
yönetmelik gereği uzmanlk alanlarna göre SİM Belgesine sahip üyelerimiz için Şubemizin hazrlamş olduğu kurs, seminer, kongre, sempozyum vb. 

eğitimlere katlmlarda “Katlm Belgesi” düzenlenmektedir. 
 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 
Necatibey Caddesi No: 57 Kzlay / ANKARA 

Tel: +90 312 294 30 65 • Fax: +90 312 294 30 77 
e-mail: okancagrib@imoankara.org.tr • web: www.imoankara.org.tr 



1 

TMMOB İnşaat Ankara Şubesi Adına Sahibi
Nevzat Ersan
Yazı İşleri Müdürü
Ferhat Yaşar Arıkan
Yayına Hazırlayanlar
Cemile Özyakan Kartalmış
Ersin Vedat Elgür
Erkal Tülek (Tasarım)
Tarih ve Sayı
Ağustos Eylül 2010, Sayı: 2010/7

Yayın Kurulu:
Ahmet Göksoy
Ahmet Haşim Köse
Ali Rıza Yücel
Köksal Şahin
Selim Tulumtaş

Yayın Türü:
Bölgesel Süreli Yayın

ISSN 1301-1219
Basım Tarihi: 01.09.2010

Basım Adedi:  13.000 Adet
www.imoankara.org.tr

Yönetim Adresi:
Necatibey Caddesi No: 57

Kızılay Ankara
Tel: 312 294 30 66

Faks: 312 294 30 77
bulten@imoankara.org.tr

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin aylık yayınıdır. Üyelere ücretsiz gönderilir.  Bültene gönderilecek yazılar iki aralıklı ve iki kopya olarak gönderilmelidir. Yayın Kurulu gönderilen yazılarda dil, anlatım ve 
yazım yönünden gerekli düzeltme ve kısaltmalar yapabilir. Yayımlanan yapıtların sorumluluğu sahibine aittir. Gönderilen yazılar geri verilmez.

Baskı:
Mattek Matbaacılık Basım Yayın
Tanıtım Tic. Ltd. Şti.
Adakale Sok. No: 32/27
Kızılay -Ankara
Tel: 312 433 23 10

Başyazı

Haberler

Basın Açıklaması: Yıkım, Yağma, Talan!

Makale: “Su Akar Türk Bakmaz”, Prof. Dr. Fuat Ercan

İMO Ankara Perspektif: Anayasa Değişikliği

Basın Açıklaması: Yapı Denetimi Uygulaması Üzerine

Basın Açıklaması: 12 Eylül Anayasasına da, AKP Anayasasına da Hayır!

İMO Güncesi

Meslek İçi Eğitimlerin Ücretli-İşsiz Mühendisleri İşsizlik Tehdidinden 

Kurtarabilme Olanakları Üzerine Yrd. Doç. Dr. Çağatay Edgücan ŞAHİN

Duyuru: Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Gerçek Gündem

TMMOB Güncesi

Basında İMO

Mühendis Anlar!

 • Teoman Öztürk Ölümünün 16. Yıldönümünde Anıldı
 • Kırıkkale Temsilciliği Etkinlikleri
 • Torba Yasa Tasarısı Protesto Edildi
 • İMO Ankara Şubesi Yenimahalle Halkını Ziyaret Etti   
 • “Depreme Duyarlıklı Yürüyüşü” Binlerce Mimar ve Mühendisin Katılımıyla Yalova’da Yapıldı
 • Şubelerarası Toplantı Gerçekleştirildi

2

4

6

11

16

18

20

21

22

24

26

28

30

32



2 

Mühendisler bir yapının nasıl inşa edileceğini bilirler. Ze-
min etüdünden projenin çizilmesine ve oradan da son çivi-
nin çakılmasına kadar kompleks bir süreç işler. Ciddiyet ve 
organizasyonun eksiksiz yapılması hayati önemdedir; keza 
üstlenilmiş olan sorumluluk “yanlış yapmışım” ifadesi ile ko-
layca geçiştirilemez. İster bir ev, ister bir baraj isterse de 
köprü olsun insanların hayatıdır söz konusu olan. Bu yüz-
den mühendis dikkatlidir, ince eleyip sık dokur; onun bilinci 
hamasi söylemlere, düzeysiz diyaloglara ve gereksiz inatla-
ra karşı korumadadır. Elbette mühendisin ‘inşa’ sürecinden 
çok daha farklı zorluklar barındıran ve daha yüksek düzey-
de dikkat isteyen yapılar da vardır. Politika, mühendislik de 
dâhil olmak üzere bir toplumun inşasının en genel ve temel 
ilkelerini belirleyen, toplumun inşasını olanaklı kılan meslek-
lerin projeksiyonunu belirleyen böyle yapıların en üst düze-
yi; hem temeli hem de çatısıdır. Günümüz demokrasilerin-
de bu çatı ve temel arasındaki yapının kullanım alanının bi-
çimi ve dengesi anayasalarla sağlanır; yoksa günümüz li-
derlerinin bütün meydanlarda bahsettikleri gibi anaysa te-
meli oluşturmaz. Temel topluluk halinde yaşayan insanlar-
dır ve çatı da topluluk halinde yaşayan bu insanların olanaklı 
olduğu ölçüde en iyi yaşam tarzına göre biçim alır. Anayasa 
temel ve çatı arasındaki ilişkinin aracıdır; amacı değil. Mü-
hendis haklı olarak amaca giden yoldaki aracın biçimini be-
lirleyecek olan bu kadar önemli bir tartışmadan kendi inşa 
sürecine benzer bir dikkati, özeni ve ince eleyip sık doku-
yan tavrı bekleyecektir. Ama üzülerek göreceğiz ki son dö-
nem anayasa değişikliği ve referandum tartışmaları bu dü-
zeyin çok altında ve hiçbir şekilde konunun özüne girmeyen 
bir biçim almıştır. Bilincini bilimsel verilere ve realitenin ger-
çek bir değerlendirmesine göre konumlandıran mühendis, 
kendini hamasi nutuklar, hakaret dolu konuşmalar ve realite 
ile hiç ilgisi olmayan bir söylem alanı karşısında bulmuştur.

Tehdit bir siyaset yapma biçimi haline gelmiştir…
Anayasa değişikliği referandumunda özellikle “hayır” oyu 
kullanacağını deklare edenlere karşı Hükümetin en yetki-
li ağzı olan Başbakan’dan gelen tehditler dikkat çekiyor. Bu 
zamana kadar meslek odaları, sendikalar ve demokratik kit-
le örgütlerinin siyasal alana müdahil olan tavırlarına tepki 
göstererek “siyasetin yeri başkadır” diye meclisi adres gös-
teren Başbakan, kendi yandaş sendikalarından ve meslek 
odaları tarafından sürdürülen ‘evet’ kampanyalarına hiç se-
sini çıkarmazken TÜSİAD ve TOBB gibi –bırakın ‘hayır’ de-
meyi, sadece tavır açıklamayan- örgütleri “taraf olmayan 
bertaraf olur” ya da “onlar da huzura gelecekler” üslubuyla 
padişahlık ve diktatörlük kokan ifadelerle tehdit ediyor. Yeşil 
kartların iptal edilmesinden evlere gelen yardımların kesil-
mesine kadar her türlü argümanı ‘evet’ oylarının yükselmesi 
için tehdit amacıyla kullanan bu yapının Toplu İş Görüşmele-

rini Toplu İş Sözleşmesi’ne çevirelim diyen KESK’e vermiş 
olduğu cevap da, zaten aşağılamış olduğu memura kar-
şı tavrını ve Anayasa Değişikliklerindeki ‘grevsiz toplu söz-
leşme’ maddesindeki samimiyetini gösterir nitelikte. Hü-

kümetin bu tavırlarından destek alan ‘yandaş basın’ da aynı 
tehdit tavrını devam ettiriyor: Sabah ve Takvim Gazeteleri-
nin 12 Ağustos’da “Odadan Tehdit” başlığı ile vermiş olduğu 
haberlerde EMO’nun elektrik dağıtım ihalelerini yargıya gö-
türmeye hazırlanmasını “Mimarlar Odası ve İnşaat Mühen-
disleri Odası gibi EMO da ekonomi üzerinde terör estirme-
ye hazırlanıyor” ifadeleri ile veriyor. Birkaç yıllık kârları karşı-
lığında yağma edilen ülkenin kaynaklarını yargı yoluyla koru-
maya çalışan odalarımız, baskı ve denetim tehditleri ile ba-
sınç altında tutulmaya çalışılıyor. Kısa süreli çıkarlar uğru-
na yürütülen bu pragmatik siyaset yapma tarzını tehditler-
le süsleyen mevcut hükümet ve onun etki alanının bu tavır-
larını mühendis elbette keskin gözleriyle değerlendirecektir.

“yaratılanı yaratandan ötürü severiz”den soy-sop he-
saplarına…
Referandum sürecinde tehdidi bir araç olarak kullanan 
hükümet siyasetin düzeyini başka araçlarla da düşür-
meye devam ediyor. Melih Gökçek tarafından yürütülen 
Kılıçdaroğlu’nun Alevi ve annesinin de Ermeni olduğu ırk-
çı propagandaya Antep’teki konuşmasından “önemli olan 
boy değil soy” ifadeleri ile katılan Başbakan hem referan-
dum sürecini ana-muhalefet partisi ile bir atışmaya dönüş-
türmek için polemikler üzerinde ısrar ediyor hem de Kürt 
Sorunu’nun gelmiş olduğu aşama itibarıyla milliyetçi oyları 
kaybetmemek için ırkçı söylemlerden kaçınmıyor. On yıllar-
dır Türkiye’de ırkçılık ve gericilikle mücadele eden TMMOB 
ve ona bağlı odalara üye mimar-mühendisler elbette bu po-
litik tercihin değerlendirmesini yapacaklardır.

12 Eylül’ün gizemi: Anayasa değişikliği 12 Eylül 1980’i 12 
Eylül 2010’la tamamlama projesidir…
Mühendisler mekânı düzenlemeyi bildikleri gibi aynı be-
cerilerini zaman üzerinde de kullanabilirler. Zamanı kavra-
yış üzerindeki becerinin kullanılacağı yer ise tarihtir. Mühen-
disler kendi örgütlü güçleri ve odaları aracılığıyla 12 Eylül 
1980 tarihini –o zamanlar bu tarihi ağzına almaya korkan-
ların şimdi onunla hesaplaşmaya girişmesi gibi- pragma-
tik olarak tartışmadılar. 12 Eylül 1980’i sadece çekilen acı-
lar aracılığıyla değil hedeflediği Türkiye projesi açısından da 
tartıştılar. Ve hatırlatmak gerekir ki bu ülkede tüm baskıla-
ra karşı 12 Eylül’ün şimdilerde mahkum edilmesini sağla-
yan emek cephesinin içinde TMMOB ve ona bağlı odaların 
adı en üstlerde yer aldı 30 yıldır; hala da orada duruyor. Peki 
neydi 12 Eylül 1980’in Türkiye projesi? Lafı çok dolandırma-
dan söyleyelim: Türkiye’yi uluslararası sermayenin kullanımı-
na açmak ve bunun için de yürütmenin gücünü yasama ve 
yargının üzerinde hakim kılmak. Şiddet kullanımı, bir tram-
vayı hâkim kılmak ve bu projeye karşı çıkanları sindirmek 
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için kullanılan bir araçtı sadece. Sermayenin bu projesine 
karşı bir başka toplum biçimi tahayyülünü sadece sol taşı-
dığı için de bu şiddet ağırlıklı olarak sola yöneldi. O dönem 
milliyetçilik ve İslamcı-muhafazakârlık herhangi bir projeden 
yoksun oldukları için, solun karşısına milis güçler olarak çı-
karılmışlardır. Yürütmenin (ve yeni biçimi itibarıyla yasama-
nın da) başında bulunan AKP ve onun başbakanı Sn. Tayip 
Erdoğan 12 Eylül’ün şiddet ağırlıklı görünümünden bahse-
derken araç olan bu şiddetin kullanılmasını sağlayan ama-
cı nedense hiç tartışmaya açmıyorlar. HES projeleriyle, res-
men yağma mahiyetinde olan özelleştirmelerle, emeğiy-
le geçinen kesimleri sermaye karşısında güvencesizleşti-
ren ve örgütsüzleştiren uygulamalarıyla uluslararası serma-
yenin istediği bir Türkiye’yi yaratma projesinin mimarı olan 
AKP aynı zamanda 12 Eylül’ü yapan “bizim çocuklar”ın da 
bir devamıdır. 12 Eylül’ün amacını yüksek oranda gerçek-
leştiren AKP özellikle önünde engel olarak gördüğü yargıyı; 
bunun da içinde danıştayın yerindelik denetimi yapma yet-
kisini elinden almak istemektedir. Yerindelik Denetimi Kamu 
Yararı gerekçesine dayanılarak açılan dava da ülkenin ku-
rumları ve coğrafyası ile satılmasının önündeki en büyük en-
geldir. Danıştay kamu yararı gerekçesine dayanarak iptal et-
tiği bu tür uygulamalarda artık bırakın karar vermeyi değer-
lendirme bile yapamayacaktır. Oysa nasıl ki hükümet Türki-
ye Halkı için yürütme görevini yerine getiriyorsa aynı şekil-
de yargı da Türkiye Halkı için yargı görevini icra etmektedir. 
Halk adına yapılan bu iki etkinliğin birini diğerinden daha 
yüksek rütbede görmek AKP’nin ve Sn. Erdoğan’ın zihnin-
deki Hukuk Devletini açığa vurmaktadır. Yürütmenin tek ka-
rar sahibi olduğu bir ülke; yani bir otoriter devlet yapısı; yani 
12 Eylül 1980’in esas amacı. Bu yüzden referandumda ‘Ha-
yır’ demek 12 Eylül 1980 anayasasına ‘evet’ demektir türü 
şark kurnazlıklarına kanmamak gerekir. Aksine referandum-
da ‘evet’in karşılığı 12 Eylül 1980 Anayasası’nın öngördüğü 
Türkiye projesine evet demektir. 

Vesayetin tasfiyesi mi 
yoksa vesayet odağının değişmesi mi!...
Anayasa Değişikliği Referandumu için bir “vesayet” tartış-
ması aldı başını gidiyor. Yargının ve askerin vesayeti altın-
da bulunan Türkiye’nin anayasa değişikliğindeki askeri ve 
sivil yargıyı düzenleyen yeni hükümler aracılığıyla vesayet-
ten kurtulacağı ve demokratikleşeceği savlanıyor. Değişiklik 
Paketi metninin 4/5’ini oluşturan 144 Yargı yolu, 145 Askerî 
Yargı, 146,147,148,149 Anayasa Mahkemesi ve Yüce Divan, 
156 Askerî Yargıtay, 157 Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, 
159 HSYK ve ayrıca Anayasa Mahkemesi ile HSYK’nın üye 
yapısını belirleyen geçici 18. ve 19. Maddeler dikkatli biçim-
de incelendiğinde ise demokratikleşmenin aksine vesayetin 
yalnızca bir elden diğerine geçtiğine tanık oluyoruz. Devlet-
çi bir bürokrasinin vesayeti ile vahşi liberal – gerici bir zihni-
yetin vesayeti arasındaki el değiştirmenin nasıl bir demok-

ratikleşmeyi sağlayacağını ikna edebilecek birileri varsa İn-
şaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak tüm samimi-
yetimizle kendilerini dinlemek istediğimizi belirtiyoruz. Tabii 
ki bu vesayet tartışmaları ile birlikte YAŞ kararlarına yargı yo-
lunu açan Hükümetin Grevsiz Toplu Sözleşme kandırmaca-
sında memurlar ve işçiler için Hakemler Kurulu’nun vermiş 
olduğu kararlara yargı yolunu kapamasının da yürütmenin 
emek ve emekçiler üzerindeki 12 Eylül 1980 vesayetini de-
vam ettirip ettirmediğini sormak isteriz; aynı Grev yasakları-
nın kiminin kaldırıldığı görüntüsüne karşın 54/1 deki grev ya-
saklarının aynen durmasının eski yasadan daha öte bir an-
lam taşıyıp taşımadığını sormak istediğimiz gibi…

Gerekçeleriyle HAYIR…
Sadece Referandum sürecinin bir güven oylamasına ve ikti-
darla muhalefet arasındaki hesaplaşmaya dönüşmesinden 
dolayı “Hayır” demiyoruz. Bizzat referanduma sunulacak 
anayasa değişikliği içinde emeği ve emekçileri hiçe sayan 
maddelere “Hayır” diyoruz.
AKP her yeri ele geçiriyor korkusu ile değil; Ordu ve bürok-
rasinin vesayeti ile vahşi liberal-gerici AKP vesayeti arasında 
hiçbir fark görmediğimiz için “Hayır” diyoruz.
Sivil siyasetin güçlenmesinden korktuğumuz için değil, sivil 
siyasetin yürütme unsurunun uluslararası sermayenin emir-
komuta zinciri içinde bir emir erine dönüşmesinden dolayı 
“Hayır” diyoruz.
Yürütmenin ülke yönetiminde yönetme erklerinin dışındaki 
güçlere karşı kuvvetlenmesini önemsemediğimiz için değil, 
yürütmenin uygulamalarına karşı yoksul ve ezilen halkların 
yargı kurumu aracılığıyla denetim ve yurttaşlık görevlerinin 
yerine getirilmesi engellendiği için “Hayır” diyoruz.
12 Eylül 1980 ile 12 Eylül 2010 anayasası arasında amaçla-
rı açısından bir süreklilik gördüğümüz ve yeni anayasa deği-
şikliklerinin 12 Eylül 1980’nin mantıksal sonuçlarının bir ta-
mamlayıcısı olduğunu gördüğümüz için “Hayır” diyoruz. 
Burada savunmuş olduğumuz “Hayır” tavrı sadece reddi-
yeci bir siyasetin sonucu değil. Türkiye emek cephesinin bir 
bileşeni olan odamız ve bağlı bulunduğumuz birlik 30 yıl-
dır bu ülkenin anayasasının değişmesi için mücadele veri-
yor. Bu cephenin Demokratik bir anayasa ile ilgili birikimi 3 
günde değişiklik hazırlayanlarla karşılaştırıldığında mukaye-
se kabul etmez. 12 Eylül 2010’da evet denmesini isteyen-
ler bu birikimin tartışmalarından zerre kadar yararlanmadan 
bir ülkeyi bütün olarak kandırmak istiyorlar. Televizyonların-
dan bilboardlarına kadar her yerde yüzeysel ifadelerle ola-
yı saptırıyorlar. Ve bu saptırmalara inanıyorlar da; keza deği-
şiklik ve insanca yaşam ufukları ancak bu düzeyle sınırlı bir 
tutulmayla maluldür. 

12 Eylül 1980’i bu toplumun hafızasından silmek istiyoruz; 
ama yeni bir 12 Eylül’ü bu hafızaya nakşetmek için değil. 

B
aşyazı

İMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin 1973-1980 yılları arası Başkan-
lığını yapmış, mühendis-mimar hareketi-
nin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında 
önder ve yiğit kişiliği ile hep ön saflarda 
yer almış, TMMOB ile bütünleşmiş Teo-
man Öztürk ölümünün 16. yıldönümün-
de, 11 Temmuz 2010 Pazar günü anıldı.

Teoman Öztürk için ilk olarak 
Karşıyaka‘daki anıt mezarı önünde bir 

anma etkinliği düzenlen-
di. Teoman Öztürk’ün aile-
si, TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Oda ve Şube Yöne-
tim Kurulu üyeleri ve çok sa-
yıda TMMOB üyesinin katıl-
dığı törende, TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ile Öztürk’ün arka-
daşları Mehmet Ali Yılmaz 
ve Oğuz Türkyılmaz birer 
konuşma yaptı. 

İMO Teoman Öztürk 
Salonu’nda düzenlenen 
anma etkinliği ise TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın açılış 
konuşmasıyla başladı. So-
ğancı, Öztürk‘ün sözlerinden alıntılarla 
TMMOB’nin mücadele çizgisini anlatarak 
başladığı konuşmasında, TMMOB’nin 
1970’lerde Teoman Öztürk ve arkadaş-
larınca yaratılmış yol haritasında onurlu 
yürüyüşüne, dik duruşuna devam ettiği-
ni ve edeceğini söyledi. 

TEOMAN ÖZTÜRK 
ÖLÜMÜNÜN 16. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI

Etkinlikte Teoman Öztürk’ün hayatını 
ve mücadelesini anlatan, yönetmenliğini 
Özcan Alper’in yaptığı, müziklerine Anıl 
Eraslan ve Sumru Ağıryürüyen’in 
imza attığı “Teoman Öztürk Belgeseli” 
gösterimi yapıldı. Etkinlik Ahu Sağlam 
müzik dinletisi ile son buldu.

İMO Ankara Şubesi Kırıkkale Tem-
silcisi Volkan Sıcacık yaptı. Ko-
nuşmaların ardından Sıcacık, okul 
birincisi ve genç-İMO Kırıkkale 
Temsilcisi’ne plaket ve hediyelerini 
takdim etti. Tüm mezun olan öğren-
cileri de tebrik eden Sıcacık, genç 
mühendislere meslek hayatlarında 
başarılar diledi. 

2010 Yılı İstanbul Yapı Fuarı ve 
Çanakkale Gezisi

İMO Ankara Şubesi Kırıkkale Tem-
silciliği ve Kırıkkale Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü, 6-8 Mayıs 2010 ta-
rihleri arasında ortak gezi düzenledi. 
31 kişinin katıldığı gezinin ilk günü 
Çanakkale ve Tekirdağ gezildi. İkin-
ci günü ise, Ayasofya, Topkapı, Dol-
mabahçe ve Harbiye Müzeleri gezil-
di. Üçüncü ve son gün ise Yapı Fua-
rı gezildi.

Piknik Organizasyonu

İMO Ankara Şubesi Kırıkkale Tem-
silciliği 11 Mayıs 2010 tarihinde Ba-

yındırlık ve Kırıkkale Belediyesi’nde 
çalışan meslektaşları için pik-
nik organizasyonu gerçekleştirdi. 
Kamu’da çalışan meslektaşlarla iliş-
kilerin güçlendirildiği piknikte, Oda 
hakkında bilgiler verildi.

Mezuniyet Töreni

İMO Ankara Şubesi Kırıkkale Tem-
silciliği 17 Haziran 2010 tarihin-
de Kırıkkale Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü son sınıf öğrencilerinin 
mezuniyet törenine katıldı. Kırıkka-
le Üniversitesi’nde yapılan mezu-
niyet töreninin açılış konuşmasını 

KIRIKKALE TEMSİLCİLİĞİ ETKİNLİKLERİ
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“diğer kanunların kı-
sıtlayıcı hükümleri uy-
gulanmaz” denilmek-
le aslında 6023 sayı-
lı Türk Tabipleri Birliği 
Yasası’nın 5. madde-
sindeki “…işyeri ta-
bipleri; çalıştıkları yer-
lerin sağlık hizmetle-
rinin başka bir yerde 
ikinci bir görev yap-
malarına elverişli bu-
lunduğu tabip odala-
rı idare heyetince ka-
bul edilmedikçe her 
ne suretle olursa ol-
sun, diğer bir kurum 
ve işyerinin tabipliği-

ni alamazlar.” hükmü devre dışı bıra-
kılmaya, Türk Tabipleri Birliği’nin işyeri 
hekimliği alanındaki yetkileri kısıtlan-
maya çalışılmaktadır. İşyeri hekimliği-
nin ülkemizde gelişip kurumsal kim-
lik edinmesinde ve iş yaşamında et-
kin bir konuma yükselerek işçi sağlığı-
nın korunmasında önemli bir yer tut-
masında çok özel ve önemli yeri olan 
Türk Tabipleri Birliği’nin sürecin dışın-
da tutulmaya çalışılması ile işçi sağlı-
ğının korunup geliştirilmesine bir katkı 
sağlanamayacağı tartışmasız olduğu-
na göre böyle bir düzenlemenin ama-
cının işçi sağlığının geliştirilmesi ol-
madığı ortadadır. Bu düzenlemelerin 
amacı; işçi sağlığı ve güvenliği alanı-
nı tümüyle piyasaya açmak, bu alan-
daki taşeron firmalara rant ve kâr ala-
nı sağlamaktır” diye devam etti.

TMMOB, DİSK, 
KESK ve TTB 20 
Temmuz 2010 Cuma 
günü saat 12:30’da, 
TBMM’de görüşül-
meye başlanan 536 
Sayılı Kanun’a dair 
değişiklikleri de için-
de barındıran, işçi 
sağlığı ve iş güven-
liği alanını taşeron-
laştıran ve özelleş-
tiren düzenleme-
ler içeren Torba Yasa 
Tasarısı’nın geri çe-
kilmesi talebiyle 
TBMM Dikmen ka-
pısı önünde bir bası-
na açıklaması yaptılar. “İşçi Cinayetleri 
Durdurulsun, Torba Yasa Geri Çekilsin” 
yazılı pankartın açıldığı basın açıkla-
masına İMO Ankara Şube yöneticile-
ri de katılım gösterdi. 

Ortak basın açıklamasını TTB Ge-
nel Sekreteri Feride Aksu Tanık yap-
tı. Bütün bu değişiklik önerilerinin or-
tak noktasının işçi sağlığı ve iş güven-
liği hizmetlerinde görev yapacak olan 
işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzman-
lığı yetkisinin kazanılması, bu yetkinin 
kazanılabilmesi için gerekli eğitimi ve-
recek kuruluşların saptanması ve anı-
lan mesleklerin hizmet sunum yöntem-
lerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından belirlenmesine yöne-
lik olduğunu belirten Tanık, iş kazası ve 
meslek hastalıklarına ilişkin sayısal ve-

rilere göre personel ve altyapı eksiklik-
lerinin de etkisiyle, anılan Bakanlığın il-
gili yasa ile kendisine verilen görevleri 
bile yerine getiremediğini kaydetti.

İşçi sağlığının korunup, iş güvenliği-
nin sağlanması için bu alanda gerek-
li önlemlerin alınması; bu kapsamda 
nitelikli işyeri hekimliği ve iş güvenli-
ği uzmanlığı hizmetlerinin işyerlerinde 
bulunmasının sağlanması gerektiğini 
söyleyen Tanık, oysa bugün söz ko-
nusu kurumsal yapıların zayıflatılma-
sı ve bu hizmetlerin kağıt üzerinde bı-
rakılmasına yönelik bir girişimle karşı 
karşıyayız diye belirtti.

Tanık sözlerine “Tasarı’da yer alan 
düzenlemeye göre işyeri hekimleri-
nin bu görevlerini yapmaları sırasında 

halkının yanında olduklarını ve bu konu-
da üstlerine düşen görevleri yerine geti-
receklerini belirttiler.

5 Ağustos 2010 Perşembe günü, 
daha önce içinde insan olan evleri yık-
mayacakları sözü veren Yenimahalle 
Belediyesi Ankara Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi’ne yıkım ekibi gönderdi. 

Yüzlerce çevik kuvvetin eşlik ettiği be-
lediye görevlilerinin evleri kesinlikle yık-
ma emri aldıklarını mahalleliye bildirme-
si üzerine mahallelilerden oluşan bir he-
yet belediyeye giderek görüşme tale-
binde bulundu ancak yetkili bulamadı. 
Mahalle halkı özellikle hedef seçilen Ba-
rınma Hakkı Bürosu önünde toplandı. 
Ara sokaklarda kadınlar ve yaşlılar do-
zerlerin önüne yatarak geçişleri kapat-
tılar. Büronun damına çıkan mahalleli-
nin kararlı tutumu ve direnişi sonrasın-
da, yıkım ekipleri ve çevik kuvvet dört 

saat sonra mahalleyi terk 
etmek zorunda kaldılar. 

Bu olaylar üzerine İMO 
Ankara Şubesi Yöne-
tim Kurulu Sekreter Üye-
si Ferhat Yaşar Arıkan, 
Yönetim Kurulu Üyesi Se-
lim Tulumtaş, üyeleri-
mizden Ahmet Karataş 
ve oda çalışanlarımızdan 
Mahir Kaygusuz akşam 
saatlerinde Barınma Hak-
kı Bürosu’nda Yenima-
halle halkını ziyarete git-
ti. Mahallelilerin taleplerini 
ve kentsel dönüşüm projesinin yol açtı-
ğı sorunları dinleyen İMO Ankara Şube 
Yönetimi, mücadelelerinde Yenimahalle 

İMO ANKARA ŞUBESİ YENİMAHALLE HALKINI ZİYARET ETTİ   
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HÜKÜMETİN VAZGEÇEMEDİĞİ ÜÇ ŞEY...

YIKIM, YAĞMA ve TALAN!..
GÖKÇEK YASASI BAKANLAR KURULU’NDA
Bakanlar Kurulu’nun, 13 
Temmuz 2010 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlük kazanan 2010/667 sayı-
lı kararı ile Ankara’da 7 bölge 
için “Kentsel Dönüşüm Proje-
si” kararını almasıyla ilgili İn-
şaat Mühendisleri Odası An-
kara Şube Başkanı Nevzat Er-
san 14 Temmuz 2010 tarihinde 
basın açıklaması yaptı:
İktidara geldiği günden itiba-
ren dokunduğu her şeyi serma-
ye için ranta çevirme amacıyla 
hareket eden hükümet bu yol-
da hiçbir engel tanımıyor. Bilim-
sel verilerin ve yargı kararlarının 
yağmayı, talanı engellediği yerde 
bir bütün olarak TBMM’yi, hatta 
Bakanlar Kurulu’nu dahi devre-
ye sokmaktan çekinmiyor. Tam 
bir mirasyedi gibi davranan hü-
kümet mali istikrarı ve büyüme-
yi, üreten bir Türkiye yaratarak 
aşmak yerine toplumun bu güne 
kadar birlikte yarattığı tüm de-
ğerleri satarak gerçekleştirme-
ye çalışıyor. Ezilenlerin, emekçi-
lerin ve yoksulların canı pahası-
na kazanmış olduğu bütün hak-
ları tasfiye ederek sermayeye di-
kensiz bir gül bahçesi hazırlıyor. 
Bu amaçla kimi zaman 4c gibi 
uygulamalarla emekçilerin hak-
larını gasp ederek onları köle-
likten bile daha kötü koşullarda 
çalışmaya zorluyor, kimi zaman 
memurların yaratmış olduğu katma 
değerle yapılan tatil yerlerini satıyor, 
kimi zaman da kentlerin büyümesi ne-
deniyle, eskiden yoksulların ve emek-
çilerin yaşamış olduğu bölgelerin, yeni 
kent merkezlerine dönüşmesi ama-
cıyla buraları rant alanlarına dönüştü-
rerek onların elinden alıyor.
Ankara’da kentsel yağma ve 
Melih Gökçek …
Hükümet’in bu politikalarının en ide-
al uygulayıcılarından biri de Türkiye’nin 
başkentini yöneten Melih Gökçek. 
Yıllardır Dikmen Vadisi ve Mamak’ta 
Kentsel Dönüşüm Projelerini halkın 
daha nitelikli bir barınmaya kavuşma-
sı için değil de sermayeye yeni rant 
alanları açmak için uygulamaya ça-
lışan Gökçek 2005’ten beri Barınma 
Hakkı Mücadelesi ve bunun bir sonu-
cu olan yargı kararları ile durdurulmuş 
ve 2009 yılında Dikmen Vadisi Kentsel 

Dönüşüm Projesini iptal etmek zorun-
da kalmıştı. 
Ama ne Melih Gökçek’i ne de hükü-
meti bilim ve hukuk durdurabiliyor. Bi-
limin duvarına çarptığı yerde YÖK ara-
cılığıyla üniversiteleri ele geçiriyor, hu-
kukun duvarına çarptığı yerde sözde 
anayasa değişikliği ile yargıyı ele ge-
çirerek rant uygulamalarının önündeki 
engelleri kaldırıyor. Öyle ki belediyele-
rin işi olan kentsel dönüşümle ilgili hu-
kuksal sorunları aşabilmek için Baş-
bakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül ve 26 bakanın im-
zasının olduğu Bakanlar Kurulu kara-
rı çıkarabiliyor.
14 Haziran’da TBMM’ye AKP İstan-
bul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 
14 arkadaşı tarafından sunulup, sa-
dece AKP milletvekillerinin oylarıy-
la kabul edilen, kamuoyunda Melih 
Gökçek yasası olarak bilinen 5998 

Sayılı “Belediye Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun” Abdullah Gül’ün ona-
yından da jet hızıyla geçmiş-
ti. “Yeni Belediyeler Yasası”nın 
açtığı yağma olanakları mec-
liste AKP tarafından hemen 
kullanılmaya başlandı. 14 
Haziran’da TBMM’de AKP’nin 
oylarıyla geçen ve daha önce 
Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan iptal edilen birçok uygula-
mayı da içinde barındıran yeni 
yasa ilçe belediyelerinin nere-
deyse bütün yetkilerini elinden 
alıyor ve kentsel dönüşüm pro-
jelerini yargı işlemlerinin dışın-
da bırakıyordu. Böylece Ma-
mak ve Dikmen gibi bölgeler-
de Kentsel Yağma’ya karşı ka-
zanılmış hukuksal zaferler artık 
olanaksız hale geliyor.
Yeni yasanın vermiş olduğu bu 
yağma ve yıkım olanaklarını, 
yoksul halkı kent merkezlerin-
den dışlamak ve yeni rant böl-
geleri yaratmak için hiç zaman 
kaybetmeden kullanmaya baş-
layan mevcut hükümet, 06 Tem-
muz 2010 tarihinde İçişleri Ba-
kanlığının gönderdiği 47206 
numaralı yazı üzerine, yasanın 
meclisten geçme süresi daha bir 
ayını doldurmadan, Ankara’da 7 
bölge için “Kentsel Dönüşüm 
Projesi” kararını Bakanlar Kuru-
lu aracılığıyla alarak 13 Temmuz 

2010’da Resmi Gazete’de yayımlattı. 
2010 661-667 no’lu kararlara göre 
Çankaya’dan “Yeni Güneypark, 
Yıldız, Çaldağ, Dikmen Vadisi”; 
Yenimahalle’den “Ballıkuyumcu, Eski 
Aşot”; Altındağ’dan Kuzey Ankara 2. 
Etap ‘kentsel dönüşüm’ kapsamına 
alındı.
Kentsel dönüşümü kentsel yağ-
ma olarak algılayan bu zihniyete kar-
şı, daha nitelikli bir barınma ve ya-
şam hakkını içinde barındıran gerçek 
bir dönüşüm için bilim insanlarının ve 
mühendislerin fikrinin hiç sorulmadığı 
bu uygulamalara karşı tüm halkımızı 
duyarlı davranmaya çağırıyoruz.
Ne bilim ne de hukuk tanıyan mevcut 
hükümetin yıkım yasalarına karşı ezi-
lenlerden ve dışlanmak istenenlerden 
yana çok daha örgütlü bir mücadele 
için yeniden yollara düşmenin zama-
nı geldi diye düşünüyoruz.
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UYARIYORUZ… 
BARINMA HAKKI HAYATTIR, 
HAYATLARIMIZIN PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE HAYIR! 

İMO Ankara Şubesi Yönetim Ku-
rulu 6 Ağustos 2010 Cuma günü 
Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi’ndeki yıkımlarla ilgili ba-
sın açıklaması yaptı:

Kent topraklarının rant uğruna ve in-
sanların yaşamları pahasına pazar-
lanması olarak uygulanan kentsel dö-
nüşüm projeleri Ankara’da tüm hızıy-
la devam ederken, bunun son örneği 
Yenimahalle Belediyesi’nde yaşanıyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 
AKP’li Belediye Yönetimi tarafından 
uygulanmaya başlanan ve mahalleli 
için büyük mağduriyetler yaratan rant 
projesi, aynı şekliyle CHP’li Belediye 
tarafından da mahalle halkını hiçe sa-
yarak uygulanmak isteniyor.

Mahallelilerin tüm itirazlarına ve çö-
züm arayışlarına kulak tıkayan be-
lediyenin son müdahaleleri durumu 
sosyal faciaya dönüştürecek bir ni-
telik taşımaktadır. Daha önce “için-
de insan olan evleri yıkmayacakla-
rı” sözünü veren belediye yönetimi-
nin, 5 Ağustos sabahı Mehmet Akif Er-
soy Mahallesi’ne yıkım ekipleri ve çe-
vik kuvvetten oluşan bir “saldırı birli-
ği” göndermesi durumun hukuksuzlu-
ğunu ve belediyenin aymazlığını gözler 
önüne sermektedir. 

Gerçekte mahalle halkının, kentin ve 
kamunun yararına olan, adaletli, hak-
kaniyetli ve dengeli koşullara sahip bir 
“dönüşüm” talebinde bulunan yoksul 
insanlara çevik kuvvet gölgesinde yı-
kım tehdidi savurmak altından kalkıla-
mayacak bir lekedir ve hangi yöneti-

ci ya da hangi siyasi parti söz konu-
su olursa olsun asla kabul edilemez bir 
tutumdur. 

Esasen sorun kimin yönetimde oldu-
ğunun çok ötesindedir. Sorun, piyasa-
cı ve demokratik katılım ruhundan 
uzak bir belediye yönetimi anlayışının, 
kent yönetimlerinde tek seçenek ola-
rak uygulanır hale gelişidir. İnanıyoruz 
ki, alternatif bir belediyecilik yalnız 
üst perdeden söylemsel siyasi atak-
lar yaparak değil, halkın en temel gün-
cel yaşam koşullarını savunarak, halkın 
yanında saf tutarak ve bu piyasacı an-
layışın karşısında toplumcu bir anlayışı 
yeşertmeye çalışarak gerçekleştirilebi-
lir. Toplumcu bir belediyecilik anlayışı-
nın ise yoksullara dair bu dışlama pra-
tiği ile uyuşmayacağı açıktır. 

Bu nedenle halkla birlikte siyaset 
yapmak vaadiyle yönetime gelenler, 
bugün halka rağmen ve halka karşı bir 
anlayış içinde olduklarının farkına var-
malıdırlar. Daha büyük toplumsal ge-
rilim ve mağduriyetleri doğuracak bu 
tarz uygulamalar herkes için geri dö-
nülemez tahribatlar yaratacaktır. 

Sorunun çözümü elbette yıkım ve 
şiddette değildir. Halkın barınma hak-
kını hiçe sayan, kamu yararı içerme-
yen, adaletsiz sözleşmeler üzerine ku-
rulan, hakkaniyet gözetmeyen, dayat-
macı, hukuken sorunlu olan, demokra-
tik katılımcı bir sürece dayanmayan, hiç-
bir meşru temeli olmayan ve doğrudan 
şirket mantığıyla oluşturulan böylesi bir 
projede ısrarcı olmak, yoksul hayatla-
rın rant uğruna peşkeş çekilmesine 
razı olmak demektir.

Bu projede ısrarcı olmak -ne derse-
niz deyin- piyasa mantığının yine ve 
yeniden halk karşısında, hayatlarımız 
karşısında galip gelmesi demektir.

Özetle bu projede ısrarcı olmak, siya-
si partiler açısından “yok birbirimiz-
den farkımız” demektir! 

Bu nedenle tehdit ve baskı uygula-
maları yerine, mahalle halkının talep-
lerine kulak vermek, bölgede yaşa-
yan halkın kendi yaşamları üzerindeki 
tasarruflarına saygılı olmak, mahalle-
yi halkla birlikte, demokratik, katılım-
cı ve diyaloğa dayalı bir süreçle dö-
nüştürmek; belediyenin bugüne ka-
dar eleştirdiği zihniyetle aynı yolda 
olmadığını göstermesi açısından da 
belirleyicidir. 

Bu açıkça bir niyet ve tercih me-
selesidir. Tercihinizi piyasacı bir yö-
netim ve kar odaklı bir anlayış üzerine 
mi yoksa yoksul-emekçi halktan yana 
mı kullanacağınız, emin olun ki siyase-
ten atılan nutuklardan, edilen vaatler-
den daha değerlidir.Daha eşitlikçi, in-
sani ve mağduriyetleri gidermeye dö-
nük bir dönüşüm elbette mümkündür. 
Sorun, bu adımı atacak siyasi iradeyi 
göstermektedir.

Bu nedenle kentin halktan ve top-
lumsal belediyecilikten yana olan ku-
rumları olarak bizler, Mehmet Akif Er-
soy Mahallesi’nde yaşanan hukuksuz-
luğa karşı halkın barınma hakkını so-
nuna kadar savunacağımızı vurgular-
ken, belediye yönetimini yeniden sağ-
duyuya ve halkın taleplerini duymaya 
davet ediyoruz.
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Yürütücülüğünü İnşaat Mühen-
disleri Odası’nın yaptığı “TMMOB 
Depreme Duyarlılık Yürüyüşü” 16-
17 Ağustos 2010 tarihlerinde Yalo-
va ve İzmit’te gerçekleştirildi. Dep-
remin yarattığı toplumsal sonuç-
lar konusunda kamuoyu duyarlılı-
ğını arttırmak, hükümetin ve yerel 
yönetimlerin sorumluluklarını hatır-
latmak amacıyla 2008 yılından bu 
yana düzenlenen “Depreme Du-
yarlılık Yürüyüşü”nün üçüncüsüne 
TMMOB’ye bağlı odalardan ve İMO 

Şubelerinden binlerce mimar ve mü-
hendis katıldı.

17 Ağustos 1999 Marmara 
Depremi’nin 11. yıldönümünde dü-
zenlenen yürüyüşe Ankara’dan, 
İMO Ankara Şubesi Yönetim Ku-
rulu, çalışanları, üyeleri ve öğren-
ci üyelerinin bulunduğu iki otobüs 
ile katılım sağlandı. Otobüsler 16 
Ağustos 2010 Pazartesi günü saat 
10.00’da İMO binası önünden kalk-
tı.

Diğer illerden gelen mühendis ve 
mimarlar ile Yalova’da, Yürüyüş et-
kinliklerinin ilki için depremde ya-
şamını yitirenlerin isimlerinin yazı-
lı olduğu Deprem Anıtı önünde bu-
luşuldu. TMMOB üyeleri buradan 
“TMMOB Depreme Duyarlılık Yürü-
yüşü” pankartı ile saat 21:30’da kent 
merkezine doğru slogan ve alkışlarla 
yürüyüşe geçti. Katılımcıların “Unu-
tulmayan Unutkanlığımız Deprem” 
yazılı siyah tişörtler giydiği yürüyüş 
boyunca “Depreme inat yaşasın ha-
yat”, “Deprem değil ihmal öldürür”, 
“AKP uyuma önlemini al” sloganla-
rı atıldı. 

Kent merkezinde sonlandırılan ilk 
yürüyüşün ardından TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı ve İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Harp birer konuşma yaptı. 

Harp konuşmasında siyasi ikti-
darların deprem konusunda gerek-
li hassasiyetleri göstermediğine dik-
kat çekerek mevzuatta yapılması ge-
reken düzenlemeleri hatırlattı. Harp, 
“Bilimsel verilerin ışığında ve top-
lumsal çıkarlar doğrultusunda orta-
ya koyduğumuz çözüm önerileri dik-
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DEPREME DUYARLILIK YÜRÜYÜŞÜ
BİNLERCE MİMAR ve MÜHENDİSİN KATILIMIYLA YALOVA’DA YAPILDI
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H
aberlerkate alınmalıdır. Aksi halde yaşana-

cak yeni felaketlerin vebali ülkeyi ve 
kentleri yönetenlerin omuzlarında 
olacaktır” dedi. 

Daha büyük felaketlerin yaşanma-
ması için derhal bütünlüklü bir yapı 
taraması yapılması gerektiğini söy-
leyen Harp, hükümetin yapı güven-
liği ve deprem konusunda gereken 
önemi vermediğini kaydetti ve söz-
lerine şu şekilde devam etti: “İmara 
uygun bölgeleri tespit etmek ve bu 
bölgelerde inşa edilecek yapıların 
güvenliğinin denetlenmesini sağla-
mak devletin sorumluluğundadır. Bu 
sorumluluğun layıkıyla yerine getiril-
mesi için, sağlıklı ve nitelikli bir yapı 
denetim sistemi hayata geçirilmeli-
dir. Projelendirme, malzeme kalite-
si ve uygulama aşamalarını kapsa-
yacak biçimde tüm yapı üretim sü-
reci kamusal bir sorumluluk anlayışı 
ile denetlenmelidir. Yapı denetim sis-
teminin, kağıt üzerinde kalan bir pro-
sedür olmaktan çıkarılması için, ka-
musal sorumluluğu bulunan meslek 
örgütleri bu süreçte daha etkin hale 
getirilmelidir. Bugüne kadar yaşanan 
depremlerde en fazla hasar gören 
binaların kamuya ait binalar olduğu 
göz önünde bulundurularak, kamu 
yapıları da yapı denetimi kapsamına 
alınmalıdır. Aynı şekilde TOKİ, KİP-
TAŞ ve benzeri kuruluşların inşaat-
ları da yapı denetim sistemi içerisine 
dâhil edilmelidir.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ise konuşmasında 
siyasi iktidar ile mühendis ve mimar-
lara seslendi. Soğancı depremler-
de yaşanan trajedilerin “takdiri ilahi” 
denilerek geçiştirilemeyeceğine dik-
kat çekerek bilim ve tekniğin ışığın-
da hareket edilirse depremlerin bi-
rer afet olmaktan çıkabileceğini vur-
guladı.

Deprem mevzuatının problemli ol-
duğuna değinen Mehmet Soğan-
cı, “Bu ülkede yasal düzenleme-
ler ranta odaklıdır. Her olayda oldu-
ğu gibi vahşi kapitalizmin vahşi ku-
ralları doğa olaylarının afete dönü-
şümünü engellemekten uzaktır. Ak-
sine, neredeyse sistemin koydu-
ğu kurallar doğa olaylarını afete dö-
nüştürmek için yazılmaktadır” dedi. 
TMMOB örgütüne de seslenen So-
ğancı, “Meslek içi eğitimlerimizi ar-
tırmalıyız, üyelerimiz kendilerini ge-
liştirmelidirler. Bu ülke insanlarının 

mühendis ve mimarlara çok ihtiyacı 
vardır” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından gece 
01:30’da tekrar bir araya gelen katı-
lımcılar, Deprem Anıtı’na doğru me-
şaleli yürüyüş gerçekleştirdiler. Depre-
min olduğu saat olan 03:02’de Yalova 
Deprem Anıtı’na gelen TMMOB Korte-
ji, bir dakikalık saygı duruşunda bulun-
du. Burada bir konuşma yapan Serdar 
Harp, yürüyüşe destek veren Yalovalı-
lara teşekkür ederek yetkililere sesleri-
ni duyuruncaya kadar benzer eylemle-
re devam edeceklerini söyledi.

Deprem anıtına bırakılan gül ve ka-
ranfillerin ardından yürüyüş sona 
erdi. 

Kocaeli’nde de Depremzede-
ler Derneği ile ortaklaşa bir anma 
etkinliği gerçekleştirildi. Kocae-
li Merkez Bankası Şubesi önün-
de toplanan yüzlerce kişi bura-
dan meşalelerle Anıtpark’a yürü-
dü. Anıtpark’ta TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve Depremzedeler Derneği Başka-
nı Nurcan Taşpınar birer konuşma 
yaptılar.
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42. Dönem Şubelerarası ilk toplantı-
sı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şube Yö-
netim Kurulu Başkanları ve Sekreter 
Üyelerinin katılımıyla 24 Temmuz 2010 
tarihinde Ankara Alba Otel’de gerçek-
leştirildi. Serbest İnşaat Mühendisliği 
Yönetmeliği Uygulama Esasları Taslağı 
hakkında fikir alışverişinde bulunmak 
amacıyla gerçekleştirilen toplantı, Yö-
netim Kurulu Başkanı Serdar Harp’in 
yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.

Serdar Harp konuşmasına, ülkemiz-
de yaşanan güncel gelişmelere iliş-
kin Odamızın yaklaşımlarını dile geti-
rerek başladı. 2000’li yıllardan itiba-
ren yaşanan hızlı dönüşümün etkileri-
nin tüm toplumu biçimlendirdiğini ifa-
de eden Harp, “Dış politikadan eko-
nomiye, Kürt Sorunu’ndan Anaya-
sa Değişikliği’ne, sosyal politikalardan 
özelleştirmelere kadar her alan, için-
den geçmekte olduğumuz dönemin 
kendine has dinamikleriyle yeniden bi-
çim kazandığını, tüm bu gelişmelerin, 
yurttaş kimliğimizle olduğu gibi, mü-
hendis kimliğimizle de bizleri ilgilendir-
diğini” belirtti.

Harp, bu sarsıntılı dönüşüm sürecin-
de Odamızın yalpalamadan durması-
nın en önemli nedeninin “ilerici ve top-
lumcu değerler etrafından şekillenmiş 
mesleki-demokratik mücadele anlayı-
şımız” olduğunu söyledi.

Son günlerde mühendislik alanını ya-
kından ilgilendiren yasal düzenleme-
lere de değinen Serdar Harp, AKP 
Hükümeti’nin iktidara geldiği günden 
bu yana en fazla rahatsızlık duydu-
ğu kesimlerin başında yer alan Mes-
lek Örgütlerinin etkisini azaltmak ama-
cında olduğunu ifade etti. Harp söz-
lerine şöyle devam etti: “Yüz binler-
ce mühendis, mimar ve şehir plancı-
sının kararlı duruşunu gören siyasi ik-
tidar, şimdi de kendi döneminde ha-
zırladığı yasalardan TMMOB ve bağ-
lı odaların isimlerini arındırmaya çalış-
maktadır. Son dönemde birbiri ardı-
na gündeme gelen ‘Teknoloji Fakülte-
leri’, ‘Karayolları Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’, 
‘İş Kanunu’nda yapılmak istenen de-
ğişiklik’ ve ‘Belediye Kanunu’nda ya-
pılan düzenlemeler’, mühendislerin 
ve meslek odalarının yetkilerini elle-
rinden alan, uygulama alanını daraltan 
düzenlemeler olarak öne çıkmaktadır.” 
Bu düzenlemelerin sadece mesleğimi-
ze değil, tüm toplumsa zarar vereceği-
nin altını çizen Harp, Odamızın bu dü-
zenlemelere karşı mücadelesini büyü-
teceğini vurguladı.

Serdar Harp konuşmasının ilerle-
yen bölümlerinde, Odamızın toplum-
sal sorumluluklarının en önemli ifade-
lerinden biri olan yapı güvenliği konu-
sundaki en ileri düzenlemelerden bi-
risi olan Serbest İnşaat Mühendisliği 
Yönetmeliği konusuna değindi. 2006 
yılında uygulamaya giren yönetmeli-
ğin yarattığı olumlu sonuçları sıralayan 
Harp, bu konudaki yasal sürece de 
değindi. SİM Yönetmeliğinin bazı mad-
delerinin 2009 yılında yürütmelerinin 
durdurulması üzerine yapılan değişik-
liklerden bahseden Harp, uygulamayı 
mükemmelleştirmek için hayata geçi-
rilmesi gereken esaslara dair hazırla-
nan taslak üzerine tüm şubelerimizin 
görüşlerini almak istediklerini ifade etti.

17 Ağustos Depremi’nin yıldönü-
münde düzenlenecek olan Depreme 
Duyarlılık Etkinliklerinin bu yıl daha ön-
cekilerden farklı biçimde, tüm TMMOB 
camiasının katılımıyla gerçekleştirile-
ceğini dile getiren Harp, Şubelerimizin 
bu konudaki çalışmalarını hızlandırma-
sını istedi. Harp, son olarak da, bu yıl 
ikincisi düzenlenecek olan genç-İMO 
2. Yaz Eğitim Kampı hakkında bilgi ve-
rerek konuşmasını tamamladı.

Açılış Konuşması ardından toplantı-
ya katılan şubelerimiz SİM Yönetmeli-
ği Uygulama Esasları üzerine öneri ve 
eleştirilerini dile getirdiler. Bu bölüm-
de sırasıyla, İstanbul Şube adına Ce-
mal Gökçe, Adana Şube adına Ab-
dullah Bakır, Denizli Şube adına Ha-
lim Ceylan, Aydın Şube adına Kazım 
Zeyrek, Muğla Şube adına Alifer Ata-
sever, Bursa Şube adına Ünsal Eser, 
İzmir Şube adına Necati Atıcı ve Ay-
han Emekli, Ankara Şube adına Mu-
rat Şahin, Eskişehir Şube adına Mü-
berra Çetinkaya, Diyarbakır Şube 
adına Şirin Açar, Hatay Şube adına 
Selim Harbiyeli, Manisa Şube adına 
Musa Aynuru, Gaziantep Şube adına 
Metehan Gündüz, Samsun Şube adı-

na Bora Kocabaş, Mersin Şube adı-
na Veysel Özkan, Antalya Şube adına 
Cem Oğuz, Konya Şube adına Ali Çı-
nar, Sakarya Şube adına Hüsnü Gür-
pınar, Trabzon Şube adına Mustafa 
Yaylalı, Tekirdağ Şube adına Osman 
Taşseten ve İMO Genel Sekreter Yar-
dımcısı Gülsüm Sönmez söz alarak 
görüşlerini dile getirdiler.

Konuşmacıların tamamına yakını ya-
pılan SİM Yönetmeliği uygulama esas-
ları konusundaki çalışmayı olumlu bul-
duklarını ifade ederek kimi maddeler 
üzerindeki önerilerini dile getirdiler. Ko-
nuşmaların tamamlanmasının ardın-
dan Yönetim Kurulu Başkanımız Ser-
dar Harp, burada dile getirilen eleşti-
ri ve öneriler ışığında uygulama esas-
larına son biçimini şekillendirileceğini 
ifade etti.

Şubelerarası toplantının son kısmı 
olan dilek ve temenniler kısmında söz 
alan Trabzon Şubesi’nden Mustafa 
Yaylalı Mesleki Sorumluluk Sigortası 
konusunda çalışma yapılması önerisini 
getirirken, Sakarya Şubesi’nden Hüs-
nü Gürpınar da Odanın baskı gru-
bu kimliğinin güçlendirilmesini istedi. 
Bu bölümde son sözü kullanan Ser-
dar Harp, ilk kısımda kürsü kullanan 
bazı yönetici arkadaşlarımızın yakla-
şan Anayasa Referandumu konusun-
daki görüşlerini hatırlatarak, kendisinin 
de referandum konusundaki görüşleri-
ni ifade etti. AKP Hükümetinin 12 Eylül 
mağduriyetini propaganda malzeme-
si olarak kullanmasını eleştiren Harp, 
kendisinin darbenin muhataplarından 
birisi olduğunu hatırlatarak bu konu-
nun suiistimal edilmesini kabullene-
meyeceğini söyledi. Yıllardır eşitlikçi, 
özgürlükçü, demokratik bir anayasa 
talebini en güçlü biçimde dillendirdik-
lerinin altını çizen Harp, mevcut ana-
yasa değişikliğinin bu talepleri karşıla-
madığı için “Hayır” oyu kullanacağını 
söyleyerek toplantıyı tamamladı. 

ŞUBELERARASI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Değişen ne? Bu soruya bu günlerde 
verilecek cevap insanın canını acıtıyor. 
Ama bazıları içinse bu can acıtma hali 
bir acayip şaşkınlık yaratıyor. Canımı-
zı acıtan gelişmeleri DSİ’nin 55. yılını 
kutlama buluşmasında Tayyip Erdo-
ğan yapıyor. Başbakan hizmete alı-
nan tesislerle ülkenin nasıl bir şantiye-
ye dönüştüğünü işaret ettikten sonra 
“Bu konuda hükümetimiz kararlı, ül-
kemizin sulanabilir arazilerinin tama-
mına suyu götüreceğiz. Daha önce-
ki dönemlerde devamlı söylenen ‘Su 
akar, Türk bakar’ sözünü su kaynak-
larına yaptığımız yatırımlarla ‘Su akar, 
Türk yapar’a çevirdik”diyor (www.dsi.
gov.tr). Aynı kaynaklara yani DSİ web 
ortamına baktığımızda, kurulan, de-
vam eden ve kurulacak olan yeni 
HES’lerle Anadolu’nun gerçekten de 
bir şantiye yerine dönüştü(rüldü)ğünü 
söyleyebiliriz. Binlerce yıldır akan de-
relere dur diyen ve önüne setler çe-
ken, onu betonların içinde aktığı yer-
lerden çekip alan mantık ve bu mantı-
ğa ilişkin düzenlemeleri anlamak, şan-
tiye yerine dönüştürülen yerlerde ya-
şanan tahribatların önüne geçmenin 

yani politik karşı çıkışların neden/na-
sıl olması gerektiği hakkında da biz-
lere bilgi veriyor. Ama neden şimdi ve 
neden HES’ler. Çok daha önemlisi ar-
tık akan suya bakmayacak olan Türk-
ler kim. Biliyoruz ki akan suyun önü-
ne konan engellerden rahatsız olan 
rahatsızlıklarını ifade eden insanlar/
oluşumlar da var. O zaman kim ya da 
kimler sorusu özel bir önem kazanıyor.

Neden şimdi sorusu Türkiye’nin için-
den geçtiği ve geçerken eklemlen-
diği dünya kapitalizmindeki ulaştı-
ğı aşamayı gösterirken, kimler soru-
su ise gerçekleşen yapısal değişim-
lerin öznelerini işaret ediyor. Süre-
ci inşa edenler açısından dönemin 
kendine özgü oldukça önemli deği-
şimi; tüm düzenlemelerin devlet oto-
ritesi yani kamu dolayında gerçekleş-
mesi. HES’lere, özellikle son dönem 
gerçekleştirilen veya inşa halinde olan 
HES’lere özgü kendine özgülük ise bir 
yandan Türkiye’de önemli bir serma-
ye birikimine sahip SANKO ve ZORLU 
gibi büyük şirketlerin yanı sıra sayıları 
epey fazla olan ve yerel olduğunu dü-

şündüğümüz ve yeni kurulan şirket-
lerin bu alanda yer alması. Ama çok 
daha önemli olan değişken ise kamu 
ile sermaye (şirketlerle) arasında yeni 
tamamlayıcı ilişki/biçimlerin oluşturul-
masıdır. Belki HES özelinde söylene-
cek bir diğer önemli kendine özgü-
lük ise enerji ve su ile ilgili genelleştiril-
miş ve kolaya kaçan emperyalizm, dış 
düşman ifadelerinin yetersiz kalması. 
Yetersiz çünkü en azından kısa süre-
de sayıları (işletilen ve işletilecek olan) 
1500’ü aşan HES’lerin bu topraklara 
ait sermayelerden yapılıyor olması. Bi-
raz açalım isterseniz.

 
“Pragmatik Kapitalist Erdoğan” 

ve İşleyişi Derelere Kadar Ulaşan 
Kapitalizmin Mantığı

“Pragmatik Kapitalist Erdoğan” ifa-
desi bana ait değil. İfade ABD’de ya-
yınlanan Washington Post gazete-
si yazarlarından Janine Zacharia’nın 
yorumu. Zacharia önemli tespitlerde 
bulunuyor, bu tespitlerden en önem-
lisi Erdoğan’a ilişkin onun bir ideolog 
değil de kapitalist piyasaya uygun ey-

SU AKAR TÜRK BAKMAZ
Prof. Dr. Fuat Ercan*  (Su Politik Üyesi)

M
akale

Evet HES’lere karşı bir şeyler yapmak daha zor. Ama bir o kadar da zorunlu. Çünkü artık yaşamın özü olan ortak kulla-
nımlar -commons- (su, orman) sermayenin yeni birikim dinamiklerinin temel belirleyeni oldu.

* Marmara Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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lemliliklerde bulunması, bu yorumu da 
daha önemli kılan Türkiye’de kapita-
lizmin hızla gelişmesi ve Ortadoğu’ya 
nüfuz etmeye çalışması. Bu kısacık 
yazıda (detaylara giremem ama) son 
dönem yaşanan önemli gelişmeleri 
ama özellikle de konumuzla ilgili de-
ğişiklikleri anlamak için Türkiye’de ya-
şanan yapısal değişimlere bakmamız 
gerekiyor. HES’lerle doğrudan bağ-
lantıyı kuracak olursak Türkiye’de ka-
pitalizmin gelişim hızı eşzamanlı ve 
birbirini tetikleyen iki dinamiğin önü-
nü açıyor. İlki artan kapitalist yaşam 
ve kapitalist yatırımlar enerjiye olan ih-
tiyacı artırırken, diğer yandan aynı ge-
lişmeyle doğrudan bağlantılı olarak 
enerji ihtiyacının varlığında enerji yatı-
rımlarını önemli kılıyor. Türkiye pratiğin-
de suya ilişkin değişimlerin en azın-
dan şimdilik gerek ideolojik ve ge-
rekse doğrudan maddi kaynağı enerji 
olarak karşımıza çıkıyor.

Kapitalist gelişmelerin temelinde 
enerji yani doğada var olan kaynak-
ların değişim değeri yani piyasa için 
işlenerek dönüştürülmesi/üretilmesi 
enerji gereksinimini arttırıyor. Bu enerji 
ilk elden emek-gücü olarak işçileştiri-
lenlerin maddeye biçim veren enerjile-
rini sisteme tabi kılarken, aynı zaman-
da emek-gücünün açığa çıkardığı iş 
yapma yeteneğini arttıracak enerjiye 
de ihtiyaç var. Etimolojik köken olarak 
enerji eski Yunan dilinde zaten bir şey-

lere biçim verecek etkinlik ve iş keli-
melerinden türüyor. Neyse Türkiye’de 
kapitalizmin gelişmesi hem bir yaşam 
tarzı olarak üretim ve tüketim alanın-
da enerji ihtiyacını arttırırken, bu ihti-
yaç ise bilfiil enerji kaynaklarını açığa 
çıkarmak ve bir aşamada da bu alan-
lara yatırım yapmak yani sermayenin 
değerlenme alanı olarak bu alanla-
rı kullanmak özel önem kazanıyor. İn-
ternet taramasında bulduğum Yuka-
rı Manahoz Regülatörü ve Hidroelekt-
rik Santralı Projesi tanıtım Raporu’nda 
HES’lerin neden gerekli olduğu açık-
lanıyor.

 
“Hızlı nüfus artışı ve buna bağlı ola-

rak hızlı gelişme ve endüstrileşme so-
nucunda ülkemizde enerji açığı olduk-
ça önemli bir şekilde kendini hissettir-
meye başlamıştır. Gereksinim duyulan 
enerji açığı çeşitli yollardan temin edil-
mektedir. 1999 yılı itibariyle Türkiye’de 
üretilen enerjinin sadece % 59.2’si 
öz kaynaklarımızdan sağlanmaktadır. 
Dışa bağımlı enerji üretiminin büyük 
bir bölümü petrolden (% 8.9) ve do-
ğalgazdan (%31.9) sağlanmaktadır ve 
Türkiye gelişen ihracatına rağmen, ih-
racat gelirlerinin büyük bir bölümünü 
petrol alımına ayırmak zorundadır. Dış 
ekonomik dengeyi olumsuz etkileyen 
dışa bağımlı enerji üretimi ayrıca gü-
venilir de değildir. Bu nedenle ener-
ji üretiminde öz kaynaklarımızın ara-
sında hidrolik potansiyel, yenilenebilir 
kaynak olması, işletme ve bakım mas-
raflarının az olması, çevre kirliliği yarat-
maması en önemlisi ulusal niteliği ile 
güvenilir enerji arzını sağlayan kaynak 
oluşu gibi özellikleri dolayısıyla ilk sırayı 
alıyor” (Yukarı Manahoz Regülatörü 

ve Hidroelektrik Santralı Projesi Ta-
nıtım Raporu)

Açıklama bir yandan sistemin üretim 
ve tüketim için artan enerji ihtiyacını 
işaret ederken diğer yandan nasıl olu-
yorsa ilk defa “bağımsız” olma önem 
kazanıyor. Ve enerjiyi kendi kaynak-
larından yaratma özel bir önem taşı-
yor. Yine bir toplumsal iyiye işaret edi-
liyor; ödemeler dengesi açıkları. Ama 
HES’ler için özellikle son zamanlarda 
gerçekleştirilen ve literatürde “mini” 
ve “mikro” ölçeklerdeki HES yapımla-
rı için önemli bir tespiti daha yukarıda 
görebiliyoruz. Bu tespit ise HES’lerin 
sabit ve işletme sermaye maliyetle-
rinin az olması. Bu ifade sayısı yüz-
leri bulan ve yerelliklerden yükse-
len ve genellikle de mühendis ya-
tırımcılar tarafından kurulan şirket-
lerin varlığını da açığa çıkarması 
açısından önem kazanıyor. Yerel-
mühendislerin etkin olduğu şirket-
lerin varlığı iki açıdan önem kaza-
nıyor, birincisi yerel güç ilişkilerinin 
devreye girmesi. HES’lere karşı ve-
rilen mücadelelerin daha çok yerel 
topluluklardan açığa çıktığı düşü-
nülürse bunun mücadele açısından 
ne kadar önemli olduğu açığa çıkı-
yor. Diğer yandan mühendis-çekişli 
şirketleşme eğilimi bu alanda top-
lumsal açıdan muhalif işlevler üst-
lenecek olan TMMOB’nin işini zor-
laştıracak nitelikte. Yerel ölçekte ge-
lişen şirketler ile artık gözümüz açıl-
dı diyerek enerji ve dolayısıyla HES 
alanında yatırım yapan Sanko, Ça-
lık, Anadolu Holding gibi büyük ser-
mayeler kapitalizmin temel işleyişini 
hem merkezileşen sermayeler ve hem 
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üzerinden toplum üzerinde dolayısıy-
la bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerin-
de daha bir artışını gösterecek nitelik-
te. Kapitalizmin işleyişinin geniş alan-
lara yansıyacak/etkileyecek biçimler 
alması aynı zamanda siyasi iktidarın 
bu çevrelere ilişkin düzenlemeler yap-
tıkları ölçüde güç donanımlarını art-
tırmaya yarıyor. Bu ifade AKP iktidarı 
için çok daha bir önem kazanıyor. Ça-
lık gibi geç kapitalistleşen ama kendi 
değimleri ile agresif bir birikim süreci 
izleyen sermaye grupları ile Sanko gibi 
grupların ve daha adlarını sanlarını du-
yamadığımız onlarca şirketin siyasi ik-
tidar dolayında güçlerini arttıracakla-
rını ama siyasi iktidar ile bu ilişkilerin 
derinleşip-merkezileşmesinden güç-
leneceğini söylemek sürece ait kö-
tümser olmamızı sağlayacak gerçek-
likler. Bu ilişki kendisini siyasi iktidarın 
yasal hukuksal düzenlemeler yapması 
ile daha açık bir biçim alacak.

 
Su Kullanım Hakkı Anlaşması: 

Suya Bakmayanların, Dokunanların 
Anayasası 

HES’lere ilişkin en önemli gelişme 
Su Kullanım Hakkı Anlaşması’dır. Bu 
önemi zaten düzenlemeyi yapanlarda 
biliyor. HES temel atma merasiminde 
Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu açık-
ça ifade ediyor:

 
“Bizim yapmaya çalıştığımız ekono-

mik büyümenin talep ettiği enerji ihti-
yacını karşılamak ama aynı zamanda 
yerli ve yenilenebilir kaynakları en üst 
seviyede değerlendirmektir. İşte bu 
sebeple Su Kullanım Hakkı Anlaşma-
sı ülkemiz için bir milattır” (HES Temel 
Atma Merasimi Veysel Eroğlu’nun 
Konuşma Metni 03 Nisan 2008 – 
Karabük) 

Evet HES’ler için bu anlaşma bir mi-
lattır ama bu miladı tanımlayan en 
önemli yasal düzenek ise enerjide 
özelleştirmenin önünü açacak 4628 
Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu olmuş-
tur. Kanun birinci maddede kanunun 
amacını işaret ediyor:

 
“Bu Kanunun amacı; elektriğin ye-

terli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve 
çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicile-
rin kullanımına sunulması için, rekabet 
ortamında özel hukuk hükümlerine 
göre faaliyet gösterebilecek, mali açı-
dan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elekt-
rik enerjisi piyasasının oluşturulması ve 

bu piyasada bağımsız bir düzenleme 
ve denetimin sağlanmasıdır. Bu Ka-
nun; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, 
toptan satışı, perakende satışı, pera-
kende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı 
ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve 
tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini, 
Elektrik Piyasası Düzenleme Kuru-
munun kurulması ile çalışma usul 
ve esaslarını ve elektrik üretim ve 
dağıtım varlıklarının özelleştirilme-
sinde izlenecek usulü kapsar.” 

Kanun “bir elektrik enerjisi piyasası-
nın oluşturulması” için gerekli düze-
nekleri işaret ediyor. Piyasa var olan 
ama kullanılamayan potansiyeli hare-
kete geçirmeyi amaçlıyor. Potansiye-
li harekete geçirmek belki de en açık 
ifade ama en teknik ifade. Potansiyel 
olanı açığa çıkarmak yani henüz kulla-
nılmayanı kullanılması gereken şeyle-
ri işaret etmeye yönelik her türlü nötr/
teknik dil bu anlamda kötü. Kötü; in-
sanlar için. Kötü, hayvanlar için kötü, 
canlı olmayan canlı doğa için kötü. 
Potansiyel ne için potansiyel. Kalkın-
ma ilerleme ve gelişme için potan-
siyel. Bu teknik mühendislik dili ka-
dar tehlikeli bir meşrulaştırma hali yok 
herhalde.

 
Potansiyeli açığa çıkarma çabasın-

daki güçlere baktığımızda epey bir 
çeşitlenme halinin olduğunu görüyo-
ruz. Birkaç örnek: Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Ha-
san Köktaş sermayenin yapımını üst-
lendiği 61 hidroelektrik santralın (HES) 
temelini atma töreninde,

 
“sürmekte olan özel sektör yatırımla-

rının tutarının 18 milyar YTL olduğunu 
belirterek, ‘Ülkemizin her yerinde te-
melleri atılan yeni üretim tesisi yatırım-
ları, önümüzdeki 12 yıl içinde ülkemiz 
enerjisi sektörüne yapılması gereken 
yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırımın 
özel sektör tarafından yapılabileceği-
nin somut göstergesidir”(Referans 
Gazetesi).

 
diye bir açıklamada bulunuyor. Aynı 

açılış buluşmasında DSİ Genel Müdü-
rü Haydar Koçaker: Potansiyelimizin 
yüzde 80’ini kullanacağız diyor. Genel 
Müdürü Haydar Koçaker 

“su kullanım hakkı anlaşmaları ile 
özel sektör tarafından yapımına ta-
lip olunan projelerin 20 bin 620 MW 
kurulu gücünde olduğunu belirterek, 
‘Bu rakam, ülkemizin kurulu güç ba-

kımından en büyük santralı olan Ata-
türk Barajı’ndan sekiz kat daha büyük. 
Bu projeler tamamlanınca ülkemizin 
hidroelektrik potansiyelinin yüzde 80’i 
kullanılır hale gelecek’ diyor” (Refe-
rans Gazetesi).

 
Aynı temel atma töreninde çok açık 

ve açık olduğu kadar sürece serma-
yenin nasıl agresif yaklaştığının gös-
tergesi olarak Sanko Holding Başka-
nı Abdülkadir Konukoğlu ise;

“Temeli atılan Yedigöze HES’i yapa-
cak olan Sanko Holding Başkanı Ab-
dülkadir Konukoğlu ‘Şimdi sen teks-
tilcisin, ne işin var elektrik sektörün-
de diyeceksiniz. Herkes böyle bakı-
yor. Tekstilde 5’inci, elektrikte 1’inci 
kuşağız. Yıllarca barajlar yapılmış biz 
bakmışız, ama şimdi gözümüz açıldı. 
Bunu da herkes bilsin’ dedi. Ve dağ-
daki esen rüzgarı, akarsuları evlere ge-
tireceklerini sözlerine ekledi.” (Refe-
rans Gazetesi).

 
Çevre ve Orman Bakanı ve DSİ gibi 

kamusal işleyişe sahip yapılar sıkça 
işaret edildiği gibi güç kaybetmiyorlar, 
tam tersine bazen düzenleyici ama 
genellikle de neredeyse piyasada ser-
maye gibi hareket eden öznelere, ak-
törlere dönüyorlar. Kamuya ilişkin de-
ğişiklikleri burada bu kısa sürede de-
taylı analiz edemem ama son dönem 
gelişmelerde kamunun içsel mimarisi-
nin önemli ölçüde değiştiği ve piyasa 
mantığının sadece kamuya egemen 
olmakla kalmayıp, kamunun piyasa 
mantığı dolayında biçimlendiğini gös-
teren gelişmelere/uygulamalara tanık 
oluyoruz. Kamu-özel işbirliği, yap-
işlet devre ya da buna benzer düzen-
lemeler ile bu düzenlemeleri toplum-
sal alana yayacak yerinden yönetim-
lerin kaynak yapısını güçlendirerek da 
piyasa işleyişi içine çekecek düzenle-
melerle karşılaşıyoruz. Bu gelişmeler 
sadece kamu-özelin kendi içinde ve 
kendi aralarındaki ilişkilerin değişmesi 
anlamına gelmiyor. Çok daha önemli-
si açığa çıkan yıkım ve tahribatın daha 
bilinçli ve daha donanımlı hale gelece-
ğinin de işareti. Bu gelişmelere bir de 
suyu koruma adı altında hızla biçimle-
nen sivil toplum kuruluşları ya da pro-
je yönelimli ulusal ve uluslararası yapı-
lanmaları eklediğimizde durumun va-
hameti daha da açığa çıkıyor.

Olumsuz gelişmenin nasıl organize 
bir düşünce içinde biçimlendiğini gör-
mek için bir diğer konuşmayı Elektrik 



İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü’nden 
dinleyelim:

“Değerli Konuklar, Suyumuzun her 
damlasını elektriğe dönüştürmek is-
tiyoruz. Yaklaşık 140 milyar kWh‘lik 
ekonomik hidroelektrik potansiyelimiz 
var. Halen; işletmedeki santrallarımız 
14.278 MW‘a ulaştı. İnşa halinde olan, 
lisans almış ve lisans başvurusu yap-
mış projelerin toplamı ise 23.000 MW‘ı 
aştı.” (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Ge-
nel Müdürü M. Kemal Büyükmıhçı 
MMO, Bülten 139, s 91)

 
Suya sadece bakmayan ona müda-

hale edenlerin anayasası olan “Elekt-
rik Piyasasında Üretim Faaliyetinde 
Bulunmak Üzere Su Kullanım Hak-
kı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
lik” ve bu yönetmelik üzerinden DSİ 
ile anlaşma yapan firmaların dökümü-
nü yine DSİ web ortamında bir araya 
getirdiğimizde kısa sürede bütün ülke-
nin HES şantiyesine dönmesinin taraf-
ları ve izledikleri yolu da daha detay-

lı görmüş oluyoruz. Zaten yönetmeli-
ğin amaçlar kısmında temel yönelim 
de belirlenmiş: 

“Bu Yönetmeliğin amacı, 4628 sayı-
lı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri 
çerçevesinde halen piyasada faaliyet 
gösteren veya gösterecek tüzel kişiler 
tarafından hidroelektrik enerji üretim 
tesisleri kurulması ve işletilmesine iliş-
kin üretim, otoprodüktör, otoprodük-
tör grubu lisansları için DSİ ve tüzel ki-
şiler arasında düzenlenecek Su Kulla-
nım Hakkı Anlaşması imzalanması iş-
lemlerinde uygulanacak usul ve esas-
ları belirlemektir.” 

Yine yönetmeliğin 4. maddesi yani 
tanımlar kısmı da kamu-özel iliş-
kisi üzerinden kurulan ilişkiyi yani 
“suya sadece bakmayan/müdaha-
le edenler”i daha belirgin kılıyor. Ta-
nımlar kısmında kamuya atfen bakan-
lık (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğını), DSİ (Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğünü), TÜİK (Başbakanlık Türki-
ye İstatistik Kurumunu), EİE (Elektrik 

İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü-
nü), kamunun özelleşme sürecindeki 
iki önemli kurumu; EPDK ( Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumunu) ve EÜAŞ 
(Elektrik Üretim Anonim Şirketini) işa-
ret ediyor. Diğer yandan şirket ise li-
sans almak üzere Su Kullanım Hakkı 
Anlaşması yapmak için başvuran ano-
nim veya limited şirketi yani sermayeyi 
temsil ediyor. Burada HES’lerin özel-
likle mikro ve mini HES’lerin ilk sabit 
maliyet ve işletme maliyetlerinin dü-
şük olması farklı ölçeklerdeki ve dola-
yısıyla Anadolu’ya yayılmış sermayeyi 
temsil ediyor. Peki bunlar nerede bu-
luşuyorlar? Tanımlar kısmının m ben-
dinde işaret edilen piyasada yani yö-
netmeliğin dili ile Elektrik enerjisi piya-
sasında buluşuyorlar. Peki “suya sa-
dece bakmayan/dokunanlar” bun-
larla mı sınırlı hayır. Bir de ÇED yani 
çevresel etki değerlendirmesini yapan 
akademik dünyanın ve alanın uzman-
ları da sürece dahil oluyor.

 
Tanımlar kısmında yer alan Ortak Te-

sis ifadesi aslında konumuz açısından 

Başbakan Erdoğan Hidroelektrik Sant-
rali (HES) projeleri nedeniyle derelerin 
kuruduğunun yalan olduğunu savunur-
ken HES nedeniyle kuruyan derelere 
Ordu’daki Melet Irmağı da eklendi 

Başbakan Erdoğan’ın geçtiğimiz gün-
lerde Rize İkizdere’de bir hidroelektrik 
santralinin açılışı sırasında HES’ler so-
nucunda derelerin kurumadığını, bu-
nun ‘çevreci tiplerin’ uydurduğu bir 
yalan olduğunu iddia etmesine kar-
şın santraller sonucu kuruyan derele-
re sürekli yenileri ekleniyor. Son ola-
rak Karadeniz’in en büyük ırmakların-
dan Melet ırmağının 11 km’lik bölümü 

ırmağın üzerine kurulan ve 30 Ekim 
2009’da faaliyete geçen Yapısan-
Bilgin enerji grubuna ait Darıca-1 HES 
nedeniyle tamamen kurudu. 

Santral tarafından dere yatağına bıra-
kılan ‘can suyu’ döküldüğü yerde ku-
rurken yatak boyunca bir çöl görün-
tüsü ortaya çıktı. Derenin çevresinde-
ki yeşillikler önemli oranda kururken 
yatakta birçok kurbağa, kunduz iske-
letleri göze çarpıyor. Ordu’da HES’lere 
karşı mücadele eden Temiz Ener-
ji Platformu’nun sözcüsü Coşkun Tür-
keli, Darıca-1 HES dışında ırmak üze-
rine kurulacak Közbükü HES faaliyete 
geçtiğinde derenin 55 km’lik bölümü, 
Ordu HES faaliyete geçtiğindeyse 12 
km’lik bölümünün yok olacağını, bu-
nun da milyonlarca yıldır var olan Me-
let ırmağının yok olması anlamına ge-
leceğiniz söyledi. 

Erdoğan’ın baba ocağındaki 
dere de kurumuştu 
HES projeleri nedeniyle dere ya-
taklarının kuruması özellikle Doğu 
Karadeniz’de sık rastlanan bir durum. 

Daha önce de Başbakan’ın köyünün 
yer aldığı Rize Güneysu’da inşa edilen 
Kale Hidroelektrik Santrali’nin deneme 
üretimine başlaması nedeniyle Gür-
gen deresinin de dört kilometrelik bö-
lümü tamamen kurumuştu. Olayın ba-
sına yansımasına karşın Başbakan ko-
nuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçın-
mıştı. Güneysu’da biri Başbakan’ın dü-
nürünün sahibi olduğu Çalık grubuna 
ait olmak üzere yeni HES projelerinin 
inşaatları da son hızla sürüyor. 

‘Çevreci tipler’ hedefte 
Başbakan Erdoğan geçtiğimiz hafta-
sonu Rize İkizdere’de çevreciler tara-
fından yargıya taşınan Cevizlik HES’in 
açılışını yapmış ve burada yaptığı ko-
nuşmada HES’lerle ilgili ‘çevreci tip-
lerin’ yalan bilgilerle halkı yanılttığını 
öne sürmüştü. Derelerin satılmadığını 
savunan Erdoğan derelerin kuruması-
nın da uydurulan bir yalan olduğunu 
söylemişti. Erdoğan yazın suların azal-
dığı dönemde HES’lerin çalışmayarak 
suyu kullanmadığını da iddia etmişti.

Mahmut Hamsici / Sendika.Org

Başbakan Erdoğan Hidroelektrik Santrali (HES) projeleri nedeniyle derelerin kuruduğunun 
yalan olduğunu savunurken HES nedeniyle kuruyan derelere Ordu’daki Melet Irmağı da eklendi
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çok ama çok önemli. Çünkü HES ola-
rak uzun zaman aralıkları ile serma-
yeye aktarılan suyun kullanımı sade-
ce enerji üretimi değil bu tanımda işa-
ret edildiği üzere “Enerji üretimi ya-
nında sulama suyu, içme ve kullan-
ma suyu temini ve taşkın koruma gibi 
birden fazla maksada hizmet eden te-
sisi” ifade ediyor. Yani her geçen gün 
önemi artan bir meta olarak suyun sa-
dece enerji değil depolama ve başka 
amaçlarla kullanılması da açık bir şe-
kilde dile getiriliyor. Hükümetin Orta 
Vadeli Program’ına ve Krize Karşı Teş-
vik programlarına bakıldığında bu or-
tak tesis ifadesi de belirginlik kazanı-
yor. Yukarıda işaret ettiğimiz, kapitaliz-
min Türkiye’de hem merkezileşen hem 
de saçılan dinamik yapısı aynı zaman-
da sermayenin değerlenme alanı ola-
rak doğal kaynakları hızla gündemine 
aldığını gösteriyor. Yani yıkım makine-
si olan kapitalizm insanlar üzerinden 
yarattığı sermayeleri değerlendirmek 
için hızla doğaya gözünü dikmiş du-
rumda.

 
Suya Dokunanlar Çevreye 
Dokunmayacaklar:

HES’lere ilişkin açıklamalarda bel-
ki de en çok dikkat çeken yukarı-
daki HES projesinde de belirtilen 
HES’lerin “çevre kirliliği yaratmadı-
ğı” ifadesidir. Öyle ya toplumun kal-
kınması için, lüks yaşam için, öde-
meler dengesindeki enerjiye yapılan 
harcamaların azaltılması için enerji-
ye ihtiyacımız var ve HES’lerde çev-
reye en az zarar veren enerji kayna-
ğı olduğu için potansiyellerin değer-
lendirilmesi gerekiyor. Tunceli’deki 
Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yer 
alan Mercan deresine vurulan altın 
kelepçenin nasıl binlerce yıl yata-
ğında akan dere ile birlikte çevre-
sini tahrip ettiğini gözlerimizle gör-
düğümüz için HES’lerin çevre kirli-
liği yaratmadığı ifadesinin dile ge-
tirildiği her durumda içim sızlıyor. 
Toplumsal ortak çıkar adına savu-
nulan ve akan derelere onlarca ke-
lepçe anlamına gelen HES’ler do-
ğayı ve dolayısıyla bu bölgelerde 
yaşamlarını sürdüren insanların 
yaşam ortamını mahvediyor. Şir-
ketlerin, sermayenin enerji ve baş-
ka nedenlerle suyun kullanım hakkı-
nı elde etmesi, hem de bunu kamu ile 
işbirliği ile elde etmesi yaşana süre-
ci yani tahribatı hızlandırıyor. Yüzler-
le ifade edilen HES’lerin kısa zaman 
dilimi içinde 1600 civarında bir raka-

ma ulaşması suya dokunmanın hızını 
gözler önüne seriyor.

 
Yerel Topluluklardan Kabaran 
Öfkesi, Proaktif Bilinçlenme ve 
Çapraz Dayanışma Ağları

Suya dokunma hızlandıkça 
Anadolu’nun dört bir yanından öfkeler 
de artıyor. Suya dokunma yukarıda yö-
netmelikte gösterildiği gibi ülke düze-
yinde organize bir şekilde gerçekleş-
tikçe, sermaye-kamu işbirliği ile tahrip 
edilen yer-mekanlardan da karşı çıkış-
lar yükseliyor. Yaşam ortamını savu-
nan bu öfke oldukça anlamlı ve önem-
li ama bir o kadar yerel-mekanlara ya-
yıldığı için ortak bir dil-talep üzerinden 
biçimlenmesi bir o kadar zor. Suya 
dokunanları ortak kılan karlılık iken 
ve bu amaç Anadolu’da yer-mekan 
ayırmadan Türkü, Kürdü, Alevisini içi-
ne alacak şekilde yıkım sürecini işle-
tirken (Karadeniz’deki HES projesi sa-
yısının 341 olarak açıklandığı raporda, 
Akdeniz bölgesi 225, Doğu Anadolu 
30, Güneydoğu Anadolu 20) ulusalcı-
şoven duygulara sarılmak oldukça an-
lamsız.

 
Gördüğüm sorunlu bir diğer alan ise, 

su sorunun kendisine gereken önemi 
vermeden, politik genel amaçlar üze-
rinden su sorununa yaklaşmak. Yük-
selen öfkenin kaynağını görmeden o 
öfkeyi kafa-kola almak. Belki de yı-
kım sürecine/kapitalizme karşı müca-
deleyi en çok olumsuz etkileyen tarz 
bu olsa gerek. Su sorunu mu ve onu 
yaşayan farklı yereller mi, kadınlar mı, 
aman işçi sınıfı olmadan bu kesimle-
re yönelik her çaba anlamsız diyen bi-
linçli olarak karikatürize ettiğimiz bir 
yaklaşım. Su sorunu sadece insa-
na ait sorun değil tüm yaşama ait so-
rundur ve su sorunun varlık nedeni de 
kapitalizmdir. Ama suya ulaşamama 
ya da ulaşıp da gereken fiyatı karşıla-
yamama, ve bu sorunla kadın olarak 
yüzleşme kendi içinde farklılıkları içe-
riyor. Bu sorunu yaşayanlara dokun-
mak ancak sorunu politik düzleme ta-
şıma anlamına geliyor.

 
Fakat suya dokunanlara karşı göste-

rilecek bir diğer sorunlu yaklaşım da 
yerel/olgusal ve kendine olanı öne çı-
kararak sorunu romantikleştirmek, lo-
kalize etmek olacak. Sorunu yara-
tan kapitalizmdir. Çözüm de kapitaliz-
me karşı ortak bir zemin hazırlamak-
tan geçer. Ama bu zeminin yaratılması 
sorunu yaşayanlarla anti-kapitalistler 

arasında kurulacak ve her iki tarafın 
da zaman içinde yeniden biçimlenme-
sine yol açacak esnek ama kararlı bir 
birlikteliği içermeli. Ne sorunu yaşa-
yanın kendine özgü olma hallerini göz 
ardı etmek ama ne de sorunu genel-
leşmiş anti-kapitalist, anti-patriarkal 
dinamiklerden ayrı düşünmemek ge-
rekir. Bu anlamda çapraz dayanışma 
ağlarının örülmesi gerekiyor. Derele-
rin kardeşliğinin örülmesi bu anlamda 
oldukça önemli. Ülkenin dört bir ya-
nında akan suya elini uzatanlara karşı, 
farklı kültürler, farklı renkler, farklı dille-
rin bir araya gelmesi ne güzel. Kolom-
biya su militanı D.Urrea’nın anlamlı 
ifadesini buraya taşımamız gerekiyor:

 
“Su için mücadele yaşam için 

mücadeledir. Bu mücadele bizleri 
farklı bayrağa sahip olmanın, fark-
lı ırkta olmanın, farklı politikala-
ra sahip olmanın ötesine taşır. Ya-
şam için mücadele bizleri birleşti-
rir.” (Danilo Urrea, Kolombiya)

Evet HES’lere karşı bir şeyler yap-
mak daha zor. Ama bir o kadar da zo-
runlu. Çünkü artık yaşamın özü olan 
ortak kullanımlar -commons- (su, or-
man) sermayenin yeni birikim dina-
miklerinin temel belirleyeni oldu, olu-
yor. Bu onları daha pragmatist kılıyor. 
Ama kapitalizmin yapısal belirleyenleri 
daha belirleyici olduğu ölçüde, arka-
sında daha büyük enerjiler açığa çıka-
rıyor. Konukoğlu “ama şimdi gözümüz 
açıldı… dağdaki esen rüzgarı, akarsu-
ları evlere getireceklerini” söyleyecek 
kadar kararlı, bakan Veysel Eroğlu “Bu 
sebeple kim ne derse desin… Yapma-
mız gerektiği için yapacağız” derken 
kararlı. O zaman bu yıkımı yaşayanlar 
ve yıkımın kapitalizme ait sürecin par-
çası olduğunu bilenler de kararlı ol-
ması gerekiyor. Sadece sokaklar da 
değil, suya dokunanların hareketlerini 
önceden tanımlayacak proaktif bilinç-
lenme ile sokakları birleştirecek çap-
raz dayanışmaya dayanan ağlar/orga-
nizasyonlar oluşturmak gerekiyor.

 

*Bu yazı Suyun Ticarileşmesi-
ne Hayır Platformu’nun düzen-
lediği HES’leri tanıtım toplantısı-
na sunulmuştur. Bu toplantıya ya-
pılan sunuşlar Çevre Mühendisler 
Odası’nca Nehir Tipi Hidroelektrik 
Santrallar (HES) ve Su Havzalarının 
Ticarileştirilmesi başlığı altında ya-
yınlanmıştır.
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ:
BİLMEK İLE İNANMAK ARASINDA BİR TERCİH…

Siyasal alanı motive eden temel kay-
nak ‘umut’tur ve umut ancak vaatler ile 
beslenebilir. Vaat etme pratiği aynı za-
manda bir inandırma çabasıdır. İnan-
dırma ise iki biçimde işler: ilk olarak ge-
lecek zaman kipinde yapılacak olanlara 
dair vaatler şimdinin olanakları ile bes-
lenerek gerekçelendirilmeye çalışılır ve 
ikinci olarak da şimdi ve burada olanın 
‘aslında ne olduğuna’ dair bir inandırma 
çabasıdır. Fakat bu ikinci inandırma bi-
çimi ile ilgili olarak hemen şunu söyle-
mek gerekir: burada mevcut durumun 
‘aslında ne olduğunu’ anlatırken, anla-
tan iki taraftan biri illa da yalan söylemi-
yordur. Söz konusu söylem değerlendi-
rilmekte olan şeye bakış açılarına göre 
değişir. Bakış açısı olarak bahsettiğimiz 
perspektif ise, değerlendirmede bulu-
nanların sosyal ve sınıfsal konumlarına 
göre değişiklik gösterir. “Bir elmanın bir-
birinden farklı görünüşleri olabilir: ma-
sanın üstündeki elmayı bir an olsun gö-
rebilmek için boynunu uzatan çocuğun 
görüşü ve bir de, elmayı alıp yanında-
ki arkadaşına rahatça veren evin efen-
disinin görüşü.” Böylece elma aynı elma 
olsa da evin efendisi ya da hizmetçi-
si olmak arasındaki farklılık o elmanın 
değerlendirilmesini ve tanımlanmasını 
farklılaştırır. 

Aynı şekilde gündemde olan anayasa 
değişikliği maddeleri ile ilgili değerlen-
dirmelerin farklılık arzetmesi de sosyal 
ve sınıfsal konumlarımıza bağlı pers-
pektif değişikliklerinden dolayıdır. Yok-
sa söz konusu anayasa değişikliğine 
dair maddeler aynen durmaktadır. Fa-
kat doğal olarak kapitalist üretim iliş-
kilerinin yarattığı eşitsizlikler bu aynen 
duran anayasa maddelerini değerlen-
dirirken farklılıklar yaratıyor. Örneğin; 
Anayasa Değişiklik Paketinin 11. mad-
desindeki danıştay yerindelik deneti-
mi yapamaz ifadesi, dereleri ve yaşam 
alanları HES projeleri ile yağmalanan 
Karadeniz Köylüleri açısından bundan 
sonra kamu yararı gerekçe gösterile-
rek bu projelere dava açılamayacağı 
anlamına geliyor; fakat yine aynı pro-
je uluslar arası sermaye ve HES sahi-
bi şirketler tarafından yüksek kar marjı 
demek oluyor. Doğaldır ki referandum-
da verilecek oy da bu statülere bağ-
lı olarak farklılıklar gösteriyor. Diğer ta-
raftan perspektife bağlı farklılıklar sa-
dece değerlendiren açısından değil 
aynı şekilde değişikliği önerenler açı-
sından da görünüşe geliyor: YAŞ ka-
rarlarına yargı yolu açılırken, “grevsiz 
toplu sözleşme” gibi bir ucubenin mu-
hatabı olan memurlarda hakem kuru-
lunun kararlarına yargı yolu kapatılıyor. 

Burada da emekçilerden ya da serma-
yeden yana konumlanmanın açık bir 
görüntüsü ortaya çıkıyor.

Elbette parlamenter demokrasilerde 
siyasal alanın şekillenmesi ve o alanda 
verilecek olan kararlar yukarıda söyle-
nildiği gibi farklı sınıfsal katmanların kar-
şı karşıya gelmesiyle belirlenir ve bu-
radaki inandırma çabası bu kökenden 
beslenir. Fakat çok zaman bu inandır-
ma çabası kimi argümanlar aracılığıy-
la maniple edilir ve belirli bir sınıfın çı-
karına olan söz konusu değişiklik bü-
tün toplumun çıkarınaymış gibi gösteri-
lir. Gündemdeki Anayasa Değişikliği Re-
ferandumu tam da böyle manipülasyo-
nun en açık ve düzeysiz halini gözlerimi-
zin önüne serer.

Aşağıda belirteceğimiz birçok değişik-
liğin işçiler, memurlar ve emekçi yurt-
taşlar açısından bırakın olumlu bir dö-
nüşümü, tam tersine haklar açısından 
büyük zararlar getireceği ve bu anaya-
sa değişikliklerinin sermayeden yana 
bir tavır aldığının çok açık olmasına rağ-
men, ‘evet’ propagandaları sanki tüm 
yurttaşlar açısından pozitif değişiklikler 
gerçekleştiriyor görüntüsü altında verili-
yor. Bu görüntüyü yaratmak için kullanı-
lan motif ise “12 Eylül ile hesaplaşma”. 
İşte buradaki inandırma pratiği en baş-
ta anlattığımız ve meşru yönelimler ta-
şıyan siyasal bir pratik yerine durumu 
baş aşağı gösteren gayri-meşru bir ya-
lan söyleme durumunu ortaya çıkarı-
yor. Çünkü söz konusu anayasa deği-
şiklikleri bırakın 12 Eylül ile hesaplaşma-
yı, tam tersine 12 Eylül 1980’nin amaç-
ları ile mantıksal bir tutarlılık taşıyor; hat-
ta darbenin amaçlarını istenen sonuçla-
rına vardırıyor.     

Böyle bir propaganda taktiği ile yürü-
tülen anayasa değişiklikleri ile ilgili refe-
randum süreci de iktidar ve muhalefet 
partilerinin siyasal alanın düzeyini her 
geçen gün biraz daha düşüren üslup-
suzluklarına sahne olmayı sürdürüyor. 
Parti liderlerinin birbirleri hakkında, kişi-
sel özellikleri ve mal varlıklarıyla ilgili ha-
karet dolu konuşmaları arasında söz ko-
nusu değişikliklerle ilgili hiçbir tartışma-
ya girilmemesi şaşırtıcı gibi gözükse de, 
bu sayede tam da hükümetin istediği bir 
tartışma çerçevesi kamuoyuna sunulu-
yor. Kitleleri maniple etmekten başka 
hiçbir verimli sonucu olmayan bu tartış-
malara karşı üyelerine ve temsil ettikleri 
kitlelere karşı sorumluluklarından dola-
yı tavırlarını gerekçeleri ile açıklayan ku-
rumlar ise hâkim medya tarafından yok 
sayılıyor. 

 “Evet” kampanyaları nikah törenle-
rinden camilere kadar uzanır ve hoş-
görü ile karşılanırken, “Hayır” diyenle-
rin stantlarına dahi izin verilmiyor, hü-
kümete yakın medya kanallarında ise 
emekten ve halktan yana gerekçelerle 
değişikliklere hayır diyenler darbecilikle, 
demokrasi karşıtlığı ile ve 12 Eylül’den 
yana olmakla suçlanıyor. Başabakan’ın 
TÜSİAD’tan TOBB’a oradan da bü-
tün emek örgütlerine uzanan tehditle-
rinin 12 Eylül generallerinden farkı ol-
mayan üslubu ise neredeyse tartışma-
ya bile açılmıyor. Toplu Görüşmelerde 
KESK’in Toplu Sözleşme talebi Hakem 
Kurulu tarafından utanmadan anayasa 
değişikliğine evet deme koşuluna bağ-
lanırken hükümetin emekçilerle ilgili sa-
mimiyetsizliğini yargılayan bile çıkmıyor. 
Tamamen sermayenin ve iktidarın hal-

kın denetiminden kaçmasına yönelik 
hazırlanmış ve gerçek niyetleri kamuo-
yundan gizlenen bu anayasa değişikli-
ğine, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 
Ankara Şubesi olarak aşağıdaki gerek-
çelerle HAYIR diyoruz.

12 Eylül ile hesaplaşma propagan-
dası yalandır… İdama giden gençlerin 
mektuplarından dolayı dökülen gözyaş-
larının samimiyetini sorgulamak gibi bir 
amacımız yok. Fakat 12 Eylül’ü sadece 
idamlarla ve çekilen eziyetlerle sınırla-
yarak onun gerçek içeriğini gözden ka-
çıranlara da tahammülümüz yok.
AKP 12 Eylül Anayasası’nın mantıksal 

sonucudur. Vahşi liberal bir piyasa eko-
nomisini hayata geçirmek ve bunu ger-
çekleştirebilmek amacıyla da yasama 
ve yargıyı kontrol altında tutabilmek için 
yürütmenin gücünü diktatörlüğe vara-
cak şekilde arttıran 12 Eylül Anayasası 
“AKP’nin 12 Eylül’ü” aracılığıyla yürüt-
menin mutlak otoritesini daha da arttı-
rıyor. 12 Eylül 1980’cilerin başlamış ol-
duğu işi yeni değişiklik aracılığıyla yasa-
ma ve yargıyı ya devre dışına çıkararak 
ya da ele geçirmeye çalışarak sonuna 
kadar götürüyor.
AKP’nin Anayasa Değişiklik Paketinin 

11. Maddesi, 1982 Anaysasası’nın 125. 
Maddesine “Yargı yetkisi, idari eylem ve 
işlemlerin hukuka uygunluğunun dene-
timi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerinde-
lik denetimi şeklinde kullanılamaz” ifa-
desini ekleyerek Kamu Yararı ve Sosyal 
Adalet gerekçesiyle Danıştay’a yapıla-
bilecek itirazların önüne geçerek Kent-
sel Dönüşüm, HES ve özelleştirmeler-
de sınırsız bir yağmanın önünü açıyor. 
Bırakın halkın birikimleri ile oluşturul-
muş KİT’lerin yok pahasına sermayenin 
emrine sunulmasını, HES’ler aracılığıy-
la bir halkın coğrafyası da satışa çıkarılı-
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yor; yaşam kaynağı olan su satılıyor. 24 
Ocak 1980 kararlarının uygulanabilme-
sinin zeminini hazırlayan 12 Eylül 1980 
darbesi AKP’nin 12 Eylül 2010’u ile nihai 
amacına ulaşıyor: Her şey satılık.

“12 Eylül 1980 Vesayet rejimi”nin 
tasfiye edildiği bir yalandır. AKP’nin 
Anayasa Değişiklik Paketi’nin özünü si-
vil ve askeri yargı ile ilgili maddeler oluş-
turuyor. Anayasa Değişiklik Paketi met-
ninin 4/5’ini oluşturan 144 Yargı yolu, 
145 Askeri Yargı, 146,147,148,149 Ana-
yasa Mahkemesi ve Yüce Divan, 156 
Askeri Yargıtay, 157 Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi, 159 HSYK ve ayrıca Ana-
yasa Mahkemesi ile HSYK’nın üye yapı-
sını belirleyen geçici 18. ve 19. Madde-
ler, AKP tarafından ‘vesayet rejimini yı-
kıyoruz’ propagandası altında sunulu-
yor. Oysa Yasama ve Yürütmenin iç içe 
geçtiği bir sistemde bu maddeler aracı-
lığıyla tek bir şey amaçlanıyor: YAŞ süre-
cinde sonuçlarını çok açık biçimde gör-
düğümüz yargının ele geçirilmesi. Yargı 
kadrolarının belirlenmesinde yürütme-
nin –yani hükümetin- yetkilerini arttıran 
değişikliklerle 12 Eylül 1980’in uygula-
maları mantıksal sonuçlarına kadar gö-
türülerek yürütme, neredeyse ülkedeki 
tek yetkili kurum haline getiriliyor; Kuv-
vetler Ayrılığı ilkesi ortadan kaldırılıyor; 
Kısaca değişen vesayet rejimi değil ve-
sayetin odağı. AKP bütün toplumun ka-
rar verme süreçlerine katılacağı bir de-
mokrasiyi inşa etmek yerine yargıyı ken-
di kadrolarından devşirerek otoritesini 
güçlendiriyor. Ayrıca kendi döneminde 
Mesut Yılmaz’ı Yüce Divan’a gönderir-
ken burada hiçbir sorun görmeyen hü-
kümetin 148. Maddede yaptığı değişik-
likle, eskiden kesin olan yüce divan ka-
rarlarını, ele geçireceği bir yargı sürecine 
açması da samimiyetsizlik örneği olarak 
ortada duruyor. Önümüzde duran 1980 
yerine 12 Eylül 2010 vesayet rejimidir.

AKP’nin 12 Eylül’ü emekçiler ve 
sendikal haklar açısından 1980 12 
Eylül’ünün acımasız bir devamıdır: 
Anayasa Değişiklik Paketi’nin 7. Madde-
si ile “Siyasi amaçlı grev ve lokavt, iş-
yeri işgali, iş yavaşlatma, verim düşür-
me ve diğer direnişler yapılamaz” hük-
münü kaldıran AKP bu değişikliği tama-
men geçersiz kılacak Anayasa’nın 54/1. 
maddesinde yer alan “Toplu iş sözleş-
mesinin yapılması sırasında uyuşmaz-
lık çıkması halinde işçiler grev hakkına 
sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasına ve 
işverenin lokavta başvurmasının usul 
ve şartları ile kapsam ve istisnaları ka-
nunla düzenlenir” hükmüne hiç dokun-
mamaktadır. Yine 1980 Anayasası’nın 
54/2 maddesinde yer alan “Grev hakkı 
ve lokavt iyi niyet kurallarına aykırı tarz-
da, toplum zararına ve milli serveti tah-
rip edecek şekilde kullanılamaz” hükmü 
de korunmaktadır; Bu madde aracılığıy-
la ILO sözleşmelerine aykırı ve bütün 

dünyayı kendimize güldürecek biçimde 
işverenin ‘lokavt hakkı’ anayasaya gir-
miş oluyor. Bunun yanında 51. Madde-
nin 2. Fıkrasında yer alan “milli güven-
lik, kamu düzeni, suç işlenmesinin ön-
lenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin ko-
runması” grevin yasaklanmasının ge-
rekçesi olarak AKP Anayasası’nda dur-
maktadır. 51/2 ve 54/2 durduğu sürece 
iktidar tarafından bütün grevler bu mad-
delerin geniş içeriğince gerekçelendi-
rilerek yasaklanabilir. İktidara geldiği 8 
yıldan beri işçilere sadece güvencesiz-
leştirme, sendikasızlaştırma ve yoksul-
luk veren AKP 12 Eylül 1980’in emekçi-
ler açısından getirdiği yıkımı sonuna ka-
dar götürme amacındadır. 

Grevsiz bir toplu sözleşme Kamu 
Emekçileri ile dalga geçmektir: 12 Ey-
lül 1980 Anayasası’nın 53. Maddesine 
eklenen “Memurlar ve diğer kamu gö-
revlileri toplu sözleşme yapma hakkına 
sahiptir” hükmü bir komediden öte git-
memektedir. Özellikle KESK’in yıllar sü-
ren çabası ile fiili olarak yapılan bu gö-
rüşmeler, sözleşme kavramı aracılığıy-
la dönüştürülüyor gibi gözükse de Grev 
Hakkı verilmemiş olması AKP’nin de-
mokratlığını göstermektedir. 12 Ey-
lül 1980 Anayasası’nın emekçilerle ilgili 
mantığını aynen taşıyan “Kamu Görev-
lileri Hakem Kurulu” sözleşmede uyuş-
mazlık olması halinde son karar mercii 
olarak belirlenmiştir. İşçilerin Grev Hak-
kı ile ilgili olarak da benzer uygulama ay-
nen 12 Eylül 1980 Anayasası’nda olduğu 
hali ile devam etmektedir: 54. Maddede 
belirtildiği üzere burada da anlaşmazlık 
durumunda Yüksek Hakem Kurulu dev-
reye girmekte ve bu kurulun verdiği ka-
rarlara yargı yolu kapatılmaktadır. Söz 
konusu anayasa değişikliklerinin 125. 
Maddesinde YAŞ kararlarına, 148. Mad-
desinde de Yüce Divan Kararları’na yargı 
yolunu açan AKP’nin emekçilere bu yolu 
kapamasının nedenlerini ve buradaki 
samimiyetsizliği ise kamuoyunun takdir-
lerine bırakıyoruz. Ayrıca AKP açısından 
bir samimiyet sınavı niteliğinde olabile-
cek KESK’in toplu görüşme yerine toplu 
sözleşme masasına oturalım önerisinin 
Yüksek Hakem Kurulu tarafından deği-
şikliklere evet denmesi koşuluna bağla-
ması, kararlarına yargı yolu kapatılan bu 
kurulun ileride de kimden yana taraf ola-
cağını gösterdiğini düşünüyoruz.

1980 Anayasası’nın 51. Maddesin-
deki “aynı zamanda ve aynı iş kolun-
da birden fazla sendikaya üye oluna-
maz” hükmünü kaldırarak toplu söz-
leşme ve grev süreçlerini kendi yandaş 
sendikaları aracılığıyla çıkmaza sokma-
ya çalışan hükümet emekçilerin gücünü 
daha da bölmek için tarifi imkansız ayak 
oyunlarına başvuruyor. 
Sendikalaşma ile ilgili olan bir diğer hu-

sus ise Emeklilere sendika kurma hak-
kının anayasa ile yasaklanıyor olması-
dır. 53. Maddede “toplu iş sözleşme-
sinin kararlarının emeklilere yansıtıla-
cağı” ibaresi toplumun örgütlenme öz-
gürlüğüne karşıt bir işlev görmektedir. 
Aynı şekilde yeni çalışma koşulları ile 
en ağır şartlarda çalışan ev emekçileri-
ne ve çiftçilere de sendikalar aracılığıyla 
örgütlenme yasaklanmaktadır.

Bütün bunların yanında ülkenin en 
önemli sorunu olarak görülen Kürt So-
runu hakkında duygusal konuşmalar-
dan ve tasfiye mantığından başka hiç-
bir programı olmayan AKP’nin demok-
ratlık maskesi söz konusu soruna hiç 
değinmemesi ile düşmüştür. 12 Eylül’ün 
yok hükmünde saydığı Kürtler AKP’nin 
12 Eylül’ünde de yok hükümündedirler. 

12 Eylül 1980 Anayasası’nın ilkeleri-
ni mantıksal sonuçlarına kadar götü-
ren AKP kendi 12 Eylül’ü ile emekçiler 
ve ezilen halklar açısından sermayenin 
dünyasını şekillendirmeye devam edi-
yor. Otoriter bir düzenin kurulabilmesi 
için bütün yetkileri eline geçirerek tam 
bir denetimsizlik isteyen mevcut hükü-
met 12 Eylül ile hesaplaşma savıyla tam 
olarak yalan söylemektedir. Pakete göz 
boyamak için konduğu çok açık olan 
dilekçe hakkı, fişlenmenin engellenme-
si, kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık 
ve seyahat özgürlüğü gibi konularda-
ki değişikliklerin referanduma gitmeden 
de kanunlar aracılığı ile mecliste düzen-
lenebileceği göz önüne alındığında Hü-
kümetin samimiyetsizliği bir kez daha 
açığa çıkmaktadır. 

Masallar ile çocukların dünyasında 
yeni hayaller yaratabilirsiniz. Fakat 
Türkiye’nin en zor zamanlarında bile 
demokrasi mücadelesi vermiş ülke-
nin örgütlü güçlerini ve kurumlarını 
masallarla uyutamazsınız.

17

vaat ederler ve inanırız...
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İnşaat Mühendisleri Odası, Ma-
kina Mühendisleri Odası ve Mi-
marlar Odası, 19 pilot ilde uygu-
lanan 4708 sayılı Yapı Denetim 
Yasası’nın Bakanlar Kurulu Kararı 
ile 1 Ocak 2011’den itibaren 81 ile 
yayılacak olması üzerine, 11 Ağus-
tos 2010 tarihinde yasanın eksik-
leri ve karşılaşılan sorunlarla ilgili 
bir basın açıklaması yaptı:

 
Yapı Denetimi Uygulamasının Tüm 
Ülkeye Yaygınlaştırılması; Göster-
melik Olmaktan Uzak, Etkin, Yay-
gın, Uygulanabilir, İzlenebilir Bir 
Sistem İle Hayata Geçirilmelidir

2001 yılında Meslek Odalarımızın, 
oluşturulacak yeni sisteme ilişkin 
kaygılarına ve sistemin sağlıklı işle-
mesine yönelik görüş ve önerilerine 
rağmen yasalaşan ve sadece 19 pi-
lot ilde uygulandığı için yoğun eleşti-
rilere neden olan 4708 sayılı Yapı De-
netim Yasası, Bakanlar Kurulu Kara-
rı ile 1 Ocak 2011‘den itibaren 81 ilin 
tümüne yayılacaktır. Bu karar, dep-
remselliği ve sorunları aynı olan bir 
coğrafyada iki farklı sistem uygula-
masına son vermesi bakımından ilk 
bakışta olumlu görünmekle birlik-
te, yasanın eksik, yanlış, aksayan 

ve uygulanamayan yanlarının ilgi-
li tarafların görüşlerine başvurula-
rak yeniden düzenlenmesi gerekli-
liği, yasa hedefleri açısından yaşam-
sal önem taşımaktadır. 2001 yılında 
yasalaşma sürecinde ifade edildiği 
üzere, mevcut yasada mesleki ye-
terlilik, eğitim, belgelendirme, iz-
lenebilirlik, denetim mekanizma-
sının etkin ve yaygınlığı ve kamu 
yapılarının denetim dışı kalma-
sı gibi çok önemli eksiklikler bulun-
maktadır. Ayrıca yürürlükteki diğer 
yasa hükümleriyle çelişkiler de bu-
lunmaktadır. 

İMO, MMO ve MO’DAN YAPI DENETİMİ 
UYGULAMASI ÜZERİNE ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

YAPI DENETİMİ TÜM İLLERDE UYGULANACAKTIR  

 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayl Yap Denetimi 

Hakknda Kanunun bütün illerde uygulanmas kararlaştrlmştr. 

 
13 Temmuz 2010 SALI 

Resmî Gazete
Say : 27640 

BAKANLAR KURULU KARARI 

 Karar Says : 2010/624 

 4708 sayl Yap Denetimi Hakknda Kanunun uygulanacağ iller hakkndaki ekli Karar’n yürürlüğe 

konulmas; Bayndrlk ve İskan Bakanlğnn 20/4/2010 tarihli ve 1240 sayl yazs üzerine, ad geçen Kanunun 11 

inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2010 tarihinde kararlaştrlmştr. 

 

 

Abdullah GÜL 

 

 CUMHURBAŞKANI 

Recep Tayyip ERDOĞAN 

 Başbakan 

 C. ÇİÇEK 
B. ARINÇ 

A. BABACAN 
M. AYDIN 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakan 

 M. Z. ÇAĞLAYAN F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN 
F. ÇELİK 

 Devlet Bakan V. Devlet Bakan  
Devlet Bakan 

Devlet Bakan  

 E. BAĞIŞ 
S. A. KAVAF 

C. YILMAZ 
S. ERGİN 

 Devlet Bakan 
Devlet Bakan 

Devlet Bakan 
Adalet Bakan 

 M. V. GÖNÜL 
B. ATALAY A. DAVUTOĞLU 

M. ŞİMŞEK 

 Milli Savunma Bakan İçişleri Bakan 
Dşişleri Bakan 

Maliye Bakan 

 N. ÇUBUKÇU 
M. DEMİR 

R. AKDAĞ 
B. YILDIRIM 

 Milli Eğitim Bakan Bayndrlk ve İskân Bakan Sağlk Bakan 
Ulaştrma Bakan 

 M. M. EKER 
V. EROĞLU 

N. ERGÜN 
S. ERGİN 

Tarm ve Köyişleri Bakan Çalşma ve Sos. Güv. Bakan V. Sanayi ve Ticaret Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan V. 

  
E. GÜNAY 

V. EROĞLU 

  Kültür ve Turizm Bakan 
Çevre ve Orman Bakan 

 

14/6/2010 TARİHLİ VE 2010/624 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ 

KARAR 

 MADDE 1 – (1) 19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayl Yap Denetimi Hakknda Kanunun bütün illerde 

uygulanmas kararlaştrlmştr. 

 MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer. 

 MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

  
 

7 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete
Say : 27665 YÖNETMELİK Bayndrlk ve İskân Bakanlğndan: 

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Yap Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fkrasnn (f) ve (g) bentlerinde yer alan “on iki” ibareleri “beş” şeklinde 

değiştirilmiş ve ayn fkraya aşağdaki (ğ) bendi eklenmiştir.  “ğ) Proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisleri için beş yllk fiili meslek süresinin en az üç ylnda proje 

hazrlanmas ya da incelenmesi konularnda fiilen görev yaptğna dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alnacak 

belgeler." 
 MADDE 2 – Ayn Yönetmeliğe aşağdaki geçici madde eklenmiştir. 
 “Kanunun uygulandğ il saysnn artrlmas  GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Kanunun uygulandğ illerin Kanunun 11 inci maddesi doğrultusunda artrlmas 

halinde, kapsama yeni giren iller için 12 nci maddenin üçüncü fkrasnn ikinci cümlesinde yer alan hesap yöntemi 

yerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yl süre ile Türkiye İstatistik Kurumundan temin edilen 

nüfus istatistikleri kullanlarak, il baznda faaliyet gösterebilecek kuruluş says belirlenir. 
 (2) Kapsama yeni alnan illerde faaliyet göstermek üzere Bakanlğa izin belgesi başvurusunda bulunacak 

kuruluşlarn son başvuru tarihi ile bir ilde faaliyet gösterebilecek kuruluş says, Bakanlk uygun görüşünü müteakip, 

Yap Denetim Komisyonu tarafndan ilgililere duyurulur. Herhangi bir ilde başvuru saysnn Bakanlk tarafndan 

duyurusu yaplan saydan fazla olmas halinde, o ilde izin belgesi verilecek kuruluşlar noter huzurunda çekilecek kura 

ile belirlenir."   MADDE 3 – Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüğe girer.  
 MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayndrlk ve İskân Bakan yürütür. 
 

Yönetmeliğin Yaymlandğ Resmî Gazete’nin Tarihi 
Says 5/2/2008 
26778 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yaymlandğ Resmî Gazete’nin Tarihi 
Says 31/7/2009 
27305 
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Nüfusunun yüzde 98‘i deprem 
tehlikesi altında yaşayan ülkemiz-
de konutların % 67‘si kaçak ya da 
ruhsatsızdır. Bina stokunun % 
40‘ı oturulabilir durumda değildir. 
Fakat mevcut Yasa, 3194 sayılı İmar 
Yasasının 26. maddesinde belirtilen 
kamu yapı ve tesisleri ile 27. mad-
dede belirtilen ruhsata tabi olma-
yan yapılar ve bodrum kat hariç 
tek parselde bulunan ve 200 m2‘yi 
geçmeyen iki katlı müstakil yapı-
ları kapsam dışında bırakmıştır. Bu 
noktada ülkemizde son dönemler-
de yaşanan büyük depremlerde 
kamu yapılarının en az özel ya-
pılar kadar zarar gördüğü gerçe-
ği gözetilmelidir. 17 Ağustos Mar-
mara Depreminde ve 1 Mayıs 2003 
Bingöl Depreminde yıkılan kamu bi-
naları ve buralarda kaybettiklerimiz 
belleklerimizde acı izlerini halen ko-
rumaktadır. 

Bu yaşamsal gerçeklerden hare-
ketle önemle belirtmek isteriz ki; 
Yapı Denetimi, kent planlamasın-
dan başlayarak, yapıya ilişkin ta-
sarım projeleri ile inşaatın ima-
lat sürecini kapsayan bir bütündür. 
İnşaat süreci ise, yapının oturaca-
ğı zeminin etüdü ile başlar, hazırla-
nan plan ve projelerin İmar Kanu-
nu ve Yönetmeliklerine, teknik şart-
name ve kurallara ilişkin mevzuat ile 
TMMOB‘ye bağlı ilgili Odaların Yö-
netmelik, Yönerge ve Çizelgelerine 
uygun olarak üretilip üretilmediğinin 
denetimi ile devam eder. 

Bu açıdan Yasanın temel eksiği, 
mühendislik mimarlık hizmetleri-
nin mesleki yeterlilik, eğitim, bel-
gelendirme ve denetleme boyutla-
rını içermemesi ve birçok kez eleş-
tirdiğimiz “imzacılık” yaklaşımına 
ortam yaratılmasıdır. 

07.08.2010 tarihli ve 27665 sayı-
lı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğin-
de Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelikte yapılan değişiklikler de 
TMMOB‘ye bağlı ilgili odaların de-
ğerlendirme kriterleri dikkate alın-
madan hazırlanmıştır. 

Süresi 5 yıl olan Yapı Denetçili-
ği ve Proje Denetçiliği Belgesinin 
geçerli olduğu süre içinde meslek 
içi eğitimlerin sürekli hale getiril-
mesi ve eğitim programlarının Ba-

kanlık ile TMMOB‘ye bağlı ilgili Oda-
ların ortak çalışması ile belirlenme-
si için 2006-2007 yıllarında Bakanlık 
ile bizlerin koordineli olarak hayata 
geçirdiği eğitim çalışmasının deva-
mının getirilmemiş olması ve bu ko-
nunun yasada hüküm altına alınma-
ması önemli bir diğer eksikliği oluş-
turmaktadır. 

Yapı denetim sisteminin önemli te-
mellerini oluşturan yapı sigortası 
ve mesleki sorumluluk sigortası 
da bu süreçte bir türlü uygulamaya 
geçirilememiştir. 

Yine yapı denetim sürecinde ta-
nımlanan şantiye şefliği uygulana-
bilir olmaktan uzak, mühendis ve 
mimarların imzalarıyla geçiştirilen 
bir uygulamaya dönüşmüştür.

Yasaya göre yapı denetim kuru-
luşlarının yapı sahipleri tarafın-
dan belirlenmesi gerekirken, uygu-
lamada müteahhitler öne çıkmak-
ta, bu durum haksız rekabet koşul-
larına neden olmakta, bağımsız bir 
yapı denetim sisteminin oluşması-
nın koşulları en başta yok olmakta-
dır. 

Çözüm Önerileri

Yukarıdaki tespitler ışığında yasal, 
yönetsel ve uygulamaya dönük 
köklü değişikliklere ihtiyaç duyul-
maktadır. Aşağıda imzası bulunan 
meslek odaları olarak önerilerimizi 
kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. 

1- Yapı denetiminde meslek oda-
larının sürece daha etkin katılımı-
nı sağlayacak yeni bir planlama, 
tasarım, üretim ve denetim süreci 
modeline ihtiyaç vardır. 4708 Sayı-
lı Yapı Denetim Yasası ile 3194 Sayı-
lı İmar Yasası ve bağlı ikincil mevzu-
atın bu model esas alınarak yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

2- Yapı Denetiminin anahtarı 
“Mesleki Denetim”, onun olmazsa 
olmaz koşulu da TMMOB‘ye bağ-
lı meslek odalarının yürüttüğü “Ye-
terlilik ve Belgelendirme” faali-
yetleridir. Bu nedenle yapı deneti-
mi ile ilgili kamusal yapılanmalar-
da TMMOB‘ye bağlı ilgili Odaların 
görev, yetki ve sorumlulukları tanım-
lanarak temsilleri sağlanmalıdır. De-
netçi Belgelerinin verilmesi ve ta-
kibi TMMOB‘ye bağlı Odalar tara-

fından yapılmalı, yapı denetimi me-
kanizmasında yer alan meslektaş-
ların sicillerinin tutulması ve mes-
lek içi eğitimler TMMOB‘ye bağlı 
ilgili Odalarca yapılmalıdır. 

3- Bütün kamu yapıları yasa 
kapsamına alınmalıdır. TOKİ, KİP-
TAŞ ve benzeri kuruluşların inşa-
atlarının denetimi, yapı denetim 
sistemi içerisine dahil edilmelidir. 

4- Yapı denetim kuruluşlarının de-
netimi ve ceza sisteminde halen 
uygulanmakta olan yöntem sorun-
ludur. Doğrudan kapatma yerine 
sistemin daha doğru işleyişini sağ-
layacak para cezalarını da kapsa-
yan kademeli yaptırımlar uygulan-
malıdır. 

5- Yapı üretimi düzeninin asli öğe-
lerinden olan müteahhitliğin ta-
nımı netleştirilmeli yapı ile ilgili uz-
manlığı olmayan meslek sahipleri-
nin yapım işini üstlenmesi engellen-
melidir. 

6- Yapı denetim uygulamasını sağ-
lam bir zemine oturtacak Yapı Si-
gortası ve Mesleki Sorumluluk 
Sigortası sistemine bir an önce 
geçilmelidir. 

7- Yapı denetim uygulamasını yön-
lendiren her türlü karar sistemi, 
konu ile ilgili tüm kurum ve ku-
ruluşların yer alacağı süreçlerde 
oluşturulmalıdır. 

8- Ticari yanı ağır basan zoraki çok 
elemanlı, hantal yapılı, mali açıdan 
çok külfetli yapı denetim şirketi mo-
deli yerine; uzmanlık ve ahlaki ni-
teliklere sahip yapı denetçileri-
nin etkinliğine dayalı bir Yapı De-
netim Uygulaması modeli gelişti-
rilmelidir. 

TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu
TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu
TMMOB Mimarlar Odası Merkez 
Yönetim Kurulu
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TMMOB’ye bağlı 18 Odanın Yöne-
tim Kurulu Başkanı 23 Ağustos 2010 
tarihinde anayasa referandumu ile 
ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye 24 Ocak Kararları ve 12 Ey-
lül Darbesi sonrası emperyalizmin is-
temleri doğrultusundaki ekonomik-
sosyal politikalar ile yukarıdan aşağı-
ya yeniden yapılandırılmaktadır. AKP 
de, 12 Eylül Darbesi’nin yarattığı eko-
nomik, sosyal, siyasi yapının bir ürü-
nüdür, 12 Eylül‘ün uzantısıdır.

AKP’nin bugün “değişim” dedi-
ği “yeniden yapılanmanın” miladı 12 
Eylül Darbesi’dir. Özünde 24 Ocak 
Kararları’nda ifade edilen piyasacı-
lıkla, gerici akımların güçlendirilme-
si olan bu değişimin, gelinen nokta-
da AKP iktidarı ile temsil edilen piya-
sacı ve gerici diktatörlüğe doğru ge-
liştiği açıktır.

AKP iktidarı, hazırladığı anayasa 
değişikliği paketi ile 12 Eylül‘ün ya-
rattığı kurumları ele geçirme ve tekel-
ci iktidarını pekiştirerek uzatma gay-
reti içindedir. AKP’nin öngördüğü de-
ğişiklikler, 12 Eylül ile Türkiye‘ye daya-
tılan yeni liberal politikalar zemininde 
yürütülen bir yargı-yürütme operas-
yonudur.

Türkiye’nin 12 Eylül ile gerçekten he-
saplaşan; parasız eğitim, sağlık, gü-
venceli çalışma ve insanca yaşama 
hakkını, her türlü kültür ve kimliğin öz-
gürce ifade edilmesini, bir arada yaşa-

mı güvence altına alan yeni bir anaya-
saya gereksinimi olduğu herkes tara-
fından malumdur. Ancak, kimse bize 
12 Eylül Anayasası ile hesaplaşma-
nın yolu olarak onun devamından baş-
ka bir şey olmayan AKP Anayasası’na 
“evet” demeyi göstermesin.

Biz, 12 Eylül düzeni ile gerçekten 
hesaplaşmayan hiçbir anayasa deği-
şikliği ile uzlaşmayacağız.

Bizlerin istediği;
Katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, de-

mokratik, sosyal, laik olan,
Demokratik hak ve özgürlüklerin 

eksiksiz olarak tanımlandığı,
Her türlü kültür ve kimliğin özgürce 

ifadesini ve bir arada kardeşçe yaşa-
mı güvence altına alan,

Yasama, yargı, yürütme ayrılığının 
demokratik bir çerçevede sağlandığı,

Siyasetin tüm toplumsal dinamikleri 
kapsamasının önündeki seçim baraj-
larının kaldırıldığı,

Emperyalizmden her türlü ekono-
mik, siyasal bağımsızlık ile planlama, 
sanayileşme, kalkınma, istihdam ve 
sosyal refahı bütünlüklü halde içeren,

Emekçilere grev ve toplu sözleşme 
hakkını verecek, güvenceli çalışmayı 
sağlayacak,

Parasız eğitim,  sağlık ve barınma-
yı kapsayan gerçek bir sosyal hukuk 
devletini öngörecekbir anayasadır.

12 Eylül Anayasası‘na da, 12 
Eylül‘ün ürünü AKP’nin Anayasası’na 
da HAYIR! 

Murat Taşdemir Çevre Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı            
Cengiz Göltaş Elektrik Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı                
Abdullah Zararsız Fizik Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı                   
Feramuz Aşkın Gemi Makineleri İşletme Mü-
hendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı     
R. Petek Ataman Gıda Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı               
Ali Fahri Özten Harita Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı                
Levent Tümer İç Mimarlar Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı                        
Hamdi Serdar Harp İnşaat Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı                   
Dündar Çağlan Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı                
Mehmet Besleme Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı                
Mehmet Torun Maden Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı               
Ali Ekber Çakar Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı                           
Cemalettin Küçük Metalurji Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı                   
Mehmet Kul Petrol Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı                
Oğuz Yılmaz Peyzaj Mimarları Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı                       
Necati Uyar Şehir Plancıları Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı                
Melike Anıl Bingöl  Tekstil Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı                
Gökhan Günaydın Ziraat Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı

12 EYLÜL ANAYASASI‘NA DA, 
AKP‘NİN  ANAYASASI‘NA DA,  HAYIR

TMMOB Şehir Plancıları Odası, 
Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar 
Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubeleri 19 Ağustos 2010 Perşembe 
günü, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) 
için Ankara Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu ve Bü-
yükşehir Belediye Meclisi kararı ile 
onanan imar planına karşı çıktıkla-
rını bildiren bir basın toplantısı ger-
çekleştirdi. Odalar adına açıklamayı 
Şehir Plancıları Odası Ankara Şube 
Başkanı Orhan Sarıaltun yaptı. 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları-
na göre 1. derece doğal sit alanları-
nın kamu yararı açısından “mutlak ko-
runması gerekli alanlar” olduğunu ve 

Yüksek Kurul İlke Kararına göre sade-
ce sınırlı düzeyde rekreasyon amaçlı 
kullanımların dışında herhangi bir ya-
pılaşma kararının 1. derece doğal sit 
alanlarında alınmasının suç olduğu-
nu açıklayan Sarıaltun; bu kararların, 
onanmış olan planda otel, hastane, 
akaryakıt istasyonu, otobüs terminali, 
sosyal tesis alanları, sanayi tesis alan-
ları, eğitim tesisleri gibi yoğunluk arttı-
rıcı yerleşimlerin yapılmasına yer veri-
lerek hiçe sayıldığını belirtti. 

Adı “KORUMA” olan plan kararlarıy-
la AOÇ’nin ranta açılması ve talanı-
nın yeniden gündeme getirildiğini söy-
leyen Sarıaltun, yıllardır iskelet gibi 
duran Marmara Oteli’nin yasallaştı-
ğını, ilave sosyal tesis binaları, lokan-
talar, büfeler ve diğer ticari aktiviteler-

le mevcut yoğunluğun daha da art-
tırılmasının planlandığını belirtti. De-
ğil koruma planlarında, alışılmış imar 
planlarında dahi var olmayan bir kulla-
nım kararının bu planla getirilerek; ya-
pılaşma miktarına her hangi bir sınır-
lama getirilmeksizin Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının inisiyatifi ile uygun göre-
ceği her türlü yeni bina yapımı ve kul-
lanım biçimine yer verilerek, plan ka-
rarlarında henüz yer almayan, yan-
daşlarca talep edilebilecek yeni yapı-
laşmaların da ucunun açık bırakıldı-
ğını kaydeden Sarıaltun, “Bu planın 
TMMOB’ye bağlı Odalarımızca kabul 
edilmesi imkansız olup, yasal tüm ka-
nallar kullanılarak planın iptali için ge-
rekli tüm girişimleri üstleneceğimizi ve 
bu planın takipçisi olmayı sürdürece-
ğiz” diye belirtti.

CUMHURİYET ve MUSTAFA KEMAL’İN İZLERİ 
İ. MELİH GÖKÇEK TARAFINDAN ANKARA’DAN TASFİYE EDİLİYOR
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SADECE ORMANLAR DEĞİL, 
İÇİMİZ DE YANIYOR... 

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki, 
terörle mücadele adı altında yakılan 
ormanlarla ilgili İMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Serdar Harp tarafından 13 
Temmuz 2010 tarihinde basın açık-
laması yapıldı. Son dönemde özel-
likle Güneydoğu Anadolu Bölge-
sinde “terörle mücadele” adı altın-
da izlenen yöntemlerin, insanlık adı-
na utanç verici manzaraları ortaya 
çıkardığının belirtildiği açıklamada, 
“Bölgede gerçekleştirilen operas-
yonlar sırasında köylerin ve orman-
ların yakılması, bölge halkının yaşa-
mını alt üst ettiği gibi, tabiat varlık-
larımıza da onarılamaz zararlar ver-
mektedir. Tunceli’de, Hakkâri’de, 
Şırnak’ta ve daha pek çok yerde 
binlerce hektarlık orman alanının 
cayır cayır yakılması, hepimizin içi-
ni acıtmaktadır. Doğaya, bitki örtü-
süne, doğal hayata, insan yaşamı-
na ve tüm bir habitata saygı duyma-
yanların, yurttaşların saygısını bek-
leme hakkı yoktur. Artık bu insanlık 
dışı gidişe bir dur demek gerekmek-
tedir. Artık silahlar susmalıdır. Ar-
tık operasyonlar durmalıdır. Artık in-
sanlar ölmemelidir. Artık köyler bo-
şaltılmamalıdır. Artık ormanlar yakıl-
mamalıdır. Artık barış olmalıdır” diye 
belirtildi.

KIŞKIRTMALARA ALET 
OLMAYALIM, BİRARADA 
YAŞAMI SAVUNALIM!

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar 
Harp Dörtyol ve İnegöl’de yaşanan-
larla ilgili yaptığı 27 Temmuz 2010 ta-
rihinde basın açıklaması yaptı. Harp 
açıklamasında “Ülkemizde yeni 6-7 
Eylül Olaylarının, yeni Maraş Katli-
amlarının, yeni toplumsal trajedile-
rin yaşanmasına izin vermeyeceğiz. 
Bu coğrafya üzerinde yaşayan her-
kesi ortak geleceğimizin korunma-
sı için sağduyulu ve vicdanlı olmaya 
davet ediyoruz. Bugüne kadar söy-
lediğimiz basit gerçeği bir kez daha 
yinelemekte fayda görüyoruz: Kürt 

Sorunu’nun çözümü yolundaki ilk 
adım, silahların susturulması ve ba-
rış ortamının sağlanmasıdır. Patlayan 
her bomba, sıkılan her kurşun ortak 
tarihimizde ve bilincimizde derin ya-
ralar açmaktadır. Bu yaralar kangren 
haline dönüşmemesi için, tüm top-
lumsal kesimleri, kardeşlik içinde bir 
arada yaşam için çaba harcamaya 
davet ediyoruz…” diye belirtti.

DOÇENTLİK BAŞVURULARI 
İÇİN GEÇERLİ OLAN 93 
NOLU KOŞULUN YÜRÜTMESİ 
DURDURULDU 

İMO’nun, Üniversitelerarası Kurul 
Başkanlığınca 10.03.2010 tarihin-
de yayımlanan doçenlik başvurula-
rı için geçerli olan asgari ölçütlerden 
93 nolu koşulun iptali ve yürütmesi 
durdurulması istemiyle açtığı dava-
da, Danıştay Sekizinci Dairesi yürüt-
meyi durdurma kararı aldı.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ 
GÜVENLİĞİ KONUSUNDA 
ISRARCIYIZ…

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Ser-
dar Harp İş Kanunu’nda yer alan 
çeşitli hükümlerde değişiklik yapan 
yasal düzenlemelerle ilgili 04 Ağus-
tos 2010 tarihinde basın açıklaması 
yaptı. Harp açıklamasında “AKP Hü-
kümeti, özelleştirme ve piyasalaştır-
mayı her derdin devası olarak gör-
mektedir. Bu neo-liberal bakış açısı-
nın acı sonuçları, tüm toplumumu-
zu olumsuz etkilemektedir. Kamusal 
faydanın yerine, özel çıkarın ve karlı-
lığın getirilmesi, telafisi mümkün ol-
mayan sonuçlar yaratmaktadır. Bu 
zihniyetin en çarpıcı sonucu özelleş-
tirilen ve taşeronlaştırılan sektörler-
de yaşanan iş kazalarındaki büyük 
artıştır. AKP Hükümetinin bu kazala-
rı önlemek yerine, iş güvenliği alanı-
nın kendisini piyasalaştırması bizle-
ri çok daha kötü günlerin beklediği-
nin göstergesidir. Kamusal sorumlu-
luklarının bilincinde olan bir meslek 
odası olarak konunun peşini bırak-

mayacağımızı ve bu konudaki hu-
kuki girişimlerimizi sürdüreceğimizi 
kamuoyunun bilgisine sunarız” diye 
belirtti.

TÜRKİYE’NİN ASIL İHTİYACI
EŞİTLİKÇİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ 
VE DEMOKRATİK BİR 
ANAYASADIR

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Ser-
dar Harp 12 Eylül 2010 tarihinde ya-
pılacak olan Anayasa değişikliği re-
ferandumu ile ilgili 05.08.2010 tari-
hinde basın açıklaması yaptı. Harp 
açıklamasında “Değişiklik pake-
tinin hazırlanma biçimi ve içeriği, 
AKP iktidarının niyetini sorgulama-
yı zorunlu kılmaktadır. Anayasa De-
ğişiklik Paketi bütün olarak incelen-
diğinde görünen sonuç, paketin ül-
kenin hiçbir temel sorununun çözü-
münü içermediği, aksine sorunların 
asıl kaynağı olan 1982 Anayasası’nın 
yeni bir tadilatla devamını sağladığı-
dır. İnşaat Mühendisleri Odası, 1982 
Anayasası’nın bütün kurum ve ku-
rallarıyla ortadan kaldırılmasını ta-
lep etmektedir. Çünkü ülkemizin ihti-
yacı budur; 12 Eylül’le asıl hesaplaş-
manın yolu da buradan geçmektedir. 
12 Eylül’ün toplumumuzda yarattı-
ğı travma, “tadilatla” değil, “topye-
kun ortadan kaldırılmayla” iyileştiri-
lebilir derinliktedir. İnşaat Mühendis-
leri Odası 12 Eylül’de yapılacak olan 
referandumda “Hayır” oyu kullanma 
çağrısında bulunmaktadır. Bizler bu-
güne kadar eşitlikçi, özgürlükçü ve 
demokratik bir Anayasa yapılması 
için var gücümüzle mücadele ettik. 
Bu mücadelemizi bundan sonra da 
sürdürmeye kararlıyız” diye belirtti.

İMO Güncesi
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İşgücünün, özellikle de teknik işgü-
cünün niteliklilik durumu üzerinde et-
kili olan eğitim süreçleri, örgün eğitim 
ve onu destekleyen mesleki eğitim ol-
mak üzere iki başlıkta incelenebilir. 
Bu süreçlerin ortak özelliği sermaye-
nin üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu 
nitelikte bireysel verimliliği arttırılmış 
çalışanların yaratılmasıdır. Tabii ki, bu 
süreçlerin topuma ve de emekçile-
re yansıtılış şekli farklıdır. Söz konusu 
süreçler, kişinin kendisine yaptığı bir 
“eğitim yatırımı” nam-ı diğer “beşe-
ri sermaye” olarak nitelenmekte, alı-
nan eğitimin işsizlikle karşılaşma ris-
kini minimuma indireceği ve elde edi-
len yaşam boyu kazancı arttıracağı 
öne sürülmektedir. Yine mesleki eği-
tim çerçevesinde öne çıkan bir diğer 
iddia ise, bu tip bir yatırımla “beşeri 
sermaye kapasitesini” arttırmış olan 
bireylerin şirketler karşısında pazarlık 
gücünün artacağıdır. 

Her insan zamanının bir kısmını ör-
gün eğitime ve işbaşı eğitime ayırarak 
kendisine yatırım yaptığı mantığının 
kabulünün bir adım sonrasında “işçi-
lerin de kapitalistleştiği” yargısına varı-
lır. İlk bakışta bir sorun yok gibi gözük-
se de bu iddia tersten okunduğunda, 
işsiz kalanların, çalıştığı işyerinde yük-
sek ücret alamayanların v.b. sebep-
lerden “yakınanların” problemi kendi-
sinde araması gerektiği sonucu orta-
ya çıkmaktadır. Zira son yıllarda top-
lumda yaratılmış olan algı, mühendis-
lik başta olmak üzere pek çok fakül-

tedeki öğrencinin diline pelesenk olan 
“kendimi geliştirmeliyim” ifadesinde 
olduğu kadar, “bu insanlar kendileri-
ne gerektiği gibi yatırım yapmış olsa-
lardı, işsiz kalmazlardı” düşüncesinde 
de görülebilir.

Beşeri sermaye sahiplerinin, diğer ki-
şilere göre işsizlik ve kötü çalışma ko-
şullarıyla daha az karşılaştığı, işsiz kal-
dıkları sürenin de diğer kişilere göre 
daha kısa bir süre olduğu şeklinde 
öne sürülen iddia, gerek alandaki ör-
gün eğitimin niteliği gerekse de mes-
leki eğitimlerin yaygınlığı sebebiyle 
mühendislik mesleği ve mühendisler 
üzerinden sorgulanmaya elverişlidir. 
Bu çerçevede, TMMOB üyesi mühen-
disleri konu alan araştırmalar dikkate 
alınarak mevcut tartışma, daha nesnel 
analiz edilebilir. 

Beşeri sermaye ve yaşam boyu ka-
zanç arası ilişkide yatırım sürecinin 
başat unsuru olan eğitimi, örgün ve 
işbaşı eğitim olmak üzere iki kategori-
de incelemek mümkündür. Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakam-
ları örgün eğitim kıstası üzerinden de-
ğerlendirilip, fakülte mezunu işsizler 
dikkate alındığında “beşeri sermaye 
yatırımı yapmış olmanın” işsizliği ön-
lemediği açıktır. Gerek TMMOB’nin 
2006 yılında gerçekleştirdikleri genel 
üye profil araştırması çalışması gerek-
se de Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
(EMO) kendi üyelerinin krizden etkile-
nip etkilenmediklerini araştıran 2010 

tarihli çalışması bu konuda birbiriyle 
örtüşen verilere sahiptir.

TMMOB’nin genel üye profil araş-
tırması, TMMOB’ye üye mühendisler 
dikkate alınarak incelendiğinde, mü-
hendislerin iş tatmini açısından önem 
verdikleri hususlar sırasıyla; %67.9 ile 
ücret, %44.1 ile mesleğinde sevdi-
ği işi yapma, %33.2 ile statü ve ka-
riyer sahibi olma ve %32.6 ile mes-
leki gelişme olanağına sahip olmak-
tır. İş tatmini konusundaki veriler “üye-
lerin meslekleriyle ilgili yaşadıkla-
rı düş kırıklıkları” konusundaki yanıt-
larla karşılaştırıldığında tezatlık orta-
ya çıkmaktadır zira bu konuda üye-
lerin %30’u para kazanma olanakla-
rını ve mesleğin sağladığı refah düze-
yini, %26.3’ü ise iş bulma olanaklarını 
belirtmiştir. İş arayarak geçirilen süre-
yi 1-12 ay olarak yanıtlayanlar %25.6, 
13-24 ay olarak yanıtlayanlar %7.2, 
24 aydan fazla olarak yanıtlayanlar 
%4.8 ve soruya yanıt vermeyenler ise 
%62.3’tür. TMMOB üyesi mühendis-
lerin %46.7’si “işinizle ilgili gelecek 
kaygısı duyuyor musunuz” sorusuna 
evet yanıtını vermiştir. Bu yanıtı veren-
ler içinde ilk neden olarak “tatmin edi-
ci ücret alamama” varken, bunun ar-
dında “düzenli iş alamama” ve “işten 
çıkarılma” gelmektedir. TMMOB üye-
si mühendislerin Türkiye’nin karşı kar-
şıya olduğu ve acilen çözülmesi ge-
reken en önemli üç sorunundan ilkini 
%53.6 ile işsizliğin oluşturması yuka-
rıdaki yanıtlarla tutarlı fakat beşeri ser-

MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİN ÜCRETLİ-İŞSİZ MÜHENDİSLERİ 
İŞSİZLİK TEHDİDİNDEN KURTARABİLME OLANAKLARI ÜZERİNE 
Çağatay Edgücan Şahin*
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maye teorisi açısından düşündürücü-
dür. Mühendislerin dikkat çektikleri iş-
sizliği takip eden diğer sorunlar ise 
hayat pahalılığı ve diğer ekonomik so-
runlarla gelir dağılımındaki eşitsizliktir. 
      
EMO’nun üyelerine yönelik yapmış 

olduğu 2010 tarihli araştırma verileri, 
beşeri sermaye teorisinde öne sürül-
düğü gibi güvenceli istihdam, yaş ka-
zanç profili ve işsizlik perspektiflerin-
den üzerinden toplu olarak değerlen-
dirilirse, ilk olarak göze çarpan nok-
ta, yaş grubu ayrımı yapılmaksızın ge-
rek çalışan gerekse de işsiz mühen-
dislerde geleceğe dair güvensizliğin 
hâkim olduğudur. Bir diğer nokta ise 
her yaş grubunda işsizliğin deneyim-
lenmesidir. Oldukça sınırlı olsa da üst 
yaş gruplarındaki 6500 ve üzeri ge-
lir beyan edenlerin oranlarında bir ar-
tış söz konusudur fakat 6500 TL üzeri 
gelir beyanı aynı yaş grubundaki diğer 
mühendislerin durumu dikkate alındı-
ğında, beşeri sermaye yatırımı yapmış 
olmaktan ziyade, yaş ilerledikçe işye-
ri sahipliğinin artışı ve dolayısıyla mül-
kiyet gelirlerinin varlığıyla açıklanabi-
lir. Öte yandan 25 yaş altı ve özellik-
le 45-55 yaş grubunda 527 TL’nin al-
tında gelir elde edenlerin varlığı, beşe-
ri sermaye teorisinin yaş-kazanç pro-
fili önermesiyle taban taban zıttır. Yine, 
çalışmanın yapıldığı dönem itibariyle 
EMO’nun üyeleri için 21.11.2009 tarih 
ve 41/51 sayılı oturumunda belirledi-
ği asgari ücret olan 1650 TL’den az üc-
ret alan mühendislerin yaş gruplarına 
göre dağılımı şöyledir; 25 yaş altında-
ki mühendislerin %28.8’i, 25-35 yaş 
aralığındaki mühendislerin %16.8’i, 
35-45 yaş aralığındaki mühendislerin 
%6’sı, 45-55 yaş aralığındaki mühen-
dislerin %13’ü ve 55 yaş ve üzerinde-
ki mühendislerin %26’sı. 

İnşaat sektöründe de benzeri bir du-
rum mevcuttur ve mühendisler kriz-
le birlikte daha da artan işsizlik, hak 
kayıpları ve güvencesizlikle karşılaş-
maktadırlar. İnşaat sektörü mühen-
disler açısından kritik önemdedir zira 
bu sektörde sadece inşaat mühendis-
leri ve mimarlar değil, makine, elekt-
rik ve harita mühendisleri de istihdam 
edilmektedir. Dolayısıyla inşaat sektö-
rü, 2008’de başlayan krizde mühen-
dislerin en çok yara aldığı alanlardan 
biridir. Bu sektörde çalışan mühendis-
ler, işsizlik tehdidinin de aktif biçim-
de kullanımıyla, kriz öncesine göre 
%30’a varan ücret düşüşleri, iş yü-
künün artması, izinsiz ve tatilsiz ça-
lışma, sürekli fazla mesai yapma gibi 
uygulamalarla karşı karşıya kalmakta-
dır. Mühendislerin işsizlikle yoğun ola-

rak karşılaşmalarının ve çalışmaya de-
vam ede(bile)n mühendislerin ise iş-
sizlik korkusu ile “terbiye edildikleri” 
mevcut durumun bir sebebi de inşaat 
sektörünün, örgütlülük açısından mü-
hendislerin en az varlık gösterdikleri 
alanlardan olmasıdır. 

Ele alınan çalışmalarda ilk elden or-
taya çıkan sonuç; geleceğe güvensiz-
lik, ücretlerde düşüş ve iş bulma sü-
resinin uzamasının mühendislerin or-
tak sorunları olduğudur. EMO üyele-
riyle aynı meslek grubunda yer alan 
IBM Türkiye’de çalışan mühendislere 
baktığımızda da benzer süreçler gö-
rülmektedir.  5 yıl süre ile ücretlerine 
zam alamayan çalışanlar, %80 oranın-
da sendikaya üye olmuşlar ve işveren 
baskıları altında uzun soluklu kolektif 
hak mücadelesine girişmiş ve müca-
deleyi kazanmışlardır. Bu ve benzeri 
olaylar, beşeri sermaye yatırımı sonu-
cunda bireysel pazarlık gücünün arta-
cağı iddiasını sarsmaktadır.   

Dolayısıyla araç-amaç ilişkisi yönüy-
le bakıldığında, eğitim-öğretim olgu-
sunun kendi içinde bir amaç olma-
sı, çalışanların çıkarına olması ya da 
şirketler açısından önem kazanma-
sı arasında önemli farklar vardır. Öte 
yandan şirketlerin içinde bulunduk-
ları üretim ve hizmet süreçlerinde ih-
tiyaç duydukları eğitimin niteliğine 
dair tartışmalar da sürmektedir. Üre-
tim süreçlerinde bilginin hızla demode 
olup eskitildiği bir süreçte, “Teknolo-
ji Fakülteleri”nin kurulmakta oluşu ve 
“Bologna Süreci”nin eğitimi dönüştü-
rücü etkileri de bu bağlamda değer-
lendirilebilir. Bu fakültelerin orta vade-
deki bir diğer olumsuz etkisi ise me-
zun verilen alanlardaki mühendis arzı-
nı arttırması ve böylece şirketlere baş-
ta ücretler olmak üzere tüm hakların 
baskılanabilmesi imkânını sunacak 
olmasıdır. Bu yeni eğitim anlayışının 
yansımaları, mühendislik alanındaki 
pek çok anabilim dalının mevcut ders 
programları incelendiğinde rahatça 
görülebilir. Bölüm düzeyinde bakıldı-
ğında basit fakat önemli bir örnek ola-
rak, “kimya mühendisliğinden poli-
mer mühendisliğine” doğru gerçek-
leşen ve sayısı rahatça arttırılabilecek 
olan dönüşümler verilebilir. Bu yakla-
şımın en önemli olumsuzluklarından 
birisi, örgün eğitimde alana dair bilgi-
lerde eksiklik ve bütünlüğün kaybol-
ma tehlikesidir. “Polimer mühendisli-
ği” örneğinde, polimer, kimya mühen-
disliği bölümündeki derslerden sade-
ce birisidir ve yalnızca polimer alanı-
nı bilen “mühendisin” yetiştirilmesi, 
kesin olmamakla beraber, ilgili alan-

da üretim yapan şirketlerin gelişimle-
rine bağlı olarak kısa vadede emek ar-
zının azlığı sebebiyle göreli yüksek üc-
ret gibi bazı olumlu sonuçları doğura-
bilir. Öte yandan, sermaye birikim sü-
recinde yaşanacak bir tıkanma sonu-
cu gelecekte oluşması kuvvetle muh-
temel bir kriz sonucunda, sektörün gi-
receği bir daralmada, işsiz kalanların 
yeniden istihdam edilmeleri önündeki 
imkânların neredeyse sıfıra inme tehli-
kesi gerçeğe daha yakındır. 

Görüldüğü gibi örgün eğitimin içeri-
ğinin şirketlerin ihtiyaçlarına göre şe-
killendirilmesi, ne üniversite eğitim 
sistemi açısından ne de geleceğin 
potansiyel “nitelikli emekçileri” ola-
cak olan bugünün öğrencileri açısın-
dan olumlu sonuçlar çıkarmamakta; 
salt şirketler açısından istenen so-
nuçlar ortaya çıkarmaktadır. Şirket-
ler ile kastedilen, sadece üretim sü-
recindeki şirketler değildir aynı za-
manda mesleki eğitim alanında ser-
tifika programlarını üreten şirketler 
de bu kapsamda değerlendirilebilir. 
Yaşam boyu öğrenme, şirketlerin ih-
tiyaç duyduğu alanlarda öne çıkan 
“kendini geliştirme” mantığı, eğitimin 
yatırım olarak kabulü, işsizliğin sebe-
binin biraz da bireyin kendisi olduğu, 
hem bireysel hem de toplumsal kur-
tuluşun “bireysel çabada” yattığı gibi 
toplumda meşruiyet kazandırılma-
ya çalışılan kavramların derinleme-
sine sorgulaması yapılması ve süre-
cin emekçiler için en somut deneyim 
olan işten çıkarma noktasına gelme-
den önce örgütlenme yönündeki ça-
baların yoğunlaştırılması hayati öne-
me sahiptir. Zira son dönemde ge-
rek üst örgüt olarak TMMOB’nin yap-
tırdığı gerekse de TMMOB bünyesin-
deki meslek odalarının yaptığı çalış-
malardan çıkan sonuç, gelecek kay-
gısının had safhada yaşandığı tes-
pitinden ve ücret düşüşleri v.b. ger-
çekliklerden hareketle mühendislerin 
hak ettikleri güvenceli ve insana ya-
kışır bir istihdama, sadece örgün eği-
tim üzerine aldıkları çeşitli meslek içi 
eğitimlerle değil, örgütlenme ve da-
yanışmayla ulaşmalarının daha ras-
yonel bir beklenti olduğudur. Mesleki 
eğitimler, o eğitimleri almış olanların 
bir işe girmelerinde ya da o işte ça-
lışabilmeyi sürdürmelerinde görece 
lehte bir durum yaratabilir. Fakat ni-
hai olarak, güvencesizleştirme tehdi-
di karşısında “kişisel kariyer yolu”; “x. 
üniversitesinin y. bölümünden mezun 
olmakla” ya da işsizken/çalışırken alı-
nan meslek içi eğitimlerle, sertifika-
larla değil, “örgütlenilmeyen işsiz bir 
meslektaş tarafından” çizilecektir. 

Yakalar ve R
enkleri
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TEBLİĞ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK
FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28/07/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhale-
si Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü 
maddesinin (4.5) numaralı  bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl 
dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;
1/7/2010 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere; aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. Tebliğ olunur.

1980 yılı sözleşmeleri için 108146,97

1981 yılı sözleşmeleri için 74454,79

1982 yılı sözleşmeleri için 49767,26

1983 yılı sözleşmeleri için 39588,33

1984 1. dönemi sözleşmeleri için 32037,17

1984 2. dönemi sözleşmeleri için 27365,61

1985 1. dönemi sözleşmeleri için 20793,74

1985 2. dönemi sözleşmeleri için 18813,61

1986 1. dönemi sözleşmeleri için 15033,58

1986 2. dönemi sözleşmeleri için 13538,15

1987 1. dönemi sözleşmeleri için 10821,46

1987 2. dönemi sözleşmeleri için 9380,62

1988 1. dönemi sözleşmeleri için 7162,27

1988 2. dönemi sözleşmeleri için 5899,33

1989 1. dönemi sözleşmeleri için 4629,57

1989 2. dönemi sözleşmeleri için 2403,52

1990 1. dönemi sözleşmeleri için 1974,80

1990 2. dönemi sözleşmeleri için 1567,49

1991 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1285,88

1991 2. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için 969,03

1991 3. dönemi (15 Eylül - 31 Aralık) sözleşmeleri için 900,89

1992 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 679,97

1992 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 560,50

1993 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 422,35

1993 2. dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 339,24

1993 3. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 307,53

1994 1. dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için 251,51

1994 2. dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleşmeleri için 223,50

1994 3. dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 218,73

1994 4. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 211,18

1995 1. dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için 183,74

1995 2. dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleşmeleri için 173,02

1995 3. dönemi (15 Nisan - 14 Kasım) sözleşmeleri için 106,71
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1995 4. dönemi (15 Kasım - 31 Aralık) ve

1996 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 72,49

1996 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 49,06

1997 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 27,86

1997 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 20,76

1998 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 15,69

1998 2. dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 13,05

1998 3. dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için 11,77

1999 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 9,07

1999 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,61

2000 1. dönemi (1 Ocak - 31 Mayıs) sözleşmeleri için 6,67

2000 2. dönemi (1 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,12

2000 3. dönemi (1 Temmuz - 14 Aralık) sözleşmeleri için 5,71

2000 4. dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,38

2001 1. dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için 4,91

2001 2. dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 4,79

2001 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için 4,32

2001 4. dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,14

2001 5. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için 3,97

2001 6. dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için 3,78

2001 7. dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için 3,59

2001 8. dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için 3,38

2001 9. dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,22

2002 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için 2,95

2002 2. dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 2,40

2002 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için 2,31

2002 4. dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 2,18

2002 5. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,11

2003 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,93

2003 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,91

2004 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,78

2004 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,72

2005 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,65

2005 2. dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için 1,54

2006 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,51

2006 2. dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için 1,45

2007 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,38

2007 2. dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için 1,34

2008 1. dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,30

2008 2. dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için 1,22

2008 3. dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,16

2009 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,12

2009 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,07

2010 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,04

2010 2. dönemi (1 Temmuz -               ) sözleşmeleri için 1,00
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Erzurum'da "HES" 
Ayaklanması 

Erzurumlular bölgeye yapılacak 3 
yeni hidro elektrik santrali yüzünden 
tepkili. Açılan davaların sonuçlanma-
masına ragmen müteahhitler iş maki-

naları getirerek bölgede çalışma başlatınca Erzurumlular 
ayaklandı. İş makinası önüne yatan köylüler “suyumuza 
dokunmayın” dedi. 09 Temmuz 2010 – CNNTURK

Kocaeli İcra Mahkemesi, Arızlı dep-
remzedelerinin 1 hafta içinde 6 bin li-
ralık borçlarının yüzde 40’ını ödeme-
meleri durumunda, evlerinden çıkarıl-

malarına karar verdi  10 Temmuz 2010 – sendika.org

Türkiye’de kâğıt üzerinde her şey tı-
kır tıkır işliyor: Keşan’da üç madenciye 
mezar olan maden için 26 Haziran’da 
‘üretimi durdurma’ kararı verildi. Ama 
karar, işçiler toprak altında kapana kı-

sıldıktan bir gün sonra madene tebliğ edildi: Faksla... 10 
Temmuz 2010 – Radikal

Başbakan Erdoğan 14-15 Temmuz 
tarihlerinde, giderek yükselen ça-
tışma ortamına karşı alınabilecek 
önlemleri görüşmek üzere muhale-

fet partisi liderlerine mektup göndererek randevu tale-
bini iletti. Çelik, BDP ile görüşme olup olmayacağı yö-
nündeki bir soruya ise “Başbakanımız terörden nema-
landıklarını düşündüğü partilere gitmeyecektir” diyerek, 
BDP’ye de kapıların kapandığını açıkladı. 09 Temmuz 
2010 – Birgün

Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2010 yılının ilk 
altı ayı için bir ara rapor yayımladı. Ra-
porun yayımlanma nedeni olarak insan 
hakları ihlalerindeki çarpıcı artış göste-

rildi. Son yıllarda “işkenceye sıfır tolerans” sloganına rağmen 
insan hakları ihlallerinde ve işkence vakalarında yaşanan ar-
tışa dikkat çekilen raporda, son dönemde artan çatışmalar-
dan kaygı duyulduğu belirtildi. 10 Temmuz 2010 – Birgün

Devlete bağlı olan sosyal tesisler Ağus-
tos ayında 152 milyon TL bedelle satı-
şa çıkarılacak. Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, yeni teşvik sistemi çerçeve-
sinde, 25 ilde yatırımcılara tahsis edile-

cek 289 hazine taşınmazın belirlendiğini bildirdi. 12 Temmuz 
2010 - Haberturk

Hükümetin Alevi, Kürt ve Roman açı-
lımları son sürat devam ederken Bey-
likdüzü Kaymakamı çok tartışılacak bir 
dava açtı. Kaymakam Yusuf Odabaş, 

bir önceki belediyenin meclis kararıyla yapımına başladığı 
Cem ve Kültür Evi projesinin ‘hukuki altyapısı olmadığı’ ge-
rekçesiyle inşaatın durdurulması için mahkemeye başvurdu. 
13 Temmuz 2010 – Akşam

Lüleburgaz’da AKP önünde kitlesel ba-
sın açıklaması yaparak, hükümetin Te-
kel işçilerine karşı tutumunu eleştiren 
Petrol-İş ve Tüm Bel Sen Şube şube 

başkanları ile ÖDP İl Başkanı 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
15 Temmuz 2010 – Birgün

Anayasa Mahkemesi, 5947 
sayılı Üniversite ve Sağlık 
Personelinin Tam Gün Çalış-
masına ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, bazı hükümlerinin 
iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi. 16 
Temmuz 2010 – Milliyet

Başbakan Tayyip Erdoğan, ka-
dın örgütleriyle yaptığı toplan-
tıda kadınların önerilerini dik-
kate almazken, zaman zaman 
tartışma yaşandı. Erdoğan’ın “Kadın erkek eşitliğine inanmı-
yorum, kadın ve erkek farklıdır, birbirinin mütemmimidir (ta-
mamlayıcı)” demesi katılımcılarda şok etkisi yarattı. 20 Tem-
muz 2010 – Cumhuriyet

Bursa’da, CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
yurt genelinde yaptığı mi-
tingleri dolaşarak yankesici-
lik yaptığı belirlenen çeteye yılın en başarılı polis memuru 
seçilen bir emniyet mensubunun yardım ettiği ortaya çık-
tı. Polis memuru, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuk-
landı. 21 Temmuz 2010 – Haberturk

Göreve geldiği dönemde ‘iş-
kenceye sıfır tolerans’ sloga-
nını dilinden düşürmeyen AKP 
hükümeti, hakkında işkence 
yaptığı için suç duyurusunda bulunulan 34 bin 922 ‘kolluk 
kuvveti’nin yüzde 90’ına herhangi bir ceza vermedi. 21 Tem-
muz 2010 - DİHA  

Anakent Belediye Başkanı 
Melih Gökçek, hükümete ya-
kınlığıyla tanınan Sinpaş’ın 
İncek’teki projesinin bulun-
duğu İncek-Alacaatlı bölgesinde 219.5 dönümlük bir 
alanda imar hakkını iki katından fazla arttırdı. Önceki 
planda 218 olan konut sayısı 550’ye çıkarıldı. 26 Tem-
muz 2010 - Cumhuriyet 

Cezaevi Savcısı Altan Ünlü, 
Muğla Devlet Hastanesi’ne 
muayeneye getirilen hüküm-
lü Erkan Kaya’yı jandarma ve 
infaz koruma memurlarının önünde muayene etmeyen Dr. 
Naki Bulut hakkında soruşturma açtı. Gerekçesi de hayli il-
ginç: Hükümlünün nakli için boş yere 19 lira 20 kuruşluk har-
cama yapılmasına neden olarak devleti zarara uğratmak! 29 
Temmuz 2010 – Radikal

Abdulhakim Erbey, babası 
Tahir asker tarafından öl-
dürüldüğünde yedi yaşın-
daydı. Tahir Erbey’i tedbir-
sizlik ve acemice davranma sonucu öldürmekle suçlanan 
askerler, Erbey ailesinin haberi bile olmadan beraat etti. 
O dava, sessiz sedasız kapatıldıktan 16 yıl sonra, kaldığı 
yerden başlıyor...  04 Ağustos 2010 – Radikal

Kocaeli Valiliği 
Depremden Beter   

Madenciler Bile Bile 
Ölüme Gönderilmiş   

Başbakan BDP'yi 
'Muhattap' Kabul Etmedi!

TİHV: Son Altı Ayda 
150 Can Kayıp

Sosyal Tesisler 
Satılıyor

Çay Bahçesi Olur 
Cemevi Olmaz   

"Tam Gün Yasası”na 
Kısmi İptal

"Kadınla Erkek Eşit 
Olamaz!"   

Yılın En Başarılı Polisi 
Tutuklandı!

İşkenceye Sınırsız 
Tolerans 

100 Milyon TL'lik 
Gökçek Rantı   

Hekim Ahlakına 
Soruşturma!

Babalarını Asker Öldürdü, 
Adalet İlk Kez Yüzüne Güldü   

AKP Protestosuna 
Hapis Cezası!
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Gerçek Gündem

BEDAŞ Satıldı, Acısını 
Halk Çekecek   

İstanbul Avrupa Yakası’nın elekt-
riğini dağıtan BEDAŞ, rekor ra-
kamların konuşulduğu ihalede 3 
milyar dolara satıldı. 3,8 milyon 

aboneye hizmet veren BEDAŞ’ın özelleştirme bedeli fa-
turalarla halkın cebine yansıyacak. Şirketlerin özelleştir-
meden sonra tahsilata yoğunlaşması, halkın enerji kulla-
nım hakkını da tehdit edecek.  09 Ağustos 2010 – sen-
dika.org

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Al-
kol İşletmeleri A.Ş’ye (TEKEL/
TTA) ait İzmir ve Sinop’taki ta-
şınmazların satışının onayına iliş-

kin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararları, Resmi 
Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 11 Ağustos 
2010 – Hürriyet

Bakanlık Devlet Tiyatroları ve 
Devlet Opera ve Balesi’ne sa-
natçı alımında değişiklik yap-
mayı planlıyor. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın, Devlet Tiyatroları (DT) ile Devlet Opera ve 
Balesi’ne (DOB), Tekel işçilerinin “özlük haklarını yok et-
tiği” gerekçesiyle karşı çıktığı 4/C ve 4/B uygulamasıyla 
sanatçı almak istediği öğrenildi. Bu uygulamaya “isten-
meyen sanatçıların” sözleşmesi bir yıl sonra feshedile-
bilecek. 17 Ağustos 2010 – Cumhuriyet

Kot kumlama, silikozis hastalığı 
nedeniyle yasaklandı. 43 işçi sili-
kozisten öldü. Kot kumlayan atöl-
yeler kapandı. Ancak Çalışma Ba-

kanlığı hasta işçilere malulen emeklilik için ‘kapalı işyeri 
peşinde mahkemede sürünme’ şartı koşuyor.  18 Ağus-
tos 2010 – Radikal

Rize İdare Mahkemesi, İkizdere 
Vadisi’nde yapımı planlanan De-
reköy Regülatörü ve Demirkapı 
hidroelektrik santral (HES) projesi 

için Çevre ve Orman Bakanlığı’nın verdiği ‘Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) olumlu’ raporunu iptal etti. Mahke-
me, iptalin gerekçeli kararında HES projelerinde işletilen 
ÇED sürecinin formaliteden öteye gitmediğine ve HES 
projelerinin doğal yaşam alanlarına geri dönüşümsüz za-
rarlar verdiğine vurgu yaptı.  20 Ağustos 2010 – Radikal

Dink ailesinin başvurusunu sonuç-
landıran Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi, Türkiye’yi Hrant Dink’i ko-
rumadığı ve 301. madde kapsa-

mında cezalandırdığı için suçlu bularak mahkûm etti. 23 
Ağustos 2010 – Milliyet

Tam 2 milyon aile ‘yardım almaz-
sak ölürüz’ diyor... 
Araştırma, Türkiye genelinde SYDV 
ile belediyeler tarafından dağıtı-

lan yardımlardan en az iki yıldır yararlanan aileleri kapsıyor. 
Bu da yaklaşık 2 milyon aile anlamına geliyor. Ailelerin çoğu 
“Yardımsız hiç yaşayamayız” diyor. 25 Ağustos 2010 - Hür-
riyet

İzmir ve Sinop'ta TEKEL 
Binaları Satıldı    

Sanatta da 4/C 
Uygulaması    

Vicdan Malul, Adalet 
Emekli...   

İkizdere Vadisi'nde 
ÇED Raporuna İptal   

Dink Davasında 
Mahkumiyet

Başbakanlıktan Çarpıcı 
Rapor...

İnsan Hakları Derneği (İHD) 
Adana Şubesi Cezaevi Ko-
misyonu Başkanı Osman 
Kara, Karataş Bölge Kadın 
Cezaevi’nde 3 aydır suların akmadığını söyledi. Kapa-
sitesi 144 olan cezaevinde 300’e yakın tutuklu ve hü-
kümlünün çocuklarıyla zor koşullarda yaşadığını anlatan 
Kara, susuzluk nedeniyle tutukluların hastalandığını, ya-
tak yetersizliği nedeniyle de birbirleriyle kavga etmeye 
başladığını kaydetti. 20 Ağustos 2010 - Cumhuriyet

KPSS’deki çalınma iddiaları sü-
rerken, sınav öncesi bir akraba-
sına “Cemaat beni devlete so-
kacak” diyen bir kişinin soru-
ların tamamına yakınını yapması dikkat çekti. 21 Ağustos 
2010 - Birgün

İstanbul Üniversitesi (İÜ) De-
niz Bilimleri ve İşletmeciliği 
Enstitüsü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Halil İbrahim Sur, 2009 yı-
lında Marmara ve boğazlardaki ölçümlere göre Marmara 
Denizi’nin dibinde yaşayan vatoz ve berlan türlerinde kurşun 
kirlenmesi görüldüğüne dikkat çekerek Gemlik, İzmit, Ban-
dırma körfezleri ve Haliç’te de kirlilik uyarısı yaptı.  21 Ağus-
tos 2010 – Cumhuriyet

Sosyal güvenlik uzmanı Ali 
Tezel, 12 Eylül günü halk oyu-
na sunulacak olan anayasa 
değişikliğinde yer alan “iş-
çilerin birden fazla sendikaya üye olabilmesine” olanak 
sağlayan maddeyle ile ilgili kendisiyle röportaj yapmaya 
gelen TRT ekibine, maddenin işçilerin aleyhinde olacağı-
nı söylediğini bunun üzerine ekibin çekimden vazgeçtiği-
ni söyledi. 24 Ağustos 2010 – Vatan

Yüz binlerce memur adayının 
girdiği KPSS’de ilk ciddi kop-
ya görüşü YÖK Denetleme 
Kurulu’ndan geldi. ÖSYM’de 
incelemelerde bulunan ve dün de çalışmalarını sürdüren Ku-
rul, ‘kopya olabilir’ kanaatine vardı. Bu kanaat üzerine ince-
lemenin derinleştirilerek, illerdeki ÖSYM yetkililerinin de bil-
gisine başvurulması gerektiği görüşüne varıldığı bildirildi. 26 
Ağustos 2010 - Milliyet

Milyonlarca ilköğretim öğ-
rencisinin daha iyi bir ge-
lecek için yarıştığı SBS’de 
yeni bir kayıt skandalı yaşa-
nıyor. Fen ve anadolu liseleri kayıt maratonunda, Gala-
tasaray, İstanbul Erkek, Kabataş, Kadıköy Anadolu gibi 
çok önemli bazı liselerin yedek listeleri, yerleştirme kıla-
vuzuna aykırı olarak düşük sayıda belirlendi. 27 Ağustos 
2010 - Milliyet

Hapishanede
Susuz Yaz   

Cemaat Beni Devlette 
İşe Alacak   

Marmara Can Çekişiyor   

TRT 'Hayır'ı 
Beğenmeyince   

KPSS'de İlk Kanaat 
'KOPYA'

SBS’de Yedek Liste 
Skandalı
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TMMOB 41. Dönem Çalışma 
Programı Yayımlandı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği 41. Dönem (2010-2012) 
Çalışma Programı, Yönetim 
Kurulu’nun 10 Temmuz 2010 tarihli 
toplantısında kabul edildi.

Enerji Verimliliği 
Koordinasyon Kurulu 
Toplantısı Yapıldı 
Enerji Verimliliği Koordinasyon 
Kurulu toplantısı 22 Haziran 
2010 tarihinde yapıldı. Toplantıya, 
TMMOB’yi temsilen Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Yeşil katıldı.

Dört Örgütten TBMM’ye 
Çağrı: “Torba Yasa Geri 
Çekilsin”
 TMMOB, DİSK, KESK ve TTB, 
TBMM’de görüşülen, işçi sağlığı 
ve güvenliği alanında olumsuz 
değişiklikler getiren Torba Yasa ile 
ilgili olarak 20 Temmuz 2010 günü 
saat 12:30’da TBMM Dikmen Kapısı 
önünde bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada; “Bu düzenlemelerin 
amacı; işçi sağlığı ve güvenliği 
alanını tümüyle piyasaya açmak, 
bu alandaki taşeron firmalara rant 
ve kâr alanı sağlamaktır. Halkın 
oylarıyla seçilen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi‘ne bir kez daha çağrıda 
bulunuyoruz: “Torba Yasa” geri 
çekilsin, işçi sağlığı, iş güvenliği 
hizmetleri, taşeron firmaların kâr 
hırsına kurban edilmesin!” diye 
belirtildi.

Denenmeyen Tek Yol Kaldı: 
Barış!
 Türk ve Kürt haklarının kardeşliği, 
eşitliği ve birlikte yaşamasının 
yasal ve sosyal koşullarının 
oluşturulması istemiyle hazırlanan; 
sanatçı, yazar, emek-meslek 
örgütü ve demokratik kitle örgütü 
temsilcisi 31 aydının imzasını 
taşıyan “Denenmeyen tek yol 

kaldı: Barış!” adlı çağrı metni, 20 
Temmuz Salı günü İstanbul’da 
yapılan bir basın toplantısıyla 
kamuoyuna duyuruldu ve imzaya 
açıldı. 

 
TMMOB’den Üniversite 
Tercih Kılavuzuna Dava
TMMOB, üniversite tercih 
kılavuzundaki teknoloji fakültelerine 
ilişkin duyuruların yer aldığı 
bölümlerin iptali ve yürütmesinin 
durdurulması istemiyle Danıştay’a 
başvurdu. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, konuya 
ilişkin olarak 23 Temmuz 2010 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada Soğancı, “TMMOB 
olarak, iki kez düzeltme yayınlanan, 
özellikle mühendislik bölümlerini 
tercih edecek öğrencileri 
mağdur eden tercih kılavuzunun 
yenilenmesini, öğrencilere ek süre 
tanınmasını, yayınlanacak yeni 
tercih kılavuzunda da teknoloji 
fakülteleriyle yaratılan karmaşaya 
son verilmesini talep ediyoruz” diye 
belirtti.

Anayasa Referandumu 
İle İlgili Olarak TMMOB 
Örgütlülüğüne
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, 12 Eylül 2010 
tarihinde yapılacak anayasa 
referandumu ile ilgili olarak 26 
Temmuz 2010 tarihinde TMMOB 
örgütlülüğüne yönelik bir mesaj 
yayımladı. Mesajda “Odalarımız 
“12 Eylül düzeni ile gerçekten 
hesaplaşmayan hiçbir anayasa 
değişikliği ile uzlaşmayacağız. 
Bu nedenle de AKP‘nin anayasa 
değişikliğine ‘Hayır‘ diyoruz” 
sözümüzü büyütmek ve gürleştirmek 
için her türlü çabayı sürdürecektir” 
diye belirtildi.

EMEP TMMOB’yi Ziyaret Etti 
  Emek Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Selma Gürkan ile GYK 
Üyesi Fevzi Ayber, 27 Temmuz 2010 

tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yürütme Kurulu Üyesi Gü-
rel Demirel ve Genel Sekreter Hakan 
Genç ile görüştü.

TMMOB Öğrenci Evi Çalışma 
Grubu Toplantısı Yapıldı
Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan, 
Yürütme Kurulu Üyesi Gürel Demi-
rel, Genel Sekreter N. Hakan Genç, 
Hukuk Danışmanı Av. Nurten Çağ-
lar Yakış  ile Çalışma Grubu Üyeleri 
Erdal Apaçık (EMO), Züber Akgöl 
(İMO), Yunus Yener (MMO) ve Can 
Diril (Mimarlar O.) katıldı.

“TMMOB’nin İlkeleri, 
Çalışma Anlayışı, Yasası, 
Yönetmelikleri” Kitabının 
Yeni Baskısı Yapıldı 
 İlki Ağustos 2006’da yayımlanan 
“TMMOB’nin İlkeleri, Çalışma 
Anlayışı, Yasası, Yönetmelikleri” 
kitabının son değişiklikleri içeren 
yeni baskısı Temmuz 2010 tarihinde 
yayımlandı.

Birliğimizin ve Elektrik 
Mühendisleri Odamızın Kamu 
Yararına Olan Mücadelesini 
Hiçbir Güç Durduramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı, bazı basın ya-
yın organlarında Elektrik Mühendis-
leri Odası ile ilgili olarak yer alan ha-
berler üzerine 13 Ağustos 2010 ta-
rihinde bir basın açıklaması yaptı. 
Elektrik Mühendisleri Odasının bir 
idare işlemini yargıya taşıma kararı-
nın; Sabah ve Takvim gazetelerinin 
12 Ağustos 2010 tarihli sayılarında 
Mehmet Nayır imzasıyla yayımlanan 
haberlerinde, “Odadan Tehdit” (Sa-
bah) ve “Elektrikte Oda Terörü” (Tak-
vim) başlıklarıyla verildiğini belirten 
Soğancı açıklamasında; “TMMOB, 
Bağlı Odalarımız ve şüphesiz Elekt-
rik Mühendisleri Odamız, bilimin ve 

TMMOB Güncesi
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tekniğin ışığında doğruları söyle-
mekten, kamu yararını savunmak-
tan, bu alanda hukuksal mücadele-
sini sürdürmekten ve ülkemizin ge-
leceğine sahip çıkmaktan asla vaz-
geçmeyecektir” diye belirtti. 

Çevre ve Orman Bakanlığı’na 
Çevre Denetim Yönetmeliği 
Üzerine Görüş Gönderildi 
 Çevre denetiminin usul ve 
esaslarını, denetim yapacak 
personelin nitelikleri ve görevlerini 
düzenlemek üzere hazırlanan Çevre 
Denetim Yönetmeliği taslağına 
üzerine TMMOB görüşü 13 Ağustos 
2010 tarihinde Çevre ve Orman 
Bakanlığı’na gönderildi.

Siyasal İktidarın Yapı 
Denetimi İle İlgili Aldığı 
Kararlar Doğru Değildir. Biz 
Gerçek Bir Yapı Denetimi 
İstiyoruz
TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı, 14 Ağustos 
2010 tarihinde yapı denetimiyle il-
gili bir basın açıklaması yaptı. So-
ğancı açıklamasında, “Yapı deneti-
mi, bütün bu sürecin başat unsuru 
olarak ülke gündeminde önemli bir 
yer tutmaktadır. 1999 Marmara dep-
reminden sonra dönemin Siyasi İk-
tidarı tarafından alelacele çıkartılan 
4708 sayılı Yapı Denetimi Yasası cid-
di eksiklikler ve yanlışlıklar taşıması-
nın yanı sıra ihtiyacı gidermekten ol-
dukça uzaktır” diye belirtti.

TMMOB Denetleme Kurulu 
41. Dönem I. Toplantısını 
Yaptı
 TMMOB Denetleme Kurulu 41. Dö-
nem I. Toplantısını 14 Ağustos 2010 
tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda 
Oturum Başkanlığına A. Kirami Kı-
lınç, Oturum Yazmanlığına Nadir Av-
şaroğlu seçildi. Denetleme sırasın-
da TMMOB Sayman Üyesi Mustafa 
Erdoğan ile TMMOB Muhasebe Gö-

revlisi İhsan Aydın’dan mali konular-
da gerekli bilgiler alınmıştır.

ANKARA İKK: 12 Eylül‘lere, 
AKP‘ye, AKP Anayasasına, 
Baskıcı ve Otoriter 
Yönetimlere Hayır!
 TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu, Anayasa referandumu ile il-
gili olarak 13 Ağustos 2010 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı. Açılama-
da “Siyasi liderlerin miting meydan-
larındaki söylemlerinden de görül-
mektedir ki anayasanın mevcut hali 
ile önerilen hali emekçi sınıflar açı-
sından hiç bir yenilik ve olumluluk 
getirmemektedir. 12 Eylül darbesini 
makyajlayarak meşrulaştırmak iste-
yen AKP Anayasası’na evet demiyo-
ruz. 12 Eylül faşist darbe anayasası-
na da ürünü olduğu 12 Eylül darbesi 
ve devamı ile hesaplaşmaktan uzak, 
makyajlı darbe anayasasına da HA-
YIR diyoruz” diye belirtildi.

Hepimizin Geleceği Adına 
“Eylemsizlik Kararı” Mutlaka 
Değerlendirilmelidir!
 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 19 
Ağustos 2010 tarihinde bir ba-
sın açıklaması yaptı. Açıklamada 
“Türkiye‘nin çatışmasız bir ortam 
içerisinde olmasından kendi çıkarla-
rı açısından yarar görmeyen çok sa-
yıda gücün var olduğunu, elbette bi-
liyoruz. Özellikle son olarak yaşadı-
ğımız İnegöl ve Dörtyol olayları bu 
güçlerin arzu ettikleri ortamın yeni 
eşiği ve sürdürülebilirliği açısından 
ne kadar yol alındığını da göster-
mektedir. Oysaki bu çatışma ortamı 
Türkiye‘de yaşayan Türk-Kürt, Alevi-
Sünni, kadın-erkek, çocuk-yaşlı işçi 
ve emekçi çok büyük bir kesimin ya-
rarına değildir. Her türlü kaybın öte-
sinde öldürülen biziz. Bizim çıkarı-
mız silahların sustuğu, çatışmanın 
olmadığı, toplumsal gerilimin azal-
dığı, sorunun demokratik çözümü-
ne yönelik girişimlerin önünün açıl-
dığı ve bizzat Hükümet‘çe bu yön-
de gereğinin yapıldığı bir süreçtedir” 
diye belirtildi.

TMMOB’ye Bağlı 20 
Odanın EMO İle Dayanışma 
Açıklaması
 Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
9 Ağustos 2010 tarihinde gerçek-
leştirilen elektrik dağıtım özelleş-
tirmelerini yargıya götürme kararı-
nın ardından, EMO’ya yönelen sal-
dırgan tutumları kınamak amacıyla, 
TMMOB’ye bağlı 20 Odanın Yöne-
tim Kurulları Başkanları ortak bir ba-
sın açıklaması yaptı.

Eşit, Özgür Bir Ülke İçin; 12 
Eylül Anayasası’na da, AKP 
Anayasası’na da Hayır!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, 27 Ağustos 2010 
tarihinde bir basın açıklaması yap-
tı. Soğancı açıklamasında: “Bu de-
ğişiklik paketi ülkeyi demokratik-
leştirmek bir yana piyasa düzeni ve 
sermaye egemenliğini daha da sağ-
lamlaştıracaktır. Bu süreçte, ‘Baş-
kanlık Sistemi‘ne geçişi sağlayacak 
adımlar atılarak demokrasi alanının 
daha da daraltılacağı görülmektedir. 
12 Eylül‘de yapılacak referandumda 
anayasa değişiklik paketine "hayır" 
demek; hem 12 Eylül Anayasası‘na 
hem AKP Anayasası‘na ve 8 yıllık 
AKP iktidarının uygulamalarına "ha-
yır" demektir. Eşitliği, özgürlüğü ve 
demokrasiyi esas alan yeni bir ana-
yasa ihtiyaçtır. Kuşkusuz bu anayasa 
emekçilerin ve ezilenlerin mücadele-
sinin ürünü olacaktır. Bizler böyle bir 
anayasa ve fiili kazanımlar için mü-
cadele edeceğiz” diye belirtti.

Teoman Öztürk Belgeseli 
İnternet Sayfamızda…
TMMOB’nin 1973-1980 yılları arası 
başkanlığını yapmış Teoman Öztürk’ 
ün hayatını ve mücadelesini anla-
tan belgesele, internet sayfamız-
da (www.tmmob.org.tr) yeni yayınlar 
bölümünden ulaşabilirsiniz. 
Bağlantı: http://www.tmmob.
org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=6334&tipi=2
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Sıra Dışı İnsanlar
Direniş, İsyan ve Caz
Eric HOBSBAWM 
(Çeviri: Işıtan GÜNDÜZ)
Bu kitapta derlenmiş olan 26 
makale, emek tarihine ilişkin 
öncü çalışmalardır. Eric Hobs-
bawm, 1950-1980 arasında 
yazdığı emek ve toplumsal pro-
testolar tarihine ilişkin bu ma-
kalelerle yeni araştırma alanla-
rı açmış ve bunların, geniş kap-
samlı zekice çağrışımları da içe-
ren, standartlarını belirlemiştir. 

Bu kitaptaki makaleler, Britanya 
işçi sınıfının oluşumunu; emek-
çi âdetlerini ve geleneklerini; 19. 
yüzyıldaki ayakkabıcıların siyasi 
radikalizmini; devrimci hareket-
lerdeki kadın ve erkek imgeleri-
ni; makine kırıcılarını; devrim ve 
seksi; köylüler ve politikayı; şid-
detin kurallarını ve Tom Paine’in 
sağduyusunu kapsıyor.
 
Hobsbawm, daha yakın zama-
na ait yazılarında 1 Mayıs bay-
ramlarını; Vietnam Savaşı’nı; 
sosyalizm ile avangard sana-
tı ilişkisini; Mario Puzo, maf-
ya ve Sicilyalı haydut Salva-
tore Giuliano’yu ve Kristof 
Kolomb’un kültürel sonuçlarını 
inceliyor. Cazın yükselişi ve dü-
şüşüyle ilgili düşüncelerini açık-
larken, cazın efsanevi liderlerini 
de –Count Basie, Sidney Bec-
het ve Duke Ellington– övgüy-
le anıyor. Bu makaleler boyunca 
hepsi sıra dışı olan sıradan ka-
dın ve erkeklerin yaşamları tut-
kulu bir ilgiyle ele alınıyor.

Muammer Ketencoğlu 
GEZGİN 
Kalan Müzik
Muammer KETENCOĞLU’nun 

yeni albümü GEZGİN’i Kalan 
Müzik dinleyiciyle buluşturdu. 
Balkan ve Ege müzikleriyle tanı-
dığımız ünlü akordeoncu Muam-
mer Ketencoğlu ilk kez Gezgin’de 
“bestelerini” biraraya getirdi. 

Gezgin, akordeonunun büyü-
lü tınısıyla dinleyiciyi adeta dünya 
turuna çıkaran sanatçının Kalan 
Müzik etiketli altıncı albümü. 

Ketencoğlu, bestelerini yorum-
larken Türk müziğinin pek çok 
seçkin müzisyeninin yanı sıra 
Rus ve Brezilyalı müzisyenlerle 
de işbirliği yapmış. 

Albümün kayıtlarını titizlik-
le gerçekleştiren değerli mü-
zisyen- besteci Cengiz Onural, 
Ketencoğlu’na düzenlemelerde 
de omuz vermiş. 

“Vals”ten “sirto”ya ve 
“zeybekiko”ya, Türkçe sözlü 
“rebetiko”dan hüzünlü bir aşk 
şarkısı olan “Gül Kokusu”na, 
Bulgar “kopanitsa”sından 
Brezilya “çorinyosu”na, “jaz- 
vals”ten “çiftetelli”ye pek çok 
formda yapılmış özgün Muam-
mer Ketencoğlu besteleriyle 
Gezgin, dinleyiciyi tadına doyul-
maz bir yolculuğa çıkarıyor.

Albümdeki Eserler: 

Baboçka Valsi - Kürdi Tak-
sim - Gül Kokusu - Köstence 
Özlemi - Kederli Akordeon - Ka-
sım Zeybeği - Turska Kopanit-
sa - Cunda’da Akşamüstü - Hani 
Benim Mor Menekşem - Eski Bir 
İzmir Hikayesi - Rua Augusta - İç 
Acısı - İstanbul Sirtosu - Kürdi 
Caz - Vals Kürdi Taksim 2 - 
Çaprazlı Çiftetellisi - T
a Helidona

“Amazon’un Kalbin-
de Bir Kızılderili Günü: 
Yaşayan Bir Kültüre 
Yolculuk” 

Fotoğraf sanatçısı Alex 
Pilchin’in Kızılderililerin yaşa-
manı konu ettiği “Amazon’un 
Kalbinde Bir Kızılderili Günü: 
Yaşayan Bir Kültüre Yolculuk” 
fotoğraf sergisi 30 Ağustos’a 
kadar sanatseverlerce görüle-
bilecek.

Çankaya Belediyesinin ev sa-
hipliğinde Galeri Kara’da açı-
lan sergi hakkında bilgi veren 
Pilchin, sergideki fotoğrafların, 
Brezilya’daki Amazon ormanla-
rında bulunan Xingu Nehri böl-
gesindeki Kızılderililerle birlik-
te 1 ay yaşayarak ortaya çıktığı-
nı belirtti.

90 fotoğraf var:

Bölgeye gitmesindeki ama-
cın hem Kızılderilelerin yaşamını 
konu edinmek ve hem de Xin-
gu Nehri bölgesinde yapılma-
sı planlanan baraja yerel halkla 
birlikte tepkisini göstermek ol-
duğunu dile getiren Pilchin, sa-
natseverlerin sergideki 90 fo-
toğrafla Amazon’a ve Kızılderili-
lerin yaşamına yolculuk yapaca-
ğını ifade etti. 

Sergi, 30 Ağustos’a kadar sa-
natseverlerce görülebilecek.

Yerüstünden  Notlar
Notabene Yayınları 
Türkiye’de madencilik alanında 

1980’lerden sonra yaşanan yı-
kımı Zonguldak’taki bir maden-
ci kasabası üzerinden fotoğraf-
lar ve söyleşilerle anlatan ‘Ye-
rüstünden Notlar’ yayınlandı. Ki-
tap bugün madencilik sektörün-
de yaşanan, toplu ölümlere ne-
den olan kazalar dahil birçok so-
runun kaynağına iniyor.

Türkiye’nin Zonguldak’taki 
maden faciasının acısını ya-
şadığı bugünlerde Nota Bene 
Yayınları’ndan çıkan ‘Yerüstün-
den Notlar (Madenci Kasaba-
sında Yıkımın Fotoğrafı)’ ma-
dencilik sektöründe 1980’ler-
den sonra gerçekleşen yıkımın 
sonuçlarını gözler önüne ser-
meye çalışıyor. Kitap bu yıkımı 
Zonguldak’a bağlı bir maden-
ci kasabası olan Armutçuk’taki 
dönüşüm üzerinden sorgulu-
yor. Dönüşüm eserde, fotoğraf-
lar ve yerel halkla yapılan söy-
leşilerle aktarılıyor. Alaattin Ti-
mur ve Mahmut Hamsici’nin 
editörlüğünde hazırlanan kitap-
ta fotoğraflar bu iki isimle birlik-
te Ayşen Gürbüz, İlhan Beyoğ-
lu ve Ekrem Erbiz’in imzasını 
taşıyor. Söyleşiler ise Mahmut 
Hamsici’ye ait.

Kitap son derece yerel bir çalış-
ma ancak diğer yandan aynı za-
man diliminde tüm dünyada ya-
şanan benzer dönüşümü gös-
terdiği için bir o kadar da evren-
sel. Zira Armutçuk’un yaşadığı 
yıkım tıpkı Margaret Thatcher dö-
neminde İngiltere’nin birçok ma-
denci kasabasının yaşadığı gibi 
1980’ler sonrası ortaya konan 
küresel yeni ekonomi politikaları-
nın sonucu.

Kitap, CD, Sergi
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Bilmek ile İnanmak Arasında Bir Tercih…

AKP‘nin kendi iktidarını güçlendirme amacıyla hazırladığı 
ve birbiri ile ilintili olmayan maddeleri tek bir paket halinde 
halka dayattığı anayasa değişiklik paketi 12 Eylül‘de 
referandumda oylanacak.

Hükümeti elinde bulundurduğu sekiz yıl boyunca 
ekonomik, sosyal ve siyasal saldırıları arttırarak sürdüren 
AKP, bu değişikliklerin geçmesi halinde, işçi ve emekçiler 
tarafından fiili ve yasal olarak kullanılan birçok hakkı da 
gasp ederek, topyekûn bir saldırıya geçecektir. 

Referandumda "Hayır" diyerek, sadece aldatmacayı boşa 
çıkarmış olmayacağız, aynı zamanda emek ve demokrasi 
düşmanı AKP‘ye bir ders vermiş olacağız. 

AKP‘nin anayasa değişiklik paketi ne ülkemizin sorunlarına 
ne de halkımızın ihtiyaçlarına, temel hak ve özgürlüklerine 
yanıt vermektedir. Anayasa değişiklik paketi eşit, özgür bir 
ülkenin önünü açmak bir yana, tersine kapatmaktadır. 

Önceki hükümetler tarafından da neo-liberal politikalara 
uygun olarak defalarca değiştirilen 12 Eylül Anayasası 
halkçı ve demokratik bir içerik kazanmadı. AKP, sendikaları, 
meslek örgütlerini, demokrasi güçlerini ve tüm muhalefet 
güçlerini yok sayarak, 12 Eylül Anayasası‘nın antidemokratik 
seçim yasalarıyla elde ettiği meclis çoğunluğuna dayanarak 
hazırladığı değişiklik paketini, "Demokratikleşmede büyük 
adım", "12 Eylül ile hesaplaşma" olarak sunmaktadır. Oysa 
değişiklik paketinin özü de 12 Eylül düzeninin yenilenerek 
sürmesini sağlamaktır. 

12 Eylül kurumlarını ortadan kaldırmak bir yana yenilerini 
ekleyen bir paket demokratik olamaz. Bu kurumları kendi 
iktidarı ve yeni sömürü düzenini güçlendirmek için kullanan 
AKP, işçi sınıfına saldırının bir aracı olan ‘Ekonomik Sosyal 
Konsey‘i anayasal bir kurum haline getirmektedir.

12 Eylülcüler 24 Ocak 1980 kararlarını hayata geçirerek 
serbest piyasa düzeninin, özelleştirmelerin önünü açmış, 
sermaye egemenliğinin geliştirilmesini sağlamışlardır. Bu 
politikaların kararlı bir uygulayıcısı olan AKP hükümeti, 
yeni değişikliklerle, "kamu yararı" denetiminden kaçarak 
özelleştirmelerin ve sermaye egemenliğinin önündeki 
bütün engellerin temizlenmesini amaçlamakta; halkın 
güvenceli iş, insanca yaşam, yaşanabilir bir doğa haklarına 
saldırmaktadır.

AKP, 12 Eylül‘ün getirdiği grev yasaklarını korumakta, 
kamu çalışanlarına grev hakkı tanımadığı gibi grev 
yasağını sağlama bağlamakta, Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu kararları "toplu sözleşme hükmündedir" ve 
"kesindir" diyerek hükümetin kamu çalışanları karşısındaki 
dayatmalarına "toplu sözleşme" adını vermektedir. 

Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye 
olunabileceği ve birden fazla sözleşme yapılabileceğine 
yönelik düzenlemelerle, patron yanlısı ve hükümet 
yandaşı sendikaların önü tamamen açılmak istenmektedir. 
Sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin üzerine panzer 
yollarken, pakete birden fazla sendikaya üye olunabileceği 
hükmünü koyan AKP, emeklilere, üreticilere, çiftçilere, ev 
işçilerine ve işsizlere sendika kurma ve üye olma hakkı 
tanımamaktadır. 

Yine AKP 12 Eylülcülerin ‘yönetimde istikrar‘ amacıyla 

koydukları yüzde 10 seçim barajına aynı gerekçeyle sahip 
çıkarak korumakta, 12 Eylülcülerin yaptığı gibi yürütmenin 
ve Cumhurbaşkanının yetkilerini daha da arttırarak yargıyı 
siyasal iktidara hepten bağımlı kılmaktadır. 

Bu değişiklik paketi ülkeyi demokratikleştirmek bir 
yana piyasa düzeni ve sermaye egemenliğini daha da 
sağlamlaştıracaktır. Bu süreçte, ‘Başkanlık Sistemi‘ne 
geçişi sağlayacak adımlar atılarak demokrasi alanının daha 
da daraltılacağı görülmektedir. 

12 Eylül‘de yapılacak referandumda anayasa değişiklik 
paketine "hayır" demek; hem 12 Eylül Anayasası‘na hem 
AKP Anayasası‘na ve 8 yıllık AKP iktidarının uygulamalarına 
"hayır" demektir. Eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi esas 
alan yeni bir anayasa ihtiyaçtır. Kuşkusuz bu anayasa 
emekçilerin ve ezilenlerin mücadelesinin ürünü olacaktır. 
Bizler böyle bir anayasa ve fiili kazanımlar için mücadele 
edeceğiz. 

Acil taleplerimiz şunlardır:

12 Eylül ve darbe kurumları olarak bilinen ve toplumu 
üniversitelerden yargıya; basından sendikal örgütlenmeye 
kadar bütünüyle kontrol altına almayı hedefleyen yapılar 
ortadan kaldırılmalıdır.  

Halkın siyasal temsiliyetinin önündeki tüm engeller 
kaldırılmalıdır. Bunun için öncelikle yüzde 10 seçim 
barajı kaldırılmalı; adil bir seçim yasası hazırlanmalı, anti-
demokratik Siyasi Partiler Yasası değiştirilmelidir. 

Halkın siyasal mücadele ve örgütlenme hakkı önündeki 
bütün engeller kaldırılmalıdır.

Sendikal barajlar kaldırılmalı, grev ertelemeleri 
yasaklanmalı, kamu çalışanlarına grev ve siyaset hakkı 
sağlanmalıdır.

Güvencesiz çalışma yasaklanmalı, işten çıkarmalar 
durdurulmalıdır. Fazla mesai yasaklanmalı, ücretler 
düşürülmeden haftalık çalışma saati 35 saate çekilmelidir.

Halkın parasız eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, su, temiz bir 
çevrede yaşama ve güvenceli çalışma hakkı gibi en temel 
hakları anayasal güvence altına alınmalıdır. 

Kürt halkının dil, kültür ve kimlik talepleri karşılanmalı, eşit 
haklar anayasal güvenceye alınmalıdır.

Alevi yurttaşların eşit yurttaşlık talepleri karşılanmalı, 
ayrımcılığa son verilmeli, 12 Eylül‘ün bir ürünü olan zorunlu 
din dersleri kaldırılmalıdır.

Kadına yönelik ayrımcılık yasaklanmalı; kadınların çalışma 
yaşamına katılımının önündeki engeller giderilmeli, 
güvencesiz çalıştırılmaları önlenmeli, kadına yönelik 
şiddetin engellenmesi için tedbir alınmalı ve kadınların 
tüm sosyal ve siyasal haklarını güvence altına alacak 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Özelleştirmeler durdurulmalı, özelleştirilen kamu kurumları 
tekrar kamuya iade edilmelidir. 

EŞİT, ÖZGÜR BİR ÜLKE İÇİN; 
12 EYLÜL ANAYASASI‘NA DA, AKP ANAYASASI‘NA DA HAYIR!


