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12 Eylül 1980 darbesi, 30. yıldönümünde Devrim-
ci 78’liler Federasyonun çağrısıyla Ankara’da ger-
çekleştirilen mitingle protesto edildi. Ankara Emek 
ve Demokrasi Güçleri’nin düzenlediği miting için 
11 Eylül 2010 Cumartesi günü saat 12.30’da Toros 
Sokak’ta buluşuldu ve Abdi İpekçi Parkına yürün-
dü. 

“Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, 30. Yılın-
da 12 Eylül Faşist Darbecilerinden Hesap Soraca-
ğız, 12 Eylül Anayasası Çöpe Atılsın, Yeni Demokra-
tik Anayasa Yapılsın” pankartının açıldığı ve ellerin-
de 80 darbesi sonucunda hayatını kaybetmiş dev-
rimcilerin fotoğraflarının taşındığı miting saygı du-
ruşu ile başladı ve ardından Devrimci 78’liler Fede-
rasyonu üyesi ve Ankara 78’liler Derneği Başkanı 
Hüseyin Esentürk katılımcılar adına ortak açıkla-
mayı yaptı. 

Uzun süredir yaptıkları etkinlikleri ve bugün yaptıkları mitingin ama-
cını açıklayan Esentürk darbecilerle, darbe rejiminin siyaseti, huku-
ku, kültürü, ideolojisiyle, egemen tekçi zihniyete karşı her düzeyde 
hesaplaşılması gerektiğini söyledi. 

12 Eylül’ün yaratmış olduğu köhnemiş rejimden ancak emekçi hal-
kın hesap sorabileceğini belirten Esentürk “kendisini daha da öz-
gürleştirecek bir ülkeyi halklarımız kuracak ve onun teminatı olan 
anayasayı da halklarımız yapacak” dedi. 

AKP’nin, emperyalizmin Orta-Doğu’ya yönelik askeri müdahalele-
rini desteklerken, içerde de Kürtlere karşı bugüne kadar yürütülmüş 
inkâr ve imha politikalarını sürdürdüğünü belirten Esentürk “Ne ya-
zık ki yanılmadık. Demokratik açılım diyerek halkı aldatanlar, açık fa-
şist ortamı aratır bir imha hareketini uygulamaya soktular. ‘Artık ev-
latlarımız ölmesin, ölüm değil çözüm istiyoruz’ diyen ezici çoğunlu-
ğun sesi susturulmaya çalışıldı, çalışılıyor” dedi. 

Geçen zamanın, 12 Eylül askeri darbelerinde yargılanan devrim-
cileri akladığını söyleyen Esentürk “emekten, demokrasiden, eşit-
lik, özgürlük ve halkların kardeşliğinden, gerçek barıştan, sosyalizm-
den yana olanların ortak bir mücadele hattında buluşmasını sağla-
mak, bir kez daha en önemli görevimiz olmalıdır” diyerek sözlerine 
son verdi. 

12 Eylül Utanç Müzesi
Darbenin 30. yılında 78’liler Federasyonu düzenlenen etkinlikler 

çerçevesinde 3 Eylül 2010 Cuma günü 12 Eylül Utanç Müzesi açıl-
dı. Saat 18:30’da Şair Mehmet Özer’in sunumuyla gerçekleşen açı-
lışta Devrimci 78’liler Federasyonu adına konuşmayı Ankara 78’liler 
Derneği Başkanı Hüseyin Esentürk yaptı. Türkiye’de ilk kez gerçek-
leşen 12 Eylül Utanç Müzesi, açılışa katılanların büyük ilgisini gördü.  

12 Eylül ve Sonrası TMMOB Paneli
12 Eylül darbesinin 30. yılı nedeniyle Devrim-

ci 78’liler Federasyonu tarafından gerçekleştiri-
len etkinliklerden biri olarak “12 Eylül ve Sonrası 
TMMOB” paneli de düzenlendi. Panelde, sürecin 
TMMOB’yi etkileri 12 Eylül 1980’den bugüne ka-
darki TMMOB başkanları tarafından değerlendirildi. 

 Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 15 Eylül Çar-
şamba günü düzenlenen “12 Eylül ve Sonrası 
TMMOB” başlıklı panelde, TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 12 Eylül’den 
bugüne TMMOB Başkanlığı yapmış Yavuz Önen, 
Teoman Alptürk, Kaya Güvenç konuşmacı ola-
rak yer aldılar. Yurtdışında bulunması nedeniyle 
panele katılamayan TMMOB Eski Başkanlarından 
Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ise vi-

deo kayıt sistemiyle salondakilere seslendi. Devrimci 78’liler Anka-
ra Federasyonu Başkanı Hüseyin Esertürk’ün açış konuşmasıyla 
başlayan paneli, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Ramazan Pektaş yönetti.

Askerî darbe sırasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi-
ni yürüten Yavuz Önen, döneme ilişkin anılarını anlatırken, 12 Eylül 
darbesinin can acıtan izlerini TMMOB’de de bıraktığını söyledi. Buna 
rağmen, TMMOB’nin yönünün hiç değişmediğini vurgulayan Önen, 
“Bütün arkadaşlar kendi koşulları içinde TMMOB’nin devrimci mü-
cadelesini yürüttüler” dedi.

Panele, video kayıt sistemiyle katılan Bülent Tanık ise, 12 Eylül‘ün 
yol açtığı yıkımı TMMOB’nin de, üyelerinin de kemiklerine kadar his-
settiğini belirterek, “Ancak 12 Eylül, TMMOB’nin devrimci, toplumcu 
çizgisinin önüne geçememiştir” diye konuştu. 

Teoman Alptürk de, TMMOB’nin ve odaların darbe döneminde 
kapatılma tehdidiyle karşıya karşıya kaldığını, kamuda çalışanların 
üyeliğinin zorunlu olmaktan çıkarıldığını anlattı. Alptürk, TMMOB’nin 
kendi disiplini ve devrimci yapısıyla bugünlere geldiğini kaydetti.

TMMOB’nin sınıfsal duruşu nedeniyle 12 Eylül’ün hedeflerinden 
biri haline geldiğini ifade Kaya Güvenç, “12 Eylül işçi sınıfına karşı 
bir harekettir ve işçi sınıfının bir parçası olan mühendis ve mimarlar 
da bundan payını almıştır” diye konuştu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ise 12 
Eylül‘ün Türkiye‘de mühendislik-mimarlık hareketinin uzun soluklu 
çalışmasında bir kısa devre yarattığını ancak 70’li yıllardan gelen dik 
duruşun TMMOB’yi dik tuttuğunu söyledi. Soğancı, “TMMOB’nin 
12 Eylül’le hesaplaşma sürecini 1998’te bitirdiğini düşünüyorum. 
1998’te düzenlenen TMMOB Demokrasi Kurultayı, 12 Eylül’le he-
saplaşma ve örgütün kendini yeniden ifade etmesidir, bir manifes-
todur.” dedi.

ANKARA’DA YAPILAN YÜRÜYÜŞ ve ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE PROTESTO EDİLDİ  
12 EYLÜL DARBESİ
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Türkiye bir referandumu daha geride bıraktı. 
Ülkemizin ilk olarak 9 Temmuz 1960’da, 1961 anaya-

sasının oylanması vesilesiyle tanıºmıº olduğu “hal-

ka doğrudan sorma” biçimindeki referandum, daha 

sonraları 7 Kasım 1982’de 12 Eylül Anayasası, 6 Eylül 

1987’de 12 Eylül’ün yasaklamıº olduğu siyasal parti li-

derlerinin siyasete geri dönmesi, 25 Eylül 1988’de yerel 

seçimlerin bir yıl önceye alınması ve 21 Ekim 2007’de 

Cumhurbaºkanı’nı halkın seçmesi talepleriyle 5 kez ya-

pılmıºtı. Son olarak da 12 Eylül 2010’da yeni anayasa 

değiºikliklerinin onaylanması talebi ile Türkiye 6. kez re-

ferandum amacıyla sandığa gitmiº oldu. Bu referan-

dumlardan 5’i evet ve sadece biri ise hayır oylarıyla so-

nuçlandı. Fakat ilginçtir, demokrasi kavramına içeriği-

ni veren ve zamanımızın parlamenter demokrasilerinde 

vekiller aracılığıyla yürütülen “halkın yönetimi” nin ve-

killeri aradan kaldırarak doğrudan yetkilendirildiği refe-

randum uygulaması halkın siyasal alandan tasfi ye edil-

mesinin aracı olarak kullanılıyor. “Halka doğrudan sor-

ma” anlamındaki referandumlar Türkiye tarihinde siya-

sete doğrudan katılımı bir biçim olarak önerirken, aslın-

da tam tersi ºekilde içerik olarak halkı siyasal alandan 

tasfi ye eden uygulamaları ortaya çıkarıyor. 

1982 Anayasasıda halkın siyasal alana katılımını, ör-

gütlenme özgürlüğünün önüne muazzam engeller ko-

yarak ortadan kaldırırken, “bunu halka sorarak” refe-

randum aracılığıyla yapmıº: biçimsel katılım ilkesi, içe-

rik olarak bu katılımın absorbe edilmesini sağlayan bir 

manipülasyon tekniğine dönüºtürülmüºtü. Siyasal ala-

na katılımın özellikle ezilen kitlelere yasaklanması du-

rumu sosyal devletin tasfi ye edilmesi ile sonuçlanırken, 

siyasala katılımın hukuk aracılığıyla sağlanabileceği 

durumlar da, bir baºka 12 Eylül ile 2010 yılında orta-

dan kaldırılıyor. Danıºtay’ın yerindelik yetkisinin kaldırıl-

ması, memurlara grev hakkının verilmemesi gibi uygu-

lamalar, 12 Eylül 1980 darbesinin siyasete katılım için 

açık bıraktığı yegane alanı, hukuk alanını da yurttaºla-

ra kapatıyor: sosyal devletin tasfi yesi hukuk devletinin 

içi boºaltılarak devam ederken neo-liberalizmin önün-

deki tüm engeller kaldırılarak ülke yerli ve yabancı ser-

maye için dikensiz gül bahçesine dönüºtürülüyor. Bül-

tenimizin bu sayısında “İMO Ankara Perspektif” sayfa-

mızı referandumla ilgili olarak “değiºenin aslında ne ol-

duğu” sorusunu cevaplamak için ayırdık.

KPSS’de kopya ve soruların çalınmasından baºka 
sorunlar da var. 
Soru hırsızlığının KPSS’nin diğer sonuçları ile ilgili de-

ğerlendirmelerin üstünü örttüğü bir ortamda, mühen-
disler açısından ürkütücü bir görüntü de ortaya çıktı. 

Sınava giren mühendis sayısındaki artıº mesleki ve sınıf-

sal statü açısından üzerinde durulması ve mühendislik 

eğitiminin baºtan aºağı sorgulanmasını gerektiren ipuç-

larını barındırıyor.  2008 KPSS İnºaat Mühendisi baºvuru 

sayısı 6071’ken, 2010 KPSS İnºaat Mühendisi baºvuru 

sayısı iki katından fazla artarak 13.038’e ulaºmıº, 2008 

KPSS Makine Mühendisi baºvuru sayısı 6203 olur-

ken bu sayı 2010 KPSS de bu sayı ikibuçuk kat artarak 

14.792’ye fırlamıº, yine 2008 KPSS’ye baºvuran mimar 

sayısı 1389’ken 2010 KPSS Mimar baºvurusu neredey-

se üç katı artarak 3591 olmuº. 2008 ve 2010 arasında 

KPSS’ye giren mühendis ve mimar oranlarındaki 2 katı 

geçen artıº bu meslek gruplarının iº piyasasındaki duru-

munu gözler önüne seriyor. Söz konusu görüntü sade-

ce iºsiz kalan mühendisler açısından sorun yaratmak-

la kalmıyor, artan bu sayı aynı zamanda çalıºan mühen-

dislerin kazanılmıº hakları ve ücretleri üzerinde de mu-

azzam bir basınç yaratıyor. İºsiz mühendis sayısının art-

maya baºladığı ve plansız(!) üniversite kontenjanları ile 

desteklenen bu tablo tam da neo-liberal ekonominin sı-

nırsız bir iºgücü pazarı yaratma planının baºarısına iºaret 

ediyor. Bir yandan onbinlerce iºsiz ve güvencesiz mü-

hendis arasından istediği koºullarda ve istediği ücrete 

çalıºan bulabilen sermaye diğer yandan da bu vasıtayla 

daha önceden verili bulunan çalıºanlarının haklarını bu-

duyor ve yıllarca ücretlerini donduruyor. Mühendisler her 

geçen gün güvencesiz çalıºmaya daha çok zorlanıyor. 

Ankara Büyükºehir Belediyesi yine rant peºinde. 
Melih Gökçek bu sefer de otopark soygunu ile kar-

ºımıza çıkıyor. ªube Baºkanımız Nevzat Ersan’ın im-

zasıyla 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığımız basın açıkla-

ması bu konudaki kanunsuzlukları tüm açıklığı ile göz-

lerimizin önüne seriyor. Ramazan Bayramı’ndan önce 

kentin belirli caddelerinde ücretli otopark uygulama-

sı baºlatan Büyükºehir Belediyesi 1977’de yürürlü-

ğe girmiº olan otopark yönetmeliğinin “yeni yapılan 
tüm binalar, daire ve iºyeri sayısına göre belediye-
ye otopark bedeli ödeyecektir” ibaresince toplanan 

ve toplanmakta olan paralarla otopark yapmakla yü-

kümlüyken, bunu yapmadığı gibi vatandaºlardan ikinci 

kez otopark parası toplamaktadır. Konuyla ilgili Nevzat 
Ersan’ın basın açıklamasını bültenimizin iç sayfaların-

da bulacaksınız. Ayrıca bu ve benzeri sorunları siz de-

ğerli üyelerimizle paylaºmak için; metro, katlı kavºak-

lar, alt ve üst geçitler, Ankara suyu, kentsel dönüºüm ve 

yapı stoğu gibi konularda oluºturmuº olduğumuz ko-

misyonların kasım ayından itibaren, hazırlamıº oldukla-

rı raporları bültenimizde yayınlamaya baºlayacağız. Bu 

raporların bir kısmı uygulamalardaki mühendislikle ilgi-

li sorunlardan oluºurken diğer yandan yurttaºların ka-

musal alanı kullanımlarının kısıtlanması ile ilgili tartıº-

malar da içeriğin diğer yanını oluºturacak.

Bültenimiz yeni iºlevlerle donatılıyor. 
4 ay önce bültenimize yeni bir format verirken aynı za-

manda içerikle ilgili yeni eklemelerle bültenimizi salt bir 

haber verme iºlevinden politeknik bir yayın organına 

doğru taºıma amacı güdüyorduk. Bu amaçla baºyazı-

ları “gündem değerlendirme” amaçlı kullanmaya baº-

larken ayın önemli gündemlerinden birini de orta say-

famızda çok daha detaylı bir ºekilde tartıºmaya açma-

ya baºladık. ªantiye Günlükleri, Mühendis Anlar ve Kı-

rılmalar: Yakalar ve Renkleri bölümleri ile mühendisi sa-

dece bir meslek sahibi olarak değil aynı zamanda yö-

netme ve yönetilme süreçleri içinde yer aldığı kimlikler-

le tartıºmaya çalıºtık. Elbette bu tür çabalar yeni fi kirleri 

de beraberinde getirdi. Böylece bülten faaliyetimizi çok 

daha geniº bir yayın faaliyetinin parçası olarak düºün-

meye baºladık. Yukarıda bahsettiğimiz kent sorunları 

ile ilgili oluºturulacak raporlar ve bunun yanı sıra  mes-

leki alanımızla ilgili kitap-makale çevirileri bu düºünce-

lerimizden ilk akla gelenleri. Yine mesleğimizle doğru-

dan ya da dolaylı olarak ilgili konularda 6 ayda bir özel 

sayılar çıkaracağız. Bunun ilkini önümüzdeki aylarda 

HES’lere ayırmayı planlıyoruz. Ayrıca Kasım 2010 bül-

teninden itibaren o aya ait etkinlik takvimini de üyele-

rimizin ºubemizi takibi açısından yayınlamaya baºlıyo-

ruz. Yine önümüzdeki aylardan itibaren meslektaºları-

mızı yakından ilgilendiren konularda temel bilgilerin ola-

cağı el kitapçıklarını bültenlerimizle birlikte edinebile-

ceksiniz. Bültenimiz dıºında birkaç aydır www.imoan-
kara.org.tr adresindeki internet sitemizi de daha gün-

cel tutmak için çabalıyoruz. Flash ve haberler bölümü 

ile bir meslek sahibi ve yurttaº olarak mühendisleri il-

gilendiren sorunları, duyuruları, haberleri buradan üye-

lerimize aktarmaya çalıºıyoruz. İMO-ANKARA PERS-

PEKTİF baºlıklı yorum bölümümüzde ülke gündemi ile 

ilgili olarak hızlı değerlendirmeler yapmaya çalıºıyoruz. 

Ayrıca meslek içi eğitim ve bilgisayar programları kurs-

ları ile ilgili olarak etkinlikler bölümü de odamızın ya-

pacağı tüm etkinliklerden sizi haberdar etmeye devam 

edecek. Bunların yanı sıra onbeº günde bir atacağımız 

mailler vasıtasıyla, ilgili resmi yazı ve evrakları, yeni çı-

kan kanunları ve konuları sizlere sunacağız. Bu ve ben-

zeri daha da geliºecek çabalarla bülten ve diğer yayın 

organlarımızı odamızın faaliyetlerinden sadece biri ola-

rak değil, siz değerli üyelerimizle iliºkilerimizi kuracak 

güçlü bir birim haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaçlarla iliºkisinde tüm inºaat mühendislerini bu 

çabaların aktif bir bileºeni, destekçisi olmaya davet 

ediyoruz.

B
aºyazıB
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İMO Ankara ªube 
Yönetim Kurulu
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ya devam edeceğiz. Böyle güzel bir 
park açtıkları için ve isimlik töreni açı-
lıºını TMMOB’nin 19 Eylül 1979 tarihli 
direniºine denk getirdikleri için Çan-
kaya Belediye Baºkanı Sayın Bülent 
Tanık’a da teºekkür ediyoruz.”

19 Eylül 1979, TMMOB tarafından 
gerçekleºtirilen, 49 ilde 443 iºyerin-
de mühendis ve mimarların yanı sıra; 
iºçi, teknik eleman, memur, sağlık 
görevlisi vb. 100 bini aºkın kamu ça-
lıºanının ve teknik eğitim gören bazı 
öğrencilerin de aktif katıldığı dire-
niºin tarihidir. Baºarıyla gerçekleº-
tirilen bu bir günlük iº bırakma ey-
leminin 31. yıl dönümünde 19 Eylül 
2010 Pazar günü saat 18.30’da Çu-
kurambar Mahallesi’nde yeni yapı-
lan TMMOB’nin efsane baºkanların-
dan Teoman Öztürk’ün adının veril-
diği parka,  isimlik takı asılması için 
bir tören düzenlendi. 

Çankaya Belediye Baºkanı Bülent 
Tanık’ın da katıldığı törene, Teoman 
Öztürk’ün eºi, kızı ve TMMOB üyele-
ri katıldı. 

Açılıº töreni, Teoman Öztürk’ün 
kısa özgeçmiºinin okunmasıyla baº-
ladı. Açılıºta konuºan Çankaya Bele-
diye Baºkanı Bülent Tanık, 19 Eylül 
tarihinin Türkiye’de iyi bilinen bir tarih 
olmadığının altını çizdi. 19 Eylül 1979 
günü, Teoman Öztürk’ün önderliğin-

de tüm Türkiye’de 100 bin teknik ele-
manın ülkedeki faºist saldırılara karºı 
çıkmak ve teknik elemanların sorun-
larına dikkat çekmek için 1 günlük iº 
bırakma eylemi gerçekleºtirdiğini be-
lirten Bülent Tanık, “12 Eylül askeri 
darbesinin ardından, eylemi örgütle-
yen o zamanın TMMOB Baºkanı olan 
Teoman Öztürk ve 14 TMMOB yöne-
ticisi  ceza aldılar ve 2 ay hapis yat-
tılar. Bu TMMOB tarihinde hükümle 
sonuçlanmıº tek eylemdir. Bu direni-
ºe katılanlara, insandan ve emekten 
yana çizgisini devam ettirenlere bu-
radan selam gönderiyor, ülkemiz için 
eziyet çekmiº insanları buradan se-
lamlıyorum. Bu isimlikle Teoman Öz-
türk adını daha görünür hale getir-
dik” dedi.

Bülent Tanık’tan sonra söz alan 
TMMOB Ankara İKK Sekreteri Ra-
mazan Pektaº da konuºmasın-
da kısaca ºöyle dedi; “Bugünkü 
TMMOB’nin onurlu ve kararlı duru-
ºunun ortaya çıkmasında emeği bü-
yük olan bir değer Teoman Öztürk’ü 
burada saygı ile anıyoruz. Bundan 
sonra da kendisine sahip çıkma-

TEOMAN ÖZTÜRK PARKI İSİMLİĞİ ASILDI

tam da neo-liberal ekonominin sınır-
sız bir iºgücü pazarı yaratma planının 
baºarısına iºaret ediyor. Bir yandan 
onbinlerce iºsiz ve güvencesiz mü-
hendis arasından istediği koºullarda 
ve istediği ücrete çalıºan bulabilen 
sermaye diğer yandan da bu vasıtay-
la daha önceden verili bulunan çalı-
ºanlarının haklarını buduyor ve yıllar-
ca ücretlerini donduruyor.

Mühendis ve mimarların temsilci-
si olan örgütlülükler bu durumu ivedi-
likle ve açık bir kafayla değerlendiril-
melidir. Yaºam boyu eğitim kavramına 
dayanarak yaratılan sertifi ka kursla-
rı ve bunların üniversite eğitiminin dı-
ºında bırakılması ile fakültelerin içeri-
ğinin boºaltılmasını çok daha iyi ana-
liz etmeliyiz. Bir ülkede açılan üniver-
site sayısının artmasının her zaman iyi 
sonuçlar üretip üretmediğini bir kez 
daha düºünmeliyiz.

Mühendis ve Mimarlar açısından iº 
kavramının içeriği değiºirken, iºsizlik ve 
ücretli çalıºma oranlarında önemli bir 
yükseliº göze çarpıyor. Esnek ve gü-
vencesiz çalıºmanın, parça baºı iº al-
manın yanında artan fakülte sayıları sa-
yesinde piyasaya arz edilen mühendis 
sayısındaki artıº mühendisler için iºsiz-
liği büyük bir problem haline getiriyor. 
1970’li yılların baºından itibaren serma-
yenin yeni hareketleri sayesinde vasıf-
sızlaºtırılan ve emek gücünün değeri 
düºürülen kol emeğinin yanında fark-
lı bir statüde kendi değerinin korundu-
ğunu düºünen mühendis de iºçi kar-
deºlerinin yazgısına boyun eğiyor. Tam 
olarak “iºçileºtirme” kavramı ile karºı-
lanabilecek bu yeni süreç Türkiye’de de 
KPSS sınavlarına mühendis baºvuru 
oranlarında açıkça gözüküyor:

2008 ve 2010 arasında KPSS’ye gi-
ren mühendis ve mimar oranlarındaki 

2 katı geçen artıº bu meslek grupla-
rının iº piyasasındaki durumunu göz-
ler önüne seriyor. 

Yılı Meslek Baºvuru 
Sayısı

2008 İnº. Müh. 6071

2010 İnº. Müh. 13038

2008 Mak. Müh. 6203

2010 Mak. Müh. 14792

2008 Mimar 1389

2010 Mimar 3591

Söz konusu görüntü sadece iºsiz 
kalan mühendisler açısından sorun 
yaratmakla kalmıyor, artan bu sayı 
aynı zamanda çalıºan mühendislerin 
kazanılmıº hakları ve ücretleri üze-
rinde de muazzam bir basınç yaratı-
yor. İºsiz mühendis sayısının artmaya 
baºladığı ve plansız(!) üniversite kon-
tenjanları ile desteklenen bu tablo 

KPSS'YE GİREN MÜHENDİS ve MİMAR SAYILARINDA ÜRKÜTEN ARTIŞ!..

“Yaklaºık Maliyet – Hakediº” kursu 
28 Eylül 2010 Salı günü İMO Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde verilmeye baº-
ladı. Toplam 30 saat devam edecek 
kursa 18 kiºi katıldı. 

Kursu veren İnº. Müh. Zafer Keskin 
kurs süresince Genel Tanımlar; Proje-
nin Çözümlenmesi ve İº Gruplarının 
Oluºturulması; İmalatların Gruplandı-
rılması: Saha İºleri - Beton İºleri - Du-

var İºleri - Metal İºleri - Isı ve Su Yalıtı-
mı - Kapı, Pencere ve Cam İºleri - Ah-
ºap ve Plastik İºleri - Kaplama İºleri 
- Aksesuarlar ve Özel İºler – Mütefer-
rik İºler vb.; İmalat Miktarlarının He-
saplanması (Metraj); Birim Fiyatların 
Tespiti (Fiyat Analizleri); Maliyet Tab-
lolarının Oluºturulması (Yaklaºık Ma-
liyet – Hakediº) baºlıklarında bilgiler 
verecek.

“YAKLAŞIK MALİYET – HAKEDİŞ” KURSU BAŞLADI

24.09.2010 tarihinde 18:30-20:30 
saatleri arasında İnºaat Mühendisle-
ri Odası Ankara ªubesi’nde Güney 
Kore’den gelen uzmanların yer aldığı 
program tanıtım semineri düzenlendi.

Bu seminer çerçevesinde; Köprü 
Mühendisleri için İleri Düzeyde Model-
leme, Analiz  ve Dizayn Programı (Mi-
das Civil), Geoteknik ve Tünel Model-
leme ve Analiz Programı (Midas GTS), 
Sonlu Eleman Çözümleme Sistemi 

Programı (Midas FEA), Genel Amaç-
lı Yapı Analizi ve Optimal Dizayn Prog-
ramı (Midas Gen) programlarının tanı-
tımları gerçekleºtirildi. Tercüman aracı-
lığıyla sunum yapılan seminere konuº-
macı olarak Jason Lee (Midas Türki-
ye iºleri müdürü), DK Lee (Uluslararası 
teknik destek müdürü), Piyush Sant-
halia (Köprü mühendisi/uzmanı), Ro-
ger Pak (Geoteknik mühendisi/uzma-
nı), HY Lee (Yapı mühendisi/uzmanı) 
katıldı.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM 
TANITIM SEMİNERİ YAPILDI

TMMOB’nin 27-30 Mayıs 2010 ta-
rihlerindeki Olağan Genel Kurulu’nda 
zaman yetersizliği nedeniyle görüºü-
lemeyen Kararlar Komisyonu raporu-
nun görüºülmesi gündemiyle topla-
nan TMMOB 41. Dönem Olağanüs-
tü Genel Kurulu 24-25 Eylül 2010 ta-
rihlerinde yapıldı. Kocatepe Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleºen Genel 
Kurul’a 724 delege katıldı.

Divanın oluºturulmasıyla baºlayan 
Olağanüstü Genel Kurul’da Divan Baº-
kanlığına Nevzat Uğurel, Baºkan Yar-
dımcılıklarına Ülkü Özer ve Hüseyin 
Önder, Yazman Üyeliklere Nergiz Bil-
gin, Fuat Kılıç, Timur Bilinç Batur ve 
Celal Çetin Demirel seçildi.

Divan seçiminin ardından TMMOB 
Yönetim Kurulu Baºkanı Mehmet 
Soğancı’nın açılıº konuºması yaptı.

Konuºmasında, 12 Eylül ile hesaplaº-
manın, yalnızca faºist darbenin perde-

nin önündeki çirkin yüzleriyle hesap-
laºmayla sınırlı görülemeyeceğini, asıl 
olanın neoliberal sömürü politikalarının 
sonucu olarak yaratılan bugünkü iºsiz-
lik ve yoksulluk düzeni olduğunu be-
lirten Soğancı, Referandumun sonu-
cunun, AKP’nin tekelci iktidarını kur-
ma yönünde, önündeki yargı engeli-
ni de ortadan kaldırdığını söyledi. Yü-
rütmenin yetkilerinin arttırılarak iktida-
rın giderek baºkanlık sistemine geçiºle 
tek bir elde toplanacağı çağımızın pa-
diºahlık sisteminin kurulmaya çalıºıldı-
ğını kaydeden Soğancı, “kimi aklıev-
veller ortaya çıkıp bunu ‘demokrasiye 
açılan bir kapı‘ olarak sunmaya çalıº-
sa da vaziyet ortadadır; bu kapı daha 
otoriter bir rejime doğru aralanmıºtır” 
diye belirtti. 

Ülkemizdeki bir diğer önemli husu-
sun Kürt sorununda yaºanan geliºme-
ler olduğunu söyleyen Soğancı; artık 

iki halkın barıº istediğini, kan ve gözya-
ºına kimsenin tahammülü kalmadığını 
ancak patlayan bombaların barıºı her 
gün biraz daha uzaklaºtırdığını belirtti. 
AKP’nin ‘demokratik açılımları’nın içi-
nin boº çıktığını belirten Soğancı söz-
lerine “Baskı ve ºiddetle, tasfi ye pla-
nı dıºında bir çözüm yolunun olmadı-
ğı görülen AKP de artık çözümü tasfi -
yede, sınırın ötesinde aramaktan vaz-
geçsin. Barıº ve kardeºlik için bu top-
raklar kadar verimli topraklar yoktur. 
Yeter ki barıº bir kez keºfedilmeye çalı-
ºılsın, yeter ki her tür siyasi kaygı/çıkar 
çatıºması bir kenara bırakılarak halk-
ların kucaklaºmasına olanak tanınsın” 
diye devam etti.

İnºaat Mühendisleri Odası’nın aktif 
bir katılım gösterdiği Genel Kurul’da, 
yapılan görüºmeler sonucunda Ko-
misyonun raporladığı kararlar tek tek 
görüºüldü ve karara bağlandı.

TMMOB 41. DÖNEM
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU YAPILDI
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genç-İMO ÜYELERİNE GÖZALTI
İzmir Foça’da yaz eğitim kampı için 

bir araya gelen genç İMO üyeleri, 3 Ey-
lül Cuma günü, Foça Otogarı’ndan ºe-
hir merkezine kadar yaptıkları ‘Anaya-
sa Referandumunda Hayır Yürüyüºü’ 
sonrası gözaltına alındı. 

Sloganlar eºliğinde ºehir merkezine 
gelen genç İMO üyeleri anayasa refe-
randumunda neden hayır oyu kullana-
caklarına iliºkin yaptıkları basın açık-
lamasının ardından polisin ºiddetine 
maruz kaldı ve öğrencilerden 11’i gö-
zaltına alındı.

İnºaat Mühendisleri Odası (İMO) Yöne-
tim Kurulu Baºkanı Serdar Harp konuy-
la ilgili olarak genç İMO Üyelerinin gözal-
tına alınmasını kınayan bir basın açıkla-
ması gerçekleºtirdi.

genç-İMO Üyelerimizin
Gözaltına Alınmasını Kınıyoruz  

Türkiye çapındaki İnºaat Mühendis-
liği Fakültesi öğrencilerinden oluºan, 
İnºaat Mühendisleri Odamıza bağ-
lı genç-İMO örgütlenmesi tarafından 
Foça‘da gerçekleºtirilen “Anayasa Re-
ferandumunda Hayır Yürüyüºü”, po-
lisin müdahalesiyle karºılaºtı. Polisin 
müdahalesi sırasında 11 genç arka-
daºımız gözaltına alındı. Gece yarısı-
na kadar karakolda tutulan arkadaºla-
rımız, daha sonra serbest bırakıldı.

Her yıl bu dönemlerde Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen öğrenci arka-
daºlarımızın katılımıyla gerçekleºtirilen 
“genç-İMO Yaz Eğitim Kampı” çerçe-
vesinde, Foça‘da bulunan genç-İMO 
üyeleri tarafından 3 Eylül Cuma günü 
yapılan yürüyüº, Foça Otogarı’nda 
baºlayıp, ªehir Merkezi’nde sona erdi.

Yürüyüº sırasında atılan “YÖK‘ü kal-
dırmayan Anayasa‘ya hayır”, “AKP’nin 
yalanına hayır”, “Sermayenin talanı-
na hayır”, “Gençler burada halkın ya-
nında”, “AKP yasanı al baºına çal” slo-
ganları Foça halkı tarafından alkıºlarla 
desteklendi.

Yürüyüº sonrasında, “Referan-
dum‘ da Niçin Hayır Oyu Kullana-
caklarına” dair yapılan basın açıkla-
masının ardından, polis “çevreye ra-
hatsızlık verildiği” gerekçesiyle ar-
kadaºlarımıza müdahalede bulun-
du. Yaºanan arbede sonucunda 11 
genç-İMO üyesi arkadaºımız zorla 
gözaltına alındı.

Hepimizi yakından ilgilendiren Ana-
yasa Referandumu konusunda, en te-
mel demokratik haklarını kullanarak, 
kendi görüºlerini açıklamak isteyen 
genç-İMO üyelerinin maruz kaldığı bu 
muameleyi ºiddetle kınıyoruz.

Anayasa’nın 34. Maddesi, “Herkes, 
önceden izin almadan, silahsız ve sal-
dırısız toplantı ve gösteri yürüyüºü dü-
zenleme hakkına sahiptir” ifadesini ta-
ºımaktadır. Ne yazık ki, üyelerimizin bu 
anayasal hakkı, Emniyet Müdürlüğü 
tarafından gasp edilmiº, 11 arkadaºı-
mız haksız yere gözaltına alınmıºtır.

Anayasa değiºikliğiyle demokrasi ve 
özgürlüklerin sınırlarının geniºleyece-
ğini iddia eden hükümet, mevcut hak-
larımızı kullanmamıza bile tahammül 
etmemektedir. Anlaºılan o ki, “Bitaraf 
olan, bertaraf olur” diyen Baºbakan, 
Referandum‘da “Evet oyu kullanma-
yacak herkesi” bertaraf etmeyi amaç-
lamaktadır. Bu tutumun demokrasiyle 
bağdaºır tarafı yoktur.

AKP Hükümeti ve onun emrin-
deki emniyet yetkilileri, sadece 
Foça‘da değil, Türkiye’nin her yerin-
de, Referandum‘da Hayır oyu kulla-
nacağını açıklayan kesimleri hedef 
almıºtır. Bu baskıcı ve totaliter anla-
yıºın kendisi bile, AKP’nin hazırladı-
ğı Anayasa Paketi’nden demokrasi 
ve özgürlükler doğmayacağının açık 
göstergesidir. Antidemokratik ve 
baskıcı yöntemlerle halkın iradesini 
vesayet altına almaya çalıºanlardan 
demokrasi beklenemeyeceği bir kez 
daha açığa çıkmıºtır. Anlaºılmıºtır ki 
AKP’nin amacı demokrasi ve özgür-
lüklerin önünü açmak değil, kendi sı-
nırsız iktidarının yolunu açmaktır.

AKP’nin bu tuzağına düºmeyecek-
lerini kararlılıkla ve cesaretle dile ge-
tiren genç-İMO üyesi arkadaºlarımı-
zı yürekten kutluyoruz. Genç arka-
daºlarımızın toplumdan yana, ileri-
ci duruºları hem Odalarımızın hem 
de Türkiye’nin geleceğinin en büyük 
güvencesidir. Tüm TMMOB camiası 
olarak hepsiyle gurur duyuyoruz.

Buradan bir kez daha, tüm kamuo-
yuna seslenmek istiyoruz. Bizler yıl-
lardır baºta 1982 Anayasası olmak 
üzere tüm 12 Eylül Hukuku’nun de-
ğiºtirilmesini istiyoruz.

Bizler yıllardır barıºtan, kardeºlikten, 
demokrasiden, özgürlüklerden, eºitlik-
ten ve emekten yana bir Anayasa is-
tiyoruz. Bizler yıllardır eºitlikçi, özgür-
lükçü, demokratik bir Türkiye istiyoruz. 

Yıllardır istediğimiz ve mücadelesi-
ni verdiğimiz taleplerimizi görmezden 
gelen siyasi iktidarın dayatmasına HA-
YIR diyoruz.

genç-İM
O

Genç-İMO, Gazi Üniversitesi’nde 
yeni kayıt yaptıran öğrencileri ilk gün-
lerinde yalnız bırakmadı. İnºaat Mü-
hendisliği Bölümü’nü kazanan öğren-
ciler için 31 Ağustos 2010 Salı günü 
genç-İMO standı açıldı. 

Stantta İMO Ankara ªubesi çalıºa-
nı İnº. Müh. Okan Çağrı Bozkurt ve 
genç-İMO Gazi Üniversitesi Temsilcisi 
Selahattin Altunoluk, yeni kayıt yap-
tıran öğrencilere inºaat mühendisli-
ği, genç-İMO ve Oda hakkında bilgi-
ler verdi. Küçük etkinliklerin de düzen-
lendiği stantta yeni öğrenci üye kayıt-
ları da alındı. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE STANT AÇILDI

genç-İMO 2. YAZ EĞİTİM KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
İnºaat Mühendisleri Odası “genç-
İMO 2. Yaz Eğitim Kampı” 31 Ağus-
tos-7 Eylül 2010 tarihleri arasında 
İzmir-Foça’da gerçekleºtirildi. İMO 
yöneticileri ile birlikte 29 üniversi-
teden 95 öğrencinin katıldığı kamp 
boyunca seminerler, söyleºiler, atöl-
ye çalıºmaları, konserler ve turnuva-
lar gerçekleºtirildi. 

Türkiye’nin dört bir yanından ge-
len öğrenci üyelerin, hem memleke-
tin önemli gündemlerini tartıºtıkları 
hem de kiºisel becerilerini geliºtirme 
ve sergileme imkânı buldukları kam-
pa İMO Ankara ªube Yönetim Kuru-
lu Baºkanı Nevzat Ersan ve Sekre-
ter Üyesi Ferhat Yaºar Arıkan da 
katıldı.  

Ersan, İMO Ankara ªube’ ye kayıt-
lı genç-İMO üyeleri ile kamp değer-
lendirme toplantısı yaptı. Öğrenci-
lerle birlikte kampın değerlendirildiği 
toplantıda, öğrenci üyeler kamptan 
beklentilerini ve isteklerini dile ge-
tirdi. İnºaat Mühendisleri Odası’nın 
genç-İMO üyelerine sağladıkları ko-
laylıkların da tartıºıldığı toplantıda 
öğrenci üyelerin Oda’dan beklentile-
ri ve sorunları dinlendi. 

Kampta “Türkiye’ye Bakmak: Ekono-
mik ve Siyasi Durum” konulu söyle-
ºi, “12 Eylül’le Hesaplaºma: Referan-
dum” söyleºisi ile TMMOB Yönetim 
Kurulu Baºkanı Mehmet Soğancı ve 
İMO Yönetim Kurulu Baºkanı Serdar 
Harp’in katıldığı “TMMOB ve Oda 
Politikaları” konulu söyleºileri öğren-
ciler ilgiyle takip ettiler.  Türkiye’nin si-
yasi ve ekonomik gündemiyle yakın-
dan ilgilendikleri gözlemlenen öğren-
ciler sorularıyla söyleºileri birer tartıº-
ma platformuna dönüºtürdüler.  

Öğrencilerin mesleki eğitimlerine 
katkı sunma amacıyla hazırlanan se-
minerler, kamp programında bulu-
nan önemli etkinlikler arasındaydı. 
“Yapı Atölyesi: Ahºap Yapılar” semi-
nerleri ile “HES’ler ve Su Politikaları” 
semineri öğrencilere mesleki bilgile-
rini geliºtirme olanağı sundu.

TMMOB’deki toplumcu anlayıºın mi-
marı TMMOB Eski Baºkanı Teoman 
Öztürk’ün hayatını anlatan “Teoman 
Öztürk Belgeseli” ile İstanbul’da inºa 
edilen Boğaz Köprüsüne karºılık 68 
Kuºağı’ndan bir gurup devrimci-
nin Hakkâri’de Zap suyuna yaptıkla-
rı köprüyü anlatan “ Devrimci Genç-
lik Köprüsü” belgeselinin gösteri-
mi de kamp programında yer aldı. 
Devrimci Gençlik Köprüsü Belge-
sel gösteriminin ardından Belgeselin 
yönetmeni Bahriye Kabayadı ile bir 
söyleºi gerçekleºtirildi.

Öğrencilerin eğlenceli vakit geçir-
meleri ve kiºisel yeteneklerini ser-
gilemelerinin yanı sıra ilgi duyduk-
ları alanlarda kendilerini geliºtirme-

leri amacıyla kamp programına çok 
sayıda atölye dahil edildi. Öğren-
ciler kamp süresince Tiyatro, Sine-
ma, Eºli Danslar, Fotoğrafçılık, Hal-
koyunları, Heykel ve İletiºim-Kamp 
Gazetesi Atölyelerinden tercih et-
tikleri en az iki atölyede hem keyifl i 
zaman geçirdiler hem de buralarda 
birlikte ürettikleri çalıºmaları kam-
pın Atölyeler Sunumu ve Kapanıº 
bölümünde sergileme imkanı bul-
dular.

Kampın etkinliklerinden biri de öğ-
renciler ve Yönetim Kurulu Üyeleri-
mizin katılımıyla gerçekleºtirilen Vo-
leybol Turnuvasıydı. 

Kamp boyunca ayrıca iki kon-
ser düzenlendi.  Öğrenciler kam-
pın açılıº günü Manisa Celal Ba-
yar Üniversitesi İnºaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden bir grup öğrencinin 
oluºturduğu Grup Betonarmy’nin 
ºarkılarıyla; kapanıº konserinde ise 
Muammer Ketencoğlu ve Balkan 
Grubu’nun seslendirdikleri ºarkılar-
la dans edip eğlendiler.  
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Üniversitelerarası Kurul’un doçent-
lik baºvuruları için koyduğu “yurtdıºı” 
koºuluna İMO’nun itirazı haklı bulundu 
ve Danıºtay ilgili maddenin yürütmesi-
ni durdurdu. 

Üniversitelerarası Kurul tarafından 10 
Mart 2010’da yayınlanan ve Mühendis-
lik Temel Alanındaki 23 alandan inºaat 
mühendisliğinin de içinde bulunduğu 
6’sına getirilen “yurtiçinde doktora ya-
panların en az 6 ay yurtdıºında araºtır-
ma yapmıº olması” ºartının yürütme-
si,  İMO’nun Danıºtay 8. Daire’de açtığı 
davada durduruldu. 

Üniversitelerarası Kurul Baºkanlı-
ğı’nın, 31 Ocak 2009 tarihli Doçentlik 
Sınav Yönetmeliği uyarınca her yıl do-
çentlik baºvuruları için Asgari Ölçüt-
ler yayımlaması gerekiyor. Kurul da bu 
yıl 10 Mart 2010’da yayımladığı ve Ekim 
2010 döneminde geçerli olacak olan 
kriterlerde;12 temel alandan biri olan 
Mühendislik Temel Alanı içinde yer alan 
23 bilim alanın 6’sında (İnºaat Mühen-
disliği, Gemi Mühendisliği, Mühendis-
lik Bilimleri, Nükleer Mühendisliği, Deniz 
Ulaºtırma İºletme Mühendisliği, Gemi 
Makineleri İºletme Mühendisliği) 93 nu-
maralı koºulu getirmiºti. Bu koºul, bir 
önceki uygulamada (1 Eylül 2000 ta-
rihli Doçentlik Sınav Yönetmeliği) ge-
çerli olan 91 numaralı koºula ek olarak, 
“yurtdıºında doktora yapmıº olmayan-
lar için baºvuru tarihinden önce en az 6 
ay kendi alanı ile ilgili yurtdıºında araºtır-
ma yapmıº olmak” ºartı getirmekteydi. 

İMO Hukuk Müºavirliği’nin incele-
meleri sonucu bu ºartın Mühendislik 
Temel Alanı’ndaki diğer 17 bilim dalı 
için geçerli olmadığı gibi diğer 11 Te-
mel Alan altında yer alan bilim dalları-
nın hiçbirinde de yer almadığı belirlen-

di. “Eºitlik ilkesine aykırı” olmasının ya-
nında haksız uygulamalara da neden 
olacak olan bu düzenlemenin yarata-
cağı sıkıntıları engellemek için hareke-
te geçen İMO, düzenlemenin iptali ve 
yürütmesinin durdurulması istemiy-
le Danıºtay 8. Daire’de dava açtı. Do-
çentlik sürecinde bulunan üyelerimiz 
baºta olmak üzere birçok kiºinin mağ-
duriyetine neden olacak bu uygulama-
ya dönük 6 Mayıs 2010 tarihinde açı-
lan davada 27 Temmuz 2010 tarihinde 
söz konusu koºulun yürütmesinin dur-
durulmasına karar verildi. 

İMO’nun dava dilekçesinde de vur-
gulandığı üzere, herhangi bir hukuki 
temele dayandırılmadan ve ilgili mev-
zuatta tüm ayrıntıları ile düzenlenip ku-
rala bağlanmadan getirilen bu koºul, 
keyfi  uygulamalara neden olabilece-
ği gibi siyasi iktidarın ve onun tarafın-
dan belirlenen ilgili kurulların elinde si-
yasi istismara ve adaletsiz uygulama-
lara da kapı açmaktaydı. 

Dava dilekçemizde de belirtildiği üze-
re, bu koºulla ilgili gerekli alt yapının ha-
zırlanmamıº olması ve gerekli önlemle-
rin alınmaması Danıºtay’ın kararında 
da açıkça belirtilmiºken bu durumun 
yönetmelikteki değiºikliği yapanlarca 
görülmemiº olmasından çok bazı baº-
ka nedenlerce uygulamaya sokulmaya 
çalıºıldığı izlenimi doğurmaktadır. 

Danıºtay’ın bu kararıyla, inºaat mü-
hendisliğinde uygulanması öngörü-
len 93 numaralı koºul gereğince mas-
ter ve doktoradan üretilecek makale-
ler kabul edilmediğinden bu çalıºma-
ların bilimsellikten uzaklaºarak sadece 
koºulu yerine getirmek amacıyla yapı-
lan yayınlar haline dönüºme tehlikesi 
de önlenmiºtir. 

En az 2 yıl master, en az 4 yıl dokto-
ra çalıºması olmak üzere toplam 6 yıllık 
bir birikimle yayın yapılabilmekteyken, 
uluslararası kabul gören dergilerde ya-
yımlanması gereken 3 makalenin hiç-
birinin doktora veya master tezinden 
üretilmemiº olması ºartının bu yönüy-
le de hukuki ve bilimsel bir izahı bulun-
mamaktadır. 

Bunun yanı sıra 93 numaralı koºulda 
hem ulusal hem de uluslararası bir kon-
feransa ayrı ayrı bildirili katılmıº olma 
ºartı düzenlenmekte diğer koºullarda 
ise böyle bir ºart aranmamaktadır. Bu 
durum da hukuka uygun değildir. 

Tüm bunların yanı sıra hukuk devleti 
gereği olarak kiºiler, girecekleri hukuki 
statüleri ve koºullarını önceden bilebil-
mek durumunda olmalıdırlar. Bu evren-
sel kurala rağmen, bu koºulun uygu-
lanmaya Ekim 2010 döneminde baº-
lamasının planlandığı düºünülürse, bu-
güne kadar akademik çalıºmalar ya-
pan kiºilerin bu koºulu 6 ay içerisinde 
sağlayabilmeleri fi ilen imkansızdır. 

Savunulduğu gibi, herhangi bir 
kamu yararı güdülmeyen ve akade-
mik geliºmeyi, bilimsel alanda çıta 
yükseltmeyi sağlayacak bir amacı ol-
madığı belirlenen bu koºulun iptali ile 
İMO’nun bu konudaki haklılığı da or-
taya çıkmaktadır. 

Danıºtay’ın yürütmeyi durdurma ka-
ranının ardından yeni bir düzenleme 
yapmak zorunda kalan Yükseköğre-
tim Kurulu, 13 Ağustos 2010 tarihin-
de Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin Ge-
çici 1. Maddesinde değiºiklik yapa-
rak Ekim 2010 ve Nisan 2011 dönemi 
için, 1 Eylül 2000 tarihli Doçentlik Sınav 
Yönetmeliği’nde belirtilen doçentlik kri-
terlerini uygulama kararı aldı. 

İMO’NUN DOÇENTLİK İÇİN 
YURTDIŞI KOŞULUNA İTİRAZI HAKLI BULUNDU

KADRİ (TAª) BEKİROĞLU
Çok sevgili dostumuz ve mücadele arkadaºımız Kadri (Taº) 

Bekiroğlu’nu kaybetmenin acısını yaºıyoruz. Anısı daima bizlerle 
olacak.

Ne alnımızda bir ayıp
Ne koltuk altında
Saklı haçımız
Biz bu halkı sevdik
Ve bu ülkeyi.
İºte bağıºlanmaz
Korkunç suçumuz..
  
  A. Arif

A.D.M.M.A. Akºam İnºaat’ta dönem arkadaºları
Ali İhsan Aktürk, Alaettin Duran, 
Abdurrahim Bilgin, Cemil Türkcan, 
İskender Görgülü

MEHMET PAÇACI
1945 Konya Güvercinlik doğumlu, 1967 İTÜ mezunu 5787 sicil 

numaralı üyemiz MEHMET PAÇACI hayatını kaybetmiºtir. Ailesi-
ne ve çalıºma arkadaºlarına baºsağlığı dileriz.

CELAL GENELİOĞLU
1948 Afyon doğumlu, 1970 İTÜ mezunu 6875 sicil numaralı 

üyemiz CELAL GENELİOĞLU hayatını kaybetmiºtir. Ailesine ve 
çalıºma arkadaºlarına baºsağlığı dileriz.

AZİZ TOLUNAY
1918 Van Muradiye doğumlu, 1946 İTÜ mezunu 685 sicil numa-

ralı üyemiz AZİZ TOLUNAY hayatını kaybetmiºtir. Ailesine ve ça-
lıºma arkadaºlarına baºsağlığı dileriz.

FAHRİ ARSLAN
1953 Ankara doğumlu, 1976 ADMMA mezunu 18165 sicil nu-

maralı üyemiz FAHRİ ARSLAN hayatını kaybetmiºtir. Ailesine ve 
çalıºma arkadaºlarına baºsağlığı dileriz.

13.07.2010 tarih ve 27640 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu Kararı doğrultu-
sunda, 01.01.2011 tarihi itibariyle 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun 62 ilimizde daha uygulama-
ya alınacaktır.  Uygulamaya yeni 
alınacak illerde Yapı Denetim Hiz-
metinin daha sağlıklı olarak yapı-
labilmesi amacıyla İnºaat Mühen-
disleri Odası Ankara ªubesi Tem-

silcilik Üyelerine yönelik bölgesel 
olarak Yapı Denetim Bilgilendirme 
Toplantıları yapmaya baºladı. 

Toplantılardan ilki 18 Eylül 2010 
Cumartesi günü Kayseri’de yapıl-
dı. Sivas, Nevºehir ve Yozgat’tan 
da katılımın olduğu etkinlik Erciyes 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Konferans Salonu’nda 140 civarın-
da üyenin katılımıyla gerçekleºtiril-

di. İkinci toplantı ise 25 Eylül 2010 
Cumartesi günü Karabük’te Saf-
ranbolu Kadı ªehzade Konağı’nda 
yapıldı. Etkinliğe Kastamonu, Bar-
tın, Zonguldak, Kdz. Ereğli ve 
Karabük’ten yaklaºık 105 kiºi ka-
tıldı. 

İki bölümden oluºan bilgilendir-
me toplantılarının ilk bölümünde, 
İnºaat Mühendisleri Odası Yapı De-
netim Komisyonu Baºkanı Bahae-
tin SARI tarafından, Yapı Denetim 
Sistemi hakkında genel bir bakıº, 
cezai müeyyideler ve konu hak-
kındaki oda görüºü aktarıldı. İkin-
ci bölüm ise İMO Genel Merkez ve 
Ankara ªube Yapı Denetim Komis-
yonu Üyesi Hüseyin KAYA tarafın-
dan sunuldu. Hüseyin KAYA sunu-
munda Yapı Denetim Firmalarının 
yapısı, iºleyiºi ve uygulamadaki sı-
kıntılar ile  bu sıkıntıların çözümü-
ne yönelik oda önerilerini aktardı. 
Sunumların ardından üyelerin yo-
ğun katılımıyla yapılan soru-cevap 
bölümüyle toplantılar son buldu.

YAPI DENETİM BİLGİLENDİRME
TOPLANTILARI KAYSERİ ve KARABÜK’DE YAPILDI

“Probina Orion V15.1” kursu 20 
Eylül 2010 Pazartesi günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde ve-
rilmeye baºladı. Toplam 16 saat 
devam edecek kursa 18 kiºi katıldı.

Kursu veren İnº. Yük. Müh. Mustafa 
Kemal Gökalp kurs süresince, proje 
genel bilgilerinin girilmesi, TS500 ve 
2007 Deprem Yönetmeliği çerçeve-

sinde ayarlanması; proje parametre-
lerinin ayarlanması ve genel ayarları-
nın yapılması; aks sisteminin oluºtu-
rulması, aks döndürme, aks türetme, 
otomatik aks ayarlama; kolon/perde 
elemanlarının girilmesi, poligon ve da-
iresel kolonlar; kiriº elemanlarının ta-
nımlanması; plak döºemelerin tanım-
lanması; nervür ve kaset döºemelerin 
tanımlanması; elemanlara farklı mal-

zeme tanımlanması, mevcut malze-
me ve elemanların tanıtılması; kat sis-
teminin oluºturulması, kat ekleme, 
kat silme, kat türetme ve benzer kat 
mantığı; yapı modelinin hatalara kar-
ºı kontrol edilmesi ve hataların düzel-
tilmesi; kiriºlere aktarılan yüklerin in-
celenmesi, kiriºlere ekstra yük tanım-
lanması; kolon ve perdelere noktasal 
yük ve moment tanımlanması; kolon 
ve perdelere mesnet tanımlanması; 
bina analizinin yapılması ve analiz so-
nuçlarının incelenmesi; analiz modeli-
nin SAP2000 ve benzeri programlara 
transfer edilmesi; kolon/perde ve kiriº 
donatı hesaplarının yapılması, mev-
cut donatıların kontrol edilmesi, ra-
porlanması; kolon/perde detay açı-
lımları, kiriºlerin detay çizimlerinin ha-
zırlanması ve CAD programlarına ak-
tarımı; beton, kalıp ve donatı metraj 
raporlarının oluºturulması, Excel ve 
Access’e aktarımı; tekil ve sürekli te-
mel ile kiriºli/kiriº radye temellerin ta-
nımı, analizi ve donatılandırılması ko-
nularında bilgiler verecek.

“PROBİNA ORİON V15.1” KURSU BAŞLADI
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23 Eylül 1969 tarihinde İstanbul’da 
katledilen, ODTÜ’nün Devrimci 
Gençlik liderlerinden Taylan Özgür 
aramızdan alınıºının 41. yılında dü-
zenlenen ortak etkinliklerle anıldı.

 
23 Eylül 2010 Perºembe günü 

DİSK Ankara Bölge Temsilcili-
ği, KESK Ankara ªubeler Platfor-
mu, Ankara Tabip Odası, TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu, 
ODTÜ Mezunları Derneği, Devrim-
ci 78’liler Federasyonu ve Çanka-
ya Belediyesi’nin katkılarıyla düzen-
lenen anma etkinliklerinin ilki saat 
12.40’da Taylan Özgür’ün mezarı 
baºında yapıldı.

Saygı duruºu ile baºlayan anma-
da Taylan Özgür’ün dönem arka-
daºlarından Ahmet Karagücük, 
Sacit Beyhan Çıngı ve Atilla Sarp 
konuºtu. Ardından ortak metni Dev-

rimci 78’liler Federasyonu’ndan Hü-
seyin Esentürk okudu.

Taylan Özgür’ün mezarından son-
ra, yine Cebece Asri Mezarlığında bu-
lunan ve her yıl Taylan Özgür ziya-
ret edildiğinde unutulmayan, 1970’li 
yılların devrimci iºçi önderi Necmet-
tin Giritlioğu’nun mezarı da ziyaret 
edildi. Dostları önce saygı duruºun-
da bulundu ve ardından Necmettin 

Giritlioğlu’yla ilgili konuºmalar yaptı. 

Taylan Özgür anmasının ikinci bö-
lümü ise akºam ODTÜ’deydi. ODTÜ 
Mezunları Derneği’nin Viºnelik Tesis-
lerinde çim alan üzerinde gerçek-
leºen ve Hüseyin Esentürk’ün ko-
nuºmasıyla baºlayan etkinlikte Tay-
lan Özgür sinevizyonu izlendi. Et-
kinlik Ahibba ve Bandista konser-
leriyle son buldu.

TAYLAN ÖZGÜR
ARAMIZDAN AYRILIŞININ 41. YILINDA ANILDI

TAYLAN ÖZGÜRTAYLAN ÖZGÜR

5. Karaburun Bilim Kongresi bu 
sene “Akademi ve Gündem” baº-
lığıyla 2-5 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleºtirildi. İzmir’in Karabu-
run ve Mordoğan ilçelerinden yapı-
lan etkinlikte bu sene 130 konuºma-
cı 25 ayrı oturumda tebliğlerini su-
narken toplam 7 ayrı çalıºma gru-
bunda da birçok öğrenci ve aka-
demisyen birlikte çalıºma olanağı 
buldular. Türkiye’de emek hareketi-
nin perspektifi ne sahip ve ona katkı 
yapmak isteyen bağımsız kongrele-
rin en büyüğü olan Karaburun Bilim 
Kongresi sadece akademisyenle-
rin kendi tebliğlerini kendi araların-
da tartıºtığı bir kongre değil; özel-
likle “sokaktan” baºlıklı oturumlar-
da kendi alanlarından gelen sendi-
kacı, iºçi vs’nin gündelik deneyim-

lerinin bir araya getirilmeye çalıºıldığı 
bir mekan. Kongre’nin bu seneki te-
ması “Akademi ve Gündem” olarak 
belirlenmiºti ve yukarıdaki kavrayıºa 
bağlı kalırsak akademinin gündem-
le kurmuº olduğu –ya da kuramadı-
ğı- iliºkinin eleºtirel bir perspektiften 
irdelenmesi amaçlanmıºtı. Akademi-
nin kendi iç iºleyiºindeki özerklik ya 
da özgürlük gibi sorunlarının yanın-
da akademisyenin gündem ve do-
laylı olarak politika ile kurmuº oldu-
ğu iliºkinin masaya yatırıldığı tartıº-
malarda akademinin tanımlanmasını 
sağlayan geleneksel temaların artık 
geçerli olmadığı çok net olarak orta-
ya çıktı. Akademinin sermaye odaklı 
dönüºümünün akademisyenin aydın 
kimliğinde gerçekleºtirmiº olduğu 

yıkım, bozulmanın çok ötesinde bir 
tasfi yeye iºaret ediyor. O halde aka-
deminin ve akademisyenin emek ha-
reketi perspektifl i bir yeniden inºası 
süreci de klasik argümanlarla tekrar-
dan inºa edilemez. Yeniden inºanın 
kimi ipuçlarının ortaya çıkarma ama-
cını güden kongrede mühendisler de 
kendi örgütlülüklerini akademinin ve 
akademisyenin sorunları ile bir ben-
zeºiklik kurarak tartıºmaya çalıºtılar. 
“Bir akademi olarak Meslek Odala-
rı: Siyasete Müdahil olmak mı? Mü-
dahale etmek mi?” baºlıklı oturum-
da İMO Ankara ªube Yönetim Kurulu 
sekreter üyesi Ferhat Yaºar Arıkan 
“Bir Adım İleri’den de Öte: Yeni So-
runlara Yeni Çözümler ve TMMOB”  
sunumunu gerçekleºtirdi. 

5. KARABURUN BİLİM KONGRESİ YAPILDI

İnºaat Mühendisleri Odası Anka-
ra ªube Baºkanı Nevzat Ersan 16 
Eylül 2010 tarihinde, Büyükºehir 
Belediyesi’nin belli caddelerde para-
lı otopark uygulaması baºlatması üze-
rine basın açıklaması yaptı:

Bugüne kadar Ankara’da görülme-
dik uygulamalara imza atan Büyük-
ºehir Belediyesi son günlerde ken-
te dair haksız-hukuksuz uygulama-
larına bir yenisini daha eklemiº, bay-
ramdan önce kentin belli caddelerin-
de paralı otopark uygulamasını baº-
latmıºtır. 

Buna göre, caddelere park eden 
eden her araçtan belli bir otopark üc-
reti alınmakta, böylece kent topra-
ğı üzerinde yeni bir rant kapısı yara-
tılmaktadır.

Bugün, caddelere park eden, tra-
fi ği aksatma noktasına gelen araç-
lar elbetteki kent ulaºımı için önem-
li bir sorun oluºturmaktadır. Fakat 
bu sorunun kaynağı vatandaºları-
mız olmadığı gibi sorunun çözümü 
de yine vatandaºların sırtına yükle-
necek haksız faturalarla gerçekleº-
meyecektir.

Sorunun kaynağı belediyenin kente 
dair yıllardır ısrarla sürdürdüğü yan-
lıº politika ve uygulamalarında yat-
maktadır. 

Nasıl mı?
1977 yılında yürürlüğe giren “Oto-

park Yönetmeliği” gereği; yeni yapı-
lan tüm binalar, daire ve iºyeri sa-
yısına göre belediyeye otopark be-
deli ödemektedir. Büyükºehir Beledi-
yesi de bu paraları ayrı bir fonda tuta-
rak baºka bir amaç için harcama-
dan bölgesel otoparklar yapmak 
mecburiyetindedir. Nitekim Malte-
pe ve Sıhhiye’deki çok katlı otopark-
lar toplanan bu paralarla ve bu amaç-
la yapılmıºtır. Ancak daha sonra bu 
fonda toplanan paralar maalesef 
otopark yapımı için kullanılmamıº, 
amacı dıºında harcanmıºtır. 

Bugün gelinen durumda ise, kent 
içi otoparklar az sayıdadır ve araç sa-
yısını kaldırmaktan oldukça uzaktır. 
Zamanında toplanan paralarla ya-
pılması gereken otoparkların yapıl-
maması nedeniyle vatandaºlar araç-
larını caddelere park etmek zorun-
da kalmakta ve kentin caddeleri birer 
otoparka dönüºmüº bulunmaktadır.

Oysa ki; 1977 yılından sonra yapılan bi-
nalardaki her daire sahibi, belediyeye 
zamanında bu otopark ücretini öde-
miºtir. ªimdi tekrar bu ücretin alınması 
adaletsiz ve yanlıº bir uygulamadır. 

Ankara’da yıllardır alıºtığımız halk 
karºıtı belediyecilik örneği bir kez 
daha kendini göstermekte; beledi-

yenin hatalarının bedeli yine vatan-
daºa ödettirilmek istenmektedir.

Bu arada belirtmek gerekir ki; kent-
teki otopark sıkıntısının da etkisiy-
le, Ankara Büyükºehir Belediyesi’nin 
320 sayılı meclis kararı gereği, 
30.06.2000 tarihinden itibaren yapı-
lan yeni inºaatlarda her parsel, oto-
park sorununu kendi parselinde çöz-
mek mecburiyetindedir. Bu, doğru 
uygulandığında iºlevsel bir çözüm-
dür. Fakat, 2000 yılından sonrasını 
kapsadığı için, bu yıllardan önce be-
lediyeye zaten otopark için ödeme 
yapmıº olan vatandaºların uğradığı 
haksızlığı gidermemektedir.

Ayrıca, ºubemize uygulama hak-
kında esnaftan ve halktan gelen yo-
ğun ºikayetler göstermektedir ki; va-
tandaºlar kendi apartmanlarının önü-
ne araçlarını park edememekte ama 
kentte yeterli otopark da bulama-
maktadırlar. Bunun yanında cadde-
ler üzerindeki esnafın alıºveriºi de 
durumdan oldukça olumsuz etkilen-
mektedir. Zaten sıkıntıda olan esnafın 
bu uygulama sonucunda iyice dar-
boğaza sürüklendiği tarafımıza gelen 
ºikayetlerden anlaºılmaktadır. 

Belediye ise sorunu çözmekten 
ziyade sorunu ranta çevirme çaba-
sı içerisindedir. Amaç sorunu çöz-
mek olsaydı, bugüne kadar yapılma-
yan kent içi otoparklar gündeme alı-
nır ve hayata geçirilebilirdi. Fakat açık-
ça görülmektedir ki burada amaç so-
runu çözmek değil, bu sorunu suisti-
mal ederek sorunu ranta çevirmektir. 

Çözüm
Sorunun çözümü için belediye, cad-

delere park eden her araçtan yeni bir 
para almak yerine otopark yapımı için 
bunca yıldır topladığı paraların hesa-
bını vermeli ve bugüne kadar ihmal 
ettiği otopark düzenlemelerini bir an 
evvel gerçekleºtirmelidir. Bu düzen-
lemeler ise öncelikle kent merkezine 
araçların girmesinin cazibesini orta-
dan kaldıracak yeni bir kent içi ulaºım 
politikası oluºturmak ve toplu ulaºımı 
güçlendirmekle mümkün olabilir.

Bugün tüccar belediyecilik ruhuyla 
otopark iºletmeciliğine soyunan Bü-
yükºehir Belediyesi, bu uygulamanın 
yanlıºlığını bir an evvel fark etmeli ve 
vatandaºların mağduriyetini geç ka-
lınmadan çözmelidir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
OTOPARKÇILIĞA SOYUNDU!

İMO ANKARA ŞUBESİ 
2010 YAPI ANKARA FUARI’NDAYDI 

23. Uluslarara-
sı Yapı 2010 Anka-
ra Fuarı 23-26 Ey-
lül tarihleri ara-
sında Altınpark 
Expo Center Fuar 
Alanı’nda yapı mal-
zemesi üretici ve 
satıcılarını ziyaretçi-
leriyle buluºturdu. 4 
gün boyunca ziya-
retçilerin ağırlandı-
ğı fuarda yapı sek-
töründeki yenilikler sergilendi. Yapıdaki en son teknolojiler ve uygulamalar 
hakkında bilgi sahibi olunabilecek fuarda İMO Ankara ªubesi de stant açtı. 
Fuar alanında ilgiyle karºılanan standımızda üyelerimize odamız hakkında 
bilgiler verildi ve soruları cevaplandırıldı. Odamız etkinliklerinin de anlatıldığı 
Fuar’da Odamızın çıkardığı yayınlar dağıtıldı. Amacına en uygun düzenlen-
miº stant ödülü verilmesi için de oluºturulan jüride Odamızı İnº. Müh. Erdo-
ğan Balcıoğlu temsil etti. 
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Ülke üretim politikalarının oluºturul-
masında ve uygulanmasında, ekono-
mik hedefl erin gerçekleºmesi ve eko-
nomik geliºimin sağlanmasında en 
önemli faktör; hiç kuºkusuz sorunsuz 
ve sağlıklı iºleyen bir çalıºma hayatıdır. 

Bu gerçekten hareketle; iºçi sağlığı 
ve iº güvenliğinin yalnızca çalıºma ha-
yatı kapsamında değerlendirilemeye-
ceği açık olup, konunun genel kamu 
hukuku prensipleri ve kamu yararı ek-
seninde değerlendirilmesi zorunluluğu 
ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle Birliğimiz, iºçi sağlığı ve 
iº güvenliği konusunun yasal düzeyde 
ele alınmasını desteklemiº ve Bakanlı-
ğınızca oluºturulan kanun tasarısı tas-
lağı komisyon toplantılarına katılmıº ve 
katkı koymaya çalıºmıºtır. 

Ancak Bakanlık, bir türlü komisyon 
bileºenlerinin görüºlerine itibar etme-
miº, en son 2008 yılının Ekim ayın-
da - SGK Kavaklıdere Sosyal tesisin-
de- dönemin Bakanı Faruk Çelik‘in ka-
tılımı ile son toplantı yapılmıºtır. 

Bu toplantıda sunulan itirazlar da 
nazara alınmamıº ve hemen akabin-
de taslak kanun teklifi  olarak Baºba-
kanlığa gönderilmiºtir. Bakanlığın site-
sinde uzun süre Baºbakanlığa sunu-
lan yasa tasarısı olarak varlığını sürdü-
ren teklif, Meclis gündemi yerine yeni-
den Bakanlığın gündemine alınmıº ve 
tarafl ardan görüº sorulmaktadır. Defa-
larca görüº ve öneri sunulmasına kar-
ºın, yeniden yeniden görüº istenme-
sinin amacı “ºekli bir yasak savmanın 
ötesine geçmeyeceğini bilerek” bir kez 
daha görüºlerimizi sunmaktayız. 

Bakanlık, Baºbakanlığa sunduğu 51 
maddelik metni 30 maddeye indirmiº 
olup,  4857 sayılı İº Yasası’nın 14 mad-
desini (72, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 
86, 87, 88, 89, 95, 105) yürürlükten kal-
dırmakta, 9 madde de değiºiklik yapıl-
ması teklif edilmektedir.

TBMM’nin gündemine gitmeyip tek-
rar Bakanlığın gündemine dönen tas-
lakta, nazara alınmayan itirazların de-
ğerlendirilip daha geliºmiº bir yasa 
metni hazırlanmıº olabileceği beklen-
tisi doğal olanıdır. 

Ancak, Bakanlık bilim, teknik ve ka-
musal görevleri bir yana bırakıp, mü-
hendisleri zorla içine soktuğu “iº gü-
venliği uzmanı” kavramından dahi çı-
karmıºtır. Böylece iº güvenliği alanını 
mühendislere kapatan bir taslak orta-
ya çıkmıºtır. 

Bakanlığınızın geri çağırdığı yasa tek-

lifi , hem uluslararası arenada, hem de 
üniversitelerde, Mevzuat Hazırlama 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetme-
liğin öngördüğü “yönetiºim ilkesinin” 
nasıl hayat bulduğuna dair esaslı bir 
örnek olarak incelenecektir. Aynı za-
manda kamu ve idare hukuku alanın-
daki incelemelerde kamusal bir yetki-
nin, nasıl bir husumete alet edildiğinin 
de örneğidir.  

Bilindiği üzere, insanlık tarihinin ge-
çirdiği evreler sonucu çalıºma hakkı, 
temel insan hakkı olarak kabul edil-
miºtir. Ancak, bu hakkın tek baºına 
soyut olarak kabulünün bir anlam ifa-
de etmediğini de yaºanan deneyim-
ler göstermiºtir. Bu hakkın kullanımı 
ancak diğer temel haklardan olan ya-
ºama hakkının özünü ihlal etmeye-
cek bir iº ortamının sağlanmasıyla ola-
naklıdır. Güvenlikli ve sağlıklı iº ortam-
larının sağlanması artık ülke ölçeğin-
de değil uluslararası belgelerle iste-
nen bir durumdur. Sağlıklı ve güven-
li ortamda yaºama hakkı temel insan 
hakkı olduğuna göre çalıºma hakkı-
nın kullanılmasında, çalıºanın beden 
bütünlüğünü ve sağlığını bozacak et-
kilerden iºyerinin arındırılması esastır. 
Bu hakkın korunmasında ve kullanıl-
masında Devlet asli sorumludur. Nite-
kim bu gerçek, alanın yasal düzenle-
meye ihtiyaç duyulmasıyla da kendini 
göstermektedir. Bu nedenle de kamu-
sal bir alandır ve bu alanın asli unsurla-
rının hak, yetki, sorumluluk ve cezala-
rın hukuksal düzenlemede vücut bul-
ması gerekmektedir.

Taslakta, iºveren ve iºveren vekiline 
yönelik idari para cezaları sıralanmıº 
olup, iºyeri hekimi ve iº güvenliği uz-
manı görevlendirmeyen ve risk değer-
lendirmesi yapılmayan iº yerlerine iliº-
kin cezaların dıºında, uygulamaya yö-
nelik aykırılıklara uygulanacak cezalar 
sembolik olup caydırıcı niteliği bulun-
mamaktadır. 

Bizim ve sosyal tarafl arın tasarıdan 
beklediği amaç, çalıºanların iºyerin-
deki tehlikelerle karºılaºma ve onla-
ra maruz kalma olasılığını en aza in-
dirgemek için oluºturulacak örgütlen-
me, normlar ve sürekli gözetimi müm-
kün kılan bir yapıyı ortaya çıkarmak-
tır. Bu yapının tarafl arı ise, Devlet, iºve-
ren, çalıºanlar ve sendikaları, iº güven-
liği mühendisleri ve iº yeri hekimleri-
dir. Bu unsurların doğru kurgulanması, 
güvenlik kültürünün geliºimine ve sis-
temin tesisine güçlü bir temel sağlaya-
caktır. Bu nedenle, iº güvenliği mühen-

disi, iºyeri hekimi ve sendikaları tasla-
ğın içine iºlevine uygun ana unsurlar 
olarak doğru koymak gerekir. Bu un-
surları inkâra dönük bir yaklaºım, tas-
lağı sakatlayacağı gibi, amaca da hiz-
met etmeyecektir.

Bugüne kadar bu koºullar ve talep-
lerimiz yerine getirilmiº değildir. Tas-
lakta iº güvenliği mühendislerinin kav-
ramına yer verilmediği gibi, hak, yet-
ki ve sorumluluklarına iliºkin hüküm-
ler henüz ortada yoktur, bu nedenle 
yasa taslağı çalıºmalarına niçin çağ-
rıldığımızı da anlamakta güçlük çek-
mekteyiz. 

Kendi alanımıza iliºkin somut 
eleºtiri ve önerilerimiz ºunlardır:

1.) Taslağın amaç maddesi mutlaka 
yeniden düzenlenmelidir. 

Taslaktaki amaç maddesinde yetki-
li makam ya da baºka deyiºle Devlet, 
kamu güvenliği ve kamu düzeni açı-
sından tehlike oluºturan durumları en-
gellemek gibi bir görev üstlenmemiº-
tir. Taslağın amaç maddesi, iºveren ve 
çalıºanların görev, yetki ve sorumlu-
lukları ile sınırlı tutulmuºtur

2) İº güvenliği mühendisi tanımına ve 
kendisine taslakta yer verilmediği gibi 
mühendis ve mimarlar Bakanlık bün-
yesinde çalıºan ve çalıºmıº olanlar dı-
ºında yok sayılmıºtır.  

Taslağın tanımlar maddesinde yer 
alan “iº güvenliği uzmanı” tanımı “iº 
sağlığı ve güvenliği konularında gö-
rev yapmak üzere iº güvenliği uzman-
lığı belgesine sahip kiºiyi ifade eder” 
biçiminde düzenlenmiºtir. İº güvenliği 
uzmanlığı belgesine kimler sahip ola-
bilir sorusuna yanıt ise, meslek yük-
sek okullarının maden, inºaat, metal, 
kimya, elektrik, elektronik, makine, te-
sisat, iklimlendirme, petrol, otomotiv, 
seramik, mobilya, ağaç, tekstil, gıda, 
tarım, metalürji alanlarındaki program-
lar ile iº sağlığı ile güvenliği bölümün-
den mezun olanlar, teknik öğretmen, 
fi zikçi, kimyager ve nihayet mühendis 
ve mimar. Yüksekokul mezunu bir kiºi, 
Bakanlığın yetkilendirdiği bir ºirkettin 
açtığı dershaneye gitmesi durumun-
da (B) ve (C) sınıfı “iº güvenliği uzmanı 
belgesine” sahip olabiliyor.

İº güvenliği alanı mühendislik düze-
yinde ele alınması gereken bir alan ol-
masına karºın, Bakanlığın mühendis-
leri yok sayarak bir düzenleme yap-
maya çalıºtığını görmekteyiz. Tüm bi-
limsel gereklilikleri yok sayarak ve ala-
nın ihtiyaçları ve muhatapları dıºında 

arayıºa giren bir kamu anlayıºı kabul 
edilemez.

Mühendislik, lisans eğitimi sonucu 
kazanılan bir unvan olup, mesleğin icra 
kuralları ise Odasınca belirlenir. Aka-
demik unvanı YÖK’çe verilen, mesle-
ki yeterliliği Odasınca denetlenen bir 
mesleği, eºit olmayanlarla “iº güvenli-
ği uzmanlığı belgesi”ne sahip olmaya 
indirgemek, ne bilimsel ölçüte ne de 
mesleğin birikim ve özüne uygundur.

Mühendislik, mimarlık ve ºehir plan-
cılığı, kısıtlı kaynakların doğru kullanıl-
masını gerektiren evrensel nitelikte ve 
yükseköğretimle kazanılan meslekler-
dir. Doğası gereği kamu hizmeti niteli-
ği taºıyan ve kamu güvenliği ile yakın-
dan ilgili olan bu meslekler, ülkemizde 
olduğu gibi tüm dünyada da kimi stan-
dartlara, ölçütlere ve denetime bağ-
lanmıºtır. Denetim, özellikle akademik 
ve mesleki yeterliliğin saptanması yö-
nünden önem taºımaktadır. Bu de-
netim, tüm dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de meslek odaları aracılığıy-
la gerçekleºtirilmektedir. Nitekim Ana-
yasamızın 135. maddesinde de, mes-
lek kuruluºlarının kamu kurumu nite-
liğinde yapılandırılmaları öngörülmüº 
ve bu kuruluºlara kamusal görevler ve 
yetkiler verilmiºtir.  

Taslakta ise, mühendislere herkes 
ders verebilir, iº güvenliği belgesine de 
herkes sahip olabilir. (A) sınıfı iº güven-
liği uzmanlığı belgesine de Bakanlıkta 
çalıºmıº olanlar sahip olabilir.  Bu du-
rum, evrensel mesleğin akademik tanı-
mını ve bağlı Odaların görev ve yetkile-
rini dıºlayan bir içeriğe sahip olduğun-
dan, kabul etmemiz olanaklı değildir. 

3.) Taslakta, “iº güvenliği uzmanları-
nın görevlerini yerine getirmeleri ne-
deniyle hak ve yetkileri kısıtlanamaz” 
denmesine karºın iº güvenliği uzmanı-
nın bir tek hak ve yetkisine rastlamak 
olanaklı olmamıºtır. “Bu kiºiler görev 
ve yetkilerini mesleki bağımsızlık içe-
risinde yürütürler” biçiminde mesleki 
bağımsızlık ilkesi lâfzen ifade edilirken, 
nasıl sağlanacağı konusunda koruyu-
cu hükme yer verilmemiºtir. 

4.) Taslak, iº güvenliği mühendisliği 
ve iºyeri hekimliği hizmetini dıºarıdan 
satın alınan danıºmanlık hizmetine in-
dirgemiºtir. 

Tasarı taslağında vurgu, iº sağlığı ve 
güvenliği konusunda iºverenin “iºye-
ri dıºındaki uzman kiºi veya kuruluº-
lardan hizmet satın alması”nadır. İº 
güvenliği ve sağlığı konularında hiz-
met sunucularının iºyerinde istihda-
mı esas alınmamıº satın almaya yön-
lendirilmiºtir. Böylece, iº güvenliği mü-

hendisi ve iºyeri hekimleri baºka bir iº-
verene tabi kiralık unsurlara dönüºtü-
rülmüºtür. İºyerinin asli unsuru olmak-
tan çıkarılmıº iº güvenliği mühendisliği 
hizmeti baºka bir iºverenin sattığı hiz-
met ºekline dönüºtürülmüºtür. Bu yak-
laºımdan, iº güvenliği ve iºçi sağlığın-
dan beklenen toplumsal ihtiyacın kar-
ºılanamayacağı çok açık olup, Bakan-
lığın, kamusal bir hizmeti ticarileºtir-
meyi esas aldığı anlaºılmaktadır. 

“İº güvenliği uzmanının” çalıºacağı 
asgari sürelere bakıldığında dıºarıdan 
hizmet almanın iºverenlerce daha ma-
kul olacağı açıktır. Oysa iº ve iºçi gü-
venliğinin dıºarıdan danıºmanlık biçi-
minde hizmet satın almayla önlene-
meyeceği açıktır. İº yaºamında dolayı-
sıyla toplumsal yaºamda karºılık bula-
mayacak önlem ve istihdam biçiminin 
bu alanı iyileºtiremeyeceği açıktır. İs-
tihdam biçimini iºverenin değil, iºin ni-
teliğinin belirlemesi gerekmektedir. 

Maliyet unsuru, İºverenin bakıº açı-
sıyla ele alınmıº olduğundan kamusal 
yönü ve topluma maliyeti göz ardı edil-
miºtir. Oysa geliºmiº ülkeler, güvenlik 
kültürünün üretim maliyetinin kontro-
lüne ve üretimin etkinliğine olan katkı-
sının farkına varmıºlardır. Taslakta, ya-
ralanma ve ölümlerin ortaya çıkardı-
ğı toplumsal maliyet ve insani boyu-
tun daha vahim sonuçlar doğurduğu 
görmezden gelinmiºtir. Çalıºanın do-
layısıyla toplumun ve iºletmenin en az 
zarara uğraması için iºletme kurulma-
dan önce iº güvenliği mühendislik hiz-
metini almaya baºlamak ve yapılacak 
iºte olaylar gerçekleºmeden, tehlikele-
ri önceden tahmin etme, tanımlama ve 
değerlendirme ile iºe baºlanılması ge-
rekir. Bu önlemlere karºın olay gerçek-
leºmiº ise, olayların nedensel faktörle-
ri olan tehlikeleri tanımlama ve değer-
lendirmek gerekmektedir. Günümüz-
de güvenliğin tüm yönleri açısından 
bilgi sahibi olmanın yanında, yönetim 
sistemlerini bilme,  bilgileri güncelle-
me, sorun çözme ve karar alma yeti 
ve yetkisine sahip olmak gerekir. İºlet-
menin kurulacağı yerin saptanması ve 
projelendirilmesi, iºin planlanması ve 
organizasyonu dâhil tüm anlatılanlar 
mühendislik ve mimarlık alanının par-
çalarıdır. Sanayileºme ve endüstrinin 
gelmiº olduğu evre mühendisliğin ge-
liºimine koºut olduğu gerçeğinden ha-
reketle mühendislik hizmetinin maliyet 
unsuru olamayacağını görmek gerekir. 

5.) “Risk değerlendirmesi, kontrol, 
ölçüm ve araºtırma” baºlığı altında 
düzenlenen 10. madde bu ölçüm ve 
kontrollerin kimler tarafından yapılaca-
ğını bir yönetmeliğe bırakmıºtır.  Risk 

değerlendirmesi konusunun da özel 
sektöre bırakılacağına iliºkin ifadelerin 
yer aldığı açıktır. 

6.) Daha önceki taslakta, “Ulusal İº 
Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” öneri-
sinin içinin doldurulmadığı yönünde 
eleºtirilerimiz karºılanmadığı gibi Kon-
sey önerisi iyice iºlevsiz hale getiril-
miºtir. Daha önce Konsey‘e “ülke ge-
nelinde iº sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
olarak ihtiyaç, öncelik, politika ve stra-
tejiler için öneriler geliºtirmek, tavsi-
yelerde bulunmak” biçiminde görev 
tanımlanmıºken ve alanda “çalıºma 
grupları oluºturulması” gerekliliği hü-
küm altına alınmıºken, gönderilen bu 
taslakta olumlu yönlerin yine ayıklan-
dığını görmekteyiz. İhtiyaç ve öncelik-
lerin belirlenmesi, öneriler geliºtirilme-
si ve çalıºma gruplarının kurulmasına 
iliºkin ibareler kaldırılmıºtır.  Konsey, 
göstermelik bir kurum olmanın yanın-
da, üye tablosu itibariyle de “Hükümet 
Konseyi”nden öteye gidememiºtir. 
Üye sayısının ucu ise açık bırakılmıºtır. 

Sonuç olarak; 
Önceki taslaklara iliºkin madde ba-

zında önerilerimizi daha önce Bakan-
lığınıza iletmiº olduğumuzdan, daha 
geri hükümler içeren bu taslağa iliº-
kin madde bazında bir irdelemeye gi-
dilmemiºtir. 

Bakanlığınızca “İstihdam Paketi” ve 
“Gelirler Vergisi” adı altında torba ya-
salara yerleºtirilen İº Yasası’nın 2, 78, 
81 ve 82 maddeleri ile ÇASGEM‘in 
ve Bakanlığın yetkilerinde yapılan de-
ğiºiklikler ile bu süreç zaten sakatlan-
mıºtır. 

Her yeni taslak ve yasa değiºiklikle-
ri mühendis ve mimarları bilinçli ola-
rak süreç dıºında tutmaya dönük ol-
muºtur. 

İº yaºamının gerekleri ve ihtiyaçları 
dıºında, bilime ve tekniğe aykırı olarak 
diğer meslek gruplarını mühendisler-
le karºı karºıya bırakan politikalarınızı 
onaylamamız olanaklı değildir. 

Eºit olmayanlara, eºit hak ve yüküm-
lülükler yükleyen anlayıºınız iº orta-
mında barıºı kasıtlı olarak bozmaya 
yönelik olduğundan bu taslağa iliºkin 
madde bazında bir öneride bulunma-
nın anlamlı olmadığını düºünmekteyiz. 

Bakanlığınızın oluºturduğu güven-
sizlik ortamı ancak Bakanlığınızın sos-
yal tarafl arın mutabık kaldığı görüºle-
re, bilimsel kurallara riayet ve yargı ka-
rarlarına göstereceği saygı ile giderile-
bilir. Bu güven sorunu aºılmadan sos-
yal tarafl arı bir araya getirmenin pratik 
bir yararı olmadığını düºünmekteyiz. 

“İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YASA TASARISI TASLAĞI” 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı”na ilişkin Bakanlı-
ğa 14 Eylül 2010 tarihinde TMMOB Görüşü gönderildi.
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Buna göre 2002-2009 yılları arasın-
da Ankara’da 48.291 adet yapı ruh-
satı, 43.037 adet yapı kullanma izin 
belgesi verilmiºtir. Ortalama bu dö-
nemde yıllık verilen ruhsat sayısı 
6.036, yapı kullanma izin belgesi sa-
yısı ise 5.380 dir. Yıllık ruhsat sayısı 
2005, 2006 ve 2007 yıllarında, yıllık 
yapı kullanma izin belgeleri ise  2002, 
2005, 2006 ve 2007 yıllarında ortala-
ma değerin üzerinde gerçekleºmiºtir. 
Özellikle 2005 yılı bu değerler açısın-
dan dikkat çekicidir. Bu yıl hem ruh-
sat hem de kullanma izin belgesi sa-
yısı ortalamanın % 50 üzerinde ger-
çekleºmiºtir. 

2002-2009 yıllları arasında verilen 
yapı ruhsatlarının ortalama % 91.17 
si ikamet amaçlı yapılar için verilmiº-
ken yapı kullanma izin belgesi verilen 
yapıların ortalama % 78.89 u ikamet 
amaçlıdır. Bu farkı yaratan yıllar ola-
rak 2002 ve 2005 yılları görülmekte-
dir. 2002 yılında yapı ruhsatlı yapılar 
içinde ikamet amaçlı yapıların oranı 
% 89.9 iken bu değer kullanma izin 
belgesi verilen yapılar arasında % 41 
dir. Aynı ºekilde 2005 yılı için aynı de-
ğerler sırasıyla % 94.4 ve % 76.2 dir. 
2002-2009 yılları ortalamaları açısın-
dan bakıldığında ikamet amaçlı yapı 
ruhsatı verilen yapıların % 10 a yakın 
bir kısmının yapı kullanma izin bel-
gesi almamıº olduğunu söylemek 
mümkündür. Yapı kullanma izin bel-
gesi almamıº ikamet amaçlı yapıla-
rın binanın tamamlanmamıº olması 
ya da gerekli prosedürlerin tamam-

lanmamıº olması nedeniyle mi kul-
lanma izin belgesi almadığı veya ika-
met amaçlı yapı ruhsatı alan yapılar 
için daha sonrasında kullanım amacı 
değiºtirilerek mi kullanım izin belgesi 
alındığı bu verilerle cevaplanabilecek 
bir soru değildir. 

2002-2009 yılları arasında yapı ruh-
satı verilen yapıların % 96.77 si, kul-
lanma izin belgesi verilmiº yapıların 
da % 97.55 i iskelet-betonarme ta-
ºıyıcı sistemlidir. Bu açıdan bakıldı-
ğında 2008 yılı dikkat çekmektedir. 

2008 yılında yapı ruhsatı verilen ya-
pıların % 94.9 bu taºıyıcı sisteme sa-
hiptir.

2002-2009 yılları arasında yapılar 
için kullanılan arazi değerlendirme-
si yapılabilmesi amacıyla yapılan he-
saplamalar tablo 2 de gösterilmiºtir. 

 2002-2009 yılları arasında toplam 
93.7 milyon m2 alanda yapı ruhsatı, 
67.1 milyon m2 alanda da yapı kul-
lanım izin belgesi verilmiºtir. Dönem 
içinde yıllık ortalama yapı ruhsatına 
konu alan 11.7 milyon m2, kullanma 
izin belgesine konu alan 8.4 milyon 
m2 dir.  2005, 2006 ve 2007 yılları 
ruhsatlar açısından bulunan ortala-
manın üstündedir. Yapı kullanma izin 
belgelerine konu alanlar ise 2005-
2009 arasındaki yıllarda ortalama-
nın üzerindedir. Yapı sayıları ile kar-
ºılaºtırıldığında özellikle 2002, 2008 
ve 2009 yılları dikkat çekicidir. 2002 
yılında yapı kullanma izin belgesine 
göre yapı sayısı ortalamanın üzerin-
de iken kullanılan alan miktarı orta-
lamanın altındadır. 2008 ve 2009 yıl-
larında ise bu durum tam tersi ºek-
linde gerçekleºtirilmiºtir. Konunun in-
ºaat mühendisliği açısından taºıdığı 
anlam tartıºılmalıdır. Ancak TUİK ve-
rileri bu sorgulamaya yeter netlikte 
ve detayda değildir. 

2002-2009 yılları arasında yapı 
ruhsatı verilen ikamet amaçlı yapı-
ların kullandığı alanların toplam alan 
içerisindeki payı % 84.8 dir. Bu de-
ğer kullanma izin belgesi alan yapı-
lar arasında % 84 olarak gerçekleº-
miºtir. Aradaki farklar açısından 2002 

ve 2008 yılları dik-
kat çekmektedir. 
2002 yılında ika-
met amaçlı alan 
kullanımı yapı ruh-
satlarında % 84, 
kullanma izin bel-
gelerinde % 68 
dir. 2008 yılı için 
ise bu değerler sı-
rasıyla % 75.6 ve 
% 81.7 olmuºtur.

Tablo 3 de 2002-
2009 yılları arasın-
da ikamet amaç-
lı yapı ruhsatı ve-

M
ak

al
e

Yapı 
ruhsatı 
(Adet)

Yapı 
kullanma 

izin 
belgesi 
(Adet)

İkamet amaçlı yapıların 
oranı %

İskelet-Betonarme 
yapıların oranı %

Yapı 
ruhsatı

Yapı 
kullanma 

izin 
belgesi

Yapı 
ruhsatı

Yapı 
kullanma 

izin 
belgesi

2002       3.114          7.080           89,92           41,00    
          
98,62    

          
97,88    

2003       4.342          3.826           86,96           85,28    
          
98,99    

          
98,69    

2004       5.273          3.169           93,21           92,17    
          
97,00    

          
97,29    

2005       9.061          6.799           94,43           76,23    
          
96,42    

          
98,79    

2006       8.326          6.725           92,42           82,71    
          
95,81    

          
97,16    

2007       7.848          5.991           92,01           91,35    
          
96,19    

          
96,34    

2008       4.704          4.844           86,48           91,29    
          
94,94    

          
96,74    

2009       5.623          4.603           88,85           91,83    
          
98,17    

          
97,44    

TOPLAM     48.291        43.037           91,17           78,89    
          
96,77    

          
97,55    

Yapı 
ruhsatı

Yapı 
kullanma 

izin 
belgesi

İkamet amaçlı 
kullanılan yapılar için 

kullanılan alan oranı %

Yapı 
ruhsatı

Yapı 
kullanma 

izin 
belgesi

2002
          

5.579.747    
        

6.335.941           84,01           67,91    

2003
          

7.699.204    
        

5.535.736           85,12           83,48    

2004
          

9.661.501    
        

5.032.633           88,64           88,21    

2005
        

15.926.978    
        

9.960.816           88,66           88,19    

2006
        

17.137.295    
      

10.395.160           87,42           87,21    

2007
        

16.348.845    
      

10.758.774           82,84           84,50    

2008
        

10.664.341    
        

9.529.950           75,63           81,73    

2009
        

10.664.479    
        

9.598.809           83,46           86,57    

TOPLAM
        

93.682.390    
      

67.147.819           84,77           84,00    

Tablo 2: 2002-
2009 yılları arasın-
da verilen yapı ruh-
satı ve yapı kullan-
ma izin belgeleri 
kapsadığı yüzölçü-
mü (m2)

M
akale

Giriº

Türkiye’de yapı stoğunun saptan-
masına iliºkin kapsamlı bir araºtırma 
bulunmamaktadır. Ancak yapı sto-
ğunun sorgulanabilir verilerle orta-
ya çıkarılması, barınma ihtiyaçların-
dan, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara,  
mevcut olan yapı stoğu üzerinde ya-
pılacak yada yapılması gereken ça-
lıºmaların saptanmasından gelece-
ğe yönelik uygulanması gereken po-
litikaların belirlenmesine kadar geniº 
bir alanda gereksinim duyulan bir 
çalıºmadır. 

Türkiye’de ekonomi, sosyal, de-
mografi , kültür, çevre, bilim ve ihti-
yaç duyulan diğer alanlarda duru-
mun tespit edilmesi ve izlenmesi için 
gereken verilerin derlenmesi ve is-
tatistiklerin hazırlanması Türkiye İs-
tatistik Kurumu Baºkanlığının görev 
alanı ve sorumluluğunda bulunmak-
tadır.

Ankara’da Yapı Stoğuna iliºkin bir 
çalıºma, her alanda yapılacak çalıº-
mada da olması gerektiği gibi,  ön-
celikli olarak mevcut bilgilerin der-
lenmesi ve değerlendirmesini   içer-
melidir. Bu anlamda TUİK’de bulu-
nan Ankara’da yapı stoğuna iliºkin 
veriler üzerinde yürüttüğümüz çalıº-
manın sonuçlarına göre bu rapor ha-
zırlanmıºtır.

Ankara’da Yapı Stoğu ve 
TUİK Verileri

TUİK’le yapılan görüºmelerde, TUİK 
tarafından 2000 yılında yapılan ça-
lıºmada yapı stoğunun sayım ya-
pılarak belirlendiği bu yıldan son-
ra toplam yapı stoğuna yapı kullan-
ma izinleri eklenerek toplam sayıla-
rın belirlendiği ifade edilmiºtir. Buna 
göre Ankara’da mevcut toplam ko-
nut sayısı 1.727.538, özel iº yeri sayı-
sı 263.615 ve yazlık sayısı 2.314 dür.

Söz konusu toplam sayılar her yö-
nüyle detaylı bir incelemeyi gerektir-
mektedir. Örneğin konut sektörü açı-
sından bu konuda bir örnek verilebi-
lir. 2009 yılı itibarı ile Ankara nüfusu 
4.7 milyon hane sayısı ise 1.4 milyon-
dur.  Bu açıdan bakıldığında TUİK ta-
rafından belirtilen toplam konut sa-
yısının bağımsız bölüm sayısı oldu-
ğu düºünüldüğünde Ankara’da her 
2.8 kiºiye bir konut düºmekte, hane 
halkı sayısı açısından ise 300 bin gibi 
bir sayıda fazla konut ortaya çıkmak-
tadır. Ankara’da kendi sahibi olduk-
ları konutlarda oturanların % 59, ki-
racı ve benzeri diğer durumlarda bir 
konutu kullananların % 41 olduğu 
göz önüne alındığında bu tür bir veri, 
baºta Ankara’da konut sektörü po-
litikaları olmak üzere Kentsel Dönü-
ºüm adı altında yürütülen tüm proje-

lerin de sorgulanmasının temel veri-
sini oluºturabilecek niteliktedir. 

TUİK’de ayrıca 2002-2009 yılları 
arasında verilen yapı ruhsatı ve yapı 
kullanma izinlerine göre veriler  bu-
lunmaktadır. Bu veriler yapıların kul-
lanım amacına ve yapı taºıyıcı sis-
temine göre gruplandırılmıºtır. TUİK 
yapı stoğu tablolarında yapı sayısı, 
yüzölçümü, daire sayısı ve değerleri 
bulunmaktadır.

Yapıların kullanım amaçlarına göre 
sınıfl andırılmasında bir daireli ikamet 
amaçlı binalar, iki ve daha fazla dai-
reli ikamet amaçlı binalar, halka açık 
ikamet yerleri, otel v.b. binalar, ofi s (iº 
yeri) binaları, toptan ve perakende ti-
caret binaları, trafi k ve iletiºim bina-
ları, sanayi binaları ve depolar, kamu 
eğlence, eğitim, hastane veya bakım 
kuruluºları binaları, ikamet amaçlı bi-
nalar dıºındaki diğer binalar alt grup-
ları yer almaktadır.

Yapı taºıyıcı sistemine göre sınıfl an-
dırmada iskelet-betonarme, yığma-
tuğla ve diğer alt grupları bulunmak-
tadır.

 TUİK verilerine göre 2002-2009 
yılları arasında Ankara ilinde (köy-
ler hariç) verilen yapı ruhsatları, 
yapı kullanma izin belgeleri ve bun-
lar arasında ikamet amaçlı yapılar ile 
iskelet-betonarme yapıların  oranları 
tablo 1 de verilmiºtir.

ANKARA YAPI STOĞU 
ÜZERİNE BİR ÖN İNCELEME 
Selim Tulumtaş*

* İMO Ankara ªube 19, Dönem Yönetim Kurulu Üyesi
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araºtırmanın amacı ve bu araºtır-
ma ile ulaºılmaya çalıºılan sonuçların 
doğru ve eksiksiz belirlenmesi gere-
kir. Bunlar belirlenmediği sürece ya-
pılacak araºtırma ile sağlıklı sonuçla-
ra ulaºılabilmesi ayrıca belirlenen bir 
süre içerisinde çalıºmanın tamam-
lanabilmesi mümkün değildir. Ayrı-
ca bu tür bir amacın ve hedefi n ko-
nulmaması ve/veya konulamaması 
araºtırmanın ilerlemesinin önünde de 
en büyük engeldir. 

Ankara özelinde yapı stoğuna iliºkin 
öncelikli olarak yapılması gerektiğine 
inanılan  mevcut verilerin toplanması 
ve değerlendirilmesi sürecinde TUİK 
verileri üzerinde yapılan bu ön ince-
leme sonucunda, yukarıda da belir-
tildiği gibi bir çok noktada sorgulan-
ması gereken soruların ortaya çıktığı 
görülmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, yapı sto-
ğuna iliºkin kapsamlı bir çalıºmanın 
olmaması ayrıca yapı stoğunun sor-
gulanabilir verilerle ortaya çıkarılma-
sının, barınma ihtiyaçlarından, eko-
nomik ve sosyal ihtiyaçlara,  mev-
cut olan yapı stoğu üzerinde yapıla-
cak yada yapılması gereken çalıºma-
ların saptanmasından geleceğe yö-
nelik uygulanması gereken politika-
ların belirlenmesine kadar geniº bir 
alanda gereksinim duyulan bir çalıº-
ma olduğu da göz önüne alındığında 
yapı stoğunun belirlenmesine yönelik 
kapsamlı bir çalıºmanın yapılmasının 

Ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından 
biri olduğunu söylemek mümkündür.

Bununla birlikte yapı stoğuna iliº-
kin bir çalıºmanın sağlıklı olarak yü-
rütülebilmesi ve sağlıklı sonuçlara 
ulaºılabilmesi öncelikli olarak çalıº-
manın amaç ve hedefi nin ve bunla-
ra bağlı olarak çalıºma  yönteminin 
belirlenmesini gerektirmektedir. İnºa-
at Mühendisleri Odası olarak düºü-
nüldüğünde tüm ªubeler için amaç 
ve hedefi n ortak olması gerekliliği 
göz önüne alındığında Merke-
zi olarak amaç ve hedefi n sap-
tanmasına yönelik bir çalıºma-
nın ayrıca yapı stoğunun sap-
tanmasına yönelik olarak ªu-
belerimizin yapacağı çalıºma-
larda toplanacak verilerin aynı 
bazda olması ve buna bağ-
lı olarak tüm ºubelerden ge-
lecek raporların bir-
likte değerlendirile-
bilmesini teminen 
toplanacak verilere 
iliºkin soru kağıdı-

nın merkezi olarak belirlenmesi özel 
önem arz etmektedir. ªubelerimizin 
hazırlanacak bu soru kağıdı ve soru 
kağıdında yer alacak kavramların da 
tanımlandığı bir yönerge ile çalıºma-
larını sürdürmesi yapı stoğuna iliº-
kin oluºturulacak veri tabanının sağ-
lıklı olarak kullanılabilmesini sağlaya-
caktır.

Ayrıca, yapı stoğuna iliºkin kapsam-
lı ve sağlıklı bir çalıºmanın zaman, 
emek ve maliyet açılarından da ele alı-
narak iºin yürütümüne iliºkin bir stra-
tejinin de  oluºturulması gerekmek-
tedir. Bu açıdan bakıldığında,  İnºa-
at Mühendisleri Odasınca yapı stoğu-
nun saptanması ve izlenmesine iliº-
kin veri toplama aracının geliºtirilme-
si sonrasında Türkiye’de ihtiyaç duyu-
lan alanlarda durum tespiti yapılması 
ve izlenmesi için gereken istatistikle-
ri derleme görevi ve sorumluluğu olan 
Türkiye İstatistik Kurumunun veri top-
laması amacıyla gerekli çalıºma ve gi-
riºimlerin İnºaat Mühendisleri Odasın-
ca yapılması faydalı olacaktır. Bu ça-
lıºma ve giriºimler süreci içerisinde İn-
ºaat Mühendisleri Odası ªubelerince 
daraltılmıº örnekleme ile Merkezi ola-
rak hazırlanan soru kağıdı ve yönerge 
çerçevesinde çalıºmalar yürütülme-
si, giriºimlerin olumsuz sonuçlanma-
sı ve Devlet Kurumlarının yapı stoğu-
nun tespiti konusunda harekete geçi-
rilememesi halinde çalıºma kapsamı-
nın geniºletilmesi ve böylesi olumsuz 
bir geliºmenin kamuoyuna aktarılması 
alternatif stratejik bir hareket tarzı ola-
rak düºünülmelidir.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                        

                                                                                                                       

                           

 
 

 
 

 
  

 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

Tablo 6: 2002-2009 
yılları arasında  yapı 
ruhsatı ve yapı kullan-
ma izin belgesi almıº 
iki ve daha fazla daire-
li ikamet amaçlı binalar-
da arazi kullanımı ve da-
ire sayıları oranları

M
ak

al
e M

akale

rilmiº yapılar tablo 4 de de ikamet 
amaçlı kullanma izin belgesi verilmiº 
yapılara iliºkin bilgiler yer almaktadır.

2002-2009 yılları arasında bir dai-

reli ikamet amaçlı 11.371 yapıya yapı 
ruhsatı verilmiºtir. Bu binaların yüzöl-
çümü ise 3.2 milyon m2 dir. Aynı dö-
nemde iki ve daha fazla daireli ika-
met amaçlı yapı ruhsatı alan yapı sa-

yısı 32.656 ve bu binaları yüzölçü-
mü 76.2 milyon m2 dir. Bir daireli ika-
met amaçlı ruhsat alan yapıların sa-
yısının 2005, 2006 ve 2007 yılların-
da artıº gösterdiği görülmektedir. 
2002 yılında bu amaçla verilen ruh-
sat sayısı 599 iken 2005 yılında yak-
laºık 4 katlık bir artıºla 2.290 a ulaº-
mıºtır. Aynı ºekilde iki ve daha fazla 
daireli ikamet amaçlı ruhsat alan yapı 
sayısı 2005, 2006 ve 2007 yıllarında 
artıº göstermiºtir. Bu tür yapılara iliº-
kin ruhsat sayısı 2002 yılında 2.201 
iken 2005 yılında bu değer yaklaºık 
3 katlık bir artıºla 6.266 ya ulaºmıºtır. 
Her iki yapı türünde de artıº olması-
na karºın bir daireli yapılar da 4 katlık 
diğerlerinde 3 katlık bir artıº olduğu 
göz önüne alındığında bu dönemde 
inºaat sektörü açısından toplumsal-
dan çok lükse yönelik bir hareket ol-
duğunu söylemek mümkündür.

Aynı yargıyı yapı kullanma izin bel-
gelerine iliºkin tablo 4 de bulunan 
veriler ıºığında da tekrarlamak müm-
kündür. Tablo 5 de 2002-2009  yılla-
rı arasında verilen ikamet amaçlı yapı 
ruhsatı ve yapı kullanma izin belgele-
ri içerisinde bir daireli ikamet amaçlı 
binalara ait oranlar verilmiºtir.  

2002-2009  yılları arasında ikamet 
amaçlı yapı ruhsatı alan yapılar için-
de bir daireli binaların oranı % 25.83 
tür. Alan kullanımı % 4 ve daire sayısı 
oranı % 2.4 dür. 2005, 2006 ve 2007 
yıllarında ikamet amaçlı verilen yapı 
ruhsatları içerisinde bir daireli yapıla-
rın oranı sürekli bir artıº göstermiºtir. 
2008  yılında azalan bu değer 2009 
yılında tekrar artıº eğilimine girmiºtir.

Tablo 6 da iki ve daha fazla daire-
li ikamet amaçlı dairelerin ortalama 
alan kullanımları ve daire sayıları ve-
rilmiºtir. 

2002-2009 yılları arasında iki ve 
daha fazla daireli ikamet amaçlı yapı 
ruhsatı verilen yapıların ortlama alan 
kullanımı 2.300 m2 dir ve bu bina-
larda ortalama 14 daire bulunmak-
tadır. Yapı kullanma izin belgelerine 
göre ise bu değerler sırasıyla 2.052 
m2 ve 12.7 adettir.  Yıllar itibarı ile ba-
kıldığında ortalama daire sayılarının 
yapı ruhsatlarına göre sürekli arttığı 
ancak yapı kullanma izin belgelerine 
göre böyle bir eğilimin saptanması-
nın mümkün olmadığı görülmektedir. 

Sonuç ve Değerlendirme
İstatistiksel veriler her türlü ºartta 

belirli bir amaçla toplanmıº veriler-
dir. Bu nedenle herhangi bir araºtır-
ma çalıºmasına baºlanılmadan önce 
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a REFERANDUMA DAİR…
Neo-liberal Otoriterlik ve Yeni Egemenler
Anayasa Değiºikliği Referandumu ile ilgili çıkan sonuçlar, 

“Evet” ya da “Hayır” diyenler açısından çok farklı biçimler-
de değerlendirilebilir; kimileri MHP’nin bir siyasi aktör olarak 
–tasfi ye değil ama- kendini lağvetme sürecine girdiğini söyle-
yebilir kimileri de CHP’nin örgüt olarak Kılıçdaroğlu’nun hızına 
yetiºemediğini anlatabilir; kimileri %58 ve %42 aralığının Tay-
yip Erdoğan’ın Baºkanlık Sistemi’ne geçiºi için muazzam bir 
destek olduğunu söyler kimileri de %42’nin bu değiºikliklere 
karºı olduğunu söyleyerek hala uzlaºmanın gerçekleºmemiº 
olduğu değerlendirmesine baºvururlar. Siyasal alandaki dö-
nüºümü anlamaktan uzak politik değerlendirme biçimleri ise 
%42’nin bilmem ne kadarı CHP’nin baºarısıdır tahminleri ile 
yerleºik siyaset yapma biçimlerini korumaya çalıºırken, baº-
kaları da %58’e dayanarak –ve de kavramın ne anlama gel-
diğini hiç sorgulamadan- “özgürlüğe” yelken açan, statüko-
yu reddeden, egemenlikten kurtulmuº bir Türkiye’den bahse-
derler.

Yeni Mit: Egemenlik ve Statükodan kurtulmak…
AKP’nin ana gövdesini oluºturduğu “Evet” 

bloğu referandum sürecini 12 Eylül 1980 dar-
besi ve 1982 anayasası ve hakim devlet me-
kanizmasının güçlü kurumları ile hesaplaºma 
üzerinden kurdu. Bu kurgu bürokrasinin ve yar-
gının 12 Eylül ile özdeºleºtirilmesi ile çok daha 
güçlü bir vurguya sahip oldu. “Çağın gerekleri”ni 
ve iletiºim alanındaki propagandanın önemini iyi 
kavrayan AKP referandum konuºmalarında oda-
ğı kaybettirmeyen ve hep aynı noktalara vurgu ya-
pan söylem biçimiyle yeni bir kavramsal hazne ya-
rattı. Öyle ki “statüko” ya da “egemenlik” kavram-
ları kullanıldığı her anda artık 12 Eylül 1980’den bah-
setmek bile gereksizleºti. 12 Eylül 1980’nin adının kö-
tüye çıkarılmasında 30 yıldır büyük emeği olan sol si-
yasetin açığını ve hatasını AKP oldukça iyi değerlen-
dirdi. Solun yıllardır, 12 Eylül’ü bir ºiddet ve iºkence za-
manı olarak sunması, buradan direniº ve kahramanlık-
lar yaratmaya yönelik propagandası 12 Eylül’ü olumsuz 
bir zaman dilimi olarak belleklere kazımada baºarılı olsa 
da darbenin gerçek anlamını açık kılan bir söylem oluº-
turamadı. 
Oysa 12 Eylül 1980 bir egemenlik biçiminden baºka bir 

egemenlik biçimine, bir statüko kurma ºeklinden bir baº-
ka statüko kurma ºekline geçiºi ifade eder. Egemenliğin bu-
radaki değiºen biçimi sivil egemenlik yerine askeri bir ege-
menliğin geçmesi değildir; bu ancak görüntüde ortaya çıkan 
bir değiºimdir. Esas dönüºüm karma ekonomik modelin ya 
da Keynesyen tarzın, özellikle çalıºanlar açısından elde edil-
miº hakların sermaye lehine tasfi ye edilmesidir. Liberal ekono-
minin, emek gücünün değerinin düºürülmesine ve hayali ihra-
cat gibi uygulamalarla sermaye birikimi yaratmasına dayanan 
stratejisi ülkedeki güçlü sınıf hareketinin ezilmesi ile uygulana-
bilir hale geldi. Özal askerin açmıº olduğu bu yolda eski ege-
menlik biçimlerinin tasfi yesini kolaylıkla uyguladı: ama ege-
menliğin ya da statükonun tasfi yesi için değil yeni bir ege-
menliğin tahsisi için. İdeolojilerin sonu, iºçi sınıfının ölümü 
gibi argümanların yeni düºünsel kalıbın kurulmasına yardımcı 
olarak kullanıldığı bu dönem diğer yandan da dinsel aidiyetin 
siyasetin gerçek zemini yerine geçirildiği bir dönüºümle birleº-
tirildi. Kürt Siyasallaºmasının yoğun olarak yaºandığı aynı za-
man dilimi dinsel kimliğin yanına milliyetçiliğin de eklemlendiği 
bir siyaset yapma biçimini makbul tutum olarak sundu. 
Egemenliğin devri ANAP iktidarı boyunca sürdü ve burada 

‘prensler’den oluºan yeni bir bürokrasi kuruldu. Fakat merkez 
sermayenin bir dediğini iki etmeyen bu yeni egemenliğin ya-
nında seçmen gücünü de arkasında bulundurmak için yol ve-
rilen siyasal islam, boºluğu iyi değerlendirerek politik bir üs-
lup olmaktan çıkarak siyasal bir tutum olmaya doğru evril-
di. Sosyal devlet uygulamalarının tasfi yesi her ne kadar baºa-
rı ile yürütülse de “adil düzen” telaffuzu hala klasik keynesyen 
ekonomiye referansla kendini tanımlayan bir söylem üretmiºti. 
Basitçe oy devºirilecek bir kitle olmaktan çıkan siyasal islam 
ya yeni egemenlik biçimine karºı bir baºka egemenliğin ko-
numu olarak yer tutacaktı ya da liberal ekonominin bir bileºe-
ni olmaktan çok bizzat uygulayıcısına dönüºtürülecekti. İkinci 
yol seçildi ve siyasal islam içindeki yarılmadan “muhafaza-
kar” AKP ortaya çıktı. 
Siyasal islamdan muhafazakarlığa bu yol alıº sadece 

toplumun dinsel refl ekslerini gevºetip daha 
yaygın bir hale getirmek-
le tanımlanabi-

len bir 
proje değildi; top-

lumun rızasını kazanmaya yöne-
lik olarak kullanılan muhafazakarlık diğer yan-

dan da Türkiye’de yanlıº bir ºekilde devletçilik olarak anlaºı-
lan halkçılığın karºısına sermayenin temsilcisi olarak konum-
landırıldı. Esnek çalıºmadan güvencesizliğe, sendikasızlaºtır-
madan taºeronlaºtırmaya kadar bir dizi uygulama ile emeğin 
örgütlü güçlerini tamamen dağınık hale getiren AKP benzer 
bir dizi uygulamayı da “devlete karºı birey”, “bürokrasiye kar-
ºı millet”, “statükoya karºı özgürlük” gibi propagandalarla ya-
ºama geçirdi.
Daha çok hizmet sektörünün, eğitimin, sağlığın ve ulaºı-

mın metalaºtırılmasına, yönelik AKP tarafından yürütülen li-
beral sermaye hareketi, karºısında direnç oluºturabilecek bir 
emekçiler kitlesinin örgütsüzleºtirilmesi ve kendi sınıf zeminin-
den kopmuº kitlelerin söylem aracılığıyla maniple edilmesiy-
le beraber kendi rüºtünü sermayeye ispat etmenin de ötesin-

de yeni ve akıºkan sermaye biçiminin organik temsilcisi ola-
rak ortaya çıktı. Yavaº yavaº ahlaki ve dinsel söylemin içeriği-
ni de sermayenin dünyasına uygun hale getiren AKP statüko 
ile özgürlük arasındaki bir yarılmanın değil, klasik sermaye ile 
AKP’de temsil olanağı bulan neo-liberal sermaye hareketinin 
bir tarafı haline geldi.
Bu hiçbir sınır ve ilke tanımayan neo-liberal uygulamaların 

yeni aºaması ise tarım alanındaki dönüºümlerle, su ve toprak 
gibi halkın ortak kamusal malı olan coğrafyanın metalaºtırıl-
masına yönelik olarak iºlemeye baºlayınca, HES’ler 
vb. projeler aracılığıyla AKP sermaye-
nin sınır tanımayan kâr 
hırsı açı-

sından hiç-
bir tehlike arz etmediğini; 

bırakın tehlike olmayı bizzat bu serma-
yenin temsilcisi olduğunu kanıtladı. Böylece egemen-

liğin ve statükonun devlet eksenli bir siyaset yapma biçimin-
den sermaye odaklı bir siyaset yapma biçimine geçtiği 12 Ey-
lül 1980 uygulamalarının devamı olarak uluslar arası sermaye-
nin hızına ve akıºkanlığına ayak uyduramayan klasik sermaye-
nin egemenliğinin kırıldığı ve neo-liberal sermaye hareketinin 
egemenliğinin kurulduğu yeni bir egemenlik devri ortaya çık-
tı. Klasik egemenlik biçiminin 12 Eylül 1980 aracılığıyla bile or-
tadan kaldırmaya cesaret edemediği “kamu yararı” ilkesi bu 
yeni dönüºüme yargı aracılığıyla engel oluyordu. Bizzat Baº-
bakan Erdoğan’ın yargı ile ilgili ºikayetlerini “pranga” kavramı 
aracılığıyla özelleºtirmelerin ve HES projelerinin ya da kentsel 
dönüºüm projelerinin yargı tarafından iptali örneklerine dayan-
dırması buradaki değiºimin amacını açıkça gösteriyor.      
Böylece AKP’nin statükonun ve egemenliğin tasfi yesi olarak 

sunmuº olduğu durum aslında emekçiler ve çalıºanlar açısın-
dan iki ucu keskin bıçak olan, sermayenin klasik hareketleri ile 
neo-liberal hareketleri arasındaki bir egemenlik devridir. Yoksa 
devlet ile millet arasındaki bir yetki devrinden burada söz edi-
lemez. Değiºen bir bütün olarak statükonun kırılması değil an-
cak statükonun odağının değiºmesidir.

Sermayeler arası egemenlik devrinden Mühendise ne!
Refah devleti ve klasik liberal uygulamalarda göreli olarak ba-

ğımsız bir statü taºıyan mühendislik, neo-liberal sermaye hare-
ketinin bütün emek süreçlerini niteliksel olarak aynılaºtıran ve 
herkesi kendi ücretli iºçisine dönüºtüren uygulamalarından el-
bette etkilenecek. Bakkallar ve süper marketler, marangozlar 
ve büyük mobilya marketleri, müteahhitler ve TOKİ iliºkisinde 
ortaya çıkan zanaatların tasfi yesi görünümü mühendislik zana-
atının bireysel uygulayıcıları açısından da bir öngörü oluºturur. 
Meslek odalarımız, sendikalar ve benzeri demokratik kitle ör-
gütleri artık klasik siyaset yapma biçiminin yerleºik konumları 
üzerinden sadece söylem alanına müdahale ederek meslek-
taºlarını ve üyelerini koruyamaz. Mesleğin statüsünde orta-
ya çıkan aynılaºtırma uygulamaları artık mesleğin klasik ko-
numundan hareketle bir oda politikası oluºturmaya izin ver-
mez. Klasik mevkiinden emek denetim süreçlerinin merke-
zine doğru çekilen mühendislik ve benzeri meslekler örgüt-
lü güçlerini artık politik bir hegemonyanın meºru gerekçe-
lerine dayandırarak koruyamazlar. İºsizleºtirilen, taºeron-
laºtırılan, güvencesizleºtirilen ve sermayenin ücretli çalı-
ºanı haline gelen bu yeni zanaatlar ancak bir baºka ör-
gütlenme stratejisinin hayata geçirilmesi ile kapsanabi-
lir. Bu da iki arada bir derede kalmıº bir âtıllıktan kurtu-
labilmenin yegane yoludur.

Neden “Hayır” Demiºtik…
Propagandaların aksine “hayır” cephesi hiçbir za-
man aynı gerekçelerle hayır demedi. Peki serma-
yeler arası bir egemenlik devri olarak tanımladığı-
mız bu süreçte neden taraf olduk? Cevap oldukça 
basit ve açıktır. İtirazlarımız üç noktada yoğunlaºı-
yordu: ilki ve en önemlisi halkın hukuk aracılığıy-
la siyasala müdahil olmasını sağlayan danıºtayın 
yerindelik yetkisinin kaldırılmasıydı. Artık paha-
lı ulaºım ücretlerine, kentsel dönüºümlere, ran-
tın ve tarafl ılığın açıkça deklarasyonu anlamı-
na gelen hileli özelleºtirmelere, coğrafyamızın 
yok edilmesi anlamına gelen HES projelerine, 
tarımdaki tohum satma yasaklarına, kotala-

ra vb. uygulamalara “kamu yararı” gerekçesiyle dava 
açamayacağız. İkinci itirazımız grevsiz bir toplu sözleºme ve 
hakem kurulunun kararlarının yargı sürecine kapatılmasınaydı. 
Emeğin ve emek hareketinin güçsüzleºmesine neden olacak, 
dünyada hiçbir dikta rejiminde dahi örneği olmayan böyle bir 
uygulamayla memurlar ve çalıºanlar, hükümetin ve sermaye-
nin insafına bırakıldı. Üçüncü olarak ise, yukarıda anlattığımız 
biçimiyle, adına ister vesayet, ister statüko isterseniz egemenlik 
deyin; bunların sadece uygulayıcılarının değiºmesinin ama hal-
kın siyasal alana katılım mekanizmalarında hiçbir yapısal deği-
ºiklik getirmemesinin demokrasi açısından hiçbir geliºme sağ-
lamayacağı yönündeydi. Artık zaten iç içe geçmiº olan yasama 
ve yürütmenin yanına, yargının da katılmıº olması neo-liberal 
sermaye hareketinin kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırma ama-
cının da gerçekleºmesini sağladı. Sosyal devletten sonra hu-
kuk devletinin de tasfi yesi süreci tamamlandı.
Dikkat edilirse üç itirazımızın ortaklaºtığı nokta halkın siyasal 

sürece katılımının kısıtlanması ve sadece oy verme gibi teknik 
bir iºleme indirgenmesiydi. Toplumun örgütlü güçlerinin –olduk-
ça kısıtlanmıº da olsa- siyasala hukuk ya da kendi örgütlülük-
leri aracılığıyla katılımına olanak veren ve gündelik rutin siyaset 
içinde kimi mevzileri korumasına yardımcı olan hak mücadele-
lerinin zeminini de ortadan kaldıran sermayenin saldırgan ve sı-
nır tanımaz iºleyiºine maalesef karºı duramadık.
 “Katı olan her ºey buharlaºıyor” ve atık her ºey çok daha 

açık gözüküyor… 
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Bize kendinizden ve çalıºmaları-
nızdan bahseder misiniz?

...

Uygulamasını yürütmekte oldu-
ğunuz proje hakkında bilgi verebi-
lir misiniz?

Libya, Tripoli merkeze 5 km uzaklıkta, 
2000 konutluk bir toplu konut inºaatı.

Genel olarak çalıºma organizasyo-
nunuz nasıl? Türkiye’den giden ve 
yerli iºgücü ile ne oranda ve hangi 
pozisyonlarda görev alıyor?

Yönetici kadronun tamamı Türkler-
den oluºurken, idari kısımlarda yakla-

ºık %50 oranında yerel stafftan oluº-
maktadır. Sahada ekip baºları ve kal-
falar Türklerden oluºurken, iºçilerin ise 
%35’lik kısmı Türklerden, geri kalanları 
ise Mısır ve diğer Kuzey Afrika ülkele-
rinden gelenlerden oluºmaktadır.  

ªantiyenizi ya da genel olarak uygu-
lamasını yürütmekte olduğunuz pro-
jeyi sizin açınızdan ilginç ya da farklı 
kılan yanlar var mıdır, nelerdir?

Proje, ilginç bir proje değil; gayet ba-
sit bir toplu konut iºi.

ªantiyenizde hangi uluslardan in-
sanlar, hangi görevleri yürütmekte? 

ªantiyemizde idari iºlerde -örne-

ğin;  fazla vasıf istemeyen, yerel halk 
ile iliºkilerimizi kuran ve ºirketin yazıº-
malarını yapan tercüman ve yardımcı 
kiºileri-kısmi olarak yerel halkı kullan-
maktayız. Bunun yanı sıra bulunduğu-
muz ülkenin mevzuatlarına uygun ha-
reket edebilmek ve gerekli resmi iº-
lemlerde kullanılmak üzere 3 kiºiden 
oluºan bir yerel ekibimiz bulunmakta-
dır. Sahada kalifi ye iºçilerimizin tama-
mı Türklerden oluºurken, ara eleman 
ve yardımcı iºçilerin  çoğunluğu Mısırlı 
olan bir kısmı Kuzey Afrika’dan gelmiº 
bölge halkı oluºturmaktadır. 

Yurtdıºında proje yürüten bir inºa-
at mühendisi olarak faaliyet kolu-
nuzda ya da diğer bilgi sahibi oldu-
ğunuz ºantiye mühendisliği alanla-

M
akalerında artılar ve eksiler olarak dün-

ya ile mühendisliğimizi kıyaslama 
imkânınız oldu mu? Bu konuda ül-
kemiz teknik kadroları ne tür eleºti-
ri ya da övgüyle karºılaºıyor?

Hem Batılı hem de Doğulu ülkelerde 
olmak üzere çeºitli projelerde yer al-
dım. Türk mühendisliğiyle dünya mü-
hendisliğini kıyasladığım zaman, ºunu 
gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; 
Türk mühendisi inºaat ve mimariyle il-
gili hemen hemen her konuda tam bir 
yeterliliğe sahiptir. Tabi ki bu yeterlilik 
kendini yetiºtirme ve tecrübe ile doğ-
rudan ilgilidir.

Ülkemiz inºaat mühendisliği faali-
yetlerini yurtdıºı ihalelerinde cazip 
kılan unsurlar sizce nelerdir?

Bu sorunun cevabı çok basit. Her-
kesin de bildiği gibi iºin, en ucuza en 
kısa sürede yapılmasıdır. Fakat bu ko-
nuda eleºtirilecek birçok konu var. En 
önemlisi, Türk fi rmalarının, fi rma de-
ğerlerini yükselterek prestijlerini arttır-
mak gibi kaygıları olmadığı gibi, bu fi r-
malar katma değeri ya da karlılık oran-
ları yüksek iºlere de talip olmamakta-
dırlar. Bunu yapabilek sadece birkaç 
fi rmamız bulunmaktadır. Türk fi rmaları 
‘iº alayım da nasıl olursa olsun’ man-
tığıyla hareket ederlerken, yurtdıºın-
da bile birbirleriyle hesapsız rekabet 
(kendi arasındaki rekabet: fi yat kır-
ma ve süre kısaltma) içerisine giriyor-
lar. Sonuçta ise mağdur olan iºçiler ve 
mühendisler oluyor.

Yurtdıºında çalıºmak bir inºaat 
mühendisinin mesleki geliºim ve 
görgüsü açısından ne gibi avantaj-
lar ve dezavantajlar içeriyor?

Bu soruyla ilgili olarak bir değerlen-
dirme de bulunamayacağım. Bunun 
sebebi, mesleki hayatımın tamamının 
yurtdıºında geçmesi ve Türkiye ile ilgili 
herhangi bir tecrübemin olmamasıdır.  

ªantiyenizin arka planından bah-
sedebilir misiniz? Yemek, mesai 
dıºı vakitlerin değerlendirilmesi, lo-
jistik, yaºam alanları ve sair konu-
lara dair uygulamalarınız için nasıl 
çözümler ürettiniz?

Yurtdıºında çalıºan iºçisinden mü-
hendisine kadar herkesin hayatı, sa-
dece ºantiye ve yatak odası arasın-
da geçmektedir. 15 günde bir istirahat 
olmakta, o da 2 haftanın verdiği yor-

gunluktan dolayı uyuyarak geçmekte-
dir. Bu bunaltıcı hayattan kaçmak için 
personele ayda bir eğlence amaç-
lı yemek verilmektedir. Bu tip yaºam 
tarzını çalıºtığım bütün ºantiyelerde 
sadece Türklerde gördüm. Yabancılar-
Doğulu Batılı fark etmez- bu duruma 
ºaºkınlıkla bakıyorlar ve doğal olma-
dığını söylüyorlar. Ne kadar da haklı-
lar değil mi?

ªantiye yaºamının zorluklarını çalıº-
ma yaºamı yurtdıºı koºulları özelinde 
değerlendirmeniz mümkün mü? 

Yurtdıºındaki ºantiye hayatına yöne-
lik olarak olumlu ºeyler söyleyemeye-
ceğim. Bu ºantiyelerde çalıºmak; sos-
yal hayattan ve çevreden soyutlanmıº 
bir hayatı ifade etmektedir. 

Genel olarak yurtdıºı ºantiyele-
ri ücretli çalıºanlarının yurtdıºında 
çalıºmaya karar vermesinde hangi 
sebepler etkili oluyor?

Tabi ki, yurtiçine oranla biraz daha 
yüksek fi yat, saat ücretlerinin yüksek-
liği. Aslında bu ücretlerde öyle büyük 
bir fark yok.

Yurtdıºına ucuz iº gücü götürdü-
ğümüzü düºünüyor musunuz?

Artık değil. Çünkü Çinlileri, Pakistan-
lıları, Hintleri, Filipinlileri, Mısırlıları, Ta-
cikistanlıları, Kırgızları ve benzer iºçile-
ri çok daha ucuza çalıºtırıyoruz. Fakat 
en önemli sorun onların kalifi ye olma-
maları ve verimliliklerinin çok düºük 
olması. Bu nedenle Türk iºçisi her za-
man lokomotiftir, onlar olmadan Türk 
fi rmalarının baºarılı olmaları mümkün 
değildir. Bütün kalbimle inanıyorum 
ki, Türk mühendisi de iºçisi de bun-
dan çok daha fazlasını hak etmekte-
dir. Ama maalesef arz-talep dengesi 
iºveren lehine iºlemektedir. Bu neden-
le zor koºullar ve uzun mesai saatle-
ri için hiçbir mühendis ve teknik kad-
ro herhangi bir ºey yapamamaktadır. 
Tüm bunların yanında iºçilerin saat üc-
retleri de düºük kalmaktadır. 

Yabancı ülkelerin yasaları, yapım 
ºartnameleri ya da iºveren ile yapı-
lan sözleºmeler iºin yapım aºama-
sında bu konuda alınan (danıºman-
lık hizmetleri) konusunda, yeni giri-
ºimcileri aydınlatacak, dikkat edil-
mesi gereken neler var?

Çoğu fi rma iºi yaparken altına imza 

attığı sözleºmeyi keºfetmekle uğ-
raºmaktadır. Uygulama öncesin-
de planlar ve mevzuatlar yeterince 
çalıºılmadan, kafa yorulmadan iºe 
baºlanılmaktadır. Bu da beraberin-
de kolaylıkla çözülebilecek konula-
rın bile sorun olmasına yol açmak-
tadır. Yüklenici fi rmaların bunlarla 
baºa çıkabilmek için güçlü bir yöne-
tim kadrosuna ihtiyacı vardır. Fakat 
birçok fi rma- büyük fi rmalar da da-
hil- bunun eksikliğinin farkında bile 
olmamaktadır. 

Yurt dıºında çalıºmak isteyen bir 
mühendisin, sosyal güvence, üc-
retler, izin ve sair çalıºma koºuları 
açısından fi rma ile yapacağı söz-
leºmesinde nelere dikkat etmesi 
gerekli? 

Bu ifade ettiğiniz konular, mühen-
dis tarafından muhakkak konuºula-
rak resmi bir belge olarak imza ile 
sonuçlanmalı, bunlar olmadan an-
laºma yapılmamalıdır. Fakat daha 
önce de belirttiğim gibi arz-talep 
dengesi iºveren lehinedir, bu se-
beple görüºme esnasında söz veri-
len konuları bile iºe baºladığınızda 
elde edememektesiniz. İºkur’da ya-
pılan sözleºme formaliteden öteye 
gitmemektedir. 

Sigorta iºlemleri iºveren lehine ol-
makta ve topluluk sigortası adı al-
tında yapılan kanuni düzenleme iºçi 
ve mühendisin aleyhine olmaktadır. 
Hiçbir mühendis tam ücreti üzerin-
den sigortalanmamaktadır. Topluluk 
sigortasının nasıl bir sigorta oldu-
ğu da herkesin malumudur. Burada 
tam bir hak gaspı söz konusudur ve 
T.C. devleti de bu hak gaspının bir 
parçasıdır. ªantiyelerde mühendis-
ler uzun çalıºma saatlerinde çalıº-
tırılmakta, ancak bunun karºılığın-
da herhangi bir ekstra ödeme alma-
maktadırlar. Bu durum bulunduğum 
bütün ºantiyeler için geçerlidir. Mü-
hendisler 13 gün boyunca çalıºtırıl-
makta ve 2 haftada bir gün izin ala-
bilmektedirler.  Bu bir gün de pro-
je müdürünün lütfü gibidir, çoğu za-
man bu bir günün de iptal edilip ça-
lıºmak zorunda kalındığına ºahit ol-
dum. Misal ben,  bir buçuk ay bo-
yunca aralıksız çalıºtığımı bilirim. 

Yurtdıºında çalıºmak isteyenlere 
benim tavsiyem; bu ve benzeri ko-
ºulları göz önüne alarak karar ver-
melidirler. 

“Şantiye Günlükleri”nde yurdun ve dünyanın şantiyelerine uğramaya devam ediyoruz. Bu sefer durağımız Libya, Tripo-
li. Meslektaşımız Okan Tutak’a sorularımızı sorduk. Yoğunluğunun arasında bizlere vakit ayırdığı için kendisine teşekkü-
rü borç biliriz. “Şantiye Günlükleri”ne dair görüşlerinizi, soru ve burada yer verebileceğimiz isim önerilerinizi beklediği-
mizi ifade etmek isteriz.
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Hükümet, TBMM Baºkanlığı’na 9 Haziran 2010’da Devlet 
Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değiºiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Tas-
lağı sundu. Kamuoyuna Devlet Bakanı Hayati YAZICI tarafın-
dan duyurulan bu hazırlık, basın organlarında en çok izin hak-
ları ile kadın ve özürlü personele tanınan haklar bakımından il-
giye değer görüldü.

Medyanın Tasarı’nın çalıºanlar lehine birkaç hükmüne göster-
diği abartılı ilgi, tasarı lehine kamuoyu oluºturma çalıºmalarının 
parçası olarak değerlendirilmelidir. Gerçekte ise Tasarı’nın öne-
mi, ne haklarda geniºleme ne de uygulamadaki aksamaları gi-
derme amacında saklıdır. Çünkü Tasarı, kamu personel rejimi-
nin yapısını ve kamu yönetimiyle kamu hizmetini temel felsefe-
si bakımından değiºtiren bir metindir.

9 Haziran 2010 Tasarısı, 657’yi değiºtirmeyi amaçlayan ilk gi-
riºim değildir. AKP hükümetleri bu iºe daha önce de giriºmiºtir. 
Ağustos 2004 ve Ekim 2005’de Kamu Personeli Kanun Tasarı-
sı, Ağustos 2006’da Devlet Memurları Kanun Tasarısı adı altın-
da farklı taslaklar hazırlanmıºtı. Bunlarda da sözleºmelilik, yük-
selme sisteminin değiºtirilmesi, performansa dayalı değerlen-
dirme uygulaması gibi benzer değiºiklikler öngörülmüºtü. ªim-
diki Tasarı’nın bunlardan farkı, 657’yi topluca değiºtirme niye-
tinden geri adım atılmıº ve akıldaki planın parça bölük hüküm 
değiºiklikleriyle yürürlüğe koyulmaya karar verilmiº olmasıdır.

Yapılan hazırlıkla, bütün bir yönetim sistemi değiºtirilmeye gi-
riºilmiº, ne var ki bu giriºim genel gerekçede, “makul taleplere 
cevap verme” iºi diye sunulmuºtur. Böylece AKP, kural koyma 
ve yasa yapma iºinde açık, anlaºılabilir, samimi olma koºulla-
rını ihlal etme alıºkanlığına yeni bir örnek eklemiºtir. Siyasal ik-
tidar, baºarısız Kamu Yönetimi Temel Kanunu giriºiminden bu 
yana, ülke yönetiminin temel anayasal ilkelerini uygulanamaz 
kılan yönetsel değiºiklikleri, “parça parça yürütme” stratejisini 
benimsemiº görünmekte, memurluk sistemine iliºkin tasarruf-
larını da böyle uygulamaya gayret etmektedir. İktidarın uzman-
danıºmanları, bu tavrın, Türkiye gibi yasama - yönetim - yargı 
geleneği yerleºik bir ülkede geçerli olamayacağını artık anla-
malı, iºlerini, uğruna mücadele ettikleri hedef ne ise, bu hedefi  
bir bütün olarak gösterme ve savunma cesaretiyle görmelidir.

TASARI’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Tasarı, toplam 23 madde ile birkaç ek listeden oluºan 32 say-

falık bir metindir. Eldeki metinle uğraºmanın çeºitli güçlükle-
ri vardır.

Son zamanlarda baºka yasa taslaklarında da sık görüldüğü 
gibi, bu yasa hazırlığının genel gerekçesi ile madde gerekçe-
lerinde de ne yapılmak istendiğinin açık seçik anlatılmasından 
uzak durulmuºtur. Yazıyı incelemeye giriºenlerin kapıldığı or-
tak duygu, neredeyse dudaklardan kendiliğinden dökülen “iyi 
ama ne-den?” sorusunda somutlanmaktadır. Genel gerekçe 
ile madde gerekçeleri, adları üzerlerinde, getirilen yeni hüküm-
lerin “gerekçe”lerini, “neden”lerini, maddelerin “arkasındaki 
düºünceler”i açıklamak için yazılır. Aºağıdaki baºlıkta görüle-
ceği gibi, Tasarı’nın gerekçeleri anlamlı olmaktan uzaktır.

Hükümler içeren maddelerin yapısı ise, yine son yıllarda sık 
rastlanan bir yöntemin bu hazırlıkta da kullanıldığını göster-
mektedir. Tasarı’nın 19. maddesi 5 sayfa, 20. maddesi 3 sayfa, 
21. maddesi ise 9 sayfa uzunluğundadır. Bu, Türk kamu yöne-
timinde kullanılan yasama tekniği bakımından oldukça yaban-
cı bir yazım biçimidir.

Tasarı’nın neyi değiºtirdiğini tam olarak anlayabilmek için, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndan baºka bir düzine 
yasa metnini de bilmek, bunları incelemek zorunluluğu vardır.

Tasarı, bir yasanın falanca maddesini baºlığıyla birlikte de-
ğiºtirdiğini belirtmekte; ancak değiºtirdiği mad-denin yaptığı 
değiºiklikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Örneğin, Tasarı’nın 
17. Maddesi, 657/231. maddesini tümüyle ortadan kaldırarak 
değiºtirmiºtir. Ortadan kaldırılan madde baºlığı “Danıºma Ku-
rulları ile İlgili Yönetmelik”, Tasarı’nın getirdiği baºlık ise “Kamu 
Personel Bilgi Sistemi”dir. Bu, olağan ya da madde değiºik-
liğinden anlaºılabilecek türden bir madde değiºikliği değildir; 
mevcut yasada yapılmıº bir düzenleme, bu konuyla ilgisi olma-
yan bambaºka bir konuyla doldurulmaktadır. Yeni getirilen hük-
mü okuyup anlayabiliriz; ama Danıºma Kurulları’na iliºkin dü-
zenlemenin ortadan kaldırılmasına iliºkin olarak ne düºünmeli-
yiz? Acaba taslağı hazırlayanlar, bu maddenin zaten uygulan-
madığını düºünüp, bir fazlalığı temizle-meyi uygun mu gördü-
ler? Baºka sorular da sorabiliriz; ne var ki madde gerekçesin-

de de herhangi bir açık-lama olmadığı için soruları uzatmanın 
bir yararı yok görünmektedir.

Bir örnek daha verilebilir. Tasarı 657/Madde 64’ü değiºtirdiği-
ni söylemekte, ama yeni düzenleme 657/madde 65’i de kap-
sayarak gerçekte iki maddede değiºikliğe gitmektedir. Bu yön-
de birkaç örnek daha vardır.

Kısacası, Tasarı yasalaºsa, hangi maddenin değiºtiği hangisi-
nin değiºmediği konusu hem yönetimi hem yargı organlarını ol-
dukça meºgul edecek konulardan biri olacaktır.

TASARI’NIN AÇIKLANAN AMACI NEDİR?
“Kamu yönetimini ve personel sistemini yeniden yapılandır-

mak, kendi baºına ve kendisi için bir amaç değildir.”   Dünya 
Bankası uzmanlarının dediği doğrudur; bu iº baºka amaçlara 
ulaºmak için yapılır.

Genel Gerekçe’ye bakarsak Tasarı’nın hazırlanıº amacı ºöy-
le açıklanmıºtır:

“Özellikle son yıllarda toplumsal hayatta yaºanan ge-
liºme ve değiºimler sebebiyle, ilgili kesimlerin talepleri 
artmıº, bu durum, kamusal hayatta hizmet gören me-
murların haklarında, yükümlülüklerinde, iº ve iºlemle-
rinde tâbi olacakları kurallarda da değiºimi zorunlu kıl-
mıºtır. Sendikal örgütlenmeler sonucu yapılanan me-
mur sendikaları yanında, muhtelif sivil toplum kuruluº-
larının ve çalıºanların da mâkûl ve uygun görülebilir ta-
lepleri, konu hakkında yeni düzenlemelerin gerçekleº-
tirilmesinin dayanaklarından birini oluºturmaktadır.”

Buna göre, Tasarı üç ilgili tarafın taleplerini karºılamak ama-
cıyla hazırlanmıºtır: Bunlar memur sendikaları, sivil toplum ku-
ruluºları (kadın, engelli örgütleri olabilir mi?) ve çalıºanlar (tek 
tek ºikayet, dilek, temenniler?) olmak üzere üç kesimdir. Bun-
ların siyasal iktidarca “makul ve uygun” bulunan isteklerini kar-
ºılamak, Tasarı’nın hazırlanma nedenidir. Demek ki Tasarı siya-
sal iktidarın tasarladığı bir yönetim modelini uygu-lamaya ge-
çirmek için değil, isteklere karºılık vermek için hazırlanmıºtır.

Genel Gerekçe’nin sonraki paragrafl arında ise genel de-
ğil, belirli konulara özgü dayanaklar/gerekçeler sıralanmıº-
tır. Numaralandırarak özetlersek diğer dayanaklar/gerekçe-
ler ºunlardır:

(1) “... memurların gerek kendileri gerekse yakınlarının hasta-
lık, kaza veya doğum-ölüm vakalarındaki aylıklı ve aylıksız izin 
süreleri ile hastaya refakat gibi konularda düzenleme” yapmak 
zorunlu hale gelmiºtir; çünkü sosyal yapıda geniº aileden çe-
kirdek aileye geçilmiº, memur sayısı artmıº, merkezi yerleºtir-
meler sonunda “memuriyete adım atan geniº bir kitle yaºadık-
ları sosyal çevreden ayrılmak zorunda” kalmıºlardır.

(2) “Sicil sisteminin kaldırılmasının kamu yararı açısından 
daha uygun olacağı değerlendiril”miºtir; çünkü sicil sistemi, 
bilgi edinme uygulamalarıyla gizli olmaktan çıkmıº, yükselme - 
liyakatte iºe yaramaz olmuº ve amirler için külfete dönüºmüº-
tür. Bunu talep eden bir “taraf” belirtilmemiºtir.

(3) “Kamuda nitelikli personel istihdam edilmesi ve bu per-
sonelin görevde tutulması, bunların genel uygulamadan farklı 
iºe alım, yetiºtirme, eğitim ve daha iyi bir özlük hakları sistemi-
ne tabi olmasını” gerektirmektedir; çünkü “kamu hizmetinden 
yararlananlar daha kaliteli, daha hızlı ve etkin hizmet talep et-
mektedir. Bu isteği karºılamak için, uzmanlık sistemi kurulma-
sı düºünülmüºtür.

(4) Son olarak, 657 sayılı yasanın basitleºtirilmesi ve sadeleº-
tirilmesi gerekmektedir; çünkü “iºlemez hâle gelen hükümleri-
nin ortadan kaldırılması, uygulayıcılara kolaylık sağlanması ba-
kımından” zorunlu olmuºtur. Bunun talepkarı da belirtilmemiº-
tir; ama daha önemlisi, Tasarı bu amacı gerçekleºtirecek hiçbir 
hükme sahip değildir. 657’yi yalın kılmak bir yana, Tasarı mev-
cut dağınıklığı daha da artırmıºtır.

Özetle, Genel Gerekçe’ye göre, Tasarı gidilecek yönü belirle-
miº bir siyasal iktidarın yol aracı değildir. Getirdiği hükümler, (1) 
örgütlü ya da bireysel olarak personelin, (2) kamu hizmetinden 
yararlananların -müºteri/yurttaºların, (3) personel yönetimi iº-
lemleri sırasında yaºanan sorunları görerek idarenin istekleri-
ni yerine getirmek için doğmuºtur. Genel Gerekçe’de böylece 
değiºikliklerin sahibi siyasal iktidar yön gösteren yüksek pro-
fi l sahibi bir aktör değil, “hizmetkar devlet anlayıºı”na dayanan 
düºük profi lli bir aktör olarak belirmektedir.

Oysa konu araºtırıldığında, yeni düzenlemeyi talep edenle-
rin ve düzenlemede güdülen gerçek amacın daha farklı oldu-
ğu görülmektedir.

TASARI ve DEMOKRATİK AB’nin TALEPLERİ
Türkiye’de bazı konfederasyonların ve önemli sendikalarda-

ki yöneticilerin, bunlara danıºmanlık yapan bazı akademisyen-
ler ile uzmanların, ülkemizde çalıºma koºullarının AB’ye uyu-
munun sağlanmasını bir ileri adım, emekçi haklarında geniº-
leme olarak değerlendirdikleri bilinir. Onlara göre böylece Tür-
kiye demokratikleºecek, Avrupa’nın ileri insan hakları sistemi 
içinde yer alınarak emekçiler özgürleºecektir. Bu isteğin ardın-
da “geliºmiº, modern, ileri Batı” ve “iç dinamikleri zayıf Türki-
ye” varsayımları vardır.

Bu kesimlerin istekleri, siyasal iktidar tarafından 2006 yılın-
da resmileºtirilerek karºılanmaya baºlanmıº durumdadır. 2007-
2013 yılları arasında geçerli Dokuzuncu Kalkınma Planı, bazı 
sendikacıların bu isteklerini karºılama iºini, siyasal ve yönet-
sel yetkililere görev olarak vermiºtir. Dokuzuncu Kalkınma Pla-
nı Strateji-si (2007-2013) Hakkında Karar’da verilen komut ay-
nen aºağıdaki gibidir: (Bakanlar Kurulu Kararı: 2006/10399, 
RG: 13 Mayıs 2006)

“Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının 
Geliºtirilmesi 
Kamu kurum ve kuruluºları, iºlev ve sorumluluklarını 
etkin ve etkili bir biçimde yerine getirebil-meleri için 
yeterli nitelik ve sayıda personele kavuºturulacak, 
tüm personelin hızla değiºen ºartlara uyumunu sağ-
lamak amacıyla yeterlilikleri sürekli bir ºekilde artırıla-
cak ve istihdam koºullarının AB Müktesebatına uyu-
mu temin edilecektir.”

Plan Stratejisi’ndeki bu paragraf, Dokuzuncu Plan’da artık 
AB anılmadan yer almıºtır. Plan’da 657’yi değiºtirmek için ça-
lıºmaların baºlatıldığı “... 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-
nun yerini almak üzere yeni bir kanun çıkarılması yönünde ya-
pılan çalıºma(nın) sürdürülmekte” olduğu belirtilmiºtir. Öyle ol-
duğunu hepimiz biliyoruz; bu çalıºmalar sonunda bazı taslak-
lar üretilmiº, 2004 ve 2005 yıllarında üretilen metinlere iliºkin 
tartıºmalar yapılmıºtı. Ne var ki bu taslaklar, “AB’ye uygunluk 
sağlansın, yeter” diyen sendika dünyası tarafından da kabul 
edilemez bulunmuºtu. ªimdi, Dokuzuncu Plan döneminin tam 
ortasında karºımızda bir metin daha vardır ve 9 Haziran 2010 
günü TBMM’ne sunularak Tasarı haline gelmiºtir. Aynı kesimler, 
bu Tasarı’nın da kabul edilemeyeceği yönünde görüºler belirt-
meye baºlamıºlardır.

Durum tuhaftır. Bazı sendikacıların “istihdam koºullarının 
AB’deki gibi olması” isteği hükümetçe kabul edilmiº; bu Plan 
gibi büyük bir resmi belgeye emir olarak girmiº; hükümet ve 
bürokrasi bu emir doğrultusunda taslaklar üretmiº; ama iste-
ğin sahipleri ortaya çıkan ºeyi kabul edilemez bulmuºlardır. Bu 
durumda iki olasılık vardır:

(1) Siyasal iktidar AB müktesebatına uymak için yapıyorum 
diyor; ama yapmıyor ve AB’yi aldatıyor.

(2) Siyasal iktidar AB müktesebatına uyuyor; ne var ki bu 
müktesebat sözü edilen sendikacıların sandığı gibi “ileri hak-
lar düzeni” değil.

Bu olasılıkları değerlendirmemiz çok zor değildir. Birinci olası-
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lık kolayca elenebilir; çünkü ortaya çıkan tas-laklara, AB-sever 
sendikacılardan itiraz gelirken AB organları tarafından herhan-
gi bir itiraz gelmemiºtir.

Öte yandan, Dokuzuncu Plan bir AB-hassas plandır. Plan’ın 
kendisi AB bütçesiyle aynı döneme denk getirilip AB ödenek-
lerinden yararlanabilmek için bir yıl ertelenerek yürürlüğe ko-
yulmuºtur. AB uğruna kendi beº yıllık plan süresini yedi yıla çı-
karan; planlama dönemini erteleme yoluyla 2006’dan bir yıl 
sonraya bırakan; ulusal kalkınma plancılığından açık bir politi-
ka değiºikliği ilanı yapmaksızın AB’ye uyum uğruna vazgeçen 
siyasal iktidarların 657 için bir “aldatmaca”ya giriºmelerini dü-
ºünmek pek anlamlı olmaz.

O halde, durumu net bir biçimde anlayabilmek için “istih-
damla ilgili AB müktesebatı nedir?” sorusuna yanıt vermeliyiz. 
AB’nin Türkiye’den talep ettiği “uyum”, hangi kuralları kaldırma-
mızı, hangi yeni kuralları getirmemizi ister? AB müktesebatı, 
yani mevzuatı, bazı sendikacıların söyledikleri gibi “ileri hak-
lar düzeni”ne eriºmemizi sağlayacak kurallar manzumesi mi-
dir değil midir?

Bu sorulara yanıt verebilmek için resmi dokümanlarda bula-
mayacağımız karar sürecine ait bazı temel bilgilere baºvurmak, 
bunun için de 2006 tarihli bir gazete haberini irdelemek olduk-
ça yararlı bir yoldur.

AB Müktesebatına Uymak İçin 657’Yi Değiºtirmek
2006 yılında, hükümet kaynaklarından doğrudan bilgi çe-

kebildiği anlaºılan Bugün Gazetesi’nde Erdoğan Süzer imza-
lı yazı, “artık sırtını devlete yaslama dönemi bitti. Çalıºmayan 
memur kovulacak!” baºlığıyla kaleme alınmıº ve altta birkaç 
baºlık daha atmıºtı:

“Türkiye, kamu yönetimi alanında gerçek anlamda bir re-
forma imza atıyor.... “Kamuda çalıºan memurlara iº ga-
rantisi veren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu sil baº-
tan değiºtirilecek.... “Radikal değiºiklik, Avrupa Birliği’ne 
(AB) uyum sürecinde en geç 2013 yılına kadar tamam-
lanacak.”

Yazarın “gerçek bir reform” dediği ºeyin özü, yine aynı yazı-
da ºöyle açıklanmıºtır:

“Yeni sistemle birlikte devlet memurlarının çalıºma siste-
mi özel sektörde olduğu gibi serbest sözleºme esasına 
dayanacak. Devlet veya memur tek tarafl ı olarak sözleº-
meyi feshedebilecek... Devlet artık çalıºmayan, iºini ak-
satan ya da vatandaºa kötü davranan memurunu uyar-
makla kalmayacak, aynı zamanda iºine son verebilecek.”

Peki bu değiºikliğin nedeni neydi? Yazar bu sorunun yanıtını 
“AB’ye uymuyor” baºlığıyla vermektedir. Habere göre AB tara-
fı üyelik görüºmelerinde 657’yi aºağıdaki gibi eleºtirmiº ve de-
ğiºtirilmesini istemiºtir:

“Türkiye’nin AB ile yaptığı müzakerelerde 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunu “iº garantisi” özelliğiyle gündeme 
geldi. AB tarafı sendikal haklar, grev ve lokavt konularının 
görüºülmesi sırasında 657 sayılı yasanın serbest çalıºma 
mekanizmasına ters düºtüğünü ilettiler. Çalıºma hayatı-
nın kamu ya da özel sektör ayrımı olmaksızın bir bütün 
içerisinde ele alındığına iºaret eden AB tarafı, 657 sayı-
lı yasanın özellikle iº garantisi vermesi nedeniyle kamu 
çalıºanları açısından bu bütünlüğü bozduğunu belirttiler.”

Gazeteci’nin bu bilgiyi Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yö-
neticilerinden aldığı anlaºılmaktadır. Birebir tanıklığa dayandığı 
anlaºılan bu istekler karºısında Türkiye’nin ne yapmak zorunda 
kalacağı da “üst düzey bir bürokrat” tarafından açıklanmıºtır:

AB müzakerelerini değerlendiren AB Genel 
Sekreterliği’nden üst düzey bir bürokrat, “AB’de, 657’nin 
çalıºma hayatı kurallarına uygun düºmediği açıkça ifade 
edildi. 657, AB’de ‘iº garantisi’ olarak algılanıyor. Sendikal 
haklar, grev, lokavt... Bütün bunlar serbest piyasa ortamı-

nın, çalıºma hayatının olmazsa olmazları. Türkiye hemen 
değil ama mutlaka kamu çalıºanlarına iº garantisi 
sağlayan 657’yi değiºtirmek zorunda kalacak” dedi.

ABGS üst yöneticisine mal edilerek verilen bu ifadeye göre, 
657’yi değiºtirmek iº güvencesini ortadan kaldırmak; memur-
luk yerine sözleºmelilik sistemine geçmek” demektir. Bu “he-
men” yapılmayacaksa da “mutlaka” yapılacaktır. Aslına bakı-
lırsa baºka yetkililer de Gazeteci’ye, değiºikliğin parça parça 
baºlatıldığını dile getirmiºlerdir:

“Devlet personel rejimi konusunda bilgi veren yetkililer 
de, 657 sayılı yasada ciddi değiºiklikler yapılmaya baº-
landığını, ancak henüz iº garantisini düzenleyen konulara 
değinilmediğini söylediler. Yetkililer, “AB’nin tarif ettiği ºe-
kildeki değºiklikler için biraz daha zamana ihtiyaç var. An-
cak, kamu personeli sisteminde büyük bir değiºiklik fi i-
len zaten yaºanıyor. Kamu çalıºanları hızla sözleºmeliye 
doğru kaydırılıyor. Yeni alınan elemanlar uzunca bir süre-
dir sözleºmeli statüde istihdam ediliyor. Mühendisler baº-
ta olmak üzere teknik personelin büyük bölümü sözleº-
meli. Sözleºmeli veznedarlar bile var. Bu personelle dev-
let birer yıllık sözleºme imzalıyor. Süre bitiminde görev de 
bitiyor. Bu sayı arttığında AB’ye uyum daha kolay olacak” 
dediler.

Sendikalar ve personel üzerine çalıºan uzmanlar, 657’yi de-
ğiºtirmek giriºimlerinin gerçekte memuriyeti tasfi ye anlamına 
geldiğini uzun zamandır dile getirmektedirler. Aynı biçimde, 
4-B ve 4-C, yani sözleºmeli ve geçici personel istihdamında-
ki artıºa ve 657’nin mümkün saydığı dört istihdam türü dıºında 
tanımsız “diğer” kategorisine atılmıº yasa dıºı istihdam türle-
ri geliºtirildiğine dikkat çekilmektedir. Yukarıda alıntılanan yazı, 
bu saptamalar karºısında hiçbir doyurucu açıklama yapmayan 
“yetkililer”i iº üstünde yakalama olanağı verdiği için kayda de-
ğerdir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı ve “Gerekçesi”nde 657’yi 
Değiºtirmek

Ama bu haberin/yazının bir değeri daha vardır. AB müzake-
relerindeki dayatmalardan biri olduğu anlaºılan 657’yi değiº-
tirme iºi, ülkenin ulusal planına sokularak komut haline geti-
rilmiºtir:

“AB’den gelen bu kritik uyarıyı değerlendiren Türkiye, 
2007-2013 dönemini kapsayan 9. Plan’a 657 sayılı ya-
sanın değiºtirilmesiyle ilgili maddeyi ekledi. Plan metnine 
göre Türkiye, 657 sayılı yasayı kaldırıp bunun yerine ge-
çecek yeni bir yasa yürürlüğe konacak. Yasa değiºikliğiy-
le ilgili çalıºmaların baºladığına iºaret edilen plan metnin-
de, gerekçe AB’ye uyum olarak ifade edildi, ancak iº ga-
rantisinden bahsedilmedi.”

Gazete’ci bu haberi Plan hazırlıklarının tamamlandığı gün-
lerde vermektedir. Resmi Gazete’de 1 Temmuz 2006 günü, 
26215 sayılı nüshaya ek (mükerrer) olarak yayınlanmıº Doku-
zuncu Kalkınma Planı’na bakıldığında Gazeteci’nin doğru söy-
lediği görülür. Gerçekten de 657’yi değiºtirmek Plan’da yeri-
ni almıºtır:

“Dokuzuncu Kalkınma Planı
5.6.3 Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliºtirilmesi

310. Kamu personelinin yetkin bir seviyeye ulaºtırılma-
sı için kamu kurum ve kuruluºlarında etkili bir insan kay-
nakları planlaması yapılamamaktadır. Kamu personeli-
nin yeterli hizmet içi eğitime tabi tutulmaması, kamu ça-
lıºanlarının iºlerini verimli bir ºekilde yürütecek bilgi ve 
beceriye kavuºmasını engellemektedir.

311. Kamu kesiminde görevde yükselme konusunun 
mevzuatta açık ve yeterli ºekilde tanımlanmamıº olması, 
etkili bir ödüllendirme sisteminin bulunmaması ve ücret 
dengesizliği kamu çalıºanlarının kendilerini geliºtirmesi-
ni olumsuz yönde etkilemektedir.

312. Kamu personelinin kurum ve kuruluºlar arasında 
dengesiz dağılımı ve personel yetersizliği sorunları göze 
çarpmaktadır. Kamu kurum ve kuruluºlarında norm kad-
ro uygulamasına tam olarak geçilmemiº olması kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği personel sayısının ve personel-
de aranacak niteliklerin bilinememesine yol açmaktadır.

313. Söz konusu sorunlara çözüm getirmek amacıy-
la, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yerini almak 
üzere yeni bir kanun çıkarılması yönünde yapılan çalıº-
ma sürdürülmektedir.”

Gazeteci’nin dediği ve hemen üstteki alıntıdan görüldüğü 
gibi, Plan’da AB etkeninden hiç söz edilmemiºtir. AB gerekçe-
si ya da AB’ye uyum hedefi , 2006/10366 sayılı Bakanlar Ku-
rulu kararı olarak ilan edilmiº Plan Stratejisi’ndedir; bu yazının 
hemen baºında aynen aktarılmıºtı: “... istihdam koºullarının AB 
Müktesebatına uyumu temin edilecektir.”

Dokuzuncu Plan, “üzerinde uzlaºma sağlanmamıº olan bir 
AB bütçesinden yararlanma fantezisine dayalı” bir plandır. 
657’yi değiºtirmek, bu fantezinin yatıºmasına - coºmasına du-
yarlı olarak yavaºlayan - hızlanan bir kamu yönetimi reformu 
parçasıdır. Baºka bir deyiºle bu iºin mantığı Türkiye’nin ihtiyaç-
larına ve ulusal kalkınmasının geleceğine bağlanmıº refl eksler-
le örülmez. Bu iºin mantığı, Türkiye’nin halihazırda gerçekleºtir-
diği harcamalar içinde esamesi okunmayan büyüklükte bir fi -
nansman kaynağına ve Türkiye’nin devasa kalkınma sorunun-
da hiçbir etkisi olmayan projecilik yağmasına endekslidir.

Kısacası, 657’yi değiºtirmek giriºimlerini derinlemesine an-
lamak ve gündeme gelebilecek diğer değiºiklikleri zamanında 
görebilmek, AB Sorunu’nu yakın izlemeye almayı gerektiren iº-
lerden biridir. Bu iºin gereğini yerine getirebilmek ise, sendika 
dünyasını kilitlemiº olan bir görüºün yanlıºlığının iyice anlaºıl-
masına bağlıdır. Bazı konfederasyonlar ile sendika yönetimleri-
nin “Türkiye içsel dinamiklerle değil, AB-çıpası sayesinde Batı 
dinamikleriyle demokratikleºir; istihdam koºulları AB müktese-
batına uyumlu hale getirilmelidir” yolundaki görüºü, kamu is-
tihdamındaki ileri hakların elden çıkmasını kolaylaºtırmaktan 
baºka birºeye hizmet etmeyecektir.

AB’nin istihdam koºulları müktesebatı, otuz yıldan bu yana 
“esnek”, “sözleºmeli”, “performansa dayalı”, kısacası “gece 
bekçisi devlet’in mevzuatıdır. AB ülkelerinde 20. yüzyıldan kal-
ma “refah devleti” mevzua-tından geriye kalan pek birºey yok-
tur; gelecek ise neoliberal devletin bürokrasisine yöneliktir. Me-
mur ve iºçi sendikacısı, AB mevzuatından ileri istihdam hakları 
devºirmek bir yana memurluk ve kamu iºçiliğinin, en sonunda 
da sendikaların tasfi yesinden baºka birºey bulamaz.

TASARI’NIN AÇIKLANMAYAN AMACI NEDİR?
Anayasal değiºtirilemez temel ilkelerden biri “sosyal devlet’tir. 

Bu ilke, ancak, yönetim sisteminin, bu ilkenin gereklerine uy-
gun mekanizmalar üzerinde yürümesiyle var olabilir. Tasarı, ön-
gördüğü yeni kamu personel rejimi ile, sosyal devletin gerek-
lerini karºılamaktan uzak bir yönetsel yapı kurmaya giriºmiºtir. 
Kurulmak istenen yeni rejim, “holding tipi” bir devlet yönetimi 
modelini desteklemektedir. Bu, ilgililer ve hatta artık genel ka-
muoyu tarafından da oldukça iyi bilinen ‘düzenleyici devlet’ ya 
da ‘jandarma devlet’ ya da ‘gece bekçisi devlet’ ya da ‘etkin 
devlet’ ya da ‘piyasa dostu devlet’ biçiminde farklı adlarla bili-
nen küreselci devlet modelidir.

Tasarıda açıklanmaksızın hedefl enen yeni tip-devletin temel 
özelliği, “kamu hizmeti sunmamak”tır; devlet bu iºleri özel sek-
töre ve bazılarını sivil toplum kurumu görünüºü altındaki ºirket-
leºmelere terk edecektir. O nedenle “kamu hizmeti görevlileri”ne 
gerek duyulmamakta, yani memuriyet sistemi kaldırılmaktadır.

Devlet kamu hizmeti sunmayacağına göre, devletin iºi, bun-
ları yapacak olanların uyacakları kuralları koymak ve kuralla-
ra uygunluğu denetlemekten ibaret olacaktır. İºte bunu “me-
mur” değil “uzman” yapacaktır. Yönetim Bilimi, gücün ve ikti-

darın “uygulama”da saklı olduğunu çoktan keºfetmiºtir; o hal-
de “uzman”, ancak hizmet sunumunun devredildiği aktörler-
le birlikte ve onların dile getirdiği zorunlulukları göz önünde tu-
tarak karar verebilir. O halde “memur”un genel kamu yararına 
bağlı konumu kırılmalı, bunun yerine piyasa hedefl erine bağ-
lı “uzman”lık konumu yaratılmalıdır. Tasarı, devletin çekirdeğini 
oluºturan bakanlıkları “memurluk” yerine “uzmanlık” adını ver-
diği bir sisteme kaydırmaktadır. Sistem kariyer ilkesini terk et-
mekte, Amerikan iº sınıfl aması yani kadro sistemine kaydırıl-
maktadır.

Böyle bir yeni tip-devlet, yöneticilik makamlarının da kariyer 
sistemi dıºına çıkarılmasını gerektirir. Tasarı üst kademe yöne-
ticilik makamlarını memurluk kariyerinin ve hatta uzmanlık sis-
teminin dıºına çıkarmakta, yüksek bürokrasi makamlarını özel 
sektöre açmakta ve ‘siyasal iktidarla gelip-gider’ kılmaktadır.

Aºağıda ayrıntılı olarak üzerinde durulacağı üzere, yalnızca 
yöneticilik makamları ile uzmanlıklar değil, tüm kamu personeli 
için geçerli olmak üzere, değerlendirme ve ilerleme-yükselme 
sistemi de değiºtirilmektedir. Mevcut sicil sistemi kaldırılmak-
tadır. Yerine “sopa ve havuç” sistemi olarak disiplin/ceza - gös-
terge/ödüle dayalı bir sistem getirilmektedir. Bu, memuriyetle 
değil ancak sözleºmeli istihdam ile bağdaºabilen bir sistem-
dir; Tasarı tüm kamu istihdamında sözleºmeliliği temel tür hali-
ne getirmeye yönelmiºtir.

Bu özelliğin açık kanıtı, Tasarı’da “kadro kaldırma yetkisi”nin 
adeta Yönetmelik mantığıyla düzenlenmiº bulunmasıdır. Tasarı, 
kamu personel istihdamında ºimdiye kadar görülen özelleºtir-
me kaynaklı tasfi yeden daha geniº ve sürekli bir tasfi ye süreci-
ne hazırlanıldığını göstermektedir.

Tasarı gerçekte bir modele oturduğundan, henüz 
düzenlenmemiº ama Tasarı yasalaºırsa baºka adım-
larla gündeme getirileceğini ileri sürebileceğimiz ºu 
iºlemler yapılacaktır: 

Yöneticilik kadroları ayrı bir personel kategorisi haline geti-
rilecek; “uzmanlık” dıºındaki memurluklar da kadro-tanımlı 
yani sözleºmeli hale getirilecek; kadro ilgası ile memurluğun 
ilgası tek iºlemden ibaret kılınacak, yani kadro kaldırılırsa ki-
ºinin kamu göreviyle bağı da kesilecek; böylece kamu perso-
nel sistemi özel sektör personel sistemi ile özdeºleºtirilecektir. 
Sendikal örgütlenme, toplu sözleºme ve hatta grev hakkı, iºte 
bu yapı yaratıldığında, her türlü kısıtlamadan temizlenmiº ola-
rak tanınacaktır. Fiilen kullanılmasını önledikten sonra her tür-
lü hakkı sınırsız vermek, bu modelin geri özünü açığa vuran en 
çarpıcı yanıdır.

Yukarıda özetlenen model, küresel yeni-sağcılığın 
yeni tip-devlet modelidir ve uygulama ayrıntıları 
ABD yönetim örneğinden devºirilmektedir:

Son çeyrek yüzyıldır Dünya Bankası, IMF, OECD, vb... ku-
ruluºlar, Amerikan uygulamasını temel alıp, önerilerini ‘kürek 
çeken değil dümen tutan’ devletin örgütleniº modeli olarak 
benimsetmeye uğraºmaktadırlar. Böylece, vergilendirme ve 
kamu iktisadi teºebbüsleri eliyle yükselen ‘sosyal devlet’ ye-
rine ‘düzenleyici-denetleyici’ yeni tip-devlet yaratılmaya ça-
lıºılmaktadır. Her türlü toplumsal hizmet özel sektörce görü-
lecek, bunların fi nansmanı fi yatlandırmayla sağlanacak; dev-
let ise özel sektörün çalıºma düzenini piyasaya uygun kurallar 
koyarak, bu kurallara uyulmasını denetleyerek, piyasa huzu-
runu bozan ºeyleri ‘kamu -piyasa- yararı’ için cezalandırarak 
düzeni koruyacaktır. Böylece “makroistikrar” korunmuº, devlet 
“mali disiplin” altına alınmıº, kamu yönetiminin personel sayısı 
ve hacmi sınırlandırılmıº, elbette her türlü hizmet kamu hizme-
ti ortadan kalktığı ölçüde küresel rekabete açık tutulmuº ola-
caktır.

Kısacası, getirilen parça-bölükTasarı, “sosyal devlet’i değil 
“düzenleyici devlet’i destekleyen bir bürokratik bünye yarat-
maya odaklanmıºtır.
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Öngörülen yeni bünye, (1) “Kamu hizmeti”ni ortadan kaldıra-
rak, her vatandaºın “siyasal hakkı” olan kamu hizmetine girme 
hakkını yok etmektedir. (2) Anayasada değiºtirilemez hüküm-
lerden biri olan “sosyal devlet ilkesi”nin en temel mekanizması-
nı ortadan kaldırmaktadır. (3) Günümüzde sayısı 3 milyon olan 
kamu personelinin iº güvenceli kariyerini tehdit etmektedir.

Tasarı’nın öngördüğü değiºiklikler maddeler halinde 
temel olarak beº noktada toplanmaktadır:
(1) Siyasal iktidarın “kadro kaldırma yetkisi” sık ve yaygın 
kullanılabilir kılınmaktadır.

(2) Devletin çekirdek yönetiminde memuriyet-kariyer 
sistemi tasfi ye edilmekte, sözleºmeli-kadro sis-temi asıl 
kılınmaktadır.

(3) Üst kademe yöneticilik makamları özel sektöre ve 
serbest meslek sahiplerine açılmaktadır.

(4) Değerlendirme sistemi “disiplin” ile “ödül” uçları üze-
rinde yükselen “performans sistemi”ne dönüºtürülmek-
tedir.

(5) İzin hakları ile kadın ve özürlü çalıºma koºullarında 
yapılan iyileºtirmeler, ilk dört özellik ve sendikal müca-
dele karºısında verilen ödünler ve Tasarı’nın geri niteliği-
ni örtme amaçlı hükümlerdir.

Aºağıda bu beº özellikten ilk dördü ayrı baºlıklar halinde ay-
rıntılı olarak incelenmiºtir.

KADRO KALDIRMA YETKİSİNİN GENİªLETİLMESİ
Tasarı’nın özelliklerinden biri, “haberci Tasan” olmasıdır. Bu 

Tasarı’nın getirdiği ana haber, siyasal iktidarın kamu istihda-
mında, tarihte görülmüº kimi büyük örneklere parmak ısırta-
cak bir “tensikat’a hazırlandığıdır. Tensikat, partizan siyasete ait 
personel iºlemine verilen addır. Ekmekle oynama; kariyeri boz-
ma; iºten çıkarma; teknik adıyla da personel azaltma demektir.

İºten çıkarma haberi, Tasarı’nın Madde-4’ündedir. Bu mad-
deyle 657 sayılı yasanın 91. Maddesi değiºtirilmektedir. 657 / 
91, “Kadroları Kaldırılan Devlet Memurları” baºlığını taºır. Üç 
kattan fazla büyümüº olan yeni maddede, personel azaltma-
nın nasıl yapılacağı konusu ayrıntılarıyla düzenlenmiºtir.

Bu çerçeve, baºlıca memurluk güvencelerinin kaldırılma-
sıyla sağlanmıºtır.

ªimdiki yasaya göre “kadrosu kaldırılmıº olanların memurluk-
la ilgileri, emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği 
hakları ile yükümlülükleri devam eder” hükmü açıkça yazılıdır. 
Bu cümle, memurluk güvencesi kurumunu düzenleyen en te-
mel hükümlerden biridir. Tasarı en temel haklardan birini dü-
zenleyen bu açık cümleyi gereksiz görerek kaldırmıºtır. Me-
murluk güvencesini oluºturan bu hükmün yokluğu, kadrosu 
kaldırılan memurun memurluk dıºında baºka statülerdeki kad-
rolarda çalıºtırılmasını mümkün hale getirir.

ªimdiki yasada “kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan me-
murlar varken bunların sınıf ve derecelerinde boºalacak kad-
rolara baºkaları atanamaz” denir. Tasarı’yla yapılan değiºiklik-
te bu cümle de çıkarılmıºtır. Böylece, kadro kaldırma iºlemi-
nin, o kadrodaki memurdan kurtulma iºlemine dönüºtürülme-
si yolu açılmıºtır.

ªimdiki yasaya göre, kadrosu kaldırılan memurun kendi ku-
rumunda ya da baºka bir kurumda, “eski sınıfl arındaki derece-
lerine eºit bir göreve atanmaları mecburidir”; yani bu memurla-
rın baºka bir sınıfta eº değerde göreve atanma güvencesi var-
dır; Tasarı’da bu cümle de yer almamaktadır.

Tasarı bambaºka hükümler getirir:

Kadrosu kaldırılan memurun baºka bir göreve atanması için, 
yasada olmayan birºey yapılmıº, atama 6 ay içinde yapılır de-
nerek süre belirsizliği ortadan kaldırılmıºtır; bu elbette iyi bir 
ºeydir.

Tasarı, yeni görevin eski sınıftaki dereceye eºit olma zorun-

luluğu” yerine “niteliklerine uygun bir göreve” atanmayı yeter-
li saymaktadır. Nitekim, eº-görev zorunluluğu kaldırıldığının iki 
kanıtı vardır:

(1) Tasarı, yeni atanılan görevin mali hakları daha düºükse, bir 
geçiº dönemiyle, memurun daha düºük mali haklarla (yani es-
kisinden daha geri konumda) çalıºtırılabileceğini söylemekte-
dir.

(2) Müdür ve daha yüksek kadrolarda çalıºanlar; denetim (tef-
tiº) birimlerinde çalıºanlar; danıºma (müºavir; hukuk birimi,vb.) 
iºlerinde çalıºanlar “Araºtırmacı” kadrosuna geçirilecek; diğer-
leri niteliklerine uygun yerlere gönderilecektir.

Tasarı, bu iºlemlerin Devlet Personel Baºkanlığı’nca (DPB) 
yapılacağını belirtir. Tensikata konu olan kurumlar, kadrosu kal-
dırılan memurları DPB’na bildirecek, DPB ise 45 gün içinde 
atamanın yapılabileceği uygun kurumu belirleyip bu kuruma 
teklifte bulunacak; teklif yapılan kurum, zorunlu olarak, öneri-
len atama iºlemini 30 gün içinde yapacaktır.

Bu iºlemler, özelleºtirme nedeniyle kadrosu kaldırılan çok sa-
yıda kamu görevlisinin birebir yaºayarak tanıºtığı iºlemlerdir. 
Tasfi ye edilen kamu kurum ve kuruluºlarında binlerce kiºi, hiç 
tanımadıkları kurumlara gönderilmiº ve hem onlar hem de ku-
rumlar, gelecek planlaması altüst olmuº bir ortama sürüklen-
miºlerdir. Yetiºmiº ve nitelikli iºgücü, kendilerini ve sahip olduk-
ları nitelikleri talep etmeyen kurumlara “emirle” gönderildikle-
rinde, ortaya çıkan sonuç hala hesaplanamamıº bir iº ve iº-
gücü kaybı, bozuk ve boğucu bir çalıºma ortamı doğması ol-
muºtur.

Tasarı herºeyden önce bu hükmü nedeniyle, 1.700.000 me-
muru, hiçbir istisna olmadan, kadro ve görev güvencesi üze-
rinde kapsamlı değiºiklikler yapılacağı haberi nedeniyle doğru-
dan ilgilendirmektedir.

Memur kadrolarının kaldırılması durumunda, memurun istih-
dam edileceği kurum ve yerleºtirileceği gö-rev, siyasal iktida-
rın kararına bırakılmıºtır. Memuriyette kadroya bağlı görev ve 
görev yeri güvencesi sağ-layan hüküm ortadan kaldırılmıºtır. 
Özelleºtirme politikası çerçevesinde izlenen yol, genel kura-
la dönüº-türülmüºtür. Bu değiºiklikle birlikte, “kadro kaldırma 
yetkisi” tüm kamu sistemini sürekli tehdit edecek bir yetki ola-
rak kullanılabilecek serbest yetkiye dönüºtürülmüºtür.

KARİYER SİSTEMİNİN TASFİYESİ ve “İª SINIFLAMA” ya 
da “NORM-KADRO SİSTEMİ’NE GEÇİª

Tasarı’nın 19. maddesi, 657 sayılı yasada olmayan yeni bir 
düzenleme getirmektedir. 657 sayılı yasaya “ek madde40” ola-
rak yapılan bu eklemenin baºlığı “UZMAN İSTİHDAMI”dır.

Buna göre, tek tek adları sayılan 9 bakanlığın ve 12 merke-
zi kurumun merkez örgütlerinde, “ana hizmet birimlerinde, uz-
man ve uzman yardımcısı istihdam edilir.” Ayrıca bu istihdam, 5 
bakanlığın taºra örgütlerinde de gerçekleºtirilecektir.

Yönetim sistemimizde 15 hizmet bakanlığı olduğuna göre, bu 
hüküm yalnızca 6 bakanlıkta uygulanmayacaktır; bunlar Çalıº-
ma, Çevre-Orman, Kültür ve Turizm, Maliye, Sanayi, Ulaºtırma 
bakanlıklarıdır. Bunların burada sayılmama nedeni, bu kurum-
larda uzmanlık uygulamasının parça parça baºlamıº olmasıdır. 
Örneğin Çalıºma Bakanlığı’nda ve Maliye Bakanlığı’nda sis-
tem uygulamadadır; unvanlarda değiºiklikler yapılmakla yeti-
nilmiºtir. Bu durumda Tasarı’nın tüm bakanlık merkez örgütleri-
ni kapsamı içine aldığı söylenebilir.

Toplam 9 bakanlık ve 12 kurumda çalıºtırılacak uzmanların 
unvanları bakanlıkların ve ilgili kurumların adlarını taºımaktadır: 
Adalet Uzmanı, Milli Savunma Uzmanı, İçiºleri Uzmanı, Dıºiº-
leri Uzmanı, Milli Eğitim Uzmanı, Bayındırlık ve İskan Uzmanı, 
Sağlık Uzmanı, Tarım ve Köy İºleri Uzmanı, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Uzmanı, bakanlıklara alınacak uzmanların adlarıdır. Di-
ğer kurumlara alınacaklarda da benzer bir durum vardır: Dev-
let Su İºleri Uzmanı, Karayolları Uzmanı, Orman Genel Müdür-

lüğü uzmanı, Basın Yayın ve Enformasyon Uzmanı

Bunlar ÖSYM eleme sınavına girecek, sonra kurumlarca ya-
pılacak “yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü” sınava alınacaklardır. 
Alınanlar üç yıl uzman yardımcısı olarak çalıºacaklar, uzmanlık 
tezi ve yeterlik sınavından sonra uzman olabileceklerdir. Bir ºe-
kilde uzmanlık sisteminden düºen olursa, bunlar “kurumlarında 
durumlarına uygun kadrolara” atanacaklardır. Demek ki unvan-
sız memur olacaklar, “ana hizmet birimlerinin asıl ve sürekli iºle-
ri” dıºında çalıºtırılacaklardır.

Uzmanlar, “kadroları karºılık gösterilmek ºartıyla sözleºme-
li olarak çalıºtırılabilir.” Sözleºme ücretleri, Bakanlar Kurulu’nca 
belirlenecektir. Aralarından emsallerine göre daha baºarılı ça-
lıºmalar yapanlara, birim amirinin önerisi üzerine, üst yönetici-
nin onayı ile, yılda iki kez bir aylık tutarında “teºvik ikramiyesi” 
ödenebilecektir. Disiplin cezası alanlara, belli dönemler için, bu 
ikramiyeler ödenmeyecektir. Bu personele, o kurumdaki diğer 
çalıºanlara ödenen tazminat, ek ödeme, döner sermaye, ik-
ramiye, fazla mesai, vb. baºka hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

Tasarı, iºte bu çerçevede 21 merkez + 5 taºra kurumuna “ge-
nel idare hizmetleri sınıfından” 3. Derecede 1140 uzman ve 9. 
Derecede 2540 uzman yardımcısı kadrosu kurmuº, bunlar 190 
sayılı kadro kararname-sine eklenmiºtir. Atamaların genel ola-
rak iki yıl içinde yapılmasının istendiği görülmektedir. [“Anılan 
kadrolara yapılacak atamalar, iki yıl süreyle merkezî yönetim 
bütçe kanunlarında yer alan açıktan veya naklen atamaya iliº-
kin kadro sayısı kısıtlamalarına tâbi değildir.” B) fıkrası son cüm-
le]

Uzman İstihdamına Geçiºin Tarihsel Anlamı Nedir?
Tasarı, Türkiye’de 1965 - 1970 - 1974 yıllarında kendi sonuç-

larına ulaºmıº “iki sistem kavgası”nı, parça-lama ve tanınmaz 
hale getirme yöntemiyle sürdürmektedir. Devlet yönetsel ya-
pılanmasını kariyer sisteminden ayırıp iº sınıfl andırma sistemi-
ne dönüºtürmeye çalıºmaktadır. Bunun için 657/md.3 “ilkeler” 
bölümü ile Bölüm ll-Kısım IV - Sınıfl andırma bölümü (md 32-
35) üzerine eğilmesi gerekirken, bunlara iliºkin hiçbir ºey söyle-
meden iº görmeyi yeğlemektedir.

657 sayılı yasa 1965 yılında kabul edildiğinde, en sıkıntı-
lı maddelerinden biri, 3 numaralı olandı. Burada, devlet me-
murluğu sisteminin kurucu ilkeleri yazılmak istenmiºti. Böylece 
personel rejiminin hangi sisteme göre kurulduğu açıkça belirtil-
miº oluyordu; getirilen rejimin üç temel ilkesi vardı. Bunlar sıra-
sına göre (A) Sınıfl andırma, (B) Kariyer, (C) Liyakat idi.5

Son iki ilke, hiç değiºmeden bugüne kadar geldi. İkisi de 
birinci ilkeye göre tanımlanmıºtı; ne var ki sınıfl andırma ilke-
si 1970 yılında değiºtirildi. Daha önemlisi, sınıfl andırma ilkesi-
ni ete kemiğe büründüren “Sınıf’ın tanımı 657/md.32’de yapıl-
mıºtı; bu tanım 1970’te değiºtirildi ve 1974 yılında tümüyle sili-
nip kaldırıldı. Böylece, tanımı olmayan sınıf’a dayalı sınıfl andır-
ma ilkesi boºluğa düºtü ve sistem 10 hizmet sınıfı üzerine ku-
ruldu; kariyer ve liyakat ilkeleri de buna göre iºledi.

1965 yılında sınıfl andırma ilkesi ºöyle tanımlanmıºtı: görevleri 
+ memurları (1) görevin gerektirdiği niteliğe, (2) mesleklere, (3) 
görevin devlet için taºıdığı değere göre sınıfl ara ayırmak. 1970 
yılında iº sınıfl ama-sının tahammül edemediği (3) numaralı öl-
çüt çıkarıldı; çünkü bu “iº” ile ilgisi olmayan, kamu yararı ile ilgi-
li genel-yönetsel ilkeydi. Yine 1970 yılında madde 32’deki sınıf 
tanımı da değiºtirildi: sınıfın “müºterek yetiºme” gerektiren bir 
ºey olduğunu söyleyen önceki düzenleme kaldırıldı; çünkü bu, 
hizmet öncesi eğitim/diploma ölçütüne dayanan kariyer sis-
temine aitti. Ve maddeye “meslek gruplandırma yönetmeliği” 
çıkarılacağı eklendi; bu, Amerikan MOG (major occupational 
groups; ana meslek grupları) modelinin inºa edileceği demekti.

1974’te yön değiºti: md.3’teki sınıfl andırma ilkesine ‘dev-
let için taºıdığı ölçüt’ geri getirilmedi. Ama 1970’deki md. 32 
tümüyle kaldırıldı. Sonuçta, bugün bildiğimiz genel idare hiz-
metleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı vb. gruplandırmalar yapıl-

dı; bunların sayısı 10 oldu. Ama bunlar, “iº sınıfl ama”, “kadro”, 
“normkadro” hücreleri üzerine inºa edilmedi.

Kısmen 1965 ve tümüyle 1970 hükümleri, AKP hükümetleri-
nin yapmayı amaçladıkları değiºikliklerin geçmiºidir. Yapılmak 
istenen, örneğini ABD personel sisteminde gördüğümüz mo-
deli kurmaktır. Bu model “sınıfl andırma modeli”dir; sistem biz-
deki gibi 10 “sınıf’a değil 17.000 sınıfa (class) dayanır. Bunlara 
bizde kullanılan sözcükle ‘norm-kadro’ adı da verilebilir. İlerle-
me- yükselme, iºte bu dar kadro hücreleri içindeki hareketler-
dir; bizdeki kariyer ilkesinde olduğu gibi 10 hizmet sınıfında en 
yüksek yöneticilik görevlerine gelmek değildir.

Türkiye’de “sınıf”, Amerikan sisteminin “grup”ları olarak kal-
mıº, dolayısıyla geçerli olan sistem “iº sınıfl ama” değil kariyer 
sistemi olarak iºlemiºtir.

Tasarı, iºte bu mücadelenin devamı olarak, ºimdi “uzman-
lık” adını verdiği uygulamayla, tüm bakanlıklar sistemini kari-
yer esasından koparıp norm-kadro ya da iº sınıfl aması esası-
na doğru dönüºtürmektedir. Bu esas, istihdamda, kariyer ilke-
sinin öngördüğü “kamu hizmetine en alt basamaktan girip en 
üst düzey yönetime doğru yükselme” felsefesini, yani memu-
riyet anlayıºını tanımaz. Bu esas, istihdamda sözleºmelilik dü-
zeni üzerinde iº görmeyi gerektirir.

Uzmanlık Sisteminin Özellikleri ve Anlamı Nedir?
Uzman, “belli bir iºte, belli bir konuda bilgi, görüº ve beceri-

si çok olan kimse, mütehassıs, kompetan” demektir. Nitekim, 
Türk kamu personel rejiminde tanımına uygun uzmanlık istih-
damı olmamıº değildir; ancak bu istisnaidir ve istihdamın hu-
kuksal biçimi sözleºmelilik olmuºtur. Tanımına uygun biçimde 
ve geleneksel uygulamada uzman, 657 4-B’deki sözleºme-
li personeldir: “...özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç 
gösteren geçici iºlerde... “ çalıºtırılan bu kiºilerin idari görev-
lerde, yani yöneticilik makamlarında yer alması söz konusu ol-
mamıºtır.

Uzman istihdamının tanımına aykırı biçimde geniºlemesi, bu 
Tasarı’da açık bir biçimde olmak üzere giderek genel kurala 
dönüºmesi, 1980’li yıllarda, baºbakanlık ve baºbakanlığa bağ-
lı Devlet Planlama Teºkilatı gibi kuruluºlarda uygulanmasıyla 
baºlamıºtır. Uygulamanın nasıl geniºlediğini, 657’nin madde 
36-A/ll kodlu paragrafına bakarak izlemek mümkündür. Bura-
da sayılan ve neredeyse tüm merkez örgütlenmeyi kaplayan 
unvanlar, kamu personel rejiminde istisnai uzmanlık uygula-
masının memurluğun yerini alıºına kanıt oluºturmaktadır.

Tasarı’da öngörülen uzmanlık sistemi, “kurum bazlı”, “yöneti-
cilik yasaklı”, “güvencesiz” istihdama geçiº demektir.

1. Uzmanlık yalnızca ana hizmetlerle sınırlı değil; tüm hizmet 
birimleri için geçerlidir. Dolayısıyla ön-görülen ºey, memuriye-
tin uzmanlığa dönüºtürülmesidir.

2. Uzmanlık, göreve değil kuruma bağlanmıº bir tanımdır. 
Bunun anlamı, personelin örgüt yapısına bağlanmasıdır. Ku-
rum yerelleºirse, bölünürse, küçültülürse, ortadan kaldırılırsa, 
bu iºlem personel için kendiliğinden geçerli olur.

3. Uzmanlık, üst ve orta düzey genel yöneticilik görevlerine 
yükselmeyi önler. Dolayısıyla, memuriyette en alttan girip en 
üst kademeye yükselmeye dayanan kariyer sistemi sona er-
dirilmektedir.

Tasarı, UZMAN İSTİHDAMI’nı, kamu kurumlarının “ana hizmet 
görevleri”ni kaplayacak biçimde tanımlamaktadır. Yani “yardımcı 
hizmetler”, “danıºma-denetim hizmetleri” bu rejimin dıºında bıra-
kılmıº görünür. Oysa durum böyle değildir.

Çünkü, AKP, Tarım Bakanlığı’nın kuruluº yasasını değiºti-
ren ve günümüzde TBMM gündeminde olan yasa tasarısında, 
bakanlık örgütlenmesinde “ana hizmet”, “yardımcı hizmet”, 
“danıºma-denetim hizmeti” bi-çimindeki 1984 tarihli ve 3046 
sayılı yasadaki örgüt tipinden vazgeçtiğini ilan etmiº durum-
dadır. Bu terci-he bakarak, “uzmanlık” adı verilen uygulama-
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yı ‘ana hizmet’ ile sınırlı bırakmayacağı tahmin edilebilir. Benzer 
biçimde, 5018 sayılı mali yönetimi düzenleyen yasa, mali hiz-
meti “gerçekleºtirme sorumlusu”, “harcama yetkilisi” unvanla-
rıyla birimler arası tür ayırımı yapmadan tüm birim yöneticileri 
bünyesine yedirmiº durumdadır. Yine, “iç denetim sistemi” adı 
verilen uygulamayla, denetleme iºlevi yönetim iºlevi içinde eri-
tilmiº durumdadır.

Uzmanlık kavramına uygun olmayan durum, kurum adı ile 
uzmanlık unvanının eºliğidir. Büyük bölümü aynı okullardan alı-
nan diploma koºuluna bağlanmıº olan uzmanlar, kurumsal sı-
navlarla iºe alınacak ve o kurum dıºında istihdamları mümkün 
olmayacaktır. Örneğin bir İçiºleri Uzmanı’nın İçiºleri Bakanlığı 
dıºında iº görmesi olanaksızdır. Böyle biri kurum değiºtirmek 
istese, uzmanlık sözünün tanımı gereği, diğer kurumun uz-
manlığına sil baºtan baºlaması gerekecektir. Bu, günümüzde 
yönetime ve kamu görevlilerine oldukça esnek bir çalıºtırma-
çalıºma düzeni sunan sistemden oldukça katı bir istihdam sis-
temine geçilmek istendiğini gösterir.

Ancak bu katılık, özellikle özelleºtirme ve ademi merkezileº-
me süreçlerini destekleyecek bir katılıktır. Getirilmek istenen 
uzmanlık sistemi, personel varlığını bire-bir örgüt yapısına bağ-
lamıºtır. Böylece bir kamu kurumu daraltılmak ya da yok edil-
mek istendiğinde ya da görevleri baºka bir kuruma devredil-
mek istendiğinde, buna iliºkin karar, baºka bir karara gerek ol-
madan, kadroların kendiliğinden kaldırılması anlamına gele-
cektir. Örneğin Tarım Bakanlığı’nın görevlerinin il özel idarele-
rine devredilmesi kararı alındığında, görevlerle birlikte uzman-
lık kadroları da yeni yere gönderilebilecektir. Yukarıda, kadro-
ların kaldırılmasına getirilen kolaylıklarla ilgili baºlıkta belirtilen 
“memuriyet güvenceleri”nin kaldırılması, iºte bu uygulamaları 
mümkün kılmak için öngörülmüºtür.

Uzmanlar, bakanlıkların ve diğer kuruluºların çekirdeğini oluº-
turacaklardır; iºi bilenler onlardır. Peki uzmanlık ile idari görev-
ler -yöneticilik görevleri arasındaki bağlantı nasıldır? Uzman-
lar, ilk-orta kademe yöneticilikleri için öngörülen “görevde yük-
selme eğitimi ve sınavı”na girebilirler mi? En azından ve bunun 
kadar önemlisi, girmek isterler mi?

ªimdiki uygulamada bu görevlere talip olmak, sözleºme üc-
retinden olmak demektir. Makam tazminatları eklense bile, uz-
man maaº düºmesine rıza göstermek zorundadır. Bu nedenle, 
genel olarak uzmanların bu süreçten uzak durdukları bilinen bir 
gerçektir. Peki, uzman idari göreve getirilebilir mi? Bunun “gö-
revlendirme” yoluyla olabildiğini biliyoruz. Uzman böyle görev-
lendirilmiºse, makamın getirdiklerinden görevde kaldığı süre-
ce yararlanabilmektedir; görevden ayrıldığında yöneticilik hak-
larından hiçbiri ºahsında kazanılmıº hak olarak kalmaz. Bu tip 
yöneticilik, elbette görevlendirmeyi yapan makamın gözünün 
içine bakma yöneticiliğidir; karar sürecinde hizmetin gerekleri-
ne odaklanmak pek söz konusu değildir.

Son paragrafta sorduğumuz sorular, baºka taslak ve tasarı-
lardan bildiğimiz bir tasarruf nedeniyle geçersiz sayılabilir: Yü-
rütülen devlet reformunda, hiyerarºik kademeler sayısının azal-
tılması amaçlanmaktadır. ªimdiki durumda (1) müsteºar, (2) 
genel müdür, (3) daire baºkanı, (4) ºube müdürü, (5) ºef olmak 
üzere beº kademeli olan hiyerarºik kademelenmede son ikisi-
nin kaldırılması tasarlanmaktadır. Dolayısıyla ilk kademe yöne-
ticilikler ortadan kaldırılacağına göre, uzmanların idari görevler 
ile bağlantısı sorunu da kendiliğinden ortadan kalkar.

Peki, uzmanlar üst kademe yöneticilik makamlarına eriºebi-
lirler mi? Bu sorunun yanıtı, Tasarı’nın getirdiği üst kademe yö-
neticiliği siyasallaºtırma ve özelleºtirme tasarrufunda gizlidir. 
Buna aºağıda bakacağız. Ancak burada uzmanlar açısından 
diyebiliriz ki, uzmanlıkta kariyer kendi içinde yapılabilen bir ºey-
dir; bu, kamu hizmetinde genel yöneticilik yolu kapalı bir çalıº-
ma sistemi olacaktır.

İncelediğimiz Tasarı’nın kamu yönetimi sisteminin tümünde 

değiºiklik yaptığını söyleyebiliriz. Sistem üç bölümlü kurgulan-
maktadır:

(1) yöneticiler, (2) uzmanlar, (3) büro memurları.

Uzmanları yukarıda inceledik. Yöneticiler baºlığını aºağıda 
ele alacağız. Büro memurları için ise nasıl bir düzenleme tasar-
landığı konusunda henüz herhangi bir ipucu yoktur. Ama bun-
ları içine alan yeni bir değerlendirme sistemi getirildiğini gözö-
nünde bulundurursak ve bu sistemin de sözleºmeli istihdam-
la iº görebilecek bir düzenek olduğunu söylersek, memurluk 
sisteminin bütünüyle ortadan kaldırılacağını tahmin etmek güç 
olmaz.

ÜSTKADEME YÖNETİCİLİĞİN SİYASALLAªMASI ve 
ÖZELLEªMESİ

Kamu personel rejiminde “idari görev”, yöneticilik görevi de-
mektir. Bu görevler yalnızca memurlar tarafından doldurulabi-
lir; memurların da bu iºleri görebilmeleri için en yüksek ilk dört 
derecede bulunmaya yetecek fi ili hizmet süresini doldurmuº 
olmaları gerekir. Böylece yöneticilik yalnızca yüksek öğretim 
görmüº olanlar için eriºilebilecek bir mertebe haline getirilmiº, 
asıl olarak kapalı kariyer sistemi gereğince “içeriden yüksel-
me” ile doldurulan makamlar olarak kurgulanmıºtır.

Kariyer sistemi birer yıl “ilerleme”, toplam üç yıllık ilerleme ile 
bir “yükselme” hesaplamasıyla hareket etmektedir. Bu durum-
da, kamu hizmetine 9. Dereceden giren bir yüksek okul mezu-
nu memur, yöneticilik görevlerine 15. yılında atanabilir. Yüksek 
lisans yapmıºsa 1, doktora yapmıºsa 2, altı yıl üst üste 90’dan 
fazla sicil notu toplamıºsa 1 daha... gibi özendirici uygulama-
larla bu süre 10 yıla kadar düºürülebilir. En üst düzey kamu 
görevlerine yerleºmek ise, özendiricilerle kazanılan süreler göz 
önünde tutulmaz ve ilerleme-yükselme hiç atlanmadan yürü-
se, 24 yılın sonunda ulaºılabilecek görevlerdir.

Bu uygulama, daha önceden “asansör yükselme” ya da “pa-
raºütle inme” olarak adlandırılan atamalara olanak veren dü-
zenlemelere konu edilmiºtir. Düzenlemelerin yapıldığı 657/68. 
Madde, aºağıda ilk sütun-dan görüleceği gibi 1984, 1989, 
1993 yıllarında Anayasa Mahkemesi denetimine de açılan çe-
ºitli müdahalelere uğramıºtır. Yapılan değiºikliklerin iki temel 
özelliği vardır:

(1) Yöneticilik görevlerine atanabilmek için gerekli süreyi 
azaltmak,

(2) Bu görevlere memurluk sistemi ve kamu yönetimi dıºın-
dan atamalar yapabilmek.

Siyasal iktidarların ve piyasa aktörlerinin, kamu yönetimini 
“bürokratik oligarºi” olarak hedef tahtası yapmaları, teknik açı-
dan bu uygulama nedeniyledir. Kendi içinden yükselmeye da-
yalı kariyer sistemi yönetsel kural ve uygulamaların güvence-
si iken; bunlar siyasal iktidar ve üçüncü kiºiler/piyasa unsurla-
rı bakımından amaçlara ulaºmanın, “yenileºme”nin, “hızlı iº”in, 
“tasarruf’un engelleri olarak görülmektedir.

Tasarı da aynı ºeyi yapmaya çalıºmaktadır.

Tasarı yöneticilik görevleri için değerlendirmeyi “sicil sistemi” 
dıºına çıkarmıº, disiplin ve ödüle bağlamıº-tır; buna aºağıda 
değineceğiz.

Bu uygulamaya göre baºbakanlık müsteºarlığı, büyükel-
çilik, din iºleri baºkanlığı gibi en üst düzey kamu yöneticiliği 
makamına oturabilmek için 12 yıl hizmet yeterli sayılmaktadır. 
657’nin 24 yıllık süresi bir kat azalmıºtır. Tasarı, 1980’li yıllar-
da getirilmiº olan bu gevºemeyi sürdürmekte, ama buna yeni 
bir boyut eklemektedir: 657, 12-10-8 yıl hizmetin hangi kurum-
larda -kamu yönetiminde- geçirileceğini belirlemiº ve bunun 
“fi ilen çalıºma süresi” olmasını ºart saymıºtır. Oysa Tasarı yer 
göstermeden ve fi ili çalıºma süre-sini belirtmeden “hizmetin 
bulunması”nı ºart saymaktadır.

Tasarı’ya göre tüm yaºamı yabancı kuruluºlarda ya da özel 
sektörde geçmiº kiºilerin, belediye baºkanlığı ile il genel mec-

lisi ve belediye meclisi üyeliği yapmıº olanların, buralarda ge-
çirdikleri sürelerin tamamı, kamuda geçmiº gibi sayılabilecek-
tir. Buna göre, kamu yönetiminde hiç çalıºmamıº bir müteah-
hit, üç dönem belediye baºkanlığı yapmıºsa müsteºar, genel 
müdür gibi en üst yöneticilik makamlarına doğrudan doğru-
ya atanabilecektir. Daha düºük yöneticilik makamlarına atan-
mak sözkonusu olduğunda ise, dıºarıdaki hizmetin ençok altı 
yılı geçerli sayılacaktır.

Tasarı’da yeni olan, en üst düzey görevlere atanmak için dıºa-
rıdaki hizmetin ençok altı yılını sayma koºulunun tümüyle kalk-
ması; bunun daha alt düzey yöneticilikler için geçerli sayılma-
sıdır.

Bu hükümle birlikte, kamu yönetiminin üst düzey yöneticilik 
makamları, siyasal iktidarla gelip gidecek “siyasal kadrolar”a 
dönüºtürülmektedir. Memuriyet kariyer sisteminin taºıyıcısı 
olan “piramidin tepesi” kariyer sistemine kapanmaktadır.

Üst kademe yöneticilik ve diğer yönetim görevleri, yükselmek 
üzere çalıºan bütün bir gövdeyi “disiplin-ceza ve performans-
ödül” sistemiyle değerlendirme yetkisine sahip olan tepe gö-
rev yerleridir. “Piramidin siyasallaºmıº tepesi” tüm gövdeyi el-
bette doğrudan etkileyecektir. Gövdenin “uzmanlık”, “sözleº-
melilik” sistemine doğru çekildiği akılda tutulursa, ortaya çıka-
cak bürokratik bünyenin partizanlık, akrabalık, iº çevreleri, vb. 
çıkar bağları temelinde hareket eden bir mekanizmaya dönü-
ºeceği tahmin edilebilir.

Bir personel uzmanının dile getirdiği ºu sözler, hükmün ne 
tür sonuçlara yol açabileceğini açık biçimde göstermektedir:

“Tasarıyla, Baºbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili 
kuruluºlarının müsteºar ve müsteºar yardımcıları ile 
en üst yönetici konumundaki genel müdür ve baº-
kan kadrolarına atanacaklar için hizmetin değerlen-
dirilmesinde, özel kurumlarda veya serbest olarak 
çalıºtıkları sürenin tamamının dikkate alınması hük-
mü getirilmekte yani bu sürelerin tamamı kamu hiz-
metinde geçmiº gibi sayılmaktadır. Bu yolla örneğin 
emniyet genel müdürlüğüne özel bir güvenlik fi rma-
sının sahibi, Bayındırlık Bakanlığı müsteºarlığına ül-
kenin en büyük müteahhitlerinden biri, Diyanet İºleri 
Baºkanlığına “hükümete yakın cemaat”in lideri, De-
nizcilik veya Ulaºtırma Müsteºarlığına Baºbakanın 
oğlu veya onun en sevdiği kaptanı atanabilecektir.”

Üst kademe yönetim görevlerinin özel sektöre açılması, baº-
ka ülkelerde de uygulanmıº bir yoldur. Bunun en heyecanlı uy-
gulayıcısı, İngiltere’de Thatcher ve sonra Blair hükümetleri ol-
muºtur. Uygulamanın sonuçları çarpıcıdır: Bu sisteme geçil-
dikten sonra yöneticilik makamları baºta olmak üzere geniº bir 
emekliye ayrılma furyası baºlamıº; daha genç çalıºanlar istifa 
yoluyla görevden ayrılmayı seçmiº; kamu hizmetlerinin yetiº-
miº personel eliyle yürütülmesi önemli bir soruna dönüºmüºtür.

Hizmetlerde uzun erimli planlama, kurumların kendi hedef-
lerini diğer kamu kurumlarının ve genel olarak devletin hedef-
leriyle bütünleºtirme, günlük geçici eºgüdüm mekanizmala-
rıyla kotarılabilen iºlerden değildir. Bu, zamana yayılmıº ortak 
çalıºmaların ve ortak yetiºme süreçlerinin ürettiği içsel eºgü-
düm mekanizmaları gerektiren bir zorunluluktur. Örgütsel yapı-
ya özgü yerleºik ve adeta kendiliğinden iºler gibi görünen içsel 
eºgüdüm mekanizmaların yokluğu, yaºanan devasa sorunlar 
karºısında çaresizlik üretecektir. Bu bakımdan, Ağustos 1999 
Marmara Depremi karºısında kamu yönetiminin içine yuvar-
landığı keºmekeºi hatırlamak yeterli olur.

SİCİL SİSTEMİNE SON VERİLMESİ ve “SOPA-HAVUÇ 
SİSTEMİ“NE GEÇİª

Türk kamu personel rejiminde personelin değerlendirilmesi 
“sicil sistemi” adı verilen bir iºleyiº çerçeve-sinde yapılır. Her 
kamu görevlisi, her yılın sonunda en yakından baºlayarak en 
üste doğru üç yönetici tarafından değerlendirilir. Kariyer siste-

minin hareketi böyle sağlanır; personel olumlu değerlendiril-
miºse her yıl bir kademe “ilerler”, her üç yılın sonunda bir de-
rece “yükselir”. Bu hareket, yöneticilik makamlarına yapılacak 
atamaları belirlediği gibi, personel için de mali ve sosyal hakla-
rı bakımından somut sonuçlar doğurur.

Ama daha önemlisi, sicil amirliği sistemi, aynı zamanda yö-
netsel hiyerarºi kuruluºunun kendisidir. Tasarı bu unvanı orta-
dan kaldırarak, yönetimin ºef - ºube müdürü - daire baºkanı - 
genel müdür/baºkan -müsteºar sıralamasındaki hiyerarºik ka-
demelenmesine de son vermektedir. Ya da, bu kademelenme-
nin ortadan kaldırılacağına iºaret etmektedir. Yönetsel yapı, yö-
netsel birimler biçimindeki örgütlenme yerine değiºken gruplar 
yapılanmasına doğru dönüºtürülmektedir.

Tasarı, sicil sistemini ortadan kaldırmaktadır. Ne var ki, 
Tasarı’yla getirilen sisteme belli bir isim verilmemiºtir. Getirilen 
düzenlemeyi anlayabilmek için biraz uğraºmak gerekir. Duru-
mu listeleme usulüyle açıklığa kavuºturabiliriz:

1. Kademe ilerlemesi için “o yıl içinde olumlu sicil almak” ko-
ºulu kaldırılmıºtır; yıllık ilerlemede sicil değiºkeni artık yoktur. 
Kademe ilerlemesinde iki koºul kalmıºtır: Bir yıl çalıºmıº olmak 
ve ilerlenebilecek bir kademe bulunması. (Tasarı md/1; 657/
md 64) Tasarı md. 13-14, 657/md. 125, 132’deki sicile ait tüm 
sözcük ve hükümleri yürürlükten kaldırmıºtır.

2. Altı yıl üst üste sicil notu ortalaması 90’dan çok olan me-
mura bir kademe ilerlemesi verme uygu-laması kaldırılmıºtır; 
bunun yerine son on yılda disiplin cezası almayan memura bir 
kademe ilerlemesi verilecektir. (=Disiplin, sicilin yerini almıºtır.)

3. “Memurların baºarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, ka-
deme ilerlemelerinde, derece yüksel-melerinde, emekliye ayrıl-
malarında veya hizmetle iliºkilerinin kesilmesinde, hizmet ge-
rekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.” 
(Tasarı md. 10; 657/md 109)

Yeni sistemin can alıcı özelliği, iºte bu son maddede açığa 
çıkmaktadır: Tasarı memuriyeti “memura bağlı nedenler”e de-
ğil, asıl olarak “hizmet gerekleri”ne göre sürdürülebilecek ya da 
sona erdirilebilecek durumlara bağlamıºtır. “Hizmet gerekleri”, 
hiçbir biçimde personel ya da onun sendikaları tarafından be-
lirlenmez; bu, ‘iºveren’ tarafından belirlenen durumdur. Böyle-
ce, yukarıda üzerinde durduğumuz “kadroların kaldırılması”na 
iliºkin hükmün neden getirildiği daha net anlaºılabilir.

Burada kapalı olan nokta, yukarıdaki “gözönünde 
bulundurma”yı, yani değerlendirmeyi kimin (hangi makam ya 
da kurul ya da birimin?) ve neye göre (personel ve hizmet açı-
sından ölçütler nelerdir?) yapacağı-dır. Gerçekten, memurlara 
iliºkin bütün bu kararları kim verecektir? Tasarı, bu çok kritik iki 
soruya açıklık getiren herhangi bir düzenleme öngörmemiºtir.

Değerlendirme ile ilgili olarak Tasarı’da iki uç vardır: Ödüllen-
dirme ve disiplin.

Ödüllendirme, takdirname ve ödül, 657/madde 122’de dü-
zenlenmiºtir. Burada “görevinde olağanüstü gayret ve çalıº-
ması ile baºarı sağlayan memur”a, siciline geçmek üzere tak-
dirname verilir. Madde 123, ödül de öngörür; bu parasal öde-
medir.

Tasarı madde 11 ödüllendirmeye “baºarı değerlendirmesi - 
üstün baºarı değerlendirmesi - ödül” olmak üzere üç kategori 
getirir. Üç baºarı belgesi alan, bir üstün baºarı belgesi hak ede-
cektir; parasal ödül de yalnızca üstün belgeliye verilecek gö-
rünür. Mevcut durumdan farklı olarak, Tasarı’da kullanılan “ba-
ºarılı görev”in ne olduğu, kapalı bir liste halinde tanımlanmıºtır:

a) yüksek miktarda kamu kaynağında tasarruf sağlanmasın-
da,

b) kamu zararının oluºmasının önlenmesinde,

c) kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılma-
sında, veya
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d) sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesin-
de somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkla-
rı tespiti”dir.

Tasarı aynı maddede, “kamu kurum ve kuruluºları yürütmek-
te oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önün-de bulundura-
rak memurlarının baºarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üze-
re, Devlet Personel Baºkanlığının uygun görüºü alınmak kay-
dıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir” cümlesiyle konuyu 
kapatır. Bundan, baºarı-ödül uygulamasını aºan bir ‘değerlen-
dirme ölçütleri’nden söz edildiğini düºünebiliriz; ancak bu du-
rumda “-leyebilir” biçimindeki ifade akıl karıºtırmaktadır. Buna 
göre kurumlar zorunlu değildir; iº takdirlerine bırakılmıºtır.

Gerçekten, Tasarı’da denmek istenen nedir? “Değerlendir-
me ölçütleri”, bir sürekli değerlendirme aracı mı yoksa “kötü 
ile iyi”yi saptamayı amaçlayan bir seçme ölçütleri listesi midir? 
Kötü, disiplin cezası ile saptanmakta, “iyi-çok iyi” ise ödül veya 
baºarı belgesi ile belirlenmektedir.

Disiplin konusuna gelince, 657/madde 125’teki beº tür ceza 
aynen korunmuº, ama suçların ağırlıkları değiºtirilmiºtir. Tasarı-
nın 13. maddesiyle yapılan değiºiklikler, 657’nin 125. maddesi 
üzerine iºlendiğinde ºu üç yeni hüküm öne çıkmaktadır:

1. “Aylıktan kesme”, en fazla sayıda suçun cezası haline ge-
tirilmiºtir.

2. Bir yıl içinde iki kademe ilerlemesi cezası almak, memur-
luktan çıkarma nedeni haline getirilmiºtir.

3. “İº sahipleri”ne kötü muamele etmek ve söz-hareketle sa-
taºmak, bu davranıºları iº arkadaºlarına sergilemekten daha 
ağır bir suç sayılarak, kınamadan çıkarılıp “aylıktan kesme” ce-
zası kapsamına alınmıºtır. Aynı kesime fi ili tecavüz, memurluk-
tan çıkarma kapsamına alınmıºtır.

Tasarı’nın açıkça adını koymadığı değerlendirme sistemine, 
İºletmecilik Disiplini’nde “performans değerlendirme” adı ve-
rilir. Bu, bir yanı ceza ve bir yanı ödül, günlük deyiºle “sopa ve 
havuç” anlayıºına dayanan bir sistemdir. Sistem, insan doğa-
sının bencil, çıkarcı, tembel bir varlık olduğu kabulüne ve ça-
lıºma adı verilen ºeyin bireysel doyumdan ibaret olduğu görü-
ºüne dayanır.

Bu kabuller nedeniyle, “kamu hizmetine girme”nin neden 
anayasalarda sıradan çalıºma hakları, sosyoe-konomik hak-
lar arasında değil de “siyasal haklar” arasında yer aldığını an-
layamaz.

Bu kabuller, günümüz Batı dünyasının liberal değerleri üze-
rinde yükselir; bu değerler ise Türkiye’nin ger-çeklerinden çok 
uzak gerçeklerden türetilmiºtir. Oysa ülkemizin gerçeği, kal-
kınma ve bağımsızlık gibi devasa sorunlarla, ancak kapsam-
lı, bütünlüklü bir kamu hizmeti ve yönetimi eliyle aºılabilece-
ğine iºaret eder. Romanlarımızda bolca ve yetkinlikle iºlenmiº 
olan tümü kamu görevlisi öğretmen, kaymakam, hekim, asker, 
yargıç-savcı öyküleri, kendine özgü gerçeğimizin tanıklarıdır.

Memur, kamu görevlisi, çok azı ‘kırtasiye iºleriyle’ uğraºan 
büyük bir kamu hizmeti gövdesidir. Bu gövde, bireysel reka-
bete dayalı bir “performans değerlendirme” sistemiyle ülkemi-
zin ve halkımızın sorunlarını çözemez; aksine kendisiyle birlikte 
bütün bir ülkenin çözülmesine yol açar.

Tasarı’yla yapılmaya çalıºılan ºey, sağlık kurumlarında uygu-
lanmıºtır. Ortaya çıkan durum “bıçak parası”, gereksiz tahlil-
ler ve ilaçlar, sağlık makinesi mezarlığına dönmüº sözde sağlık 
kurumları sistemidir. Okullar bireysel baºarısının peºindeki öğ-
retmenlerle, karakollar bireysel baºarı için ‘kafa avcılığı’na so-
yunmuº polislerle, mahkemeler bireysel performans peºinde-
ki savcı-yargıçlarla iº göremezler. Kamu hizmeti bireysel de-
ğil, kollektif iºtir. Bu nedenle, kolektif çalıºma rejimleri gerektirir.

SONUÇ
AKP Hükümeti tarafından 9 Haziran 2010 günü TBMM 

Baºkanlığı’na verilen Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiºiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı baºlıklı metin, yönetimde ve yasamada 
açıklık ve samimiyet ilkesini ihlal eden bir çalıºmadır. Gerçekte 
kapsamlı bir yönetsel dönüºüm öngörmekte, ama bunu bütü-
nü görülemez kılan parçalar haline getirerek ve genel gerekçe-
de de bütünü açıklamaktan kaçınarak yapmaktadır.

Tasarı, “evrensel hizmetler”i, baºka bir deyiºle “asga-
ri hizmetler”i üstlenmiº neoliberal devletin idaresini kurmayı 
amaçlamaktadır. Uzmanlık sistemi, bu amacın aracıdır.

Tasarı, personel rejimini kurumsal yapıya bağlı hale getirmek-
te, böylece özelleºtirme, yerelleºtirme, orta-dan kaldırma yol-
larıyla kamu hizmetini tasfi ye etme politikasının önünü açmak-
tadır. Uzmanlık sistemi, bu amacın aracı olarak öngörülmüºtür. 
Uzmanlık, devlet memurlarından bazılarını cezbedebilir. Ne var 
ki, kadro karºılığında sözleºme yoluyla daha fazla maaº alma 
umudu yaratan ‘uzmanlık sistemi’, 1980’li yıllarda KİT’lerde, 
memurluk-iºçilikten sözleºmeliliğe geçme deneyiminin benze-
ri bir geliºmeye uzanacaktır. Elde edileceği umulabilecek ya-
rarlar kalıcı değil geçici niteliktedir. Bu uygulamanın ardından, 
özellikle sağlık, milli eğitim, tarım, bayındırlık ve iskan, kültür ve 
turizm gibi uzmanlıklar, görevler il özel idaresi ya da belediyele-
re devredildiğinde görevle birlikte devre tabi tutulacaktır. Görev 
ve kurum kapatılmıº, tasfi ye edilmiºse kadrolar da aynı sona 
uğrayacaktır. Memuriyet güvenceleri bu yolu açabilmek ama-
cıyla kaldırılmıº, kamu yönetimi onları kendi düzeyine yüksel-
teceğine, özel sektör ºirketlerinin istihdam kuralları-na doğru 
geriye savrulmuºtur.

Tasarı, kendi içinde danıºma - görüºme - tartıºma - direnme 
yolları kapanmıº, iç dengeleme mekanizmaları olmayan, siya-
sal iktidarın ve baºlıca toplumsal güç odaklarının vurucu aleti 
haline gelmiº bir yönetim aygıtı öngörmektedir.

Üst kademe yöneticilik makamları siyasal kadroların ve özel 
sektör aktörlerinin iº görme yerlerine dönüºtürülmüºtür. Bun-
lar, hükümetle gelip hükümetle gitmekle birlikte, emir-komuta 
makamlarında kamu kaynaklarına yön veren ve bütün bir yö-
netim aygıtını ve personelini yönlendirip değerlendiren kadro-
lar olarak iº göreceklerdir. Emirlerinde çalıºacak olanların me-
murluk güvencelerinden yoksun oldukları ve bir yandan disip-
lin bir yandan da bunların takdirlerine bağlanmıº ödüllemeye 
dayalı performans değerlendirme sistemine bağlandıkları dü-
ºünüldüğünde, bu yeni elitin etkilerinin yalnızca genel politika 
belirleme ile sınırlı kalmayacağı, doğrudan uygulamanın ayrın-
tılarına da uzanacağı açıkça görülür.

Tasarı, kamu hizmetinin ve dolayısıyla kamu yönetimi örgüt-
lenmesinin kapsamlı ve sürekli tasfi yesini ger-çekleºtirmek 
amacıyla hazırlanmıºtır. Bu amaç, ancak, kamu personel re-
jiminin memurluk ve kariyer sisteminden çıkarılmasıyla, söz-
leºmelilik ve kadro sistemine geçirilmesiyle gerçekleºtirilebilir.

Tasarı bir taºla iki kuºu vurmaktadır: (1) Kamu hizmetlerini, 
yani sosyal devleti, (2) Kamu hizmeti görevlilerini.

ªimdi “657’yi savunmak”, bu paramparça edilmiº yasayı sa-
vunmak değil, sosyal devleti ve yaklaºık üç milyon emekçinin 
siyasal, sosyal, mali haklarını savunmak anlamına gelmektedir.
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SÜRELİ DEĞİL, SÜREKLİ 
BARIŞ İSTİYORUZ!

1 Eylül Dünya Barıº Günü için İMO Yö-
netim Kurulu Baºkanı Serdar Harp ta-
rafından 31.08.2010 tarihinde basın 
açıklaması yapıldı. Açıklamada “Yıllar-
dır süren savaº nedeniyle sürekli bir 
çatıºma tehdidi altında büyüyen ço-
cuklarımız artık barıºın anlamını bile 
bilmiyor. Çocuklarımıza barıº içinde 
bir arada yaºamın anlamını ve olana-
ğını öğretmek boynumuzun borcudur. 
Baºta hükümet ve siyasi partiler olmak 
üzere toplumun tüm kesimleri barıºı 
sağlamak için daha cesur adımlar at-
malıdır. 1 Eylül’lerin, barıºın sağlanma-
sı için çağrı yaptığımız günler olmaktan 
çıkması, bunun yerine, barıºı coºkuyla 
kutladığımız günler olması dileğiyle, bir 
kez daha herkesin 1 Eylül Dünya Barıº 
Günü kutlu olsun…” diye belirtildi.

RİZE GÜNDOĞDU BELDESİ 
HEYELANI HAKKINDA 
DEĞERLENDİRME

Rize’de yaºanan heyelan felaketi ile il-
gili olarak İMO Yönetim Kurulu Baºkanı 
Serdar Harp tarafından 01.09.2010 ta-
rihinde basın açıklaması yapıldı. Açık-
lamada “Küresel İklim değiºikliğinin de 
etkisiyle heyelanlar ve su taºkınları, gün 
geçtikçe hem ülkemiz hem de dünya-
nın geri kalanı için daha büyük bir teh-
dit haline gelmektedir. Buna rağmen 
plansız ve çarpık kentleºme politika-
ları nedeniyle akarsu havzaları içerisin-
deki yerleºimler hızla büyümekte, or-
man alanları tahrip edilmekte, yollar ve 
enerji tesisleriyle arazi yapısı hızla de-
ğiºtirilmektedir. Yol açmak, santral kur-
mak, ev yapmak, tarıma açmak adına 
dere yataklarını bozan, akarsu havza-
larını değiºtiren her müdahalenin be-
delini kaybettiğimiz canlarımızla ödü-
yoruz. Bir daha böylesi acılar yaºama-
mak için doğa ile barıºık biçimde yaºa-
mayı öğrenmeli, yaºam alanlarımızı gü-
venli hale getirmeliyiz” diye belirtildi.

“YOK” SAYMAKLA TARİH 
YOK OLMAZ…

Yortanlı Barajı nedeniyle sular altında 
kalma tehdidi yaºayan Allianoi ile ilgi-
li olarak İMO Yönetim Kurulu Baºkanı 
Serdar Harp tarafından 02.09.2010 ta-
rihinde basın açıklaması yapıldı. Açıkla-
mada “1990’lı yılların ortalarında baºla-

yan kazılarda pek çok değerli esere ula-
ºılan, 2001 yılında 1. Dereceden Sit Ala-
nı ilan edilen Allianoi, 2006 yılında Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile “termal kültür, 
turizm, koruma ve geliºim bölgesi” ola-
rak tanımlandı. Bu karar uyarınca Alli-
anoi için koruyucu ve kurtarıcı tedbir-
ler almak gerekirken, DSİ adeta dalga 
geçercesine, Allianoi’nin kille kaplana-
rak sular altında bırakılmasını kararlaº-
tırmıº, bu karar mahkemeden dönünce 
de yapının kil yerine kumla kaplanması 
gündeme getirilmiºtir. Tarih ve bilim dıºı 
bu ciddiyetsiz yaklaºım, Hükümetin ta-
rihsel ve kültürel değerlere bakıº açı-
sının göstergesidir. Hükümet bu tutu-
mundan biran önce vazgeçmeli ve baº-
ta Allianoi ve Hasankeyf olmak üzere ta-
rihimize ıºık tutan değerlerimiz sular al-
tında bırakılmamalıdır” diye belirtildi.

YARATILMAK İSTENEN 
GERİCİ VE BASKICI ORTAMA 
İZİN VERMEYECEĞİZ!

Tophane semtinde bulunan iki sa-
nat galerisine, “içki içildiği” gerekçe-
siyle yapılan saldırıyla ilgili İMO Yöne-
tim Kurulu tarafından 22.09.2010 tari-
hinde basın açıklaması yapıldı. Açıkla-
mada “Referandum sonrasında estiril-
mek istenen “muhafazakârlığın zaferi” 
havası, önümüzdeki dönemde toplum-
sal gerilimin, hoºgörüsüzlüğün, baskı-
ların ve ºiddetin yoğunlaºmasına ne-
den olmaktadır. Baºta siyasi iktidar ol-
mak üzere, herkes, ülkede yaºayan 
tüm kesimlerin yaºam tarzına, tercih-
lerine, haklarına ve özgürlüklerine say-
gı göstermek zorundadır. Referandum 
sürecinde ülkemize mâlolmuº sanatçı-
ları adeta birer “propaganda aracı” ola-
rak kullanan siyasi iktidar, gerçekten 
sanata ve sanatçılara değer veriyorsa, 
bu saldırganlığın hesabını derhal sor-
malıdır” diye belirtildi.

MESLEK ONURUMUZ VE 
ÜLKEMİZİN GELECEĞİ 
İÇİN SAHTECİLİĞE İZİN 
VERMEYECEĞİZ!

İnºaat Mühendisleri Odası Yönetim Ku-
rulu tarafından 1 Ekim 2010 tarihinde 
“sahte belge ile mühendislik yapılma-
sı” konusunda basın açıklaması yapıl-
dı. Sahte belgelerle mühendislik mes-
leğinin icra edilmesinin önlenmesi, 
sahte belge üretiminin  kazanç kapısı 
olmaktan çıkartılması ve yüksek öğre-

tim kurumlarının isimlerinin kötüye kul-
lanılmasının önüne geçilebilmesi için, 
tüm Mimar, Mühendis ve ªehir plan-
cılarının TMMOB’ye bağlı odalara ka-
yıt yaptırmalarının gerektiği ve bu bağ-
lamda  üniversiteler ile meslek odala-
rının kurumsal iºbirliğinin ºart olduğu-
nun dile getirildiği açıklamada “İnºaat 
Mühendisleri Odası olarak, bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da, mes-
leğimize gölge düºürecek her türden 
sahteciliğe ve olumsuzluğa karºı taviz-
siz mücadelemizi sürdüreceğiz. Sahte 
belge kullanan isimlerin tespit edilme-
si için Yükseköğretim Kurulu Baºkanlığı 
ve Üniversite Rektörlükleriyle yürüttü-
ğümüz yazıºmalar sonuçlandıkça, elde 
ettiğimiz verileri kamuoyuyla paylaº-
maya devam edeceğiz” diye belirtildi.

İMO “İNŞAAT YÖNETİMİ 
KONGRESİ”NİN İSMİ 
ÜZERİNE YAŞANAN GÖRÜŞ 
AYRILIKLARIYLA İLGİLİ 
KAMUOYUNA AÇIKLAMA 
YAPTI

İnºaat Mühendisleri Odası Yönetim Ku-
rulu 1 Ekim 2010 tarihinde “İnºaat Yö-
netimi Kongresi”nin ismi üzerine bilim 
insanları arasında yaºanan görüº ayrı-
lıklarıyla ilgili olarak kamuoyuna zorunlu 
bir açıklama yaptı. Açıklamada “Oda-
mız 1996 yılından beri devam ettirmek-
te olduğu  kongrelerle konunun öne-
mini vurgulamakta ve alanın düzenlen-
mesine katkı koymaya çalıºmaktadır. 
Bu bağlamda, kongrelerimizin amacı-
na uygun olarak,  ülkemizdeki inºaat 
yönetim sisteminin iyileºtirilmesine yö-
nelik çalıºmalar üzerinde yoğunlaºma-
sı gerekirken,  kongrenin adına iliºkin 
tartıºmaların öne çıkmasından üzüntü 
duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Öte 
yandan geçtiğimiz günlerde, bazı bi-
lim insanlarımız  tarafından hazırlanan, 
kongrenin ismi üzerinden yapılan tar-
tıºmaları değerlendiren taslak bir me-
tin, “Oda Baºkanımız tarafından kale-
me alınmıº olduğu izlenimi ile” bazı bi-
lim insanlarımıza mail yoluyla gönderil-
miºtir. Odamızın ve Oda baºkanımızın 
bu güne değin konuya iliºkin bir değer-
lendirmesi olmamıºtır. Yukarıda açıkla-
dığımız nedenlerle İnºaat Mühendisle-
ri Odası olarak bilim insanlarımız ara-
sında yanlıº anlamalara ve kırgınlıklara 
yol açan bu süreci yanlıº bulduğumu-
zu ifade ediyor, tüm bilim insanlarımızı 
Odamız çatısı altında ortak çalıºmaya 
davet ediyoruz” diye belirtildi.

İMO Güncesi

TÜRKİYE BARIŞ MECLİSİ 
TMMOB'Yİ ZİYARET ETTİ 

Türkiye Barıº Meclisi temsilcileri ªük-
riye Ercan ve İmam Canpolat, 27 
Ağustos 2010 tarihinde TMMOB'yi zi-
yaret ederek Yönetim Kurulu Baºkanı 
Mehmet Soğancı ile bir süre görüº-
tü. Görüºmede, TMMOB Genel Sekre-
teri N. Hakan Genç de hazır bulundu.

NE UNUTURUZ NE 
AFFEDERİZ! 12 EYLÜL’DE 
GÜLEN’LERE “HAYIR” 
DİYORUZ!
31 Ağustos Salı günü İstanbul Taksim 
Tramvay Durağı’nda DİSK, TMMOB, 
Belediye-İº, Deri-İº, Harb-İº, Hava-
İº, Kristal-İº, Petrol-İº, Tek Gıda, 
Tezkoop-İº, TGS, Tüm Bel-Sen, KESK 
İstanbul’dan 16 ªube, DİSK üyesi sen-
dikalar, siyasi parti temsilcileri ve sa-
natçılardan Tarık Akan, Genco Erkal, 
Tuncel Kurtiz, Rutkay Aziz, Altan Er-
kekli, Necmettin Çobanoğlu, Berhan 
ªimºek ve Bedri Baykam’ın katıldı-
ğı bir basın açıklaması yapıldı. Basın 
açıklamasında TMMOB Yönetim Kuru-
lu Baºkanı Mehmet Soğancı da bu-
lundu. DİSK Genel Baºkanı Süleyman 
Çelebi’nin yaptığı açıklamanın ardın-
dan grup "AKP Halka Hesap Verecek!", 
"12 Eylül‘de Gülen’lere Hayır!" slogan-
ları atarak İstiklal Caddesi’nde bildiriler 
dağıtarak Galatasaray Lisesi önüne ka-
dar yürüdü. 

TMMOB, GÜNDOĞDU 
BELDESİNDE YAŞANAN SEL 
VE HEYELAN FELAKETİ İLE 
İLGİLİ RİZE’DEYDİ
Rize’nin Gündoğdu Beldesi’nde yaºa-
nan sel ve heyelan felaketi ile ilgili oluº-
turulan TMMOB Rize Heyelan İncele-
me Heyetinde bulunan TMMOB Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Haluk Gürkan, Gü-
rel Demirel, Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı II. Baºkanı Hüseyin Alan, ªehir Plan-
cıları Odası Genel Sekreteri Ümit Öz-
can, İnºaat Mühendisleri Odası Üyesi 
Hasan Erkan, Trabzon ve Rize İl Koor-
dinasyon Kurulu Bileºeni Odalarımızın 
yöneticileri ile birlikte 2 Eylül 2010 tari-
hinde Rize’nin Gündoğdu beldesine gi-
derek incelemelerde bulundu. 

12 EYLÜL DARBESİ 
ANKARA’DA DÜZENLENEN 
MİTİNGLE PROTESTO EDİLDİ
12 Eylül darbesi 30. yıl dönümde 
Ankara’da 11 Eylül Cumartesi günü dü-
zenlenen “Darbelere Karºı Demokra-
si” mitingiyle protesto edildi. TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Anka-
ra Tabip Odası, KESK Ankara ªubeler 
Platformu ve çeºitli demokratik kitle ör-
gütleri ile siyasi partilerin katıldığı ey-
lem için Saat 11.00’de Toros Sokak’ta 
toplanılarak Abdi İpekçi Parkı’na yü-
ründü. Katılımcılar yürüyüº sırasında 12 
Eylül döneminde hayatını kaybedenle-
rin fotoğrafl arını taºıdılar. Yürüyüº son-
rası Abdi İpekçi Parkı’nda Emek ve De-
mokrasi Güçleri adına ortak bir açıkla-
ma yapıldı.

BU ÜLKEDE FAŞİZMİN 
ADIDIR 12 EYLÜL
 
TMMOB Yönetim Kurulu Baºkanı 
Mehmet Soğancı, 12 Eylül 1980 dar-
besinin 30. yıldönümü nedeniyle bir 
basın açıklaması yaptı. Soğancı açık-
lamasında, “Ya yine "ªairin de dedi-
ği gibi, demeğe de dilim varmıyor ama 
kabahatin çoğu senin be canım karde-
ºim." denilecek, ya da "12 Eylül yargı-
lanmalıdır" sözünün gerekleri hep bir-
likte yerine getirilecek” diye belirtti.

REFERANDUM 
ÇALIŞMALARINA YÖNELİK 
OLARAK TMMOB 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE 
 
TMMOB Yönetim Kurulu Baºka-
nı Mehmet Soğancı, 12 Eylül Anaya-
sa Referandumu öncesi yürütülen “12 
Eylül Anayasasına da, AKP Anayasası-
na da Hayır” kampanyasıyla ilgili olarak 
TMMOB örgütlülüğüne yönelik bir te-
ºekkür mesajı yayımladı. Soğancı me-
sajında “12 Eylül 2010 tarihinde yapı-
lan referanduma yönelik olarak "12 Ey-
lül Anayasasına da, AKP Anayasasına 
da Hayır" diyerek, tüm Türkiye çapında 
yürütülen faaliyetlerimize katılan üye-
lerimize, çalıºanlarımıza, basın açıkla-
maları yapan Oda Yönetim Kurulları-
mıza, İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımı-
za, miting ve kitlesel basın açıklamala-
rında birlikte olduğumuz tüm emek ve 
demokrasi güçlerine gösterdikleri du-
yarlılık ve özverili çalıºmalarından do-

layı Yönetim Kurulumuz adına teºekkür 
ediyoruz” diye belirtti.

TMMOB, GEMİ 
MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANINA KINAMA YAZISI 
YOLLADI
TMMOB Yönetim Kurulu, 28.08.2010 
tarihinde aldığı 78 no’lu karar gereği 
Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Ku-
rulu Baºkanı Osman Kolay’a Barba-
ros Denizciler Derneği’nin yemeğinde, 
TMMOB ve bağlı odalarının eleºtirisi ve 
siyasi iktidarın methiyesi düzleminde 
biçimlenen bir konuºma yapması se-
bebiyle kınama yazısı yolladı.

TMMOB, BODRUM 
ORTAKENT’TEKİ 
SİT ALANLARININ 
ÖZELLEŞTİRMEYE 
AÇILMASINI YARGIYA TAŞIDI
Özelleºtirme Yüksek Kurulu’nun Bod-
rum Ortakent-Yahºi beldesi sınırla-
rı içindeki bazı doğal ve arkeolojik sit 
alanlarını özelleºtirmeye açan kararı 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
tarafından yargıya taºındı. 

TMMOB 41. DÖNEM 
OLAĞANÜSTÜ GENEL 
KURULUNA YÖNELİK 
OLARAK TMMOB GENEL 
KURUL DELEGELERİNE
 
TMMOB Yönetim Kurulu Baºkanı 
Mehmet Soğancı, 24-25 Eylül 2010 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleºtirile-
cek 41. Dönem Olağanüstü Genel Ku-
rulu öncesi delegelere yönelik bir me-
saj yayımladı. Soğancı mesajında “"Bu 
ülkenin, bu ülke insanının TMMOB‘ye 
olan ihtiyacı devam etmektedir" sözün-
den hareketle ve halkımıza olan görev 
ve sorumluluklarımızın bilinciyle; ‘daha 
demokratik, daha iºlevsel bir TMMOB 
örgütlülüğü için’, ‘birlikte üreten, birlikte 
karar alan, birlikte yöneten bir TMMOB 
örgütlülüğü için’, ‘Kararlar almak için’ 
24-25 Eylül‘de Ankara‘da buluºuyo-
ruz” diye belirtti.

TMMOB Güncesi
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KESK: Sefalette mutabakat!   
KESK Genel Baºkanı Evren yaptığı yazılı açıklamada, “18 

Ağustos’tan bu yana sürdürülen görüºmelerden sonra orta-
ya çıkan uzlaºma tablosu kamu emekçilerinin sendikal mü-
cadelesi açısından son derece düºündürücü. Sabahlara ka-
dar süren ricalaºma sonunda anlaºmayla sonuçlanmıº, Hü-
kümetle sendikası kamu emekçilerinin sefaletinin sürmesin-
de mutabakata varmıºtır” dedi. 29 Ağustos 2010 – Birgün

AKP’ye serbest BDP’ye yasak   
BDP’nin Kürtçe “Boykot” afi ºleri, yasaklandı ama bakan 

‘evet’ oyunu Kürtçe istedi. Diyarbakır’da BDP’nin Kürtçe 
“Boykot” afi ºleri, AKP’nin teklifi yle yasaklanırken, Ulaºtır-
ma Bakanı Binali Yıldırım, Batman Havaalanı’nın terminal bi-
nasının açılıºında yaptığı konuºmada halktan referandum-
da Kürtçe “evet” oyu vermelerini istedi. Bakan Yıldırım, “Erê, 
erê hezar car erê – (Evet, evet, bin kez evet)” dedi. 31 Ağus-
tos 2010 – gerçekgündem.com

Zere öldü, arkadaşları hapsoldu    
Ölümün kıyısındayken Cumhurbaºkanı Gül’ün onayıy-

la tahliye edilen Güler Zere için kampanya yapan yedi kiºi 
‘örgüt üyeliği’nden tutuklanarak hapse düºtü. Cezaevinde 
kansere yakalanan siyasi tutuklu Güler Zere, kamuoyu bas-
kısı sonucu salıverildikten sonra, 7 Mayıs 2010’da yaºamını 
yitirmiºti. Zere, henüz içerdeyken ‘Güler Zere’ye Özgürlük’ 
kampanyası baºlatan, tahliyesinden sonra “Hasta tutsak-
lar serbest bırakılsın” diyerek eylemlerini sürdüren, Zere’nin 
ölümüyle de AKP önüne tabut bırakan 30 kiºiye; o, topra-
ğa verildikten 1.5 ay sonra yasadıºı ‘Devrimci Halk Kurtuluº 
Partisi / Cephesi (DHKP/C) üyesi olmak ve örgüt propagan-
dası’ iddiasıyla operasyon yapıldı. 01 Eylül 2010 – Radikal

Dersim hâlâ yanıyor!    
Haftalardır, Dersim’in bir çok bölgesindeki ormanlık alan-

lar yanıyor. Her yaz baºlatılan askeri operasyonlarla birlik-
te yoğunlaºan orman yangınları bu yılda Dersim’de geniº 
bir ormanlık alanı kül etti. Operasyonlar, bombardımanlar ve 
bazı iddialara göre bilinçli olarak çıkarılan orman yangınları-
na müdahale de edilmiyor. Bölge halkı batıda çıkan orman 
yangınlarına anında ve bütün imkanlarıyla müdahale eden 
yetkililerin, yanan Bölge illerindeki ormanlar olduğunda hiç-
bir müdahalede bulunmamalarına tepkili. Vatandaºlar yan-
gınları kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıºıyor fakat bun-
da çoğu zaman baºarısız oluyorlar. Geriye ise kül olmuº or-
manlar kalıyor. 01 Eylül 2010 – Evrensel

Biz gömüyoruz onlar diriltiyor!   
İzmir’in Bergama İlçesi’nde bulunan dünyanın sağlam kal-

mıº tek antik ılıcası olan Allianoi’nin sulara gömülmesi tar-
tıºmaları sürerken, komºu Bulgaristan Avrupa’nın en büyük 
barajlarından biri olan eski adı Filibe yeni adı Koprinka’nın 
suları altında bulunan Trakya Kralı 3’üncü Seuthes tarafın-
dan kurulan Seuthopolis Antik Kentini kurtarmaya çalıºıyor.  
03 Eylül 2010 – DHA

İşte KPSS’nin şifresi Berat
KPSS’yle ilgili soruºturmada ham soruları sızdıran Berat 

Koºucu’nun bir sosyal paylaºım sitesindeki yazıºmalarında 
CHP karºıtı gruplara üye olduğu ve Gülen cemaatiyle ilgili 
sayfaları izlediği saptandı. 4 Eylül 2010 – Milliyet

Her sınav ayrı bir skandal
KPSS’den sonra Yükseköğretime Geçiº Sınavı da mercek 

altında. Bazı matematik sorularının cevaplarının telefon me-
sajıyla 108 kiºiye gönderildiği ortaya çıkarıldı. Mesajların kay-
nağının ise Diyarbakır. 6 Eylül 2010 – ntvmsnbc

İsmail Saymaz’a bir dava daha!   
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2010 Basın Özgürlüğü 

Ödülü’ne layık görülen Radikal gazetesi muhabiri İsmail Say-
maz, “Ergenekon’da aºk oyunu” haberinden 11,5 yıl hapis is-
temiyle yargılanacak. Saymaz’a yazdığı haberler nedeniyle 
açılan sekiz davadan toplam 70 yıl hapis isteniyor.  09 Ey-
lül 2010 – Radikal

Allianoi toprağa gömülüyor
Yortanlı Baraj suları altında kalmasının önündeki engel-

ler kalkan, İzmir’in Bergama ilçesindeki Allianoi antik kenti-
ne çevrecilerin tüm itirazlarına rağmen kum dökülmeye baº-
landı. 1 Eylül’den bu yana antik kentte çalıºmalar hızlandı, 
vinçlerin, kum taºıyan kamyonların sayısı arttı. Alliaoni Giri-
ºim Grubu üyeleri antik kente giderek tepkilerini dile getirdi. 
17 Eylül 2010 – Milliyet

Sel değil insan hatası
Rize’de ºiddetli yağıºla birlikte Güneysu Deresi’nin taºma-

sı sonucu yıkılan ve üç kiºinin yaralanmasına neden olan Zi-
cirli Köprü’nün yıkılmasında ihmaller tespit edildi. İnºaat Mü-
hendisleri Odası Rize ªubesi tarafından konuyla ilgili yapı-
lan yazılı açıklamada, köprü bacaklarına yakın noktalardan 
kum ve çakıl çekildiğinin tespit edildiği duyuruldu. 17 Eylül 
2010 – Türkiye

AKP yüzde 20 işsizlikle övünüyor   
DİSK Araºtırma Enstitüsü (DİSK-AR), iºe baºlamaya hazır 

olup iº aramayanlar dahil edildiğinde geniº tanımlı iºsizlik ra-
kamının yüzde 16.4 oranla 4 milyon 608 bin olduğunu, eksik 
ve yetersiz istihdam edilenlerle birlikte iºsizlik oranının yüz-
de 20’ye yükseldiğini vurguladı. DİSK-AR’a göre hükümet bu 
vahim tabloya karºın, iºsizlik rakamlarındaki düºüºü, kamuo-
yuna büyük bir baºarı olarak sunuyor.  20 Eylül 2010 – Cum-
huriyet

Dört okuldan üçü sıkıntıda
Eğitim Sen, eğitime bütçeden yeterli pay ayrılmadığını ve 

okullara yetersiz ödenek gönderildiği için fi ziki donanım ek-
sikliklerinin her geçen yıl arttığını savundu. 21 Eylül 2010 – 
ANKA

Allianoi sonunda mahkemelik
Baraj altında kalacak olan Allianoi’yi koruma çalıºmalarında 

Koruma Kurulu kararına rağmen Horasan harcı kullanılmadı-
ğı ortaya çıktı. Bu nedenle arkeologlar suç duyurusunda bu-
lundu. 21 Eylül 2010 – Milliyet

Reisten itiraf: Soruları cemaatten aldım   
Öğrenci Seçme ve Yerleºtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

yapılan 4 sınavda sınav sorularını sızdırarak para karºılığı sat-
makla suçlanan “kopya ºebekesi” zanlılarının savcılık ifade-
leri çarpıcı detaylarla dolu. Çete lideri olmakla suçlanan Gazi 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Okulu’nda öğretim görev-
lisi olan O.A.U., ifadesinde, geçtiğimiz yıl yapılan Polis Mes-

lek Yüksek Okulu sınavlarını da kendisinin iptal ettirdiğini iti-
raf etti. “Reis” lakaplı zanlı, sınav sorularının cemaate yakın 
kiºilerden sızdırıldığını öne sürdü.  21 Eylül 2010 – Vatan

Çankaya’da ahlak zabıtası
Ankara’nın göbeğinde çiftlere ‘uygunsuz oturma’ sorgusu
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait bir polis minibü-

sünde görev yapan iki polis memuru, Kurtuluº Parkı’nda el 
ele dolaºan, bank ve çimlerde oturan genç çiftleri Genel Bil-
gi Toplama’ya (GBT) tabi tuttu, “Uygunsuz oturuyorsunuz” 
uyarısında bulundu. 22 Eylül 2010 – Haberturk

Yapı markette sendikaya onay
Türkiye’de ilk kez yapı marketleri sektöründe faaliyet göste-

ren bir iºletmede sendikal örgütlenme sağlandı. Türkiye Ko-
operatif, Ticaret ve Büro İºçileri Sendikası (Koop-İº), Prakti-
ker Yapı Marketleri’nin 6 ildeki 10 mağazasında çalıºan iºçi-
ler arasında Toplu İº Sözleºmesi, Grev ve Lokavt Yasası’nın 
aradığı çoğunluğu oluºturdu. 23 Eylül 2010 – Cumhuriyet

Allianoi’nin gömüldüğü kumlar kaçak alınmış 
İzmir’in Bergama İlçesi’nde yapımı tamamlanan Yortanlı 

Barajı’nın suları altında kalacağı için geçen hafta kumla kap-
lanmaya baºlanan Allianoi’de kullanılan kumların kaçak alın-
dığını antik kent için mücadele eden aktivistler ortaya çıkar-
dı. 23 Eylül 2010 – Radikal

Belediyeden Romanlara büyük Sulukule kazığı   
İstanbul Fatih Belediyesi’nin Romanlara ait arsaları metre-

kare fi yatı 500-800 lira arasında kamulaºtırdığı Sulukule’de, 
Hazine’ye ait bir arazi tam 5 katı fi yattan, açık artırma usulü 
ile ihaleye çıkarıldı. 22 Eylül 2010 - Hürriyet 

Rize’de vaatler tutulmadı, vatandaş isyanda 
Rize’nin Gündoğdu beldesinde 13 kiºinin yaºamına mal 

olan sel felaketinin ardından hükümetin “Kimse mağdur ol-
mayacak” sözleri havada kaldı. Selzedeler, verilen sözlerin 
tutulmamasına tepki göstererek, “Basketbol Milli Takımı’na 
bizden daha fazla yardım edildi” dedi. 24 Eylül 2010 – Ev-
rensel

Bir mahalle evleri için gözyaşı döktü
Antalya Havalimanı pistlerinin geniºletilmesi çalıºmala-

rı kapsamında Güzelbağ Mahallesi’nde istimlak için ölçüm 
yapmak isteyen görevlilerle mahalle sakinleri arasında arbe-
de çıktı. 24 Eylül 2010 – Milliyet

Alternatif Nobelcilerden Allianoi deklarasyonu 
Her yıl Nobel ödülleri öncesinde dağıtılan Alternatif Nobel 

Ödülü Right Livelihood (Doğru Yaºam) sahipleri, Hasankeyf 
ve Allianoi için hükümeti uyaran deklarasyon yayımladılar. 24 
Eylül 2010 – Cumhuriyet 

Ücretli otopark mahkemelik 
Çankaya Belediye Baºkanı Bülent Tanık, Güvenlik 

Caddesi’ndeki bir kebapçıda düzenlediği basın toplantısın-
da ilçenin trafi k sorunlarını ele aldı. Baºkan Tanık, yaklaºık 
2 aydır Baºkent’in cadde ve sokaklarında uygulanan ücret-
li otopark yöntemi ile ilgili de gelecek hafta yargıya baºvu-
racaklarını dile getirdi. 25 Eylül 2010 – Habertürk Ankara

Ayrıntılı ‘fişleme’ merakı
‘Gizli bilgi sistemi’ stajyer avukatlara da uygulanmıº. 
Adalet Bakanlığı’nın yönetmelik çıkartarak, hâkim adayları-

nın “içkiye veya kumara düºkünlüğü” ile “giyim” tarzını sor-
guladığı “gizli fi ºlerin” stajer avukatlar için de kullanıldığı or-
taya çıktı. Oysa, stajer avukatlar için kullanılan mevcut fi ºler-
de bu tür ayrıntılı sorular yer almıyor. 27 Eylül 2010 – Cum-
huriyet

Tacizde indirime tuhaf gerekçe
Mahkeme, bir çocuğa cinsel istismarda bulunan Ensar Vak-

fı Eski ªube Baºkanı Zekai İºler’e 15 yıl hapis verdirecek ‘ni-
telikli cinsel istismar’ maddesini neden uygulamadığını ve ‘iyi 
hal’ indirimi yaptığını ºöyle açıkladı: “Kızın ruh sağlığının istis-
mar nedeniyle mi yoksa basında çıkan haberlerden dolayı mı 
bozulduğu konusunda ºüphe var!” 27 Eylül 2010 – Milliyet 

Bu müftü gayrimenkul zengini
İstanbul Sancaktepe İlçe Müftüsü Osman Barıº, 2 bin TL 

maaºla çalıºtığı halde milyonlarca TL değerinde gayrimenkul 
satın aldı. “Emlak kralı” müftünün, bu serveti camilerde top-
lanan bağıºları zimmetine geçirerek edindiği öne sürülüyor. 
27 Eylül 2010 – Sabah

Çevreciler Allianoi’nin yaralarına bakacak
Bergama’daki Yortanlı barajı’nın suları altında bırakılacak 

Allianoi’yi kurtarmak için yeni bir dava süreci baºlatan Alli-
anoi Giriºim Grubu, tarihe ve çevreye saygılı kesimlerin mü-
cadeleye katkı vermesini istiyor. Antik yerleºimi kuma göm-
me çalıºmalarıyla ilgili öncelikle yürütmeyi durdurma isteyen 
çevreciler, son olarak Allianoi’ye verilen zararın yerinde belir-
lenmesi için İzmir 4. İdare Mahkemesi’ne baºvurdular. 27 Ey-
lül 2010 – Cumhuriyet

Polisten kimlik soranlara dayak
Diyarbakır’da polise kimlik soran 2’si devlet memuru 3 kar-

deºe, MOBESE kameralarının önünde meydan dayağı çe-
kildi. Kardeºler “iº göremez raporu” alırken avukatları Diyar 
Rükneddin Çetedir, olayı açık iºkence vakası olarak değer-
lendirip dayakçı polislerin dava sonuçlanıncaya kadar açığa 
alınmalarını istedi. 28 Eylül 2010 – Cumhuriyet

Sokakta taciz, karakolda hakaret!    
İzmir’de bir alıºveriº merkezine ait servis aracında meyda-

na geldiği iddia edilen ‘taciz’ olayında, mağdur genç kıza ºi-
kayetinden vazgeçmesi için baskı yaptığı öne sürülen polis 
hakkında 3 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. 28 Eylül 
2010 - Radikal  

Çalık Holding’e 34 milyon enerji kredisi 
Çalık Holding, Türkiye Kalkınma Bankası ile 34 milyon euro 

tutarında ‘yenilenebilir enerji kredisi’ anlaºması imzaladı. Kre-
di, Adacami Hidroelektrik Santrali’nin fi nansmanında kullanı-
lacak. 29 Eylül 2010 – Takvim

Kot taşlama işçisinin hukuk zaferi   
İstanbul’da, sigortasız çalıºtırıldığı kot taºlama atölyesinde 

meslek hastalığı ‘’silikozis’’e yakalanan iºçiye, Sosyal Güven-
lik Kurumuna (SGK) açtığı dava sonucunda sürekli iº göre-
mezlik geliri bağlandı.  30 Eylül 2010 – Cumhuriyet

35 35 34 34



36 36

M
üh

en
di

s 
An

la
r

İstanbul ve Ankara 
İçin Kent İçi Ulaşım 
Tarihi Yazıları
İlhan Tekeli 
İlhan Tekeli’nin Türkiye’nin iki bü-
yük kenti İstanbul ve Ankara’nın 
kent içi ulaºım tarihini anlattığı ki-
tabı İstanbul ve Ankara’da Kent 
İçi Ulaºım Tarihi yazıları Tarih Vak-
fı Yurt Yayınları tarafından çıkarıl-
mıºtır.  Kitap İlhan Tekeli’nin Toplu 
Eserlerinin Dokuzuncu kitabı ola-
rak çıkmıºtır. 
İlhan Tekeli, İstanbul ve Anka-
ra İçin Kent İçi Ulaºım Tarihi Ya-
zılarında İstanbul ve Ankara’nın 
kent içi ulaºım tarihini, tüm ulaºım 
tarihini kuracak bir kapsamda, 
Osmanlı’dan günümüze kent içi 
ulaºım tarihi ele alınıyor. Kent içi 
ulaºım tarihini anlamadan kent-
lerin nasıl ºekillendiğini anlama-
nın mümkün olmadığı belirtilen ki-
tapta “İstanbul Kent İçi Ulaºımının 
Geliºimi”, “ªehir ve Bölge Plan-
laması Açısından Boğaz Köprü-
sü”, “Ankara’da Kent İçi Yolcu Ta-
ºıma Hizmetlerinin Örgütlenme-
sinin Geliºimi”, “Ankara’da Kuru-
lan Metro Sistemi Üzerine Yorum-
lar”, “Dolmuº ve Taksi Plakaları-
nın Dondurulması ve Rant Soru-
nu”, “Halk Otobüslerinde Gelece-
ğin Sorunları” gibi konular iºleni-
yor. Bu öykü, bu bağlamda anlam 
kazanan Boğaziçi Köprüsü, An-
kara Metrosu, Ankarada otopark 
sorunları, dolmuº ve minibüslerin 
plaka rantları, halk otobüsleri ve 
Türkiyede kent içi ulaºımda spon-
tane bir çözüm olarak ortaya çı-
kan dolmuº olgusunun Türkiyede 
kentlerin oluºumuna etkileri konu-
sundaki yazılarla zenginleºtiriliyor.
Kitapta kent içi ulaºımın halkın ya-
ºamına nasıl etki ettiği, yaºanan 
sorunlar ve bu sorunların etkileri 
kapsamlı bir biçimde ele alınıyor.

Herkesin Bildiği Sır: 
DERSİM
Derleyen: Şükrü Aslan

“Bir eski öyküdür bileceksiniz.” 

“Dersim” Anadolu’nun doğu-
sunda bir coğrafi  bölgeyi anlat-
maktan daha çok, neredeyse 
tarihi boyunca derin toplumsal 
tahribatla belleklerde yer etmiº 
toplumsal ve kültürel bir varlığa 
iºaret eder. Fakat aynı zaman-
da nehirleri, dağları, zengin bit-
ki örtüsü ve vadileriyle de ilgi 
çekici coğrafyanın mekânı olan 
Dersim, bu özellikleriyle hemen 
her dönemde ülke gündemin-
de önemli bir yer almıºtır. ªük-
rü Aslan, kitabın Sunuº yazısın-
da, kitabın hazırlandığı sürecin 
Dersim-Tunceli’de “Munzur’da 
Baraj İstemiyoruz” talebini hay-
kıran, Tunceli’nin en büyük kitle 
gösterisine denk geldiğini yaz-
mıºtır. Devamında ise “Bu ey-
lemin en önemli özelliği bü-
tün kentin eyleme katılmıº ol-
masıydı. Kentteki esnaf tümüy-
le kepenkleri indirmiº ve yü-
rüyüºe katılmıºtı. Kentteki bü-
tün Sivil Toplum Kuruluºları ey-
lemin içindeydi. Kısaca bütün 
kent barajları istemediğini söy-
lüyordu. Ama barajların yapı-
mı hem o zaman hem de sonra-
sında yapılmaya devam etti. As-
lında Dersim-Tunceli sorunsalı-
nın kısa özeti de budur. Merkez-
den üretilen siyaset ve pratikle-
rin kamu gücü ve yetkisi kulla-
nılarak yerele rağmen ve yerele 
karºı inºa edilmesidir.” Diye be-
lirterek, yıllardır bu bölgeye çe-
ºitli ºekillerde müdahalenin ol-
duğuna dikkat çeker. 
ªükrü Aslan’ın derlediği ki-

tap, altı bölümden oluºmakta ve 

her bölümde Dersim ile ilgili bir 
konu ele alınmaktadır. “Günü-
müzde Tunceli/Dersim” baºlığı-
nı taºıyan kitabın beºinci bölü-
münde bugüne ıºık tutması se-
bebiyle Munzur vadisinde yapıl-
ması planlanan HES projeleriyle 
ilgili bir makale de kitabın için-
de yer almaktadır. Fuat Ercan 
ve Beyza Üstün’ün kaleme aldı-
ğı makale “Munzur’a Vurulacak 
Kelepçe Can Suyu Olacak mı?” 
baºlığını taºıyor.

KAVŞAK
Yön: Selim Demirdelen
“Önünde bir kavºak belirdiyse 
hayatın değiºecek demektir.”

Selim Demirdelen’in senaryo-
sunu yazıp yönettiği 1 Ekim’de 
vizyona girecek olan ‘Kavºak’ 
fi lmi, yol ayrımındaki bir insanın 
karar verme sürecindeki sancı-
larını aktarıyor.
“Anlat İstanbul”un yönetmen-

lerinden Selim Demirdelen’in fi l-
minin konusu ºöyle: “Güven, bir 
muhasebe ºirketinde ºef olarak 
çalıºmaktadır. Mutlu bir evliliği, 
her ºeyden çok sevdiği bir kızı 
vardır. Kızı da ona çok düºkün-
dür. Güven, sıradan bir günün 
ardından ºirketten çıkar, otobü-
se biner. Evinin bulunduğu ıs-
sız sokak boyunca yürür, otur-
duğu üç katlı apartmanın önü-
ne gelir. Dairesine girer, üstünü 
çıkarır, yüzünü yıkar, salondaki 
kanepeye oturur. Salon boºtur. 
Ev boºtur.”
2010 yapımı olan, yönetmen-

liğini ve senaristliğini Selim 
Demirdelen’in üstlendiği, ya-
pımcılığını Türker Korkmaz/Artı 
Film’in yaptığı ‘Kavºak’ fi lminin 
süresi 95 dk ve fi lmin türü dram 
olarak tanımlanmaktadır. 

Yönetmen: Selim Demirdelen
Senaryo: Selim Demirdelen
Oyuncular: Güven Kıraç, Sezin 

Akbaºoğulları, Cengiz Bozkurt, 
Umut Kurt, Yücel Erten, Baºay 
Okay, Nihal Koldaº, Mete Horo-
zoğlu, Dolunay Soysert

PETAG 
Mikail Aslan
Kalan Müzik
Mikail Aslan ve kalabalık bir eki-

bin 4 yıldır üzerinde özenle çalıº-
tığı Petag - Dersim Ermeni Halk 
ªarkıları adlı proje-albüm çalıº-
ması Kalan Müzik tarafından ya-
yınlandı. Albümdeki ºarkılar, 1915 
felaketinin öncesinde ve sonra-
sında Dersim ve çevresinde söy-
lenmiº Ermeni halk ºarkılarından 
oluºuyor.
Albüm, 1920’li yıllarda müzikolog 

Mihran Tumacan’ın, Amerika´ya 
sığınan Çemiºgezekli Bagikyan 
ve Celalyan ailelerinin hafızaların-
da götürdükleri ezgilerden yap-
tığı derlemelere dayanıyor. 95 yıl 
sonra, Ilda Simonian ve Hovsep 
Hayreni’nin de katkılarıyla bir ara-
ya getirilmiº yaklaºık 100 ºarkı-
lık bir repertuar içinden seçilen 11 
ºarkı, eldeki tek kaynak olan yazılı 
notalardan hareketle bugüne taºı-
narak yorumlandı, daha doğrusu 
“canlandırılmaya” çalıºıldı.
Prodüktörlüğünü Mikail Aslan’ın 

yaptığı Petag albümünün yapım-
cılığını Hasan Saltık (İstanbul) ve 
Tigran Hegopyan ( Yerevan ), mü-
zik yönetmenliğini Levent Güneº 
üstlendi. Çalıºmanın kompozis-
yon ve aranjelerini Mikail Aslan, 
Cebrail Kalın ve Levent Güneº 
yaptı. Ardından son ºeklini ver-
mek üzere Ermenistan’daki mü-
zisyenlerin katkılarına açılan albü-
mün Yerevan’daki kayıtları, “Maro 
Muradyan Akunq Ensemble” ile 
yapılan ortak bir çalıºma içinde 
tamamlandı.  
Surp Garabed’e Gitmiºim – Atıº-

ma ªarkısı – Hamam – Bağın-
ların Kapısı – Bahçelerde Ot 
Olur – Haydi Bizim Bağa – Nazlı-
nın ªeri – Seni Götürmeye Gel-
dik – Gidin Getirin – Bülbül Gel-
miº – Zeyno - Darsım

Kitap, Film, CD



5. Ulaştırma
Kongresi
Bildiriler Kitabı

Yayımlayan:
TMMOB İnşaat Müh. Odası

Mühendislik 
Alaşımlarının Yapı ve 
Özellikleri
Çev. Mehmet Erdoğan

Yayımlayan:
Nobel Yayınevi 

Mühendislik Mekaniği
W. G. Mc Lean, E. W. Nelson

Yayımlayan:
Güven Kitabevi Yayınları

Bilgisayar (Excel) 
Destekli Uygulamalı 
İstatistik 
Mustafa Akkurt

Yayımlayan:
Birsen Yayınevi

Yapı İşleri
Tatbikatı
Yılmaz Genya

Yayımlayan:
Yılmaz Genya

Öngerilmeli Beton
Prof. Dr. Sıddık Şener

Yayımlayan:
ALP Yayınevi

Mühendisler için Mekanik
Statik
Doç. Dr. Mehmet Hakkı Omurtag

Yayımlayan:
Beta Yayınevi

İş Sağlığı ve
Güvenliği
Bildiriler Kitabı

Yayımlayan:
İMO Ankara Şubesi

İMO Ankara Şube Kütüphanesi




