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Ölümler ölümlere ulanmakta ustadır: Gazze ve Şem-
dinli ve Yüksekova ve Şırnak ve…
Dünya kronikleşen bir krizde; fakat kriz sadece iktisadın 
krizi değil. İnsanoğlu bunca zamandır “insanlığını” kuran 
değerleri hiçe sayan patolojik bir ruh hali içerisinde. İn-

sanın dünya ile kurmuş ol-
duğu her ilişki gerçek anla-
mından uzaklaşmakta, iş-
levsel bir faydacılık insanın 
yaşamla, dünyayla ve za-
manla kurduğu ilişkiyi çekil-
mez kılmakta. Yaşam dün-
yanın insana sunduğu ola-
nakları kullanmakla değil, fi-
zik varlığın idamesini sağla-
yan biyolojik bir terminolo-
ji ile tanımlanmaktadır artık; 
dünya insanoğlunun üzerin-
de insanlığını ve ortak yaşa-

mını kurduğu bir mekan değil sermaye için nasıl tüketilip 
paylaşılacağı tartışılan coğrafi bir mekandır ve zaman An-
tik Çağlar’ın bilgeliğinin en değerli şey ilan etmesine karşı-
lık artık en kolay ve hunharca tüketilen şey olmaktadır. İn-
san düşüncesinin bu tersine evrimi hiçbir boşluk bırakma-
dan bütün hücrelerimize sızmayı başarıyor; buna direnen-
ler “delilik” ve “aptallık” arasındaki bir skalaya göre değer-
lendiriliyorlar. Yaşam kavramı biyolojik bir terime dönüştü-
rüldüğü gibi ölüm de bu kavramsal dönüşümden payını 
alıyor. Ölüm artık istatistik içinde bir rakam ya da bir gün 
sonra unutulacak bir feveran. Filistin Davası’nı bu güne ka-

dar getirmiş olan FKÖ’lüleri idam eden, Gazzeliler’e ya-
şamı şeriat kanunlarıyla dar eden Hamas’ı kahraman ilan 
ederken sorunu Filistin sorunu olmaktan çıkaran bir dış 
politikanın sorumlusu olduğu Mavi Marmara gemisindeki 
ölümler: İki gün sokaklarda feryat figan, 3. gün askeri an-
laşmalara devam. Şemdinli’de 11, Halkalı’da 4 asker ve bir 
sivil, Silvan’da 5 ve Yüksekova kırsalında 2 militan, sokak-
larda 2 çocuk vs vs. Kürt Sorunu’ndan “terör sorunu”na 
geri dönen bir devlet ve OHAL’le, sınır değiştirmeyle sorun 
çözeceğini zanneden siyaset. Ölen asker sayısının çoklu-
ğuna göre haber sıralaması yapan medya ve hangi sene 
daha çok asker öldüğü hesabı üzerinden siyaset yapan bir 
başbakan. 

Ölümlerin durması için artık kulaklarımız alışık olmadığı 
şeyler de duymalı: muhataplık sorunundan özerkliğe ka-
dar her şey açıkça konuşulabilmeli, tartışılmalı. Reddetme 
ya da olumlama şimdilik çok önemli değil; yeter ki silahla-
rın sustuğu bir yerde sözcüklerin sesi duyulabilsin. Diyalo-
ğun ve sağlıklı düşünmenin önünün açılabilmesi için Kürt 
Siyasal Hareketinin “aktif savunma” stratejisinden vazgeç-
mesi ve devletin operasyonları durdurması gerektiğini dü-
şünüyoruz.  

Ölümlerin yarattığı kaosta meclis hızla çalışmaya de-
vam ediyor! Çünkü Belediyeler Yasası çıkmalı… 
Sorunlara dair çözüm ufkunu yitirmiş bir siyaset yapma 
biçiminin gelmiş olduğu yer ve onun söylemi, insanların 
dünya ile kurmuş olduğu ilişkiyi yukarıda söylediğimiz bi-
çimde dönüştürmüş olan kapitalizmin ahlakından ve oluş-
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turduğu bilinçten bağımsız değildir. İnsanların üretmiş ol-
duğu maddi ya da tinsel şeyler insanlardan daha değer-
li olarak görülmeye başlandığında çürümenin kesif koku-
su yayılmaya başlar. Kapitalizmin en temel tanımı bu de-
ğerlilik algısının metalar lehine değişmiş olmasıdır. Ser-
maye ve onun bir başka ifadesi olan rant ölüm dinlemez. 
Gazze ve Gündeydoğu’daki ölümlerin sıcaklığında 16 Ha-
ziran 2010 Çarşamba gecesi TBMM’de iktidarın ranta da-
yalı kentleşme anlayışının ürünü olan yeni bir yasa taslağı, 
TMMOB’nin ve ona bağlı odaların bilimden ve toplumdan 

yana itirazlarına rağ-
men sadece iktida-
rın oylarıyla yasalaş-
tı. 5393 Sayılı Bele-
diyeler Kanunu’nun, 
“Kentsel Dönüşüm 
ve Gelişim Alanı” 
başlıklı 73. Madde-
si, 15 AKP İstanbul 
milletvekilinin imza-
sıyla TBMM’ye sunu-
lan 5998 Sayılı Yasa 
Tasarısı’nın 17 Ha-
ziran 2010 tarihin-
de kabul edilmesi ile 
değiştirildi. Düzen-
leme, yargı yolunun 
önüne engeller ge-
tirilmesi ile İMO An-
kara Şube’nin de sü-
rece müdahil olduğu 
Mamak ve Dikmen 
Vadisi gibi yerlerde 
kazanılan hukuk za-
ferini de diğer yer-
ler için imkânsız kı-
lıyor, ilçe belediyele-
rine tanınan yetkile-
rin neredeyse tama-

mı büyükşehir belediyelerine devredilerek ilçe belediye-
lerinin özerkliği ortadan kaldırılıyor, “acele kamulaştırma” 
ile Büyükşehir Belediyeleri’ne kamulaştırmada esas olan 
“kamu yararı” yerine “ayrıcalıklı el koyma” hakkı veriliyor. 
Bütün bunlar esas olarak 5393 Sayılı Kanun’a da aykırı ol-
mak üzere ilgili yasalarla çelişmekte ve Anayasa ile bağ-
daşmamaktadır. Düzenleme kapsamına “imarlı-imarsız, 
yapılı-yapısız tüm alanlar” ve belediye sınırları içerisinde 
kalan mücavir alanlar “dönüşüm” kapsamı içerisine alı-
narak uygulamada her türlü kamusal ve yasal sorumluluk 
devre dışı bırakılıyor. Uygulama alanının genişliği ise duru-
mun vehametini açıkça ortaya koyuyor: neredeyse bir ilin 

ölçüsü olan 500 hektara kadar alanlar dönüşüm alanı ilan 
edilebiliyor.

Söz konusu yeni yasa ile ilçe belediyeleri yok sayılarak, 
dönüşüm alanı ilan edilmiş tüm alanlarda rutin ruhsat-
iskân, iş yeri açma izni gibi yetkileri de büyükşehir beledi-
yelerine devredilmektedir. Yapılan tüm değerlendirmelerde 
de açıkça görülebileceği gibi bu yasayla büyükşehir bele-
diyesi bünyesindeki bir ilçe belediyesinin tüm alanları kent-
sel dönüşüm alanı ilan edilebilir ve bu yerlerdeki tüm imar 
uygulama yetkilerine el konulabilmektedir. “Sonuç ola-
rak çıkartılan yasayla, “kentsel dönüşüm” adı altında ken-
tin pek çok değerli alanı (yapılaşmamış alanlar dahil) yan-
daş rantçı ve yağmacılara peşkeş çekilebilmesinin önün-
deki engeller kaldırılmaktadır. Genel seçime endekslenmiş 
bir “kent yağması” politikasına bağlı olarak, kişi, toplumsal 
ve kamusal hakların kimi Anayasal ve yasal güvencelerine 
rağmen, demokrasi ve hukuk dışı yöntemlerle yeni emlak 
pazarlama alanları oluşturulmaya çalışılmaktadır.” 

İktidarın gözü rant ve sermaye çıkarları ile körleşmiştir. 
“Kamu ve toplum” yararını gözeten belediyecilik uygulama-
ları ve ülke yönetimi mevcut hükümet tarafından eski ka-
falılık olarak görülmektedir. Artık unuttukları şeyleri birile-
rine hatırlatmak isteriz ki; insan yaşamı bin yıllardır serma-
yeye odaklı olarak tanımlanmamaktadır. Mevcut hükümet 
ve onun başbakanı Sayın Erdoğan emekçilere ve ezilenle-
re karşı üslubunun sonucu ile seçim sandığında karşılaş-
tığında hiç şaşırmamalıdır. Mevcut Belediye yasası ile ilgi-
li biz İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube olarak üzeri-
mize düşen görevi sonuna kadar yapacağımızı belirtiyoruz.

TMMOB’de yeni dönem…
27-29 Mayıs 2010 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleş-
tirilen TMMOB’nin 41. Olağan Genel Kurul’u mühendis 
ve mimarların sorunlarının tartışıldığı, bunlara çözümlerin 
önerildiği bir ortamda gerçekleşti. Genel Kurul katılımcı-
larının TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’ne ait kömür 
ocağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 30 
işçi için Madenci Anıtı önünde yapmış oldukları eylem ve 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun 
Tasarısı’nı protesto eden basın açıklaması TMMOB’nin 
önümüzdeki dönem izleyeceği muhalefet etme biçimi açı-
sından umut vericiydi. Yoğun bir gündemin ve mücadele 
döneminin bizleri beklediği önümüzdeki dönemde 41. Dö-
nem birliğimiz yönetimine, bütün zorlukların üstesinden 
geleceğine olan inancımızla başarılar diliyoruz. 

Yeni Belediye Yasası, yargı 
yolunun önüne engeller 

getirmesi ile İMO Ankara 
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Dikmen Vadisi gibi yerlerde 
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2 Temmuz 1993 günü Sivas Madımak 
Oteli’nde yaşanan katliamı kınamak ve 
Otelin müze olması talebini dile getirmek 
için Ankara’da miting düzenlendi.

2 Temmuz 2010 Cuma günü düzenle-
nen miting için saat 16.30’da Toros sokak-
ta toplanıldı. Mitinge başta Pir Sultan Ab-
dal Kültür Derneği olmak üzere Alevi Bek-
taşi Federasyonu, TMMOB, KESK, siyasi 
partiler ve demokratik kitle örgütleri katıldı.

“Sivas’ın ışığı sönmeyecek”, “Yaşasın 
halkların kardeşliği”, “Gün gelecek dev-
ran dönecek katiller halka hesap sora-
cak”, “Katiller belli sıra hesapta”, “Her 
yer TEKEL her yer direniş” sloganları atı-
larak Kolej Meydanı’na yürüyüşe geçildi.

Madımak Oteli’nde hayatını yitirenler 
adına Şehriban Metin, Pir Sultan Abdal 
Kültür Derneği Genel Sekreteri Kelime 
Ata, Alevi Bektaşi Federasyonu Sayman 
Üyesi Köksal Yıldırım konuştu. Hasan 
Yükselir ve Yavuz Canpolat’ın türküle-
riyle  miting son buldu.

2 TEMMUZ 
SİVAS KATLİAMI 

ANKARA'DA 
DÜZENLENEN 

MİTİNGLE KINANDI

Yaşananlara dikkat çekmek ve bir 
kez daha seslerini duyurabilmek 
amacıyla, Türkiye’nin değişik yerle-
rinden gelen ve Abdi İpekçi Parkı’nda 
çadır kurup üç gün süreyle eylem 
başlatan silikozis hastası kot kumla-
ma işçilerini, TMMOB Ankara İl Koor-
dinasyon Kurulu (İKK) üyeleri 24 Hazi-
ran 2010 Perşembe günü destek ziya-
retinde bulundu. 

TMMOB Genel Merkezi önünde öğle 
saatlerinde toplanan, aralarında İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi yö-
neticilerinin de bulunduğu TMMOB An-

kara İKK üyele-
ri pankart açıp 
Abdi İpekçi Par-
kı’ na doğru yü-
rüyüşe geçti. 
Abdi İpekçi Par-
kı’ nda TMMOB 
Ankara İKK üye-
leri adına ko-
nuşan TMMOB 
Ankara İKK 
Sekreteri EMO 
Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ramazan Pektaş; neo-liberal 
ekonomik saldırı politikaları uygulayan 
sermayenin halkın her hakkını gasp et-
tiğini söyledi. Kot kumlama işinde çalı-
şan işçilerin çok kötü koşullarda çalış-
tıklarını belirten Pektaş, 5 bin kişinin bu 
işte çalışmaktan dolayı slikozis hastalı-
ğına yakalandığını belirterek, mücade-
lenin devam edeceğini, TMMOB Anka-
ra İKK olarak kot kumlama işinde çalı-
şan ve eylem yapan işçilerin yanında 
olacaklarını söyledi. Pektaş, “TMMOB 
Ankara İKK olarak mücadelenizi selam-
lıyor ve haklı mücadelenizi desteklediği-
mizi belirtmek istiyorum” dedi.

TMMOB ANKARA İKK, KOT KUMLAMA 
İŞÇİLERİNE DESTEK ZİYARETİNDE BULUNDU

ODTÜ, Atlım Üniversitesi ve Gazi 
Üniversitesi’nden genç-İMO üyeleri, 
Ankara’daki emek ve demokrasi güçleri-
nin düzenlediği, İsrail’in 31 Mayıs sabah 
saatlerinde Gazze’ye yardım götüren in-
sani yardım gemilerine ve bu gemilerde 
tamamen silahsız bir şekilde bulunan in-
sanlara silahlı saldırıda bulunmasını pro-
testo eylemine destek verdiler. 

Saat 18.00’da Kızılay YKM önünde bu-
luşan emek ve demokrasi güçleri yürü-
yüşe geçti. Başbakanlık binasına yürü-
mek isteyen grup üyelerine, polis izin 
vermedi. Yürüyüş boyunca “Her yer Fi-
listin, hepimiz Filistinliyiz”, “Katil İsra-
il işbirlikçi AKP”, “İsrail terörüne son 
Filistin’e özgürlük” sloganları attılar. 

Emek ve demokrasi güçleri adına 
Güvenpark’ta açıklamayı yapan KESK 
Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü 
Fikret Aslan, İsrail’in insanlık suçu iş-
lediğini söyleyerek insani yardıma dahi 
saldıran İsrail’in bu gücü nerden bul-
duğunu sordu. İsrail’in saldırılarında gü-
cünü ABD’den aldığını savunan Aslan, 
“AKP Hükümeti, bir an önce stratejik 
ortağımız dediği ABD ve İsrail’le yaptığı 
bütün emperyalist planlardan vazgeçe-
rek, tüm anlaşmaları iptal etmeli, nükleer 
silahların varlığı sona ermeli ve ülkemiz-
deki üstler kapatılmalıdır” diye konuştu.

GENÇ-İMO
İSRA İ L’ İN 

SİLAHLI SALDIRISINI
PROTESTO ETTİ
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TMMOB Ankara İKK, Türkiye’nin dört 
bir yanındaki yerel çevre mücadeleleri 
açısından deneyim paylaşmak ve güç 
birliği yapmak amacıyla 26-27 Hazi-
ran 2010 tarihlerinde İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi Teoman Öztürk Toplantı 
Salonu’nda “Çevre Direnişleri Buluşu-
yor” etkinliği gerçekleştirdi.

Bergama direnişinin önderlerinden 
Bayram Kuzu, nükleer karşıtı duru-
şu ile bilinen sanatçı Kâzım Koyun-
cu ve Sinop’ta kurulması düşünü-
len nükleer santrali protesto için bu 
ile giden ve Karadeniz’de hayatları-
nı yitiren Soner, Öner, Güneş anısına 
yapılan ve yaşanan ekolojik sorunla-
rın genel bir değerlendirmesi, bilim-
sel itirazlar, hukuksal yorumlar, aka-
demik analizler ya da sosyolojik tes-
pitler yerine mücadele odaklı değer-
lendirmeler yapılması hedeflenen et-
kinlik iki gün sürdü.

Etkinlik daha güzel bir dünya, daha 
güzel bir Türkiye ve daha güzel bir 
gelecek mücadelesinde yitirilen-
ler için bir dakikalık saygı duruşu ile 
başladı. Saygı duruşunun ardından, 
Bayram Kuzu, Kâzım Koyuncu, So-
ner, Öner ve Güneş için hazırlanan 
kısa filmler izlendi.

Açılış konuşmasını TMMOB Anka-
ra İKK Sekreteri, EMO Ankara Şube-
si Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 
Pektaş yaptı. Ne insani yardım kon-

voylarında, ne bir avuç petrol için ül-
kelerin işgal edilmesinde, ne nükleer 
patlamalarda, ne insan eliyle yaratıl-
mış sözüm ona doğal sel afetlerinde, 
ne depremlerde, ne de savaşlarda 
insanların ölmemesini ve sevgi söz-
lerinin silah seslerini bastırmasını is-
tediklerini belirten Pektaş, kapitaliz-
min, tarihsel değerleri, çevreyi, doğal 
kaynakları, toplumun ortak değerle-
rini ticari meta olarak değerlendirdi-
ğini belirtti. Pektaş sözlerine ““Otuz 
yıldır dayatılan küreselleşme politika-
ları ile ticarileştirilen yaşamımız, bu-
gün nükleer lobicilere, “altın”cı şir-
ketlere, HES`lere kurban edilmek is-
tenmektedir. Soluduğumuz hava kir-
li, içtiğimiz su zehirli hale dönüştürül-
meye, derelerin şırıltısı yok edilerek 
yerine jeneratörlerin zırıltısı getiril-
meye, toplum radyasyonla yaşama-
ya mahkum edilmeye çalışılmakta-
dır. Enerji elde etme uğruna tarihi ve 
kültürel mirasın, çevresel-doğal den-
gelerin ve güzelliklerin, soluduğu-
muz havanın yok edilmesi, radyas-
yonlu bir hayatın dayatılması kabul 
edilemez. Teknoloji ve enerji insan-

toplum-doğa odaklı politikalar teme-
linde yönetilmeli, kar-talan-tahribat 
odaklı politikalar kesinlikle reddedil-
melidir” diye devam etti.

Ramazan Pektaş’ın ardından 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, DİSK Genel Sekre-
teri Tayfun Görgün ve Çankaya Be-
lediye Başkanı Bülent Tanık konuştu.

Konuşmalarından ardından otu-
rumlara geçildi. İlk gün Jeolo-
ji Mühendisleri Odası’ndan Dündar 
Çağlan’ın başkanlığını yaptığı, Ta-
hir Öngür’ün tartışmacı olarak ka-
tıldığı “Ölüler Altın Takmaz”; Zira-
at Mühendisleri Odası’ndan Murat 
Aslan’ın başkanlığını yaptığı, Arif Ali 
Cangı’nın tartışmacı olarak katıldı-
ğı “Altın’cı Filo Defol”; Metalürji Mü-
hendisleri Odası’ndan Cemalettin 
Küçük’ün başkanlığını yaptığı, Et-
hem Torunoğlu’nun konuşmacı ola-
rak katıldığı “Havamıza Sahip Çıkıyo-
ruz” oturumları yapıldı.

İkinci gün ise İnşaat Mühendisle-
ri Odası Ankara Şubesi’nden Ah-
met Göksoy’un başkanlığını yaptı-
ğı, İsmail Küçük’ün tartışmacı ola-
rak katıldığı “Derelerimiz Özgür Aka-
cak”; Çevre Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi’nden Mehmet Gölge’nin 
başkanlığını yaptığı, Beyza Üstün’ün 
tartışmacı olarak katıldığı “Toprağı-
mıza Suyumuza Sahip Çıkıyoruz”; 
Elektirik Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi’nden Arif Künar’ın başkanlı-
ğını yaptığı, İnci Gökmen’in konuş-
macı olarak katıldığı “Nükleere İnat 
Yaşasın Hayat” oturumları yapıldı.

Etkinlik oturum başkanlığını Yavuz 
Önen’in yaptığı “Geleceğimize Sahip 
Çıkıyoruz” konulu forumla son buldu.

ÇEVRE
DİRENİŞLERİ 

BULUŞTU
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TBMM gündemine getirilen “Be-
lediye Kanununda Değişiklik Yapıl-
masına İlişkin Kanun Teklifi” ile ilgi-
li, 15 Haziran 2010 Salı günü mec-
liste grubu bulunan partilerle gö-
rüşmek üzere TBMM’ye giden Ba-
rınma Hakkı Büroları temsilcileri-
nin gözaltına alınmasının ardından 
akşam saatlerinde Dikmen Vadi-
si ve Mamak Barınma Hakkı Büro-
ları TBMM önünde basın açıklaması 
yaptılar. Açıklamaya İnşaat Mühen-
disleri Odası Ankara Şubesi yöneti-
cileri ile TMMOB’ye bağlı diğer oda 
temsicileri katıldı.

Anılan yasa teklifinin, kentsel dönü-
şüm projelerinin uygulanması konu-
sunda amaç unsurunu neredeyse sı-
nırsız biçimde genişlettiğini, böylelik-
le kent topraklarının yağmalanmasını 
asıl amaç olarak tanıdığını söyleyen 

Dikmen ve Mamak halkı; “Bu yönüyle 
bu yasa kamu yararı ilkesini ortadan 
kaldırmakta ve anayasaya aykırı bir 
yasa niteliği taşımaktadır. Yasa tek-
lifi; kentte yaşan yurttaşların kentsel 
dönüşüm uygulamalarına karşı yasal 
ve yargısal karşı çıkış yollarını ve hak 
arama özgürlüğünü ortadan kaldır-
makta, aynı zamanda yargının da elini 
kolunu bağlamaktadır. Eğer bu yasa 
teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edilirse artık hiçbir yurttaşın barınma 
hakkı güvencede olmayacaktır. Gö-
zünü rant hırsı bürümüş olan AKP’li 
belediye başkanları, yandaş müteah-
hitler ve sermaye çevreleri; benzeri 
görülmemiş büyük bir yağmaya, tala-
na kalkışacaktır. Beraberinde bu yasa 
teklifi ve somut uygulamaları, son de-
rece ciddi toplumsal gerilimlere, ça-
tışmalara ve mağduriyetlere yol aça-
caktır.” diye belirttiler.
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DİKMEN VADİSİ ve
MAMAK HALKI MECLİS ÖNÜNDEYDİ

17 Haziran 2010 tarihinde Demok-
ratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) 
aktivisti K.S. İstanbul Bağcılar’da ak-
şam 21.00 civarında bir arkadaşı-
nın evine giderken polis olduğu id-
dia edilen kişilerce kaçırıldı ve 10 
saat boyunca kaçırıldığı kişilerin te-
cavüzüne maruz kaldı. Yaşanan ka-
çırma ve tecavüz olayıyla ilgili ola-
rak Ankara Kadın Platformu ve Ba-
rış İçin Kadın Girişimi’nin  22 Haziran 
2010 Salı günü saat: 18.30’da Yüksel 
Caddesi’nde gerçekleştirdiği basın 
açıklamasına İMO Ankara Şube ça-
lışanları da katıldı

Örgütlü kadınlara karşı geliştirilen bu 
saldırının ilk olmadığının belirtildiği ba-
sın açıklamasında, son zamanlarda ül-
kenin değişik yerlerinden ve Kürt ille-
rinden gelen haberlerle, aralarında üni-
formalıların da bulunduğu toplu taciz 
ve tecavüz olaylarının görünürlülüğü-
nün artığı belirtildi. Basın açıklamasın-
da “Ankara Kadın Platformu ve Anka-
ra Barış İçin Kadın Girişimi olarak ya-
şananlardan endişeliyiz. Ülkemizde 30 
yıldır yaşanan savaş ortamında kadın-
ların yaşadığı tecavüz taciz ve pek çok 
saldırının yeniden başlayan çatışma-
lı ortamda giderek artacağından kor-

kuyoruz. İstanbul’da K.S.’nin yaşadık-
ları endişelerimizi daha da arttırmakta-
dır. Kadınların tecavüze uğraması gide-
rek bir devlet politikası haline gelmek-
te, sadece kadınlar değil çocuklar da 
bu politikanın mağduru olmaya ne ya-
zık ki devam etmekte. Biz kadınlar ka-
dın dayanışması ile büyüttüğümüz mü-
cadelemizde yine kadın dayanışması-
nın gücüne inanarak arkadaşımıza ya-
pılan saldırıyı kınıyoruz. Tacizin, tecavü-
zün, kadına yönelik şiddetin ve bunları 
besleyen militarist devlet politikalarının 
son bulması için sesimizi yükseltmeye 
devam ediyoruz” diye belirtildi.

ANKARA KADIN PLATFORMU  - BARIŞ İÇİN KADIN GİRİŞİMİ
SÖZ BİTMİŞTİR, SUSKUNLUĞUMUZ ÖFKEMİZDENDİR
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Belediye Kanununda yapılacak deği-
şikliğe ilişkin İMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Serdar Harp 18 Haziran 2010 tari-
hinde basın açıklaması yaptı:

Son günlerde kamuoyunda büyük 
tartışmalara neden olan “5393 sa-
yılı Belediye Kanunu’nun 73. Mad-
desinde değişiklik yapılmasına iliş-
kin kanun teklifi” bilim insanlarının ve 
meslek odalarının itirazlarına rağmen 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edil-
di. Söz konusu yasa değişikliğini ka-
muoyunda bu denli tartışmalı kılan en 
önemli faktör, başından itibaren “art 
niyetli” bir sürecin işlemesidir. Bu art 
niyet yasanın hazırlanmasından, ko-
misyon aşamalarına ve nihayetinde 
TBMM Görüşmelerine kadar yansı-
mıştır. 2009 yılı Nisan ayında tek bir 
fıkradan ibaret olan yasa değişikliği, 
son haliyle 14 fıkraya çıkartılmış ve 
kapsamı itibariyle de adeta kendi ba-
şına bir yasa halini almıştır.

Kentleşme, planlama, imar ve yapı 
denetimi gibi konularda yapılması ge-
reken ve öncelik derecesi çok daha 
yüksek olan yasal düzenlemeler var-
ken, 2005 yılında yürürlüğe girmiş 
Belediye Kanunu’nda değişikliğe gi-
diliyor olması, değişikliğin amacının 
“planlı ve güvenli kentleşme” değil 
“rant alanlarının paylaşımı” olduğunu 
göstermektedir.

“Kentsel Dönüşüm” uygulamala-
rı göstermiştir ki, bu konu, basit an-
lamda bir çevre düzenlemesine indir-
genemeyecek kadar karmaşık bir so-
rundur. Sorunun ekonomik, sosyo-
lojik, kültürel, tarihsel, siyasal ve her 
şeyden de öte insani boyutlarını göz 
ardı ederek geliştirilmeye çalışılan çö-
zümler, sorunu çok daha trajik boyut-
lara taşımaktadır. Dolayısıyla Kent-
sel Dönüşüm meselesini, Belediye-
ler Kanunu’nun bir maddesi içerisin-
de “halletmeye” çalışmak, hem huku-
ki hem de pratik olarak sorunludur. Bu 
“işgüzarlık”, sonu kestirilemeyen sos-
yal sonuçlara yol açabilir.

Yasa değişikliğinin en sorunlu yanla-
rından bir tanesi de, kapsamının be-
lirsizliği ve ölçüsüzlüğüdür. 5393 Sa-
yılı Belediye Kanunu’nun değişen 73. 
Maddesi açık biçimde “kentin eskiyen 
kısımları” ile sınırlı iken, yasa değişik-
liği, “üzerinde yapı olan ya da olma-
yan, imarlı ya da imarsız” tüm alanla-

rı kentsel dönüşüm uygulamalarının 
hedefi haline getirmektedir. Belediye 
Meclislerine verilen bu ölçüsüz yetki, 
özellikle Büyükşehirlerde ölçüsüz bir 
“yağma” harekâtının başlamasına ne-
den olacaktır.

Yasa değişikliğinin tüm fıkralarına si-
rayet eden anlayış, kentsel dönüşüm 
uygulamasını tek başına belediyelerin 
inisiyatifine teslim etmektedir. Detay-
lı yasal sınırlandırmalarla hak sahipleri 
“Belediyelerin insafına” terk edilmek-
tedir. Bu tek taraflılık o denli ileri git-
miştir ki, mahkemeler bile devre dışı 
bırakılarak, süreç belediyelerin tek ta-
raflı işlemleriyle tamamlanabilir hale 
getirilmiştir.

AK Partili belediyelerin, özellik-
le de Büyükşehir Belediyelerinin or-
tak özellikleri hukuk tanımaz tutumla-

KENTSEL GASPLARIN YASALLAŞTIRILMASINI KINIYORUZ!

rıdır. Mevcut yasa değişikliğiyle yapıl-
mak istenen de yargıya intikal etmiş 
çok sayıda “kentsel düzenlemenin” 
yargıdan kaçırılmasıdır. Kanun deği-
şikliğinin geçici maddesinde, yargıla-
ma süreci devam eden davalarda da 
“bu kanun hükümlerinin uygulanaca-
ğı” esasının yer alması hukuka doğru-
dan müdahale anlamına gelmektedir. 
Özellikle AK Partili Büyükşehir Beledi-
yelerinin taraf olduğu çok sayıda kent-
sel dönüşüm davası “oldubitti”ye ge-
tirilmektedir. AK Parti, hukuk kuralları-
nı ve mahkeme kararlarını tanımaz tu-
tumundan biran önce vazgeçmelidir.

Kentsel Dönüşüm uygulamaları, yeni 
kentsel rant alanları yaratmak, yeni 
zenginler türetmek amacıyla değil, 
zor koşullarda kente tutunmaya çalı-
şan yurttaşlarımızın yaşam koşulları-
nın düzeltilmesi amacını taşımalıdır.
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İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu’ 
nun çağrısıyla, 1 Haziran 2010 Salı 
günü İMO Kongre ve Kültür Merkezi 
Güney Özcebe Salonu’nda yeni dö-
nem işyeri temsilciliklerinin oluşturul-
ması gündemi ile toplantı yapıldı. Top-
lantıya yaklaşık 70 üyemiz katıldı.

Nitelikli, verimli tartışmaların yapıldığı 
toplantıda; yeni dönemde işyeri tem-
silciliklerinin daha güçlü, daha örgütlü 
ve kurumsal bir çalışma halini alma-
sı, bununla ilgili olarak da Şube’de ne 
gibi çalışmalar yapılması gerektiği ve 
işyeri temsilcilerimize düşen sorumlu-
luklar üzerine konuşuldu. Uluslararası 
krizin derinleşmesiyle birlikte, bu kri-
zin kendisini en ağır hissettirdiği sek-
törlerden birinin inşaat sektörü oldu-
ğu, bunun neticesinde meslektaşla-

rımızın çalışma koşullarının zorlaştığı, 
işsizliğin günden güne arttığı, düşük 
ücretlerle çalışmanın dayatıldığı, gü-
vencesizliğin sektörde hakim olmaya 
başladığı üzerine vurgular yapıldı. Bu 
koşullarda İMO Ankara Şube ve üye-
lerimiz arasında sürekli ve sağlıklı ile-
tişim kanallarının oluşturulabilmesi, 
üyelerimizin işyerlerinde karşılaştık-
ları sorunların paylaşılabilmesi, şube-
miz çalışmaları ile ilgili görüş, sorun, 
eleştiri ve isteklerinin şubemize akta-
rılabilmesi, aynı şekilde şubemiz ça-
lışma, etkinlik, karar, görüş ve duyu-
rularının da işyerlerinde ki üyelerimize 
iletilebilmesi için, işyeri temsilcilikle-
rinin kurumsal bir yapıya kavuşturul-
ması gerekliliğinin vurgulandığı top-
lantı İMO Lokali’nde verilen yemekle 
sona erdi.

İMO ANKARA ŞUBESİ’NDE YENİ DÖNEM İŞYERİ
TEMSİLCİLİKLERİ KURMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
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İMO Ankara Şubesi, üyelerimizin mü-
hendislik hizmetleri alanında yaşadık-
ları sorunlarına yardımcı olabilmek için 
her Cuma saat 13.00 ile 18.00 arası 
Hukuk Danışmanlığı Hizmeti vermek-
tedir. Bütün üyelerimiz avukatımız Ke-

nan Coşar’dan cuma günleri belirtilen 
saatler içerisinde şubemizde danış-
manlık hizmetinden yararlanabilirler. 
Aynı zamanda sorularınızı ve sorunla-
rınızı imoankara@imoankara.org.tr 
adresine mail atarak da bildirebilirsiniz.

ÜCRETSİZ HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi tarafından geçtiğimiz dönem 
işsiz kalan, güvencesiz çalışan, örgüt-
süzlüğe mahkûm edilen, hak mağdu-
riyeti yaşayan meslektaşlarımızla ilgi-
li dayanışma çalışmaları yürütebilmek 
için oluşturulan “Ücretli, İşsiz Mühen-
dis Çalışma Grubu”, yeni dönemde de 
çalışmalarına “Ücretli, İşsiz Mühendis 
Komisyonu” olarak devam ediyor. 

Gerek çalışma alanlarında, gerekse 
iş problemleri ile ilgili durumlarda, işten 
çıkarılmalarda hukuki ve mesleki da-
nışmanlık hizmeti, sosyal dayanışma 

girişimleri, iş yerlerinde oda denetimi 
aracılığıyla hak mağduriyetlerinin gide-
rilmesi, alana dair akademik-mesleki 
faaliyetler vb. gibi çalışmaları kapsaya-
cak komisyon çalışmalarımız yeni dö-
nemde çalışmalarına devam ediyor.

Önceki dönemlerde ücretli ve işsiz 
mühendisler için çeşitli söyleşiler, üc-
retsiz mesleki kurslar, TMMOB Ücret-
li ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Kurultayı”na hazırlık kapsa-
mında atölye çalışmaları, teknik gezi 
vb. etkinlikler düzenleyen şubemiz, 
yeni dönemde de ilk olarak, kriz dö-

ÜCRETLİ ve İŞSİZ MÜHENDİSLERLE DAYANIŞMA

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şu-
besi 26 Haziran 2010 Cumartesi günü 
İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Be-
tonarme Proje Yapım İlkeleri” kursu ver-
meye başladı. 30 kişinin katıldığı ve top-
lam 40 saat devam edecek kursu Emin 
Aldemir, Hakan Güvengiz verecek. 

Kurs süresince Emin Aldemir “Bina 
Tasarımında Yük Tahminleri ve Yükleme”, 
“Döşeme Tasarımı”, “Kiriş Tasarımı”, Ko-
lon Tasarımı”, “Perde Tasarımı”, “Temel 
Tasarımı”, Hakan Güvengiz ise “Taşıyı-
cı Sistem ve Sistem Seçimi”, “Deprem 
Ön İnceleme ve Güçlendirme”  konula-
rında bilgiler verecek.

BETONARME PROJE 
YAPIM İLKELERİ KURSU

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şu-
besi Yönetim Kurulu, temsilciliklerde 
yaptığı eğilim yoklama toplantılarında 
alınan görüş ve öneriler doğrultusunda, 
temsilci atamalarını yapmıştır. Bu atama-
lar sonucunda; Afyonkarahisar Temsilci-
si, Murat Bilgili, Bartın Temsilcisi, Fa-
tih Mehmet Kanbur, Bolu Temsilcisi, 
Hüseyin Cahit Çıngı, Çorum Temsilci-
si, Turan Damar, Kayseri Temsilcisi, İs-
mail Eser, Kırşehir Temsilcisi, İ. Haluk 
Türedi, Kdz. Ereğli Temsilcisi, İ. Hüse-
yin Kocatürk, Karabük Temsilcisi, Sa-
tılmış Sarıcı, Kastamonu Temsilcisi, 
A. Müjgan Alagöz, Kırıkkale Temsilci-
si, Volkan Sıcacık, Nevşehir Temsilcisi, 
Mehmet Alper Temel, Sivas Temsilcisi, 
Mustafa Suzi Metin, Zonguldak Tem-
silcisi, İsa Yüksel oldu.

İMO ANKARA 
ŞUBE TEMSİLCİLİK 
ATAMALARI YAPILDI

neminde meslektaşlarımızın mağduri-
yetlerini göz önüne alarak işsiz mes-
lektaşlarımızın mesleki deneyimlerini 
geliştirebilmelerini sağlamak amacıy-
la, ücretsiz “Makro Programlama” kur-
su düzenledi. 

Bu dayanışma çerçevesinde önü-
müzdeki dönemlerde şubemiz bün-
yesinde açılacak tüm kurslarda da iş-
siz mühendisler için yüzde on ücret-
siz kontenjan ayrılacak, ayrıca sade-
ce işsiz meslektaşlarımızın katılabile-
ceği ücretsiz kurslar açılmaya devam 
edecektir.



9 

H
aberler

İsmail Hakkı Tonguç Hasanoğlan 
Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Ton-
guç Baba 50. Yılda da Aramızda” et-
kinliği ile anıldı.

İsmail Hakkı Tonguç, Bulgaristan’ın 
Silistre iline bağlı Totrakan ilçesinin bu-
günkü adı Sokol olan Tatar Atmaca kö-
yünde dünyaya geldi. Eğitimbilimci, 
köy enstitülerinin mimarı ve dönemin 
İlköğretim Genel Müdürü olan Ton-
guç, 1893 ve1960 yılları arasında ya-
şadı. 17 Nisan 1940’ta Köy Enstitüleri 
Kanunu çıktıktan sonra açılmaya baş-
layan enstitülerle çok yakından ilgilen-
di. 1946’da görevden alınışına değin, 
enstitüler için canla başla çalıştı. Ton-
guç özellikle kız çocuklarının eğitime 
alınması ve öğretmenliğe kazandırıl-
ması için büyük çaba içindeydi. 1946 
yılında Köy Enstitüleri hakkında açılan 
davalar sebebiyle görevinden alındı ve 

TONGUÇ BABA 50. YILDA DA ARAMIZDA

Talim Terbiye Kurulu üyeliğine getirildi. 
Dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü 
çalışmalarından dolayı kendisini tak-
tir etse de ülkenin çeşitli yerlerine sür-
gün olarak gönderilmesine engel ola-
madı. Tüm bu olanlar neticesinde 1954 
yılında kendi isteği ile emekli oldu. 
1956’da Avrupa’yı gezdi ve İsviçre’deki 
Pestalozzi Çocuklar Köyü’nü inceledi. 
1958’de hastalanan İsmail Hakkı Ton-
guç, 11 Haziran 1960’ta çoktan kapa-
tılan Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ne yıl-
lar sonra ilk kez gitti. 24 Haziran 1960 
tarihinde öldü. İsmail Hakkı Tonguç;  
düşün dünyamızdaki arayışlarda eşit-
likçi, pozitif ayrımcı, demokratik, laik-
bilimsel, üretici eğitim kavramlarının 
anımsattığı ilk isimdir.  

İMO Ankara Şube, MO Ankara Şube, 
PMO, ZMO, Yeni Kuşak Köy Enstitüle-
ri Derneği, YAPI DER, AFSAD, Hasa-

noğlan Atatürk Öğretmen Okulu Me-
zunları Derneği’nin katılımları ile olu-
şan Hasanoğlan Çalışma Grubu 24 
Haziran 2010 Perşembe günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde İsma-
il Hakkı Tonguç’u anma etkinliği ger-
çekleştirdi.

Etkinlik Rıfat Güler’in hazırladığı 
“Tonguç’un Objektifinden Anadolu” 
adlı serginin açılışı ile başladı. Sergi-
de İsmail Hakkı Tonguç’un çektiği 50 
fotoğraf sergilendi. Serginin ardından 
Prof. Dr. Oğuz Makal’ın yaptığı “Ül-
keyi Kucaklaya Adam: Tonguç” isimli 
belgesel gösterimi yapıldı.

Etkinlik konuşmacı olarak Var-
lık Özmenek’in katılımıyla gerçek-
leşen “Korkuyu Yenme Eyleminde 
Tonguç’un Evrenselliği” konulu panel-
le son buldu. 
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İnşaat Mühendisleri Odası Anka-
ra Şubesi, Gazi ve Atılım Üniversite-
si İnşaat Mühendisliği Bölümü yeni 
mezunlarını mezuniyet törenlerinde 
yalnız bırakmadı.

11 Haziran 2010 Cuma günü Kam-
pus İçi Spor Tesisleri’nde düzenle-
nen Gazi Üniversitesi mezuniyet tö-
renine İnşaat Mühendisleri Oda-
sı Ankara Şubesi’nden Şube Baş-
kanı Nevzat Ersan, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Haluk Ekinci, Şube 
Sekreteri Buket Çelik ve Yedek Yö-

netim Kurulu Üyesi F. Akın Kurt ka-
tıldı. Nevzat Ersan, dereceye giren 
yeni mezunları tebrik edip, “mesle-
ğe hoş geldiniz” dileklerini iletti. Bü-
tün mezunlara Oda rozeti ve ajanda-
sı ile meslek hayatlarındaki ilk baret-
leri hediye edildi.

24 Haziran 2010 Perşembe günü 
ise Amfi’de düzenlenen Atılım Üni-
versitesi mezuniyet törenine İn-
şaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi’nden Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi Haluk Ekinci katıldı. 

İMO ANKARA ŞUBESİ 
MEZUNİYET TÖRENLERİNDE 
YENİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN YANINDAYDI

H
ab

er
le

r

1920 İstanbul doğumlu, 1945 İTÜ 
mezunu 22 sicil numaralı üyemiz Ha-
san Sabih Gedizli hayatını kaybet-
miştir. Ailesine ve çalışma arkadaşla-
rına başsağlığı dileriz.

Hasan Sabih Gedizli ilkokulu Halı-
cıoğlu semtinde bitirdikten sonra al-
bay babasının görevi nedeniyle orta-
okul ve lise eğitimini Ankara’da ta-
mamladı. Üniversite eğitimini İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nde yaptı ve 

1945 yılında İnşaat Yüksek Mühen-
disi olarak mezun oldu. 

Bir dönem okulda asistanlık görevi 
de yapan Hasan Sabih Gedizli okul-
da aktif olarak spor yapmış ve ken-
disine arkadaşları tarafından “Bar-
fiksçi” lakabı takılmıştır. 

Ankara’da Bayındırlık Bakanlı-
ğı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde 
Teknik Daire Başkanlığı, Emek-
li Sandığı’nda İnşaat Daire Başkan-
lığı, Türk Kızılay Derneği’nde ise İn-
şaat Müdürlüğü görevlerinde bulun-
du. Bu arada uzun yıllar ADMMA İn-
şaat Bölümü’nde Betonarme Projesi 
dersleri verdi.

Merkezi Zürih’te bulunan Ulusla-
rarası Köprü ve İnşaat Yüksek Mü-
hendisleri Birliği’nin daimi üyesi olan 
Hasan Sabih Gedizli’nin konu ile il-

gili olarak yurt dışında birçok ülkede 
çeşitli dillerde mesleki makaleleri ya-
yınlanmıştır. 

Yurt dışında yayınlanan “Beton Ka-
lender” kitabının merdivenler bölü-
münde de yeralan Gedizli’nin yurt 
içinde yayınlanmış iki kitabı da bu-
lunmaktadır. Ankara’nın pek çok bü-
yük binasının (Gökdelen-Ulus İşhanı- 
Akün Sineması-Emekli Sandığı Bina-
sı- Stad Oteli-Ankara Oteli vs.), Malte-
pe ve Kocatepe Camilerinin proje ve 
inşaatlarında Kontrol Amiri olarak ça-
lışmış olan Hasan Sabih Gedizli’nin 
Eskişehir’de Porsuk Oteli, İzmir’de 
Efes Oteli, İstanbul’da Tarabya ve 
Maçka Otelleri, Bursa’da Çelik Palas 
inşaatlarında da emeği geçmiştir.

Başta Fransızca ve İngilizce olmak 
üzere 6 dil bilen Hasan Sabih Gedizli 
evli olup bir oğlu bulunmaktadır.

VEFAT 
HASAN SABİH GEDİZLİ (1920-2010)

İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ (İTÜ)

Ekinci, dereceye giren yeni mezun-
ları tebrik edip, “mesleğe hoş geldi-
niz” dileklerini iletti. Bütün mezunla-
ra Oda rozeti ile meslek hayatların-
daki ilk baretleri hediye edildi.
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(Makalenin Birinci Bölümü Haziran 
2010 tarihli sayımızda yayımlanmıştır)

Bir başka biçimde aşağıdaki ör-
nek olayda, kaçak ocak işçisinin her 
şeye rağmen TTK’lı işçisi olmayı is-
temesi ve de kaçak ocakta işçi ol-
mayı da şu sözlerle ifade etmekte-
dir: 

Örnek Olay 2: “O yine şanslı kendini 
kurtardı. Hiç değilse bayram tatili var, 
ikramiyesi var. Biz ne yapalım bayram-
larda onlar altı gün tatil yaparken biz 
bayramın en geç üçüncü günü oca-
ğa inmek zorundayız.Ne yıllık izin var 
ne çalışma saatleri belli,her gün ölüm-
le burun buruna ocağa iniyoruz ama 
ne yapalım , evliyim bir de çocuğum 
var başka iş de yok çalışmak zorun-
dayım.’’ 

Her iki örnek olay bize Çaltalağzı’nda 
maden işçisi olmanın neleri kazandığı 
neleri kaybettiğini ve de madencileri-

nin nasıl bir ayrışmanın içinde olduğu-
nu görmemizi sağlamaktadır. 

Çatalağzı’nda maden işçilerinin fark-
lılaşan boyutlarını ortaya koyulur-
ken, demografik özellikleri, madenci-
lik mesleğini öğrenme, mesleğe baş-
lama yaşı gibi özellikleri de günümüz 
koşullarda maden işçisi profilini kamu, 
özel ve enformel alanları karşılaştıra-
rak verilmeye çalışılacaktır.

Tablo 3’te işçilerin doğum yerlerine ait 
bilgileri sunulmaktadır. Buna göre, ça-

lışanların %86,5’i Zonguldak ve köy-
lerinde doğmuş olup yine buralarda 
yaşamaktadır. Yalnızca %13,5’i Zon-
guldak dışında doğmuştur. Bu yüz-
delik dilimde yer alanlar ise Doğu Ka-
radeniz Bölgesi’nden göçle gelenler 
oluşturmaktadır. 

Tablo 4’te görüldüğü üzere çalışanla-
rın %78,4’ü madencilik mesleğini gö-
rerek öğrenmiştir. Bu işçilerin, baba 
mesleği de madenciliktir. Maden iş-
çilerinin %21,6’sı madenciliği çıraklık 
kursundan öğrenmiştir. Çatalağzı’nda 
madencilik mesleğini öğrenmek için 
kurslara çok gerek duyulmamaktadır. 

21. YÜZYILDA ZONGULDAK MADEN 
İŞLETMELERİNDE ÇALIŞMA HAYATI: BİR KESİT - TEK GERÇEK   

Yrd.Doç.Dr. Berna GÜLER MÜFTÜOĞLU
Bağdagül TANİŞ

M
akale
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Çünkü çalışanların baba mesleği ma-
dencilik olmasa bile mutlaka yakınla-
rından biri maden işçisidir. Bu durumu 
bir maden işçisi şu sözlerle ifade et-
mektedir: 

Örnek Olay 3: “Buralarda her iki kişi-
den biri mutlaka madencidir, ya kom-
şunuz madencidir ya arkadaşınız ma-
dencidir ya da bir akrabanız mutlaka 
madencidir. Bu yüzden evlerde ya da 
kahvelerde hep madenler konuşulur, 
herkes madenin ayrı bir sıkıntısını an-
latır, nasıl çalıştığını anlatır. Siz de gör-
meseniz bile az çok nasıl çalışıldığını 
bilirsiniz.” 

Bu ifadeden de açıkça anlaşıldığı 
üzere madencilik çoğunlukla göre-
rek öğrenilmektedir. Nitekim çıraklık 
kursu olarak nitelendirilen kurslarda 
da madene indirilen işçiler ustaların-
dan, görerek mesleği öğrenildiği be-
lirtilmektedir. 
 

Bilindiği üzere Türkiye’de çocuk yaş-
ta çalışmaya başlamak oldukça yay-
gındır (Güler-Müftüoğlu, 2005). Ağır 
ve tehlikeli çalışma şartlarına rağ-
men madencilik sektöründe de ço-
cuk yaşta çalışmaya başlanmak-
tadır. Madencilik mesleğine başla-
ma yaşı, Tablo 5’de görüldüğü üze-
re %27’si 12 ile 18 yaşları arasında-
dır. Tablo 6’da ise 18 yaşın altında ça-
lışanlar özel ve kaçak ocaklarda gö-
rülmektedir. Çünkü TTK bir kamu ku-
ruluşudur ve 18 yaşın altındakiler ça-
lıştırılmamaktadır. 

19-25 yaş aralığında ise çalışmaya 
başlayanların %45.8 TTK’da, %27,2 
ise özel ocaklarda çalışmaktadır. Ay-
rıca 26-35 yaş aralığında çalışanla-
rın da yine %41.6’sı TTK’da, %9.09 
özel ocakta ve %50’si de kaçak 
ocakta çalışmaktadır (Tablo 6). Ça-
talağzı erkekleri için TTK en güven-

li çalışma yeridir. 26-35 yaş aralığın-
da yer alanlar, daha önce dolmuş-
çuluk, pastanecilik, taksicilik ve aş-
çılık gibi geçici işlerde çalışmışlardır. 
İşçi alımlarının azaltıldığı TTK’da ça-
lışmaya başlayabilenler ise kendile-
rini şanslı olarak değerlendirmekte-
dirler. Aşağıdaki kaçak ocak sahibi 
bu durumu çok net bir şekilde orta-
ya koymaktadır: 

Örnek Olay 10: “….Ben SKK’li işçi 
çalıştıramıyorum. Bizim en kötü yanı-
mız da bu işte. İşçinin sağlığı kendisi-
ne ve iyi patronu var ise onun inisiya-
tifine kalmış durumda. Ben de oğlu-
mun güvencesi olsun diye TKK’ya ça-
lışmaya gönderdim. Onun hayatı bir 
nebze kurtulsun diye. Benim işçilerim 
de ne yapsın Yeşil Kart ile idare etme-
ğe çalışıyor…..” 

Çalışanların %91,9’u madenlerde ça-
lışmayı çocuklarına ya da yakınlarına 
kesinlikle tavsiye etmemekte, sadece 
%8,1’i ise tavsiye etmektedir (Tablo 7). 
Tavsiye edenler TTK’da çalışanlar olup 
gerekçe olarak Zonguldak’ta iş gü-
vencesinin olduğu tek işyerinin TTK ol-
duğunu ifade etmektedirler. Ancak 
hemen herkes mesleğin tehlikeli oldu-
ğunu ve ağır çalışma koşullarından 
söz etmekte, kimileri ocağa indiğinde 
“benliğini unuttuğunu” dillendirirken, 
kimileride “çekilecek dert değil 
ama…” diyerek susmayı tercih et-
mektedirler. Kimileri ise “çocuğuma iki 
inek alırım hayvancılık yapar ama yine 
de madende çalıştırmam” diyebil-
mektedir. Bu soruya en net cevabı ise 
madencilerin eşleri vermektedir. 
TTK’da çalışan bir madenci eşi şöyle 
anlatmaktadır: 

Örnek Olay 4: “İlk TTK’ya işçi alına-
cakmış ben de başvurdum dediğin-
de içimden dua ettim, ne olur kabul 
edilmesin diye. Ben babamdan da bi-
liyorum neler yaşandığını bu nedenle 
eşimde de aynı korkuları hissetmek is-
temiyorum. Her gün evden çıktığında 
dua ediyorum, sağ salim eve döne-
bilsin diye. Her gün aynı korku…. Eve 
geldiğinde ise o kadar yorgun oluyor 
ki yemek yiyip yatıyor, iki kelime ede-
bilirsek ne güzel ama…’’ 
b. Maden İşçilerinin Çalışma Yaşa-

mı ve İş(çi) Sağlığı ve Güvenliği 
Çalışmamızın bu bölümünde ma-

dencilik sektöründe kamu, özel ve 
enformel alanda çalışma koşulları, 
iş(çi) sağlığı ve güvenliği ücretler ve 
sendikalılık-sendikanın işlevi karşılaş-
tırmalı olarak değerlendirilecektir. 

Madenlerde çalışmanın sürdürülebilir 
olmasının en temel koşulu yeterli ha-
valandırmanın sağlanmasıdır. Bu ne-
denle Tablo 8’de görüldüğü gibi çalı-
şanların %73’ü havasızlığa maruz kal-
mamaktadır. Ancak elde edilen veriler 
yeterli havalandırmanın TTK’da tam 
anlamıyla sağlandığını göstermekte-
dir. TTK’da havasızlığa maruz kalınan 
alanlar kısıtlı olup bu alanlar kömü-
rün inceldiği (madencilerin ifadesiyle 
bir sandalye altı kadar mesafe) alan-
lar olarak ifade edilmektedir. 

Ancak kaçak ocaklarda durum ise 
farklıdır. Kaçak ocaklarda çalışan işçi-
ler havasızlığa maruz kaldıklarını ifade 
etmektedir. Çünkü kaçak ocaklar ta-
mamen bireysel yöntemlerle herhangi 
bir teknik kullanılmadan açılmış olan 
ocaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle kaçak ocaklarda havasızlığın 
etkilerini bir madenci şu sözlerle ifade 
etmektedir: 

Örnek Olay5: “… madende hava al-
mak zordur, havasızlığa maruz kalırsı-
nız. Havasızlık baş ağrısı yapar, göz-
ler yanar, nefes almakta zorlanırsınız, 
fark etmeden uyursunuz ve bir daha 
da uyanamazsınız.” 

Tablo 9’da görüldüğü üzere yapılan 
araştırmada maden işçilerinin %56.8i 
iş kazası geçirmiş, %43.2’si ise iş ka-
zası geçirmemiştir. Hemen hemen her 
gün karşılaşılan kömür taşlarının düş-
meleri sonucu meydana gelen par-
mak ya da el kırılması gibi kazalar bir-
çok çalışan tarafından kaza olarak ni-
telendirilmemektedir. Çünkü maden 
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akaleocaklarında meydana gelen kazala-

rın bilançosu genellikle çok ağır olup 
çoğu ölümle sonuçlanmakta ya da 
kalıcı hasarlar vermektedir. 

Diğer bir husus ise iş kazalarının 
meydana gelme sıklığıdır. Madenci-
lerin tabiriyle, hemen hemen kazasız 
bir iş günü geçmemekte olup en çok 
kaza meydana gelen alan ‘’ayak’’ adı 
verilen kömür çıkarma işleminin yapıl-
dığı ana faaliyet alanıdır. Çünkü ayak 
adı verilen bölüm gaz sıkışma tehdidi-
nin olabileceği ve kömürün bu sıkışma 
sonucu çalışanların üzerine yığılabile-
ceği bir bölümdür. Ancak burada orta-
ya konması gereken farklılık çalışılan iş 
yerine ilişkindir. Çünkü kömür çıkarma 
işleminde faaliyet alanlarının bölümle-
re ayrılması sadece TTK için geçerlidir. 

Özel ocak ve kaçak ocaklarda ise 
kömürün çıkarılması, nakliyesi ve di-
ğer işlemler aynı alanda gerçekleştiril-
mektedir. Buralarda sadece -150 met-
reye kadar yerin altına inilebilmekte 
TTK’da ise bu -760 metreyi bulmakta-
dır. Ancak iniş mesafesinin -150 met-
re ile TTK’dan az olması yanıltıcı ol-
mamalıdır. Çünkü her üç sektörde de 
iş kazalarının bilançosu ağırdır. Tab-
lo 10’da görüldüğü üzere iş kazaları-
nın çalışma yeri açısından farklılıkları 
incelendiğinde, gerek TTK’da gerekse 
diğer iki sektörde çalışanlar sık sık iş 
kazasına maruz kalmaktadır. 
 

Bu nedenle madenlerde çalışma 
dendiğinde en önemli husus çalışan-
ların güvenliği ve sağlıklı bir çalışma 
ortamı olmaktadır. Ancak güvenlik ön-
lemlerini almak kuşkusuz maliyet an-
lamına gelmektedir. Genel Maden-İş 
Sendikası Karadon Şubesi yöneticisi 
ile yaptığımız görüşmelerde de özel-
likle bu husus üzerinde durulmuş-
tur. Çalışmamızı yürüttüğümüz sıra-
da, Şubat 2009’da TTK’nın Karadon/
Gelik işletmesinde gaz sıkışması üze-
rine kömürün degaj (gaz sıkışması) 
yapması sonucu kömür işçilerin üze-
rine yığılmış, kazada 2 kişi yaralanmış, 
iki kişi ise hayatını kaybetmiştir. Genel 
Maden-İş sendikası yöneticisi bu du-

rumu şöyle ifade etmektedir: 

Örnek Olay6: “Şu anda gerçekleş-
tirmeye çalıştığımız konu tam da bu 
kazaya sebep veren husus üzerine-
dir. Avrupa’dan getirtmeye çalıştığımız 
bir alet var, bu alet yoğun gaz sıkışma-
sının olduğu alanlarda sinyal veriyor 
yani tehlikeyi en azından önceden se-
zinleyip kazaları önlemeye yarıyor an-
cak buraya getirtilmesi mesele…” 

Görüldüğü gibi aslında kazalar ifade 
edildiği üzere görünmez değil, çeşit-
li teknik donanımlar giderildiğinde bi-
lançonun hafifletilmesi mümkün, an-
cak bu maliyet anlamına gelmektedir. 
Bu duruma bir de özel ve kaçak ocak-
lar üzerinden bakmak gerekiyor. 

Özel ve kaçak ocaklarda örgütlenme 
olmadığı gibi çalışma ortamının gü-
venliği de işçiler tarafından sağlanmak 
durumunda olup, her işçi kendisinden 
sonra gelenin koşul ne olursa olsun 
güvenliğini temin etmek zorundadır. 
Kaçak ocakta çalışan ve yaklaşık altı 
ay önce iş kazası geçiren bir maden-
cinin sözleri kaçak ocaklarda yaşanan 
iş kazalarının vahim durumunu ortaya 
koyması açısından çok önemlidir: 

Örnek Olay7: “ 47 yaşındayım ve 
12 senedir bir kaçak ocakta çalışı-
yorum. Babam da madende çalışır-
dır, eniştemin bir kaçak ocağı vardı ve 
birçok akrabam orda çalışırdı. Bende 
madenciliği akrabalardan öğrendim. 
TTK’da bölümler vardır, onların birinde 
çalışırsınız. Ancak kaçak ocakta bö-
lümler yoktur, hepiniz tek bir bölüm-
de çalışırsınız. Ben arkadaşlarımın ka-
zıp çıkardığı kömürü vagonlara doldu-
ruyordum. Ve o kömürleri vinç denen 
bir asansör yardımı ile yüzeye çıkarı-
yoruz. Kazanın olmasından bir gün 
önce patrona söyledik bu vinç kopa-
cak diye. Bu gün de şu kömürleri çı-
karın yarın hallederiz dedi ve ertesi 
gün halat kopunca vinçle birlikte düş-
tük. Hem vinç hem de arkadaşlarım 
üstüme düştü. Beni öldü diye hasta-
nenin önüne bırakıp kaçmışlar. İki ba-
cağım kırıldı, yüzümden de yaralan-
dım. Bacaklarımda yedi tane platin ta-
kılı, evde cihazlarla yürüyebiliyorum. 
İki günde üç kez ameliyat oldum. İş-
verense haftada bir kez uğrayıp pazar 
paramızı bırakıyor. Malullük aylığı bağ-
lanmasını istiyorum ama…” 

Tablo 11’e göre iş kazalarına yönelik 
olarak işçiler %78,4 oranında işveren 
tarafından bilgilendiriliyor, %21,6’sı-

nın ise herhangi bir bilgilendirmeden 
yoksun olduğu karşımıza çıkmaktadır. 
Çalışanların bilgilendirilmesi ise ço-
ğunlukla işe başlamadan önce birkaç 
haftalık süreyle verilen kurslar aracılı-
ğıyla yapılmaktadır. Bununla birlikte iki 
yılda bir iş kazalarına yönelik seminer-
ler verilmekte olup uygulamalı eğitim 
gerçekleştirilmemektedir. 

İşçiler daha çok ustalarından veya 
iş arkadaşlarından edindiği bilgilerle 
mesleği öğrenmektedirler. Bu durum 
işe yeni başlayanlar için daha büyük 
bir tehlike arz etmektedir. Nitekim Şu-
bat 2009 tarihinde yaşanan iş kazası-
na hayatını kaybeden bir işçi ise he-
nüz TTK’da iki aydır çalışmaktadır. 

Özel ocaklarda düzenli olarak bilgi-
lendirme yapılmakta ve karşılaşılacak 
iş kazalarına yönelik mühendisler sık 
sık çalışanları tehlikeli alanlar yönün-
de uyarmaktadır. Çünkü karşılaşıla-
cak olan bir iş kazası işveren için ma-
liyet anlamına gelmekte olup, üretim 
alanının kısıtlı olduğu özel ocak alan-
larında yaşanacak iş kazaları işve-
ren için kârlılık açısından istenmeyen 
bir durumdur. Ancak kaçak ocaklar 
her iki sektörden çok daha vahim so-
nuçları gözler önüne sermektedir. Ka-
çak ocaklar kişilerin kendi imkânları 
ile açılmış ocaklar olup her türlü de-
netimden ve teknik donanımdan yok-
sundur. İşçiler kulaktan dolma bilgi-
lerle ve çevresindekilerden öğrendi-
ği mesleki bilgilerle ocaklara girip ça-
lışmakta, kazalara karşı hiçbir eğiti-
me ya da bilgilendirmeye tabi tutul-
mamaktadır. Bununla birlikte çalışı-
lan yere göre işverenin yükümlülüğü-
nü yerine getirme durumu da farklılık 
Tablo 12’de göstermektedir. 
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Buna göre, TTK’da ve özel ocaklarda 
çoğunlukla işverenin yükümlülükleri-
ni yerine getirdiği söylenmektedir. An-
cak verilen cevaplar ilginç bir gerçeği 
ortaya koymaktadır. İşverenin yüküm-
lülüğü meselesi iş kazası gerçekleş-
tikten sonra ortaya çıkmaktadır. Yani 
işveren, iş kazası meydana geldikten 
sonra ya işçilerin hastane masraflarını 
ödemektedir ya da açılan dava sonu-
cunda işçilerin sadece bir kısmı tazmi-
nat alabilmektedir. Özellikle bazı özel 
ocak çalışanları işvereni ile karşı kar-
şıya bile gelmemiş olup patron olarak 
nitelendirdikleri işveren vekili aracılı-
ğıyla iş ilişkilerini sürdürmektedir. Aşa-
ğıdaki örnek olayda kaçak ocak sahibi 
madendeki iş kazası ile ilgili çok çarpı-
cı bilgiler sunmaktadır: 

Örnek Olay 10: “…Ben işçilerimle abi 
kardeş gibiyizdir. Burada iş kaza oldu-
ğunda kimse davacı falan da olmaz. 
Öyle olursa benim işim biter, işçinin işi 
de biter… Kaçak ocak aile demektir. 
Birbirimizin en zor gününde yardımcı 
oluruz… Devletin denetiminde karnı-
mızı doyuracak maden ocakları olsa 
bu işi yapar mıyız? Bizi bu işi yapmaya 
resmen itiyorlar… Ben bu işi bıraksam 
başka biri bu işi yapacak. Her kesimin 
bundan çıkarı var demektir…” 

Maden işçileri oldukça zor ve tehli-
keli koşullarda çalışmaktadırlar. An-
cak alınan ücretler ise oldukça dü-
şüktür. Kuşkusuz iş kazaları ve çalış-
ma ortamının sağlık ve güvenliği ile il-
gili olduğu gibi ücretlerde de sektörle-
re göre büyük farklılıklar görülmekte-
dir. TTK’dan özel ocaklara özel ocak-
lardan kaçak ocaklara doğru ücretler 
düşmektedir. Tablo 13 ücretlerin duru-
munu ortaya koymaya yöneliktir. 
 

TTK’da toplu iş sözleşmesiyle belir-
lenmiş olup çalışan işçiler ortalama 
1200-1800 TL arasında ücret almak-
tadır. Özel ocakta çalışanların sadece 
%9.1’i 785-1500 TL alırken, %72.7’si 
550-750 TL ve %18.2’si ise asgari üc-
ret karşılığında çalışmaktadırlar (Tab-
lo 13). Kaçak ocakta çalışanların hep-
si ise 550-750 TL arasında ücret al-
maktadır. TTK’da kamu personel har-
camalarında daraltılmasıyla birlikte, 

her üç kesimde de çalışanlar herhan-
gi bir sosyal yardım almamakta olup 
özel sektörde çalışanların kömür yar-
dımı alabilmesi için yıllık izinlerinde de 
çalışmaları gerekmektedir. Böylelikle 
kendi kömürlerini kendileri çıkarmak 
durumunda bırakılmaktadır. Aşağıdaki 
örnek olaya bu durumu dramatik ola-
rak ortaya koymaktadır: 

Örnek Olay 8: “…..yeni işe giren de 
yıllık izin verilir. Madencilik işinde yıl-
da bir ay izin kullanmak zorundasın-
dır. Bunun nedenini de ciğerlere hava 
aldırmak içindir. İki yıl üst üste izin kul-
lanmazsan şayet ciğerler öldü demek-
tir. Geçim derdi öyle zorluyor ki bura-
daki herkes yıllık izinlerini kullanma-
yı lüks görüyor. Öyle de oluyor zaten. 
Sonumuzu biliyoruz anlayacağınız….” 

Madenlerde çalışanları %64,9’u sen-
dikalı olup bu oran TTK’da çalışan sa-
yısı (24) ile aynıdır. Devletin işveren ko-
numu ve sosyal niteliğine bağlı ola-
rak TTK’da çalışanların tümü sendikalı 
olup, Genel Maden-İş’e üyedir. Ancak 
özel sektör ve enformel nitelik taşıyan 
işletmelerde ise çalışanların %35,1’i 
sendikasızdır. Bununla birlikte TTK’da 
örgütlenmenin %100 olması sendika-
nın aynı oranda etkinliği anlamına gel-
memektir. Yapılan görüşmeler sendi-
kanın işlevini tam anlamıyla yerine ge-
tirmediği sonuçlarını ortaya koymak-
tadır. İşçiler ise sendikaya olan tepki-
lerini şu sözlerle ifade ediyor: 

Örnek Olay 8: “Sendika belimizde 
bir kambur, sadece aidat alıyorlar bir 
de bayramlarda gelip hal hatır soru-
yorlar. Bunlar koltukçu sendikası…” 

En tehlikeli meslek grubunu oluştu-
ran ve hemen hemen her gün iş kaza-
larının yaşadığı madenlerde örgütlen-
me çok önemlidir. Türkiye işçi sınıfının 
örgütlülük ve mücadelesinde “1989 
Bahar Eylemleri” oldukça önemli yer 
tutar. “Bahar Eylemleri” kapsamında 
maden işçilerinin 30 Kasım 1990 ta-
rihinde başlayan grevi ve hemen ar-
dından 3 Ocak 1991 tarihinde yurt ge-
nelinde iş bırakma eylemi gerçekle-
şir. 4 Ocak 1991’de ise 100 bin kişi-
nin Zonguldak’tan Ankara’ya yürüdü-
ğü, “Büyük Zonguldak Yürüyüşü” ger-
çekleşir. Dönemin hükümeti 25 Ocak 
1991’de tüm grevleri körfez krizi nede-
niyle erteler. Ancak 6 Şubat 1991’de 
TTK ve MTA’da çalışan 48 bin işçiyi 
kapsayan ve de işçilerin kazanımıyla 
sonuçlanan toplu iş sözleşmesi imza-
lanır. Öte yandan 1994 yılında yaşanan 

ekonomik kriz ardından 4 Nisan eko-
nomik istikrar programıyla klasik sıkı 
para politikaların uygulanması, ücret-
lerin bastırılarak iç talep kısılmasıyla 
klasik birikim rejimine geçilir (Köse ve 
Yeldan, 1998). Böylece emeğin dene-
tim ve kontrol mekanizması ağırlaştı-
rılır, sendikalar işlevsizleşmeye baş-
lamasıyla işçiler için hak kayıpları ya-
şanmaya başlar (Ercan, 2006). 90’lı 
yılların ortalarından başlamak üze-
re 2000’li yıllarda Zonguldak ve ma-
denlerde özel sektörün yaygınlaşma-
sı, taşeron çalışmasının yoğun kullanı-
mı, TTK’da işçi alımların durdurulması, 
yatırımların azaltılması ve geçici kad-
roların artırılması sendikasızlaştırma-
nın en önemli araçların işletildiği yer 
olarak ne yazık ki örnek teşkil etmiştir. 

Madencilik sektörü doğası gereği 
sayısız risk unsurunu içinde barındı-
ran insan yaşamı açısından son de-
rece tehlikeli bir sektördür. Maden-
ler de tehlike oluşturan tek unsur ça-
lışma sırasında meydana gelebilecek 
iş kazaları değildir. Madencilik sektö-
ründe kullanılan makinelerin çıkardığı 
tozlar ve dumanlar, kömür madenle-
rinde bulunan kömür tozları, patlayı-
cıların arkalarında bıraktıkları duman-
lar ve buharlar, kaynak yapılırken or-
taya çıkan dumanlar, asit gazları ve 
kullanılan kimyasal maddelerin koku-
ları solunum yolları açısından tehlike-
li olabilmektedir. Bu nedenle maden-
de çalışanlar ya çalışırken ya da çalış-
ma yaşamları sona erdiğinde akciğer 
kanseri, bronşit, verem, nefes darlığı 
ve silikosiz gibi hastalıklarla karşı kar-
şıya kalmaktadır. Kömür ocaklarından 
çıkıldıktan yıkanma işi kömürün karış-
mış olduğu kükürt ihtiva eden su ile 
yapılması ciltte tahribatlara neden ol-
maktadır. En fazla temiz suyun kulla-
nıldığı kömür ocaklarında su tüketimi 
yüksek düzeyde olurken kirlenen su-
ların temizlenmemesi yaşamı da teh-
tid eder boyuta ulaşabilmektedir. Kö-
mür havzalarında hava, su ve toprak 
kirliliğin en fazla olduğu yerlerdir. Tablo 
14’de çalışanların sağlık sorunları or-
taya konmaktadır.
 

Çalışanların %13,5’i çeşitli sağlık so-
runları yaşamakta olup bunlar bron-
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şit ve bel fıtığı gibi ağır malzemelerin 
kaldırılmasından dolayı ortaya çıkan 
hastalıklardır. Ancak kanser gibi sağ-
lık sorunları genellikle çalışma yaşa-
mı bitip emekli olduktan sonra ortaya 
çıkmaktadır. Çalışanlar bu durumu şu 
sözlerle ifade etmektedirler: 
“Buralarda 60 yaşını geçip de bas-

tonsuz yürüyen çok az insan vardır.” 

Öte yandan uzun süre madencilik 
mesleğinde çalışıldıktan sonra normal 
hayata geçiş de kolay olmamaktadır. 
Karanlık, nemli, tozlu hava da nefes al-
maya alışkın olmak normal yaşam ko-
şullarına adapte olma da güçlük çeki-
lebilmektedir. Bunun için normal hava 
koşullarına adapte olunması için de 
meslek hastalıkları hastanesinde te-
davi edilmektedirler. 

c. Maden İşçilerinin Gündelik 
Hayatları 
Çatalağzı’nda sosyal hayat ise ta-

mamen çalışma hayatının gölgesin-
de şekillenmekte ve kömür üretimi-
ne endeksli bir yaşam sürdürülmek-
tedir. Yapılabilecek en güzel şey yazın 
Çatalağzı’na 20-30 dakika uzaklıkta-
ki sahilde, Karadeniz’in güzellikleri ile 
birkaç saatliğine de olsa ailelerin bir-
likte vakit geçirmesi ve yorgunluğu bir 
parça da olsa atabilmesidir. Özellik-
le sosyal aktivitelerin çok kısıtlı oldu-
ğu Çatalağzı’nda kışlar çok daha zor 
geçmektedir. Çatalağzı, Zonguldak’ın 
merkezine yaklaşık 30 dakika uzak-
lıktadır. Alınan ücretler ancak karın-
ların doyurulmasına yettiğinden şehir 
merkezine gitmek dahi lüks olup; an-
cak ve ancak ya özel bir iş olduğun-
da ya da bayramlarda gidilebilmekte-
dir. Günlük hayatta ise erkekler iş dı-
şında “başka bir şey yapmaya güçleri 
kalmadığını” dile getirerek ya evlerin-
de ya da arkadaşları ile kahvehaneler-
de vakit geçirmektedir. Çatalağzı’nda 
hayatı kadınların ortak sözleri her şey 
açık şekilde ortaya çıkarmaktadır: 

Örnek Olay 13: “Her gün eşim işe gi-
derken dua ediyoruz ki sağ salim eve 
dönebilsinler diye. Eve geldiklerin-
de ise bir çift laf edebilmek için gözü-
nün içine bakıyoruz ama yemeği ye-
dikten sonra ya uyuyorlar ya da stres 
atmak için kahveye gideceklerini söy-
lüyorlar tabi bizde o kadar çalışmanın 
sonucunda bu isteklerine bir şey diye-
miyoruz. 

Kendi aramızda komşulara akraba-
lara ev oturmasına gidip vakit geçiri-
yoruz.’’ 

Maden işçilerine sorduğumuz son 
soru ise milli piyangodan 1 milyon TL 
kazandıkları durumda geleceklerine 
nasıl yön verecekleri olup bu soru ma-
dencilerin yaptıkları işlerin yaşamları-
nı ne kadar kısıtladığını ortaya koyma-
sı açısından oldukça önemlidir (Tablo 
15). Çünkü madencilerin %43,2’si işi 
bırakacağını söylemektedir. İşe devam 
edecek olanların ise gerekçeleri emek-
liliklerinin yaklaşmış olması ve emekli-
liği her şeye karşın bir güvence olarak 
görmeleridir. Çoğu madencinin istedi-
ği böyle büyük bir paraya sahip olma-
ları durumunda Zonguldak’ı da terk et-
mek olmaktadır. Yoğun çalışma koşul-
larında kendilerine dinlenmekten baş-
ka vakit ayıramayan madenciler böy-
le bir paraya sahip olmaları durumda 
denize açılmak, balıkçılık yapmak gibi 
daha özgür ortamda kendi uğraşlarını 
gerçekleştirmek istemektedir. 
 

Sonuç Yerine 
Türkiye’de 24 Ocak 1980 ihracata da-

yalı büyüme modeli kararı ve 12 Eylül 
1980 askeri darbesi bir bütünün par-
çalarını oluşturuken aynı zamanda bir 
karşıtlığı içermektedir. Bu durum ser-
maye için yeniden yapılanmanın öz-
gün koşullarını yaratırken, emek için 
tam bir baskı ve sömürü anlamını taşı-
yan yaşam koşulları yaratmıştır. Böyle-
ce işçi ücretleri düşürülmüş, gelir da-
ğılımı bozulmuş, sosyal devlet anlayı-
şının ekonomiye büyük bir yük getir-
diği gerekçesiyle kamusal kaynaklar 
hızla tasfiye edilmeye başlanmış (özel-
leştirmeler) ve de uluslararası rekabet-
te sermayenin gücünü artırmak adı-
na yeni üretim organisazyonları olan 
esneklik uygulamaları hayata geçiril-
miştir. Tüm bu gelişmelere karşısında 
dış borçlar artmış, ödemeler denge-
si bozulmuş, bir dizi ekonomik kriz-
ler yaşanmış ve de işsizlik her geçen 
gün yükselmeye devam etmiştir. Yani 
ekonomide sihirli bir değnek olarak 
görülen 24 Ocak kararları kendisin-
den bekleneni yerine getirememiştir. 
Bu beklentiler doğrultusunda emeğin-
den başka sunacak bir şeyi olmayan 
ve her türlü hakkı elinden alınmaya ça-
lışılan işçi sınıfı, sermayenin tek taraf-
lı belirlediği koşullarda son derece dü-
şük ücretlerde ve en kötü koşullarda 
çalışmaya mahkûm edilmeye başlan-

mıştır. Esnek çalışma koşullarının da-
yatılması ve özelleştirme uygulama-
ları sendikal örgütlülüğü zayıflatırken 
sendikasızlaştırma -dönemin popüler 
söylemi ile- “misyon”, örgütsüzlük ve 
sınıftan kaçış “vizyon” olmuştur. 

Tüm bu gelişmelerden Zonguldak ve 
Türkiye Taş Kömürü Kurumu’da etki-
lenmiştir. Artık 2000’li yıllarda Zongul-
dak, taş kömürünün simgesi “kara el-
mas” anılmayıp sahili, limanı ve türis-
tik yerleriyle ön plana çıkarılmaya baş-
lanmıştır. TTK’nın zayıflatılması göçü 
artırdığı gibi özel ocaklarının açılma-
ya başlaması ve enformel olan ka-
çak ocakların sayısının çoğalması dü-
şük ücretli çalışan ve hayat standardı 
git gide düşen yoksul yığınların yaşam 
alanı görünmez kılınmaya başlanmış-
tır. Öte yandan mülksüzleşen, işsizle-
şen, yoksullaşan ve yoksunlaşan yı-
ğınların içine dâhil olan maden işçile-
ri, her gün yüzlerce metre yerin altında 
ölümle iç içe yaşamaya mahkûm bı-
rakılmaya çalışılmaktadır. Tüm emek-
çiler gibi maden emekçileri de örgüt-
lü olma ve koşulları değiştirme gücü-
ne sahip olma bilincini taşıma gerçe-
ğini kabul etmeleri bir ihtiyaçtan öte 
zorunluluğu taşıdığı açıktır. 

Kaynakça 

Akdemir, N. (2008) Taşeronlu Birikim Tuzla Tersaneler 
Bölgesinde Üretim İlişkilerinde Enformelleşme, SAV 
Yayınları, İstanbul. 

Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Raporu 
(2009), http://www.istanbulhaber.com.tr/haber/is-kazalari,-
6-ayda-670-cana-mloldu-17394.htm (12.01.2010) 

Demircan, E. (2008) “İnşaat Sektöründe İşçi Sağlığı ve 
Güvenliğinin Ekonomik ve Toplumsal Boyutları”, (M.Ü. 
S.B.E. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul. 

Ercan, F. (2006) “Türkiye’de Kapitalizmin Süreklilik İçinde 
Değişimi (1980-2004)”, Yapıcılar Türkü Söylüyor III, Dipnot 
Yayınları, İstanbul. 

Güler-Müftüoğlu, B. (2005) Fason Ekonomisi: İstanbul-
Gedikpaşa’da Ayakkabı Üretimi, Bağlam Yayınları, İstanbul. 

http://bianet.org/bianet/bianet/118793-duzenli-olcum-
yapilsa-19-maden-iscisi-yasiyor-olabilirdi (03.01.2010) 

h ttp : / /www. in ternethaber.com/news_deta i l .
php?id=83448 (02.01.2010) 

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/
investorsguide/Pages/DemographyAndLaborForces.aspx 
(16.02.2010) 

http://www.istanbulhaber.com.tr/haber/is-kazalari,-6-
ayda-670-cana-mloldu-17394.htm (12.01.2010). 

http://www.porttakal.com/haber-is-kazalari-azalirken-
olumler-artiyor-36727.html (01.09.2009) 

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=29401 
(24.02.2010) 

İnşaat Mühendisleri Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu 
2009 

Köse, A.H. ve E. Yeldan (1998) “Dışa Açılma Sürecinde 
Türkiye Ekonomisinin Dinamikleri: 1980-1997”, Toplum ve 
Bilim 77, Yaz (45-67) 

Madencilik Sektöründe İşçi sağlığı ve İş güvenliği, www.
isgüvenligi.net, (14.01.2009) 

Müftüoğlu, Ö. (2003), “Çalışma Yaşamında Kuralsızlığın 
Kurallaştırılması: Yeni Çalışma Yasaları Üzerine Bir 
Değerlendirme”, İktisat Dergisi, Sayı:435, (36-44) 

Özdemir, A.M. ve Ö. Özkan, (2006) “İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği”, İktisat Dergisi, Kasım-Aralık, (52-56) 

Resmi Gazete,11.12.1984 

TTK İş Kazaları Raporu (2008) 

Tümertekin, A. (2003) İdeoloji ve Devletin İdeolojik aygıtları, 
1.Basım, İthaki Yayınları, İstanbul. 

Türkiye’de İşçiler Modern Köleler. http://www.
emekdunyasi.net/tr/article.asp?ID=1408 (12.01.2010) 

M
akale

M
akale



16 

B
as

ın
ım

ıza

Bugünden yaklaşık 2 yıl 3 ay önce 
Ankara’nın Türkiye’nin Başkent olma 
özelliğini ve kent kimliğini kaybetmesi-
ni sağlayacak yeni bir yıkım projesine 
(Gar Önü Katlı Kavşak yapımına) Kent 
ve Kentliye karşı toplumsal sorumlulu-
ğu olan, Kamusal çıkarın korunması-
nı da kendine görev edinen bir meslek 
örgütü olarak karşı çıkmıştık.

Büyükşehir Belediyesi’ni uyarırken 
“yaptığınız tüm projelerde yaya önceli-
ğini sağlama, şeffaflık, katılımcılık, kül-
tür ve tabiat varlıklarının korunması, 
Cumhuriyet’in simgesel değerlerinin 
gözetilmesi, Ankara’nın Başkent kim-
liğinin korunması, meydanların kentle-
rin oluşumunda vazgeçilmez olduğu 
konularında sınıfta kalıyorsunuz; kaldı-
nız” demiştik.

Kimi zaman rantsal dönüşüm biçi-
mini alan kentsel dönüşümlerle, kimi 
zaman yaya ulaşımını normal zemin-
den ayıran alt ve üst geçitlerle, yaya-
lar aleyhine araçlar için yol genişleten 
kaldırım daraltma çalışmalarında ve de 
katlı kavşakların kent merkezlerini oto-
banlara çeviren uygulamalarla görünür 
hale geldi… 

Bu uygulamalardan biri de 
14.04.2008 tarihinde inşaatına baş-
lanan TCDD Gar Önü Katlı Kavşak 
Projesi’ydi… Bu proje ile ilgili o tarih-
te neler söylemiştik?

“TCDD’ye ait kamusal alanların ta-
lanına yönelik bir projenin aracıdır. İn-
san Haklarına, Kentli Haklarına ve Yaya 
Haklarına aykırıdır. 3194 sayılı İmar 
Yasası’na uygun değildir. Şehircilik ve 
Kent Planlama İlkelerinin hepsine ay-
kırıdır. Planlama Bilimi ve Kent Merke-
zi Düzenleme İlkeleri ile tam bir karşıtlık 
içindedir. Yürürlükte olan ulaşım politi-
kalarına, Ulaşım Planı karar, ilke ve he-
deflerine aykırıdır. Yaya ağırlıklı bir gü-
zergahta, yayaların önemsenmeden 
sadece araç trafiğine yönelik bir dü-
zenlemedir. Bu düzenleme ile meydan, 

YARGI GEÇ DE OLSA KENTE DAİR HAKLILIĞIMIZI BİR KEZ DAHA ONAYLADI:

GAR MEYDANI KATLI KAVŞAK PROJESİ İPTAL EDİLDİ!
İnşaat Mühendisleri Odası Anka-

ra Şubesi tarafından 18 Haziran 2010 
Cuma günü Göksu Lokantası’nda 
basınla tanışma yemeği düzenlen-
di. Yemekte İMO Ankara Şube Baş-
kanı Nevzat Ersan Büyükşehir 
Belediyesi’nin hukuku hiçe saya-
rak yapmış olduğu ve Ankara 7. İda-
re Mahkemesi tarafından iptal edilen 
“Gar Önü Katlı Kavşak Projesi” hak-
kında basın açıklaması yaptı:
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meydan olma özelliğini kaybedecek-
tir. Bu düzenleme, tarihi yapı olan Gar 
Gazinosu ve 2. bölge binası gibi tes-
cilli yapılara zarar verecektir. Fore kazık 
çalışmaları 70 yıllık ağaçların köklerine 
zarar verecektir.”

Bütün bu gerekçelere ve temellen-
dirmelere rağmen Büyükşehir Beledi-
yesi haykırışlarımıza kulaklarını tıkadı. 
Bilimsel ilkelere, Kent ve Kentli hakla-
rına uygun olmayan uygulamaları diya-
log ve sivil iradeler aracılığıyla çözme 
denemelerimizin Melih Gökçek anlayı-
şı ile kesilmesinden sonra yapabilece-
ğimiz tek bir şey kalmıştı: bu zihniye-
ti yargıya taşımak ve haklılığımızı yar-
gıda ispatlamak. Bütün bu değerlen-
dirmeler eşliğinde 18.04.2008 tarihin-
de İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi, TMMOB’ye bağlı diğer meslek 
odaları, Ankara Barosu ve BTS (Birle-
şik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) ile 
birlikte hukuksal süreci başlattık. 

Fakat benzer örneklerini Akay Kavşa-
ğı, Kuğulu Kavşak, Mithatpaşa Köprü-
sü gibi bir çok davada da yaşadığımız 
yargının yavaşlığı süreci aynı şekilde iş-
ledi ve haklılığımız çok sonra ispatlan-
dı. Ankara Gar Önü Katlı Kavşak yapı-
mının yukarıda belirttiğimiz bütün ge-
rekçe ve temellendirmelere aykırı ol-
duğu, Halkın haklarının gasp edildiği, 
Kent, Kentli ve İnsan Hakları’na aykı-
rı olduğu, Başkent’in tarihi değerlerini 
tahrip ettiği, tabiat varlıklarının yok edil-
mesine neden olduğu 14.01.2010 tari-
hinde Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 
2009/445 esas ve 2010/46 karar no ile 
sonuca bağladığı davadaki yürütme 
iptali kararı ile kanıtlandı.

Meslek Örgütleri’nin ve emekten 
yana güçlerin halkın haklarını savundu-
ğu her durumu, “bu karşı çıkışlar ideo-
lojik” telaffuzu ile geçiştirmeye çalışan 
Sayın İ. Melih Gökçek ve onun Neo-
liberal piyasacı anlayışı mahkum edil-
miştir. İnşaat Mühendisleri Odası ve 
TMMOB’ye bağlı diğer odalar rant ve 
yağma düzenine karşı halkın kamusal 
çıkarlarını savunmaya devam edecek-
lerdir. Eğer insanların doğa ve kentle 
kurdukları ilişkinin eşitlik ve özgürlük il-
kelerine göre gerçekleşmesini ideolojik 
kabul ediyorlarsa İnşaat Mühendisleri 
Odası bunu gururla kabul etmektedir.

Bir kere daha yüksek sesle, “Gar 
Önü Katlı Kavşak Projesi” özelinde İ. 
Melih Gökçek ve zihniyetinin Ankara 
kentine ve Türkiye Cumhuriyetine kar-
şı işlediği suçların takipçisi olacağımı-
zı belirtiyor, bu suçların engellenmesi 
için Cumhurbaşkanı ve Başbakan da 
dahil herkesi kentine ve tarihine sahip 
çıkmaya çağırıyoruz.

B
asınım

ıza

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi, TBMM Genel Kurulunda ka-
bul edilen 6001 sayılı “Karayolları Ge-
nel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevle-
ri Hakkında Kanun” ile ilgili, 7 Temmuz 
2010 Çarşamba günü İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi 2. kat toplantı salonun-
da basın açıklaması yaptı. İnşaat Mü-
hendisleri Odası’na bağlı tüm şubeler-
de eş zamanlı yapılan açıklamayı Anka-
ra Şubesi Yönetim Kurulu adına Sekre-
ter Üye Ferhat Yaşar Arıkan yaptı.

İMO’nun konuyla ilgili tüm şubelere 
basın toplantıları yapılmak üzere gön-
derdiği açıklamada, TBMM Genel Ku-
rulunda kabul edilen 6001 sayılı “Kara-
yolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun”un bir yan-
dan karayollarımızda gerçekleştirilme-
si düşünülen özelleştirmelerin önünü 
açtığı, diğer yandan mühendislik mes-
leğinin uygulama alanlarını daralttığı 
belirtildi. 

 
Kanunun hedefinin, ulusal değerleri 

özelleştirme adı altında ulusal, ulusla-
rarası büyük sermaye gruplarına peş-
keş çekmek ve mühendislik mesle-
ğinin kamusal düzeydeki uygulama 
alanlarını daraltarak mühendisleri gü-
vencesiz çalışmaya mahkûm etmek 
olduğunun belirtildiği açıklamada; “11. 
Maddede kurumun gelirleri sıralanır-
ken, kurumun genel bütçedeki payı dı-
şında, işletici şirket tarafından ödenen 
paylar, ücretli geçişlerden alınan ücret-
ler, taşınmazlar ve tesisler için kira, kul-
lanma ve ön izin verilmesiyle elde edi-
lecek gelirler, müteahhitlere kiralanan 
araç ve gereçlerden elde edilecek be-
deller ve benzeri pek çok gelir kalemi 
belirtilmiş, Karayolları özel bütçeli bir 
kurum gibi değerlendirilmiştir. Yasanın 
14. Maddesinde; 4046 sayılı Özelleş-
tirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a 
atıfta bulunularak, “İşletme hakkı veri-

len veya devredilen karayollarında ge-
çiş ücretinin belirlenmesine ilişkin esas 
ve usuller ile ücretsiz geçiş yapması-
na izin verilecek olanlar sözleşmelerde 
düzenlenir” denilerek, otoyolların, köp-
rülerin vb.’lerinin özelleştirme uygu-
lamalarında karşılaşılan engeller ber-
taraf edilmek istenmiştir. Yasanın 33. 
Maddesinde; ‘bedeli ödenmek şartıy-
la, gerçek ve tüzel kişilere Orman Ba-
kanlığınca izin verilebilir’ denilerek or-
man arazilerinin satışı kolaylaştırılmış, 
kamu arazilerinin ve orman alanı üze-
rinde bulunan kamu tesislerinin özel-
leştirilmesinin yolu açılmıştır. Aynı şe-
kilde Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 
orman arazilerini istediği gibi kullanma 
yetkisi getirilmiştir ki, İstanbul’da üçün-
cü Boğaz Köprüsü güzergâhının belli 
olmasıyla başlayan talana yasal daya-
nak hazırlanmıştır.” diye belirtildi.

 
Kanuna, başta Ankara ve İstanbul 

Belediye Başkanları olmak üzere, be-
ceriksiz yerel yöneticileri kurtarmak 
amacıyla, “Büyükşehir belediyelerinin 
bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla ya-
pımı devam etmekte olan şehir içi ray-
lı ulaşım sistemleri ve metro projeleri, 
Bakanlıkça devralınabilir” hükmünün 
eklendiği ve adeta beceriksizliklerinin 
ödüllendirildiğinin dile getirildiği açık-
lamada, “6001 sayılı “Karayolları Ge-
nel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevle-
ri hakkında Kanun” ayrıntılı incelemeye 
ihtiyacı olan, kendi ana hükümleri dı-
şında ilgili başka kurumların çalışma-
larını düzenleyen kanunlarda da deği-
şiklikler gerçekleştiren bir metin olarak, 
inşaat mühendisliğinin mesleki alan-
larından biri olan karayolu ulaşımında 
yeni bir dönemin başladığının haberci-
sidir. İnşaat Mühendisleri Odası kamu-
sal sorumluluğu gereği adı geçen ka-
nuna itiraz etmekte, toplumsal çıkarları 
savunmaya devam edeceğini kamuo-
yuna duyurmaktadır” diye belirtildi.

KARAYOLLARI ÖZELLEŞTİRİLİYOR; 
MÜHENDİSLİĞİN UYGULAMA ALANLARI DARALTILIYOR
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Entelektüel olarak mühendis ve 

“zor”lu konularda düşünmek… 
Düşünmek zor iş…
“Zor”lu konularda düşünmek ise 

bambaşka maharetler gerektiriyor. 
Düşünmek hiçbir zaman sadece veri-
li argümanların birleştirilmesi ve bu ar-
gümanlar arasında yapılan teknik bir 
işlem olarak görülemez. Çünkü dü-
şünme sürecinin üzerine eğildiği konu, 
eğer ki toplumsal, siyasal ve kültürel 
değerleri de ilgilendiriyorsa, bu zama-
na kadar ilgili konu hakkında edinmiş 
olduğumuz değer yargıları hızla hare-
kete geçerek, konunun kimi bileşenle-
rini ön plana çıkarır, kimini ise görmez-
den gelir. Diyelim ki Afrika’daki ufak bir 
ülkede isyancıların elindeki silahların 
Küba yapımı olduğunun haber yapıl-
ması teknik bir bilgi iletimidir. Fakat ül-
kenin idaresini elinde bulunduran dik-
tatörün milislerinin elindeki silahların 
Amerikan yapımı olduğunu söylemez-
siniz. Bu durum, bilgi iletiminin mani-
pülatif bir yapısının olduğunu gösterir. 
Yani düşünen insan düşüneceği konu 
ile hiçbir zaman objektif biçimde karşı 
karşıya gelmez, hatta denebilir ki geç-
mişin olanca ağırlığı daha olayın görü-
lenme sürecinde bile harekete geçer 
ve düşünmenin çerçevesini daraltır. 
Bu noktada mühendis birçok düşü-

nenden farklı olarak önemli bir avan-
taja sahiptir: konumlanma noktaları-
nın çokluğu ve farklı bileşenleri aynı 
anda düşünebilme özelliği. Bir yapı-
nın inşasında zeminden hava koşulla-
rına, konumdan malzemenin coğraf-
yaya uygunluğuna kadar birçok şeyi 
eş-zamanlı olarak düşünmek zorunda 
olan mühendis bu becerisini ülke so-
runlarına da aynı şekilde uygulayabilir. 

Peki bu şekilde düşünebilmek neden 
“önemli bir beceri” diye adlandırılır ve 
böyle bir becerinin sonucu nedir? He-
men söyleyelim: kişisel bir hata, mün-
ferit bir olay ya da bir anomali olarak 
görülen olay böyle bir değerlendirme 
sürecinin sonucunda yapısal bir prob-
lem olarak bilince çıkarılır ve açıktır ki 
bir olayı bu şekilde kavramak ona dair 
çözüm önerilerinin de çok daha sağlıklı 
olmasını sağlar. Basit bir örnek vermek 
gerekirse; 2008 yılındaki pirinç fiyatla-
rının yükselişine dair değerlendirme-
lerde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bakan-
larının ilk hamlesi spekülatörleri suçla-
mak oldu ve kişisel bir kötü niyet soru-
nun nedeni olarak sunuldu. Konu üze-
rine daha ayrıntılı düşünülmeye baş-

landıkça Türkiye’deki tarım sektörün-
deki bilinçli daralma, ekolojik krizin yol 
açtığı yeni koşulların olumsuz sonuçla-
rı, AB sözleşmeleri gereği tarım alanın-
daki kotalar da tartışma sürecinin bile-
şenleri haline geldiler ve sorunun ‘kötü 
niyetli spekülatörlerin” piyasaya müda-
halelerinden çok daha köklü, yapısal 
bir sorun olduğu ortaya çıktı. 

“Üç beş çapulcu”dan 
Kürt Sorunu’na…
Yukarıdaki örneğe benzer bir biçimde 

Türkiye’nin en temel sorunu da sürekli 
olarak kötü niyetlerle donanmış insan-
ların ya da “dış güç”lerin taşeronluğu-
nu yapan birkaç kişinin şuursuz bir 
eylemi olarak sunuldu. Şimdilerde ise 
“üç beş çapulcu” ifadelerinden başla-
yan süreç “Kürt realitesi”nin tanınma-
sından, “AB’nin yolu Diyarbakır’dan 
geçer” ifadelerine oradan da, De-
mokratik Açılım’dan Milli Bütünlük 
Projesi’ne kadar adı sürekli değişen 
ama özünde Kürt Açılımı olan bir dizi 
uygulamaya kadar uzandı. Ülke ente-
lektüellerinin ve aydınlarının, demok-
rasiden ve emekten yana olan güçle-
rin sorunun tarihsel temellerine vurgu 
yapan, ortada bir kimlik sorunu oldu-
ğunu hatırlatan tavrı, konunun gittikçe 
ölme/öldürme ekseninde tartışılma-
sından uzaklaşmasını sağladı. 30 se-
nedir süren çatışma ortamı ve ölen in-
san sayısı, meselenin, kökü dışarıda 
olan bir taşeronluk hikâyesinden farklı 
olarak bize ait, içeriden bir sorun oldu-
ğu bilincini ortaya çıkardı. Önce fark-
lı bir dil ve bunun zorunlu sonucu ola-
rak farklı bir kimlik kabul edildi. Fakat 
bu meselenin oldukça basit bir bileşe-
niydi; çünkü yıllardır görmezden geli-
nen ya da asimile edilmeye çalışılan 
bu kimlik ve ona ait olan dil siyasal-
laşarak, tanınmanın ötesinde taleple-
ri kendi bünyesinde örgütlemiş geniş 
tabanlı bir harekete dönüştü. Kimlik 
ve kültür sorunun yanında bunların si-
yasallaşmış bir bütünlüğünün soruna 
yeni bileşenler eklediğini göremeyen 
iktidarlar soruna ilişkin çok daha ay-
rıntılandırılmış projelerle ortaya çıka-
cakları yerde hep kimi bileşenleri dı-
şarıda bırakan bir perspektifle ortaya 
çıktılar. Bunun sonucunda her defa-
sında askeri çözüm önerilerinin mer-
keze alındığı ve güvenlik konseptinin 
tekrar tekrar kutsandığı uygulama-
lara geri dönüldü. Meclis ve kışlalar-
dan yükselen yüksek desibelli sesler 
ağıtların acısının duyulmasını engelle-

di. Türkiye agorasındaki bu oyun, her 
defasında yeni sahneler ve yeni aktör-
lerle zenginleşmesine rağmen perde 
hep sonuçsuz kapandı; sahne arka-
sındaki aktörler hiçbir zaman seyirci-
yi selamlayamadı. 

Kürt Sorunu’ndan
Siyasal bir soruna…
“Siyasal bir sorun” tabirinin kullanıl-

masının nedeni çağımız hakim düşün-
cesinin kültürel sorunları siyasal bir tar-
tışma çerçevesinin dışına taşıma eğili-
midir. Oysa kültürel ya da kimliğe dair 
bir tanıma zorunlu olarak bu tanımanın 
kimi sonuçlarını da beraberinde getirir; 
“cumhurbaşkanı da oluyorsun, başba-
kan da doktor da, daha ne istiyorsu-
nuz” diyerek bu süreci sonlandıramaz-
sınız. Kimliğin ve dilin tanınmasıyla be-
raber bir halkın uluslaşma sürecinin di-
ğer gereklilikleri ile de karşı karşıya kal-
manız kaçınılmazdır. Kültür ve kim-
lik sorunun görünür kılınmasını sağla-
yan aktörler tanınan kimliğin, yönetme 
erkleri aracılığıyla kendi kurumsallaşma 
sürecini örgütlemesinin de muhatapla-
rı olarak ortaya çıkarlar. Türkiye’de açı-
lım ya da benzeri uygulamaların tıkan-
dığı nokta tam da burasıdır. Tıkanma-
nın nedeni ise on yıllardır sorunun varlı-
ğını dahi reddederek oluşturulmuş olan 
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hâkim devlet jargonudur. Devletin kav-
ramsal haznesinin sorunun reddiyesin-
den kaynaklanan bir zeminde oluştu-
rulmuş olması hiç de sadece devletin 
sorunu olarak görülemez. Keza iletişim 
aygıtları aracılığıyla bu jargon bütün bir 
halkın düşünmesinin argümanları ha-
line geldiğinde muhataplık süreci tıka-
nır. Sorunun siyasal bileşenlerinin sü-
rekli olarak güvenlik konseptinin basın-
cı altında tartışma zemininden uzak tu-
tulması şimdi bir bumerang gibi geriye 
döner ve sahibini vurur. Sürecin sosyo-
lojik ve toplumsal dinamikleri artık so-
runun siyasal olarak tartıştırılması ge-
rekliliğini zorlasalar da geçmişte oluş-
turduğunuz dil bunu yapmanızı engel-

ler ve siyasalmış gibi yapan ama aslın-
da hiç de siyasal olmayan milliyetçilik 
gibi düşünme biçimleri hareket etmeni-
zi engeller, süreci rehin alır; operasyon, 
bombalama, ölü ele geçirilme, şehit vb. 
kavramlar uzlaşma, barış, kardeşleş-
me, bir arada yaşama kavramlarının ye-
rini alır. Devlet mekanizmasının sorun-
la kurmuş olduğu şiddet ilişkisi gittikçe 
iki halk arasındaki şiddet ilişkisine evril-
meye başlar. 

Siyasallaşmış bir sorundan 
Uluslararası arenaya…
Şemdinli ve Halkalı saldırıları sonra-

sı devletin klasik refleksleri harekete 
geçti ve sorunu güvenlik sorunu sınır-
ları içinde görmeyi isteyen kavrayış bi-
çimi egemen hale geldi. Bu egemen-
lik biçimi uluslar arası ilişkiler ve Kürt 
Sorunu arasındaki bağlantıyı sade-
ce taşeronluk, İsrail’den alınan Heron-

lar ve ABD’den gelecek istihbarat pay-
laşımı gibi sözcüklerin arasına sıkıştıra-
rak tartışan bir çerçeveyi de hâkim kıl-
dı. Sanki Heronlardan gelen görüntüler 
ve ABD’den gelecek bilgilerle daha çok 
öldürerek daha çok kazanacağız algı-
sı TV’lerdeki sınırlı kapasiteye sahip yo-
rumcuların dilini kuran temel zemin ol-
maya başladı. “Geldiğimiz noktada, ik-
tidar ve çevresinin ‘sorun’u tanımlama 
ve algılama biçimi, ürkütücü bir komplo 
mantığına saplanmış vaziyettedir. ‘Ta-
şeronlar’ söylemi bu tanım ve algının en 
iyi göstergesi. Bu algıya göre, son olay-
ların ardında Türkiye ile arası bozulan 
‘İsrail’ var! Aynı kafanın, bir adım sonra 
kurduğu mantık; olanları Ergenekon’a, 

‘derin devlet’ kumpaslarına bağlamak!”  
Bunların da ötesinde ABD’nin yeni dö-
nem planlarında PKK örgütüne ihtiya-
cı olmadığı, güvenlikli bir Irak istediği, 
İran ve Suriye’nin de Türkiye ile işbirli-
ği içinde olacağı haberleri medyaya yo-
ğun biçimde servis ediliyor. Uluslarara-
sı durumun –ki siz bunu egemen dev-
let ABD’nin ve uluslar arası büyük ser-
mayenin diye okuyabilirsiniz- örgütün 
tasfiyesi için uygun ortamı oluşturdu-
ğu tezleri her gün uluslararası ilişkiler 
“uzmanları”nın dillendirdiği bir çözüm 
olarak ortaya çıkmaya başladı. Ulusla-
rarası ilişkilerin sermaye odaklı çıkar he-
saplarından medet ummaktansa halk-
lar arası ilişkilerin kardeşçe sofrasından 
medet umsak daha iyi değil mi?

Kardeş sofrasında düşünmek ve 
konuşmak…
Aslında hesapsız ve kitapsız bir sof-

radır kardeş sofrası; burada bir mü-
hendisin hesap yapan ve birçok fak-
törü aynı anda göz önünde tutan dü-
şünme gücüne ihtiyaç yoktur. İhtiyat-
sız bir sofradır, kimi zaman mahcubi-
yet ve tedirginlikle de olsa açıkça so-
rulur her şey ve samimi cevaplar alınır.
Peki neden bir mühendisin düşün-

me gücüne ve yeteneğine başvurma-
lıyız şimdi? Samimiyet ve iyi niyet, he-
sap yapmaktan çok daha acil bir ihti-
yaçsa neden her şeyi en ince detayına 
kadar hesaplayan bir mesleğe başvu-
ruyoruz? Çünkü henüz daha sofraya 
oturmamışız, bunun da ötesinde aynı 
sofrada yemek yemenin olanağını da 
ortadan kaldıracak gelişmeler oluyor. 

“Üç beş çapulcu” nitelemelerinden 
başlayıp uluslar arası politik bir so-
run haline gelen Kürt Sorunu’nu bü-
tün bileşenleri ile önyargısızca değer-
lendirecek beyinlere ihtiyaç var.  Süre-
ci gözleyen, her ihtimali masaya yatı-
ran, sonuçlarını öngören gözlere ihti-
yacımız var. Bunca hengâmenin için-
de yargı vermemizi kolaylaştıran kla-
sik, ezber reflekslerimizden bizi ko-
ruyan bir değerlendirme biçimine ih-
tiyacımız var. Kültürel ve kimliksel aidi-
yetlerimizin kalbimizi, vicdanımızı kör 
eden önyargılarının değerlendirme dı-
şında bırakılmasını sağlayan bir dü-
şünme biçimine ihtiyacımız var.

Önce ayık kafayla mühendisçe hesa-
bımızı yapalım; sonra kardeş sofrasın-
da sarhoş olmak kolay…   
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Merhaba, bize şu ana kadar gelişti-
rilmiş güçlendirme yöntemlerinden 
ve yürüttüğünüz proje kapsamında 
geliştirilen karbon lifli polimer çap-
razlar ile güçlendirme yöntemi hak-
kında bilgi verebilir misiniz? 

Güney Özcebe: Tabii, memnuniyet-
le. Şimdi isterseniz ilk gününe gide-
lim olayın. 99 depremlerinden sonra 
Türkiye’nin depremselliği bir kez daha 
hatırlandı ve yapı stokunun bu dep-
remselliği kaldırabilecek kabiliyette ol-
madığı noktasında bir belirleme, dep-
remin oluşumun nedeni de gündeme 
geldi. Aslında deprem, yapı mühen-
disliği pratiği açısından baktığımızda 
en büyük laboratuar deneyidir. Gerçek 
boyutta yapılmış, doğruyu yanlıştan 
ayırabilen, hatta bunları düzgünce işa-
retleyebilen, tam boyutlu, tam ölçek-

li laboratuar deneyidir. Bu deneylerden 
geri kalan pek acı deneyimlerdir. Şöy-
le bir baktığımız zaman, çok pahalıya 
mal oldu bu bize. 1999 depremi sözge-
limi; Resmi kayıtlara göre 17 bin, 18 bin 
ölü, bilmem kaç yüz de yapı kullanıla-
maz durumda, ama gayri resmi sayıla-
ra baktığımızda ölülerin sayısının 40-45 
bin olduğu söyleniyor. Yani inşaat mo-
lozuyla birlikte biz ölülerimizi de göm-
dük. Nereye gömdüğümüzü de bil-
miyoruz şu anda. Durum böyle vahim 
olunca, hem akademiye iş düşüyor, 
hem politik çevrelere iş düşüyor, hem 
de vatandaşlık bilincine sahip olan her-
kese iş düşüyor.

Akademi olarak biz bu problemin ne-
deninin deprem karşısında zayıf kalan 
yapılardan kaynaklandığını biliyorduk 
ve yapı mühendisliği dalında bir çok ar-

kadaşımız bu problemin değişik nokta-
larına çözüm üretmeye çalışıyordu. Yal-
nız işin boyutu 1999 depremlerinde ya-
şanan kayıpların büyüklüğü ile oldukça 
önemli bir şekilde değişti. Her şeyden 
önce bizlerin düşünme şekli değişti di-
yebilirim. Çünkü o güne kadar getiril-
miş olan çözümler, daha çok deprem-
de hasar görmüş yapıların güçlendiril-
mesine yönelikti. Bunun da çok güzel 
uygulamaları var. Deprem güvenliğin-
den yoksun çok sayıdaki mevcut yapı-
nın güçlendirilmesi ve bu işi sınırlı kay-
naklarla kısıtlı zamanda yapılmasının 
gereği yeni yöntem arayışlarına yönelt-
ti araştırmacıları.

2000’li yılların başlarına kadarki sü-
reçte geliştirilen onarım ve güçlendir-
me yöntemleri depremde hasar gör-
müş yapılarda sistem iyileştirmesi-

KARBON LİFLİ POLİMER ÇAPRAZLARLA DUVAR GÜÇLENDİRME YÖNTEMİ

Depreme karşı hazırlıklar her depremden sonra gündeme gelen, sonra yavaş yavaş tozlara gömülen bir dosya olma özel-
liğini hâlâ koruyor. Sadece teknik bir yönelim ve araştırma meselesi olmaktan çoktan çıkmış olan “depremimizi” akade-
minin değerli bir projesi olan karbon lifli polimer çaprazlar ile güçlendirme yöntemi üzerinden Güney Özcebe hocamıza 
sorduk. Ekonomik, politik, sosyolojik boyutlarıyla depremi ve yapılması gerekenleri kendisinden dinledik.

Prof. Dr. GÜNEY ÖZCEBE

ELLERİMİZLE YARATTIĞIMIZ CANAVARA
KARŞI DİK DURMAK

“
 “



M
akale

R
öportaj

ne yönelik yöntemlerdi. Bunlar içinde 
yapının belirli akslarındaki bölme du-
varların kaldırılıp yerlerine betonarme 
duvar oluşturulmasına dayanan yön-
tem ülkemizde en yaygın kullanım ala-
nı bulmuş olan bir onarım/güçlendirme 
yöntemiydi. Bu yöntem Erzincan, Di-
nar, Ceyhan ve 1999 Kocaeli ve Düz-
ce depremlerinden sonra hasarlı özel 
ve resmi binaların onarım ve güçlendi-
rilmesinde başarı ile uygulanmıştı. 

Bu yöntemin depremde hasar görme-
miş bir yapıda uygulanabilmesi müm-
kün mü diye soracak olursanız ceva-
bım olumlu olacaktır. Elbette uygula-
nabilir ancak bir şartla; o da güçlendiri-
lecek olan binanın boşaltılması şartıdır. 
Zira bu uygulamada binanın içerisinde 
ciddi kırım, döküm işleri yapılacaktır. 
Böyle bir ortamda bina içindeki fonk-
siyonun sürmesi mümkün değildir. 4-5 
katlı bir mesken yapısında bu yöntem-
le yapılacak güçlendirme uygulaması-
nın en az 3-4 ay gibi bir süre alacağı 
düşünülecek olursa buradaki en büyük 
açmazın bina sakinlerinin bu süre içe-
risinde geçici barınma sorunları ile kar-
şı karşıya kalmasıdır. Güçlendirme ge-
reksinimi olan yapı stokunun büyüklü-
ğü ise bu sorunun katlanarak büyüme-
sine neden olmaktadır. Dolayısı ile bu 
binalarımızı boşaltmadan güçlendir-
mek probleme anlamlı bir çözüm getir-
mek demektir. Hedef bu olmalıdır.

Depreme karşı durumumuzu siz 
nasıl görüyorsunuz? Araştırma fikri 
için nasıl bir süreç gerçekleşti, pro-
je fikri nasıl ortaya çıktı?

Geçtiğimiz 8-10 yıl içerisinde İstan-
bul, İzmir gibi büyük metropollerimiz 
için deprem kayıp tahmini çalışmaları 
yapıldı. Bu çalışmalarda belirli bir böl-
gede beklenen depremin olması duru-
munda o bölgede kaç binanın ağır ha-
sar göreceği ve/veya göçeceği bunun 
sonunda da ortaya çıkabilecek can ve 
mal kayıplarının boyutunun belirlenme-
si hedeflenir. Bu çalışmaların sonuçla-
rına bakıldığı zaman ortaya korkutucu 
rakamlar çıkıyor. Örneğin 2002 yılın-
da İstanbul’da JICA tarafından yapılan 
bir çalışmada ortaya 45-50 bin binanın 
ağır hasar göreceği ve/veya göçeceği 
görülmektedir. 45-50 bin binada bu tür 
bir olayın meydana gelmesi haline gün-
deme gelebilecek kayıpların büyüklü-
ğünü tahmin edebiliyor musunuz? 

45-50 bin bina bugün Avrupa ölçek-
lerinde, orta boylu bir şehir ifade edi-
yor. Her bir binada 10 kişi yaşasa 450-
500 bin insanımızın doğrudan etkile-

neceği bir olaydan bahsediyoruz. Bu 
İsviçre’nin Cenevre Kantonunda yaşa-
yan nüfusa eşit bir nüfustur. Yani kor-
kunç büyüklükteki bir faciadan bahse-
diyoruz burada. İstanbul’da 2002’den 
sonra yapılan deprem güvenliği belir-
leme çalışmaları bahsedilen bu rakam-
ların hiç de öyle abartılı sayılar olmadı-
ğını ortaya çıkartmaktadır. Bu önümüz-
de, orta yerde ciddi bir problem var de-
mektir. Ya çaresizlik içerisinde teslimi-
yetçi bir tavır sergileyip, ne yapalım ka-
dermiş, başa gelen çekilir, diyeceksiniz 
veya her şeye rağmen ayağınızın üs-
tünde dik durup, önünüzdeki zamanı 
iyi kullanarak, bu zararı da en aza indir-
mek için elinizden geleni yapacaksınız.

İstanbul’da olması beklenilen deprem 
yuvarlak rakamlarla konuşulduğunda 
önümüzdeki 30 sene içinde gerçekleş-
me olasılığı %50 olan Richter ölçeği-
ne göre 7.0 - 7.5 büyüklüğünde olan bir 
depremdir. Yüzde 50 olma olasılığı ters 
yönden okunduğunda yüzde 50 olma-
ma olasılığı ile eşdeğerdir. Bu olasılığın 
avantaja çevrilip İstanbul ve diğer bü-
yük kentlerimiz için elimizden gelenin 
yapılması şarttır. Biz araştırmalarımıza 
bu düşünceden hareketle başladık. 

Ön çalışmalarda bütçeye dair ön-
görünüz ve çözümünüz var mıydı? 
Nasıl aşıldı? 

Takdir edersiniz ki araştırmanın da 
kendine özgü harcamaları vardır. Do-
layısıyla bir araştırmaya giderken, “ben 
bu konuyu araştıracağım” dediğiniz-
de, kütüphaneye gidip kitap çevirmek-
le bitmiyor bütün iş. Tabii ki kütüphane-
ye gidip kitaplara bakıp, “Neler yapıl-
mış, neler yapılmamış, eski yapılanlar-
dan faydalanabilecek miyiz?” diyece-
ğiz, ama sonuçta ciddi büyüklükte de-
neysel araştırmaların buna paralel har-

camaların yapılması gerekiyor. Şanslıy-
mışız, o sıralarda gene bu 99 depremi-
nin yarattığı yurt içi ve yurt dışı şokun 
etkisiyle, NATO Bilim Kurulu, Türkiye’de 
deprem riski azaltma çalışmaları-
nı desteklemek üzere, hatırı sayılır bir 
araştırma bütçesini TÜBİTAK üzerin-
den Türk Akademisine aktarma kararı 
aldı. TÜBİTAK NATO Bilim Kurulunun 
Türkiye’deki temas noktasıdır. Bu akta-
rımı yaparken NATO’nun bir şartı var-
dır: NATO’nun verdiği her bir Euro’ya 
karşı eşdeğer bir desteğin de Türkiye 
tarafından araştırma kurumlarına ak-
tarılmasıdır. O günkü TÜBİTAK yöneti-
minin bu konuda kararlı bir tutum ser-
gileyerek NATO’dan temin edilen araş-
tırma bütçesine denk bir bütçeyi Türk 
akademisine aktardı. 

Bizim önerdiğimiz proje, hem NATO 
hem TÜBİTAK tarafından desteklenme-
ye değer bulununca çalışmalar, 2001 yı-
lında başladı. Bu çalışmalardaki hede-
fimiz, biraz önce değindiğim proble-
me çözüm bulmaya yönelikti. Yani kı-
saca kullanımdaki bir binanın güven-
lik seviyesini, kullanıcıya en az rahatsız-
lık vererek ve binanın fonksiyonuna en 
az müdahale ederek, olası bir deprem-
de yeterli performansı sergileyebilecek 
bir düzeye yükseltilmesini hedeflemek-
teydi. Bu güvenlik düzeyini “göçmenin 
önlenmesi” olarak belirledik. Göçme-
nin engellemek, en az masrafla, en az 
müdahale ile sağlanabilecek bir perfor-
mans düzeyi olduğu açıktır. Mevcut ya-
pıların performans düzeyini bu düzeyin 
üzerine çıkartmak elbette ki mümkün-
dür, ancak yapı stokunun büyüklüğü 
göz önüne alınacak olursa bu yaklaşı-
mın ekonomik ve rasyonel bir yaklaşım 
olmayacağı ortaya çıkacaktır. 

Ekipten bahsedebilir misiniz? Han-
gi kurumlar rol aldı bu projede?
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Araştırmanın ana fikri Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi Yapı Mühendisliği La-
boratuarından çıktı. Bu fikir ortak plat-
formlarda tartışarak bu çalışmada yer 
alabilecek kuruluşlar tespit edildi ve bu 
kuruluşların temsilcileri ile temasa ge-
çilerek araştırma ekipleri oluşturuldu. 
Daha sonra araştırma protokolleri tüm 
ekip tarafından kararlaştırılarak çalışma 
programı belirlendi. Tüm araştırma eki-
bimize burada bir kez daha teşekkür 
etmek isterim. 

Ekibe yurt içi ve yurt dışından katılım 
vardı. Yurt içinden Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi liderliğinde, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve 
Boğaziçi Üniversitesi bu girişimde yer 
aldılar. Orta Doğu Teknik Üniversitesin-
de prototip deneyler yapıldı. Bu deney-
leri daha büyük ölçekli olanları ve bir-
takım başka destekleyici deneyler ise 
ekibimizde yer alan diğer üniversite-
lerin yardımıyla gerçekleştirildi. Bu bir 
güç birliğidir, 3 senede yetişmesi gere-
ken bir çalışma için Türk akademisinin 
son derece örnek bir çalışma sergile-
yerek son derece olumlu bir çalışmaya 
imza atmıştır. Ortaya oldukça önemli 
bir ürün çıkmıştır. 

Biraz önce değindiğim gibi bu proje-
nin yabancı ortakları da vardı. İki tane 
Yunan üniversitesi, bir Makedon, bir 
Amerikan üniversitesi de proje or-
taklarından idi. Ama bu kurumlardan 
yalnızca  Makedonya’daki ortakları-
mız işin deneysel sürecinde rol aldılar. 
Makedonya’nın Üsküp kentinde bu-
lunan Deprem Mühendisliği ve Mü-
hendislik Sismolojisi Enstitüsünde ga-
yet fonksiyonel 4.5 X 4.5 metre ebatla-
rında bir sarsma tablası var. Kapasite-
si yüksek bir tesis. Türkiye’de daha bu 
boyutta bir sarsma tablası yok. Make-
donlar 1964 Üsküp Depreminden son-
ra bu işin önemi anlamışlar ve böyle bir 
yatırımı 1960’ların sonunda yapmışlar. 
Bugün bizim gidip Üsküp’te sarsma 
tablası kullanıcısı olmamız kendi için-
de oldukça ironik bir durum aslında. 
Türkiye’nin hâlâ böyle bir şeyi yok. Yu-
karıda kaç tane deprem geçirmiş, yani 
“İleri Ülkeyiz” diyoruz, ama geri kaldığı-
mız yönleri de ortaya koymak lazım ki, 
tahlilimiz doğru yapılsın. 

Projenin hedeflerinden bahseder 
misiniz?

Projenin hedefi, aslında tasarım sıra-
sında taşıyıcı eleman olarak göz önüne 
almadığımız elemanların sistem davra-
nışına kazandırılmasına yönelik. Dep-
remlerden sonrası yapılan birçok göz-

lemimiz binalarda bölme duvar ola-
rak kullanılan tuğla duvarların binaların 
deprem davranışını bir hayli etkilediğini 
göstermektedir. Bölme duvar yoğunlu-
ğu az olan binalarımızda hasar çok ola-
bilirken, yapısal özellikleri benzer olan 
ancak daha fazla bölme duvar oranına 
sahip olan binalarda hasarın nispeten 
az olduğunu gördük. 

Örnek olarak size şunu söyleyeyim: 5 
adet benzer projeye sahip bir koope-
ratif yapılaşmasında, bu binaların ya-
pısal sistemleri aynı olmasına rağmen 
mimari projelerinde farklılıklar var. Bina-
lardan birinde alt kat büyücek bir mar-
ket olarak düzenlenmiş. Geniş boşluk-
lar var, bölme duvar yoğunluğu az, di-
ğerlerinde ise bu bölümler iskan amaç-
lı kullanıldığı için odalara bölünmüş bir 
düzen var. Dolayısı ile bölme duvar yo-
ğunluğu oldukça fazla. Bu türden ya-
pılaşmalarda ticari faaliyet ve sair se-
beplerle bölme duvarları azaltılmış bi-
nalarda, bölme duvarlarında azaltılma-
mış olanlara göre daha fazla hasar gör-
düklerini belirledik. Daha sonra Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde bu göz-
lemleri destekleyen laboratuar deney-
leri yapıldı.

1990’ların ortasında ODTÜ’de yapı-
lan bir çalışma bölme duvarların çer-
çeve sistemlerin dayanım ve rijitlikleri-
ni ciddi bir şekilde arttırdığı belirlenmiş-
tir. Burada dikkat edilmesi gereken bir 
husus bu duvarların deprem sırasında 
düşük katlararası deformasyon düzey-
lerinde çatlayarak bu özelliklerini kay-
betmeleridir. Dolayısı ile bu duvarla-
rı değişik bir uygulamayla donatabilir 
ve sistemin genel davranışına katabilir-
sek yapısal sistemin deprem güvenliği-
ni önemli oranda artırmamızın  müm-
kün olabileceğini düşündük. 

Alışılagelmiş şekilde söyleyecek olur-
sam bölme duvarların deprem sırasın-
da dağılmadan, patlamadan, taşıyıcı 
sistemle birlikte hareket etmesini sağ-
lamanın depreme karşı zayıf olan sis-
temin deprem sırasında hasar görebi-
lirliğini önemli ölçüde azaltacaktır diye 
düşündük. Araştırmanın çıkış nokta-
sı buydu.  Öyle bir şey yapmalıyız ki 
bölme duvarlar deprem sırasında ya-
pının taşıyıcı sistemiyle birlikte davra-
nabilsin. 

ODTÜ grubu kendi arasında yaptı-
ğı değerlendirmelerde bunu sağlaya-
bilecek iki yöntem olduğunu belirledi. 
Bunlardan ilki bölme duvarları ileri mal-
zemelerle güçlendirerek dayanımlarını 
artırmayı ve deprem süresince taşıyı-

cı çerçeve sistemle birlikte davranabil-
melerini sağlamayı hedefliyordu. 

Birinci yöntem, bizi karbon yüklü poli-
merlerle duvar üzerinden yapacağımız 
müdahaleye götürdü. Biz buna karbon 
lifli polimer çaprazlarla duvar güçlen-
dirme yöntemi adını verdik.

İkinci yöntem ise, taşınabilir büyüklük 
ve ağırlıklarda (en fazla iki işçinin taşı-
yabileceği) yüksek dayanım betondan 
yapılmış, hafif donatılı prekast (öndök-
me) levhalarla tuğla bölme duvarla-
rı güçlendirmek ve bu şekilde oluştu-
rulacak beton katmanın da yardımıyla 
oluşturulacak kompozit bölme duvar-
ların sistem ile bütünleştirilerek yapının 
deprem davranışını iyileştirmek hedef-
lenmektedir.

İki ayrı koldan ilerledi çalışmalar, bu 
geçtiğimiz günlerde medyada bahse-
dilen araştırma, bunlardan birincisine; 
karbon lifli polimerlere ait olandır. Di-
ğerinde de çok başarılı sonuçlar alın-
dı ama bu araştırma sonuçları her ne-
dense medyanın gözünden kaçtı; as-
lında en az lifli polimerlerle yapılan uy-
gulama kadar başarılı bir çalışma oldu 
bu da. Bu konuyu ayrıca başka plat-
formlarda konuşmamızın gerektiğini 
düşünüyorum. İsterseniz bugün bu-
rada sadece lifli polimerler kullanılarak 
yapılan uygulamadan bahsedelim.

Bu güçlendirme yöntemiyle müdaha-
le gerçekleştirmeyi planladığımız bi-
nalar genelde ofis veya mesken ola-
rak kullanılan, az ve orta yükseklikte-
ki binalar. Genelde 3-8 katlı binalardan 
bahsediyoruz burada. Aslında bu gru-
ba giren betonarme binalar ülkemizde-
ki bina stokunun yaklaşık %80’ini oluş-
turuyor. Burada şunu da açıkça belirt-
mek isterim. Bu yöntemle bu grupta-
ki binaların tümüne çare bulmak diye 
bir şeyden bahsetmemiz mümkün de-
ğil. Dolayısıyla her türlü betonarme ya-
pının deprem güvenliği sorunu lifli poli-
mer kullanımıyla çözülür kanısına ulaş-
mak son derece yanlış olur. Bu yön-
temle müdahale edilecek sistemlerde 
kabul edilebilir düzgünlükte bir çerçe-
ve sistemi, yeterli oranda bölme du-
var ve uygulamanın esası bölme du-
varları çerçeve ile bütünleştirmeye da-
yandığı için yapıdaki mevcut betonun 
ankraj uygulaması yapılabilecek kalite-
de olması gerekir. Bunlar olmazsa ol-
maz koşullardır. Bütün bu şartlara rağ-
men geliştirdiğimiz yöntemin geniş bir 
uygulama alanı bulacağı açıktır. Biraz 
önce de söylediğim gibi hedef kitle-
miz mesken ve ofis türü binalar. Bu bi-
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nalara baktığımızda, hepsinin de birta-
kım karakteristik özellikleri var: Bunlar 
genellikle simetrik bir görünüm sergi-
leyen, buna paralel olarak yapısal sis-
temleri genelde basit çerçevelerden 
oluşturulmuş yapılar. Mimari ihtiyaç-
lardan dolayı yapıdaki bölme duvarla-
rın dağılımında bazı katlarda farklılıklar 
gözlense bile genelde yeterli miktarda 
duvarı lifli polimerle güçlendirebilmek 
mümkün. Bu yapıların çoğunun  beton 
dayanımı 8 -10 MPa civarında. Bu ne-
denle ankraj uygulamasında fazla bir 
sorun olmayacağı tahmin edilmekte. 

Güçlendirilecek binanın yapısal ve mi-
mari sistemi yeterli sayıda bölme duva-
ra lifli polimer güçlendirmesi yapmayı 
engelleyecek durumlarla karşılaşmak-
ta olsı bir durumdur. Bu gibi durumlar-
da yapının içindeki bölme duvarlara lif-
li polimer müdahalesi yapılırken, binayı 
dış cepheden payandalayacak hibrid 
uygulamaları da gündemimize almak 
mümkündür. Keza birazdan bahsede-
ceğim Anntakya’da yaptığımız uygula-
mada böyle bir yaklaşımı benimsedik.

Sonuç olarak yapının içinde gerçek-
leştirilecek işlemleri mümkün olduğun-
ca kullanıcıya en az rahatsızlık verecek 
düzeyde tutmak temel amacımız. Bu 
arada bina dışından yapılması gereke-
cek uygulamalarda betonarme duvar 
kullanımı ve/veya çelik kafes sistemle-
ri kullanılması düşünülmesi gereken al-
ternatifler arasındadır. Bu uygulamalar 
binanın içine girilmeyi gerektirmediğin-
den binanın boşaltılmasına gerek kal-
maksızın güçlendirilebilmesi mümkün 
olabilmektedir.

Projenin deney sürecinden bahse-
debilir misiniz?

Burada önemli olan, bu felsefenin ha-
yata geçirilebilmesiydi. Bu aşamada 
yoğun deneyler yaptık. İlk deneyler ve 
optimizasyon çalışmaları ODTÜ’deki 
laboratuarlarda yapıldı. Daha son-
ra daha büyük ölçekli deneylerle bazı 
başka parametrelerin çalışılması ise 
ekibimizdeki diğer laboratuarların yar-
dımıyla gerçekleştirildi. Bu arada son 
derece bizleri heyecanlandıran, bizle-
ri ileriye yönelik umut vadeden bir yer-
lere gelindi. 

Deneysel çalışmada kademe kade-
me ilerlemeler kaydedildi. İlk seri de-
neylerde düşünülen sistemin amaca 
yönelik olarak kullanabileceği kanıtlan-
dı. Daha sonrada uygulamayı hızlan-
dırmak ve güvenlikten taviz vermeksi-
zin en ekonomik sonucu verecek olan 

detayların geliştirilmesi gerçekleştirildi. 
Bu araştırmanın en can alıcı noktasıydı 
zira kullanılan malzemenin üretimi he-
nüz ülkemizde yapılamıyor. Bu neden-
le ithal malzemeye göbekten bağlı bir 
güçlendirme sistemi üzerinde çalışılan. 
Bu nedenle malzemenin en akılcı şe-
kilde amaca yönelik olarak kullanılma-
sı gerekli. 

Sonuçta ilk seri deneyler sonucun-
da deprem güvenliği olmayan yapı-
larda bu yöntemle dayanımı artırma-
nın ve deprem hareketi altında yapıda 
oluşacak deplasmanların belirli sınırlar 
içinde tutulabilmenin mümkün olduğu 
gösterildi. Bu iş için gerekli finansma-
nınsa konvansiyonel güçlendirme yön-
temlerinden daha fazla  olmayacağı 
yapılan ekonomik analizlerle gösterildi.

Araştırmanın bundan sonraki sürecin-
deyse sarsma tablası deneyleri ger-
çekleştirildi. Ülkemizde bu amaca uy-
gun sarsma tablası bulunmadığından 
bu deneyleri Makedonya’da gerçek-
leştirdik. Makedon ortaklarımızı sohbe-
timizin başında size tanıttığım için bu-
rada bu konuya bir kez daha girmeye-
ceğim. Makedonya’da yaptığımız de-
neyler in en önemlisi tesadüf eseri Üs-
küp Depreminin 40’ıncı yıl anma  etkin-
likleri ile çakıştı. En son deneylerimizi 
tüm dünyadan gelen 200’ü aşkın dep-
rem uzmanının da izlediği bir ortamda 
gerçekleştirdik. Ulaşılan sonuçlar ger-
çekten büyük taktir topladı. Bu yön-
temle güçlendirilmiş ve gerçek bir dep-
rem hareketine maruz bırakılmış yapı-
ların deprem davranışlarının fevkalade 
iyileştirilebileceğini deneylerle kanıtla-
mış olduk. 

Bir sonraki aşamada ise bu yöntem 
kullanılarak yapılacak proje çalışmala-
rına yardımcı olabilmek amacıyla he-
sap yöntemlerinin formüle edilmesi ve 
deprem bölgelerinde yapılacak yapılar 
hesap ve yapım kurallarının belirlendi-
ği deprem yönetmeliğimizde bu yön-
temin yer almasının sağlanması gerek-
mekteydi .Bu çalışmalar ODTÜ araştır-
ma ekibinin gayretleri ile tamamlana-
rak bu yöntemin yönetmeliğimizce ka-
bul edilen bir güçlendirme yöntemi ol-
ması sağlandı.

2006 yılında başlayan ve daha yeni 
sonuçlanan bir TÜBİTAK projesi aracılı-
ğıyla ODTÜ’de yapılan en son çalışma-
larda ise literatürde yer alan ve yaygın 
uygulama alanı olan güçlendirme yön-
temleriyle bugünkü söyleşimizde de-
ğindiğimiz iki “kullanıcı dostu güçlen-
dirme yönteminin” yapı performansı 

üzerindeki etkileri karşılaştırıldı. Bu ça-
lışmalar ODTÜ’de yeni kurulan deprem 
mühendisliği laboratuvarında gerçek-
leştirildi. Bu laboratuar sayesinde yapı-
lar üzerindeki gerçek deprem etkilerini 
yaratabilmek artık mümkün olabiliyor. 
PsD deney sistemleri adı verilen yükle-
me sistemleri sayesinde yapılar üzerin-
de gerçek deprem simülasyonları yap-
mak ve yapıların deprem davranışları-
nı gözlemleyebilmek mümkün olabili-
yor. Bu son çalışmaya göre hem kar-
bon lifli polimerlerle  yapılan güçlen-
dirmenin hem de öndökümlü panel-
ler kullanılarak yapılan güçlendirmenin 
betonarme duvarlar ve/veya çelik çap-
razla yapılan güçlendirmelerde olduğu 
gibi yeterli deprem güvenliği sağladığı 
gösterilmiş ve ispatlanmış oldu. Bura-
da değinmem gereken bir başka hu-
sus da şudur. Yapılan bu çalışmalardan 
elde edilen sonuçlar sayıları onlarla ifa-
de edilen makaleler ve bildiriler aracı-
lığı yayınlandı. Tümü hakem inceleme-
sinden geçerek yayınlanan bu eserler; 
yapılan işin hem ulusal hem de ulus-
lararası platformlardaki bilim insanla-
rı tarafında da onaylandığının bir gös-
tergesidir. 

Özetleyecek olursam, bundan 7-8 
sene önce başta ODTÜ olmak üzere 
Türk akademisi ülkenin önemli bir prob-
lemine çözüm bulmak üzere yola çıktı. 
Organize bir çalışma ile, bir ekip ruhu 
içinde güç birliğine giderek bu proble-
mi hakkıyla da çözüyor. Sonuçta geli-
nen noktada depremde hasar göre-
rek içinde yaşayanların can ve mal gü-
venliğini tehdit eden bir binanın sakin-
lerine, binalarını boşaltmaya gerek kal-
madan deprem güçlendirmesi yapabi-
leceğimizi söylüyoruz bugün ülkemiz 
insanına. Bu önemli bir başarıdır. Bina 
sakinlerine verilecek olan rahatsızlık bir 
boya-badana işindeki rahatsızlık kadar 
olacak. Bu da işin diğer önemli bir bo-
yutu. Bu aslında işin olmazsa olmaz 
şartı. Daha fazla bir rahatsızlık verilme-
si durumunda işin uygulanabilirliği bir 
anda kayboluyor ortadan. Ancak bu 
şartlar sağlandığı zaman insanlar ikna 
oluyor ve böyle bir güçlendirme yön-
temini uygulamak istiyorlar binaların-
da. Tabii bir işi böyle “Ben yaptım oldu” 
demek ile olmuyor; bunu bir de uygu-
lamaya geçirilmesi lazım. 

Uygulama örnekleri var mıdır? Uygu-
lamada nasıl neticeler aldınız?

TMMOB İMO Hatay Şubesinin yar-
dımıyla, Antakya merkezde bir binada 
uygulamayı yaptık. Bu süreçte Şube 
Başkanımız Sayın Cihat Mazmanoğ-
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lu bizlere çok yardımcı oldular. Bura-
da kendilerine teşekkür etmeyi bir borç 
bilirim. 10 katlı bir binaydı güçlendiri-
len bu yapı. Mesken olarak kullanılan 
bir yapıydı ve 40’tan fazla aile yaşıyor-
du binada.  1974-1975 yıllarında yapıl-
mış bir binaydı. Dolayısı ile binanın ta-
sarımında 1975 deprem yönetmeli-
ği dahi kullanılmamıştı. Deprem mü-
hendisliğindeki gelişmelerin özellikle 
1975’ten sonra yükselişe geçtiği hatır-
lanacak olursa bu binanın modern an-
lamda depreme dayanıklı bir tasarıma 
sahip olmadığı kolayca anlaşılacaktır. 
Binada buna ek olarak aşırı korozyon 
hasarı da vardı. Kısacası Antakya gibi 
birinci deprem bölgesinde bir binada 
olmasını istemeyeceğiniz her şey bina-
da mevcuttu. 

İlk iş olarak, toplayabildiğimiz kadar 
bilgi topladık. Binayla ilgili planlar,  pro-
jeler temin edildi. Bu projelerin gerçek-

leşme oranları belirlendi. Binada kulla-
nılan betonun malzeme testleri yapıl-
dı. Mevcut durumunda binanın hasar 
rölövesi çıkartıldı. Daha sonra lifli po-
limerlerle binaya içerden yapacağımız 
müdahalenin esasları belirlendi. Do-
ğaldırki 10 katlı bir binada yalnız içeri-
deki bölme duvarları güçlendirerek bi-
nada yeterli deprem güvenliğini sağla-
yabilmek mümkün değildir. Bu neden-
le binaya dış cepheden en az düzey-
de yapılacak müdahalenin  nerelerde 
ve nasıl yapılması gerektiği konusunda 
detaylı çalışmalar yapıldı. Sonuçta bi-
naya içeriden toplam 5 aksta müdaha-
le yapıldı .Dışarıdan yapılan müdaha-
le ise binanın toplam 6 aksta eksantrik 
betonarme duvarlarla payandalanma-
sı şeklindeydi. Burada belirtmekte fay-
da gördüğüm en önemli husus hem iç 
hem de dış müdahalelerle binanın yetrli 
güvenlik düzeyine çekilebildiğidir. Eğer 
geliştirdiğimiz lifli polimer yöntemi ol-
masaydı bu binada içeriden de beto-
narme duvar uygulaması yapılması ge-
rekecekti ki bu binanın boşaltılması an-
lamına geleceği için büyük bir ihtimal 
ile bina sakinleri böyle bir uygulamaya 
izin vermeyecekle ve binalarını güçlen-
dirmeden bu binada oturmaya devam 
edeceklerdi 

Bu proje bir yüksek lisans öğrencimin 
tez konusu oldu. Tamamen uygulama-
ya yönelik bir çalışmaydı bu. Bu çalış-
mayla projelendirme aşamasından uy-
gulamaya kadar gerekli tüm işlerin ger-
çekten de hayal ürünü olmadığını ka-
nıtlamış olduk Antakya’da yaptığımız 
uygulamayla. Antakya’da güçlendiri-
len bu binanın ülkemizde sakinleri tah-
liye edilmeden güçlendirilen ilk bina ol-
duğu bir gerçektir. Ayrıca bu uygula-
ma için gerekli finansman konvansi-
yonel tekniklerle yapılan uygulama için 
gerekli finansman düzeyinde kaldı. Bu 
açıdan bakıldığında bu bina yeni yön-
temin ekonomik ve sosyal açılardan en 
uygun çözümü ürettiğini söylememiz 
mümkündür. 

Bu yapının güçlendirme projesinin il-
keleri ODTÜ’de belirlendi. Daha son-
ra bir proje bürosunun gönüllü deste-
ği ile bu prensipler doğrultusunda ya-
pının güçlendirme projeleri hazırlandı. 
Projeye NATO Bilim Komitesinin sağla-
dığı destekle güçlendirme işinde kulla-
nılacak lifli polimerler ve kimyasallar te-
min edildi. Bina sakinleri de kendi ara-
larında para toplayarak betonarme in-
şaat için gerekli olan parayı toparladılar. 
Karbon fiber uygulamasını eğitimli işçi-
lerle yaptık; İstanbul’dan karbon fibe-
ri temin ettiğimiz firmanın uygulayıcı-

ları geldiler. Betonarme uygulaması ise 
bir yerel müteahhit firma tarafından ya-
pıldı. Binanın içindeki inşaat çalışmas, 
karbon fiber uygulamasına  “İnşaat” 
diyorum, 2.5 ay gibi kısa bir sürede ta-
mamlandı. 40 küsur dairede 2-2.5 ay 
gibi bir sürede tamamlıyorsunuz inşaat 
işini. Siz hesap edin artık bir dairedeki 
iş herhalde, 1-1.5 gün gibi kısa bir sü-
rede tamamlanıyor demektir. Bu arada 
hafta sonları bina sakinlerine rahatsız-
lık vermemek için çalışmaların durdu-
rulduğunu da burada söylemek iste-
rim. Neredeyse boya badana işi süresi 
kadar bir süre bu. En büyük sıkıntı ank-
rajlar için matkap ile açılan delikler sıra-
sında çıkan ses ve tozdur. Bu süre zar-
fında dairelerdeki bütün işler tamam-
landı; ek olarak bodrum kattaki ve ze-
min kattaki aşırı korozyon tamiri de ya-
pıldı. Bu uygulamada kolonların boy-
dan boya kabuk betonları tıraşlandı, 
yani gevşek beton katman atıldı, do-
natılardaki paslar temizlendi, antipas 
uygulaması yapıldı, daha sonra epok-
si katkılı harç kullanılarak donatılar yeni 
bir kabuk katmanıyla kaplandı ve bu 
katman karbon fiberle sıkıca sargılan-
dı. Diğer taraftan bina dışından yapı-
lan müdahale, beton uygulaması içer-
diği için, doğal olarak biraz daha uzun 
sürede tamamlanabildi. Ancak toplam 
6 ay gibi bir sürede bina üzerindeki iş-
lemler tamamlanmıştı. 2008 yılının Ey-
lül ayının ortalarında başlanılan çalış-
malar (Antakya’nın yağmur ayları olan 
Ocak ve Şubat aylarında ve hafta son-
ları ara verilmecesine) Nisan 2009 so-
nunda tamamlandı. 

Kitlelerin bilgilendirilmesi konu-
sunda medyanın ilgisini nasıl gö-
rüyorsunuz? Çözümler için yerel ya 
da merkezi politik iradenin  tutumu 
nasıl? 

Bizim medya, bu uygulamayla Euro 
News’ta çıkan bir haber üzerine ilgilen-
di. Bu haber Antakya’da yaptığımız ça-
lışmalar sırasında NATO Bilim Komite-
sinin  çektirdiği belgesel filme dayan-
maktaydı. Elazığ depreminden sonra 
bu belgesel Europeans adlı haber ku-
şağında “Türkiye Depreme Çözüm Arı-
yor” başlığı ile verildi. Bu haberi izleyen 
medyamız daha sonra konuyla ilgilen-
meye başladı. Yani 2009 yılının başla-
rında tamamladığımız işi EuroNews 
sayesinde tam bir sene sonra 2010 yılı 
Mayıs ayında fark ettiler.  Yani “Kümes-
lerindeki tavuğun yeni farkına vardılar.” 
Tabii burada bizim beceriksizliğimiz de 
yok değil. Yaptığımız işi Türkiye’ye du-
yurma konusunda nedense pek başa-
rılı olamıyoruz. 
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Yola çıkılan noktadan gelinmiş olunan 
noktaya epeyce bir yol kat edildi. Ge-
linmiş olan noktaya baktığımızda ben 
bir göre bir başarı hikâyesi görüyorum. 
“Ben yaptım” diye bir şey bahis konu-
su değil, “biz yaptık” yani bu ülkenin 
çocukları, bu ülkenin akademisyenleri 
yaptı bu işi. Bir takım ruhuyla, bir takım 
birlikteliğile gelindi bu noktaya. Bu ba-
şarı hikâyesi, Türk akademisinin başa-
rısının hikâyesi, istenirse her şeye ülke 
içinden çözüm bulunabileceğinin gös-
tergesi. 

Burada şunu da söylemek lazım: ta-
mam, biz bunu yaptık ama “Med-
ya” sansasyonel başlıkları çok seviyor. 
“Depremde yıkılmayan duvar!” “Dep-
remi alt eden şahane buluş!” Böyle aş-
lıklarla bir yere varamazsınız. Geliştiri-
len bu yöntem ülkemizin deprem soru-
nuna tek başına bir çözüm üretemez. 
Bu yöntem  kullanabileceğiniz enstrü-
manlardan sadece birisi. 

Şu anda İstanbul’da deprem güven-
liği değerlendirme çalışmaları yapı-
lıyor; Zeytinburnu, Küçükçekmece, 
Fatih, Bahçelievler gibi deprem tehli-
kesi yüksek ilçelerde bu çalışmaların 
sonuçları alındı bile. Önümüzde uza-
nan bir korku tüneli var. Bir korku tü-
nelinin içindeyiz adeta. 45-50 bin ola-
rak tahmin edilen göçecek ve/veya 
ağır hasar görecek bina sayısı 100 
binlere dayandı. Bugün dünyadaki 
bütün mühendislerin hepsini toplasa-
nız, böylesi bir soruna sırf mühendis-
lik yaklaşımları ile müdahale edemez-
siniz. Bu metropoldeki yapıların dep-
rem güvenliklerinin tespiti için bile ye-
terli sayıda nitelikli eleman bulmak-
ta zorlanıyor İBB. Yani “Bu bina dep-
remde göçer mi, göçmez mi?  soru-
suna cevap bulmak için bile yeterli 
teknik elemanı yok belediyelerin. Bir 
milyondan fazla  bina var İstanbul’da, 
Bir milyon binayı taramak, yalnız bina 
başına bir saat harcasanız, bir milyon 
saat ister. Elimizde bin nitelikli perso-
neliniz olsa (!) bin güne ihtiyacınız var 
demektir. Yani yaklaşık 4 çalışma yılı. 
Bina başına iki saat çalışma gerekirse 
varın siz hesaplayın ne kadar zamana 
ihtiyacımızın olduğunu. 

Değerlendirme çalışmaları için bile bu 
kadar fazla sürelere ihtiyaç duyulurken 
güçlendirme çalışmalarında işin ne bo-
yutlara varacağını düşünmek bile iste-
miyorum. İşte bu yüzden İstanbul’un 
deprem sorununa bu öntem tek ba-
şına çare olamaz.. Bu yöntem sadece 
bir alternatif sunuyor ülke insanımıza. 

İstanbul genelinde halk sağlığı açı-
sından, can güvenliği açısından teh-
dit oluşturan binaların, İstanbul hari-
tası üzerine teker teker işlenmesi ge-
rekir. Daha sonra bir sosyal aksiyona 
geçilmesi lazım. Bu binaların hangi-
leri güçlendirilecek, hangilerinin güç-
lendirilmesine gerek yok, hangilerin 
ekonomik değeri yok vs. bir an önce 
kararlaştırılması lazım. Güçlendirile-
cek binaların tanımını yapmak nispe-
ten kolay. Daha en az 30-40 sene fay-
dalı ömrü olan ve güçlendirme mas-
raflarının, yıkıp yerine yeniden yapma 
masraflarının yüzde 20-25’ini geç-
meyecek durumlarda güçlendirme-
ye gidilmesi akılcı olabilir. Daha son-
ra o haritayı önünüze açıp tehlike 
arz eden kırmızı noktaların dağılımı-
na baktığınızda nerelerde güçlendir-
me nerelerde kentsel dönüşüm plan-
larının uygulanması gerektiğine sa-
nıyorum daha kolay karar verilebile-
cektir. Bence yapılması gereken şu-
dur: İstanbul’un toprağı bugün üs-
tünde kurulu depremde çaresiz yapı-
larını on defa satın alabilecek değer-
dedir. Olaya rant düşkünü bir kişiymi-
şim gibi yaklaşıyorum sanılabilir ama 
işin doğrusu bu. Riskin yoğun oldu-
ğu bölgelerde yer alan küçük parsel-
ler birleştirilerek oluşturulacak bü-
yük parsellerde modern şehirciliğin 
gerekleri uygulanarak oluşturulacak 
sağlıklı kentsel dokular yaratılmalı-
dır. Buna yönelik programlar yapılır-
sa, öyle sanıyorum ki problemin  çok 
önemli bir kısmı hallolmuş olur. Ama 
bu çok ciddi çalışmalar yapılması-
nı gerektirir. Ciddi sosyal program-
lar geliştirilmeli, ciddi simülasyonla-
rın yapılmalı, yöre halkı ikna edilmeli 
ve bu girişime ortak edilmelidir. Zor-
la yapmak olmaz, ikna etmeniz lazım. 

Bakınız deprem oldu, depremden 
bu yana 11 sene geçti. 11 sene için-
de İstanbul’daki yapı sayısı neredey-
se yüzde 30 arttı. 2002’de tamam-
lanmış olan, İstanbul master planın-
da bahsi geçen bina stokunun bü-
yüklüğü 950,000 ila 1 milyon arasın-
daydı. Bugün belediyenin telafuz etti-
ği sayı 1 milyon 324 bin. Siz bu yapıları 
acaba sağlıklı yaptınız mı bu süre için-
de? Bir şehrin yapı stoku 11 yıl için-
de yüzde 25-30 artıyorsa, her şeyden 
önce yapı stokunun tekniğin gerekle-
rine uygun yapılmasını sağlamak la-
zım. İstanbul’da durum acaba böyle 
mi? Hiç sanmıyorum ki böyle olsun. 
Senede 250,000 göç alıyor İstanbul. 
Bu en iyi ihtimalle 15-20 bin yeni yapı 
gereksinimi demektir. Bu kadar yapıyı 

denetlemek için belediyenin elinde ne 
kadar mühendis olması gerektiğini bi-
liyor musunuz? Hadi diyelim ki bir yıl-
da bir mühendis 100 yapı denetlesin 
(bu yapı başına 3.5 gün demektir ki 
denetim için kafi bir süre değildir) Be-
lediyenin 150-200 denetçi mühendise 
ihtiyacı var anlamına gelir. Gidin so-
run acaba İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi ve ilçe belediyelerde bu amaç-
la çalıştırılabilecek kaç mühendis var 
kadroda? Ondan sonra belediyelerin 
bu sayıda binayı denetleyip, denetle-
yemediğini göreceksiniz. Aslında olay 
sosyal bir problem, sosyal bir olay. Biz 
buna teknolojik çözüm yaratmaya ça-
lışıyoruz, mümkünatı yok. Olayın düz-
gün fotoğrafı çekilip, hangi kısmına 
hangi  yöntemlerle müdahale etmek 
gerektiğinin doğru belirlenmesi lazım. 
Göreceksiniz ki büyük problemi oluş-
turan parçalar içerisinde teknokratla-
ra düşecek olan pay belki de en kü-
çük pay olacaktır. Bizim üretmeye ça-
lıştığımız yöntemler ancak bu kap-
samda değerlendirilip toplumun kul-
lanımına sunulabilir. ODTÜ liderliğin-
de yapılan ve sohbetimize konu olan 
bu  bilimsel araştırma çizmeye çalış-
tığım resmin yalnızca küçük bir kısmı.

İstanbul’un deprem probleminin çö-
zümü İstanbul’a senede 200-250 bin 
ek nüfusun gelmesini engellemek-
ten başlar. İnsanlar, yerlerini yurtla-
rını bırakıp İstanbul’a gelmek duru-
mundalar. Bu teşhis bizi birdenbire 
Türkiye’nin sosyal yapısının kalbine 
sokuyor, sosyal problemlerinin içine 
balıklama daldırıyor. İstanbul’a gelen 
nüfus gecekonduda başlıyor İstan-
bul macerasına. Daha sonra her ge-
nel ve/veya yerel seçimle gelen hayat 
standardı iyileştirme çabaları. Gece-
konduya tapu, daha sonra yol, su 
elektrik vs. Böylece İstanbul’a göç-
mek zorunda kalan vatandaşlarımı-
zın, İstanbul’a entegrasyonu çok bü-
yük sosyal maliyetler getiriyor peşi 
sıra. Evvelden köylerinde, kasabala-
rında kendi kendine yeten insanları-
mız ne yazık ki kendi topraklarında 
yaşamlarını idame ettirebilecek du-
rumda değiller artık. Hayvanını satıp, 
toprağını bırakıp İstanbul’a geliyor. Ve 
başlıyor derme çatma yapılaşma. İs-
tanbul bugün depremden korkuyor. 
Kendi ellerimizle bir canavar yarat-
tık ve şimdi bu canavar bizi öldüre-
cek diye korkuyoruz... 

Değerlendirmeleri ve paylaştığı bil-
giler için Sayın Güney Özcebe’ye te-
şekkür ederiz.   

M
akale

R
öportaj



26 

Güney Amerika’nın Büyük Okya-
nus kıyısındaki Şili’de 27 Mart 2010 
tarihinde meydana gelen 8.8 büyük-
lüğündeki  depremden çok sayıda 
çok katlı yapı etkilendi. Ancak az sa-
yıda çok katlı yapı yıkıldı yada ona-
rılmaz boyutta hasar gördü. Bu yazı, 
ABD’de bu depremi inceleyenlerin 
PEER, SEAOC  ve LATBDC (*) site-
lerindeki  resim ve diğer bilgilerinin 
Türk İnşaat Mühendisliğine aktarıl-
masının yararlı olacağı düşüncesi ile 
yazılmıştır.

ÇOK KATLI YAPILAR

Türkiye’de bir zamanlar çoğunluk-
la 5-6 katlı apartmanlar ve işyerleri 
yapılırken, yaklaşık 15-20 yıldır  kat 
adetleri 15-30 ve daha da yüksek 
olan yapılar çok yaygın bir biçimde 
yapılmaya başlamıştır. Bu çok kat-
lı yapılarımız şu ana kadar ciddi (çok 
şiddetli) bir deprem yaşamadı.

Şili’de, gerek 1985 gerekse 2010 
depreminde “çok katlı yapılar” çok 

önemli iki şiddetli deprem sınavın-
dan geçti. Şili’deki gibi Richter ölçe-
ğine göre 8.8 büyüklüğünde bir dep-
rem olması beklenmese de, Türkiye 
7.0 - 7.5 büyüklüğünde depremlerle 
zorlanacak bir deprem ülkesidir. Bü-
yük depremlerimiz bu çok katlı ya-
pılarımızı yakın bir gelecekte dene-
yecek. Özellikle 7.0-7.5 büyüklüğün-
de deprem beklenen Marmara De-
nizi çevresinde yapılmış çok sayıda 
çok katlı yapılarımızın karşılaşacağı 
deprem şiddeti ve bu depremler kar-
şısındaki davranışları ile bu deprem-
lere dayanacak biçimde tasarlanma-
ları konusunda Şili depremlerinden 
öğrenilecekler vardır.

Bu arada 1999 yılında Taiwan’da olan 
bir başka depremden etkilenmiş, ha-
sar görmüş, hatta yıkılmış  çok sayı-
da “çok katlı” yapılardan da öğreni-
lecekler var. Çok katlı yapıların zemin 
kat köşe kolonlarına çok büyük ba-
sınç kuvvetleri gelebilir: Şekil-1.

Çok katlı yapı, yatay deprem yükle-

ri altında genellikle “eğilme” davranı-
şı gösteren yapıdır. 8-10 katın üzerin-
deki yapılar eğilme davranışı gösterir. 
Davranış yapının zemine bir ankastre 
kiriş davranışı gibidir. Üst katlara gi-
dildikçe yatay ötelenme ve şekil de-
ğiştirme olur. Katlar arası ötelenme 
oranları üst katlarda hızla artar. 

27 ŞUBAT 2010 ŞİLİ DEPREMİNDE
BETONARME PERDE DUVARLI ÇOK KATLI YAPI HASARI

Şekil-1 Tayvan 1999 depreminden 
çok katlı yapı hasarı

Derleyen: Nejat Bayülke nbayulke@artipro.net
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Eğilme tipinde olmayan yapı “kesme” tipi yapıdır. Yatay 
yük altında en büyük kat arası ötelenme zemin kattadır ve 
üst katlara doğru kat arası ötelenme miktarı giderek azalır.

Eğilme tipi yapının zemin katında eğilme momenti daha 
önemlidir. Yapı çok yüksek olduğu için zemin katta büyük 
eğilme momenti yaratacak yatay yük küçüktür. Kesme tipi 
yapı yüksek olmadığı için yatay yük altında zemin katta 
büyük eğilme momentleri olması için çok daha büyük ya-
tay yükler gerekir. Bu büyük yatay yükler ise eğilme mo-
mentinin kritik bir eşiğe gelmesinden önce kesme dayanı-
mı aşan boyutlara ulaşır. Bu nedenle “kesme” tipi yapıda 
zemin katta kesme dayanımı önemlidir.

Çok katlı yapıların bir başka özelliği, yatay yükler etkisin-
de zemin katlarında büyük basınç ve çekme kuvvetleri 
oluşmasıdır. (Şekil-2) 

Şekil-2 Çok katlı yapılarda deprem yatay yükleri zemin 
kattabüyük eğilme momentleri ve çekme ve basınç kuv-
vetleri oluşturur.

UZAK DEPREMLER

Deprem yer hareketleri değişik periyot ve genlikte pek çok 
sinüsoidal titreşimlerden oluşur. Yer hareketinin “kısa “ pe-
riyotlu bileşenleri deprem merkezinden uzaklaşınca hızla 
sönerken, “uzun” periyotlu bileşenler çok uzaklara gide-
bilir (Şekil-3). “Yüksek” yapıların uzak depremlerden daha 
çok etkilenmesi beklenir. Yüksek yapıların öz titreşim peri-
yotları da uzundur. Çok katlı yapıların uzak depremlerden 
daha çok etkilenmesinin nedeni, deprem kuvvetli yer ha-
reketinin ve yapının periyot özellikleridir. 

Bu durum Şili depreminde de gözlenmiştir. Depremin 
merkezinden hemen 250 km kadar uzakta olan Başkent 
Santiago’da çok sayıda çok katlı yapıda hasar olması, 
deprem yer hareketinin ve çok katlı yapıların özellikleri-
nin bir sonucudur.

8.8 büyüklüğündeki depremin kuvvetli yer hareketi yüzler-
ce kilometre uzakta da hasar yapacak genlikte olmuştur. 
1985’de olan Şili depreminden farklı olmayan 2010 depre-
minin ivme kaydının  süresi  yine 1985 depreminde oldu-
ğu gibi çok uzundur (Şekil-4).

Şekil-4 1985 Şili ve 1940 El Centro (ABD) Depremlerin 
kuvvetli yer hareketlerinin karşılaştırılması

Richter ölçeğine göre 8.8 büyüklüğündeki Depremin 
merkezinden 105 km uzakta olan Concepcion kentinde 
yer hareketinin uç ivmesi 0.6 g  kadar ölçülmüştür. Oysa 
7.2 büyüklüğündeki 12 Kasım 1999 depreminde hareket 
eden faydan 3-5 km kadar uzakta olan Düzce’de ölçülen 
yer hareketinin uç ivmesi 0.5 g kadardır. Şili’deki betonar-
me perde duvarlı yapılarda gözlenen deprem hasarında, 
olağanüstü büyük deprem kuvvetleri ile zorlanmış olma-
larının da büyük katkısı vardır.

HASAR VE ALINACAK DERSLER

Şili’de 1985 depreminde gözlenen çok katlı betonarme 
yapı dayanım ve deprem davranışlarından Sözen (1989) 
tarafından aşağıdaki perde duvarı ile ilgili tasarım öneri-
si geliştirilmiştir. Perde duvarlı yapıların yükseklik/en ya da 
boy oranına bağlı olarak yatay ötelenmelerinin belli mik-
tarda olması için gereken perde duvar alanları çıkarılmış-
tır.  Şekil-5

Şekil-3 Deprem kuvvetli yer hareketi hakim periyodunun 
mesafe ve deprem mağnitüdü ile değişimi
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Şili de çok katlı yapı tasarımında Yönetmelik’te kat ve küt-
le düzensizlikleri dikkate almamaktadır. Perde duvarların 
uçlarında çok iyi sarılmış uç elemanı ya da uç donatısı ko-
şulları da yoktur. Buna karşılık deprem tasarım yükleri al-
tında kat ötelenme oranı 0.002 h’dir. Perde duvarlı yapı 
için R =  6.0 düşünülürse izin verilen limit ötelenme ora-
nı %1.2 gibi olup Türkiye deprem yönetmeliğine göre % 
2 olan değerden daha azdır. Bu yaklaşım daha çok per-
de alanı gerektiği anlamına gelmekte ve uç elemanı yap-
mamak daha çok perde alanı ile giderilmektedir. Daha çok 
perde alanı narin perdeler yapılmasına ve narin perdelerin 
de düzlem dışına burkulmasına neden olabilmektedir.

Perde duvarlar düzlemleri doğrultusunda çok rijit olmala-
rına karşılık dik yönde çok ince ve narindir. Bu durum per-
delerin düzlem dışına burkulmalarına neden olabilmekte-
dir (Şekil-6). Perde uçlarında büyük çekme ve basınç kuv-
vet çifti oluşturan eğilme momentlerinin yaratacağı kalı-
cı hasar daha sonra duvarın kısa yönde burkulmasına ne-
den olmaktadır.  

Şekil-6 İnce Perde duvarlarda düzlem dışına burkulma

2010 ŞİLİ DEPREMİNDEN BETONARME PERDE 
DUVAR HASAR ÖRNEKLERİ

Şili 2010 depreminde gözlenmiş tipik perde duvar hasarı 
örnekleri aşağıda verilmektedir.

Şekil-7 Betonarme perdede basınç kırılması.

Şekil-8 Betonarme perde yanal burkulma kırılması,

Şekil-9 Eğilme momentinde dolayı perde uç donatısı kop-
ması ve donatı burkulması. Uç donatılarına sargı donatısı 
yerleştirme biçimi yeterli olmamış.
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Şekil-10 Eğilme momentinden dolayı perde uç donatısı 
burkulması. Uç donatıları etriye ile sarılı değil gövde yatay 
donatılarının perde ucunda 90 derece bükülmüş olması. 
Boyuna donatıları yeteri kadar sarmamış.

Şekil-11 Birbirine çok yakın iki perde arasında “bağ kiri-
şi” gibi zorlanmış  döşeme kenarlarında eğilme çatlakları

 

Şekil-12 Çok katlı yapının yüzeye çok yakın radye teme-
linde dönme

DAHA YÜKSEK DAYANIMLI PERDE DUVARLAR 
NASIL OLMALI?

Yapılan ilk ve genellikle gözlemsel ve niteliksel değer-
lendirmelere göre perde duvarlardaki hasar nedenleri ve 
daha yüksek dayanımlı perdeler için, bir çoğu daha önce 
de bilinen, gerekenler şöyle sıralanabilir:

1-Çok katlı yapıların zemin katlarında genişliği 20 hatta 
17.5 cm olan çok ince perde duvarlar yapılmıştır.

2-Perde duvarların uçlarında oluşan büyük çekme ve ba-
sınç kuvvetlerini taşıyacak donatılar miktar olarak azdır.

3-Perde uç donatıları arasındaki beton aralığı çok azdır.

4- Bu perde uç donatıları ayrı etriyelerle sarılmamış; per-
de gövde yatay donatıları perde uçlarında 90o derece bü-
külerek etriye gibi kullanılmak istenmiştir. 

5-Uçları 90o derece  bükülmüş etriyeler hep açılmıştır. 

6-Projelerde perdelerin her iki yüzündeki donatıları birbi-
rine bağlayan “çirozların” sık konulması belirtilmiş olma-
sına karşın uygulamada ya hiç ya da çok az “çiroz” kulla-
nıldığı gözlenmiştir.

6-Perde uç donatılarının yaklaşık perde kalınlığı kadar 
aralıkla konulmuş etriyelerle sarılması  yetersiz kalmıştır. 
Bu bölümdeki etriyelerin 10 cm’den de  daha  az aralıklar-
la konulması gerektiği görülmektedir.

7-Zemin katlarda perde duvar kalınlıklarının en az  25 hat-
ta 30 cm genişlikte olmalıdır.

8-Perde uç elemanı ve gövde donatılarının kat geçişlerin-
de yeterli bindirme boyları olmalı

9-Zemin ya da bütün katlarda hiçbir şekilde perde duvar 
en kesitleri kısaltılmamalı, taşıyıcı sistemin rijitliğinde bü-
yük değişme olmadan sürekliliği sağlanmalıdır.

10-Çok sayıda betonarme perde duvarda çok ileri düzey-
de basınç, eğilmeden dolayı basınç ve çekme kırılması ve 
perdenin kısa yönünde yanal eğilme momenti kırılması ol-
masına karşın yıkılan perde duvarlı yapı sayısı 4 ve ağır 
hasar gördüğü için yıkılacak yapı sayısının da ön belirle-
melere göre 50 kadar olduğu  sanılmaktadır. Az sayıda bi-
nanın göçmüş olmasının nedeni çok ileri düzeyde hasar-
la birlikte düşey yük taşıma gücü azalan perdelerin geriye 
kalan düşey yük taşıma  güçleri yapının kendi ağırlığı ve 
kullanımdan kaynaklanan düşey yüklerden yine de daha 
büyük olmasıdır.

SONUÇ

Betonarme perde duvarlı yapıların 2010 Şili depremin-
deki davranışlarından öğrenilenlerin Türkiye’de tasarla-
nan ve inşaa edilen çok katlı yapılarda dikkate alınma-
sı hatırlatılır.

(*) PEER: Pacific Eartquake Engineering Research Cen-
ter; EERI: Earthquake Engineering Research Institute, 
LATBDC :Los Angeles Tall Buildings Design Council
Sözen, M. A. (1989) “Orta Yükseklikte Betonarme Yapı-

ların Depreme Karşı Tasarımında Şili Formülü” İnşaat Mü-
hendisleri Odası X uncu Teknik Kongre Bildiriler Kitabı, 
Cilt-II, Sayfa 283–314 
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Bize kendinizden ve çalışmaları-
nızdan bahseder misiniz?

1977 Trabzon doğumluyum. İlk, orta, 
lise eğitimimi Ankara’da tamamla-
dım. Kırıkkale Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden 1998 yılında mezun ol-
dum. Evliyim, 9 yaşında bir oğlum var.

Meslek hayatına daha üniversitede 
okurken başladım. Ankara’nın birçok 
yerinde konut, villa, iş merkezi, hasta-
ne inşaatlarında şantiye şefliği, saha 
mühendisliği, teknik şeflik gibi görev-
lerde bulundum. Özellikle ısı, ses ya-
lıtımları çözüm ve uygulamaları, en-
düstriyel sıva, şap uygulamaları konu-
sunda çalıştım. Kütahya TEAŞ Grup 
Müdürlüğü Binası İnşaatı, Afşin Elbis-
tan B Termik Santrali İnşaatı, Çumra 

Şeker Fabrikası İnşaatı, Nazilli Şehirle-
rarası Otobüs Terminali İnşaatı yürüt-
tüğüm projelerden belli başlıları.

İstanbul Otogar-Kirazlı LRT Hat-
tı Kirazlı-İkitelli-Olimpiyat Köyü-
Başakşehir Metro Hattı İnşaatın-
da Bölge Şantiye Şefi olarak 5 İstas-
yon, Tünel Portalı ve diğer yerüstün-
deki imalatlarında görev yaptım. Bu iş 
yaklaşık 27 km ve 17 istasyondan olu-
şan İstanbul’un Avrupa yakasındaki 
en önemli ve en zor hatlarından biri-
dir. Bu Proje Türkiye’de ilk defa kullanı-
lan makineler ve yöntemlerle istasyon 
ve tüneller inşaatlarını gerçekleştirdik. 
Tünelleri TBM makineleriyle, İstasyon-
ları Diyafram Duvar ve Top&Down me-
todu ile yapımını gerçekleştirdik.

Şu anda Polonya’nın başken-

ti Varşova’da, 7 istasyon ve yaklaşık 
7km’lik 2 hattan oluşan “‘Warsaw 
Metro Line 2” projesinde İstasyon ve 
şaft inşaatları şantiye şefi olarak gö-
rev yapmaktayım.

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

“Varşova Kenti Metro Hattı 2” proje-
si. Astaldi - Gülermak - PBDiM kon-
sorsiyumunun 2009 yılı sonunda 
sözleşmesini aldığı Varşova 2. metro 
hattı, inşaatı yaklaşık 7 km’lik 2 hat 
ve 7 istasyondan oluşmakta.

Genel olarak çalışma organizasyo-
nunuz nasıl? Türkiye’den taşınan 
işgücü şantiyenizde hangi oranda, 
hangi pozisyonlarda görev yürütü-
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“Şantiye Günlükleri” başlığını önceki sayılarımızda duyurmuş, günlükler tutarak yurdun ve dünyanın şantiyelerine doğru 
yol almak istiyoruz, demiştik. Günlüğümüzün bu ilk sayfasında, Varşova’ya, bir metro şantiyesine gidiyoruz. Meslektaşı-
mız Emre Çelik’e konuk olacağız. Çelik 1998 mezunu ve  projenin şantiye şeflerinden. Yoğunluğunun arasında bizlere va-
kit ayırdı, kendisine teşekkürü borç biliriz.
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hangi pozisyonlarda görev alıyor?

Türkiye’den gelen ve gelecek olan 
personel genellikle mühendislerden 
oluşmaktadır. Özellikle metro dene-
yimi olanlar. Şantiyelerde işin idare-
ye karşı sorumluları Polonyalı olmak 
zorunda. Burada ve Avrupa’nın bir-
çok yerinde mühendisler ve mimar-
lar belirli konularda sertifikasyon sis-
temine dâhil edilip sorumlulukları 
dâhilinde işleri yürütmektedirler. İşve-
rene karşı tüm sorumluluk Polonya-
lı sertifikalı mühendislere ait. Bu ne-
denle buradaki Türkiye’den gelen ve 
gelecek iş gücü yüzde 10 mertebe-
lerini geçmeyecektir. Türkiyeden geti-
receğimiz işçiler açısından oran çok 
daha düşük olacaktır. Ağırlıklı yerel iş-
çileri kullanacağız. Bizim getireceği-
miz elemanlar toplam mevcudun %5 
ni geçmeyecektir.

Şantiyenizi ya da genel olarak uy-
gulamasını yürütmekte olduğunuz 
projeyi sizin açınızdan ilginç ya da 
farklı kılan yanlar var mıdır, nelerdir?

Avrupa’da çalışmak dışında pek 
farklı değil benim için. İstanbul’da, 
buradaki işin yaklaşık 3 katı büyük-
lüğünde ve daha kompleks metro işi 
yaptığımdan sanırım. Avrupa’nın ça-
lışma kurallarını, alışkanlıklarını, ça-
lışma prensiplerini halen daha öğ-
renmeye çalışıyoruz.

Şantiyenizde hangi uluslardan in-
sanlar, hangi görevleri yürütmekte? 

Genel merkez ofisimizde İtalyan, 
Polonyalı ve Türk personelimiz bu-
lunmakta. İtalyanlar ve Türkler genel-
de yönetici konumunda çalışmakta-
dır. Gelecek olan İtalyan işçiler de var 
ancak bu işçiler kalifiye ve daha ön-
ceki projelerde beraber çalıştığımız 
elemanlar olacaktır.

Yurtdışında proje yürüten bir inşa-
at mühendisi olarak faaliyet kolu-
nuzda ya da diğer bilgi sahibi oldu-
ğunuz şantiye mühendisliği alanla-
rında artılar ve eksiler olarak dün-
ya ile mühendisliğimizi kıyaslama 
imkânınız oldu mu? Bu konuya dair 
görüşlerinizden bahseder misiniz? 
Öte yandan bu konuda ülkemiz 
teknik kadroları ne tür eleştiri ya da 
övgüyle karşılaşıyor?

Şu bir gerçek ki Avrupa’da yeteri ka-
dar mühendis bulunmamakta ve ayrı-
ca gözlediğim kadarıyla genelde so-

run çözmek değil sorun üretmekten 
öteye gidemiyorlar. Bu anlamda Türk 
mühendislerin bulduğu çözümlere ve 
pratiklik kabiliyetimize hayranlar. Ay-
rıca sorumluluktan kaçmayışımız… 
Bizdeki tek eksiklik şu: Bir mühendisin 
aynı anda birçok konu üzerinde çalış-
ması gerekiyor. Avrupalı mesteklaşla-
rımız bu hususta, nasıl yapıyorsunuz, 
sorusunu soruyorlar. Biz de, bir şekil-
de üstesinden geliyoruz, diyoruz.

Ülkemiz inşaat mühendisliği faa-
liyetlerini yurtdışı ihalelerinde ca-
zip kılan unsurlar sizce nelerdir?

Her ülkenin kendine has cazibesi var. 
Özellikle Avrupa birliği kredili işler-
de finansal sıkıntı yaşamıyor firmalar. 
Türkiye’de de çok büyük projeler var 
ama %10’luk kısım hariç projelerin fi-
nansal problemi çok fazla maalesef. 

Yurtdışında çalışmak bir inşaat 
mühendisinin mesleki gelişim ve 
görgüsü açısından ne gibi avan-
tajlar ve dezavantajlar içeriyor?

Yeni bir yaşam, yeni bir bakış açısı, 
yeni kuralları öğrenmek, bunların en 
azından ülkemizle kıyaslamasını ya-
pabilmek bile avantajdır. Yurt dışında 
uzun süreli çalışmak sizi iç piyasadan 
koparıyor, uzun süre yurtdışında çalış-
tıktan sonra ülkenizde çalışmaya baş-
ladığınızda bir bocalama olacaktır.

Şantiyenizin arka planından bah-
sedebilir misiniz? Yemek, mesai 
dışı vakitlerin değerlendirilmesi, lo-
jistik, yaşam alanları ve sair konu-
lara dair uygulamalarınızda için na-
sıl çözümler ürettiniz?

Şu an daha işin çok başında olduğu-
muz için proje çalışmalarımız devam 
ediyor. Henüz daha şantiye tesislerini 
kurmadık. Mühendis arkadaşlarımıza 
şehrin merkezinde ev tutulmuştur.

Şantiye yaşamının zorluklarını çalış-
ma yaşamı yurtdışı koşulları özelinde 
değerlendirmeniz mümkün mü? 

Anlayış farkı en büyük zorluk. Bizim 
için ciddiye alınmayacak bir sorun, 
burada büyük bir sorun olabiliyor.

Genel olarak” yurtdışı şantiyeleri 
ücretli çalışanlar”ının yurtdışında 
çalışmaya karar vermesinde han-
gi koşul ve sebepler etkili oluyor?

Birinci olarak çalışacağınız ülke, ça-
lışma süresi, ve tabii ki ücret.

Yurtdışına ucuz iş gücü götürdü-
ğümüzü düşünüyor musunuz?

Mühendisler için düşündüğümüz 
takdirde durum kötü değil. Ama işçi, 
formen anlamında düşündüğünüz-
de ülkesine göre değişecektir. Bir de 
Türk gibi fedakâr çalışan bulmak çok 
zor. Sonuçta bir de Türkiye’de çalış-
masından daha fazlasını burada ka-
zanıyor.

Yabancı ülkelerin yasaları, yapım 
şartnameleri ya da işveren ile ya-
pılan sözleşmeler işin yapım aşa-
masında bu konuda alınan (da-
nışmanlık hizmetleri) konusunda, 
yeni girişimciler aydınlatacak, dik-
kat edilmesi gereken neler var?

Yukarıda da bahsettiğim gibi İda-
re her ne kadar işi yabancı firmalara 
verse bile işin sorumluluğunu imza 
yetkisi sadece kendi vatandaşından 
olan kişileri muhatap almakta. Bu-
rada benim takdir ettiğim uygula-
ma başlamadan önce Ön İnşaat İzni 
belgesi var bu onaylanana kadar çivi 
dahi çakamıyorsunuz. Bu ilk ön pro-
jeler yaklaşık 1 sene gibi zamanda 
hazırlanıyor. Bu zaman zarfında tüm 
genel yapım şartlarını çözmüş olma-
nız gerekiyor. Daha sonradan revize 
yapmak çok zor. Analizleme ve söz-
leşmenin yorumu çok önemli.

Yurt dışında çalışmak isteyen bir 
mühendisin, sosyal güvence, ücret-
ler, izin ve sair çalışma koşuları açı-
sından firma ile yapacağı sözleşme-
sinde nelere dikkat etmesi gerekli?

Yapacakları görüş-
mede tüm şartları 
ayrıntılı bir biçimde 
konuşmalarını tav-
siye ediyorum. Her 
ülkenin çalışma ko-
şulları ayrı olduğu 
için gidecekleri ül-
kelerin koşulları, iş 
kanunları vs araştı-
rıp ona göre talep-
lerinde bulunmala-
rı daha iyi olacaktır. 
Bir de Türkiye’deki 
sosyal güvencele-
rinin devamını sağ-
lamaları önemli bir 
husus…

Emre Bey, çok te-
şekkür ederiz.
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Çevre Aktivistleri
Bir Arada

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek 
Ankara’da buluşan çevre aktivistleri, 
çevre sorunlarını tartıştı. Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 

Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından Türkiye’nin çe-
şitli illerinden çevre aktivistlerinin katıldığı ‘’Çevre Dire-
nişleri Buluşuyor’’ etkinliği düzenlendi. TMMOB Genel 
Başkanı Mehmet Soğancı, toplantıya katılan sivil toplum 
kuruluşlarının bulundukları illerdeki çevre sorunlarını an-
latacağını söyledi. 28 Haziran 2010 - ntvmsnbc

Engin Çeber’in polis merkezinde ve 
Metris Cezaevi’nde “İşkence ve kötü 
muamele” sonucu hayatını kaybettiği 
iddiasına ilişkin kamu görevlisi 60 sa-

nığın yargılandığı dava 1,5 yıl süren 14 celse sonra karara 
bağlandı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi, olay tarihin-
de Metris Cezaevinde görevli olan ikinci müdür ile 3 infaz 
koruma memurunu müebbet hapis cezasına mahkum etti. 
Böylece ilk kez bir kamu görevlisi işkence dolayısıyla mü-
ebbet hapis cezası aldı. 02 Haziran 2010 – Radikal

İzzet Baysal Anadolu Lisesi Müdü-
rü Karabey Dursun, 100 TL’lik ai-
dat borcunu ödemeyen 8 öğrenci-
yi İnklap Tarihi dersi sınavına alma-
dı. Öğrenciler ve veliler, İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak okul müdürü hakkın-
da şikâyetçi oldu. 03 Haziran 2010 – Milliyet

Türkiye’den Gazze’ye giden yardım fi-
losuna İsrail tarafından yapılan saldırı 
sonrası iki ülke arasındaki siyasi geri-
lim artsa da, ticari ilişkiler normal sey-

rini koruyor. Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı Menashe 
Carmon, iş dünyasının moralini bozuk olduğunu ancak ti-
caretin devam ettiğini söyledi. 04 Haziran 2010 – Hürriyet

Rize’nin Güneysu ilçesinde, Gür-
gen Deresi üzerinde yapımı tamam-
lanan Kale Hidroelektrik Santra-
lı deneme üretimine geçti. Dene-

me üretimiyle birlikte su regülatörlere tünellerle taşın-
dığı için, Başköy ile Güneysu arasındaki 4 kilometre 
boyunca Gürgen Deresi tamamen kurudu. Gürgen va-
disinde su sesinin yerini, bir başka santral inşaatı için 
açılan yol yapımında çalışan iş makinelerinin sesi aldı. 
07 Haziran 2010 – Radikal

Almanya’nın Deniz Feneri zanlıla-
rını Türkiye’de sorgulama talebinin 
Ankara’da Deniz Feneri e.V. bağlantılı 
soruşturma yürüten savcılar tarafından 

reddedilmediği ortaya çıktı. 07 Haziran 2010 – Cumhuriyet

Yargıtay, Sosyal Güvenlik Kurumu İl 
Müdürlüğü’nden işten çıkartılan taşe-
ron işçiler ile ilgili yerel mahkeme kara-
rını onayladı. Buna göre işçiler, işe daha 
önce çalıştıkları taşeron şirketin işçisi 

olarak değil, SGK’nın çalışanı olarak dönecek. İşçiler yarın 
SGK İl Müdürü ile görüşecek. 06 Haziran 2010 – ANF

Önümüzdeki hafta TBMM’ 
ye gelecek olan 657 Sa-
yılı Devlet Memurları Ka-
nunu’nda değişikliğe dair 
kanun tasarısıyla 1 milyonun üzerinde kamu emek-
çisi kadroları alınarak sözleşmeli personel statüsü-
ne geçecek. Kamu emekçilerinin iş güvencesini ta-
mamen ortadan kaldırmaya yönelik kanun tasarısı-
nın ayrıntıları hakkında sendikalara dahi bilgi verilmiyor. 
08 Haziran 2010 – sendika.org

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 
16 Mart 1978’de İstanbul Üni-
versitesi Eczacılık Fakültesi 
önünde atılan bomba sonucu 
yedi sol görüşlü öğrencinin yaşamını kaybettiği katliam sonra-
sında açılan kamu davasını zamanaşımına uğratan Cumhuri-
yet savcıları ve hâkimler hakkında soruşturma açıldığını kay-
detti. Ergin, söz konusu savcı ve hâkimlerin, disiplin yönün-
den gereğinin yapılması için HSYK’ya sevk edildiğini belirtti. 
07 Haziran 2010 – Radikal

Fındık toplamak için her yıl 
Kürt illerinden giden işçile-
re Karadeniz’in kapıları kapa-
tıldı. Son yıllarda Ordu, Gire-
sun, Samsun’da ırkçı uygulamalara maruz kalan Kürt iş-
çilerin yerine fındık toplamak için Gürcistan’dan işçi geti-
rilmesine karar verildi. 09 Haziran 2010 - ANF  

Danıştay 12. Dairesi, Türk 
Sağlık-Sen’in açtığı davada,  
“sözleşmeli personele faz-
la çalışma karşılığı ek ücret 
ödenmemesine” ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurdu. 
09 Haziran 2010 – Hürriyet

Münevver cinayetinde 6 po-
lis için “Parayı bulup tuta-
nak tutmamak, ve kamera 
kayıtlarını silmek” iddiasıy-
la görevi kötüye kullanma suçundan 3 yıl hapis istendi. 
10 Haziran 2010 - Sabah

TEKEL işçilerine destek ama-
cı ile 26 Mayıs tarihinde yapı-
lan genel grev ile ilgili olarak 
Batman’da çalışma yürüten 27 
sendikacı hakkında, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
fından soruşturma açıldı. 11 Haziran 2010 – Anadolu Ajansı  

Bir üniversite rektörlüğünün 
iç yazışması üniversitelerde-
ki fişlemeyi gözler önüne se-
riyor. Belgeye göre; üniversi-
te eylemlere katılan öğrenci, öğretim elemanı herkesi fiş-
liyor, eylemleri sağcı, solcu, bölücü olarak yönetime her 
ay rapor ediyor. Özel Güvenlik Birimleri ile ortak yürütülen 
çalışma ile hazırlanan formda, eyleme katılan öğrencile-
rin isimleri, hangi sloganları attıkları gibi bilgilere yer veri-
liyor. 12 Haziran 2010 – Birgün

İşkenceye İlk Kez 
Müebbet   

Parası Olmadığı İçin 
Sınava Alınmadılar   

Türkiye İsrail Ekonomik 
İlişkileri Tam Gaz     

HES'te deneme 
başladı, dere kurudu!   

Fener Savcısına 
By-Pass

Taşerona Bir Hukuki 
Darbe Daha   

Kamuda İş Güvencesi 
Ortadan Kalkıyor   

16 Mart Hâkimlerine 
Soruşturma   

Karadeniz Kürtlere 
Kapatıldı   

Sözleşmeli Personele 
Müjde

Münevver Cinayetini 
Polis Karartmış   

Tekel İşçilerine 
Desteğe Soruşturma   

Özel Fişleme 
Birimi
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Yalova Raporunda 
'Müthiş Rant'   

Yalova tersaneleri de Tuzla gibi işçi 
ölümleri ve taşeronlaşmayla günde-
me geliyor. Müfettiş raporuna göre 
Yalova tersaneleri ‘taşeron işçi cen-

neti’ olarak kalmamış: Devlet arazilerini yıllığı 1-1.5 TL’den 
kiralayan şirketlerin yarıya yakını bu alanları milyon dolar-
lara devretti... 15 Haziran 2010 – Radikal

Kapatılan DTP’nin eski Genel 
Başkanı Ahmet Türk’e yumruk-
lu saldırıda bulunan İsmail Çe-
lik bugün ilk kez çıktığı 4’ncü As-

liye Ceza mahkemesindeki duruşmada tahliye oldu. 
18 Haziran 2010 – CNNTÜRK

Adana’da Mahir Çayan ve arkadaş-
ları için eylem yapan kişiler hakkında 
dava açan savcı, iddianamede poli-
sin zanlılar hakkında fişlemelerinden 

açıkça bahsetti. 21 Haziran 2010 – Radikal

Kentsel dönüşüm kararlarında ilçe be-
lediyelerini etkisizleştirerek, büyükşe-
hir belediyelerinin her yeri kentsel dö-
nüşüm alanı ilan edebilmesine olanak 

tanıyan yasa değişikliği TBMM’de görüşülmesinin bir gün 
sonrasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onay-
landı. 23 Haziran 2010 – sendika.org

IMF ve Dünya Bankası’nın geçen 
ekim ayında İstanbul’a gerçekleştirdi-
ği toplantıyı protesto eylemlerine ka-
tılan 83 kişi, haklarında açılan ilk da-

vada tutuksuz yargılanırken; ikinci bir soruşturma çerçe-
vesinde, ikisi Antalya’dan, üç kişi gözaltına alındı. İşçile-
rin Sosyalist Partisi (İSP) Antalya İl Başkanı Murat Türkeş 
ve parti üyesi Mehmet Deliktaş, ‘silahlı katıldığı eylemde 
ihtara rağmen dağılmamak ve görevi yaptırmamak’ suç-
lamasıyla tutuklandı. İstanbul’da gözaltına alınan İSP’li 
Halil Sönmez ise aynı suçlardan bir gün sonra mahke-
meye çıkarıldı. Fakat hâkim değişmiş, nöbetçi hâkim gö-
reve başlamıştı. Nöbetçi hâkim, aynı suçlardan karşısı-
na çıkan sanığı tutuksuz yargılanmak üzere salıverdi. 
24 Haziran 2010 – Radikal

Enerji KİT’lerinin borç ve alacaklarının 
mahsup edilmesine ilişkin yasa tasarı-
sında yer alan “ibadethanelerin” aydın-
latma bedeli borçlarına uygulanan fai-

zin kaldırılması hükmüne cemevlerinin de eklenmesine iliş-
kin CHP’li üyelerin önergesi AKP’li üyeler tarafından redde-
dildi. 27 Haziran 2010 – Cumhuriyet

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 
elektrik fiyatlarında 1 Temmuz’dan iti-
baren geçerli olacak yüzde 3.2-4.49 
oranındaki indirim kararını geri çekti. 

30 Haziran 2010 – ntvmsnbc

TBMM, Akkuyu’da nükle-
er santral kurulması için 
start verdi. TBMM Dışiş-
leri Komisyonu’nda ge-
çen anlaşma önümüzdeki günlerde Genel Kurul’a gele-
cek. Anlaşma şöyle: Nükleer tesis kuracak şirkete be-
dava toprak ve altyapı hizmeti verilecek. Engel çıka-
ran özel mülkler hemen kamulaştırılacak. Ve bu tesis-
lere getirilecek yabancı işçilere kolaylık sağlanacak. 
04 Temmuz 2010 - Radikal  

İsrail-Türkiye arasındaki ‘suni 
kriz’ büyürken, reelde ilişki-
ler eskisinden daha iyiye gi-
diyor. Erdoğan’ın G20 toplan-
tıları sırasında Obama ile gö-
rüşmesinin ardından AKP’nin İsrail’le ilişkilerin yeniden te-
sisini sağlama çabalarının arttığı gözleniyor. Dün açık-
lanan ihracat rakamlarıyla da İsrail’e ihracatın her dö-
nem olduğundan daha fazla artış gösterdiği ortaya çıktı. 
05 Temmuz 2010 – sendika.org

Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun ilişkilerin ke-
silebileceği yolundaki açıkla-
ması İsrail’de büyük rahatsız-
lık yarattı. İsrailli yetkililer, gemi baskını nedeniyle özür di-
lemeyeceklerini söyledi. 05 Temmuz 2010 – ntvmsnbc

Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığının Kayseri’de yürüttü-
ğü soruşturma kapsamın-
da, ‘’ihaleye fesat karıştır-
mak’’ ve ‘’çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak’’ suçlama-
sıyla hakkında yakalama emri çıkartılan Özdemir, bir süre-
dir tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesinden ambulansla ad-
liyeye getirildi. Özdemir, burada Ankara 11. Ağır Ceza Mah-
kemesine çıkarıldı. Mahkeme, Özdemir hakkındaki yaka-
lama emrini vicahiye çevirerek tutuklanmasına karar verdi. 
07 Temmuz 2010 – HaberTurk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer, emekli 
maaşlarının yeterli olmadığını 
kabul ettiğini belirtti. Emekli-
lerin maaşlarının yeterli olmadığını kendilerinin de kabul 
ettiğini belirten Dinçer, son 8 yılda maaşlarda gerçekle-
şen artışların yanı sıra gerekli sosyal, reel iyileştirmeleri 
de yaptıklarını ifade etti. 08 Temmuz 2010 - Cumhuriyet

Milli Güvenlik Siyaset 
Belgesi’nde değişikliğe gidi-
liyor. Kamuoyunda varlığı ka-
bul edilen içeriği açıklanma-
yan, ‘Kırmızı kitap’ da denilen belgede, “irtica” yeniden 
tanımlanarak Erdoğan’ın “vatandaşı iç tehdit olarak gö-
ren zihniyet” diye tanımladığı dini yapılar, metinlerden çı-
karılıyor.  28 Haziran 2010 – Milliyet

Türk'e Yumruklu Saldırıda 
Bulunan Çelik Serbest 

Hani İnsanları 
Fişlemek Suçtu!   

Kentsel Dönüşüm Yasası 
Işık Hızıyla Geçti   

Yargının Günü 
Gününe Uymuyor!   

Camiye Var 
Cemevine Yok

EPDK'dan Geri Adım: 
Elektriğe İndirim Yok

Nükleer Gelsin de 
Nasıl Gelirse Gelsin!   

'İsrail-Türkiye' Eskisinden 
de İyiye Gidiyor   

İsrail: Özür 
Dilemeyeceğiz

Ankara Emniyet 
Müdürü Tutuklandı

"Maaşların Yeterli 
Olmadığını Kabul Ediyoruz"

Cemaatler İç Tehdit 
Kapsamından Çıkarılıyor   
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İsrail Saldırısı İnsanlık Dışıdır, 
Kınıyoruz
İsrail’in Gazze’ye yardım götüren filo-
ya düzenlediği saldırıya ilişkin olarak, 
TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan 
Genç 31 Mayıs 2010 tarihinde bir ba-
sın açıklaması yaptı. Genç açıklama-
sında “İsrail‘i, onun Filistin halkına yap-
tığı katliamları destekleyen başta ABD 
ve tüm emperyalist güçleri ve bu saldırı-
lara sessiz kalanları lanetliyoruz. Dünya 
devletleri artık bu şiddete dur demeli, 
İsrail‘in Filistin topraklarında Filistin hal-
kına yönelik zulmüne son verilmelidir. 
Filistin halkına yapılanlar unutulmaya-
caktır ve bu büyük trajedinin hesabı bir 
gün mutlaka sorulacaktır” diye belirtti.

MTA Cinsiyet Ayrımcılığı 
Davasında ÖSYM’nin Yaptığı 
Temyiz Başvurusu Reddedildi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür-
lüğü merkez teşkilatına alınacak mü-
hendis kadrosuna ilişkin cinsiyet ay-
rımcılığı yapıldığı gerekçesi ile KPSS 
kılavuzunda ilgili düzenlemenin ipta-
li istemiyle TMMOB tarafından açılan 
davada Danıştay Onikinci Daire’nin 
TMMOB lehine verdiği kararı onadı. 

Devrimci Ozan ve Yazarlar Anıldı
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Ku-
rulu tarafından 3 Haziran 2010 Per-
şembe günü Ekin Sanat Tiyatrosu’nda 
“Devrimci Yazar ve Ozanlarımızı Anı-
yoruz” etkinliği gerçekleştirildi. Yitirdi-
ğimiz devrimci değerler anısına saygı 
duruşunun ardından TMMOB Ankara 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ra-
mazan Pektaş’ın açılış konuşması-
nı yaptığı etkinlik, TMMOB Genel Sek-
reteri Hakan Genç’in mesajının okun-
ması ve Nazım Hikmet, Ahmed Arif 
ve Orhan Kemal’in kısa özgeçmişleri-
nin slayt gösterisi eşliğinde sunumuy-
la devam etti.

Dünya, Çevre Gününü Büyük 
Ekolojik Sorunlarla Karşılıyor
TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan 
Genç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü 
dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. 
Genç açıklamasında “Yaşam alanları-
mızın yok olmaması için, gelecek ne-
sillere yaşayabilecekleri bir dünya bı-
rakabilmek için, bugün ekolojik bir kri-
ze dönüşen sorunlarının çözümünde 
bütüncül politikaların, hukuksal ve ku-

rumsal düzenlemelerin geliştirilmesi ve 
uygulanması gereği açıktır. TMMOB, 
çevre politikalarının doğru sanayi, ta-
rım, enerji, ulaşım ve kentleşme politi-
kalarıyla ele alınması zorunlu görmek-
tedir” diye belirtti.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 
TMMOB Hakkında Başlattığı 
İncelemeye İlişkin Görüş ve Yanıt 
Bakanlığa Gönderildi
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın bir 
dilekçe üzerine TMMOB hakkında 
başlattığı inceleme kapsamında iste-
diği belgeler ve TMMOB’nin yanıtı Ba-
kanlığa 7 Haziran 2010 tarihinde gön-
derildi. 

Barış Meclisi TMMOB’ye 
Plaket Verdi
Türkiye Barış Meclisi, barış çalışma-
larına yaptığı katkılardan dolayı arala-
rında Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin de yer aldığı çeşitli kurum ve 
kuruluşlara plaket verdi.

1 Nisan Tekel Eylemi İle İlgili 
Olarak TMMOB 40. Dönem YK 
Başkanı Mehmet Soğancı ve 
Genel Sekreter Hakan Genç’in 
İfadelerine Başvuruldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı An-
kara Emniyet Müdürlüğü’nün şikaye-
ti üzerine, Tekel işçilerinin Ankara’ya 
yeniden geldiği 1 Nisan eylemi ile ilgi-
li olarak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet-
ten soruşturma başlattı. Bu çerçeve-
de, TMMOB 40. Dönem Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Ge-
nel Sekreter N. Hakan Genç, 8 Hazi-
ran 2010 tarihinde Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nda ifade verdi.

TMMOB 41. Dönem Yönetim 
Kurulu Görev Dağılımı Yaptı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin 27-30 Mayıs 2010 tarihlerin-
de Ankara’da yapılan 41. Olağan Ge-
nel Kurulu sonucunda belirlenen Yö-
netim Kurulu, 12 Haziran Cumartesi 
günü gerçekleştirilen ilk toplantısında 
görev dağılımını yaptı. 

Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet 
Soğancı, Makina Mühendisleri Oda-

sı:, Yönetim Kurulu II. Başkanı: Selçuk 
Uluata, İnşaat Mühendisleri Odası, 
Sayman: Mustafa Erdoğan, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası, Yürüt-
me Kurulu Üyesi: Alaeddin Aras, Kim-
ya Mühendisleri Odası, Yürütme Kuru-
lu Üyesi: Fatma Berna Vatan, Maden 
Mühendisleri Odası, Yürütme Kurulu 
Üyesi: H. Gürel Demirel, Orman Mü-
hendisleri Odası, Yürütme Kurulu Üye-
si: Ayşegül Oruçkaptan, Peyzaj Mi-
marları Odası

15-16 Haziran 1970 Direnişini 
Yaratanları Selamlıyoruz
TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı, 15-16 Haziran 
1970 direnişinin yıldönümü nedeniy-
le 14 Haziran 2010 tarihinde bir ba-
sın açıklaması yaptı. Soğancı açıkla-
masında “Dünyada da, ülkemizde de 
umut ancak başka bir yaşam arayışı-
nın güçlenmesinden geçmektedir. Bu-
gün başka bir ülke ve dünyaya her za-
mankinden daha fazla ihtiyaç var-
dır. Kapitalizmin geleceği yoktur. Biz-
ler insanlığın yok oluşa sürüklenmesi-
ne karşı özgürlüğün, barışın, kardeşli-
ğin hâkim olduğu yepyeni bir dünya-
yı bugünden yaratmanın mücadelesini 
şimdi daha güçlü ve kararlı yürütmeli-
yiz. Neoliberal programın uygulayıcıla-
rına, emperyalizme, gericiliğe, ırkçılığa 
ve darbecilere karşı yaşamın tüm ala-
nında direnişimizi omuz omuza bir ara-
da sürdürmeliyiz” diye belirtti. 

Bayındırlık Bakanlığı TMMOB’ 
den Belge İstemini Yineledi 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter-
liği’ ne gönderilen bir dilekçe üzeri-
ne TMMOB hakkında inceleme baş-
latan ve bazı belgeler isteyen Bayın-
dırlık ve İskân Bakanlığı, TMMOB’nin 
cevap yazısı üzerine belge istemini 
tekrarladı. 

İMO Yönetim Kurulu TMMOB’yi 
Ziyaret Etti
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Serdar Harp, Sayman 
Üye Züber Akgöl, Genel Sekreter Yar-
dımcıları Ayşegül Bildirici ve Gül-
süm Sönmez 18 Haziran 2010 tarihin-
de TMMOB’yi ziyaret ederek, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, Sayman Üye Mustafa Erdo-
ğan ve Yürütme Kurulu Üyesi Gürel 
Demirel ile bir süre görüştüler. Görüş-
mede TMMOB Genel Sekreteri N. Ha-
kan Genç de hazır bulundu.

TMMOB Güncesi
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Bir Arada, Birlikte Yaşayabilmek 
İçin Önce Silahlar Susmalıdır
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Gediktepe baskını 
üzerine 21 Haziran 2010 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı. Soğancı açık-
lamasında; “Toplumumuzu kutuplaş-
malara yönelten her türlü silah kullanı-
mının karşısına, ülkemizdeki tüm emek 
ve demokrasi güçlerinin “Bir arada ya-
şam” talebi ile karşı çıkması ve asla 
bundan vazgeçmemesi, Kürt sorunu-
nun çözümü konusunda tek gerçek 
çözüm olarak önümüzde durmakta-
dır” diye belirtti.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 
Belge İstemine Yanıt Verildi
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 
TMMOB’den belge istemini yineleyen 
14 Haziran 2010 tarihli yazısına 21 Ha-
ziran 2010 tarihinde yanıt gönderildi. 
Yanıtta “Gerek Anayasa‘nın 135 ve 90. 
maddesinde yapılan değişiklikler, ge-
rekse AB uyum sürecinde örgütlenme 
ve ifade özgürlüğü çerçevesinde Der-
nekler Yasası’nın denetim ve uluslara-
rası faaliyetler ile ilgi kısıtlamaların kal-
dırılmış olması karşısında, Ek-1. mad-
deye ilişkin soru sorulmasını kabul edi-
lemez bulduğumuzu bir kez daha ifade 
etmek isteriz” diye belirtildi.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu İlk 
Toplantısını Yaptı 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu 41. Dö-
nemin ilk toplantısını 24 Haziran 2010 
tarihinde TMMOB’de yaptı. Toplantıya 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyele-
ri Musa Çeçen (EMO), Serdar Ömer 
Kaynak (MadenMO), Üzeyir Uludağ 
(MMO), Aytimur Güpgüpoğlu (Mimar-
lar O.) ve Nevzat Uğurel (ŞPO) katıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde 
Hukuksuzluk, Nereye Kadar?
TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı, TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 
torba yasa ile iş güvenliği alanının pi-
yasalaştırılmak istendiğini belirterek, 
milletvekillerinin teklifi reddetmelerini 
istedi. Mehmet Soğancı, konuya iliş-
kin olarak 25 Haziran 2010 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı. Soğancı açık-
lamasında “İş güvenliği ve işçi sağlığı-
na ilişkin düzenlemeleri bir türlü haya-
ta geçirmeyen Siyasal İktidar, şimdi de 
4 milletvekilinin imzasıyla sunulan ve 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda 
kabul edilen torba yasa ile iş güvenli-
ği alanını piyasalaştırarak, iş güvenliği 
ve işçi sağlığı üzerinden para kazan-
mayı bekleyen çevrelere hizmet etme-
yi amaçlıyor.” diye belirtti.

Emek-Meslek Örgütleri, Sivil Top-
lum Kuruluşları Cumhurbaşkanı 
Gül ile Bir Araya Geldi 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son 
dönemde artan şiddet olaylarıyla ilgi-
li görüş alışverişinde bulunmak üze-
re aralarında TMMOB’nin de bulundu-
ğu çeşitli emek-meslek örgütü ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcileriyle 25 Ha-
ziran 2010 tarihinde İstanbul’da Tarab-
ya Köşkü’nde bir araya geldi.

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda 
Başkanları Toplantısı Yapıldı
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Yö-
netim Kurulu temsilcileri 26 Haziran 
2010 Cumartesi günü 41. Dönem Ça-
lışma Programı üzerine görüş alışve-
rişinde bulunmak üzere bir araya gel-
di. TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı’nın genel bir de-
ğerlendirmesiyle başlayan toplantıda, 
Oda temsilcileri de önümüzdeki iki yıl-
lık çalışma dönemine ilişkin görüşlerini 
ve önerilerini dile getirdiler.

Çalışma Hakkını Hiçe Sayan 
“Irkçı Ambargo” Kabul Edilemez
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, mevsimlik işçi ola-
rak çalışan Kürt kökenli vatandaşla-
rın çalışmalarına ambargo konulaca-
ğı şeklinde basına yansıyan haberler 
üzerine, 29 Haziran 2010 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı. Soğancı açık-
lamada, “Gündeme gelen bu olay bir 
kez daha göstermiştir ki; iktidar so-
runu demokratik, adil, eşitlik temelin-
de barışçıl yöntemlerle çözmek yeri-
ne, baskı ve şiddet politikalarını de-
vam ettiren ve sorunların çözümünün 
önünü tıkayan politikalarına devam 
etmektedir” diye belirtti.

Denizli Sahipsiz Değildir
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Denizli Kız Mes-
lek Lisesi’nin protokol ve projeye ay-
kırı olarak gece yarısı yıkılması üzeri-
ne 30 Haziran 2010 tarihinde bir ba-
sın açıklaması yaptı. Soğancı açıkla-
masında; “kamu yararını önde tutma 

tavrının bir parçası olarak konunun 
tüm hukuki boyutlarını araştıracak, il-
gililere karşı yasal yollardan hak ara-
ma çalışmalarını sürdürecek ve ilgili-
ler hakkında suç duyurusunda bulu-
nacaktır” diye belirtti.

Sivas’ı Unutmadık, 
Unutmayacağız, 
Unutturmayacağız!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Sivas katliamının 
yıldönümü nedeniyle 1 Temmuz 2010 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
Soğancı açıklamasında, “Sivas katli-
amını unutturmak isteyenlere inat; O 
gün yanan o aydınlık yüzlerin ışığını 
söndürmeye, emekçi sınıfların yeni bir 
dünya kurma yolundaki umutlarını yok 
etmeye çalışanlara inat TMMOB her 2 
Temmuz‘da olduğu gibi bu yıl da dost 
örgütlerle birlikte omuz omuza dura-
cak” diye belirtti.

Türk Tasarım Danışma Konseyi 
Toplantısı Yapıldı 
Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturu-
lan ve TMMOB’nin de içinde yer aldı-
ğı Türk Tasarım Danışma Konseyi ikin-
ci toplantısını 30 Haziran 2010 tarihin-
de yaptı. Toplantıda, TMMOB’yi Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ayşegül Oruçkap-
tan temsil etti.

TMMOB ASF’de 5 Seminer 
Gerçekleştirdi 
“Başka bir dünya mümkün” sloganıyla 
bu yıl altıncısı düzenlenen Avrupa Sos-
yal Forumu 1-4 Temmuz 2010 tarihle-
rinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 36 
ülkeden katılımcının yer aldığı ve ana 
başlığını ekonomik krizlerin oluşturdu-
ğu ASF’ye, TMMOB de 5 seminer ile 
katıldı.

TMMOB Öğrenci Evi Çalışma 
Grubu Toplantısı Yapıldı
TMMOB Öğrenci Evi Çalışma Grubu, 
7 Temmuz 2010 tarihinde TMMOB’de 
toplandı. Toplantıda, öğrenci evi yer 
tahsisi ile ilgili olarak Yenimahalle Be-
lediyesi ile yapılacak protokol, binanın 
projelendirilmesi ve şantiye kurulması 
konuları görüşüldü.
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TOKİ Başkanına Fahri 
Doktora Ünvanı Vermek Rant 
Politikalarını Ödüllendirmektir
İnşaat Mühendisleri Odası, Gazi 
Üniversitesi’nin TOKİ Başkanı Erdo-
ğan Bayraktar’a fahri doktora ver-
mesi ile ilgili 2 Haziran 2010 Çarşam-
ba günü açıklama yaptı. Açıklama-
da, “İnşaat Mühendisleri Odası olarak 
Gazi Üniversitesi’nin verdiği kararı içi-
mize sindirmediğimizi ifade ediyor ve 
ekliyoruz ki Toplu Konut İdaresi; Kent-
te oluşan rantı kamu yararına kullanan, 
altyapı finansmanının geliştirilmesi ve 
altyapının iyileştirilmesi için çaba sarf 
eden, kaçak ve niteliksiz yapılaşmanın 
önüne geçen bir yapıya kavuşturulma-
lıdır.” diye belirtildi.

İMO 5 Haziran Dünya Çevre 
Gününde Herkesi Göreve 
Çağırıyor
Dünya Çevre Günü nedeniyle İnşa-
at Mühendisleri Odası tarafından 04 
Haziran 2010 Cuma günü açıkla-
ma yapıldı. Açıklamada, “Dünya Çev-
re Günü’nün temel öğretisi, tüm do-
ğal hayatı ve tabiat varlığını merkezi-
ne alan, sürdürülebilir bir yaşam tar-
zıdır. Ya bu yaşam tarzını hayata geçir-
mek için gereken adımları atalım ya da 
“Dünya Çevre Günü”nü kutlamayı bı-
rakalım” diye belirtildi.

Başbakanlık Afet Ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığının 
Kararı Geri Alınsın
İnşaat Mühendisleri Odası Başbakan-
lık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığının aldığı kararla ilgili 07 Haziran 
2010 Pazartesi günü açıklama yaptı. 
Açıklamada, “Akyazı İlçesi ile ilgili ve-
rilen bu karar, Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı’nın kuruluş 
amaçlarına aykırıdır ve derhal geri alın-
malıdır. Kararın geri alınmaması, ben-
zer yöndeki girişimleri arttıracak ve 
geri döndürülemez gelişmelere yaşan-
masına neden olacaktır” diye belirtildi.

İMO’ya Barış Ödülü
Türkiye Barış Meclisi, 8 Haziran 2010 
tarihinde İMO’ya hem barış çalışma-
larına yaptığı katkıdan hem de Barış 
Meclisi toplantılarına ve konferansları-
na ev sahipliği yapmış olmasından do-
layı ödül verdi. 

15-16 Haziran Direnişini 
Unutmadık!
15-16 Haziran Direnişi ile ilgili olarak, 
İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar 
Harp tarafından 15 Haziran 2010 tari-
hinde basın açıklaması yapıldı. Harp 
açıklamasında; “Yüz binlerce emek-
çinin sendikalarına ve örgütlenme 
haklarına sahip çıkmak için sergile-
dikleri o görkemli direniş, toplum-
sal mücadeleler tarihimizin en önem-
li kavşaklarından birisi olmuştur. Bu 
direnişin, bizlere bıraktığı en büyük 
miras, “örgütlü mücadele” bilincidir.” 
diye belirtti.

İnsan Hayatıyla Reklam Olmaz
DASK’ın reklam kampanyası ile ilgi-
li olarak İMO Yönetim Kurulu Başka-
nı Serdar Harp 22 Haziran 2010 Salı 
günü basın açıklaması yaptı. Harp 
açıklamada, “İnsan hayatını değersiz-
leştirerek reklâm yapmak doğru de-
ğildir. Deprem tehdidini, bir gelir kapı-
sı olarak gören anlayıştan kurtulmak 
gerekmektedir. DASK, kâr amacı gü-
den bir sigorta şirketi gibi değil, kuru-
luş amacına ve toplumsal sorumlulu-
ğuna uygun biçimde davranmalıdır.” 
diye belirtti.

Barışı İnşa Etmek, Savaşmaktan 
Daha mı Zor?
Son günlerde yaşanan olaylarla ilgi-
li olarak İMO Yönetim Kurulu Başka-
nı Serdar Harp tarafından 22 Hazi-
ran 2010 Salı günü basın açıklaması 
yapıldı. Açıklamada, “Acı, gözyaşı ve 
kinden başka hiçbir şey doğurmayan 
bu şiddet döngüsünden kurtulmanın 
yolu, derhal ve koşulsuz olarak silah-
ların susmasıdır. Çatışmaların derhal 
sonlandırılması, Kürt Sorunu’na barış-
çıl ve demokratik çözüm yolundaki ilk 
adım olacaktır” diye belirtildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kamusal Bir Sorumluluktur, 
Özelleştirilemez!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili ola-
rak İMO Yönetim Kurulu Başkanı H. 
Serdar Harp tarafından milletvekille-
rine 6 Temmuz 2010 Salı günü çağrı 
yapıldı. Harp çağrısında, “2/712 Esas 
Numaralı “Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 10, 
11 ve 12. maddeleri, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği sorununun kamusal niteliğini 

tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu 
değişiklikler yasalaştığı takdirde “iş ka-
zaları” ve “iş güvenliği” sorunu giderek 
büyüyecektir.” diye belirtti.

İnşaat Sektöründe 
Kriz Bitmedi
İnşaat sektöründeki kriz ile ilgili olarak 
İMO Yönetim Kurulu Başkanı H. Ser-
dar Harp tarafından 6 Temmuz 2010 
Salı günü basın açıklaması yapıldı. 
Harp açıklamasında, “İnşaat sektö-
ründe devam eden krizin önüne geçi-
lebilmesi için bir yandan malzeme fi-
yatlarındaki spekülatif artışlar kontrol 
altına alınırken diğer yandan da kamu 
yatırımları arttırılmalıdır. Yatırımların art-
tırılarak, merkezi kamusal planlamala-
rın yapılması, daha istikrarlı ve dengeli 
bir inşaat sektörünün oluşması yolun-
daki ilk adım olacaktır” diye belirtti.

İMO Avrupa Sosyal 
Forumu’na Katıldı
İnşaat Mühendisleri Odası, “Başka bir 
dünya mümkün” sloganıyla bu yıl 6.’sı 
İstanbul’da toplanan Avrupa Sosyal 
Forumu’na katıldı. TMMOB’un toplam 
5 panel düzenlediği ASF’de İMO, “Su 
Haktır, Ticarileştirilemez” konulu semi-
neri gerçekleştirdi. 

İMO Üyelerinden Faks Eylemi 
TBMM Genel Kurul gündeminde yer 
alan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konu-
sundaki yasa değişikliğiyle ilgili görüş-
lerimizi milletvekilleriyle paylaşabilmek 
için Türkiye’nin dört bir yanındaki İMO 
üyeleri tarafından TBMM Başkanlığı’na 
ortak faks gönderildi.

Kentsel Gaspların 
Yasallaştırılmasını Kınıyoruz!
Belediye Kanununda yapılacak deği-
şikliğe ilişkin İMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Serdar Harp 18 Haziran 2010 ta-
rihinde basın açıklaması yaptı. Harp 
açıklamasında; “Yasa değişikliğinin 
tüm fıkralarına sirayet eden anlayış, 
kentsel dönüşüm uygulamasını tek 
başına belediyelerin inisiyatifine teslim 
etmektedir. Detaylı yasal sınırlandırma-
larla hak sahipleri “Belediyelerin insafı-
na” terk edilmektedir. Bu tek taraflılık o 
denli ileri gitmiştir ki, mahkemeler bile 
devre dışı bırakılarak, süreç belediye-
lerin tek taraflı işlemleriyle tamamlana-
bilir hale getirilmiştir” diye belirtti.


