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Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde, Ankara’nın mevcut yönetimi kente ve kentte faaliyet 
yürüten kurumlara karşı bildik tavrını artırarak sürdürmektedir. 

Muhalif hiçbir görüşe yaşama şansı tanımayan bu zihniyet uzun bir süreden beri kentteki 
meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerini hedef almaktan geri durmamakta, bu 
kurumları kente dair her süreçten dışlama çabalarına devam etmektedir. 

Mesleki bilgisini kamu yararı temelinde kullanan ve toplumsal duyarlılığını her alanda koruyan 
Meslek Odaları, mevcut yönetimin kent politikaları ve yerel yönetim zihniyeti konusunda 
derin kaygılar taşımakta ve bu kaygılarını çeşitli biçimlerde dile getirmektedirler. Fakat, 
Belediye başkanlığı döneminde kentteki nerdeyse tüm belediye hizmetlerini şirketleştiren, 
Ankara’yı Türkiye’nin hem en pahalı kentlerinden biri hem de devlet kurumlarına en 
borçlu belediyesi haline getiren mevcut yönetim, bu kaygılara karşı umursamaz hatta 
saldırgan üslubunu artık yönetim biçiminin ayrılmaz bir parçası olarak sabitlemiştir.

Yürüttüğü gerici ve tüccar belediyecilik anlayışının sorgulanmaz olarak kabullenilmesi için, 
görev yaptığı zaman zarfında, yönetimine muhalif tüm kişi ve kurumları kendine hedef seçen 
mevcut yönetim, meslek odaları ve çeşitli demokratik kitle örgütlerini karalamaya çalışarak, 
bu kurumları ideolojik davranmakla suçlayarak kendince önemli bir kılıf keşfetmiştir! 

Kentte dair yapılan bütün tartışmaları ideolojik diyerek tersleyen bu zihniyet, kentte 
gerçek bir tartışma ve beraber üretme kültürünü yok ettiği gibi, kendi zihniyetinin taşıdığı 
ideolojik özü de gizlemeye çabalamaktadır. Şurası bir gerçektir ki, bu zihniyetin kendisi ve 
kentte yarattığı yıkım politikaları ne kadar ideolojikse, kentin örgütlerinin bu zihniyete karşı 
yürüttüğü anlamlı mücadelede o kadar ideolojiktir!

Meslek ahlakı ve sorumluluğunu kendine ilke edinen, kendi sorunlarını ülkenin ve kentinin 
sorunlarından ayırt etmeyen meslek odalarından biri olan İMO Ankara Şube de bugüne 
kadar gerçekleştirilen kent ve kentli düşmanı politikaların hep karşısında durmuştur. 

Mevcut yönetimin ‘ideolojik’ olarak nitelediği ve bizleri suçladığı şey, aslında kamu ve 
kent yararını gözeten politikalardır. Bizlerin ısrarla savunduğu yerel yönetim fikriyatı, kent 
yaşamının ortaklığına ve kent hayatının kamusallığına vurgu yapan bakış açısı, elbette 
tüccar belediyeciliği kentte kurumsallaştıran ve yönetim erkini kişisel hırslarına alet eden 
Belediye Başkanı için rahatsız edici olmaktadır. 

Mevcut yönetim zihniyeti Ankaralılara karşı bugüne kadar hiçbir insani ve idari sorumluluk 
taşımayarak nerdeyse savaş açarken, bir taraftan da insanların gözü önünde göstermelik 
birkaç metre kaldırım döşemeyi, sığ oy hesapları etrafında kentin yoksul kesimlerine birkaç 
çuval yardım yapmayı belediyecilik sanmaktadır. 

Oysa, yardım yaptığı insanları daha pahalı ve daha kalitesiz hizmetlere mecbur bırakarak 
yardıma muhtaç hale getiren de yine 15 yıl boyunca bu anlayışın kendisi ve mensup olduğu 
zihniyetin uygulamaları olmuştur. 

Bunun yanında, uyguladığı yanlış kent politikalarının sonucu olarak kentin dokusunu ve 
mekanlarını yok etmekten medet uman, bu yerleri rant adına geri dönülemez biçimlerle 
tahrip eden; kentin yoksul halkını yıllardır yaşadıkları mekanlardan sürmeye gayret eden; 
kent insanını yok sayan ve kenti, sürekli kendi yarattığı krizlerle karşılaştıran bu tarz 
öngörüsüz ve beceriksiz bir yöneticilik, Ankara adına, bizler adına artık kabul edilemez 
boyutlara ulaşmıştır. 

Kentinin sorunlarını kendinden ve ülkesinin sorunların bağımsız görmeyen bizler de, tüm 
demokratik kitle örgütleri ile birlikte bu toplum düşmanı politikaların elbette her zaman 
karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. 15 yıllık karartmanın ardından yeni bir nefes 
almak hepimizin hakkıdır.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi 18. Dönem Yönetim Kurulu
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KAMU İŞYERLERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

2009 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLERİ
İLK TOPLANTISINI YAPTI

Kamu işyerlerindeki temsilcilerimiz, 2009 yılı 
şube etkinlikleri hakkında bilgilendirilmek ve 
şubemizden taleplerini dile getirmek amacıyla 
14 Ocak 2009 Çarşamba günü İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi Güney Özcebe toplantı salonun-
da bir araya geldi.

Toplantıya İMO Ankara Şubesi Başkanı Nevzat 
Ersan, İMO Ankara Şubesi Sekreter Üyesi Tay-
lan Ulaş Evcimen, Yönetim Kurulu Üyelerinden 
Akif Ciyer, Erdal Özbelen, Eylem Bilge Yazıcıoğ-
lu, Şube Sekreter Yardımcısı Murat Karacaoğlu, 
Şube İşyeri Temsilcilik Komisyonu Üyeleri Abdul-
lah Bayram, Nejdet Başaran ve Ahmet Günay ile birlikte; Adalet Bakanlığı, Ankara Bayındırlık İl Müdürlüğü, ASKİ, 
Bayındırlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Çankaya ve Mamak Belediyeleri, DLH Genel Müdürlüğü,  DSİ Bölge Müdürlüğü,  
E.İ.E.İ. Genel Müdürlüğü, E.Ü.A.Ş. Genel Müdürlüğü, SGK (Emekli Sandığı), Hacettepe Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TRT Genel Müdürlüğü işyerleri temsilcileri katıldılar.

Toplantıda katılımcılar, yönetim kuruluna yaptıkları etkinlikler için teşekkür etti ve etkinliklerin 2009 yılı içerisinde 
daha değişik konularda genişletilerek devam etmesini dilediler. Yayınların ulaşımında bazı sıkıntılar olduğunu dile geti-
ren temsilciler, gerektiğinde bültenin internet adreslerine gönderilmesinin sağlanmasını, Kamu İhale Kanunu’ndaki 
son değişiklikle ilgili uygulamalar hakkında bir bilgilendirme toplantısı yapılmasını, Oda aidatlarının ödeme koşulları 
hakkında iyileştirme sağlanmasını talep ettiler.

Yönetim Kurulu da temsilcilerden işyerlerinde bulunan mühendislerle ilişkilerini daha da geliştirmelerini, duyuru ve 
etkinlikleri herkese ulaştırmalarını, odayla daha çok ilgili olmalarını talep edip, her türlü öneriye ve eleştiriye açık 
olduklarını belirttiler.

2009 yılında Ankara İli ve İlçeleri Adliyeleri’nde 
görev yapacak olan kamulaştırma bilirkişileri, 
İMO Ankara Şube yöneticilerinin de katıldığı 
ilk toplantısını İMO Kongre ve Kültür Merkezi 
Güney Özcebe Salonu’nda 20 Ocak 2009 Salı 
günü yaptı.

Toplantıya İMO Ankara Şube Başkanı Nevzat 
ERSAN, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Taylan 
Ulaş EVCİMEN, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Haluk EKİNCİ, Yönetim Kurulu Üyesi Akif CİYER 
ve Şube Sekreter Yardımcısı Murat KARACAOĞLU 
katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Nevzat ERSAN, kamulaştırma bilirkişiliğinin kamu adına yapılması nedeniyle sorumluluğu-
nun yüksek olduğunu, bilirkişilerin sıklıkla bir araya gelerek değerlemelerini mümkün olduğunca gerçeğe yakın bir 
şekilde yapmalarını, çalışmalarını İMO Ankara Şubesine yakışır bir şekilde adaletle yürütmelerini, Şube’nin kendilerine 
bu görevlerini yaparken her türlü katkıyı ve kolaylığı sağlayacağını söyledi. Bilirkişilerin değerlendirmelerine Şube’nin 
hiçbir şekilde karışmasının ve müdahalesinin söz konusu olmadığını özellikle vurgulayan Ersan, bilirkişilere yalnızca 
ihtiyaç duyacakları toplanma mekanı, kurum veya kuruluşlardan talep edilecek bilgi ve belgeler, muhtelif kırtasiye 
işleri gibi konularda gerekli tüm katkıyı yapacaklarını bildirdi. Yeni dönemde bir çok bilirkişinin değiştiğini, bu nedenle 
eski ve yeni bilirkişilerin birbirlerine çalışmalarında gerekli yardım ve katkıyı vermelerinin gerektiğini söyledi. Ersan, 
bilirkişilerin yeni dönemdeki çalışmalarını Şube Yönetim Kurulu Üyesi Akif CİYER ve Şube Sekreter Yardımcısı Murat 
KARACAOĞLU’nun takip edeceğini açıkladı. Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıdan ayrılması ile bilirkişiler yeni 
dönemle ilgili yapacakları çalışmalara ilişkin değerlemeler yaparak toplantıya son verdiler.
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ŞUBELERARASI ORTAK TOPLANTI YAPILDI   

94 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Serdar Harp’in açılış konuşmasıyla başladı. 

Serdar Harp, konuşmasında Serbest İnşaat Mühendisliği 
(SİM) Yönetmeliği’ne neden ihtiyaç duyulduğunu anlat-
tı. Son yıllarda liseden bozma üniversitelerin çoğaldığını, 
Türkiye’nin deprem kuşağında bulunduğunu ve mevcut yasa 
ile yönetmeliklerin ihtiyacı karşılamadığını belirten Harp, 
bu sebeple mesleki denetim ile meslekiçi eğitimin zorunlu 
hale geldiğine dikkat çekti. Denetim ve eğitim ihtiyacının 
SİM Yönetmeliği ile giderilmek istendiğini belirten Harp, 
İMO’nun sosyal sorumluluk ilkesinden hareketle Yönetme-
liği uygulamaya koyduğunu kaydetti. Harp, İMO’nun statü-
koyla yetinmeyip, olması gerekeni var olana tercih ettiğini, 
olması gerekenler için cesaretli adım atan bir duruş sergile-
diğini söyleyerek “Şu nokta artık iyice anlaşılmalıdır: İMO 
yapı denetim sürecinin ranta, ekonomik getiriye göre şekil-
lenmesinin önüne geçecek, üretim sürecini insan odaklı ve 
güvenli, estetik hale getirecek uygulamalara devam edecek-
tir.” diye konuştu. 

Harp’in ardından Mesleki Değerlendirme Kurulu Başkanı 
Nusret Suna SİM’in oluşum sürecini anlatan bir sunum 
yaptı. 

Daha sonra sırasıyla Diyarbakır Şube Sekreter Üyesi Turan 
Kapan, Muğla Şube Başkanı Alifer Atasever, Bursa Şube 
Başkanı Necati Şahin, Ankara Şube Sekreter Üyesi Taylan 
Ulaş Evcimen, Hatay Şube Sekreter Üyesi Selim Harbiyeli, 
Antalya Şube Saymanı Mustafa Balcı, Gaziantep Şube Baş-
kanı Metehan Gündüz, İzmir Şube Sekreter Üyesi Tahsin 
Vergin, Sakarya Şube Başkanı Hüsnü Gürpınar, Eskişehir 
Şube Sekreteri Müberra Çetinkaya, Adana Şube Başkanı 
Sadi Sürenkök, İstanbul Şube Sekreteri Rezzan Bulut, Van 
Şube Saymanı Orhan Şenkaya, Mersin Şube Sekreteri Erdal 

Şenel, İzmir Şube Saymanı Ayhan Emekli, 
Uşak Şube Başkanı Kudret Erdem, Manisa 
Şube Başkanı Musa Aynuru, Tekirdağ Şube 
Başkanı Osman Taştekin, İMO Onur Kurulu 
Üyesi Galip Kılınç ve İMO Genel Sekreteri 
Gülay Özdemir söz aldı.  

Şube yöneticilerinin ardından Nusret Suna 
tekrar söz alarak şube yöneticilerinden 
gelen eleştiri ve sorulara yanıt verdi. 

Kapanış konuşmasını yapan Serdar Harp, 
verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini 
söyleyerek, gerçek sorunları tespit edip 
üzerine gitmenin önemli olduğunu belirt-
ti. Popülist davranmanın tehlikesine dikkat 
çeken Harp, SİM Yönetmeliği’nin büyük bir 
ihtiyaç olduğunu vurgulayarak “Biz keyfi 
davranamayız. Keyfi davranırsak burada 
yerimiz yok demektir. Statükocu davrana-

mayız bunu yaparsak ihanet etmiş oluruz” dedi. 

Toplantıda İMO Ankara Şubesi adına söz alan Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Taylan Ulaş EVCİMEN, SİM Yönetme-
liği uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm öneri-
lerini maddeler halinde verdi:

1. SİM yönetmeliği 4. Bölüm madde 8/e’de; SİM Belgesi 
verilirken istenecek evraklarda “yanında çalıştığı SİM 
Belgeli mühendisin/mühendislerin referansı” yerine, 
“SİM Belgesi başvurusunda bulunduğu alanda hizmet 
veren bir İTB’de çalıştığını belgelendirmesi” şeklinde 
değiştirilmelidir. Yüksek lisans ve Doktora yapanların 
belgelendirme şartının ayrıca değerlendirilmelidir. Bu 
değerlendirmede SİM’in eğitim alınan branşla ortak 
olması şartı aranmlıdır.

2. Aynı maddenin “f ” bendinde “SİM belgesi alacağı uzman-
lık alanının belirlenmesi” konusunda üyenin beyanları 
esas tutulmakta sunulan belgelerin yasal dayanakları 
veya gerçekliği araştırılmamaktadır. 

 SİM yenilemeleri yapılırken her dönem için belgedeki 
uzmanlık alanlarında hizmet verilip verilmediği denet-
lenmeli, hizmet üretilmeyen alanlarda SİM yenilenme-
si yapılmamalıdır. Ancak SİM’in birden fazla uzmanlık 
alanında hizmet üretimine engel olunmamalı; en az 
bir alandaki projelendirme hizmeti şartının sağlanması 
koşuluyla, her uzmanlık alanında meslek içi eğitim puanı 
şartının sağlanmış olması aranmalıdır. 

 Her uzmanlık alanı için farklı bir SİM belgesi düzenlen-
mesi, böyle bir denetimi de kolaylaştıracaktır. 

3. Yönetmeliğin 4 bölüm madde 14/c “İş yeri adi ortaklık 
ya da tüzel kişiye ait ise en az %51’i TMMOB’ye bağlı 
odalara kayıtlı kişilere ait olmalı” şeklindedir. 

İMO 41. Dönem Şubelerarası Ortak Toplantısı “SİM Yönetmeliği Uygulamalarında 
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” gündemiyle 10 Ocak 2009 tarihinde Teoman 
Öztürk Konferans Salonu’nda düzenlendi. 
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 Bu durum sadece TUS hizmeti vermek üzere m2 sınırı 
doluncaya kadar çalıştırılan genç veya emekli imzacı 
İnşaat Mühendislerinin sayısını arttırmaya açıktır. 

 Mimari bürolarda mimarlar, firmanın %51’i mimarlara ait 
ise projelere imza atabilmektedir. Makine mühendisleri; 
projenin uygulamasını çalıştıkları firma tarafından yapıla-
cak ise projeye imza atabilmekte; uygulaması firma tara-
fından yapılmayacak işler için firmanın en az %51 hissesi 
makine mühendislerine ait olması şartı aranmaktadır. 

 Yönetmeliğin bu kısımdaki %51 hisse zorunluluğu İnşaat 
Mühendisleri için aranmalıdır. 

4. SİM Belgesi yenilenirken sistem sadece SİM hizmet alan-
larından etüt-proje ve danışmanlık hizmetlerinin yedi 
maddesinden biri olan proje hizmetlerini puanlandır-
maktadır.

 Sistem, SİM’lerin Teknik Uygulama Sorumluluğu ala-
nındaki hizmetlerden puan alabilmeleri için 20 puanlık 
projelendirme hizmeti yapılması şartını aramaktadır. Bu 
nedenle sadece TUS hizmeti veren üyelerimiz mağdur 
duruma düşmüşler, sicil durum belgesi alamamışlardır. 

 Son İMO kararı ile de İTB yenilemesi yapılmak kaydı ile 
tüm SİM’lerin, TUS Hizmeti için sistem aktif hale getiril-
miştir. 

 Bu sorunların yaşanmaması için tüm hizmet alanları 
birbirlerinden bağımsız olarak puanlandırılmalı, TUS 
hizmetleri puan alabilmek için proje hizmetlerine bağlı 
olmamalıdır.

5. Bir diğer önemli konu da Proje ihalelerinde SİM belge-
si olmayan Üyelerimize Oda Kayıt Belgesi verilmemesi 
konusudur. Bu konuda İMO, üyeler ve firmalarla sürekli 
karşı karşı duruma düşmektedir. Bu uygulamanın gözden 
geçirilmesi gerekmektedir.

6. SİM Yönetmeliği dışında incelenmesi gereken başka bir 
konu da Oda kayıt belgelerinin sadece üye adına veriliyor 
olmasıdır. İMO sistemi üyenin çalıştığı firma ismi, Oda 
Kayıt belgesine çıkacak şekilde tekrar yapılandırılmalıdır. 
Bunun için üyelerin çalıştığı firmalar sisteme girilmeli ve 
güncelliği sağlanmalıdır. Karşı karşıya kaldığımız ve üye-
lerimizin ve firmaların mağdur olduğu “üyenin Firması 
dışında bir firma adına ihalelere katılması”nın önüne bu 
şekilde geçebiliriz.

7. İTB’lerde çalışan SİM’lerin İTB ayrılışlarını bildirmeme-
leri veya odaya İTB tarafından bildirilmemesi nedeni ile 
boşta olan bir SİM daha önceki İTB kaydından dolayı 
yeni yaptığı proje ile ilgili sicil durum belgesi düzen-
letebilmektedir. Bu konuda her yıl yapılacak İTB onayı 
ile kontrol edilmeli, işten çıkış tarihleri ile SİM’ler üze-
rinden Odadan geçen belge tarihleri karşılaştırılmalıdır. 
Yönetmeliğe bu konuda cezai yaptırımlar konmalıdır.

8. Meslekiçi eğitim, üyelerin son uygulamalardan haber-
dar edilmesi, teknik bilgilerinin, deneyimlerin, üretim 
süreçlerini geliştirilmesini hedeflemektedir. Ancak puan 
zorunluluğu hem aynı etkinliğe defalarca katılarak puan 
alan üyeleri, hem de meslek içi eğitimi rant kapısı olarak 
gören eğitimcilere neden olmuştur.

 Meslekiçi eğitim merkezi olarak verilmeli, şu anda mer-
kezi sistemden verilemiyorsa geçici olarak coğrafi duru-
ma göre bölgesel katsayı kullanılması, SİM’lerin Mesleki-

çi eğitim puanlarını tamamlamaları konusunda yaşanan 
sıkıntıyı azaltacaktır. 

 Meslekiçi Eğitimlere dair bir sorun da mesleğimizin dua-
yeni SİM’lerin, başlangıç ve orta seviyelerdeki eğitimlere 
katılmak istememeleri, ancak puan toplamak için katıl-
mak zorunda kalmalarıdır. Yetkin mühendislik yönetme-
liği yürürlükteyken, mesleğin duayeni üyelerimizin bu 
sorununu çözüyordu. Yetkin mühendislik Yönetmelik 
bu durumu ele almalı ve kendi içinde kendi sorunlarını 
çözer hale getirilmelidir.

9. 01 Eylül 2008 tarihi itibariyle Proje müellifliği ile TUS 
ayrılmıştır. 2006-2008 döneminde birçok SİM bu uygu-
lamanın yapılacağından habersiz oldukları gibi, yapı 
denetim uygulama yönetmeliği dışında kalan bölgelerde 
proje ve TUS hizmeti beraber verilmektedir.

 Bu uygulamanın sadece İMO tarafından yapılması ve 
hatta elektrik mühendisleri odasının kuruluş tüzüğünde 
projesini yapmadığı bir işin denetiminin verilmediği sis-
temin uygulanıyor olması üyelerimizce tepki ile karşılan-
maktadır.

10. Küresel Ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde illerdeki 
büyük proje bürolarının dahi iş sıkıntısı çektiği bilinirken 
küçük çapta iş almaya çalışan üyelerden sadece TUS hiz-
meti vermelerini ya da sadece proje hizmeti vermelerini 
beklenmesi gözden geçirilmelidir.

11. Oda başkanlığımızın aldığı proje müelliflerinin şantiye 
şefliği yapamayacağı ile ilgili görüşümüz şubemize ciddi 
sıkıntılar yaşatmakta, sürekli üye ile karşı karşıya gelme-
mize neden olmaktadır.  

 Ankara’da Çankaya Belediyesi dâhil olmak üzere birçok 
belediye bu konuda oda işleyişinin yanlış olduğunu, 
bayındırlık ve iskân bakanlığı yapı denetim yönetmeliği-
ne 2007de ek olarak çıkarılan genelgede “proje müellif-
lerinin şantiye şefliği yapabileceği’nin yazmasına rağmen 
İMO tarafından “müellifi olunan proje hariç şantiye şef-
liği yapabilir” olarak değerlendirilmesinin hatalı olduğu-
nu belirtmektedirler.

 Bazı belediyeler de yapı ruhsatı verirken odadan alına-
cak şantiye şefliği belgesini istememektedir. Şantiye şef-
liği m2’leri ve denetimi yönetmeliğe göre bayındırlık ve 
iskan bakanlığı tarafından tutulacaktır. Ancak odamızın 
da üyeleri adına düzenledikleri şantiye şefliği belgeleri-
ni, kayıt altında tutmak ve denetlemek görevi olmalıdır. 
Hangi üyeye hangi ada-parseldeki iş için böyle bir belge 
verildiği, aynı ada parsele başka bir üyeye belge verilme-
mesi yâda 30000m2 sınırını aşıp aşmadığı kontrolü yapıl-
mamaktadır. Üye bilgi programına gerekli veri kaydını 
alabilen ve listeletilebilen bir sistem oluşturulmalıdır.

12. Yapı denetimi sistemine tabi üyelerin güncel bilgileri 
odamızca takip edilemediğinden denetçi mühendislere 
başka mühendislik hizmetlerinde bulunabilmelerini sağ-
layacak belge verilmesi kontrol edilememektedir. 

13. Şube Temsilciliklerinden önemle bildirilmesi istenen bir 
başka konu da, Fatura kontrolünün kalkması ile başla-
yan ve mesleki faaliyet puanı kriterini tutturmaya çalışan 
SİM’lerin ucuz proje üretmesiyle, düşen betonarme pro-
je ücretlerinin; Mimari proje bedelleri karşısındaki değe-
rine kavuşmasını sağlayacak yöntemler geliştirilmesidir.
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TMMOB ANKARA KENT SEMPOZYUMU YAPILDI

Üç gün süren sempozyumun açılışında sırasıyla; 
Sempozyum Sekreteri Ali Haktan, TMMOB Ankara 
İKK Sekreteri Ramazan Pektaş ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuştu. 

Konuşmasında TMMOB’nin alışılagelen yönetim ve 
uygulama anlayışının değiştirilmesi gerektiğini vur-
guladığını belirten Soğancı, sorunların doğru tespit 
edilmesinin, atılacak adımların doğru perspektiflerde 
olması için önemli bir adım olduğunu söyledi. Diğer 
yandan kentlere ilişkin referanslarının mevcut uygu-
lamaların eleştirisi olmayıp, odağında insanın oldu-
ğu yaklaşım, ilke ve uygulamaların ülkemiz kentleri 
için yorumlanması ve özgün düşünceler geliştirme-
sine dayandığını belirtti. “Başta Ankara olmak üzere 
büyük kentlerimizde yaşam koşulları ağırlaşmaktadır. 
Bu sorun bir yandan kapitalist küreselleşmenin neo-
liberal ekonomi politikalarından kaynaklanmakta, 
diğer yandan da yerel yönetimlerin yanlış yönetilme-
sinin bu sorunun oluşumunda büyük etkisi bulunmak-
tadır” diyen Soğancı “Ankara’da içmesuyu, doğalgaz, 
yapılaşma, ısınma, barınma, yoksulluk sorunları ulusal 
basına dahi sıkça yansımaktadır. Diğer yandan mev-
cut yerel yönetim anlayışı başkent kimliğine uygun 
bir Ankara vizyonu sunmamaktadır” diye devam etti. 
Soğancı konuşmasına “Bir kente sahip çıkacak o kent-
te yaşayan bireylerdir. Kente dair her türlü kararda 
kentlilerin katılımının sağlanmasını istemek ve kentli 

haklarını savunmak vazgeçilemez bir görev 
olmalıdır. TMMOB “Kentin sakini değil sahi-
bi olalım, bunun için mücadele edelim” 
diyor” diye söyleyerek son verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Şirin Gül-
cen EREN “Özelleştirmenin Kentsel Planla-
maya Etkileri: Ankara Örneği”, Emel AKIN 
ise “Geçmişten Günümüze ve Küreselleşme 
Sürecinde Başkent Ankara” adlı konuşmala-
rını yaptılar. “Kentlili Bilinci ve Yerel Demok-
rasi” konulu panelde ise özellikle kentlilik 
bilinci, kent kültürü, kent yönetimlerindeki 
mevcut anlayış ve bu konularda piyasalaş-
ma süreci ile yaşanan değişim, 1980 sonra-
sı değişen yönetim anlayışı ve bu anlayışın 
kentsel mekâna etkileri üzerinde duruldu.

Sempozyumu ikinci günü; Oturum Başkanlığını Müj-
dat AYDIN’ın yaptığı “Ankara’da Üretim Tüketim 
İlişkileri” konulu oturumda Ankara’nın Genel Ekono-
mik Yapısı hakkında İşaya ÜŞÜR, Ankara’nın Yoksul-
luk Sorunu hakkında Ali CANCI, Ankara’da Alışveriş 
Merkezleri hakkında Ayşe TEKEL konuştu. Oturum 
Başkanlığını Nimet ÖZGÖNÜL’ün yaptığı  “Ankara’da 
Yerel Yönetimler ve Planlama” konulu oturumda ise 
Stratejik Planlama konusunda Zafer ŞAHİN, Fiziksel 
Planlama konusunda Bülent TANIK, Kırsaldan Kente 
Göç Olgusu ve Kalkınma konusunda Bülent GÜLBU-
ÇUK konuştu. 

Verilen yemek arasında sonra Oturum Başkanlığını 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Nev-
zat ERSAN’nın yaptığı “Ankara’da Altyapı: Barınma-Su 
ve Ulaşım” konulu oturumda Barınma Problemi konu-
sunda Ender BÜYÜKÇULHA, Ulaşım Problemi konusun-
da Mete ORER, Su Problemi konusunda Ceren ÖRTEN 
konuştu. Oturum Başkanlığını Müfit GÜLGEÇ’in yaptığı 
“Ankara’da Altyapı: Çevre ve Enerji” konulu oturumda 
ise Isınma Problemi konusunda Haluk DİRESKENELİ, 
Elektrik Sorunu konusunda M. Ali ATAY, Temiz Çevre 
Problemi konusunda Hasan SEÇGİN konuştu.

Sempozyumun üçüncü ve son günü, Başkanlığını Halil 
AKDENİZ’in yaptığı “Ankara’da Yerel Yönetim ve Kent 
Yaşamı” konulu Forum yapıldı. Değerlendirme ve 
kapanışın ardından Ankara şehir turu yapıldı.

Başkent Ankara’nın ulaşımdan altyapıya, planlamadan suya farklı konulardaki 
sorunlarının ele alındığı TMMOB 2. Ankara Kent Sempozyumu 16-18 Ocak 2009 
tarihleri arasında İMO Kongre ve Kültür Merkezi Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda 
yapıldı.
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“ANKARA’DA BELEDİYE HİZMETLERİ” KONULU 
SEMPOZYUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sempozyumda açılış konuşmalarını Tüketici Hakları 
Derneği(THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, Tüketici Der-
nekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, 
Ankaram Platformu Dönem Sözcülüğü adına İMO Ankara 
Şube Başkanı Nevzat Ersan, Çankaya Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz ve CHP Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Adayı Murat Karayalçın yaptı. 

Ankaram Platformu Dönem Sözcülüğü adına konuşan 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Nevzat 
Ersan, yerel seçimlerin giderek yaklaştığı şu günlerde 
kent yaşamının ortaklığına ve kent hayatının kamusal-
lığına vurgu yapan bakış açılarının, hem kentteki yerel 
yönetim süreçlerinin, hem de yerel yönetim hizmetle-
rinin doğasına dair taleplerini belirlediğini söyleyerek, 
buradaki hareket noktalarının, bugün ne kadar görmez-
den gelinirse gelinsin kentin asıl sahiplerinin o kentte 
yaşayanlar ile kamusal ve toplumsal yarar gözeten kent 
örgütlenmeleri olduğunu belirtti.

Bu örgütlenmelerin, mevcut yerel yönetim anlayışlarının 
ısrarla görmek istemediği, hatta yerel politika ve hiz-
metler sürecinde özellikle dışladığı unsurlar olduğunu 
belirten Ersan “Buna karşın, kentin özneleri olarak bizler 
bugün ‘nasıl bir kent istiyorum’, ‘nasıl bir yerel yönetim 
anlayışı istiyorum’, ‘nasıl bir yerel yönetici istiyorum’ 
sorularıyla yola çıkıp, bunları hayata geçirebilmenin ola-
naklarını tartışmak gerekliliğiyle karşı karşıya bulunuyo-
ruz. Çünkü belediye hizmetleri bu eksende oluşmakta-
dır. Kentte gerçekten insan yaşamına nüfuz edebilen top-
lumsal uygulamaların ve kamusal belediye hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesi adına sürece dahil olmak da kentin 
örgütlü kurumları olarak bizlere düşen en önemli görev-
lerden biri olmalıdır” diye sözlerine devam etti.

Oturum Başkanlığını THD Genel Başkanı Turhan Çakar’ın 
yaptığı sempozyumun sabah oturumunda “Kent ve Kent 
Kimliği” konusunda Abant İzzet Baysal Ünv. Mühendis-
lik Mimarlık Fak. Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meh-
met Tunçer, “Kent ve Çevre Sorunları” konusunda Çevre 
Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Dr. Ethem Toru-
noğlu, “Kentsel  Dönüşüm ve Toplu Konut Uygulamaları” 
konusunda Mimarlar Odası Genel Merkezi adına Mimar 
H. Ali Ulusoy, “Kent İçi Ulaşım” konusunda Şehir Plancısı 
Eser Atak, “Kentleşme, Yoksulluk ve Ticarileşen Belediye 
Hizmetleri” konusunda Tüketici Hakları Derneği(THD) 
Genel Başkanı Turhan Çakar, “Nasıl Bir Belediye Yöneti-
mi?” konusunda Ankara Üniversitesi S.B.F. Öğretim Üye-
si / YAYED Genel Başkanı Prof. Dr. Birgül Ayman Güler 
konuştu ve soru-cevap bölümüne geçildi.

Oturum Başkanlığını THD Onur ve Disiplin Kurulu Üye-
si Dr. Derman Boztok’un yaptığı sempozyumun öğle 
oturumunda ise “Belediye ve Su Hizmetleri” konusunda 
Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız, “Belediye ve Gıda 
Sorunu” konusunda Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Fatih Taşdöğen, “Küresel 
Enerji Politikaları ve Yerel Hizmetlere Yansıması” konu-
sunda Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yöne-
tim Kurulu Üyesi Necdet Pamir, “Elektrik, Doğal Gaz 
ve Kömür Politikaları” konusunda Makine Mühendisleri 
Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, 
“Kent ve Sağlık Hizmetleri” konusunda THD Onur ve 
Disiplin Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Derman 
Boztok, “Dünden Bugüne Ankara’da Yerel Yönetim 
Seçimleri” konusunda THD Genel Başkanı Siyasal Bilim 
Uzmanı Yardımcısı Hakan Reyhan konuştu ve soru-cevap 
bölümü ile sempozyum son buldu.

Tüketici Hakları Derneği (THD)’nin Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği 
“Ankara’da Belediye Hizmetleri” konulu sempozyum, 10 Ocak 2009 Cumartesi günü 
Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda gerçekleşti.
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KEÇİÖREN’DE GÖÇEN İSTİNAT YAPISI
CAN VE MAL KAYBINA NEDEN OLDU

Ankara ili Keçiören ilçesi Aşıkpaşa Caddesi üzerindeki 
bir parselde inşası daha yeni tamamlanmış ve halihazır-
da bazı dairelerinde iskan edilen toplam 5 katlı binanın 
arka cephesindeki alanda bulunan ve toplam 20 metre 
yüksekliğinde olan ve betonarme konsol tarzında inşa 
edilmiş istinat yapısının 22.01.2009 günü sabah saat-
lerinde, alt seviyedeki 5 katlı bina ile bitiş parselde 
bulunan tek katlı yığma tarzındaki gecekondunun üze-
rine tamamen göçmesi sonucunda can ve mal kaybına 
neden olunmuştur.

İnşaat alanındaki ilgili firma, yapı denetim kuruluşla-
rı ve yetkililerinden alınan bilgiye göre; göçen istinat 
yapısının alt bölümündeki 15 metrelik kısmının alttaki 
binayı yapan firma tarafından yapıldığı, üst bölümdeki 
7 metrelik kısmın ise üstteki inşaatı yapan firma tarafın-
dan yapıldığı öğrenilmiş olup, alttaki cadde ile üsteki 
inşaatın temel alt kotları arasında yaklaşık 20 metre kot 
farkının olduğu,  oldukça eğimli olan alanın üst seviye-
deki kısımda inşaatı halen devam eden ve betonarme 
karkas imalatın büyük kısmı bitmiş binanın temelleri-
nin büyük bir kısmının dolgu zemin üzerine oturduğu, 
üst seviyede yapılmış istinat yapısı arkasındaki hakim 
zemin biriminin bu dolgu tabakası birimi olduğu,  alt 
seviyelerde inşa edilmiş istinat yapısı arkasındaki hakim 
zemin biriminin ise genel olarak kaya (andezit) olduğu 
gözlemlenmiştir.

Bu şekildeki eğimli bir alanda yapılmış olan bu tarzdaki 
bir istinat yapısının can ve mal emniyetini sağlamada 
tamamen yetersiz olacağı açık bir biçimde görülmekte-
dir.  Bu şekilde bir yapılaşmaya giden yükleniciler ile bu 
yapılaşmanın önüne geçmeyen sorumluların öncelikle 
tespit edilmesi gerekmektedir.

Bu fiili durum; uygulamanın halen denetimsiz ve konu-
sunda uzman olmayan kişilere yaptırıldığını, ciddi 
oranda uygulama - imalat kusurlarının olduğunu, bu 
veya benzer uygulama çalışmaların esasen GEOTEKNİK 
MÜHENDİSLİĞİ konusunda uzmanlaşmış kişi veya fir-
malardan da proje+uygulama desteği alınması suretiy-
le planlanması gerektiğini bir kez daha anlatmaktadır. 
Kusurlu bulunan yapı denetim firmasıyla ilgili olarak 
Bakanlığın gerekli işlemi yapacağını ve 4708 Sayılı Yapı 
Denetim Yasası’nın da gözden geçirilmesi gerektiğini 
bir daha vurgulamak gerekmektedir.

Bu olayda kusurlu bulunan, meslek etiğini ve ahlakını 
yerine getirmeyen üyelerimiz, tarafımızdan ciddi bir 
şekilde izlenecektir. Bu tür hatalardan ders almayan 
üyelerimizi uyarır, insan can ve malının ne kadar önemli 
olduğunu bilmelerini ve buna göre duyarlı olmalarını, 
mesleklerinin onurunu korumaları gerektiğini önemle 
diliyor ve bekliyoruz.

22.01.2009 günü, Keçiören İlçesi Osmangazi Mahallesi Aşıkpaşa Caddesi üzerindeki bir 
binanın arka cephesinde bulunan ve yüksekliği yaklaşık 20 metre düzeyinde olan istinat 
yapısı, alt seviyede bulunan ve kısmen ikamet edilen beş katlı binanın üzerine, mal ve 
can güvenliğini tehlikeye atacak biçimde tamamen göçtü. Binanın ağır hasar görerek 
kullanılamaz duruma gelmesi ve oluşan yaralanmalar üzerine; İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şube Başkanı Nevzat ERSANNevzat ERSAN odamız uzman bilirkişileri ile birlikte olay yerine 
giderek şu inceleme ve tespitleri yaptılar:
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YÖK’ün üniversitelere gönderdiği 17 Kasım 2008 tarihli yazı, 
siyasi iktidarın üniversiteler ve meslek odalarıyla ‘kavgaya’ 
hazırlandığının göstergesidir.

AKP iktidarının nasıl bir üniversite özlemi içinde olduğu 
YÖK’ün son icraatıyla açığa çıkmıştır. Siyasi iktidar bir taraf-
tan öğretim üyelerini zapt-u rapt altına almaya çalışırken diğer 
taraftan da meslek odalarıyla üniversiteler arasındaki ilişkiyi 
kesmeyi hedeflemektedir.

İktidara geldiği günden bu yana bütün toplumsal yaşamı kendi 
doğruları çerçevesinde düzenlemeye çalışan AKP böylelikle ‘bir 
taşla iki kuş vuracak’, öğretim elemanlarının meslek odalarında 
görev almasını engelleyerek, bilimdışı uygulamalara karşı çıkan 
meslek odalarının beslenme kaynaklarını kurutacaktır.

Üniversite öğretim elemanlarının Yüksek Öğretim Kanunu’nun 
38. maddesiyle düzenlendiği şekilde farklı alanlarda görev 
almakta ve bu madde öğretim elemanlarının meslek odaları-
na üye, yönetici olmasına engel teşkil etmemektedir. Mevcut 
durum böyleyken, YÖK’ün kendi yasasıyla çelişkili girişimde 
bulunarak, üniversitelere uyarı yazıyı göndermesi ‘aba altından 
sopa göstermek’ anlamı taşımaktadır. 

YÖK gibi meslek odaları da Anayasal kuruluşlardır. Üniversite 
öğretim elemanlarının kendi mesleki alanında örgütlü kurum 
içinde değişik görevler üstlenmesi Anayasal bir haktır. Bilim 
insanlarını kıskaca almaya çalışan YÖK’ün bu gerçeğin farkında 
olmaması mümkün değildir. Ancak AKP’nin meslek odalarını ve 
üniversiteleri kendi ideolojik görüşleri doğrultusunda tanzim 
etme niyeti bu gerçeği gölgelemektedir. 

AKP’nin demokratikleşme vaadinin yanılsamadan ibaret oldu-
ğu YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yasakçı yazıyla bir kez 
daha açığa çıkmıştır. AKP’nin, aralarında YÖK’ün de bulunduğu 
anti demokratik özellikler taşıyan kurumlara dönük eleştirile-
rinin arkasında adı geçen kurumlarda hâkimiyet kurma isteği 
yatmaktadır. Belli ki AKP, demokratik olmayan uygulamalardan 
değil, denetiminin olmamasından yakınmaktadır.

Meslek odaları ve üniversiteler Anayasanın kendilerine tanı-
dığı bu hakkı kullanmaya devam edecek, anti demokratik, 
baskıcı, yasaklayıcı uygulamalara, dün olduğu gibi bugün de 
direnecektir. 

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Birgün Gazetesi 
yazarı Hrant Dink’in katledilmesinin ikinci yılında toz bulutu 
giderek yoğunlaşıyor. Cinayet sürecinde yaşanan ihmaller ve 
sonrasında gerçekleşen düşmanca çıkışlar, Dink cinayeti üze-
rindeki sistematik hazırlıkları ortaya koyarken, cinayetin daha 
büyük bir projenin parçası olduğu izlenimi de daha fazla kabul 
edilir hale geliyor.   

Türkiye ne yazık ki tahammülsüzlüğün, şiddetin, kendisi gibi 
düşünmeyenlere hayat hakkı tanımayan faşizan bir anlayışın 
etkisi altındadır. Bu anlayışın kendini “milliyetçilik” kisvesi 
altında meşrulaştırmaya çalışması da Türkiye için artık tanıdık 
bir durumdur. Dink cinayeti ile bir kez daha karşımıza çıkan; 
derin ilişkiler ağı içerisinde tertiplenen ve yetkili kurumların 
oldukça manidar “ihmalleri”ni de içeren sürecin, bu zihniyet 
etrafında konuşlanmış olmasıdır. Söz konusu zihniyet, son 
dönemde ülkenin egemen iklimini oluşturmakta ve etrafın-
da öyle hegemonik bir süreç işlemektedir ki, katillere “resmi 
kurumlarda” kahraman muamelesi yapılması bile kanıksanır 
hale gelmiştir. 

Olayda ihmali bulunan emniyet görevlilerinin adeta terfi ettiril-
mesi, yakalanan tetikçinin emniyette çekilen bayraklı fotoğraf-
ları, Hrant Dink’in ardından timsah gözyaşları döken yetkilile-
rin gönüllü ve teşvik edici sessizlikleri, bu zihniyetin yaratmak 
istediği dünyanın habercileri niteliğindedir. 

Asıl önemli olan tetiği kimin çektiği değil, o tetiği çektiren 
zihniyetin ve mekanizmanın sürekli yeni tetikçiler üreten yapı-

sıdır, “bir çocuktan bir katil yaratan sistemin” sorgulanması ve 
deşifre edilmesidir. Bu yapılmadığı ve mevcut mekanizmayla 
kökten bir hesaplaşamaya girilmediği sürece gerek yaban-
cı düşmanlığı gerek ırkçı şahlanmalar gerekse de milli-ulusal 
“his”ler kisvesiyle her türlü cinayetin ve doğrudan imhanın 
meşru hale gelmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Gelinen noktada görüyoruz ki, Dink’in yargılanması sırasında 
ırkçı kalkışmanın geldiği tehlikeyi görmezden gelenler, 301. 
maddeden yargılananlara karşı bilfiil şiddet uygulanmasına 
göz yumanlar, yaşananları “vaka-i adiye” gibi göstermeye çalı-
şanlar ve maktulu sanık sandalyesine oturtmaya kalkanlar asıl 
olarak bu coğrafyadaki “bir arada kardeşçe yaşama” kültürüne 
hançer sallamıştır. 

Memleketin, ırkçı-gerici odakların karanlık ülkesi haline geti-
rilmeye çalışıldığı şu günlerde böyle bir infaz mekanizmasını 
ve beraberinde getirdiği linç kültürünü meşrulaştıran her türlü 
ilkeyi reddetmek; demokratik, özgür ve kardeşçe bir ülke tale-
bini yinelemenin en önemli adımlarından biri olacaktır.

Bugün Hrant Dink’le simgeleşen kardeşçe yaşama ihtiyacı ve 
demokratik bir ülke talebi, ölümünün ikinci yılında Dink’e 
duyulan ihtiyacı ve özlemi bir kat daha arttırmaktadır. Bu duy-
gularla Hrant Dink cinayetini ve arkasındaki zihniyeti bir kez 
daha lanetliyor, Dink’in hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası, YÖK’ün son uygulaması ile ilgili olarak 
14 Ocak 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İMO: ÜNİVERSİTELER VE MESLEK ODALARI 
ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMAYA DİRENECEKTİR

HRANT DİNK’İ VURAN KURŞUN 
KARDEŞÇE BİR YAŞAM ÖZLEMİNE SIKILMIŞTIR
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Odamız 41. Dönem Çalışma Programı çerçevesi 
içinde Ankara, Eskişehir ve Trabzon Şubeleri tara-
fından düzenlenmesi planlanan “Tarihi Eserler 
Çalıştayı” Hazırlık Toplantısı İMO Ankara Şubesi’nin 
çağrısıyla 9 Ocak 2009 Cuma günü yapıldı.

Toplantıda “Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve 
Geleceğe Güvenle Devredilmesi” Sempozyumu’nun 
15-17 Ekim 2009 tarihlerinde Diyarbakır’da düzen-
leneceğinden hareketle, çalıştayların yapılaca-
ğı tarihler ve konu başlıklarının tespiti üzerinde 
durulmuştur.

Eskişehir Şubesi 15-30 Mayıs tarihleri arasında, 
Erzurum Şubesi ise 01-15 Haziran tarihleri arasında 
bölgesel olarak Tarihi Eserler Çalıştayı düzenleme-
ye karar verirken, Ankara ve Trabzon Şubeleri bu 
konudaki belirlemeyi ileri bir tarihe bıraktılar.

Toplantıya Ankara Şubesi’nden Şube Başkanı Nev-

zat Ersan, Şube Sekreteri Buket Çelik, Şube Sekre-

ter Yardımcısı Murat Karacaoğlu, Erhan Karaesmen 

(ODTÜ), Ali İhsan Ünay (Gazi Ünv.+ODTÜ), Vesile 

hatun Akansel (ODTÜ), Şafak Cengiz (Vakıflar Gen. 

Müd.), Yelda Ayhan (Kültür ve Turizm Bak.), Tun-

cay Akbulut (Karayolları Gen. Müd.), Ünsal Soygür 

(Gazi Ünv.) ve Hikmet Yılmaz Akar (Uygulamacı), 

Erzurum Şubesi’nden Fatih Hattatoğlu (Atatürk 

Ünv.), Eskişehir Şubesi’nden Müberra Çetinkaya ve 

Ömer Arıöz (Anadolu Ünv.), Diyarbakır Şubesi’nden 

ise Turan Kapan, Özgür Tekin, Orhan Balsak (Diyar-

bakır Büyükşehir Bel. Baş.) ve Zülfikar Halifeoğlu 

(Uygulamacı) katıldı.

“TARİHİ ESERLER ÇALIŞTAYI” 
HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

“TARİHİ ESERLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE 
GELECEĞE GÜVENLE DEVREDİLMESİ SEMPOZYUMU” 

4. HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI
“Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi 
ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi” 
Sempozyum çalışmalarını belirli bir 
program çerçevesi içinde yürütmek 
amacıyla başlatılan hazırlık toplan-
tılarından dördüncüsü 9 Ocak 2009 
Cuma günü İMO Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıya İMO Ankara Şubesi’nden 
Şube Başkanı Nevzat Ersan, Şube 
Sekreter Üyesi Taylan Ulaş Evci-
men, Şube Sekreteri Buket Çelik, 
Şube Sekreter Yardımcısı Murat 
Karacaoğlu, Uygulamacı Zülfikar 
Halifeoğlu, Uygulamacı Hikmet 
Yılmaz Akar, Kurul Üyelerinden 
Prof. Dr. Erhan Karaesmen (ODTÜ),  Prof. Dr. Ali 
İhsan Ünay (Gazi Ünv.), Öğr. Gör. Dr. Ünsal Soygür 
(Gazi Ünv.),  Doç. Dr. Ömer Arıöz (Anadolu Ünv.), 
Kültür Bakanlığı’ndan Mimar Yelda Ayhan, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nden Şafak Cengiz, Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Akbulut, Diyarba-
kır Büyükşehir Belediyesi’nden Orhan Balsak, İMO 
Diyarbakır Şubesi’nden Turan Kapan, Özgüre Tekin 
katılmışlardır.

Toplantıda sempozyumun afiş ve broşür hazırlık-
ları gözden geçirilmiş, bilim, danışma ve düzenle-
me kurulu listeleri şekillendirilmiştir. Sempozyum 
amaç ve tema bölümü tekrar incelenmiş, bu konu-
da Diyarbakır Şube’nin yaptığı çalışma değerleme-
ye alınmış ve netleştirilmiştir. Sempozyuma bildiri 
ile katılmak isteyenler için tarihler bölümü tekrar 
gözden geçirilmiştir. 
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TARİHİ ESERLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE 
GELECEĞE GÜVENLE DEVREDİLMESİ 

SEMPOZYUMU-2 
15-16-17 Ekim 2009 - Diyarbakır

I. Duyuru

AMAÇ

Tarihi kültür mirasının korunması, toplumlara benim-
setilmesi son yüzyılın önemli sosyo-kültürel arayışları 
arasında yer almaktadır.

Tarihi kültür zenginliğine ve özellikle yapı ürünleri-
nin bolluğuna karşın ülkemizde tarihi kültür mirasına 
sahiplik duygusunun gelişmesi, başka ülkelere oranla 
epeyce gecikmeyle henüz filizlenmektedir.

Tarihi eserlerin onarımında ve sağlamlaştırılmasında 
inşaat mühendisliğinin merkezi bir rolü bulunmaktadır. 
Söz konusu mirasların değerlerinin ortaya çıkarılması 
ve korunması açısından da inşaat mühendisliği belirle-
yici ve geliştirici katkılar sunmaktadır. Bu hususun hem 

teknik meslek çevrelerinde hem de genel kamuoyun-
da daha kuvvetli algılanması hususunda sempozyumun 
yardımcı olması beklenmektedir. İnşaat mühendisliği 
camiasında bu konuya gösterilmeye başlanmış olan 
duyarlılığın, İnşaat Mühendisleri Odasınca düzenlenen 
ikinci Sempozyuma da kuvvetle yansıması arzu edil-
mektedir.

Bu anlayışla, tarihi birikimi çok olan Diyarbakır ilinde 
2009 Ekim ayı içerisinde ikincisi yapılacak olan sempoz-
yum, hem bölgenin bu zenginliğini gözler önüne sere-
cek hem de bölge halkının söz konusu eserlere karşı 
korumacı ve kollamacı anlayışlarının gelişmesinde teş-
vik edici bir görev üstlenecektir.

SEMPOZYUM TEMALARI

1) Korumacılığın felsefesi 

2) İnşaat mühendisliği bakış açısından restorasyon 
planlaması ve uygulaması
a) Restorasyon tekniklerine genel bakış
b) Uygulama sorunları ve hatalı uygulamalar
c) Kamu kurumlarının idari ve teknik problemlere 

bakışı
d) Yapısal davranış belirlemesi, modelleme ve 

analizlerde rastlanılan sorunlar

3) Geleceğin büyük boyutlu koruma projeleri

4) Yapı malzemeleri ve onarım, bakım ve yeniden 
yapım teknikleri
a) Geleneksel yapım teknikleri
b) Uygulamada geleneksel ve çağdaş malzemele-

rin ve tekniklerin bir arada kullanılması
c) Malzeme konusunda özel çalışmalar

SEMPOZYUM DİLİ
Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

BİLİM KURULU

Prof. Dr.  Zeynep AHUNBAY - İTÜ
Prof. Dr. Ömür BAKIRER - ODTÜ
Prof. Dr. Gökhan BAYKAL - Boğaziçi Ü.
Prof. Dr. Zekai CELEP - İTÜ
Prof. Dr. Feridun ÇILLI - İTÜ
Prof. Dr. Bozkurt ERSOY - Ege Ü.
Prof. Dr. Zülküf GÜNELİ - Dicle Ü.
Prof. Dr. Erol GÜLER - Boğaziçi Ü.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects - Chamber of Civil Engineers
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Prof. Dr. Sedat HAYALİOĞLU - Dicle Ü.
Prof. Dr. Erhan KARAESMEN - ODTÜ
Prof. Dr. İhsan MUNGAN - Mimar Sinan Ü.
Prof. Dr. Ünal ÖZİŞ - Dokuz Eylül Ü. 
Prof. Dr. Metin SÖZEN - İTÜ-Çekül Vakfı
Prof. Dr. Mehmet Ali TAŞDEMİR - İTÜ
Prof. Dr. Mustafa TOKYAY - ODTÜ
Prof. Dr. Ali İhsan ÜNAY - Gazi Ü.
Doç. Dr. Nafia Gül ASATEKİN - ODTÜ
Doç. Dr. Oğuz Cem ÇELİK - İTÜ
Doç. Dr. Bekir ESKİCİ - Başkent Mes. Y. Ok.
Doç. Dr. Yegan KAHYA - İTÜ
Doç. Dr. Ali Uzay PEKER - ODTÜ
Doç. Dr. Taciser SİVAS - Anadolu Ü.
Doç. Dr.  İ. Özgür YAMAN - ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. Ömer ARIÖZ - Anadolu Ü.
Yrd. Doç. Dr. Gülsen BAŞ - 100. Yıl Ü.
Yrd. Doç. Dr. Bülent Nuri KILAVUZ - 100. Yıl Ü.
Yrd. Doç. Dr. Cem YALÇIN - Boğaziçi Ü.
Öğr. Gör. Dr. Ünsal SOYGÜR - Gazi Ü. 
Öğr. Gör. Dr. Nimet ÖZGÖNÜL - ODTÜ
Uzman Ali Akın AKYOL - Başkent Mes. Y. Ok 
İnş. Müh. Mahmut KÜÇÜK - Bay. İskan Bak. Müst. Yrd.
Mimar N. Serhad AKCAN - Kültür ve Turizm Bakanlığı
Mimar Ahmet TANYOLAÇ - Vakıflar Genel Müdürlüğü  
İnş. Müh. Suat Faruk GİRAY - Vakıflar Genel Müdürlüğü 
İnş. Müh. Emin ENER - Karayolları Genel Müdürlüğü
Mimar Halide SERT-Karayolları Genel Müdürlüğü
Y. Müh. Mim. Cengiz BEKTAŞ - Mimarlar Odası Y.K. Üyesi
İnş. Müh. Serdar HARP - İMO Yön. Kur. Bşk. 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Erhan KARAESMEN - ODTÜ
Prof. Dr. Mustafa TOKYAY - ODTÜ
Prof. Dr. Ali İhsan ÜNAY - GAZİ Ü.
İnş. Müh. Nevzat ERSAN - İMO Ankara Şb. Başkanı
İnş. Müh. Tansel ÖNAL - İMO Diyarbakır Şb. Başkanı

DÜZENLEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Neslihan DALKILIÇ - Dicle Ü.
Yrd. Doç. Dr. Meral HALİFEOĞLU - Dicle Ü.
Yrd. Doç. Dr. Halim KARAŞİN - Dicle Ü.
Yrd. Doç. Dr. Saadet TOKER - SDÜ
Dr. İdris BEDİRHANOĞLU - Dicle Ü.
Y. Mimar Yelda AYHAN - Kültür ve Turizm Bakanlığı
İnş. Müh. Şafak CENGİZ - Vakıflar Genel Müdürlüğü
İnş. Müh. Esat Mahmut PARTAL - Karayolları Genel Müd.
M. Tevfik ARITÜRK - Diyarbakır Valiliği
Mimar Orhan BALSAK - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Habip DEMİRHAN - Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği
Arkeolog Nevin SOYUKAYA - Çekül Bölge Koordinatörü 
İnş. Müh. Turan KAPAN - İMO Diyarbakır Şb. Sek. Üye
İnş. Müh. Vedat ESMER - İMO Diyarbakır Şb. 
             Yön. Kur. Üye

İnş. Y. Müh. Taylan Ulaş EVCİMEN - İMO Ank. Şb. 
               Sek. Üye
İnş. Müh. Haluk EKİNCİ - İMO Ank. Şb. Sayman Üye
İnş. Müh. Buket ÇELİK - İMO Ankara Şb. Sekreteri
İnş. Müh. Hikmet YILMAZ AKAR - Uygulamacı-Yüklenici
İnş. Müh. Zülfikar HALİFEOĞLU - Uygulamacı-Yüklenici

GENİŞLETİLMİŞ BİLDİRİ ÖZETİ

• Genişletilmiş bildiri özeti 800 sözcükle sınırlıdır.
• Özet metni Word dosyası olarak 1,5 satır 

aralıkla, Times New Roman fontu ve 12 punto ile 
yazılmalıdır.

• Bildiri başlığı ilk sayfanın üst orta kısmına yazılmalı, 
başlığın altında yazarların isimleri, ünvanları, bağlı 
oldukları kuruluşlar, gerekli iletişim bilgileri (adres, 
telefon, fax, e-posta) yer almalıdır.

• Giriş bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı açıkça 
belirtilmelidir.

• Araştırmanın yöntemi bölümünde kullanılan yöntem 
tanıtılmalı, önemli detaylar açıklanmalıdır.

• Bulgular bölümünde, elde edilen önemli bulgular 
açıklanmalı, varsa benzer araştırma bulgularıyla 
karşılaştırılmalıdır.

• Sonuç bölümünde, elde edilen bulgular ışığında varı-
lan sonuç açıklanmalı ve öneriler sunulmalıdır.

• Kaynaklar bölümünde, yararlanılan başlıca kaynaklar 
yazılmalıdır.

SON BAŞVURU TARİHLERİ

Bildiri Özeti Teslimi 31 Mart 2009

Özet Kabul Duyurusu 30 Mayıs 2009

Tam Bildiri Metni Teslimi 15 Ağustos 2009

SEMPOZYUM SEKRETERYASI
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi
Murat KARACAOĞLU

Necatibey Caddesi No: 57 Kızılay ANKARA - TÜRKİYE
Tel: +90 312 294 30 61 • Fax: +90 312 294 30 77

Gsm: 0 532 481 38 70
e-mail: mrt1957@gmail.com

murat1957@gmail.com
www.imoankara.org.tr

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Diyarbakır Şubesi
Barış ÇETİNKAYA

Ali Emri 5. Sokak Yılmaz 2000 Apt. No: 5 Yenişehir
DİYARBAKIR - TÜRKİYE

Tel: +90 412 223 97 82 • Fax: +90 412 223 96 43
Gsm: 0 535 380 75 11

e-mail: cetinkayabaris@hotmail.com
www.imodiyarbakir.org.tr
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Bilgi için: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Necatibey Caddesi No: 57 Kızılay/ANKARA • Tel:  0312 294 30 66 • Faks: 0312 294 30 77

imoankara@imoankara.org.tr • www.imoankara.org.tr

Makro Programlama
(Excel, Word ve AutoCAD d̓e)

1. Makrolarla Çalışmak
1.1. Makro kaydetmek ve görmek
1.2. Makroyu çalıştırmak
1.3. Makro güvenliği ve dijital imza

2. VBA Programlamaya Giriş
2.1. Visual Basic editörü ve menülerin tanıtılması
2.2. Kod yazma stilleri ve anlaşılabilirliği
2.3. Modül ekleme, silme, kopyalama
2.4. Değişken tanıtma, sabitler, data tipleri ve   

 dönüştürücü fonksiyonlar
2.5. Değişkenlere değer atama
2.6. Tek ve çok boyutlu diziler, dinamik diziler
2.7.  Mesaj kutusu ve değer giriş kutusu
2.8. Obje tipi değişkenler ve normal değişkenlerden  

 farkı
2.9. Kompleks data tipleri oluşturmak, With…End With  

 kullanımı
2.10. Program akış kontrolü

2.10.1. If…Then…ElseIf…Then…End If, IIf
2.10.2. Select Case, Choose, Switch
2.10.3. For…Next, For Each…Next, Do While… 

 Loop, Do Until…Loop, Exit
2.10.4. GoTo

2.11. Hata denetimleri

3. Prosedür ve Fonksiyonlar
3.1. Prosedürlerin tanıtılması, değişkenlerin geçerliliği
3.2. Fonksiyon prosedürleri, fonksiyonlarda   

 argümanların kullanımı
3.3. Programda prosedür ve fonksiyonların organize  

 edilmesi

4.  Excel’de VBA Programlama
4.1. Çalışma kitabı yaratma, açma, kaydetme,   

 kapatma, yazdırma

4.2. Çalışma sayfası veya grafi k sayfası ekleme,   
 silme, isim değiştirme, kopyalama, sayfa ayarlarını  
 değiştirme, aktif hale getirme

4.3. Hücre özelliklerinin kullanılması ve değiştirilmesi
4.4. Koordinatlı basit aktif çizimler yapılması
4.5. Yazı fonksiyonlarının kullanılması (Clean, Trim, LTrim,  

 RTrim, Len, Rept, Left, Right, Mid, Search, Find, InStr,  
 vb.)

4.6. Sayısal fonksiyonların kullanılması (Average, Count,  
 Max, Median, Min, Sum, SumIf, vb.)

4.7.  Tarih ve saat fonksiyonları (Date, Time, Now, Timer,  
 DateValue, Hour, Minute, Today, DateAdd, vb.)

4.8. Renk sabitleri ve renklerin özellikleri, yazı stilleri, sınır  
 çizgileri

4.9. Olayları etkinleştirme, pasifl eştirme, çalışma kitabı  
 ve sayfası olayları (Open, Activate, BeforePrint,  
 NewSheet,vb.)

4.10. Dosyalar arası işlemler (dosya açma, yazdırma,  
 kaydetme, vb.)

5 AutoCAD’de VBA Programlama
5.1. Çizim dokümanı yaratma, açma, kaydetme,   

 kapatma
5.2. Katman, çizgi tipi, yazı tipi yaratma, silme, isim   

 değiştirme
5.3. Çizgi, çember, çoklu doğru gibi nesnelerin çizilmesi
5.4. Nesnelerin kopyalanması, silinmesi, taşınması,   

ölçeklendirilmesi
5.5. Seçim Setleri ve Model Space
5.6. Bloklar ve referanslar
5.7. Çıktı parametrelerinin kontrolü ve baskı alınması

6.      AutoCAD ve Offi ce Uygulamalarının Birlikte Kullanılması

Başlangıç Tarihi : 10 Şubat 2009 Salı

Bitiş Tarihi : 1 Mart 2009 Pazar

Kurs Günleri : Salı - Perşembe - Pazar

Saatler
: 19:00 - 21:00 (Hafta içi)
: 09.00 - 13:00 (Hafta sonu)

Kurs Süresi : 24 Saat (3 Hafta)

Kurs Ücreti : 100 YTL

* Kurs Excel, Word ve AutoCAD programlarına 
yardımcı programcıklar olan ve rutin döngüleri 
standartlaştırarak uygulamalarda kolaylık 
sağlayan makro uygulamalarına yöneliktir.

* Makro uygulamaları, Visual Basic programlama 
diline giriş niteliğindedir. Herhangi bir düzeyde 
programlama bilgisine ihtiyaç duyulmamaktadır.

* Kurs bilgisayar başında ve uygulamalı olarak 
yapılacaktır.

* Kurstaki tüm konular örneklerle açıklanacaktır.

* Kurs katılımcılarının Windows, Microsoft Offi ce 
ve AutoCAD’i orta düzeyde kullanabilmeleri 
gerekmektedir.
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ 
YAPI TASARIMI

MÜHENDİSLİK YAPILARININ SONLU 
ELEMANLARLA ANALİZİ-1

 (BAŞLANGIÇ SEVİYE)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 
YAPI TASARIMI

MÜHENDİSLİK YAPILARININ SONLU 
ELEMANLARLA ANALİZİ - 2

KURS PROGRAMI (İLERİ SEVİYE)

Sonlu elemanlar yöntemi
- Genel kavramlar
- Yapısal çözümlemede sonlu elemanlar yöntemi

• Serbestlik dereceleri
• Rijitlik kavramı
• Matris deplasman yöntemi
• Yapısal çözümlemede kullanılan sonlu eleman türleri

- Temel kavramlar ve malzeme özellikleri
• Temel mukavemet halleri
• Taşıyıcı sistemde kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri

- Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı Mühendislik Yapılarının 
Sonlu Elemanlarla Analizi yapısal çözümleme programı 

- Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı Mühendislik Yapılarının 
Sonlu Elemanlarla Analizi kullanıcı ara yüzü

- Yapısal çözümleme ve tasarım için SAP2000 de işlem 
aşamaları

• Modelin hazırlanması
• Malzeme ve enkesit özelliklerinin tanıtılması, yükleme 

durumlarının belirlenmesi
• Düğüm noktaları ve serbestlik derecelerinin belirlenmesi,
• Taşıyıcı sistem modelinin oluşturulması
• Çözümleme
• Çözümleme türlerinin seçilmesi ve çözümleme yapılması
• Sonuçların irdelenmesi ve tasarım
• Betonarme tasarımı
• Çelik çerçevelerin tasarımı

Çözümlü Örnekler
- Ortagonal-nonortagonal uzaysal çerçeveler, 
 düzlem çerçeveler
- Uzaysal kafes sistemler, düzlem kafes sistemler
- Elastik mesnetler, elastik zemine oturan temel çözümü
- Sıcaklık değişimi ve mesnet çökmelerinin incelenmesi
- Perdeler için geniş kolon analojisi ile çözüm
- Hidrostatik basınca maruz yapılar

Kurs Süresi ve Ücreti 30 saat ve 250.-TL

Kurs Kayıt Tarihi Çalışma saatleri hafta içi 
09.00 - 18.00 arasıdır.

Kurs Başlangıç Tarihi 11 Şubat 2009

Kurs Günleri ve Saatleri Çarşamba : 18.30 - 20.30
Cumartesi  :  09.00 - 13.00

Kurs Yeri: İMO Kongre ve Kültür Merkezi
 2. Kat Kurs Salonları

Kurs, İnşaat Mühendisi Özkan KALE tarafından 
verilmektedir.

Başlangıç Seviyesi Konularının Kısa Tekrarı

Yapıların Dinamik Analizi
- Deprem hareketinin oluşumu ve temel karakteristikleri, ivme 

spektrumu
- Zemin özelliklerinin deprem hareketine etkisi
- Dinamik analiz için matematiksel model
- Tek serbestlik dereceli sistemler
- Çok serbestlik dereceli sistemler
- Yapılarda tabii titreşim periyodu, mod şekilleri, özdeğerler, 

ötelenme rijitliği
- Mod süperpozisyonu, tepki spektrumu analizi
- Perde-çerçeve sistemlerin yatay yük altındaki davranışları, 

perde için geniş kolon analojisi

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
- Betonarme Elemanlarda Sargılama Etkisi
- Moment- Eğrilik İlişkisi
- Mevcut Binaların Değerlendirilmesi – Doğrusal Elastik Hesap 

Yöntemi
- Mevcut Binaların Değerlendirilmesi – Doğrusal Elastik 

Olmayan Hesap Yöntemi

Çözümlü Örnekler
- Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile analiz
- Mod Birleştirme Yöntemi ile analiz
- Zaman tanım alanında dinamik analiz
- Artımsal İtme (Pushover) Analizi

Kurs Süresi ve Ücreti 30 saat ve 250.-TL

Kurs Kayıt Tarihi Çalışma saatleri hafta içi 
09.00 - 18.00 arasıdır.

Kurs Başlangıç Tarihi 20 Şubat 2009 Cuma

Kurs Günleri ve Saatleri Cuma : 19.00 - 21.00
Pazartesi :  19.00 - 21.00

Kurs Yeri: İMO Kongre ve Kültür Merkezi
2. Kat Kurs Salonları

Kurs, İnşaat Yüksek Mühendisi Koray KADAŞ tarafından 
verilmektedir.
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Yatırım Projelerine İlişkin 
İş Programlarının Bilgisayar Destekli 

Düzenlenmesi Kurs Programı

1- Kritik Patika Metodu (CPM)
2- Proje Faaliyetlerinin Oluşturulması

3- Faaliyetler Arası İlişkilerin Kurulması
4- Kod Sisteminin Oluşturulması

5- Faaliyetlerin Ayrımı ve Sıralanması
6- Zaman Analizi (Programlama)

7- İş Programının Güncelleştirilmesi ve Değerleme
8- İş Programının Revizyonu

9- Çubuk Diyagram ve Kutu Diyagramlar
10- Kaynak / Maliyet Tanımlanması ve Yüklenmesi

11- Kaynak Analizi 
12- Süre - Maliyet Analizi

13- Çeşitli Çıktı Tiplerinin Düzenlenmesi

Kurs Kayıt Tarihi 30 Ocak 2009-10 Şubat 2009
(Çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arasıdır)

Kurs Başlangıç Tarihi 14 Şubat 2009

Kurs Süresi ve Ücreti 42 saat ve 400 YTL

Kurs Günleri ve 
Saatleri

Cumartesi :13.30 - 16.30
Pazar :13.30 - 16.30

Kurs Yeri İMO Kongre ve Kültür Merkezi 2. Kat Derslikleri

Kurs, İnşaat Mühendisi - Hukukçu Emeldar ORTAYLI tarafından verilmektedir.

Açıklama
• Kurs kaydı için geçmiş yıllara ait aidat borcu (2009 yılı üye aidatı hariç bulunmaması 

gerekmektedir.
• Başvuru sayısı 10’un altında olursa kurs iptal edilecektir. (Kontenjan sayısı 16)



24 Ocak 1993’te uğradığı bombalı suikastta yaşamını yiti-
ren Uğur Mumcu’nun ölümünün 16. yılında bulunuyoruz. 
1993’ten bu yana failleri hala bulun(a)mayan Uğur Mumcu 
cinayeti tüm ülkeyi derinden sarsmış ve arkasında bugüne 
kadar devam eden önemli kuşkular bırakmıştır. Cinaye-
tin faillerinin kim olduğu, neden ve nasıl işlendiği, olayın 
arkasındaki esas odakların neler/kimler olduğu gibi sorular 
bugün dahi cevaplanabilmiş değildir. 

Cinayeti kimin neden işlediği/işlettirdiği kadar önemli bir 
diğer husus da, bu konuda gösterilen samimiyetsiz tutum-
dur. Aradan geçen 16 yıla rağmen, cinayetin çözülmesi konu-
sundaki isteksizlik ve geveleme tavırları, gerek hükümetler 
gerekse de olayı çözmekle yükümlü kurumlar üzerinde 
önemli tartışmalar yaşanmasına neden olmuş ve güvensizlik 
ortamı giderek büyümüştür.

Yapılan saldırı ve arkasından yaşananlar; bu saldırının tek 
başına Mumcu’nun kişiliğine yönelik bir saldırı olmadığını, 
onun temsilinde ülke gerçeklerine dair söz söyleyen, muha-
lif tavrını ifade etmekten çekinmeyen anlayışa karşı gerçek-
leştirilmiş bir eylem olduğunu tekrar ve tekrar ispat etmiş-
tir. Dönemin özellikleri düşünüldüğünde; laik ve ilerici yak-
laşımlara karşı yükselen gerici öfke ile iktidar kutuplarının 
arasındaki gerilim Mumcu’yu gerici saldırıların hedefi haline 
getirmiştir. Sonrasında yaşanan Sivas katliamı gibi olaylar da 
söz konusu saflaşmanın başka bir boyutunu yaratmıştır. 

Bunlara ek olarak, suikastlardan sonra faillerin yakalanma-
ması, adil yargılama ve cezalandırma mekanizmalarının 
çalıştırılmaması gibi uygulamalarla isteyenin istediği kişiyi 
katletmesinin fiili olanaklarının yaratılmış olması da, ülke-
nin mevcut siyasi atmosferi hakkında önemli bir ipucu nite-
liği taşımaktadır. Ne acıdır ki, aradan geçen 16 yıla ve gerek 
egemenler arasında gerekse toplumsal muhalefet düzle-
minde yaşanan onca mücadeleye rağmen değişmeyen tek 
şey belki de bu infaz mekanizmasının olduğu gibi duruyor 
oluşudur.

Bu mekanizma içerisinde katledilenler de sadece tanınmış 
isimler değildir. Yazarlar, sendikacılar, sanatçılar, işsizler, 
köylüler, gazeteciler, öğrenciler gibi pek çok alandan bin-
lerce insan faili meçhul cinayetlere kurban edilmiştir. Bugün 
Türkiye’de hala aydınlatılmamış, çözülmemiş 17 bin 547 
faili meçhul cinayet bulunduğu iddia edilmektedir. Bu sayı 
bile, mevcut mekanizmanın ve bu mekanizmaya karşı bir 
türlü harekete geçmeyen (hatta bu çarpık yapıdan beslenen) 
zihniyetlerin/odakların hala etkin olarak varlığını sürdürdü-
ğünü gözler önüne sermektedir.  

Bu tablo karşısında; yargısız infaz ve faili meçhullerin, 
ülkenin muhaliflerinin kaderi olmasını engellemek çabası-
nı gütmek bugün herkesin pay alması gereken önemli bir 
sorumluluktur. Bu inançla, katledilişinin 16. yılında Uğur 
Mumcu’yu saygıyla anıyoruz.

UĞUR MUMCU ÖLÜMÜNÜN
16. YILINDA UNUTULMADI

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe’nin, gittiği 
haberde gözaltına alınıp polislerce dövülerek öldürülüşü-
nün üzerinden 13 yıl geçti. Ümraniye Cezaevi’nde öldürü-
len iki tutuklunun cenaze törenini izlerken Alibeyköy’de 
bir polis barikatında engellenmesine itiraz ettiği için “çok 
konuştun” denilerek gözaltına alınan Metin Göktepe, 8 
Ocak 1996 tarihinde Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda gördüğü 
işkence sonucu yaşamını yitirmişti. Göktepe, öldürüldüğün-
de 27 yaşındaydı.

Öldürülüşü gibi arkasından süren cinayet davası da hafıza-
larda izler bıraktı. Göktepe’yi öldürmekten sanık polislerin 
davası “güvenlik gerekçesiyle” İstanbul’da yapılmadı. Önce 
Afyon’a oradan da Aydın’a kaydırılan dava, 30’a yakın duruş-
manın ardından 28 Eylül 2000’de beş polis memuruna “kastı 
aşan insan öldürmek” ve “faili belli olmayacak şekilde insan 
öldürmek” suçlarından verilen 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası-
nın onanmasıyla kısmen bitti.

Göktepe davası, işkenceye karşı en etkin hukuk mücadele-
lerinden biri olarak akıllarda kaldı. Hem Evrensel çalışanla-
rının hem de demokratik kitle örgütlerinin yoğun baskısıyla 
sürekli gündemde kalan dava, gözaltında işkence ve kötü 
muamelenin cezasızlığına son verildiği ender örneklerden 
biri oldu. Fakat, sanıkların bir kısmı kamuoyu baskısıyla 17 
ay hapiste tutulurken, mahkum polislerin cezalarını tamam-

lamalarına 2000’de yürürlüğe giren Şartlı Tahliye ve Ceza 
Erteleme Yasası engel oldu.

Göktepe davası, hem ülkenin demokrasi mücadelesi tarihin-
de hem da basın özgürlüğü çerçevesinde oldukça öğretici 
bir süreç teşkil etti. Görevdeki bir basın çalışanının polis-
lerce keyfi bir biçimde katledilmesine karşı sessiz kalmayan 
basın örgütleri ve çalışanları olduğu gibi, “zaten militan-
mış” nidalarıyla cinayeti neredeyse haklılaştırmaya çalışan 
gazetecilerin varlığı da birer kara leke olarak süreçte yerini 
aldılar. Aynı şekilde, sanıklara göstermelik cezalar vererek 
kamuoyunun tepkisini dindirmeye çalışanlar da demokra-
si ve insan hakları adına o günden bu yana yapısal hiçbir 
adım atmayarak işkence, yıldırma ve hatta katletme zihni-
yetinin bugüne kadar varlığını sürdürmesinde bir sakınca 
görmediklerini tescillemiş oldular. Göktepe’in gözaltına 
alındığı gün yüzlerce kişinin gözaltına alınması talimatını 
veren dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar ile 
Göktepe’nin polis tarafından öldürüldüğünü gizlemeye çalı-
şanların hiçbir zaman yargı önüne çıkarılmaması da bunun 
önemli bir göstergesidir.

Metin Göktepe bugün insanca yaşama hakkının, insanlık 
onurunun, sermayeyi değil halkı temel alan bir gazetecilik 
anlayışının ve demokratik ve özgür bir toplum talebinin en 
önemli simgelerinden biri olarak aramızda yaşamaya devam 
etmektedir. Bu mücadele sürdükçe de Göktepe davası bit-
meyecektir.

METİN GÖKTEPE’Yİ ÖLÜMÜNÜN
13. YILINDA ANIYORUZ
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Ankara Su Sorunundan 
Dünya Su Forumu’na

İnşaat Mühendisi Gökhan MARIM
İMO Su Çalışma Grubu Üyesi

Bugüne kadar 2007 yazında Ankara’da yaşanan su krizi-
nin daha çok nedenlerini tartıştık. Bugün ise Ankara su 
krizinin nedenlerinden çok sonuçlarını tartışmaya çalı-
şacağız.

Bugün, Ankaralıların musluklarından akan su içilemez 
hatta kullanılamaz haldedir.

ODTÜ’nün 15 Eylül 2008 tarihinde yayımladığı rapora ve 
İMO Ankara Şube’nin 5 Eylül 2008 tarihinde yaptırdığı 
analize göre Ankara’nın musluk suyunda bakteri vardır. 
Bu kirliliğin nedeni musluk suyuna kanalizasyon karış-
masından dolayı olabilir. Ayrıca bir sene önce, Ankara’ya 
Kızılırmak suyu getirilmeden önce Ankara’nın suyu sül-
fat, sodyum, klorür yönünden 1. kalite su iken, artık 2. 
kalite sudur. 

Sonuç olarak bir sene önce muslukların-
dan akan suyu içebilen Ankaralılar, artık 
musluk suyunu kullanmayı bile tered-
dütle karşılamaktadırlar. İçme suyu 
olarak damacana ya da şehre yakın 
kaynak sularından evlerine su taşıyıp 
bu suları kullanmak zorundadırlar. 
Bir anlamda Ankaralı damacanaya 
mahkûm olmuştur. Ankaralıların sır-
tına zamlı su faturalarının yanı sıra bir 
de aylık ortalama 30–40 TL’lik damacana 
gideri eklenmiştir.

Şu anda Ankaralılara, “Size musluklarınızdan içile-
bilir sağlıklı suyu, şu anki faturalarınızın biraz fazlasına 
sunsak ve suyun işletmesini özel sektöre versek kabul 
eder misiniz?” diye sorsalar muhtemelen büyük bir 
çoğunluk kabul yönünde cevap verecektir.

Aslında bu durum bazı çevrelerce özellikle yaratılmıştır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler Ankara’da 
yaşanan su krizinden sonra 31 Temmuz 2007’de Milliyet 
gazetesine “Akarsu ve göletlerin kullanım hakkı 49 yılı 
geçmeyecek şekilde özel sektöre satılacak.” açıklama-
sıyla niyetlerini açıklamıştır.

İMO bu süreçte Ankara’da yaşanan su krizinden hare-
ketle yaşanan su sıkıntısının nedenlerini, sonuçlarını ve 
suyun özelleştirilmesinin ilk adımlarının nasıl atıldığını 
1 Kasım 2007 tarihli Teknik Güç dergisinde “Ankara Su 

Sorunu Değerlendirmesi ve Kızılırmak Suyu Raporu” ile 
özetlemişti.  

Raporda, “Ankara’da yaşanan ve yaşanacak su sıkıntısının 
nedeni, Büyükşehir Belediyesi’nin zamanında yapması gereken 
yatırımları yapmamasıdır ve sorumluluklarını yerine getirme-
mesiyle beraber, Türkiye’de uygulanan yanlış su politikalarının 
bir yansımasıdır. Suda özelleştirme yolunun nasıl açıldığının 
bir göstergesidir. Dünyada suyun özelleştirilmesi iki aşamada 
gerçekleşmektedir:

Birinci aşama, su yönetiminin merkezi bir yapılanmadan 
(Örneğin DSİ) alınıp yerelleştirmesi, zamanla su yönetiminin 
yerelleşme ile gerçekleştirilemeyeceğinin anlaşılmasıdır. Böy-
lelikle yerelleştirme, ikinci aşamayı; özelleştirmeyi getirecek-

tir. Tıpkı Ankara’da su kesintilerinin yaşandığı dönemde, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in 

31 Temmuz 2007’de Milliyet gazetesinde yer 
alan açıklamasında olduğu gibi: “Akarsu 

ve göletlerin kullanım hakkı 49 yılı geç-
meyecek şekilde özel sektöre satılacak.” 
Su yönetiminin, 1953 yılında kurulan ve 
konusunda uzmanlaşmış DSİ’den alına-
rak yerelleştirilmesinin nedeni budur. Bu 
bağlamda, meslek odaları, su yönetimi-

nin merkezi bir yapılanmada toplanması 
ve kamu yararı gözetilerek yönetilmesini 

talep etmektedir. Su politikalarının odak 
noktasını ise her insana günlük 25 litre içme ve 

kullanma suyunun ücretsiz verilmesi oluşturmalıdır.” 
bilgi ve açıklamalarına yer vermiştik. 

Özetle, Ankara’da yaşanan su sorunu, suyumuzun özel-
leştirilmesini meşrulaştıran bir mekanizmaya dönüştü-
rüldü. Ankaralıların içme suyuna ayrıca para harcamak 
zorunda kalmaları suyun dolaylı yollardan özelleştirildi-
ğinin bir göstergesidir aslında.  

Geçmiş deneyimler, suyun özelleştirmesinin yolsuzluk, 
su fiyatlarında artış, yoksul kesimlerin suya erişememesi 
olduğunu göstermektedir. Çok uzaklara gitmeye gerek 
yok, Türkiye’de suyun özelleştirilmesine Antalya, Edirne, 
İzmit ve Çeşme belediyelerinde yaşananlar örnek olarak 
gösterilebilir.  

Antalya ilinin suyu, Fransız su devi Suez firmasının yöne-
timine geçmiş, su fiyatları özelleştirmeden sonra %130 
artmıştır (1).
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Edirne suyunun özelleştirilmesinde yolsuzluk yaptığı 
ortaya çıkan konsorsiyumun,  aynı yöntemlerle 9 kentte 
daha suyu özelleştirmeye çalıştığı ortaya çıkmıştır (1). 

İzmit’te, 1999 yılında Gama-Güriş, İzmit Büyüksehir Bele-
diyesi, Thames Water, Mitsui, Sumumito konsorsiyumu 
tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeli ile tamamlanan 
Yuvacık Barajı, Sayıştay raporuna göre emsal maliyetinin 
3 ila 9 katına mal edilmiştir. 

Projenin başlangıcında üretilen suyun üçte 
ikisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
satılması öngörülmüş, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi fiyatın yüksek olduğu 
gerekçeyle su satın almamıştır ki bu 
konu iki belediye arasında hala tar-
tışma konusudur. Ancak söz konusu 
su “al veya öde” kapsamında Hazine 
garantili olduğu için, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin almadığı su dereye 
akıtılmış, dereye akıtılan suyun parası fir-
maya ödenmiştir (2).

Çeşme’de, suyun özelleştirilmesi, Çeşme ve çevresi-
nin su dağıtımı için kurulan Çeşme Alaçatı Belediyeleri 
Çevre Koruma, Altyapı Tesisleri Kurma ve İşletme Birli-
ği (ÇALBİR) üzerinden yapılmıştır. Çeşme Belediyesi su 
dağıtım şebekesi için Dünya Bankası’ndan kredi alır. 
Dünya Bankası ile yaptığı anlaşmada, su şebekesi işlet-
mesinin özelleştirileceği ve suyun ton fiyatını dolar üze-
rinden belirleneceği gibi maddeler bulunur. 2001 yılında 
Çeşme’de atıksu bedeli hariç 1 m3 su, o günün para biri-
mine göre 1 milyon 100 bin Lira iken, bu fiyat atık su 
bedeli dahil olmak üzere İstanbul’da 400 bin, Ankara’da 
330 bin, İzmir’de 440 bin, Ege’deki turistik beldeler-
den Kuşadası’nda 112 bin 500, Marmaris’te ise 250 bin 
Lira idi. 2001 yılının ilk çeyreğinde 1 m3 suyun 1 dolara 
satıldığı Çeşme su fiyatlandırılmasında Türkiye birincisi 
olurken, kreditör kuruluş Dünya Bankası su fiyatının 2.4 
dolara çıkarılması için belediyeyi zorlar(3).

TÜSİAD Su Raporu ve Suyun Özelleştirilmesi 

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), geçtiği-
miz günlerde su ile ilgili iki adet rapor çıkardı:

- Türkiye’de Su Yönetimi: Sorunlar ve Öneriler 

- Küresel Su krizine Çözüm Arayışları: Şebeke Suyu 
Hizmetlerine Özel Sektör Katılımı, Dünya Örnekleri 
Işığında Türkiye İçin Öneriler.

TÜSİAD, temsil ettiği sermaye grubu ve yapılanmasıyla, 
Türkiye’de bir program dahilinde yapılacak uygulamala-
rın hep odağı olmuştur. Bu bağlamda TÜSİAD’ın çıkardığı 
su ile ilgili kapsamlı iki rapor bizleri nelerin beklediği 
açısından oldukça önemlidir. Bu raporlarla ilgili değer-
lendirme daha başka bir yazıda ele alınmaya çalışılacak-
tır. Ancak kısaca değinmek gerekirse TÜSİAD raporları 

suyun özelleştirilmesinin meşruluğunu sağlamaya yöne-
lik çalışmalardır. Rapordan bir örnek vermek durumun 
ciddiyetinin ne boyutlarda olduğunu göstermek açısın-
dan yararlı olacaktır.  

Raporda, sularımızın özelleştirilmesi gerekliliği detay-
landırılmış, Latin Amerika’daki su tabanlı toplumsal 
hareketler, kötü örnekler olarak nitelendirilmiştir. Latin 

Amerika’daki sorunlara da TÜSİAD kendince çözüm 
getirmiştir; özelleştirilme sonrası fiyat kontro-

lünün devlet tarafından yapılmaması gerek-
tiğini, yoksul kesimlerin ödeme sıkıntısı 

çekmemesi için yoksul kesimlere kali-
tesi düşük suyun sağlanmasını, özel 
sektörün yapacağı yatırımlara devlet 
garantisinin verilmesini önermektedir.

Yani hem suyumuzun kalitesi düşecek, 
fiyatı artacak hem de özel sektör zarar 

ederse, zararı devlet ödemeyi garanti altı-
na alacaktır.

5. Dünya Su Forumuna Hazırlanırken

Bilindiği gibi 5. Dünya Su Forumu’nun 16-22 Mart 2009 
tarihleri arasında İstanbul’da, çeşitli ülkelerden 200’ü 
bakan, 20.000 kişinin katılımıyla yapılması planlanmak-
tadır. 5. Dünya Su Forumu’nun Türkiye ayağının yürütü-
cülüğünü DSİ, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi yapmaktadır. Dünya Su Forumu’nun Genel 
Koordinatörlüğünü ise Dünya Su Konseyi yürütmektedir. 
Kamu Kurumları 5. Dünya Su Forumu için seferber edil-
miş, 5. Dünya Su Forumu’nun bütçesi (17.5 milyon Euro) 
için özel yasa çıkarılmıştır.

Dünya Su Konseyi kendisini, Dünya Su Forumu tanıtım 
broşürlerinde, “1996 yılında su alanındaki ünlü uzman-
ların ve uluslararası firmaların girişimleriyle kurulan 
300’den fazla üyesi bulunan uluslararası bir kuruluş” ola-
rak tanımlamaktadır. Ancak Dünya Su Konseyi seçimle 
oluşturulan bir kurum değildir, herhangi bir kamu kuru-
mu ile bağlantısı da yoktur. Dünya Su Konseyi, temel ola-
rak Dünya Bankası’nın finansman ve politik desteği ile 
faaliyet gösteren sermayedarlarca kurulmuş bir organi-
zasyondur.

Dünya Su Konseyi, forum konularının belirlenmesinde 
ve forumun politik surecinde asli unsurdur. 5. Dünya Su 
Forumunun komitelerindeki Türkiye ayağını oluşturan 
temsilcilerin bulunma nedeni prosedür gereğidir. Foru-
mun politikalarının oluşturulmasında Dünya Su Konseyi 
üyeleri belirleyici unsurdur.  

Dünya Su Forumu’na biçilen önemli rollerden bir tane-
si de suyun uluslararası boyutta tanımının yapılmasıdır. 
1992’den önce su en temel insan hakkı olarak tanımlanır-
ken Birleşmiş Milletler’in Dublin’de yaptığı konferansta 
su bir “ihtiyaç” olarak tanımlanmaya çalışılmıştır. 31 Ocak 
1992’de Dublin’de toplanan Su ve Çevre Konulu Uluslara-
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rası Konferans, suyun ekonomik bir değeri olduğunu ve 
ekonomik bir mal olarak ele alınmasını önermektedir(4). 
Konferansın sonunda ortaya konan baş ilkelerinin dör-
düncüsü bu konuyu “Karşılanabilir bir fiyatla temiz suya 
ve hijyene ulaşabilmek insanoğlunun temel hakkıdır. Suyun 
ekonomik değerinin geçmişteki gibi anlaşılması bir hatadır 
ve kaynakların boşa harcanmasına ve çevreye zarar verici bir 
şekilde kullanılmasına sebep olmuştur. Suyun ekonomik bir 
mal olarak yönetilmesi, efektif ve adil kullanılması için etkin 
bir yoldur ve su kaynaklarının muhafazasını ve korunmasını 
sağlanmasında teşvik edicidir.” şeklinde tanımlamaktadır. 

Suyun ihtiyaç olarak tanımlanması ya da “kirleten öder” 
tarzı tanımlamalar, suyun ekonomik bir mal olarak 
tanımlanma çabalarıdır. Ekonomik bir mal olarak 
tanımlanan su, aynı zaman da bir hak olmak-
tan çıkmış, petrol gibi alınabilir satılabilir 
bir mal haline dönüşmüş demektir. Bu 
da suyun özelleştirilmesinin meşruiye-
tini sağlar.

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası 
gibi uluslararası örgütlerin girişimle-
rinden önce su, bir hak olarak tanım-
lanmaktaydı:

Su hakkı, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nde özellikle belirtilmemiş 
olmasına rağmen, yaşam hakkının (3. Madde) 
suya erişimi kapsadığı iddia edilebilir (5). Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu 1977’de Mar Del Plata eylem-
lilik planını tanıdı. Plana göre, ekonomik gelişmeden 
bağımsız olarak her insanın temel ihtiyaçlarını giderecek 
miktarda ve kalitede içme suyuna ulaşma hakkı vardır(4). 
1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem 
Programı’nda herkesin yeterli standartlarda yaşama hak-
kı içinde su ve sağlığın koruması da yer almıştır. 1999’da 
Genel Toplantı Kararı (53/175) temiz suyu temel insan 
haklarından bir olarak tanımıştır (5).

Su hakkının en geniş tanımının yapıldığı uluslararası bel-
ge 26 Kasım 2002 tarihinde yayımlanan Birleşmiş Millet-
lerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel 
Açıklama 15’tir (6). Açıklamaya göre herkesin yeterli, 
güvenli, fizikî olarak ulaşılabilir ve bedeli ödenebilir suya 
erişim hakkı vardır.

Su hakkı ile ilgili devletin yükümlülüğü tam olarak tanım-
lanmamış olsa da devlet, su hakkı açısından güvenli, ula-
şılabilir su temin etmekle sorumludur. Devlet toplumun 
tüm kesimlerine güvenli, sağlıklı su sağlamakla yüküm-
lüdür.

Bu değerlendirmeler ışığında görülmektedir ki suyun 
yeniden tanımının yapılmaya çalışıldığı yer ve satışa çık-
tığı yer 5. Dünya Su Forumu’dur. Önceden yapıldığı ülke-
lerde de durum farklı değildir. Latin Amerika ülkelerin-
deki su özelleştirilmelerinin Meksika’da yapılan 4. Dünya 

Su Forumundan sonraya denk gelmesi tesadüf değildir. 
Latin Amerika Halkı, suyuna sahip cıkmış, su tekellerinin 
Latin Amerika’dan çekilmesini sağlamıştır.

Suyumuzun özelleştirilmesi kapıdadır ve bunun meşru-
laştırılacağı zemin de hazırdır: İstanbul’da yapılacak 5. 
Dünya Su Forumu. 

TÜSİAD’ın ve uluslararası sermayenin gözünü neden 
suyumuza diktiği, pazarın büyüklüğünden anlaşılmakta-
dır:

Su endüstrisinin yıllık kârı dünya üzerinde (yaklaşık 1 
trilyon USD) petrol sanayinin kârının %40’ına ulaşmıştır 
ve şimdiden ilaç sektörünün kârını geçmiştir (5). Dünya 

sularının henüz %5’inin özelleştirildiğini düşünürsek, 
ne kadar büyük bir kâr potansiyeli olduğunu 

anlaşılabilir (5).

Bu nedenle, içerisinde 48 sendikanın, 
meslek odalarının, derneklerin, dergi 
gruplarının, politik yapı ve partilerin 
bulunduğu Suyun Ticarileştirilmesine 
Hayır Platformu’nun yürüttüğü Alter-
natif Dünya Su Forumu çalışmaları 
suyumuza, su hakkımıza sahip çıkmak 

adına önemlidir. Yaşam hakkımız olan 
suya hakkımıza sahip çıkan herkes Alter-

natif Dünya Su Forumu çalışmalarına omuz 
vermeli, katkı koymalıdır.

Önce devletin zarar eden kurumlarını elden çıkaracağız 
dediler özelleştirdiler. Sonra devletin en çok kar eden 
kuruluşlarını özelleştirip, peşkeş çektiler. Şimdi de suyu-
muzu satmak istiyorlar. Eğer biz suyumuza sahip çık-
mazsak, su hakkımız için bir araya gelmezsek, yaşam 
hakkımız olan suyumuzu da satacaklar. Gün, su hakkı-
mızı talep etme, alma zamanıdır. 

1. Türkiye Hükümeti, İstanbul’da toplanacak WWF-5 Dünya 
Su Forumu’nun inşa sürecinde son derece kapsamlı su 
özelleştirmeleri yapmayı planlıyor,  Hoedeman O ve Şenalp 
Ö, Nisan 2008, http://74.125.77.132/search?q=cache:c1kSp-
BVG4oJ:www.supolitik.org/istanbulkonferans.htm+su+fiyatlar%
C4%B1+art%C4%B1%C5%9F%C4%B1+%C3%B6zelle%C5%9Ftirme&h
l=tr&ct=clnk&cd=5

2. TÜSİAD, Şebeke Suyu Hizmetlerine Özel Sektör Katılımı, Dünya 
Örnekleri Işığında Türkiye İçin Öneriler, 2008 Eylül 

3. http://www.ntvmsnbc.com/news/80248.asp - 02.05.2001 Tarihli 
haber

4. http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Programs/
Right_to_Water/Pdf_doct/RWP-Legal_Res_1st_Draft_web.pdf

5. Kartal, F., Suyun Metalaşması, Suya Erişim Hakkı ve Sosyal 
Adalet, TMMOB Su Politikaları Kongresi 2006, S:478

6. United Nations, The Right to Water: 20/1/2003. E/C.12/2002/11 
(General Comments), Substantive Issues Arising in the 
Implementation of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights, General Comment No. 15 
(2002),(16.01.2009)

 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a5458d1d1bbd713fc1256cc4
00389e94Opendocument

olmak-
bilir 
u

l 
miş

Madde)

ne kada
anla

B

su
natif

li

İMO  ANKARA  ŞUBE  BÜLTEN  OCAK  2009

19

İNCELEME



KÜÇÜK ŞANTİYELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK
YAPILMASI GEREKENLER VE ALINACAK ÖNLEMLER (1)

İş sağlığı ve iş güvenliği açısından; inşaat sektörü kendine özgü 
sorunları olan karmaşık yapılı bir sektör olup, diğer sektörlerde 
karşılaşılmayan pek çok sorunla karşılaşılmaktadır. Her şantiye 
kendi koşullarını belirlemektedir. Bu koşullarda iş sağlığı ve iş 
güvenliği konularını etkilemektedir. İnşaat sektöründe her şanti-
yede İSİG için ayrı ve yeniden sistem kurulmak zorundadır.

İş kazalarının % 10’unun, ölümlü iş kazalarının % 34’ünün inşaat 
sektöründe meydana gelmesi bu sektörün iş sağlığı ve iş güvenliği 
(İSİG) açısından ne kadar çok önlem alınması gerektiğini açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Öte yandan inşaat sektöründe iş kazaları en çok küçük ve orta 
ölçekli şantiyelerde yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra şantiyelerde 
sağlıklı ve yeterli bir iş güvenliği organizasyonu oluşturulması 
temayül haline getirilmelidir. Böylece uygulamalar yasal yada cezai 
zorunluluktan değil gereklilikten ötürü hale getirilebilecektir.

İnşaat sektöründe çalışanlar İSİG açısından risk teşkil eden her 
türlü tehlike ile –sırt ağrılarından el-kol titreşimi sendromuna, 
asbest  ve diğer kimyasal maddelerden çimento yanıklarına, yük-
sekten düşmekten göçük altında kalmaya, elektrik akımına kapıl-
maktan trafik kazalarına kadar- karşı karşıya kalmaktadır.

Yapılan araştırmalarda; iş kazalarının % 50 sinin kolaylıkla önlene-
bilecek kazalar olduğu, % 48 inin sistemli bir çalışma ile önlene-
bileceği, % 2 sinin ise önlenemeyeceğini ortaya çıkmıştır. Bu da 
bizlere iş kazalarının % 98 önlenebileceği gerçeğini ortaya koy-
maktadır.

Önlem almanın ödemekten ucuz olduğu da düşünülürse  inşaat 
sektöründe İSİG e yönelik her türlü tedbiri şantiyede çalışmalar 
başlamadan planlamak, uygulamada kontrolleri yaparak geliştir-
mek çok önem arz etmektedir. Ancak, tehlikeli durumlar - tehlikeli 
davranışlar ile birleştiğinde kazalar meydana gelmektedir. İşyerle-
rinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek 
riskleri kontrol altına alabilirsek olabilecek kazaları azaltmış ve 
tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz. Tabii bu çalışmanın 
bir ekip çalışması ile olanaklı olduğu unutulmamalıdır. İşte bu 
uygulamalar işyerlerinde Risk Değerlendirme Çalışmaları olarak 
adlandırılmaktadır.

İşte bu nedenle küçük şantiyelerde, meydana gelecek risk ve teh-
likeler göz önünde bulundurularak, 4857 sayılı yasanın ilgili mad-
deleri, sektörü doğrudan veya dolaylı ilgilendiren İSİG kapsamlı 
yönetmelikler ve Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 
gereğince alınacak asgari güvenlik ve sağlık şartlarına göre  hazır-
lanan ve ortak bir uygulama haline gelen İSİG’e yönelik yapılacak 
işler ve alınacak önlemler aşağıda anlatılmaktadır.

İSİG Açısından İnşaat ile İlgili Mevzuat

Yürürlükte bulunan İnşaat sektörünü ilgilendiren İSİG’e yönelik 
yönetmelikler; 

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemle-
rine İlişkin Yönetmelik Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetme-
liği   Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüdür. Bu bel-
geler gerektiğinde kullanılmak üzere el altında bulundurulmalıdır. 
Sektörü dolaylı ilgilendiren diğer yönetmeliklere daha önceki yazı 
serisinde değinilmiştir. 

Önemli Tehlike Ve Risklerin Belirlenmesi

İnşaat sektöründe, bir şantiyede ölüme, yaralanmaya veya geçi-
ci yada kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilecek pek çok etken 
bulunmaktadır. Bunları daha önceki konuya ilişkin yazılarımızda 
belirtmiştik.

İnşaat sektörü, çalışanların sadece güvenlikleri açısından değil, 
sağlıkları açısından çok riskli bir sektördür. Her yıl inşaat sektö-
ründe binin üzerinde insan hayatını kaybederken çok daha fazlası 
ise kalıcı rahatsızlıklar yaşamaktadır.İnşaat işçileri, 

- Toz nedenli akciğer hastalıkları, 
- Sırt  ve bel ağrıları,
- El-kol titreşimi sendromu, 
- Çimento yanıkları gibi çok çeşitli sağlık sorunları ile karşı kar-
şıya kalmaktadır.

Şantiyelerde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınırken bu husus-
larda göz önünde bulundurulmalıdır.

Şantiyede Çalışma Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler 

Günümüzde bir inşaatın daha proje safhasından itibaren iş sağlığı 
ve güvenliğine yönelik her aşama; inşaat öncesi, inşaat aşaması ve 
inşaattan sonraki aşamalar olmak üzere ayrı ayrı planlanmaktadır. 
Böylece çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik önlemler önce-
den alınmış olmaktadır.
• Makineler ve iş ekipmanları tedarik edilirken daha satın alma 

aşamasında az gürültülü, ve/veya az titreşimli aletlerin yada 
araçların alımına dikkat ederek daha başlangıçta işçilerin titre-
şime ve gürültüye maruz kalmaları önlenmiş olur

• İhale aşamasında İSİG’e yönelik gereklilikler şartnamelere 
eklenerek mevzuat açısından da olsa uygunluk sağlanmış olur.

• İş programları işin İSİG açısından doğuracağı tehlike ve riskler 
göz önüne alınarak programlanmalı. Örneğin gürültülü işlerin 
işçi sayısının en az olduğu zamanlarda yapılması gibi.

• İSİG açısından planlama, kontrol faaliyetleri en önemli konular 
arasında yer almaktadır.Bu nedenle planlama, konuya ilişkin 
eğitim ve diğer bakım ve kontrol faaliyetlerinin şantiyede saha 
çalışmaları yapılmadan belirlenmesi, gerekli önlemlerin ve 
düzenlemelerin yapılmasını kolaylaştıracaktır. Böylece zaman 
ve maliyet kaybı önlenebilecektir.

• Yaptıkları işe ilişkin, yönetici ve tüm çalışanların eğitilmeleri 
yasa gereği olup, bu sayede verilecek eğitimlerle İSİG açısın-
dan problem oluşturmaksızın işlerin yürütülmesi temin edile-
bilecektir.

İSİG kapsamında Şantiye Yönetimi

Öncelikli olarak İSİG’in amacını
1- Çalışanları korumak
2- İş ve üretim güvenliğini sağlamak
3- İşletme güvenliğini sağlamak olduğunu hatırlatmak gerekir.

Bunların sağlanabilmesi için de
İşveren ve/veya proje sorumlusu yada fenni sorumlu çalışanların iş 
sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak için 
• Tüm çalışanları risklerden korumalı
• Kaçınılamayan riskleri değerlendirmeli

Gülşen IŞIK
İnşaat Mühendisi
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• Riskler ile kaynağında mücadele etmeli
• Toplu koruma önlemlerine öncelik verilmeli
• Başka önlemlerin alınması sağlanamadığı durumlarda bireysel 

önlemler almalı
• Acil durum prosedürü oluşturmalı
• Çalışanları mevcut riskler ve gerekli kontrol önlemleri hakkın-

da bilgilendirmeli
• Uygun eğitimlerin verilmesini sağlamalıdır.

Bura da bahsedilen risk değerlendirmesi 4857 Sayılı yasa ile çıkar-
tılan yönetmelikler gereğince ve ayrıca İSİG açısından uluslar ara-
sı düzeyde de uygulanan bir yöntem olması nedeniyle önem arz 
etmektedir.

Risk değerlendirmesi “çalışma ortamında var olan yada dışardan 
gelebilecek tehlikelerin çalışanlara, işyerine ve çevresine verebileceği 
zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
çalışmalar” olarak kabul edilmektedir. Konuya ilişkin daha kapsam-
lı açıklamalar İSİG’ e yönelik önceki yazı serisinde anlatılmıştır.

Bir şantiyede alınması gereken İSİG önlemlerini çeşitli iş kalemle-
rine göre belirlemek mümkün olabilir. Herhangi riskli bir iş başla-
madan önce, örneğin beton dökümü, derin kazı gibi işlerde gerek 
insan düşmesi, gerek malzeme düşmesi, gerekse de çökme veya 
göçme gibi riskler bulunmaktadır. Ancak bir şantiyenin iş güvenliği 
önlemleri açısından periyodik olarak kontrolü için hazırlanacak listelerin 
iş kalemleri yerine, kaza tiplerine göre gruplandırılması bazı avan-
tajlar sağlamaktadır.

Şantiyelerde İSİG Açısından Tehlike ve 
Riskleri Önleyici Faaliyet Listesi

Yukarda hatırlatılan bu hususları göz önüne alarak yapım aşama-
sında tehlike ve riskleri önleyici tedbirleri listeleyecek olursak;

 Şantiye binaları yerleşimi İSİG açısından uygun olmalı,
 Şantiye alanı düzenli, iyi tasarlanmış ve yeterince aydınlatılmış 

olmalı, 
 Çalışanların iş dışındaki faaliyetlerine ve dinlenmelerine yöne-

lik tesisler hazırlanmalı,
 İlk yardım hizmetine yönelik tedbirler alınmalı,
 Gerekli olduğu durumlarda uygulanacak sağlık gözetimine 

yönelik tedbirlerde alınmalı,
 Yangına karşı yeterli önlem alınmalı. ör. yangın söndürücüleri 

ve kaçış yollarının belirlenmesi vb.
 İnşaat alanına, çalışanların dışındaki kişilerin girmesini engel-

lemek için gerekli uyarı levhaları vb. diğer tedbirler alınmalı,
 Çevredekileri korumaya yönelik önlemler alınmalı. Ör. döşeme 

kenarına koruyucu perde yap.
 Şantiye alanında uygun işaretleme yapılmalı. ör. trafik işaretle-

ri, yetkili personel vb.
 Çalışanlar, çalışma alanına güvenli bir şekilde ulaşıp, orada 

güvenli olarak çalışabilmeli.örn. iskelelere geçişler güvenli 
olmalı.

 İnşaat alanında her türlü malzemenin ve özellikle tehlikeli 
maddelerin depolanması ve kullanımı uygun şekilde yapılmalı.

 İnşaat alanında asbestli malzeme kullanılıyorsa gerekli önlem-
ler alınmalı.

 İnşaat alanında yapılan işin niteliğine uygun kişisel koruyucu 
donanım kullanmalı

 Riskleri kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmadan kontrol 
altına almanın yada yok etmenin yol ve yöntemi var mı?

 İnşaat alanına giren herkesin uygun emniyet ayakkabısı ve 
baret kullanması sağlanmalı,

 Toza maruziyeti önlemek veya azaltmak amaçlı önlemler alın-
malı, uygulanmalı.

 Gürültü ve titreşime maruziyeti azaltmak amacıyla gerekli tüm 
önlemler alınmalı,

 Çalışanlar güvenli kaldırma ile ilgili bilgilendirilip eğitilmeli,
 Mümkün olduğu durumda elle çalışma yerine mekanik araçlar 

kullanılmalı,
 Mümkün olduğu durumlarda kullanılan malzemenin sırt, bel 

rahatsızlıklarına sebep olmayacak boyut ve ağırlıklarda olması 
sağlanmalı,

 Beton dökümü, demir işleri, kaynak ve boya işleri vb işlerde 
işten kaynaklanan eklem rahatsızlıklarını azaltmaya yönelik 
değerlendirme yapılmalı, çalışanlar bilgilendirilmeli,

 Gerekli olan her yerde düşmeye karşı tedbir alınmalı,
 Çukurlar, düşmeleri engellemek amacıyla, açıkça işaretlenip 

üzerleri sabitlenmiş koruyucularla kapatılmalı,
 Yapılacak herhangi bir kazı, yeterli ölçüde desteklenmeli(iksa), 

göçme riski en aza indirecek (şev) şekilde yapılmalı,
 İnsanların ve taşıtların kazı içine düşmelerinin engellenmesi 

için koruma yapılmalı,
 Kazı çalışmaları yetkili bir kişinin gözetiminde yapılmalı,
 Tüm iş ekipmanlarının ve makinelerin güvenli bir şekilde çalış-

maları sağlanmalı,
 Yük ve insan asansörleri uygun bir şekilde kurulmalı ve yetkili 

kişilerce kontrolden geçirilmeli,
 İş ile ilgili tüm makine ve ekipmanda (KKD dahil) standardına 

uygun olduğuna dair işaret ve belge aranmalı. CE işareti 
aranmalı.

 İskelelerin kurulması değiştirilmesi ve sökümü yetkili kişilerce 
yapılmalı,

 İskelelerin durumu periyodik olarak ve kötü hava koşulların-
dan sonra kontrol edilmeli,

 Kırılgan çatılar veya çatıların kırılgan bölümleri açık bir şekilde 
belirlenmeli,

 Merdiven boşluğu, havalandırma boşluğu gibi yerler açık bıra-
kılmamalı,

 Bir işin merdiven kullanmadan daha güvenli bir şekilde yapıl-
masının mümkünlüğü araştırılmalı, hareketli taşıyıcı vb. araç 
ve makinelerin kullanılması tercih edilmeli,

 Çalışanların ve malzemelerin yüksekten düşmesini engelleyici 
önlemler alınmalı,

 Elektrik sistemlerinin güvenli çalışmasını sağlayan önlemler 
alınmalı,

 Yer altından ve yer üstünden geçen mevcut güç kabloları işa-
retlenmeli, bunlara ilişkin iş düzeni yapılmalı,

 Çalışanların araçlardan zarar görmesini önlemek için iş planları 
yapılmalı,

 Araç yolları güvenli şekilde planlanmalı,
 Dönebilen araçların etrafında yeterli mesafe bırakılmalı,
 Makinelerin güvenlik tertibatı- sesli uyarıcılar koruyucular vb.- 

çalışır durumda olmalı,

Yukarda bahsedilen hususların, inşaat alanındaki tehlikelerin 
ve oluşacak risklerin önlenmesine yönelik kabaca bilgi verece-
ği düşünülmektedir. Ancak tüm tehlikelerin tespiti ve alınacak 
önlemler için şantiyenin niteliğine göre daha kapsamlı çalışmalar 
yapılabilir.

Gelecek sayıda konu biraz daha detaylandırılmaya çalışılacaktır.
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İMO “TÜRKİYE’DE KONUT SORUNU VE 
KONUT İHTİYACI” RAPORU

12 Kasım 2008

KONUT 

İnsanların beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarından biri 
olan barınma ihtiyacını güvenli ve sağılıklı şekilde karşılaya-
cak özellikleri taşıması gereken ve belli bir mekansal büyük-
lükteki yapı olan konut, tekil kişiler veya aile için barınak 
olmanın yanında toplum için sosyal, ekonomik ve fiziksel 
içeriği olan bir kavramdır aynı zamanda. 

Konut kavramı, sadece konutların oluşturduğu bir yığını 
anlatmak için kullanıldığında yetersiz kalacaktır. Konut, sa-
dece bir meta değil; karmaşık bir süreçle meydana gelen ve 
akabinde sosyal ve siyasal bileşkelerin de etkili olduğu bir 
toplamdır. 

Konut, tarihsel gelişimi içinde doğa koşullarına, toplumun 
gelenek ve göreneklerine, siyasal yapının özelliklerine, üre-
tim ilişkileri ve biçimine, nüfus yapısı ve özelliklerine, kent-
leşme tipine ve birçok başka sebebe bağlı olarak, dinamik 
bir ilişkiler toplamı şeklinde meydana gelmiştir. 

KONUT SORUNU 

Konut tanımları çerçevesinde bakıldığında konunun tama-
men “herhangi bir fiziksel yapı” düzeyinde değerlendiril-
diği görülecektir. Bu yaklaşım, konut sorununun tartışma 
ve çözüm alanlarının ortadan kalkmasına neden olacaktır 
çünkü “dört tarafı kapalı ve bir kapısı olan herhangi bir 
yapı” konut olarak sayılabilecek, böylelikle nitelik özellik-
lerinden bağımsız olarak sadece nicelik ön plana çıkacaktır. 
Özellikle, az gelişmiş ve gelişmemiş, gelir dağılımının ada-
letsiz olduğu, kalkınmada önceliklerini konut gibi sosyal 
sorunlara kaydıramamış ülkelerde temel toplumsal sorun 
olarak ortaya çıkan konut sorununun çözümü de tek başına 
değerlendirilemez. 

Konut Çok Yönlü Bir Birimdir

Konut, insanların kendisini yeniden üretebileceği, sağlık, 
güvenlik ve özel hayat koşullarının sağlandığı bir yapının 
asgari düzeyde kaliteli malzeme ile dayanıklı olacak şekilde 
inşa edilmesi sonucu elde edilen mekandır.

Konut; birey, aile ya da bireylerden oluşan hane halkının tek 
veya bir arada bulunacağı ve dolayısıyla ilişkiler kurabilece-
ği “sosyal”; yaşamın bütünlüğü açısından gerekli olan çeşitli 
işlevlerin sürdürülmesine olanak veren “fiziksel”; birey ve/
veya ailelerin toplumu oluşturan diğer öznelerle temasının 
önemli bir ayağını oluşturan ve toplumsal ilişkilerin yeniden 
üretildiği “toplumsal”; kentleşme politikalarının oluşturul-
ması ve uygulamasının önemli bir parçası olan “yönetimsel”; 
sınıfsal bölünmüşlüğünün bir sonucu ve göstergelerinden 
biri olan “siyasal”; üretim, tüketim ve yatırım aracı olması 
bakımından “ekonomik”; yasal düzenlemelerin söz konusu 
olduğu ve konut sakinlerine yasal güvenlik sağlaması bakı-
mından “hukuki” ve yapı inşaat teknolojilerinin uygulama 
alanı olması bakımından “teknolojik” bir birimdir. 

Dolayısıyla da konut sorunun çözümü, ne sadece yerel yö-
netimlerin imar politikaları özelinde ne de günlük ihtiyaçla-
rın giderilmesi gibi mikro politikalar ölçeğinde çözülebilir. 

Konut sorununun çözümüne dönük olarak, toplumsal yaşa-
mın tüm gereklerini ve genel “kamu yararı” ilkesini dikkate 
alarak oluşturulacak uzun erimli politikalar yaşama geçiril-
melidir. 

KONUT İHTİYACI

Gelir dağılımının adaletsiz olması, konut sorununun daha 
da artmasına ve konut ihtiyacının çoğalmasına etki eden 
temel nedenlerden biridir. Gelir dağılımının giderek daha 
adaletsiz hale gelmesinin temel nedeni ise, sosyal devletin 
tasfiyesi, özel mülkiyetin çoğalması, kamu mülkiyetinin da-
ğıtılmasıdır.

Asgari düzeyde barınma ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli 
konut sayısı ve kalitesi ile belli bir zamanda mevcut konut 
sayısı ve kalitesi arasındaki fark olan konut ihtiyacı, kişilerin 
demografik özelliklerinden ve mensup oldukları sınıftan ba-
ğımsız olarak herkes için geçerlidir. 

Konut ihtiyacı salt bir sayısal değeri değil çevresiyle birlikte 
sağlıklı koşullar taşıması gereken yapıları ifade eder. 

Hane halkı sayısının mevcut konut sayısından fazla olması 
şeklinde tanımlanabilecek konut ihtiyacı, “açık” ve “gizli” 
şekillerde görülebilir. Açık konut ihtiyacı, salt bir matema-
tik oranından bahsederken gizli konut ihtiyacı, yapının nite-
liklerini de hesaba katar. Dolayısıyla, aşırı kalabalık, birden 
çok ailenin yaşadığı konutlar ile niteliksiz, , kalitesiz, güven-
liksiz ve dayanıksız konutlar gizli konut ihtiyacı içinde de-
ğerlendirilir. Bu çerçevede; konut sorununun çözümü, gizli 
konut ihtiyacının hesaplanabilmesine dönük yapılacak geniş 
çaplı araştırmaların ışığında ve uzun vadeli nüfus artışı, göç 
hareketleri, sanayileşme vs. tahminleri kapsayacak şekilde 
değerlendirilmelidir. 

Yapı ruhsatına göre, ikamet amaçlı konut sayılarının son üç 
yıl içinde aynı dönemde gösterdiği değişim de, konut üre-
timindeki düşüşü göstermektedir. Buna göre, konut üretimi 
yılın ilk altı ayını kapsayan dönemlerde, 2006-2008 döne-
minde yüzde 12.4 oranında azalmıştır. Bununla birlikte, ko-
nutların değeri yüzde 23’ün üzerinde artmıştır. 

KONUT SORUNUNUN NEDENLERİ

Hızlı ve plansız kentleşme: 

Konut sorununun temel nedenlerinden biri, hızlı ve plansız 
kentleşmedir. Sanayileşmenin merkez kentlerde yığılması, 
yoksulluk ve şiddet gibi nedenlerin üst üste gelmesiyle göç 
edenlerin sayısı da geometrik olarak çoğaltmaktadır. Göç, 
ilk olarak konut sorununu çoğaltmakta; kentlerin imar plan-
larının uzun vadeli yapılmamış olması ve kamu arazilerinin 
ranta dönüştürülmesi gibi nedenler bu sorunun çözümünü 
de zorlaştırmakta, içinden çıkılamaz bir hale dönüştürmek-
tedir. 

Göçle gelen ve kente tutunma çabası içinde olan nüfus için 
ilk ve belki de son durak gecekondulardır. Yoksulluğun art-
masıyla birlikte, görece kolay erişim ve düşük maliyet, gece-
kondulaşmanın da artarak sürmesine neden olmaktadır. 
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Toprak ve kent rantı: 

Kent topraklarının özel mülkiyete konu olması, kıt bir mal 
olması, yerel yönetimlerce sahiplenilmemesi ve toprakların 
yatırım aracı olarak boş tutulması, planlı yerleşmenin önünü 
tıkayan nedenlerdendir. Yerel ve merkezi yönetimler, kent-
sel toprak talanına göz yummakta ve değer artışları yoluyla 
elde edilen haksız kazançlara engel olmayarak adeta yağ-
ma mekanizmasının önünü açmaktadırlar. Topraklar, lüks 
villalar ve belediyelerin imar yolsuzluklarıyla da rant aracı 
haline getirilmekte; düzenlemeler bu rantın yaratılması ve 
paylaşılması güdüsüyle yapılmaktadır. Oysa ki, “toprak” yal-
nız başına bir değer ifade etmediği ve değerini üzerindeki 
“emek” ile sağladığı için kullanım iradesinin düzenlenmesi 
aşamasında da toprağın üzerinde hali hazırda bulunan birik-
miş emek ile gelecekte kullanılması ve birikmesi olası emek 
dikkate alınmalıdır.

Yoksulluk: 

Hakim ekonomik mekanizmanın bir sonucu olarak giderek 
büyüyen yoksulluk, “sıcak politika” sorunu olmanın ötesine 
çoktan geçmiş ve bir “sistem sorunu” haline gelmiştir. Yok-
sulluğun kendisini açığa en fazla verdiği göstergelerin başın-
da da yerleşim alanları ve buna bağlı göstergeler yer almak-
tadır. Yoksulluk, bölgesel ve ulusal göçlerin temel nedenini 
oluşturmakta, yaşam alanlarına dair ihtiyaç ve taleplerin 
çıtasını düşürmekte, maliyeti düşürmeye dönük kalitesiz ve 
niteliksiz malzeme kullanımını artırmakta ve aşırı kalabalık 
konutlarda oturulmasına neden olmaktadır. Yoksulluğun do-
ğurduğu bu ve benzeri diğer sorunlar, konut ihtiyacını ve 
konut sorununu büyütmektedir. Bu ve sair sorunlara “yok-
sullukla” değil “yoksullarla” mücadele ile çözüm aranmak-
ta, yoksulluk/zenginlik ilişkisi kurulmamaktadır. Yoksuların 
konut ihtiyacı ve talebini karşılamak bir tarafa barınma 
hakları “kentsel dönüşüm” adı altında ellerinden alınarak 
yaşam alanları rant alanlarına dönüştürülmektedir. Sistemin 
anlayışı çizgisinde, yoksullukla mücadelenin her çehresinde 
olduğu gibi konut ve barınma konusunda da soruna “suç 
ve ceza” açısından bakılarak çözülmeye çalışılmakta, sorun 
sadece “adli vaka” anlayışıyla değerlendirilmektedir. Bu zih-
niyet, konut sorununun da giderek büyümesine ve kuyunun 
körleşmesine neden olmaktadır. 

Yoksulluğun giderek artıyor olmasının yanında konut ve kira 
fiyatlarının da sürekli artması, konut sorunun da büyümesi-
ne neden olan etkenlerden biridir. Ücretlerdeki düşüşlerle 
birlikte tüketim maddelerinin fiyatlarındaki yükselme yok-
sulluğu çoğaltmakta, konut ve kira maliyetlerinin de artma-

sıyla birlikte hem yoksullar için yaşam daralmakta hem de 
konut ihtiyacı ve açığı büyümektedir. 

TÜİK’in Hanehalkı tüketim harcama sonuçlarına göre de aile 
bütçesinden en fazla payı konut ve kira harcamaları almak-
tadır. Konut ve kira harcamalarının 2007’de 2006’ya göre 
daha da arttığı görülmektedir. Konut ve kira harcamalarının 
aylık ortalaması 2007’de 375 YTL ile hane bütçesinden yüz-
de 28.4’lük bir pay almaktadır. Bir önceki yıla göre yüzde 1.2 
oranında artan konut ve kira harcamalarının 2008’de daha 
da artması beklenmektedir. 

İmar afları: 

Türkiye’de, geleneksel bir devlet politikası haline gelen 
imar afları da plansız ve kötü konut üretimini adeta teşvik 
ederek sorunun giriftleşmesinin nedenlerinden biri haline 
gelmiştir. Türkiye’de 1948 yılından başlayarak günümüze 
kadar birçok imar affı çıkartılmıştır.  İmar afları yaygın kanı-
nın aksine sadece gecekondu bölgelerine dönük değil, ka-
çak sanayi yapılarının ve imarsız bölgelerde plansız şekilde 
yapılan turistik amaçlı tesislerin yasallaşması, kayıt altına 
alınması, vergilendirilebilmesi vb. gibi amaçlarla da günde-
me getirilmiştir. Aflar, genel ve ülke çapında geçerli olduğu 
gibi bölgesel ve hedefe yönelik de hazırlanabilmektedir. 

Ekonomik olmayan konut yatırımları: 

Özellikle TOKİ’nin son dönemde yeniden canlandırılması 
ile hayata geçirilen konutlar, alt-orta gelir grubuna dönük 
görünse de bu durum sadece sayısal verilerde kalmaktadır. 
Çünkü TOKİ’nin alt-orta gelir grubuna yönelik konutlarının 
çok büyük bir bölümünde kalitesizlik, niteliksizlik ve kul-
lanılamazlık gibi önemli yapısal eksiklikler görülmektedir. 
Sayısal olarak alt-orta gelir grubu için daha çok konut üre-
ten TOKİ, bu konutlarda oturma ve yaşama ilkelerini gözet-
meden, niteliksiz ve “maliyetten kısarak” yapılmış konutlar 
inşa etmektedir. Kurumun, sayısal verilere dayanarak “sos-
yal konut” ürettiği iddia edilmekte fakat gerçekte, serbest 
piyasa ve özel mülkiyet rejiminin yaşandığı ekonomik ve 
siyasal alanın “konut” olgusuna; imar planlarından daire in-
şaatına kadar tüm süreçlerinde toplumsal olarak yaratılmış 
olmasına rağmen bireysel bir rant aracı olarak bakması da 
kaynakların yararlı kullanımının önüne geçmektedir. 

Boş ya da aşırı derecede kalabalık konutlar:

Varsıllık göstergesi olarak değerlendirilebilecek ikinci, mev-
simlik veya yatırım aracı olarak görülen konutlar ile çoğu 
yoksulluk sonucu ortaya çıkan aşırı derecede kalabalık ko-
nutlar, konut sorununu artıran bir başka nedendir. Burada 

2007 Hanehalkı Tüketim Harcamaları

2006 2007

Harcama Türleri
Hanehalkı başına 

ortalama aylık harcama (YTL)
Yüzde 

(%)
Hanehalkı başına 

ortalama aylık harcama (YTL)
Yüzde 

(%)

Konut ve Kira 333 27,2 375 28,4

Gıda ve alkolsüz içecek 304 24,8 322 34,4

Ulaştırma 160 13.1 145 11.0

Alkollü içecek, sigara ve tütün 50 4.1 57 4,3

Ev eşyası 76 6.2 79 6,0

Kaynak: TÜİK
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da yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi temel insani ihti-
yaçlar ile lüks tüketim ve rant çelişkisi ortaya çıkmaktadır.  

YAŞANABİLİR VE NİTELİKLİ KONUT 

Konut, kişilerin güvenli ve sağlıklı yaşama koşullarını sağ-
layacak nitelik ve nicelikte olmalıdır. Ülkemizde, konut 
üretimini alanında bağlayıcı ve uygulama zorunluluğu olan 
standartlar, imar planları ve yapı yönetmelikleri dışında bu-
lunmamaktadır. Buradaki standartlar ise “yaşanabilir konut 
standartları” oluşturulabilmesi için yetersizdir. 

Yaşanabilir konut standartları, sağlıklı bir çevre ve sağlıklı 
bir fiziksel mekanın özellikleridir. Bu özellikler, ilgili birim-
lerin işbirliğiyle oluşturulması gereken bazı asgari nitelik ve 
nicelik şartlarıdır. 

Nitelikli bir konut, ev işlerine ayrılan zamanı en aza indirme-
ye uygun olmalı ve böylece, çalış(a)mayan kadınlar başta ol-
mak üzere tüm bireylere kamusal alanı daha çok kullanma, 
sanatsal, siyasal ve kültürel faaliyetler için daha fazla vakit 
ayırabilme olanakları sağlamalıdır. 

Toplumsal ilişkiler ve baskın geleneksel, cinsiyete dayalı iş 
bölümü; kadını, konutun bulunduğu özel alana, erkeği ise 
konut dışındaki kamusal alana yerleştirerek, her iki cinsin 
sorumluluklarını belirlemektedir. Konutun içinde yeniden 
ve yeniden üretilen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin gi-
derilmesine dönük bütüncül politikalar için, ev içi zamanın 
kullanılması ve mekanın bölümlendirilmesi konularına dair 
de fikir üretilmelidir. 

Temel insan haklarından biri olarak kabul edilen konut hak-
kı, aynı zamanda erişilebilir, engelsiz ve elde edilebilir ko-
nutu ifade etmelidir. 

 “Yaşanabilir konut standartları” geliştirilebilir olmakla bir-
likte temel olarak şu başlıklar altında sıralanabilir:

Yapı özellikleri: 

• Kullanım kolaylığı ve ergonomisi
• Depreme, yangına ve doğal afetlere dayanıklılık
• Güvenlik
• Yeterli fiziki büyüklük, 
• Gürültü, ses, hava ve su yalıtımı
• Sıcaklık ve kuruluk özellikleri
• Engellilerin kullanımına uygunluk
• Kaliteli ve sağlıklı malzeme

Yapı dışı kullanım özellikleri:

• Temiz, içilebilir ve kesintisiz su
• Temiz hava ve yeterli havalandırma yapısı
• Çöp ve atık tahliyesi için uygunluk

Çevre özellikleri:

• Temiz çevre
• Planlı ve imarlı yapılaşma
• Sosyal hayatın geliştirilmesine uygun yaşam alanları
• Kent ve ülke yönetimine doğrudan katılımı sağlamaya 

yardımcı mahaller.

Ayrıca konut, tüm gereksinimler için yeterli koşulları barın-
dırmalıdır. Bu özellikte bir konut, çalışma, dinlenme, aile 
fertleri ve konuklarla birlikte olma olanakları sunmalıdır. 
Yukarıda sayılan temel niteliklerin hangi fiziksel boyutlara 
denk geldiği ise; merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinin 

yanı sıra Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Ta-
bipler Birliği gibi konunun uzmanı meslek örgütü ve sivil 
toplum kuruluşlarının da söz, yetki, karar mekanizmalarına 
doğrudan katılabildiği ve yaptırım gücü bulunan koordinas-
yon kurulları ile belirlenmeli ve belli bir plan dahilinde ha-
yata geçirilmelidir. 

KONUT VE ÇEVRESİ

Konut ve yaşam çevresi koşulları, yaşanabilir bir yerleşme-
nin ve yaşam kalitesinin başlıca göstergeleri arasındadır. 

Fiziksel düzenlemeler açısından yaşam çevrelerindeki fizik-
sel engellerin kaldırılması; tüm insanların yaşama katılması 
ve yaşantı üretebilmesi konusunda ilk aşamada sağlanması 
gerekli koşullardan biridir. 

Kaliteli konut ve konut çevresinin oluşturulabilmesi sadece 
yapı teknolojilerine ve kalitesine bağlı değildir. Yapı süreçle-
rinin yeniden örgütlenmesiyle birlikte hem yerel ve merkezi 
yönetimin yeniden örgütlenmesi hem de piyasa/rant meka-
nizmasının dağıtılarak yerine insanın/kamunun yerleştirildi-
ği bir örgütlenmenin sağlanması gerçekleştirilmelidir.

Konut dışı alanlar da sadece fiziksel biçimlenmeler değil, 
insanların sosyalleşmelerini ve kültürel gelişimlerini belirle-
yen temel etmenlerden biridir. Konut çevreleri, biyolojik ve 
psikolojik ihtiyaçların da karşılandığı alanlar olmaları bakı-
mından konut yapısından bağımsız düşünülemez. 

Konut çevreleri ayrıca, itfaiye, ambulans ve diğer servis 
araçlarının sorunsuz dolaşımına izin verecek şekilde tasar-
lanmalıdır. 

Bu çerçevede, binaların yapımında düşük ve alternatif ener-
ji düzenekleri, elektronik sistem geliştirilmesi, aydınlatma 
mekanizmaları, peyzaj ve şehir planları gibi etkenler özel-
likle dikkate alınmalıdır. 

Konut sorununun çözümlerinin geliştirilebilmesi ve tüm 
toplum nezdinde barınma hakkının sağlanabilmesi için;

• Kentte oluşan rantın kamu yararına kullanılması, 
• Altyapı finansmanının geliştirilmesi ve altyapının iyileşti-

rilmesi,
• Kaçak ve niteliksiz yapılaşmanın önüne geçilmesi, 
• Konut inşası için gerekli arsanın kullanıma açılması, 
• Bilişim teknolojilerinden de yararlanılarak istatistiki veri-

lerin toplanması ve bir veri tabanı oluşturulması, 
• Bütün kent arazilerinin büyük ölçekli haritalarının çıka-

rılması,
• Bölgenin iklim, doğa, nüfus, yaşam biçimi vb özellikleri 

dikkate alınarak “yaşanabilir konut standartları” gelişti-
rilmesi, 

• Yapım süreçlerinin tümünün, kamu görevlileri ve meslek 
odalarınca denetlenebilmesi gerekmektedir.

Özetle; toplumsal bir sorun olan konut sorunu yine top-
lumsal ve bütünlüklü politikalar ekseninde tartışılmalı ve 
bu bağlamda çözüme kavuşturulmalıdır. Bu çerçevede, kent 
planlamalarında öncelikli olarak halkın barınma hakkı ve 
ihtiyaçları üzerinden yeni düzenlemeler yapılmalı, halkın 
talep ve istekleri de en kapsayıcı yasal metinler dahil olmak 
üzere hukuki altyapıya dahil edilmelidir. Kentin planlama-
sı, var olan ve olabilecek sorunların çözümüne imkan vere-
cek şekilde yeniden ele alınmalı ve bu konuda TMMOB ve 
İMO’nun birikimlerinden faydalanılmalıdır. 
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Ankara’da yıllardır süren ulaşım politikasızlığı, toplu 
taşımaya yapılmayan yatırımlar, sıkışan yerlerdeki 
trafiği katlı kavşakların çözeceği inancı, özel araç 
kullanımını reklamlara yansıtacak düzeyde teşvik 
etmiştir. Reklamın en önemli yanlarından biri 
inandırıcılığıdır. Etkili olan reklamlar hayalleri gerçeğe 
uyarlayabilenler; inandırıcı olanlardır. Ankara’da bir 
kişinin ulaşım sorununa en iyi çözümün araç almak 
olduğu, toplu taşıma araçlarının trafik yoğunluğunda 
çekilmeyeceği ne yazık ki artık inandırıcı bir gerçektir. 
Fakat bunun çözümü, kentin caddelerini otoyollara 
dönüştürmek değil, raylı ve toplu taşımacılığı hayata 
geçirmek; ucuz, rahat, erişilebilir, dolayısıyla tercih 
edilebilir kent taşımacılığını gerçekleştirmektir.
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Sevgili oğlum,

Aslında bu vahim olayı seninle paylaşmayacaktım, çünkü son 3 gündür yaşadıklarım, hissettiklerim 
kelimelere dökemeyeceğim kadar korkunç…

Çünkü kapıyı kırdırıp da o yedi gencecik çocuğu ilk bulan senin Teylan. Hani sen doğduğun zaman 
“e ben hem kocanın hem de senin kardeşinim, şimdi bu bana Teyze mi diyecek Hala mı?” dediğinde 
annenin de “amaaan dert ettiğin şeye bak, Teyla der” diye cevap verdiği can dostumuz. Ben bu kadar 
hayat dolu, bu kadar çılgın bir insanın bir gecede böylesine çöktüğüne ilk defa tanık oldum oğlum.

Bütün çocukları tek tek öptüğünü, uyandırmaya çalıştığını, yeğeni Özgür’ün üzerine yatıp da ısınma-
sını umduğunu söylediler ağlayarak. İçim çekildi sanki, edecek söz bulamadım…

Ve o çocukların başında 4 saat boyunca savcıyı bekleyenlerden birisi senin baban. Bir kamu görevlisi 
lütfedip de gelemediği için tam 4 saat boyunca o çocukların cansız bedenleri karşısında durup da 
hiçbir şey yapamayanların yaşadıkları travmayı gördüm ben, gözlerindeki hüznü yaşadım. Baban da 
ben de öyle sarsıldık ki. O yüzden susacaktım, bunu sana yazmayacaktım. Böylesi bir anı olmasın 
istedim günlüklerinde. Ama gazetelerde, televizyonlardaki “insan” kılığındaki yaratıkları görünce, 
bunu bilmen gerektiğini düşündüm. Dilerim ileride bu satırları okurken “sahiden böyle insanlar var 
mıydı anne?” dersin.

Gördün mü hala içimizdeki insanlığın hasta yatağından kalkacağına ilişkin safça bir inancım var 
oğlum. Utanmadan dediler ki “yılbaşı kutladılar, içtiler, eğlendiler hem de kızlı erkekli. Zinhar günah. 
E sonunda olacağı budur…” Şaşırmadım… Bunlar “7,4 yetmedi mi?” diyebilmişlerdi…

Beceriksizce cenazeleri karıştırdılar da ailelere “sizdekini getirin, buradakini alın” dediler. Sanki 
kazak değiştirir gibi, öylesine rahat, öylesine duyarsız… El insaf ’tan başka kelime çıkamadı ağzım-
dan…

“Şirketimizin değerini düşürüyorsunuz bu eleştirilerle” dediler. Sanki giden bir evladın değerini kar-
şılayabilecek şirket varmış gibi…

İnsanlığı, vicdanı ucuzlatmış olanların şirketlerinin değerini arttırmaya çalışmaları; hele de bunu 
daha çocukların cenazeleri bile kalkmadan, acılar ateş olmuş yakarken söyleyebilmesi üşüttü tüm 
benliğimi… Ve kalkıp dediler ki “çocuklar çıplaktı!!!”

Yuh olsun sana da, kalıbına da ve eğer baba isen babalığına da… Hiç utanmıyor musun o çocukların 
analarından babalarından? Hiç mi yüzün kızarmıyor, vicdanın sızlamıyor? Baban oradaydı oğlum 
ve giden o canlardan biri Teyla’nın oğlu, her şeyi, kıymetlisi, biriciği Özgür’dü. İşte bu nedenle ben 
biliyorum ki o çocukların hepsi giyinikti… Ama diyelim ki kıyafetleri yoktu ve diyelim ki çocuklar 
sevişiyordu, sana ne? Günah mı işliyorlar?

Senin ruhun, yüreğin, aklın böylesine çıplakken o çocukların bedenleri çıplak olsa ne olmasa ne? 
Koştura koştura gittiğin Cuma namazında kendilerini savunamayacak bu çocuklara attığın iftiranın 
günahını affettirebilecek misin be adam? Ah oğlum, öylesine içim yanıyor ki… Ve bir yüce gönüllüye, 
Mevlana’ya sığınıyorum gözlerimde yaşlarla: “Ne insanlar gördüm üstlerinde elbise yoktu, ne elbise-
ler gördüm içlerinde insan yoktu…”

Annen
3 Ocak 2009

7 Üniversite Öğrencisinin Hayatını 
Kaybettiği Doğalgaz Zehirlenmesi ve 

Sonrasında Yaşananlar Üzerine Yazılmış 
Acılı ve Anlamlı Bir Mektup
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BU ÜLKENİN DİLLERİ İLE YAZILMIŞ BİR ŞİİR: 
SONBAHAR

Bugün Sonbahar filmine gittim. Filmden sonra sinemaya 
100 metre uzaklıktaki sevgili Fatin’in “mekan”ına uğra-
dım. 

Fatin mekan işletmecisi kimliği yanında İran sineması 
çalışan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde sinema 
doktorası yapan ve işçi Filmleri Festivali’nin düzenleme 
kurulundaki dostlarımızdan. 

Sonbahar filminin damağımda bıraktığı “tat” hala duru-
yorken, çok az kişiye nasip olacak bir tesadüf oldu. 

Fatin’in masasında Sonbahar filminin yönetmeni Özcan 
Alper ve yapımcısı Serkan Acar vardı. Sofralarına davet 
edildim. 

Filmin yaratıcılarının sohbeti de en az filmlerinin bıraktı-
ğı denli gerçek bir “tat” bıraktı bende... 
Sevgili Özcan Alper bir derdi olan ve bu derdi paylaş-
mak için sinemanın dilini tercih eden genç bir yönet-
men. Dünyayı anlamak ve bu yakaladığı anlamı başkaları 
ile paylaşmak için sinema dilini tercih etmek... Aslında 
bu tercih, Özcan’ı başkalarından farklı kılan, onun yaşa-
mının merkezine yerleşen bir tercih. Ancak bana kalırsa 
onu bu tercihi yapan başkalarından ayıran bir özelliği 
daha var: yaratıcı sabrı ve anlatmak istediğine göster-
diği özen. Özcan, filmin yaratılma aşamasını anlatırken, 

bu sabrı ve özeni görüyorsunuz. 4 yıl boyunca bu filme, 
sadece bir fikri kafasında dolaştırarak değil, yazılmış bir 
senaryoya ilişkin alt okumalar yaparak, senaryoda yer 
alanlara dair röportajlar yaparak hazırlanmış Özcan... 
Verdiği bir röportajda, “çok acele etmek istemedim” 
diyor... Basitçe ve bir kaç kelimeyle ifade ettiği bu “acele 
etmeme” hali, aynı zamanda yarattığı karakterlere duy-
duğu sevgiyi, izleyiciye duyduğu saygıyı, anlam yaratma 
ve yarattığı anlamı paylaşma meselesine ilişkin özenini 
ve hassasiyetini anlatıyor bize... Yine Özcan’ın filme dair 
verdiği röportajlardan bu sabrın ve özenin tüm film ekibi 
tarafından paylaşıldığını anlıyoruz... Filmi izlediğimizde 
ise, herkes tarafından çok severek yapılmış, -ama bugün-
lerde TV röportajlarında oyuncuların bazı dizilere ilişkin 
söyledikleri gibi “çok eğlenilerek” değil- saygı duyularak 
yapılmış, kolektif bir işle karşı karşıya olduğumuzu anlı-
yoruz. 

Sonbahar her şeyden önce politik bir film. Ama politi-
ka klişelerle, sloganlarla yapılmıyor Sonbahar’da... Tam 
da içinde yaşadığımız, yaşanılan her anın politik olduğu 
bu coğrafyaya yaraşan bir biçimde, kameranın her hare-
ketine, oyuncuların her bakışına, kurulan her cümleye, 
kısacası filmin dokularına sinmiş, bezenmiş bir politika 
var. Bize çok uzak olmayan, “biz”den bir öykü... Tercihini 
her koşulda “mücadele edenlerin” onurundan yana, “her 
daim düşleri peşinde koşan sabırsızlık zamanının güzel 
çocuklarından” yana kullanmış bir öykü... Herkesin ken-
disinden bir şeyler bulacağı bir öykü... 

Aynı zamanda bu coğrafyayı yine bu coğrafyaya yaraşır 
bir şiirsellikle anlatıyor Sonbahar... Hatta öylesine bir 
şiirsellikle ki, Atilla Dorsay’a “yakaladığı katıksız şiirsel-
likle bize en büyükleri, Tarkovsky, Angelopoulos veya 
Von Trier’i hatırlatıyor. Daha ilk filmindeki bir yönetmen 
için ne güzel, değil mi?” dedirtiyor... Son zamanlarda 
“bu yalnız ve güzel” ülkeyi “mühendisçe” hesaplanmış, 
matematik denklemi gibi kurgulanmış bir şiirsellik-
le anlatan başka filmler de izledik... Onları da sevdik... 
Ama Sonbahar’ın samimi, sıcak ve “bu ülkenin dilleriyle” 
yazılmış görsel şiiri, onlardaki bir eksikliği hissetmemize 
neden oluyor. 

Bu sevgi ve saygı ile örülmüş, “bizden” filmin, kolektif bir 
çaba ile üretilmiş başka filmleri, “bu topraklara bakan” 
başka bir sinemayı, “bu ülkenin dilleriyle” yazılmış baş-
ka şiirleri müjdeliyor olduğunu umuyorum. Ancak bu 
umudun gerçek olması, tüm bunları düşleyenlerin de bu 
kolektife izleyici olarak dahil olmasını gerektiriyor... 

Sonbahar filmine mutlaka gidin. Dostlarınıza önerin… İnanın 
pişman olmayacaksınız... 

Önder ÖZDEMİR
21 Aralık 2008

İMO  ANKARA  ŞUBE  BÜLTEN  OCAK  2009

27

FİLM



İMO  ANKARA  ŞUBE  BÜLTEN  OCAK  2009

28

BASINDA İMO



Gerçek Gündem

Suçu Kim İşler?
2006 yılında 77 bin 884 kişi cezaevine girdi. En çok suçu işsizler işlerken, ikinci sırada 
‘üst düzey yönetici, müdür ve kanun yapıcılar’ yer aldı. Suçları daha çok dolandırıcılık. 
Türkiye’nin ‘adalet istatistikleri’ne göre en çok işsizler suç işliyor, ancak arkalarından üst 
düzey yöneticiler, müdürler ve kanun yapıcılar geliyor! 1 Aralık 2008-Radikal

Kızılay’da sendikalı çalışanlar birer birer Doğu’ya mı kayıyor?
Devrimci Sağlık İş Sendikası’nda (Dev-Sağlık-İş) örgütlenen Çapa Kan Merkezi’nde 
görevli 11 çalışanı önce Ardahan ve Şırnak’a atadığı, gitmedikleri için de sözleşme-
lerini feshettiği iddia edilen Kızılay’da sular durulmadı. İşten çıkarılan arkadaşlarının 
eylemine katılan dört hemşire ve iki tıbbi sekretere aynı yöntem uygulandı. Ardahan’a 
ve Şırnak’a gitmeyi kabul etmeyen beş çalışan işten atıldı. Kızılay’a bağlı Çapa Kan 
Merkezi’ndeki sendikal alerji, iki ay önce başgösterdi. Merkezde, sendikaya üye olan 
12 çalışan ‘kan merkezi kurmaları’ için 16 Ekim’de Ardahan ve Şırnak’a görevlendirildi. 
Görevlendirmenin ‘sendikalı’ oldukları için yapıldığını öne süren çalışanlar, 17 Ekim’de 
basın açıklaması yaptı. Hemşireler Meral Kırkan, Tuğba Gündoğu, Seniye Uğurlu, 
Serpil Haşlaman ile tıbbi sekreterler Feray Tezcan ve Elif Aksakal da ‘görevlendirilen’ 
arkadaşlarına destek için basın açıklamasına katıldı. Sonra onlar da görevlendirilenler 
arasında yerlerini aldı! 1 Aralık 2008 - Radikal

Ankara’da doğalgaza yüzde 1.8’lik kur zammı
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş., BOTAŞ’tan alınan doğalgazın metreküp fi yatının 1.8 
Ykr arttırıldığını bildirdi. Yetkililer, 20 Ekim ile 20 Kasım arasındaki döviz kurunun, 1 
Aralık 2008 tarihindeki doğalgazın satış fi yatına yansıtıldığını ifade ederek, “BOTAŞ’tan 
alınan doğalgazın metreküp fi yatı Aralık ayı için geçerli olmak üzere 1.8 Ykr oranında 
arttırıldı. Önümüzdeki aylarda rakamın artması yada düşmesi dövizdeki artış ya da 
azalışa göre belirlenecek” dediler. 2 Aralık 2008-Milliyet

TMMOB ve bağlı odalardan Başbakan’a yanıt
Geçtiğimiz hafta partisinin Kızılcahamam toplantısında, meslek odalarını ideolojik 
olmakla ve belediye çalışmalarını engellemekle suçlayan Başbakan Erdoğan’a tepki 
giderek büyüyor. TMMOB ve bağlı Oda’lar tarafından yapılan basın açıklamalarında, 
mühendis, mimar ve şehir planlamacıların, bilgi birikimlerini halktan yana kullanmaya 
devam edeceklerinin altı bir kere daha çizildi. İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan 
açıklamada da “Meslek Odaları Başbakan’ın İstediği Hizaya Gelmeyecektir” denilerek, 
meslek odalarının demokratik anlayış ve kamu yararı gözeten kurumlar olduğu vurgu-
landı.  2 Aralık 2008-sendika.org

Cerrah ‘polise kimlik sorun’ dedi ama..
Kendisine polis süsü veren saldırganların restoranı bastıktan sonra bir kadını kaçırarak 
tecavüz etmeleri üzerine ‘Kolluk güçlerine kimlik sorulabiliyor mu’ tartışması başladı. 
İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah vatandaşların bu tür olaylarda kendilerini 
polis olarak tanıtanlara kimlik sormasını, 155’e ihbarda bulunmalarını istedi. Ancak 
uygulamada bu mümkün oluyor mu? İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’nden 
Uğur Poyraz’a göre kanunda polisin kimlik sormadan önce kimlik göstermesi gerektiği 
belirtildiği halde vatandaşın kolluk güçlerine kimlik sormasının, mukavemet etme olarak 
değerlendirildiğini belirtiyor. Poyraz bu nedenle sokaktaki insanın polise karşı çok ciddi 
bir güvensizlik yaşadığını ifade ediyor. 3 Aralık 2008-ntvmsnbc.com

Kamu çalışanlarına “muayene parası” şoku
2009 yılı Bütçe Kanunu’na eklenen bir maddeye göre artık kamu çalışanları da tıpkı 
SSK’lı işçiler ve Bağ-Kur’lular gibi muayene parasına tabi olacak. 1 Ekim’de yürürlüğe 
giren sosyal güvenlik reformundan önceki yasa Anayasa Mahkemesi tarafından kamu 
görevlilerinin Genel Sağlık Sigortası’na (GSS) dahil edilemeyeceği gerekçesiyle iptal 
edilmişti. 1 Ekim’de yürürlüğe giren yasadaki düzenleme nedeniyle kamu çalışanları 
hastanelerde SSK ve Bağ-Kur’luların ödediği muayene parasını ödemiyorlardı. Bütçe 
Kanunu’nda sözü edilen değişiklik kesinleşirse sayıları 2.5 milyonu bulan kamu çalı-
şanları, eşleri ve çocukları ile birlikte yaklaşık 7.5 milyon kişiyi ilgilendirecek. Yeni 
yıldan başlayarak kamu çalışanlarının da muayene parası ödeyeceğine ilişkin haberleri 
değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı AliTezel, bir önceki yasanın Anayasa Mahke-
mesi tarafından iptal gerekçelerini hatırlatarak, böyle bir düzenlemeyi Bütçe Kanunu ile 
yapmanın iptal nedeni olacağını söyledi. 3 Aralık 2008-NTV

CHP: Seçmen listelerinde oyun var
CHP’li Ahmet Ersin, İzmir’de seçmen listelerinin AKP’nin kazanmayı istediği yerlerde 
soyada, zayıf olduğu bölgelerde ise adrese dayalı sisteme göre askıya çıkarıldığını 
savundu. YSK’nın, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre yenilediği 
ve önceki yıla göre seçmen sayısının 6 milyon kişi fazla çıkması nedeniyle başlayan 
seçmen listeleri tartışması alevlendi. CHP, AKP’nin kazanma şansının zayıf olduğu 
yerlerde seçmen listelerinin ADNKS’ye göre, kazanmayı istediği bölgelerde ise dene-
tim şansı zayıf olan soyada göre hazırlanmış listelerin askıya çıkarıldığını öne sürdü. 
Kamuoyu araştırmacılarından Bülent Tanla, “Seçimler büyük gölge altında. Şaibe var” 
derken, Tarhan Erdem de “Bu listelerle seçime gitmek yanlış” dedi. Seçmen kütükle-
rinde büyük kargaşa yaşandığını belirten Tanla, “Demokrasimiz ve seçimler ilk defa 
ciddi gölge altında kalmış bulunuyor. YSK’nın verilerine göre ya 2007 milletvekili seçimi 
büyük yanlış içinde yapıldı ya da 2009 seçimlerine güvenilmez eksik verilerle gidiyoruz” 
dedi. 5 Aralık 2008-Milliyet

Cerrah tavsiyesiyle polis dayağı
Beş polis, Emniyet Müdürü Cerrah’ın tavsiyesine uyup kendilerine kimlik soran Akdoğan’ı 
kafatası çatlayıp çenesi kırılıncaya kadar dövdü. Avcılar’da polis kıyafeti giymiş kişilerin 
bir kadını kaçırarak tecavüz ettiği ortaya çıkınca İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, 
vatandaşlara “Polise kimlik sorun” önerisinde bulunmuştu. Cerrah’ın bu açıklamasından 
iki gün sonra Avcılar’da Cerrah’ın sözünden cesaret alıp polise kimlik soran Mustafa 
Akdoğan, hastanelik oldu. Akdoğan beş polisin toplu dayağına maruz kaldığını iddia 
etti. Burnu ve kafatası çatlayan, çenesi kırıldığı için ameliyat olan Akdoğan üç hafta 
konuşamayacak.  8 Aralık 2008-Radikal

TRT AKP’nin çiftliğine döndü
KESK’e bağlı Haber-Sen’in hazırladığı rapor, TRT’deki kadrolaşmanın boyutlarını tüm 
netliğiyle gözler önüne serdi. Rapora göre, son dönemde birçok bakanlık ve kurumdan 

TRT’ye onlarca kişi geçiş yaptı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in göreve gelmesi-
nin ardından çeşitli bakanlıklardan ve kamu kurumlarından 41 kişi kuruma geçiş yaptı. 
TRT’den sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Aydın, kendi özel kalem müdürünü kuruma 
aldırırken, Başbakanlığın yanı sıra iki devlet bakanlığı, Bayındırlık, Maliye, Adalet, 
Dışişleri, Tarım ve Köyişleri, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 
müşavirleri de TRT’nin “ballı” kadrolarından yararlandı. Kuruma geçiş yapanlar arasında 
daha önce yayıncılıkla ilgisi olmayan adli tıp memuru, zabıt kâtibi, kimya öğretmeni ve 
arkeolog da yer aldı. 10 Aralık 2008-Cumhuriyet

Faizciye 1, çalışana 5 lira vergi
Bu yılın 10 aylık döneminde ücretlilerin maaşları karşılığında ödedikleri gelir vergisi 
tutarı 18,9 milyar YTL’yi buldu. Bu şekilde bankada parası olanlar 1 öderken, ücretlile-
rin ödediği vergi 5 olarak belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı verileri üzerinden yapılan 
hesaplamalara göre, Ocak-Ekim döneminde ücret ve ücret sayılan ödemelerden 18 
milyar 949 milyon 81 bin YTL gelir vergisi tevkifatı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 
15 milyar 435 milyon 589 bin YTL olan vergi tevkifatına göre, bu yıl ücretlinin ödediği 
gelir vergisinde yüzde 22,8’lik artış meydana geldi. 2007 yılında ücretlerden kesilen 
vergiler, toplam gelir vergisi tevkifatının yüzde 53,3’ünü oluştururken, söz konusu oran 
bu yıl yüzde 54,8’e yükseldi. Buna karşılık 2007 yılının ilk 10 ayında 3 milyar 516 milyon 
210 bin YTL olan mevduat faizlerinden kesilen stopaj tutarı, bu yıl aynı dönemde 4 
milyar 179 milyon 818 bin YTL’ye çıktı. Mevduat faiz ödemelerindeki tevkifatın, toplam 
tevkifat içindeki payı ise yüzde 12,15’den yüzde 12,09’a geriledi. 10 Aralık 2008-NTV

Polis, Taksim 1 Mayıs’ı şiddetini akladı
İstanbul’un yarı açık cezaevine çevrildği, onlarca insanın coplandığı, hastanenin acil 
servisinde gaz bombalarının atıldığı 1 Mayıs 2008’i soruşturan İstanbul Emniyet’nin 
raporuna göre, saldırıda orantılı güç kullanıldı, suçlu memur yok. 1 Mayıs’dan sonra 
İstanbul Emniyeti tarafından yapılan araştırmada suçlu bulunamadı. İstanbul Valiliği 
de, rapor doğrultusunda “işleme konulmama” kararı verdi. Araştırmayı yapan kişi ise, 
6 Mart 2005’teki düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne saldıran, gelen 
tepkiler üzerine görevinden alınan dönemin Çevik Kuvvet Müdürü Mustafa Kızılgüneş. 
Taksim’deki kutlamalara izin verilmemesiyle başlayan ve tam bir devlet terörüne sahne 
olan 1 Mayıs kutlamasıyla ilgili olarak DİSK, KESK, ESP ve İHD’nin de aralarında bulun-
duğu çok sayıda kurum suç duyurusunda bulunmuştu. 10 Aralık 2008-sendika.org

Kayıt dışı istihdam artıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2007 yılına ilişkin denetimlerine göre dershane, sürücü 
kursu, otel, otobüs işletmeleri kayıtsız çalışma cenneti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
(SGK) geçen yıl dershane, sürücü kursu, otel ve otobüs işletmelerine yönelik sektör 
denetimlerinde, görüşme yapılan çalışanların büyük çoğunluğunun kayıt dışı istihdam 
edildiği ortaya çıktı. Raporda, geçen yıl sektörler itibarıyla gerçekleştirilen denetim 
sonuçlarına da yer verildi. Buna göre, müfettişler, dershanelerde 5 bin 593 kişi ile 
görüştü. Bu kişilerin 3 bin 398’inin kayıt dışı çalıştıkları tespit edildi. Otobüs işletmele-
rinde görüşülen 5 bin 281 çalışandan 4 bin 429’unun kayıt dışı olduğu belirlendi. Otel-
lerde ulaşılan 2 bin 569 kişiden 1523’ünün kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edildi. Sürücü 
kurslarında görüşülen 445 çalışandan 384’ünün kayıt dışı olduğu belirlendi. 
 11 Aralık 2008-Cumhuriyet

SGK’nın iş kazaları ve meslek hastalıkları itirafı
Türkiye’de 2007 yılındaki iş kazaları ve meslek hastalığı vakaları önceki yılı geride 
bıraktı. Geçen yıl 80 bin 602 iş kazası meydana gelirken bin 208 meslek hastalığı vakası 
belirlendi, bin 44 işçi yaşamını yitirdi. Sosyal Güvenik Kurumu (SGK) Başkanlığı istatis-
tikleri, alınan önlemler ve yapılan denetimlere rağmen iş kazaları ve meslek hastalıkları 
vakalarının arttığını ortaya koydu. 2006 yılında 79 bin 27 iş kazası yaşanırken geçen 
yıl bu rakam 80 bin 602’ye ulaştı. Meslek hastalığı vakalarında da artış yaşandı. 2006 
yılında 574 olan meslek hastalığı sayısı, geçen yıl bin 208’i buldu. Meslek hastalıkların-
daki artış da yüzde 110 oldu. Bu artış nedeniyle 2007, 1998’deki bin 400 vakadan sonra 
son 10 yılda en çok meslek hastalığı bulgusuna rastlanan yıl oldu. 
 13 Aralık 2008-haberler.com

Adli tıptan bir tecavüz aklaması daha 
Üzmez’in taciz ettiği 14 yaşındaki B.Ç.’ye ‘ruh ve beden sağlığının bozulmadığı’ yönünde 
rapor veren İstanbul Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Dairesi’nin bir vukuatı daha ortaya 
çıktı. Heyet bu kez de İzmir’de öz babası ve amcası tarafından taciz edilen 17 yaşındaki 
bir kız için aynı yönde rapor düzenledi! İzmir’de yaşayan E.U.(17), iddiaya göre iki yıl 
önce öz babası H.U. ve amcası H.U.’nun cinsel istismarına uğradı. Genç kızın şikayeti 
üzerine baba ve amca tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı genç kızın anlatımları üzerine 
baba ve amca hakkında ‘Cinsel İstismar’ suçundan 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açtığı davada 8 yıla kadar hapis cezası istedi. 5 ay tutuklu kalan amca ve baba tutuk-
suz yargılanmaz üzere tahliye edildi. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 
Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden alınan iki ayrı raporda genç kızın cinsel 
istismara uğradığı belirtildi. Neredeyse tüm taciz ve tecavüz vakalarında ’ruh sağlığını 
bozan’ hiçbir unsur görmeyen (!) heyette bir tane bile pedagog veya çocuk psikiyatrı 
yok. 14 Aralık 2008-Vatan

AKP karşıtı bildiri dağıtan doktor memuriyetten çıkartıldı
Antalya’daki Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli radyolog doktor Levent Tunçel 
hakkında hastalarına AKP karşıtı bildiri dağıttığı suçlamasıyla bir süre önce başlatı-
lan soruşturma sonuçlandı. Tunçel’in 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci 
maddesini ihlalden devlet memurluğundan çıkartılmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) ait, üzerinde 
tuvalet pompası fotoğrafı da yer alan ‘AKP’yi istemiyoruz’ yazılı bildirileri dağıttığı gerek-
çesiyle hakkında soruşturma başlatılan radyolog Levent Tunçel’in 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesini ihlalden devlet memurluğundan çıkartılma-
sına karar verildi. Bakanlığın ‘çok gizli’ ibareli yazısında Dr. Tunçel’in siyasi ve ideolo-
jik amaçlı bildiri, afi ş, pankart ve benzerlerini dağıtmak, çoğaltmak veya teşhir etmek 
suçlarını işlediği belirtildi. Kararı değerlendiren Levent Tunçel, soruşturmayı yürüten 
Teftiş Kurulu’na bağlı müfettişlerin siyasi bir karar aldığını savundu. 

17 Aralık 2008-Radikal

Asgari ücretli bir kilo et için 8,5 saat çalışıyor
Türk-İş tarafından yapılan araştırmaya göre, asgari ücretli bir kişinin, bir kilo et için 8,5, 
zeytin için 5,5, peynir için 5, pirinç ve kuru fasulye için 4’er saat çalışması gerekiyor. 
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Gerçek Gündem

Türk İş Araştırma Müdür Yardımcısı Enis Bağdadioğlu, asgari ücretlilerin alım gücün-
deki değişimi yıllar itibariyle belirlemek amacıyla bir araştırma yaptı. Ekmek, et, süt, 
peynir, kuru fasulye, zeytin, ayçiçekyağı, margarin, şeker, pirinç, makarna gibi 11 temel 
gıda maddesinin değerlendirmeye alındığı araştırmada, asgari ücretli bir kişinin Ocak 
2003 ve Kasım 2008’de bu gıda maddelerinden birer kilogram alabilmek için çalışması 
gereken süre hesaplandı. Ocak 2003’de 1 kilogram pirinç için 2 saat 32 dakika çalışan 
bir asgari ücretlinin, geçen ay 1 kilogram pirinç için çalışması gereken süre 3 saat 55 
dakikaya çıktı.  17 Aralık 2008-Birgün

Gökçek bu kez kıvıramadı
Gökçek ve Kılıçdaroğlu dün gece Star TV’de karşı karşıya geldi. Gökçek, doğalgaz 
saatini yüksek fi yattan satarak, gerekmediği halde ön ödemeli sayaç sistemine geçerek, 
ücretsiz değiştirilmesi gereken saat pilleri için para alarak ve yüksek fi yattan doğalgaz 
satarak Ankaralıları soyduğu iddialarını cevaplayamadı. İnternet sitelerindeki yorum-
larda Gökçek’i milliyetçi ve İslamcı görüştekilerin bile haksız bulduğu görüldü. Kılıçda-
roğlu programda ‘Doğalgaz saatlerinin Ankaralılara iki katı fi yata satılması’ iddialarına, 
ücretsiz yenilenmesi gereken doğalgaz saati pillerinin parayla satıldığı, yüzde 99’un 
üzerinde ödeme oranına karşın elektronik sayaçtan ön ödemeli sayaca gereksiz yere 
geçildiği ve Ankaralılara doğalgazın yüksek fi yatla satıldığı iddialarını da ekledi. Karar-
larını Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun verdiği kararlarla destekleyen Kılıçdaroğlu 
sık sık ‘Ankara halkının soyulduğu’ vurgusunu yaptı. Gökçek’in ise tartışma boyunca 
agresif bir tavır sergilediği görüldü. ‘Ankaralıları soyduğu iddiasıyla’ yöneltilen soru-
lara ısrarla cevap vermekten kaçınan Gökçek’in Kılıçdaroğlu iddialarını dile getirirken 
de sürekli konuşarak Kılıçdaroğlu’nun iddialarının duyulmasını engellemeye çalıştığı 
görüldü. 18 Aralık 2008-sendika.org

Gökçek’e hizmetimiz karşılığı fatura kestik
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’un ortaya attığı, “Gökçek ‘Erdoğan nasıl 
yıpratılır’ araştırması yaptırdı ve bunun karşılığında 354 bin YTL ödedi” şeklindeki 
iddiasını Siyasi Ekonomik Sosyal Araştırmalar ve Strateji Geliştirme Merkezi (SESAR) 
Başkanı Yıldız kabul etti. Ergenekon davasının dün görülen 29. duruşmasında yazılı 
açıklamada bulunan tutuklu sanık Yıldız, Gökçek’e kesilen faturanın sahte olmadığını 
ileri sürdü. Yıldız’ın yazılı açıklamasında, “Söz konusu fatura Melih Gökçek’in bilgisi 
dahilinde Maliye Bakanlığı’na ibraz edilmiştir. AKP üst yönetimi de bu çalışmalardan 
haberdardır. Bu konu AKP’nin en üst yönetimi ile müzakere edilmiştir” ifadeleri yer 
aldı.  20 Aralık 2008-Milliyet

Melih Gökçek, Kuran kurslarına yardım yapamayacak
Kuran kursları ve öğrenci yurtlarına maddi yardım yapmanın belediyelerin görev ve yetki 
alanında olmadığına karar veren Danıştay, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu 
yönde aldığı kararda kamu yararı bulunmadığına hükmetti. Ankara Büyükşehir Bele-
diye Meclisi, 11 Ekim 2006 tarihinde Ankara il sınırları içinde bulunan ve milli eğitime 
destek amacıyla gönüllü kuruluşlarca açılmış, kar amacı gütmeyen öğrenci yurtları ve 
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kuran kurslarına destek olmak üzere kış mevsiminde 
yakacak ve giyim yardımında bulunma kararı almıştı. Kararın kanunlara aykırı olduğunu 
öne süren 4 kişi, kararın iptali istemiyle Ankara 14. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. 
Mahkeme, işlemde kamu yararı hizmet gerekleriyle sosyal devlet ilkesine aykırılık 
görülmediği gerekçesiyle davayı reddetmişti. Davacıların temyiz istemini sonuçlandıran 
Danıştay 8. Dairesi, idare mahkemesi kararını oy birliğiyle bozdu. 23 Aralık 2008-NTV

ASKİ’nin kartlı su sayaçlarına yürütmeyi durdurma
Ankara 11. İdare Mahkemesi, borcu nedeniyle sökülen mekanik su sayaçları yerine 
kartlı sayaç takılmasına ve karşılığında 300 YTL bedel alınmasına ilişkin ASKİ Yöne-
tim Kurulu’nun 18 Mayıs 2005 tarih ve 219 sayılı kararının ilgili bendinin yürütmesini 
durdurdu. Mahkemenin davada verdiği yürütmeyi durdurma kararında, anayasal anla-
yışa göre belediyelerin, “belde halkının mahalli ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçmen-
ler tarafından oluşturulan tüzel kişiler” olduğuna dikkat çekildi. Bu anlayışın içme ve 
kullanma suyu hizmetinin vatandaşa sunulmasını düzenleyen mevzuata da yansıdığı 
belirtilen kararda, “hizmetin karşılığının alınmasının, hizmet sunumundan sonra gerçek-
leşecek bir aşama olarak belirlendiği” vurgulandı. Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin kesin-
leşen kararı ile 11. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararının, su ve doğalgaz 
başta olmak üzere, ön ödemeli tüm hizmetler açısından emsal teşkil ettiğini söyleyen 
Avukat Emre Baturay Altınok, “belediyelerin, hukuk devletinin gereği olarak ön ödemeli 
sisteme son vermeleri, ticari kazancı ön plana çıkaran anlayıştan dönmeleri gerektiğini” 
ifade etti. 24 Aralık 2008-CNN Türk

Türk İş: Açlık sınırı 740, yoksulluk sınırı 2 bin 409 YTL oldu
Türk-İş, Aralık ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırını yaklaşık 740, yoksulluk sınırını 
2 bin 409 YTL olarak açıkladı. Konfederasyonun Aralık ayı için yaptığı “açlık-yoksulluk 
sınırı” hesabına yer verilen açıklamaya göre, “insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi” 
için gerekli olan ve “yoksul sınırı” olarak nitelenen tutar 2 bin 409,35 YTL olarak tespit 
edildi. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması 
gereken ve “açlık sınırı” olarak adlandırılan harcama tutarı ise 739,67 YTL olarak 
hesaplandı. Ayrıca açıklamada, 4 kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken 
asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 0,22 oranında yükseldiği, yıllık orta-
lama artışın da yüzde 12,23’ü bulduğu belirtildi. 24 Aralık 2008-AA

Melih Gökçek’ten Ankaralılara dev indirim!
Başkent Ankara’da, doğal gazın metreküp fi yatında 0,000544 YTL (sıfır tam milyonda 
544 YTL) indirim yapıldı. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğünden yapı-
lan yazılı açıklamaya göre, doğal gazın satış fi yatındaki birim hizmet ve amortisman 
bedeli, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak 1 Ocak 2009’dan itibaren geçerli olmak 
üzere metreküpte 0,088391 YTL’den 0,087930 YTL’ye indirildi. İndirim, satış fi yatına 
metreküpte KDV dahil 0,000544 YTL olarak yansıyacak. Bu indirimle Ankaralı bir 
tüketici yaklaşık 10 bin metreküp doğalgaz satın alırsa 5 YTL avantaj sağlamış olacak. 
Ankara’da 4 kişilik ortalama bir aile kombi ile ısınma amaçlı doğalgaz kullandığında 
ayda yaklaşık 300 metreküp doğalgaz harcıyor. 300 metreküp doğalgaza yaklaşık 
324 YTL ödeyen bir Ankaralı, son indirimle 5 YTL tasarruf edebilmek için 33 ay kombi 
yakması gerekiyor. 25 Aralık 2008-Radikal

Dikkat! Suya gizli, elektriğe 1.18 zam geldi
Konutlarda ödenen su faturaları her ay ortama 4 YTL daha fazla gelecek.Yeni yılda 
ödenecek çevre temizlik vergisine (çöp vergisi) zam yapıldı. Elektrik fi yatları da 1 
Ocak’tan itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlendi. 1 Ocak’tan itibaren konutta 
kullanılan elektrik yüzde 1.18 zam ile 19.8 YKr’ye çıkacak. Çevre ve temizlik vergisine 
yüzde 12 zam yapıldı.Vergi konutlarda su tüketim miktarı esas alınarak hesaplanıyor. 
2008’de metreküp başına büyükşehirlerde 18 Kuruş, diğer yerlerde 15 Kuruş olarak 
uygulanmıştı. 2009’da ise bu rakam büyükşehirlerde metreküp başına 20 Kuruş, diğer 
yerlerde ise 16 Kuruş olarak hesaplanacak. 4 kişilik bir ailenin ortalama 20 metreküp 
su tükettiğini hatırlatarak her ay su faturalarımızın 4 YTL daha fazla olacağını şimdiden 
söylenebilir. 25 Aralık 2008-Anka

Emek örgütleri, 2009 bütçesine karşı TBMM önündeydi
Emek örgütleri ve toplumsal muhalefet bileşenleri 2009 bütçesine karşı bugün TBMM 
önündeydi. KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla yapılan açıklamada emekçiler, 
IMF için değil halk için bütçe istediler. “Sermayeye, IMF’ye, savaşa değil halk için bütçe 
istiyoruz” pankartı açan kitle içeride görüşmeleri yapılan bütçeyi, “IMF’e değil halk için 
bütçe”, “Savaşa değil eğitime, sağlığa bütçe”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka 
hesap verecek” sloganlarıyla onaylamadıklarını ifade ettiler. Basın açıklamasını yapan 
KESK Genel Başkanı Sami Evren, “2009 bütçesi emekçi düşmanı, sadaka bütçesidir, 
savaşa kaynakları aktaran antidemokratik, militer, piyasa dostu bir bütçedir dedi. AKP 
iktidarının halk düşmanı bu bütçeyle krizin faturasını halka kesmek istediğini belirten 
Evren, IMF’nin istekleriyle yoksulluğun her geçen gün daha fazla arttığını söyledi.  
 26 Aralık 2008-sendika.org

Katliamcı pilotlar Konya’da eğitiliyor
Gazze saldırılarını Erdoğan sert bir dille kınadı ama İsrail’le Türkiye’nin siyasi, ekono-
mik ve askeri işbirliğini sürekli geliştiren de AKP hükümeti. Başbakan Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki sivil halka 
yönelik katliamını “sert bir dille” eleştirdiler, ancak, Türkiye İsrail’den silah alarak bu 
ülkeye milyarlarca dolar akıtırken, Gazze’yi bombalayan İsrail Hava Kuvvetleri’ne 
mensup pilotlar “kent bombardımanı” eğitimini Konya’da alıyor.Yıllardır yapılan Anadolu 
Kartalı Tatbikatı, Türkiye, ABD ve İsrail hava kuvvetlerine bağlı uçaklarca gerçekleştiri-
liyor. 28 Aralık 2008-SoL

TRT’de yayınlanan Maraş Katliamı belgeselini hazırlayanlar da 
BBP’li çıktı!
Ermeni gazeteci Hrant Dink’in, Maraş katliamının sorumluları arasında gösterildiği 
TRT’de yayınlanan Şahların Labirenti belgeselinin ardından da BBP’liler çıktı. Hrant 
Dink’i, Maraş katliamının sorumluları arasında gösteren TRT dizisinin konsept danış-
manları da BBP’li çıktı. İddiayı TRT’de ortaya atan ve Maraş katliamından yargıla-
nan Ökkeş Şendiller de, BBP’den milletvekilli olmuştu. Dink cinayetinin yaşandığı 
ilk günlerce Yazıcıoğlu ile Erhan Tuncel’in fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Yasin Hayal’de 
mahkeme çıkışından ‘Yaşasın BBP’ sloganı atmıştı. Dizinin konsept danışmanlarından 
Hakkı Öznur, Büyük Birlik Partisi’nde politika yaptı ve Genel Başkan yardımcısı oldu. 
1985’ten bu yana Ülkücü Hareketin yayın organları olan Yeni Düşünce, Bizim Ocak, 
Bizim Dergah, Nizam-ı Alem, Yeni Hafta, Alperen gibi dergi ve gazetelerde makaleler 
yazdı. Diğer konsept danışmanı Zülfü Canpolat ise, BBP’nin adı ‘’Alperen Ocakları’’ 
olarak değiştirilen eski gençlik kolu Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu Kurucu Genel 
Başkanıydı. Dizide metin yazarlığını ise gazeteci Avni Özgürel yaptı. 

28 Aralık 2008-ANF

AKP’nin kömürü halkı zehirliyor
Ankara’da belediyenin dağıttığı yardım kömürlerinde arsenik oranının limitlerin kat kat 
üstünde olduğu belirlenirken Sivas’ta da iki gün içerisinde yaşanan zehirlenmelerin 
sorumlusunun dağıtılan kömürler olduğu öğrenildi. Çevre Bakanlığı’nın “hiçbir tehlike 
yok “ demesi üzerine bakanlığı birlikte ölçüm yapmaya çağıran ODTÜ Kimya Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Semra Tuncel kükürt oranlarının Çevre Bakanlığı limitlerini kat 
kat üzerinde olduğunu söyleyerek “Çevre Bakanlığı limitleri binde 9, hatta onu binde 5’e 
düşürmeyi hedefl iyorlar ama halka dağıtılan kömürlerde binde 25-30 gözlemliyoruz” 
dedi. Bu kömürün kullanılmaya devam etmesi durumunda bu Şubat ve Mart’tan itibaren 
etkilerinin görüleceğini ifade eden Tuncel, yaşlılarda kıştan bahara geçişte ölüm oranı-
nın artacağı, mevsim dönümlerinde hastalıkların sıklaşacağı uyarısında bulundu.

29 Aralık 2008-ANF

Gökçek yaftalamaya devam ediyor
Kentsel dönüşüm planları ve ranta dayalı kentsel politikaları nedeniyle halkın tepkisini 
çeken Melih Gökçek, kendisine muhalefet eden kişi ve kurumları hedef göstermeye 
devam ediyor. Son olarak katıldığı bir televizyon programında ASKİ Su ve Kanal Çalı-
şanları Derneği (SUKA-DER) Başkanı Orhan Doğan’ı hedef tahtasına koyan Gökçek, 
Doğan’ı ‘terörist’ ilan etti. Gökçek daha önce de Dikmen Vadisi halkının avukatlığını 
üstlenen Ender Büyükçulha’yı ‘kadrolu eylemci’ ilan etmişti. SUKA-DER Başkanı Orhan 
Doğan yaptığı yazılı açıklamayla Gökçek’ten bu aymazlığının hesabını hukuken sormak 
için 30.000 YTL’lik tazminat davası açtığını duyurdu. Bu asılsız suçlamalarla Gökçek’in 
Ankara halkını kandıramayacağını ve öncelikle haksız olarak aldığı doğalgaz parasının, 
fahiş fi yatla sattığı doğalgaz sayacının, iki kez aldığı su sayaç bağlantı parasının hesa-
bını vermesi gerektiğini vurgulayan Doğan “Sen Ankara halkını soyacaksın; bizler ise 
açıkladığımız için terörist olacağız, öyle mi? Öyle ise, biz ‘teröristliğe’ devam edeceğiz.” 
dedi.  30 Aralık 2008-sendika.org

Tüccarlığıma yasal engel yok
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, CHP’li üyelerin, “ticari 
faaliyette bulunduğu için RTÜK üyeliğinin düşmesi” talebiyle açtıkları davada Armada 
Alışveriş Merkezi’ndeki ortaklığına RTÜK üyeliğinin engel olmadığı savunması yaptı. 
Akman, Devlet Memurları Kanunu’nun, devlet memurları için öngörülmüş olan tica-
ret yasağının Üst Kurul üyeleri için uygulanamayacağını iddia etti. Akman, üyeliğinin 
düşmesi için yapılan oylamanın 6’ya karşı 3 oyla reddedildiğini, karara muhalif kalan 
CHP’li RTÜK üyelerinin dava açmalarına ise hukuki imkan bulunmadığını savundu.

31 Aralık 2008 - Hürriyet
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CHP ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI 
MURAT KARAYALÇIN TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Karayalçın, 
10 Ocak 2009 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti. Görüşmede, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Selçuk Uluata ve TMMOB Genel Sekreteri Hakan Genç hazır 
bulundu.

KİTAPLARIMIZI TOPLUYOR, KÜTÜPHANEMİZİ 
DOLDURUYORUZ...

TMMOB’nin 54 yıllık bilgi birikimi artık “TMMOB Kütüphanesi”nde 
bir araya geliyor. Kurulduğu 1954’ten bu yana TMMOB ve Bağlı 
Odalar tarafından çıkarılan yayınlar, altyapısı tamamlanan “TMMOB 
Kütüphanesi”nde toplanacak. 2008 yılında kendi yerine taşınan 
TMMOB, aynı tarihlerde TMMOB ve Bağlı Odaların yayınlarını 
tek çatı altında toplayabilmek ve TMMOB’nin kurulduğu yıldan bu 
döneme biriktirdiklerini, hem TMMOB üyeleri, hem kamuoyuyla 
paylaşabilmek için “TMMOB Kütüphanesi” projesini hayata geçirdi. 
Selanik Cad. 17/11 adresinde oluşturulan kütüphanenin altyapısı 
tamamlandı, sıra yayınların toplanmasına geldi.

EMEP, TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

Emek Partisi (EMEP), 12 Ocak 2009 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti. 
EMEP Genel Başkan Yardımcıları Abdullah Varlı ve Haydar Kaya 
ile GYK Üyeleri Öznur Oğuz, Selma Gürkan ve Fevzi Ayber’in katıl-
dığı ziyarette, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç hazır bulundu.

FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR !!!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 13 Ocak 2009 
tarihinde İsrail’in Filistin’e yönelik devam eden saldırıları üzerine bir 
basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında “TMMOB, İsrail’i, onun 
Filistin halkına yaptığı katliamları destekleyen başta ABD ve tüm 
emperyalist güçleri ve bu saldırıya sessiz kalanları lanetlemektedir. 
Filistin halkına yapılanların unutulmayacağını biliyor ve insanlığın bu 
büyük trajedisinin hesabının bir gün mutlaka sorulacağına inanıyo-
ruz. TMMOB, direnen Filistin halkının yanındadır” denildi.

YÖK NE DİYOR ANLAYAMADIK!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, YÖK Başkan-
lığı’nın üniversite öğretim elemanlarının meslek örgütlerinin yönetim 
ve denetim organlarında yer alamayacağına ilişkin açıklaması ve 
basında yer alan haber üzerine yayımladığı tekziple ilgili olarak 13 
Ocak 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında 
“Mühendislik ve mimarlık mesleğinin pratiği ile teorisini birbirinden 
koparmaya çalışanlar, totaliter yönetim özleyicileri olabilir. Böyle bir 
özlem içinde olanları üniversite kavramının kendisi reddeder. Üniver-
siteleri yönetebilmek için ya üniversitelerin misyonuna layık olmak 
gerekir ya da istifa” denildi.

ÜLKEMİZDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK 
VAZGEÇİLEMEZ BİR GÖREVDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Enerji Verimli-
liği Haftası” dolayısıyla 15 Ocak 2009 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada, “Küresel kapitalizmin küresel krizinin yaşandığı 
bu dönemde bile, ülkemizde enerji verimliliğini yükseltmek vazgeçi-
lemez bir görev olarak önümüzde duruyor. TMMOB ve bağlı odaları 
enerji konusundaki bilimsel araştırmaları ve teknik uygulamaları 
“enerji ve enerji verimliliği” sempozyumlarında ortaya koymakta-
dır. TMMOB ve bağlı odaları enerji verimliliği konusunda giderek 
artan sayıda, yurdun dört bir yanında bilimsel toplantılar, paneller, 
sempozyumlar yapmaya devam etmektedir. Bu sempozyumlarda 
üretilen görüşlerin ilgililerince dikkate alınacağına inanmak istiyoruz. 
TMMOB, toplumun refahı için ucuz, temiz, kaliteli enerjinin verimli 
üretilmesini ve verimli kullanılmasını savunuyor, savunmaya devam 
edecek” denildi.

TMMOB YÖNETİM KURULU-İKK SEKRETERLERİ TOPLANTISI 
YAPILDI

“Yerel yönetimler ve seçimler” gündemiyle gerçekleştirilen TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile İKK Sekreterleri ortak toplantısı 17 

Ocak 2009 Cumartesi günü Makina Mühendisleri Odası Toplantı 
Salonu’nda yapıldı.

29 Mart seçimleri öncesi yerel yönetimler, yerel yönetim politika-
ları üzerine görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, İKK temsilci-
leri kendi illerine özgü sorunları ve yaptıkları çalışmaları anlattılar. 
Toplantıda; TMMOB Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan komis-
yon tarafından hazırlanan “Nasıl Bir Kent, Nasıl Bir Yerel Yönetim” 
başlıklı taslak rapor üzerine de görüşüldü.

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI 
YAPILDI

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkanları ortak toplantısı 
17 Ocak 2009 Cumartesi günü Makina Mühendisleri Odası Toplantı 
Salonu’nda yapıldı. Toplantıda; TMMOB Yönetim Kurulu kararı ile 
oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan “Nasıl Bir Kent, Nasıl Bir 
Yerel Yönetim” başlıklı taslak rapor üzerine görüşüldü.

HRANT DİNK’İ SAYGIYLA ANIYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu başkanı Mehmet SOĞANCI 19 Aralık 2009 
Pazartesi günü Hrant Dink’i anmak için açıklama yaptı. Açıklamada 
Soğancı, “Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katle-
dilmesinin üzerinden iki yıl geçti. Bu iki yılda, Dink davasında yargı 
süreci suçluların cezalandırılması yerine şovenist propagandaların 
yapıldığı duruşmalarla akılda kaldı. TMMOB, Hrant Dink’in öldürül-
mesinin Susurluk, Şemdinli, Ergenekon, kontgerilla örgütlenmesi 
ve 1970’li yıllardan bugüne devam eden faili meçhul cinayetler gibi 
karanlık eylemlerinin bir parçası olduğunu bilmektedir. TMMOB, 
Hrant Dink’i öldüren zihniyet cezalandırılmadıkça “Eşit, demokratik 
ve özgürlükçü bir Türkiye”nin gerçekleşemeyeceğini bilmektedir. 
Farklı kültürlerin, düşüncelerin ve inanışların bir arada kardeşçe 
yaşayacağı bir Türkiye özlemiyle Hrant Dink’i ölümünün ikinci yılında 
saygıyla anıyoruz” diye belirtti.

AKP HÜKÜMETİ “NÜKLEER SANTRAL İHALESİ KOMEDİSİ”NE 
SON VERMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 20 Ocak 2009 
tarihinde nükleer santral ihalesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. 
Soğancı açıklamasında “Nükleer santraller tüm dünyada terk edilir-
ken, neden siyasal iktidar Türkiye’ye nükleer santral yapılmasında 
bu kadar ısrarlıdır? Bu ısrarın nedeni; Türkiye’nin enerji sorununu 
çözmek değil, ülkemizi nükleer santral endüstrisine pazar yapmaktır. 
Ülkemizin “nükleer santrallerden elektrik üretme macerasına” atılma-
sına gerek yoktur. Bu komediye derhal son verilmelidir” diye belirtti.

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 DÜZENLEME KURULU 
1. TOPLANTISI YAPILDI

Bu yıl on yedincisi gerçekleştirilecek “TMMOB Sanayi Kongresi 
2009”un ilk Düzenleme Kurulu toplantısı 24 Ocak 2009 tarihinde 
MMO Genel Merkezi’nde 22 kişinin katılımıyla yapıldı. Sekreteryası 
TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülen 
Kongrenin başlığı “Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye Sanayinin Yeni-
den Yapılanması, Planlamada Model Önerileri, İstihdam Öncelikli 
Bölgesel Refah ve Kalkınma” olarak belirlendi.

TMMOB BOREN ÇALISMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Boren Calisma Grubu 22 Ocak 2009 tarihinde TMMOB’de 
toplandı. Toplantıya; Alaeddin Aras, Ilker Ertem, Musa Kırca ve 
Funda Altun katıldı. Toplantıda; BOREN bünyesinde desteklenen 
projelerin üyelerce genel olarak gözden geçirilmesine, Tarımbor 
projesinin; teknik içeriği, uygulama olanakları, bu projeye paralel 
olarak tamamlanmış ve devam etmekte olan araştırma çalışmaları-
nın incelenmesi ve yasal uygulama çerçevesinde daha detaylı olarak 
değerlendirmeye alınmasına ve bu proje ile ilgili olarak BOREN’de 
yetkili uzmandan bilgi alınmasına karar verildi.

ODA YAZMAN (SEKRETER) ÜYELERİ TOPLANTISI YAPILDI

Oda Yazman üyeleri ile ilk toplantı 10 Odanın katılımıyla 26 Ocak 
2009 tarihinde yapıldı. Toplantıda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
tarafından TMMOB’ye ve Odalara gönderilen “Yükseköğretim Yeter-
likler Çerçevesi Taslak Raporu Hakkında Paydaşları Bilgilendirme 
Toplantısı” konulu yazı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İMO  ANKARA  ŞUBE  BÜLTEN  OCAK  2009
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Kadir ÖZYURT KIRIKKALE-2005
İngilizce(Orta), Rusça(Orta) A.CAD, Ms Project, 
Primevera, Sta4CAD, ProBİNA

Satuk Buğra ERSOY SELÇUK ÜNİ.-2007 İngilizce(Orta) A.CAD, Sta4CAD, İdeCAD, Sap2000

Damla TOKLU KIRIKKALE-2008 İngilice(İyi), Fransızca(Başl.) A.CAD, ProBİNA, HECRAS, Epanet

Ünal POLAT ADANA İ.T.İ.A-1978
İngilizce(Orta), Rusça(Orta), Fransızca(Orta) Ms Project, 
Hakediş Programları

Hasan ÇOŞKUN SÜLEYMAN DEMİREL- 2006 İngilizce(Orta) A.CAD, Sta4CAD

Koray YILMAZ PAMUKKALE-2008 İngilizce(Orta), A.CAD, Sta4CAD, İdeCAD, Sap2000

Demet İSMİHAN CUMHURİYET-2007 İngilizce(Orta) A.CAD, Sta4CAD, İdeCAD

Sedat HAN ODTÜ-2003
İngilizce(İyi), Rusça(İyi) Ms Project, Primevera, 
Delphi, Sap2000, MathCAD, A.CAD

Zeynep AKŞENGÜR ÇUKUROVA-2007 İngilizce(İyi), Almanca(Orta) A.CAD, Sap2000

Esergül ÖZDEMİR CUMHURİYET-2008 İngilizce(Orta), A.CAD, Sta4CAD, Sap2000

Hakan AYDIN Dokuz Eylül-2008 İngilizce(İyi) A.CAD, Sta4CAD, Sap2000

Cengiz ÇİL Dokuz Eylül-2008 İngilizce(İyi), A.CAD, İdeCAD, Sap2000

Fikri Erdem KÖKBAY Osmangazi-2006 İngilizce (Orta), A.CAD, ProBİNA

ARTIK MAİL ADRESİNİZE DE GÖNDERİLECEK
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin çıkarmış olduğu aylık haber bülteni olan 
“Ankara Bülten”, posta adreslerinizin yanı sıra artık elektronik ortamda da adreslerinize 

gönderilecek.  Gönderimin sağlıklı yapılabilmesi için Oda’ya kayıt bilgilerinizin 
güncellenmesi gerekmektedir. 

Oda Kayıt Bilgilerinin Güncellenmesi İçin;
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 

Necatibey Caddesi No: 57 Kızılay / ANKARA
Tel: 0312 294 30 66 • Fax: 0312 294 30 77
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