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YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNE DOĞRU…

Yerel seçim günlerini yaşadığımız bu dönemde, “nasıl bir yerel yönetim, nasıl bir yerel yönetici istiyoruz” 
soruları da ağırlık kazanmaktadır. Yaşanan süreçler sonucunda geldiğimiz noktada piyasalaşma ve gericilik 
mantığını oldukça iyi sindirmiş olan mevcut yerel yönetimler, kent yönetiminde kamusal yarar ve toplumsal 
öncelik gibi kaygılar taşıyan kişi, kurum ve demokratik kitle örgütleriyle giderek daha fazla çatışır hale 
gelmişlerdir. 

Bugün başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere neredeyse bütün AKP’li belediyelerin kendi 
kentlerinin örgütleriyle çatışır halde olması tesadüf değildir. Belli ve planlı bir zihniyetin kent alanındaki 
yansıması olarak görülen bu durum, toplum karşıtı ve sermaye dostu mantığın, anti-demokratik tahammülsüz 
yönetim algısının bir tezahürüdür.

Oysa ki, bugün ne kadar görmezden gelinirse gelinsin kentin asıl sahiplerinin o kentte yaşayanlar ile 
toplumsal yarar gözeten kent örgütlenmeleri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu örgütlenmeler, mevcut 
yerel yönetim anlayışlarının ısrarla görmek istemediği, hatta yerel politika ve hizmetler sürecinde özellikle 
dışladığı unsurlardır. 

Buna karşın, kentte gerçekten insan yaşamına nüfuz edebilen toplumsal uygulamaların ve kamusal belediye 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi adına sürece dahil olmak da kentin örgütlü kurumları olarak bizlere düşen 
en önemli görevlerden biridir. Bu anlayışla kentimize sahip çıkmak ve kentin sorunlarını tespit ederek 
taleplerimizi dile getirmek, demokratik kitle örgütleri olarak bizler için kamusal bir görev olduğu kadar 
ahlaki bir sorumluluktur da aynı zamanda.

Bizlerin kent yaşamının ortaklığına ve kent hayatının kamusallığına vurgu yapan bakış açımız, hem kentteki 
yerel yönetim süreçlerinin, hem de yerel yönetim hizmetlerinin doğasına dair taleplerimizi belirlemektedir. 

Bizler öncelikle Ankara’nın, son 15 yılına damga vuran gerici ve piyasacı yönetim anlayışından bir an önce 
kurtarılması gerektiği fikrindeyiz. 

Bunun yerine, toplumsal yarar ve sosyal adalet ilkesinin egemen kılınacağı, kamu yararının en öncelikli tercih 
kabul edileceği bir sosyal belediyecilik istiyoruz. Saydam, açık ve katılımcı bir yönetim biçimini benimseyen, 
demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları ile çatışmayan, tam tersine bu kurumlarla yönetim süreçlerinde 
ortak bir dayanışma ve fikir alışverişi geliştirebilen bir yerel yönetim anlayışı bekliyoruz.

Belediyeyi hem idari hem de sosyal anlamda bir kamu kurumu olarak gören ve belediye birimlerinin 
özelleştirilerek şirketleştirilmesine fırsat sunmayan, sadece kent halkı ile değil kendi çalışanları ile de 
barışık bir yönetim istiyoruz. Başkent’i her alanda tekrar yaşanabilir bir duruma getirme arzusu olan; su, 
ulaşım, barınma, enerji gibi temel kentsel ve kamusal hizmetlerin kentlilere ucuz, erişilebilir ve nitelikli 
olarak sunulmasını sağlayabilen; harcamalarının hesabını verebilen, kentlilerin vergileriyle oluşturulan 
belediye bütçesini yine kent için en verimli şekilde kullanabilen bir yerel yönetici istiyoruz.

Kentlerin estetik, sosyal, kültürel ve maddi anlamda gelişim olanaklarını yaratabilen;  kentlilerin kendilerini 
geliştirebilme ve kentte rahatça var olabilme imkanlarını gerçekleştirebilen; temiz, güvenli ve engelsiz 
bir kent ortamı oluşturabilen; kısaca kentteki tüm gruplar ve kesimler için ihtiyaçlara uygun kullanılabilir, 
ulaşılabilir mekanlar yaratabilen yerel yöneticiler istiyoruz. 

Kent yönetiminde öncelikli olarak halk yararı gözetilmesini, üzerinde çokça oynanan, sürekli değiştirilen ve 
temel hedefi sermaye gruplarına rant aktarmak olan kentleşme ve kentsel dönüşüm projelerinin hakkaniyet 
ve sosyal duyarlılık çerçevesinde ele alınmasını talep ediyoruz. 

Bu isteklerin hiçbirinin gerçek dışı ya da uzak olmadığını biliyoruz. Tam tersine, böyle bir yerel yönetim 
anlayışının şu dönemde sadece Ankara için değil tüm Türkiye için örnek oluşturacak yeni bir zihniyetin 
göstergesi olacağı inancıyla taleplerimizi sıralıyoruz. 

O yüzden, toplum karşıtı mevcut yapılanma karşısında kentin sadece sakini değil sahibi olmak; yaşamımızdan, 
kentimizden ve kendi geleceğimizden feragat etmemek gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, bizim gidecek başka 
yerimiz yok.  

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi 18. Dönem Yönetim Kurulu
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2009 YILI PERŞEMBE SEMİNERLERİ

İdeCAD Statik Versiyon 6 Yazılımı, Detaylı 
Bilgilendirme ve 2007 Deprem Yönetmeliği’nin 

Yazılımdaki Uygulamaları

29 Ocak 2009 Perşembe günü İnşaat Mühendisleri Odası 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen semineri İnş. 
Müh. Levent ÖZPAK sundu. Özpak, seminere katılanla-
ra programın tanıtımını yapıp, yeni proje açma, arayüz, 
veri girişi, veri kontrolleri, proje ve 2007 TDY bilgilerinin 
düzenlenmesi ve analiz hakkında bilgiler verdi.

TSE EN 206-1 Kapsamında
Beton Üretimi ve Kalite Kontrolü

Selim YÜCEL ve Engin DEMİR’in sunduğu seminer 5 Şubat 
2009 Perşembe günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yücel ve Demir, semi-
nere katılanlara TSE EN 206-1 kapsamında beton üretimi 
ve kalite kontrolü hakkında bilgiler verdi.

Neden Kirişsiz Döşeme ve 
Hangi Deprem Bölgelerinde Kullanılmalıdır?

12 Şubat 2009 Perşembe günü İnşaat Mühendisleri Odası 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen semineri İnş. 
Yük. Müh. A. Ruzi ÖZUYGUR ve İnş. Yük. Müh. Çetin 
GELEKÇİ sundu. Özuygur ve Gelekçi, seminere katılanlara 
kirişsiz döşeme ve kullanıldıkları deprem bölgeleri hak-
kında bilgiler verdi.

Tarihi Eserlerin Geoteknik Sorunları

Öğr. Gör. Ünsal SOYGÜR’ün sunduğu seminer 19 Şubat 
2009 Perşembe günü İnşaat Mühendisleri Odası Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Soygür, seminere 
katılanlara tarihi eserlerin geoteknik sorunları hakkında 
bilgiler verdi.

TS498: Rüzgar, Buz ve Kar Yüklerinin Yeniden 
Tanımlanması

26 Şubat 2009 Perşembe günü İnşaat Mühendisleri Odası 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen semineri Dr. 
Gökhan TUNÇ ve İnş. Yük. Müh. Çetin GELEKÇİ sundu. 
Tunç ve Gelekçi, seminere katılanlara TS498: rüzgar, buz 
ve kar yüklerinin yeniden tanımlanması hakkında bilgiler 
verdi.

Kazıklı Temel Tasarımı ve Uygulanmasında 
Karşılaşılan Zorluklar

İnş. Yük. Müh. A. Ruzi ÖZUYGUR ve İnş. Yük. Müh. 
Çetin GELEKÇİ’nin sunduğu seminer 5 Mart 2009 Per-
şembe günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. Özuygur ve Gelekçi, seminere 
katılanlara kazıklı temel tasarımı ve uygulanmasında kar-
şılaşılan zorluklar hakkında bilgiler verdi.
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“AŞIRI YÜK ALTINDA BETONARME YAPILAR” SEMİNERLERİ
İnşaat Mühendisleri Odası, Amerikan Beton Enstitü-
sü ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü işbirliği ile 
düzenlenen “Aşırı Yük Altında Betonarme Yapılar (RC 
Structures Under Extreme Loading)” adlı meslekiçi 
eğitim programı 19-20 Şubat 2009 tarihlerinde ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde American Beton Esti-
tüsü Başkanı Luis E. Garcia’nın katılımıyla yapıldı.

İlk gün Luis E. Garcia “ACI 318-08 Sismik Tasarım Gerek-
lilikleri (ACI 318-08 Seismic Design Requirements)” ve 
“Depreme Dayanıklı İsninat Duvarı Tasarımı (Shear Wall 
Design for Earthquake Resistance)”, ODTÜ’den Yrd. 

Doç. Özgür Kurç ve Prof. Dr. Güney Özcebe ise “Türk Deprem Koduna Göre İstinat Duvarı Tasarımı, Karşılaştır-
malı Çalışma (Shear Walls Design According to Turkish Earthquake Code, A Comparative Study)” başlıklarında 
sunumlar yaptılar.

İkinci gün ise Luis E. Garcia “Betonarme Yapıların Yapısal Analizinde Değerlendirme (Judgement in Structural 
Analysis of Reinforced Concrete Structures)” ve “Aşırı Yük Altında Betonarme Yapılar (Reinforced Concrete Struc-
tures Under Exraordinary Loading Events)”,  ODTÜ’den Prof. Dr. Polat Gülkan “Depreme Dayalı Performans, 
Mühendislik Temel Kavramları (Performance Based Earthquake Engineering: Basic Concepts)” başlıklarında 
sunumlar yaptılar.

“MAKRO PROGRAMLAMA” KURSU
“Makro Programlama” kursu 10 Şubat 2009 Salı günü 
İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde üçüncü defa veril-
meye başladı.

Kursu veren İnş. Müh. Kazım KARAAĞAÇ kurs süre-
since, Makrolarla Çalışmak, VBA Programlamaya Giriş, 
Prosedür ve Fonksiyonlar, Excel’de VBA Programlama, 
AutoCAD’de VBA Programlama, AutoCAD ve Office 
Uygulamalarının Birlikte Kullanılması başlıkları altında 
bilgiler verecek.

19 kişinin katıldığı ve toplam 24 saat (3 hafta) devam 
edecek olan kursa katılanlara katılım belgesi verile-
cektir.

“YATIRIM PROJELERİNE İLİŞKİN İŞ PROGRAMLARININ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DÜZENLENMESİ” KURSU

“Yatırım Projelerine İlişkin İş Programlarının Bilgisayar 
Destekli Düzenlenmesi Kurs Programı” 15 Şubat 2009 
Pazar günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde başladı. Toplam 16 kişinin katıldığı kurs 
İnş. Müh.-Hukukçu Emeldar ORTAYLI tarafından veri-
liyor.

Emeldar ORTAYLI kursta; Kritik Patika Metodu (CPM), 
Proje Faaliyetlerinin Oluşturulması, Faaliyetler Ara-
sı İlişkilerin Kurulması, Kod Sisteminin Oluşturulma-
sı, Faaliyetlerin Ayrımı ve Sıralanması, Zaman Analizi 
(Programlama), İş Programının Güncelleştirilmesi ve Değerleme, İş Programının Revizyonu, Çubuk Diyagram ve 
Kutu Diyagramlar, kaynak maliyeti Tanımlanması ve Yüklenmesi, Kaynak Analizi, Süre-Maliyet Analizi, Çeşitli 
Çıktı Tiplerinin Düzenlenmesi başlıklarında bilgiler verecek. Toplam 42 saat devam edecek kursa katılanlara kurs 
sonunda katılım belgesi verilecek.
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPI TASARIMI MÜHENDİSLİK YAPILARININ 
SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ-1 (BAŞLANGIÇ SEVİYE) KURSU

“Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı Mühendislik Yapı-
larının Sonlu Elemanlarla Analizi-1 (Başlangıç Seviye) 
Kursu” 11 Şubat 2009 Çarşamba günü İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde başladı.

Kursu veren İnş. Müh. Özhan KALE kurs süresince, 
genel kavramlar, yapısal çözümlemede sonlu elemanlar 
yöntemi, temel kavramlar ve malzeme özellikleri, bil-
gisayar destekli yapı tasarımı mühendislik yapılarının 
sonlu elemanlarla analizi yapısal çözümleme programı, 
bilgisayar destekli yapı tasarımı mühendislik yapıları-
nın sonlu elemanlarla analizi kullanıcı ara yüzü, yapısal 
çözümleme ve tasarım için SAP2000’de işlem aşamaları başlıkları altında bilgiler verip çözümlü örnekler yapa-
cak. 18 kişinin katıldığı ve toplam 30 saat devam edecek olan kursa katılanlara katılım belgesi verilecektir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPI TASARIMI MÜHENDİSLİK YAPILARININ 
SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ-2 (İLERİ SEVİYE) KURSU

“Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı Mühendislik 
Yapılarının Sonlu Ele-manlarla Analizi-2 (İleri Seviye) 
Kursu” 20 Şubat 2009 Cuma günü İMO Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde başladı.

Kursu veren İnş. Yük. Müh. Koray KADAŞ kurs süresince, 
başlagıç seviyesi konularının kısa bir tekrarını yapıp, 
yapıların dinamik analizi, deprem bölgelerinde yapılacak 
bina-lar hakkında yönetmelik başlıkları altında bilgiler 
verip çözümlü örnek-ler yapacak. 11 kişinin katıldığı 
ve toplam 30 saat devam edecek olan kursa katılanlara 
katılım belgesi verilecektir.

“2007 AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA 
YÖNETMELİK VE UYGULAMALARI” KURSU

“2007 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik ve Uygulamaları Kursu” 7-8 Mart 2009 
günlerinde İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Toplam 40 kişinin katıldığı kurs İnş. Yük. Müh. Ali Ruzi 
ÖZUYGUR ve Dr. Gökhan TUNÇ tarafından veriliyor.

Özuygur ve Tunç kursta; Deprem Nedir ve Tarihçesi, 
Depremlerin Kayıt Altına Alınması, Deprem Şartname-
leri ve Tarihçesi, Eşdeğer Deprem Yükü Metodu, Modal 
Analiz Metodu, Zaman Tanım Alanında Hesap Metodu, 
Performansa Dayalı Analiz Metodu, İzolatörler, Aktif 
ve Pasif Kontrol Yöntemleri, Türkiye Deprem Haritası, 

Deprem Önceden Tahmin Edilebilir mi?, Deprem Şiddetleri ve Yaygın Kullanım Hataları, Depreme Dayanıklı Yapı 
Tasarımı, Hatalı Proje ve Saha Uygulamaları, 2007 ABYYHY - Bölüm 1 - Kritik, 2007 ABYYHY -Bölüm 2 - Kritik, 
2007 ABYYHY - Bölüm 3 - Kritik, Yüksek Yapılar Yönetmeliği, ANTHILL Rezidans Projesi (Yapı Yüksekliği=250 
metre) başlıklarında bilgiler verdi.  Toplam 16 saat yapılan kursa katılanlara katılım belgesi, kurs sonunda yapılan 
sınava katılıp başarı kazananlara Başarı Belgesi verilecektir.
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Kayse-
ri Temsilciliği’nin yeni hizmet binasının açılışı 24 Ocak 2009 
Cumartesi günü saat 14.00’de gerçekleşti. 

Meslektaşların mesleki niteliğini yükseltecek girişimleri daha 
kurumsal bir işleyişe kavuşturmak, SİM ve İTB gibi meslek 
vizyonuna dönük uygulamaları daha da geliştirmek, kurul ve 
komisyon çalışmalarını uygun ortamda yapabilmek ve odamı-
zın referans bir meslek örgütü olmasını sağlamak adına olan yeni binanın açılışına İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şube Başkanı Nevzat ERSAN ve İnşaat Mühendisleri Odası Eski Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet 
GÖKSOY da katıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Kayseri Temsilciliği’nin geleneksel olarak düzenlediği “Daya-
nışma Gecesi” 23 Ocak 2009 Cuma günü saat 19:00’da Kayseri’de yapıldı. Yemekte, meslekte 25. yılını dolduran 
meslektaşlarımıza onur plaketleri verildi.

Yemeğe İMO Ankara Şube Başkanı Nev-
zat ERSAN, İMO Eski Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Ahmet GÖKSOY, Kara-
bük Temsilciliği, Kırşehir Temsilciliği, 
Bolu Temsilciliği, Çorum Temsilciliği, 
Kayseri Temsilciliği’nden üyeler, Erci-
yes Üniversitesi Öğretim Elemanları 
ve Kayseri genç-İMO üyeleri katıldı. 
Yemekte açılış konuşmalarını İMO Kay-
seri Temsilciliği Başkanı İsmail ESER, 
Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR ve İMO Ankara Şube Başkanı 
Nevzat ERSAN yaptılar. 

Nevzat ERSAN konuşmasında “Bizler bu ülkenin hem mühendisleri hem de toplumsal duyarlılık sahibi insanları 
olarak, sahip olduğumuz mesleki bilgiyi toplumun hizmetine ve yararına kullanan, mesleğimizin sorunlarını top-
lumun ve ülkenin sorularından ayrı tutmayan bir geleneği temsil etmekteyiz. Bu nedenle, tüm meslek hayatımız 
boyunca mesleğimizin sahip olduğu önem ve özelliğin bizlere getirdiği sorumluluğun farkında olarak hareket 
etmeye çalışıyoruz” diye belirtti.

KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ’NİN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ 
DAYANIŞMA GECESİ



İMO Ankara Şubesi Düzce 
Temsilciliği 7 Şubat 2009 
Cumartesi günü seminer 
düzenledi. Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis Salo-
nu’nda gerçekleşen semi-
nerde iki oturum yapıldı.

Seminerin ilk oturumun-
da YPS ortaklarından İnş. 
Müh. Adnan Tanfener ve 
YPS’de Yönetici Mühendis 
Dr. Gökhan Tunç “Mühen-
dislik Hizmetlerinde Kar-
şılaşılan Genel Sorunlar” 
başlığında sunumlar yaptı.

Seminerin ikinci oturumunda ise YPS’de Yönetici Proje Mühendisi İnş. Yük. Müh. Macit Yurtsever ve 
yine Dr. Gökhan Tunç “2007 Deprem Yönetmeliği’nin Uygulanmasında Karşılaşılan Teknik Sorunlar” 
başlığında sunumlar yaptı. Tüm gün süren seminere çok sayıda inşaat mühendisi katıldı.

Çalışmak için gittiği Afganistan’da öldürülen meslektaşımız Ufuk Aydın her yıl olduğu gibi bu yıl da 7 
Şubat 2009 Cumartesi günü Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma etkinliğine ailesi, 
ODTÜ Mezunları Derneği’nden ve İnşaat Mühendisleri Odası’ndan arkadaşları katıldı.

Anma etkinliğinde söz alan 
ODTÜ Öğretim Görevlilerin-
den Erhan Karaesmen, Ufuk 
Aydın’ın ne kadar sevildiğini, 
tüm sohbet ve konuşmalarda 
adının geçtiğini ve unutulma-
yacak bir insan olduğunu söy-
ledi. Yakın arkadaşı olan Tezcan 
Öztürk de, Ufuk’un çok iyi bir 
insan olduğu kadar çok iyi bir 
mühendis olduğunu ve yerinin 
doldurmanın zor olduğunu, her 
zaman saygı ve sevgiyle ana-
caklarını belitti. İMO Ankara 
Şubesi adına konuşan Sekreter 
Yardımcısı Murat Karacaoğlu 

ise Ufuk Aydın’ın sadece Türkiye için değil aynı zamanda çalıştığı ülkeler için de önemli bir kayıp 
olduğunu, mühendislik camiasının üzüntülerini paylaştıklarını söyledi. Son olarak eşi Ergül Aydın tüm 
katılanlara teşekkür ederek Ufuk Aydın’ın her zaman yanlarında olduğunu ve daima içlerinde yaşata-
caklarını belirtti. 

DÜZCE TEMSİLCİLİĞİ SEMİNER DÜZENLEDİ

AFGANİSTAN ŞEHİDİ UFUK AYDIN
MEZARI BAŞINDA ANILDI
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 12 Şubat 
2009 Perşembe günü “Orta doğu’nun Kanayan Yara-
sı: Filistin” başlıklı panel düzenledi. Panele Filistin 
Halkıyla Dayanışma Derneği Başkanı Füsun Bandır, 
Araştırmacı Yazar Faik Bulut ve Filistinli Gazeteci 
Hasan Tahravi konuşmacı olarak katıldı.

Filistin sorununun güncelliği, son yaşanan Gazze 
saldırısı, El Fetih’ten Hamas’a el değiştiren iktidar 
ve Davos kriziyle yeniden gündeme gelen AKP’nin 
Filistin politikası gibi kritik konuların ele alındığı 
panel İMO Kongre ve Kültür Merkezi Rüştü Özal 
Salonu’nda yapıldı.

Panel’de İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Taylan Ulaş EVCİ-
MEN açılış konuşmasını yaptı ve alışık olduğumuz 
Türk medyasının gözünden değil de, biraz da Filis-
tinlilerin gözünden bakabilmek için böyle bir etkin-
lik düzenlediklerini belirtti.

Panel’de ilk sözü alan Filistin Halkıyla Dayanışma 
Derneği Başkanı Füsun Bandır oldu. Sorunun daha 
iyi anlaşılabilmesi için öncelikle Filistin-İsrail soru-
nunun tarihçesini anlatan Bandır, Filistin direnişin-
de kadınların yerine ve önemine de değindi. Şadiye 
Ebu Xazali ve Dalam Mograbi’nin Filistin direnişine 
çok büyük katkılar sunan kadınlar olduğunu söyle-
yen Bandır, arkasından 1969 ve 70 yılları arasında 
uçak kaçırma eylemleriyle ilk kadın gerilla Leyla 
Halit ve daha adını sayamadığı yüzlerce kadının bu 
direnişi her şekliyle beslediğini belirtti. İsrail dev-
letinin bugün kendini savaşlar ve katliamlar üzeri-
ne inşa etmiş bir devlet olduğunu söyleyen Bandır, 
İsrail’in burada dayandığı noktanın İkinci Dünya 

Savaşı’ndaki Yahudi soykırımını kendisine gerekçe 
göstererek, kendi yaptıklarının hoş görülmesi oldu-
ğunu belirtti.

Füsun Bandır’ın ardından sözü alan Filistinli gaze-
teci Hasan Tahravi, Türkiye’de Filistin mücadelesi-
nin son 20 yıldan beri, dinci guruplarla başlamış bir 
mücadele olduğuna dair genel bir kanı olduğunu, 
ancak aslında mücadelenin çok eskiye dayandığını 
söyledi. İsrail Devleti kurulduktan sonra Filistin-
lilerde kendilerini Arapların kurtaracaklarına dair 
düşünce olduğunu ancak 1977 İsrail-Arap savaşın-
dan sonra bu düşüncenin değişip yerini “Filistin’i 
ancak Filistinliler kurtarır” düşüncesinin aldığını 
belirten Tahvari, Filistin halkının acınacak zavallı 
bir halk olarak değil de, halklı mücadeleleri olan 
bir halk olarak algılanması gerektiğini söyledi. Tah-
vari, İsrail’in nasıl faşist bir ülke ve kana susamış 
bir toplum olduğunu bütün Filistinlilerin bildiğini 
ancak son Gazze savaşından sonra bütün dünyanın 
da İsrail’in bu gerçek yüzünü gördüğünü belirtti ve 
“Biz kendimiz için, çocuklarımız için, torunlarımız 
için bu memleketi kurtaracağız ve başkenti Kudüs 
olan, özgür, demokratik bir Filistin’i kurana kadar 
ben ve benim gibi düşünenler bu mücadeleyi sürdü-
recekler” diye ekledi.

Tahvari’den sonra sözü alan Araştırmacı Yazar Faik 
Bulut ise, Başbakan Tayip Erdoğan’ın Davos’taki söz-
lerinden sora Türkiye ve İsrail arasında biraz çelişki 
ve küslük yaratıldığını, ancak bunun çok da ciddiye 
alınacak bir durum olmadığını söyledi. Ciddi bir küs-
lükte ilişkilerin dondurulacağını, tank ihalelerinin 
bozulacağını belirten Bulut, tam tersine Ceyhan Pet-
rol Boru Hattında yeni bir rafineri kurma işini, anti 
İsrailli kahraman Başbakan’ın devreye girerek Çalık 
Grubu’na verdiğini ve Çalık Grubu’nun da rafineriyi 
Ceyhan’da yapmak yerine İsrail’de yapmayı kararlaş-
tırdığını söyledi. Başbakan’ın Davos’taki sözlerinin 
bir seçim yatırımı olduğunu ve perde arkasında da 
birilerinin “Biz orada Birleşmiş Milletler Barış Gücü 
olarak asker göndereceğiz, göndereceğiz’in altyapısı 1 
Mart Teskeresi gibi olmasın” diye düşündüğünü belir-
ten Bulut, bir tepede batıcı Dışişleri Bakanlığı’nın 
yani batılı bir zihniyetin oğlunu ve diğer tepede ise 
Fethullahçı cemaatle, Abdullah Gül’ün temsil ettiği 
Anglosakson dış politika ekolü olduğunu ve arada 
denge politikası güdüldüğünü söyledi.

PANEL
ORTA DOĞU’NUN KANAYAN YARASI: FİLİSTİN
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İki oturum olarak düzenlenen panel TMMOB Ankara 
İKK Sekreteri Ramazan PEKTAŞ’ın açılış konuşması ile 
başladı. Pektaş, BM’nin suyu hak olarak tanımlamak-
tan vazgeçip ihtiyaç olarak tanımlaya başlamasıyla bir-
likte suyun piyasalaştırılmaya başlanarak bir sömürü 
aracı haline getirildiğini söyledi ve herkesin suyuna 
sahip çıkması gerektiğini, suya sahip çıkmanın gelece-
ğe sahip çıkmak anlamına geleceğinin altını çizdi.

Başkanlığını Ramazan Pektaş’ın yaptığı ilk oturum-
da, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof Dr. İbrahim Gürer, Ankara Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi’nden Doç Dr. Tayfun Çınar, İMO Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Taylan Ulaş Evci-
men ve Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi 
Arzu Turhan konuştu. İkinci oturumda ise belgesel 
gösterimleri yapıldı ve serbest kürsü oluşturuldu.

5. Dünya Su Forumu adına konuşan Prof. Dr. İbrahim 
Gürer, Dünya Su Forumu’nun ilk olarak Fas’ta yaptık-
larını; bunu sırasıyla Hollanda, Japonya, Meksika ve 
Türkiye’nin izlediğini kaydetti. 16 Mart’ta düzenle-
necek Su Forumu’nda amaçlarının, “Türkiye ve çevre-
sindeki ülkelerin görüşlerini tarafsız bir biçimde ver-
mek” olduğunu belirten Gürer, su konusunda Türkiye 
kendini yönetemez duruma geldiği takdirde, suyu 
yönetebilecek ortak aranması gerektiğini savundu. 
Su konusunda pazarlık yapılmaması gerektiğinin de 
altını çizen Gürer, insanın yaşaması için su üzerinden 
ticaret yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

2005 yılından itibaren Ankara’da 1 milyon 
383 bin 651 su abonesi bulunduğunu kay-
deden Taylan Ulaş Evcimen ise 2006 yılına 
kadar Belediye Başkanı Gökçek’in önceli-
ğinin metro olduğunu ve su ile ilgili hiçbir 
şey yapmadığını belirti. ASKİ’ye yapılma-
yan yatırımlar nedeniyle ASKİ’nin şebekeye 
verdiği suyun yüzde 30’larda kayıp yaşadı-
ğını kaydeden Evcimen, Ankara’da suyun 
alarm verdiğini söyledi. Sorunu Kızılırmak 
suyunu getirerek çözeceğini savunan Melih 
Gökçek’in halkı kandırmaya çalıştığını söy-
leyen Evcimen, “DSİ Kızılırmak suyunun 
2030’da kullanılacağını belirtmişti, çünkü 

o suyu arıtacak tesislerin çok yüksek maliyeti var” 
dedi. Melih Gökçek’in zamanında yatırım yapmayıp, 
çözüm üretemediğini ve su kesintilerine gittiğini ama 
bu sefer de boruların patladığını ve daha fazla su israfı 
yapıldığını belirten Evcimen, Ankara’nın dünyada yeşil 
alanları tanker gibi maliyeti yüksek bir yolla sulayan 
tek şehir olduğunu da kaydetti.

Türkiye’de Dünya Bankası (DB) öncülüğünde gerçek-
leştirilen modellerle suyun ilk olarak İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi tarafından piyasalaştırılmaya 
başlandığını belirten Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Tayfun Çınar, “Fransa 
dünyada en büyük su şirketlerinin bulunduğu bir ülke-
dir. Türkiye’de bu model örnek alınarak İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi kuruldu ve sonralarda belediye-
ye bağlandı. İSKİ kanununu da açık bir şekilde en az 
yüzde 10 kar ile satış yapılacağı belirtiliyor. Bu da artık 
suyun bir kamu hizmeti olmaktan çıkıp ticarileştiğini 
gösteriyor” dedi.

Kocaeli’de halkın susuz kaldıktan sonra isyan ede-
rek sokaklara döküldüğünü hatırlatan Çevre Mühen-
disleri Odası (ÇMO) Kocaeli İl Temsilcisi Arzu Tur-
han, “Ankara’da Kızılırmak suyunun verilmesi gibi 
Kocaeli’nde de Sapanca Gölü’nden Yuvacık barajına su 
verildi. Bu çalışmaların maliyeti su faturalarına 10 ton 
kullanıma kadar yüzde 19, 10 ton fazlası kullanıma 
yüzde 51 olarak yansıtıldı. Halk bunun üzerine isyan 
etti ve TTB, KESK, DİSK ve Halk Evleri gibi kurumların 
katılımıyla Kocaeli Su Meclisi kuruldu” diye belirtti.

PANEL
ANKARA SU SORUNU VE SUYUN TİCARİLEŞMESİ

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK), 7 Mart 2009 Cumartesi günü İnşaat 
Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi Rüştü Özal Salonu’nda “Ankara Su “Ankara Su 
Sorunu ve Suyun Ticarileşmesi”Sorunu ve Suyun Ticarileşmesi” paneli düzenledi. 
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Mühendislerin mesleki olarak yaşadıkları dönüşüm, 
çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve kriz 
döneminde yoğunlaşan hak gasplarının konuşuldu-
ğu toplantıda bu sorunlara karşı geliştirilebilecek 
çözüm olanakları da tartışıldı. 

50 kişinin buluştuğu söyleşide, Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Ahmet Alpay Dikmen, Avukat 
Duygu Hatıpoğlu ve İMO Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Taylan Ulaş Evcimen birer 
konuşma yaptı.

Taylan Ulaş Evcimen’in yaptığı çerçeve sunumun 
ardından konuşan Ahmet Alpay Dikmen, bugüne 
değin yaşanan ve yaşanacak krize ilişkin değerlen-
dirmeler yaparak mühendislik mesleğinin sınıfsal 
olarak yaşadığı değişim ile beraberinde getirdiği iti-
bar ve içerik kaybının büyüklüğünden bahsederek, 
bu süreçte düşük ücretler ve güvencesiz çalıştırma-
nın derinleştiğini, mühendislerin giderek işçileştiği-
ni vurguladı. 

Devamında konuşan Avukat Duygu Hatıpoğlu ise iş 
hukuku ve mühendislerin hakları üzerine bir bilgi-
lendirme konuşması yaparak, işyerlerinde karşılaşı-
lan hukuki problemler, çözümleri, dava süreçleri ve 
yapılabilecekler hakkında katılımcıların sorularını 
yanıtladı. 

Katılımcıların yoğun ilgi 
gösterdiği ve sorularıyla 
zenginleştirdiği söyleşide, 
İnşaat Mühendisi Ferhat 
Yaşar Arıkan da, Ücretli ve 
İşsiz Mühendisler Çalışma 
Grubu’nun kurulma dinamik-
leri, amaçları ve önemi hak-
kında bir konuşma yaptı. 

Ücretli ve İşsiz Mühendisler 
Çalışma Grubu’nun gerek 
çalışma alanlarında, gerekse 
iş ve işyeri problemleri ile 
ilgili durumlarda, işten çıka-

rılmalarda hukuki ve mesleki danışmanlık hizmeti, 
sosyal dayanışma girişimleri, iş yerlerinde Oda dene-
timi aracılığıyla hak mağduriyetlerinin giderilme-
si vb. gibi çalışmalar yapacağını hatırlatan Arıkan, 
yaşanan süreçte krizin bedelini ödememek, işsizliğe 
ve yoksulluk ücretlerine karşı durabilmek adına tüm 
meslektaşların ortak ve örgütlü bir mücadele etrafın-
da bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Çalışma 
Grubu olarak faaliyetlerinin ve etkinliklerinin düzen-
li olarak süreceğini belirten Arıkan’ın ardından Grup 
adına hazırlanan bildirinin okunmasıyla panel sona 
erdi.

İMO Ankara Şubesi Ücretli ve
İşsiz Mühendisler Çalışma Grubu adına 
okunan bildiri:
Biz mühendisler, mimarlar, şehir plancıları işsizle-
şiyor ve işçileşiyoruz giderek. Meslek alanımız ve 
niteliğimiz gittikçe aşınırken daha derin bir girdabın 
içine atılıyoruz.

Yaşadığımız bu büyük kriz koşullarında giderek daha 
büyük bir hızla işsiz kalıyor, daha kötü çalışma koşul-
larına razı bırakılıyoruz. 

Çalışma koşullarımızın tanımsızlaştığı, geleceğimi-
zin belirsizleştiği ve iş güvenliğimizin iki dudak ara-
sına sıkıştığı bir gerçekle yüzleşiyoruz, belki de ilk 
kez.

SÖYLEŞİ
KRİZE KARŞI HAKLARIMIZ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Ücretli ve İşsiz Mühendisler Çalışma 
Grubu tarafından düzenlenen “Krize Karşı Haklarımız”“Krize Karşı Haklarımız” söyleşisi 6 Mart 2009 Cuma 
günü İMO Kongre ve Kültür Merkezi Rüştü Özal Salonu’nda yapıldı. 
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de iş bulamıyor; iki yıl içinde iş bulamayanlar % 22,4 
iken kronik işsizlerin oranı ise % 18,5 olarak ortaya 
çıkıyor.

25-45 yaş arası mühendislerde işsizlik oranı % 20,6. 

45-60 yaş arasında ise bu oran % 30,5’a çıkıyor, mes-
lek dışı alanlarda çalışanların oranı ise % 19,8. Yani 
her 5 mühendisten biri kendi mesleğini yapamıyor.

Bunlar kayıtlara geçmiş bilinen işsizlik rakamları. Bir 
de kayıtlara geçmeyen, şu anda bile hala kayıt dışı ya 
da başka statülerde çalıştırılan pek çok meslektaşı-
mız bulunuyor.

Bu veriler karşısında, mühendislerin haklarına ve 
mesleğin kendisiyle birlikte mühendislerin de yaşa-
dığı dönüşüme yönelik bütünlüklü ve kapsamlı poli-
tikalar geliştirmek, bunları hayata geçirecek yön-
temler oluşturmak da ertelenemez bir görev olarak 
karşımıza çıkıyor.

Bu nedenle, ücretli ve işsiz mühendislerin temas 
ettiği dönüşümü anlamak, buna karşı çalışma yaşa-
mında karşılaştıkları sorunları ve nedenlerini belir-
lemek, özlük haklarını tartışmak ve çözüm üret-
mek üzere harekete geçmek bugün, alanın örgütlü 
kurumlarının asli görevi olmalıdır.

Bunun yanında, ücretli, işsiz ya da kamu çalışanı 
tüm mühendisler olarak hem haklarımızı korumak 
ve geriletilmesine izin vermemek, hem de kendi-
miz ve tüm meslektaşlarımız için onurlu ve insanca 
bir yaşamı savunmak, bizim kuşağımız için belki de 
geleceğimizi şekillendirecek en önemli adım olarak 
karşımızda durmaktadır.

Bu nedenle;

Yoksulluk ücretlerine, İşsizliğe,
Üretimden kopmaya, İtibar Kaybına,

Sürgüne, Fırsat Eşitsizliğine ve
Mesleğimizin her açıdan tahrip edilmesine karşı 

bizler;
İnsanca bir ücret, Güvenceli çalışma ve

emeklilik hakkı,
Mesleki erozyonun önlenmesi ve

Fırsat eşitliği istiyoruz.

Toplumsal geleceğimize ve yaşamımıza sahip çıkma 
hakkımızı sonuna kadar sahipleniyor ve buradan 
tüm meslektaşlarımıza sesleniyoruz: bizi bizden 
başka kim korur. Krizin kurbanı olmayalım. Hakla-
rımızdan vazgeçmeyelim. Birlik olursak kazanırız ve 
sen yoksan bir eksiğiz!

İMO ANKARA ŞUBESİ ÜCRETLİ VE
İŞSİZ MÜHENDİSLER ÇALIŞMA GRUBU

Gidecek yerimiz, bir araya gelecek mekanımız, 
sorunlarımızı konuşacak alanlarımız tüketiliyor gide-
rek; ve giderek biz daha eşitsiz, daha kötü, daha sis-
tematik yöntemlerine maruz bırakılıyoruz hak gasp-
larının. Hem çalışma, hem yaşama hem de mesleki 
varlığımızı devam ettirme üzerine bütün haklarımız 
budanıyor günbegün.

Küreselleşme çağında sermaye, yaşamın bütün alan-
larında egemenleşiyor. Uluslararası sermaye çevrele-
rinin çıkarları doğrultusunda yaşanan bu dönüşüm-
den; yaşam mekanlarımız, çalışma ilişkilerimiz, sos-
yal ve toplumsal varlığımızın yanı sıra mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı uygulamaları, mühendis-
lerin sosyal konum ve koşulları da doğrudan olumsuz 
biçimde etkileniyor, meslek uygulama alanlarımız ve 
mesleğimizin niteliği gün geçtikçe daraltılıyor.

Bu durum; nitelikli, hatta yüksek nitelikli işgücü ola-
rak insan yaşamının her aşamasından sorumlu olan 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığının hızla 
işlevsizleştirilmesi olarak kendini gösteriyor. İşlev-
sizleştirilen meslek insanlarının hızla işsizleşmesi, 
ücretli mühendislerin toplum içindeki konumunu 
yitirmesi, kimliksizleşmesi ve yoksullukla baş başa 
bırakılması anlamını da taşıyor.

İş güvencesine sahip olmamak, çalışma koşullarının 
giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, işsizlik tehlikesi, 
sigortasız çalıştırılma, insan onuruna yaraşır emek-
lilik sürecini yaşayamama, mesleki tahribat, etik 
dışı zorlamalar ve cinsiyet ayrımcılığı mühendisler 
açısından yaşadığımız sürecin en önemli sıkıntıları 
olarak karşımıza çıkıyor.

Hükümetin yansıttığı pembe tabloyu insanların 
yaşamları tüm çıplaklığıyla yalanlıyor. Bu belirsiz 
gidişat elbette mühendisler olarak bizleri de teğet 
geçmiyor. Öyle ki; resmi rakamlar bile karanlık tab-
loyu saklamaya yetmiyor. 

Buna göre;

Mühendislik eğitimi alanların neredeyse dörtte biri 
meslek dışı işlerde çalışıyor ya da işsiz. 

Meslek alanlarımızda işsizlik yaklaşık olarak % 25’ler 
seviyesine ulaşmış. 

Çalışan üyelerimizin yaklaşık % 75’i yoksulluk sınırı-
nın altında ücret almakta, önemli bir kesimi de mes-
lek dışı alanlarda çalışmakta. 

TMMOB genelinde yeni mezun olan meslektaşları-
mızın % 32,5’i mezuniyetlerinden sonra bir yıl için-
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Öğrenci Kurulu (genç-İMO), 25 Şubat 2009 Çarşam-
ba günü “Yerel Yönetimler ve İnşaat Mühendisliği” paneli düzenledi. ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nde düzenlenen panele aralarında öğrenci ve öğretim üyelerinin de bulunduğu, 
100’ü aşkın izleyici katıldı.

Yöneticiliğini Prof. Dr. Mustafa TOKYAY’ın yaptığı panele konuşmacı olarak Dr. Erhan KARAESMEN, 
Prof. Dr. Cüneyt ELKER, Yrd. Doç. Tarık ŞENGÜL ve İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Taylan Ulaş EVCİMEN katıldı. 

Yerel yönetimlerde yaşanan sorunların inşaat mühendisliği perspektifinde değerlendirildiği panelde, 
Ankara’daki mevcut yerel yönetim anlayışından kaynaklanan su, ulaşım, kentsel dönüşüm gibi sorunlar 
irdelendi ve bu sorunlara bilimsel yaklaşım ve başarılı örnekler temelinde çözüm önerileri katılımcıların da 
katkılarıyla ortaya koyuldu. Panel sonunda genç-İMO tanışma kokteyli düzenlendi.

Genç-İMO’nun Ankara Şube Öğrenci Kurulu, 14 Mart’ta yapılacak Öğrenci Kurultayı’na yönelik, 8 Mart 
2009 Pazar günü Demokratik Üniversite ve YÖK Atölye Çalışması gerçekleştirdi.

Atölye’ye Atılım Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, ODTÜ ve Gazi Üniversitesi’nden 
sınıf ve üniversite temsilcileri katıldı. Sabah saat 09.30’da başlayan Atölye saat 13.00’e kadar üniversite-
lerde yapılabilecek etkinliklerin belirlenmesi ve II. Öğrenci Üye Kurultayı hazırlıklarının değerlendirilmesi 
yapıldı.

Atölye’ye saat 14.00’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olan Metin ÖZU-
ĞURLU katıldı. Metin ÖZUĞURLU ve genç-İMO sınıf temsilcileri  “Demokratik Üniversite, Eğitimin Piyasa-
laştırılması ve YÖK ” konusunda yaklaşık 4 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. 

II. Öğrenci Üye Kurultayı ile ilgili işlerin belirlenmesi ve iş bölümünün yapılmasıyla Atölye son buldu.

GENÇ-İMOGENÇ-İMO
YEREL YÖNETİMLER VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 PANELİ

GENÇ-İMO
ATÖLYE ÇALIŞMASI
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Sular kesik çünkü 2007 yazında yaşanan su kri-
zi sırasındaki çalışmalarımızda da ifade etmiş-
tik ki Kızılırmak suyunun sülfat oranı, Ankara’yı 
Kızılırmak suyundan önce besleyen suyun sül-
fat oranının 16 katıdır. Ayrıca tüm Ankara’nın 
suyunu arıtan İvedik Arıtma Tesisi, arıtmaya 
gelen ham suyun sülfat miktarını düşürecek 
özellikte değildir.

2007 yazından bu yana ifade ediyoruz ki;

Kızılırmak suyu, sülfat, sodyum, klorür, yönün-
den sınır değerleri aşan yüksek değerlere 
sahiptir. Bu nedenle DSİ, “Kızılırmak suyu 
Ankara’nın içme suyu için uygun değildir(1)” 
demiştir. Yaptığımız çalışmalar göstermiştir ki; 
içmesuyundaki sodyum sülfat ve klorür mikta-
rının yüksekliği, etkilerini yıllar sonra gösteren 
sağlık sıkıntılarına neden olabilmektedir.

Yine ifade etmiştik ki, sülfatın beton ve metal 
borularda aşındırıcı özelliği vardır.

“Sülfat Atağı(2)” olarak adlandırılan sülfatın 
betona kimyasal olarak zarar verişine; özellik-
le, bugün musluklarımızdan akan sularımızda 
olduğu gibi yoğun sülfat içeren sular neden 
olur.

Altındağ ve Mamak bölgesini besleyen pom-
pa istasyonu öncesindeki betonarme borular 
patlamıştır. 5 günlük su kesintisinin nedeni 
bu boruların tadilatından dolayıdır. Borularda 
yaşanan bu sıkıntının nedeni de musluk suyu-
muzdaki sülfat oranının yüksekliği olabilir. 
Altındağ ve Mamak bölgesindeki borularda 

meydana gelen sıkıntının benzeri diğer bölge-
lerde de yaşanabilir.

Buradan suyumuzu dolaylı yoldan özelleştiren, 
bizleri damacanaya mahkûm eden Büyükşehir 
Belediyesi’ne tekrar sesleniyoruz; bizler, bilim-
sel bilgimizi sizlerle paylaşabiliriz. Altındağ ve 
Mamak’taki boruları da inceletebilir, sülfat ata-
ğı olup olmadığını kontrol ettirebiliriz.

ANKARAM PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI:

MAMAK VE ALTINDAĞ’DA 
5 GÜN SULAR KESİK

Mamak ve Altındağ’da 5 Gün Sular Kesik

Kızılırmak suyu Ankaralıların sağlığına 
da, cebine de Ankara’nın borularına 
da zarar vermektedir. Kızılırmak suyu 
İvedik Arıtma Tesisi’nde arıtılamaz. 
Kızılırmak suyuna uygun “Ters Ozmos” 
arıtma sistemi, Kesikkoprü Barajı’na 
yakın bir yere kurulmalı, herkese 
içebileceği ücretsiz 25 litre su 
her gün sağlanmalıdır.

Mamak ve Altındağ’da suların kesilmesi üzerine Ankaram Platformu Dönem Sözcülüğü 
adına İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Nevzat ErsanNevzat Ersan 4 Şubat 2009 
Çarşamba günü basın açıklaması yaptı:

1. Hirfanlı ve Kesikköprü Baraj Gölleri ve Hav-
zalarında Kirlilik Araştırması, DSİ, 2005 

2.

• http://www.concrete-experts.com/pages/
exsulfat.htm, 

• http://www.understanding-cement.com/sul-
fate.html,

• Beton onarım rehberi, USBR - Guide to 
Concrete Repair, 1996
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ANKARAM PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI:

GÖKÇEK KIZILIRMAK SUYU KONUSUNDAKİ 
İDDİALARIMIZI DOĞRULUYOR

Gökçek Kızılırmak suyu konusundaki iddialarımızı doğruluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in, Ankaram Platformunun iki yıldır 
takip ettiği Kızılırmak suyunu 17 Şubat 2009 tarihinden itibaren şehre vermeyeceğini 
duyurması üzerine, Ankaram Platformu Dönem Sözcülüğü adına İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şube Başkanı Nevzat ErsanNevzat Ersan 17 Şubat 2009 Salı günü basın açıklaması 
yaptı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gök-
çek, dün akşam HABERTÜRK televizyon kanalın-
da Ankaram Platformunun iki yıldır takip ettiği 
Kızılırmak suyunu 17 Şubat 2009 tarihinden iti-
baren şehre vermeyeceğini “müjdeledi”.

Ankaram Platformu’nun karşı çıktığı Kızılırmak 
suyunun içime uygun olmadığı, sağlığa zararlı 
olduğu, Melih Gökçek’in “Kızılırmak suyu yarın-
dan itibaren kapanıyor. Mevlam suyu verdi, sıkıntı 
kalktı. Ankara eski suyuna kavuşacak. Ne zamana 
kadar? Yeniden sıkıntı yaşanana kadar.” sözleriy-
le dolaylı da olsa itiraf edilmiş oldu ve seçime 
dönük bir manevraya dönüştürüldü. 

Zamanında yapması gereken yatırımları yap-
mayan, tüm uyarılara rağmen Işıklı - Gerede 
Projesi’ni hayata geçirmeyen Melih Gökçek, “zin-
deliğini” borçlu olduğu Kızılırmak suyunu neden-
se kesecek.

Oysa daha düne kadar, gazete ve televizyonlar-
da musluk suyunun ne kadar berrak ve içilebilir 
olduğunu kanıtlamaya çalışmak amacıyla musluk 
suyunu içen, zindeliğini musluk suyuna borçlu 
olduğunu ifade eden Gökçek, seçim yatırımı ola-
rak Kızılırmak suyunu bugünden itibaren kese-
cek. 

Ankara’nın su kaynağı olan barajlarda, son dönem-
lerdeki yağışlar nedeniyle belirli oranda doluluk 
sağlandı. Ancak bu doluluk, Melih Gökçek’in 
açıklamalarından anlaşıldığı üzere seçim yatırı-
mı olarak mart ve nisan aylarında kullanılacaktır. 
Ne var ki seçim atlatıldıktan sonra yaz aylarında 
daha fazla Kızılırmak suyu verilecek. Melih Gök-
çek, yine seçim yatırımı uğruna Ankara halkının 
musluk suyu ile oynamış olacaktır. 

Buradan yetkililere soruyoruz: 

Kurak yaz aylarında Kızılırmak suyunu kente ver-
meyi düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlarsa yakla-
şık 1 milyon TL’ye mal olan Kızılırmak suyu ishale 
hattını hangi amaçlarla kullanmayı planlıyorlar?

2007 yazında ortaya çıkan su krizinde de mes-
lek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri ola-
rak uyarmıştık, tekrar uyarıyoruz. Kızılırmak 
suyu için yeni bir arıtma tesisi gereklidir. Ayrıca 
şehir şebekesinin durumu iyi değildir. Ankara 
kenti içmesuyu şebeke kayıpları yaklaşık olarak 
% 40 seviyelerindedir.  Musluk sularımız kalite-
sizdir, sağlıksızdır. İçme sularımızda standartlara 
göre hiç olmaması gereken bakterilerin olduğu, 
ODTÜ Çevre Mühendisliği 15 Eylül 2008 tarihin-
de yayınlanan rapora ve İMO Ankara Şube tara-
fından 05 Eylül 2008 tarihinde DSİ’ye yaptırılan 
analiz sonucuna göre tespit edilmiştir (3,4). Yet-
kililere tekrar sesleniyoruz; bizleri damacanaya 
mahkûm eden, suyumuzu seçim yatırımlarına 
emanet eden suyun yönetim anlayışı değişmeli; 
herkese, öncelikle yoksullara her gün 25 litre içi-
lebilir su sağlanmalıdır.

1) http://www.haberturk.com/haber.asp?id=128757
&cat=110&dt=2009/02/17

2) 11 Ağustos 2008 tarihli Radikal Gazetesi (http://
www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=Detay&
ArticleID=893025&Date=11.08.2008&CategoryI
D=78)

3) ODTÜ Çevre Mühendisliği’nin 15 Eylül 2008 tarihin-
de yayınlanan raporu (http://www.enve.metu.edu.
tr/announcements/Kamuoyunun_Dikkatine_15_
Eylül_2008.pdf), 

4) İMO Ankara Şube tarafından 05 Eylül 2008 tarihin-
de DSİ’ye yaptırılan analiz sonucu 



TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ANKARA ŞUBESİ
meslek içi eğitim merkezimeslek içi eğitim merkezi

ÇELİK YAPILARIN
BİLGİSAYAR ORTAMINDA 

PROJELENDİRİLMESİ VE ÇİZİMİ

1. Çelik Projelendirme Programlarına Giriş 
2. Modeling: 3 Boyutlu Modelleme 
3. Detailing: Çelik Bağlantı Detayları  
4. Shop Drawings: İmalat Resimleri 
5. General Arrangement Drawings: Genel Yerleşim Resimleri 
6. Listeler ve Metraj Çıkartılması 
7. Template Editor (Şablon Editörü) Kullanarak Template (Şablon) Oluşturulması 
8. Revizyon Yapılması
9. Çoklu Kullanıcı Çalışma Mantığı
10. İleri Düzey Çelik Projelendirme Programına Giriş 

Kurs Tarihi 26 Mart 2009 Perşembe - 19 Nisan 2009 Pazar 

Kurs Saatleri
Perşembe : 19:30 - 21:30
Cumartesi : 17:30 - 22:30
Pazar : 13:30 - 18:30

Kurs Süresi 48 saat 

Kurs Ücreti 400 TL

Kurs Eğitmeni İnş. Yük. Müh. Mustafa Mazhar Basa

Kurs Yeri İMO Kongre ve Kültür Merkezi Harun Karadeniz Dersliği

Açıklama
• Kursa katılımda Odamız üyesi olma ve aidat borcu bulunmama (2009 hariç) şartı aranacaktır.
• Kurs ücreti Şubemize veya İş Bankası Meşrutiyet Şubesi 13659 (Şube Kodu:4213) numaralı 

hesabımıza yatırılacaktır.
• Banka kanalı ile yapılan ödemelerde kursun ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun 

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

• Şubeden yapılan ödemlerde kredi kartına taksitlendirme yapılabilecektir.
• İMO Öğrenci üyelerine %40 indirim uygulanacaktır. Kayıtlar 3(üç) öğrenci  ile sınırlıdır.

Bilgi için: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Necatibey Caddesi No: 57 Kızılay/ANKARA • Tel:  0 312 294 30 65 • Faks: 0 312 294 30 77

e-mail: sidar@imoankara.org.tr • www.imoankara.org.tr

Katılım 18 kişi ile sınırlıdır.
Kayıtlar 20 Mart 2009 Cuma günü mesai bitiminde kapanacaktır.



İMO 41. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

İMO 41. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı 28 Şubat 2009 Cumartesi günü İMO 
Adana Şubesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. “Meslekiçi Eğitim Yönetmeliği Taslağı” 
gündemiyle toplanan ve 118 kişinin katıldığı Danışma Kurulu Toplantısı, İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı H. Serdar HarpH. Serdar Harp’in açılış konuşmasıyla başladı. 

Harp, konuşmasının basına açık olan bölümünde 
ekonomik krizin Türkiye’ye etkilerini ve yaklaş-
makta olan yerel seçimler nedeniyle kent sorun-
larını değerlendirdi. Yerel yönetim anlayışındaki 
çarpıklığın büyük kentleri birçok alanda sorunlu 
hale getirdiğine dikkat çeken Harp, “Bugün büyük 
kentlerimizin tamamı altyapı, trafik sosyal donatı 
azlığı ve kaçak yapılaşma gibi sorunlarla boğuş-
makta” dedi. Harp, yerel yöneticilerin sorunları 
çözmek yerine kentsel ranttan en büyük payı 
kapma peşinde olduklarını söyledi. 

Ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerden 
birinin inşaat olduğunu belirten Harp, “Altyapı 
yatırımları ve konut satışları durma noktasına gel-
di. Üyelerimizin önemli bir bölümü ile bu sektörde 
çalışan binlerce insanımız işsiz kaldı. Son günler-
de alınmaya başlanılan önlemler soruna çare olma 
noktasından çok uzakta” diye konuştu.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Harp konuşmasının 
basına kapalı bölümünde ise Meslekiçi Eğitim 
Yönetmeliği Taslağı ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Meslekiçi eğitimin önemine ve gerekli-
liğine dikkat çeken Harp, inşaat mühendisliği eği-
timinin sorunlu olması; eğitim sürecinde kaza-

nılamayan bilgilerin uygulamada telafi edilemez 
sonuçlara yol açması; bilim ve teknolojinin hızla 
gelişmesi gibi gerçeklerden hareketle, Oda ola-
rak meslekiçi eğitimin kaçınılmaz olduğu sonu-
cuna vardıklarını kaydetti. Harp, Meslekiçi Eğitim 
Yönetmeliği’nin salt mevzuat dahilinde teknik bir 
işleyiş olduğu yanılgısına kapılmamak gerektiğini 
de vurgulayarak meslekiçi eğitimi daha kurumsal 
bir yapıya kavuşturmak istediklerini ifade etti. 

Danışma Kurulu sonunda Doç Dr. Galip Seçkin 
için tören düzenlendi. İnci Otelinde gerçekleş-
tirilen törene; İnşaat Mühendisliğinin duayenle-
rinden Prof. Dr. Uğur Ersoy ve Prof. Dr. Tuğrul 
Tankut, Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisli-
ği Bölüm  Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yüceer ve Tür-
kiye genelinde örgütlü tüm İMO Şube Başkanları 
ile çok sayıda üye katıldı. 1934 yılından bu yana 
her yıl başarılı proje ve makale sahiplerine verilen 
“Benjamin BAKER Bilim Ödülü” 2008 yılında Oda-
mız üyesi Doç Dr. Galip Seçkin’e verildi. Ülkemi-
zi ve mesleğimizi yurtdışında başarılı bir şekilde 
temsil eden Doç Dr. Galip Seçkin’e düzenlenen 
törenle bir plaket de, Genel Başkan H. Serdar 
Harp tarafından  İMO adına verildi. 
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TMMOB
KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER

SEMPOZYUMU

TMMOB “Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu”“Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu” 20-21 Şubat 2009 tarihlerinde 
Ankara’da İMO Kongre ve Kültür Merkezi Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi. TMMOB adına sekreteryası Şehir Plancıları Odası tarafından yürütülen 
sempozyum iki gün sürdü. 

TMMOB’nin yerel yönetimler ve kentleşme politikaları üzerine birikimlerinin son iki 
yıldır yürütülen kent sempozyumları ile birlikte değerlendirilerek sentezlenmesi ve yerel 
yönetim seçimleri öncesi kamuoyu ile paylaşılması amacıyla düzenlenen sempozyum 
çerçevesinde, 6 oturumun yanı sıra “Kentleşme ve Yerel Yönetimler Forumu” “Kentleşme ve Yerel Yönetimler Forumu” 
gerçekleştirildi. 

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan 
Düzenleme Kurulu Başkanı ve ŞPO Genel Sekre-
teri Serdar M. A. Nizamoğlu, kırdan kente göçle 
artık neredeyse herkesin kentlerde yaşadığını 
belirterek; bilimi, doğayı, kültürü ve insanı temel 
alan bir kentleşme politikasının hayata geçirilmesi 
gerektiğini ve sempozyumun da bu amaçla düzen-
lendiğini vurguladı.

“Çerçeve sunumlar” kapsamında konuşmasını 
yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı da; TMMOB’nin “kent ve yerel yönetimler”e 
yaklaşımı, düzenlenen kent sempozyumları, 
TMMOB’nin yanlış politikalara karşı yürüttüğü 
yargı mücadelesiyle ilgili bilgi verdi. Kentlerimizin 
neo-liberal/küresel saldırıların hedefi haline geti-
rildiği bir dönemde yerel seçimlere gittiğimizi ve 
bu seçimlerin bir anlamda önemli bir kırılma nok-

tasını temsil ettiğini belirten Soğancı, 
“Kentlerimizde sürdürülen talan reji-
minin devam edip etmemesi konusun-
da toplum bir karar verecek. Bizler tüm 
gücümüzle bu talan rejiminin yarattığı 
hasarı topluma anlatma görevini üst-
lenmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede 
bugün ve yarın sürecek bu etkinliğimiz 
bu çabaların bir parçası olarak görül-
melidir” dedi. Bir kente sahip çıkacak-
ların o kentte yaşayan bireyler olduğu-
nu söyleyen Soğancı, “Kente dair her 
türlü kararda kentlilerin katılımının 
sağlanmasını istemek ve kentli hakla-
rını savunmak vazgeçilemez bir görev 

olmalıdır. TMMOB görevinin gereklerini yerine 
getirmeye kararlıdır. TMMOB ‘Kentin sakini değil 
sahibi olalım, bunun için mücadele edelim’ diyor” 
diye belirterek konuşmasına son verdi.

Çerçeve sunumlar kapsamında, Prof. Dr. Ruşen 
Keleş “Yerel Yönetimlerde Değişim”, ŞPO Yöne-
tim Kurulu Başkanı H. Tarık Şengül de “Kentlerde 
Değişim” konularını işledi.

Sempozyumun ilk günü “Kurumsal yapılarda Aşın-
ma”, “Kentsel Politikalar”, “Kültürel Miras, Doğal 
kaynaklar ve Riskler” başlıklarında 3 oturum, 
ikinci gün ise “Planlama ve Kentsel Rantlar Kent 
Örnekleri-I”, “Planlama ve Kentsel Rantlar Kent 
Örnekleri-II”, Eleştirel/Toplumcu Yaklaşım” baş-
lıklarında 3 oturum daha yapılmıştır. Oturumların 
ardından “Kentleşme ve Yerel Yönetimler Forumu” 
yapılarak sempozyum son bulmuştur.
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HALKEVLERİ
HALKIN HAKLARI, KRİZ VE YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU

Halkevleri Vakfı tarafından düzenlenen “Halkın Hakları, Kriz ve Yerel Yönetimler “Halkın Hakları, Kriz ve Yerel Yönetimler 
Sempozyumu”Sempozyumu” 31 Ocak - 1 Şubat 2009 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri Odası Kongre 
ve Kültür Merkezi Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı. İMO Ankara Şube 
Başkanı Nevzat ERSANNevzat ERSAN sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.

Sabah saat 10:30’da sinevizyon gösterimiyle başlayan 
sempozyumda ilk sunuşu Halkevleri Danışma Meclisi 
Başkanı Abdullah Aydın yaptı. Aydın, Halkevlerinin yürüt-
tüğü “Halkın Hakları” mücadelesinin bu sempozyumun 
temel dayanağı olduğunu ve bu sempozyumda halkın 
asıl sorunlarının, halkın şartlarıyla yerel yönetim süreci-
ne tercüme edilmesini amaçladıklarını söyledi. Neolibe-
ral yıkım politikalarına karşı mücadele eden parti, sendi-
ka, dernek, oda temsilcileri ve yerel yönetim adaylarıyla 
bu süreci birlikte konuşmayı istediklerini belirten Aydın, 
kendini sadece sandığa kitleyen, ön açmayan tutumlar-
dan kaçınılması gerektiğini düşündüklerini ve ezilenle-
rin, yoksulların sesi olarak halkın bağımsız inisiyatifini 
ortaya çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı. 

Sempozyum açılış konuşmasını yapan Halkevleri Örgüt-
lenme Sekreteri Samut Karabulut; Kriz ortamında ortaya 
çıkan yıkıcı neoliberal politikaların kentlerde hızla yeni-
den bir dönüşüm sürecine neden olduğunu, sosyal hak-
ların yok edilip sermaye politikalarıyla temel hizmetlerin 
ticarileştirildiğini söyledi. Kentlerin yapısında ki deği-
şimle beraber özkaynakların azaltıldığını ve belediyele-
rin borçlanarak işletildiğini belirten Karabulut, kentlerin 
küresel sermayeye hizmet eden biçimde talan edildiğini 
vurguladı. Karabulut, yerelleşme adı verilen bu sürecin 
belediyeleri şirket, halkı ise müşteri haline getirdiğini, 
halkçı belediye politikalarıyla bu ilişkinin reddedilmesi 
gerektiğini, söz, yetki ve karar süreçlerinin hayata geçi-
ren kolektif bir yerel yönetim anlayışıyla hak mücadele-
lerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.  

Açılış konuşmasının ardından sırasıyla İMO Ankara Şube 
Başkanı Nevzat ERSAN, Çevre Mühendisleri Odası II. Baş-
kanı Sevinç KARAKAYA, ATO’dan Beyazıt İLHAN ve Hal-
kevleri Kültür Sekreteri Özgür TÜFEKÇİ konuştu. 

İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şube 
Başkanı Nevzat Ersan, 
yerel seçimlerin gide-
rek yaklaştığı şu gün-
lerde kent yaşamının 
ortaklığına ve kent 
hayatının kamusal-
lığına vurgu yapan 
bakış açılarının, hem 
kentteki yerel yöne-
tim süreçlerinin, hem 

de yerel yönetim hizmetlerinin doğasına dair taleplerini 
belirlediğini söyleyerek, buradaki hareket noktalarının, 
bugün ne kadar görmezden gelinirse gelinsin kentin asıl 
sahiplerinin o kentte yaşayanlar ile kamusal ve toplum-
sal 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.

Halkevleri Kültür Sekreteri Özgür Tüfekçi ise yaptığı 
konuşmada, belediyecilikte neoliberal dönüşümün yarat-
tığı yıkımı ve kamusal alandaki hak gasplarının ortaya 
çıkardığı tahribatı ele alırken, idari, mali ve yasal süreç-
lerle kuşatılmış kentlerin bu dönüşüm içersinde sermaye 
için yeniden yaratıldığını belirtti.  

İki gün süren sempozyumda toplam 5 oturumda akade-
misyen, kurum temsilcisi, sendikacı ve yazarların katkı-
larıyla 16 bilimsel tebliğ sunulurken, mahalleliler, işçiler, 
kadınlar, çocuklar kendi taleplerini ve yerel yönetimlere 
bakışlarını paylaştılar. Sempozyum sonunda yürütülen 
tartışmalar ışığında “Yoksulların İsyanı” adlı sonuç bildir-
gesini düzenleme kurulu adına İnönü Alpat okudu. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA’DAN
DÜNYA SU FORUMU’NA

TAYLAN ULAŞ EVCİMEN
İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekter Üyesi

Dünya Su Konseyi, su konusu ile ilgilenenlerin adını giderek 
daha sık duyduğu bir küresel örgüttür. Dünya Su Forumla-
rı (WWF) Dünya Su Konseyi’nin düzenlediği bir etkinliktir 
ve konseyin dünya çapında tanınmasında etkisi büyüktür. 
Dünya Su Konseyi’nin yapısına baktığımızda; çeşitli devlet-
lerin su ve çevre ile ilgili bakanlıklarını ve devlet kurumları-
nı, çok uluslu ya da yerel su şirketlerini, BM’ye bağlı çeşitli 
kuruluş ya da programları, çeşitli uluslararası ya da ulusal 
enstitü ve vakfı bir arada görmekteyiz(1).

Türkiye 16-22 Mart 2009 tarihlerinde 5. Dünya Su 
Forumu’na ev sahipliği yapacak. ‘Su Olimpiyatları’ olarak 
anılan ve 1997’de Fas, 2000’de Hollanda, 2003’de Japonya 
ve 2006’da Meksika’nın ardından 2009’da Türkiye’de yapıl-
ması planlanan forum boyunca 100 oturum gerçekleştirile-
cek. Forumun ana teması ‘Farklılıkların Suda Yakınlaşması’. 
Devlet başkanları, parlamenterler, yerel yöneticiler, akade-
misyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri bu tema altında, 
küresel değişimlerden su kaynaklarının korunmasına görüş 
alışverişinde bulunacak. 17.5 milyon avro bütçelik organi-
zasyonun en büyük destekçisi  ise sponsorlarıdır1.

Dünya Su Forumu’nun oluşmasında ve düzenlenmesinde 
‘sürdürülebilir kalkınma’ kavramı oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma kavra-
mının oluşumuna ve uygulanmasına göz atmak Dünya Su 
Forumu’nun hedeflerini ve amaçlarını daha anlaşılır hale 
getirecektir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

‘Sürdürülebilir Kalkınma’ kavramı ilk kez, Birleşmiş Millet-
ler Çevre ve Gelişme Komisyonu’nun, 1987 yılında Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu’na sunduğu “Ortak Geleceğimiz” 
raporunda tanımlandığında, “insan ihtiyaçlarının bu gün 
karşılanırken gelecek kuşakların ihtiyaçlarının da karşıla-
nabilmesi ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme 
şanslarının yok edilmemesi” olarak kullanılmıştır. Yaklaşım 
çerçevesi BM, hükümetler, özel kuruluşlar, girişimler ve 
organizasyonlar tarafından ana yönlendirici prensip olarak 
ele alınmalıdır olarak tarif ediliyordu.(2)

“Ortak Geleceğimiz” adlı raporun 5. maddesi, “Sürdürüle-
bilir Kalkınmaya” ilişkin beş temel değer üzerinde durmak-
tadır;

i. Dünya barışının sürdürülmesi
ii. Yoksulluk problemine ve insan ihtiyaçlarının karşılan-

masına çare aranması
iii. Kaynakların kontrollü kullanımı ve nüfus artış problemi

1 Dünya su piyasasına hâkim olan Ondeo, Veolia, Saur, RWE, 
Anglian gibi su tekelleri bu foruma sponsor oluyorlar veya des-
tekliyorlar. 

iv. Büyümenin gözden geçirilmesi ve kalitesinin iyileştiril-
mesi

v. Teknolojinin ve kriz yönetiminin düzeyi

Bu maddelerden özellikle yoksulluk problemine ve insan ihti-
yaçlarının karşılanmasına çare aranması ile kaynakların kont-
rollü kullanımı maddeleri, sürdürülebilir kalkınmanın en 
önemli ikna mekanizması olarak kullanılmışlardır.  

“Ortak Geleceğimiz” raporunun 15. maddesi, gelişmiş 
ülkelerin ve BM’nin uygun organizasyonlarının, gelişmekte 
olan ülkelerin ulusal gelişme programlarının plan, öncelik 
ve hedeflerine uygun biçimde çevre sorunlarını tanımlama, 
analiz etme, izleme, koruma ve yönetme konusunda teknik 
ortaklaşmaya gitmelerini salık verir. “Ortak Geleceğimiz” 
raporunun 16. maddesi ise hükümetler arası organizas-
yonların,  programların, bölgesel komisyonların ulusal, 
bölgesel ve küresel düzeyde bir araya gelmesini öngörür. 

Dünya ekonomisini yönlendiren sermayenin temel amacı, 
kar düzeyini arttırmak ve elindeki birikimi fazlalaştırmak-
tır. Ancak bu amacını gerçekleştirebilmek için uygulaması 
gereken politikaları, toplumun tüm üyelerinin ortak çıka-
rı gibi göstermek zorundadır2. Bu nedenle küreselleşme, 
özgürlük, sürdürülebilir kalkınma, iktisadi büyüme, yöne-
tişim gibi öz olarak insanlık ve dünya için yararlı kavram-
lar, içleri boşaltılarak daha fazla kar ve daha fazla birikimi 
hedefleyen mali sermayenin çıkarlarına uygun amaçlarla 
kullanılmaktadır. Üçüncü dünya ülkelerine de, bulundukları 
borç batağından ve ağır devlet bürokrasilerinden, kapılarını 
özel sektöre ardına kadar açmaları ile kurtulabilecekleri ve 
‘kalkınabilecekleri’ yönünde tavsiyede bulunmaktadırlar.

Sürdürülebilir kalkınma ve suyun sürdürülebilir bir şekilde 
kullanılması söylemi, suyun insan hakkı olmasından çıkartı-
larak alınıp satılan bir meta haline gelmesi sürecini açan bir 
anahtar olarak kullanılmaktadır. “Ortak Geleceğimiz” adlı 
raporda bahsi geçen dünya barışının sürdürülmesi, büyü-
menin gözden geçirilmesi, teknolojinin yönetiminin düzeyi 
konularında kontroller tamamen hükümetlerin, dolayısıyla 
da hükümetlerin gizli ortakları olan mali sermayenin elin-
dedir ve bu konularda tercihler öncelikle sürdürülebilirlik 
yanında değil sermaye birikiminin artması yönündedir. 

2 A - Marx, K.,  (1976) Alman İdeolojisi (Fuerbach): “Egemen 
olan sınıfın yerine geçen her yeni sınıf, salt kendi amacını ger-
çekleştirmek için, kendi çıkarını ideal bir biçime sokarak toplu-
mun bütün üyelerinin ortak çıkarı gibi göstermek zorundadır”

 B- Marx, K., (1976) 1844 El Yazmaları (Grundrisse): Tarih 
içinde bir kez gelişen sermaye, kendi varoluşunun koşullarını 
(doğuş değil var olmasının devamı) yaratır.” Sermayenin gerçek 
birikimi sermayenin varlığının doğurduğu sonuçların yeniden 
üretilmesidir. 
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Yoksulluk problemi ve insan ihtiyaçlarının karşılanmasına 
çare aranması ise liberal ekonomi kuralları çerçevesin-
de algılanmaktadır. İnsanoğlu ihtiyaçları sonsuz olan bir 
canlı olarak tanımlanmakta, maddi kazancı arttıkça daha 
çok tüketen, tüketmekten haz alan ve haz için yaşayan bir 
varlık olarak tarif edilmektedir. Aynı zihniyet, kaynakların 
kontrollü kullanımının ise sadece kaynak kullanımının para-
sallaşması ile var olabileceğini; parasal olmayan kaynakları 
insanların kontrolsüzce sonsuz haz alır biçimde tüketece-
ği ve yok edeceğini düşünmektedir. Kaynak kullanımının 
parasallaşmasıyla, kaynakların daha az ve kontrollü tüketi-
leceği iddia edilmektedir. 

Ortak Geleceğimiz raporunun 16. maddesinde geçen hükü-
metler arası küresel çapta yapılacak etkinliklerden biri 
olan Dünya Su Forumu, suyun özelleştirilmesine, suyun bir 
insan hakkı olmasından çıkıp alınır satılır bir meta olma-
sı sürecinde hükümetler ve küresel kurumlar arası ortak 
karar mekanizması olarak görev yapmaktadır.

SUYUN ALINIR - SATILIR 
BİR METAYA DÖNÜŞÜMÜ

Tarih boyunca ve tüm 
dünyada su hakları eko-
sistemin sınırları ve halk-
ların ihtiyaçlarını belirle-
miştir. Örneğin Urduca’da 
insan yerleşimi anlamına 
gelen Abadi sözcüğünün 
kökü su yani Ab sözcü-
ğünden gelmektedir. Su 
hakkının, İslam hukuku ve 
Hint hukuku Dharmasast-
ras dâhil tüm eski hukuk 
sistemlerinde bulunuyor 
olması ve aynı zaman-
da modern dönemde de 
geleneksel hukuk içeri-
sinde varlığını koruması 
bu hakkın devlet ya da 
hukuk tarafından bahşedi-
len tamamen yasal haklar 
olduğu ihtimalini ortadan 
kaldırır(3).

Dünyanın çetin bir su kri-
ziyle karşı karşıya bulun-
duğu herkes tarafından 
kabul edilmektedir. Su 
zengini olan bölgeler su 
kıtlığı yaşamaya, su kıtlı-
ğı yaşayan bölgeler ise su 
yokluğu yaşamaya başla-
mışlardır. Ancak su krizi-
ni açıklamak için çatışan 
iki paradigma mevcuttur: 
Pazar paradigması ve eko-
lojik paradigma. Pazar 
paradigması suyun kıtlığı-
nı suyun ticaretinin eksik-
liğinden kaynaklanan bir 

kriz olarak görmektedir. Bu varsayıma göre; eğer su taşı-
nabilir ve serbest pazarlar aracılığıyla serbestçe dağıtıla-
bilirse su kıtlığı yaşanan yerlere aktarılabilecek ve yüksek 
fiyatlar suyun korunmasına yardımcı olacaktır. Anderson ve 
Synder’in söylediği gibi, Fiyatlar yüksek olduğunda insanlar 
metayı az tüketme eğilimi taşırlar ve arzularına ulaşabilmek 
için alternatif yollar ararlar. Su bir istisna değildir.’ (3)

Su hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde özellikle 
belirtilmemiş olmasına rağmen, yaşam hakkının (3. madde) 
suya erişimi kapsadığı iddia edilebilir (4). BM ve uluslar ara-
sı birçok toplantıda su, hak olarak kabul edilmiştir. Örne-
ğin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1977’de Mar Del Plata 
aksiyon planını tanıdı. Plana göre, insanoğlunun su hakkı 
“ekonomik gelişmeden bağımsız olarak her insanın temel 
ihtiyaçlarını giderecek miktarda ve kalitede içme suyuna 
ulaşma hakkı vardır” olarak tanımlandı(5). 1994’te yapılan 
uluslararası nüfus ve kalkınma konferansında, katılımcı 
178 ülke, tüm bireylerin  “besin, giyim, barınma, su ve hij-

yen de dahil olmak üzere 
kendilerinin ve aileleri 
için yeterli standartlarda 
bir yaşam hakları vardır” 
maddesine ortak imza 
attı. Su hakkının en geniş 
tanımının yapıldığı ulus-
lararası belge; 26 Kasım 
2002 tarihinde yayımla-
nan Birleşmiş Milletler 
Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel Haklar Komitesi’nin 
yaptığı Genel Açıklama 
15’tir (6). Açıklamaya göre 
herkesin yeterli, güvenli, 
fizikî olarak ulaşılabilir ve 
bedeli ödenebilir suya eri-
şim hakkı vardır.

Hak temelli söylemler-
le, ekonomik gelişme ve 
sürdürülebilir kalkınma 
programları arasında bir 
çelişki görülmektedir. 
Hükümetlerin genel eği-
limi neo-liberal siyasi ve 
ekonomik ajandanın su 
konusunda uygulanmaya 
çalışılmasıdır. Bu da, süb-
vansiyonların kaldırılması, 
özelleştirme, metalaştır-
ma ve yönetimin desent-
ralizasyonudur. Yakın 
zamana kadar su sunumu 
ve yönetiminde, kaynak 
yöneticisi, servis sunucu 
ve düzenleyici olarak tek 
aktör kamu sektörüyken, 
şimdi, neo-liberal pazar 
ideolojilerinin etkisiyle, 
pek çok ülkede su altya-
pısında yatırım ve tahsis 

• Dünya nüfusu son 50 yılda üç kat arttı ve gelecek 50 
yılda % 25-75 arasında artacaktır1.

• Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2002 yılı için dünyada 1.2 
milyar insan güvenilir içme suyundan yoksun yaşarken, 
2.6 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişe-
memektedir.

• Her gün 5 yaşından gün almamış 3900 çocuk su ile ilgili 
önlenebilir bir hastalıktan hayatını kaybetmektedir.2  

• Her gün çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan yaklaşık 
14 ila 30 bin kişi suyla ilgili önlenebilir bir hastalıktan 
dolayı yaşamını yitirmektedir.

• Dünyanın belli bölgelerinde (Afrika’nın büyük bölümü, 
Orta Doğu, Çin’in kuzeyi, Meksika ve Kaliforniya) su 
rezervleri tükenmek üzeredir.

• Suya erişimde kuzey ve güney arasında bir eşitsizlik var-
dır. Dünyada kullanılan suyun % 85’ini nüfusun % 12’si 
tüketmektedir. Bu % 12’i gelişmiş ülkelerde yaşamakta-
dır ve büyüyen su krizinin sorumluları bu azınlıktır.

• Azınlık topluluklarının suya erişimleri bilinçli bir şekil-
de engellenmektedir (örneğin Avrupa’daki Roma cema-
atleri; İsrail’de tanımsız yerleşim alanlarında yaşayan 
Bedevî’ler) 

• Suyun kıt olduğu alanlardan biri de Orta Doğu’dur ve bu 
bölgede su ihtiyacı yer altı sularından karşılanmaktadır. 
Yer altı suları özellikle Arap Yarımadası’nda ve İsrail’de 
aşırı sömürülmektedir. Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcile-
rin aynı bölgedeki Araplara oranla suyu dört misli fazla 
tükettikleri tahmin edilmektedir. İsrail hükümeti Arap-
ların açabilecekleri kuyu sayısını, içme ve sulama suyu 
miktarını sınırlandırmaktadır3.

1 Doç. Dr. İstiklal Y. Vural,  İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir 
Kalkınma 

2 http://www.worldwatercouncil.org/fi leadmin/wwc/Library/Pub-
lications_and_reports/Right_to_Water__UK_fi nal.pdf

3 Dr. Filiz Kartal Suyun Metalaşması, Suya Erişim Hakkı ve 
Sosyal Adalet, TMMOB Su Politikaları Kongresi.

DÜNYADA SUYUN DURUMU
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aşamalarında özel sektörün, hükümetlerle ortaklıklar biçi-
minde ya da tek başına yer alması alternatif bir politika 
olarak görülmektedir.

Su bir ortak mülktür çünkü tüm yaşamın ekolojik temelidir 
ve sürdürebilirliği ve adil paylaşımı topluluk üyeleri arasın-
daki işbirliğine bağlıdır. Suyun insanlık tarihi boyunca ve 
çeşitli kültürler tarafından ortak mülk olarak yönetilmiş 
olmasına rağmen ve pek çok topluluğun suyu hala ortak 
mülk olarak yönetiyor olmasına veya suya ortakça payla-
şılan bir kamu malı olarak yaklaşıyor olmasına karşın su 
kaynaklarının özelleştirilmesi ivme kazanmaktadır.(3)

Suyun özelleştirilmesinin ilk ortaya çıkışı 1990’lardan çok 
daha eskiye dayanır. ABD’nin kurulmasında ülkenin batısı-
nın yerleşime açılması için kovboy tarzı özel mülkiyet nos-
yonu ve tahsisat kuralları maden kamplarında ortaya çıktı. 
Bu nosyona göre, önce gelen öncelikli hak sahibiydi. Önce 
kullanım doktrini suyun satılması ve ticareti de dahil olmak 
üzere mutlak mülkiyet haklarının temelini oluşturdu.(3)

1989’da iktisat profesörü John Williamson, finansal kriz 
yaşayan gelişmekte olan ülkelere on maddeden oluşan ve 
ekonomik politikaya yön verecek bir reform paketi sunar. 
‘Washington Uzlaşması’ adı verilen bu paket Washington’da 
merkezi bulunan IMF, Dünya Bankası ve ABD Hazine Bakan-
lığı gibi kurumların önerdiği ekonomik politikaların ortak 
noktalarını göstermektedir. 1970’lerden itibaren Kuzey 
ülkelerinde uygulanmaya başlayan ve 1980’lerden itibaren 
de dünyaya yayılan yeni-liberal politikaların mihenk taşını 
oluşturan bu on maddenin en önemli dört maddesi, kamu 
harcamalarının azaltılması, kamu teşebbüslerinin özelleştiril-
mesi, uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve 
sermaye hareketlerinin liberalleştirilmesidir3. Kamu teşebbüs-
lerinin özelleştirilmesi, 2. Dünya Savaşı’nın ardından uygu-
lanmaya başlanan Keynesyen ekonominin terk edilmesini 
işaret eder, aynı zamanda dünyada genel olarak devlet eliy-
le sağlanan suyun da bir süreç sonunda özelleştirilmesine.

31 Ocak 1992’de Dublin’de toplanan Su ve Çevre konulu 
uluslararası konferans, suyun ekonomik bir değeri oldu-
ğunu ve ekonomik bir mal olarak ele alınmasını önermek-
tedir. Konferansın sonunda ortaya konan baş ilkelerinin 
dördüncüsü bu konuyu “Karşılanabilir bir fiyatla temiz suya 
ve hijyene ulaşabilmek insanoğlunun temel hakkıdır. Suyun eko-
nomik değerinin geçmişteki gibi anlaşılması hatası, kaynakların 
boşa harcanmasına ve çevreye zarar verici bir şekilde kullanıl-
masına sebep olmuştur. Suyun ekonomik bir mal olarak yönetil-
mesi, efektif ve adil kullanılması için etkin bir yoldur ve su kay-
naklarının muhafazasını ve korunmasını sağlanmasında teşvik 
edicidir.” şeklinde tanımlamaktadır. Dublin konferansında 
karşılanabilir fiyatın (affordible price) neye göre belirlenece-
ği açıklanmamış, liberal piyasanın en uygun fiyatı belirleye-
ceği ilkesi göz önünde alınmıştır.   

Dünya Su Konseyi’nin politikaları ise suyun özelleştirilmesi 
sürecinde en somut biçimiyle kendisinin örgütlediği Dünya 
Su Forumlarının belgelerinde izlenebilir. 2000 Lahey foru-
mu, “Dünya Su Vizyonu”nun tamamlanmasıyla çok daha 
belirleyici kararlarla sonuçlandı. Dünya Su Konseyi’nin 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Consensus

temel politikalarını en kapsamlı biçimiyle Dünya Su Vizyo-
nu adlı belgede bulmak mümkündür. 

Vizyon bütün olarak incelendiğinde su kaynaklarının yöne-
timini paydaşlara vermek, kamu işlevini araştırma ve düzen-
leme ile sınırlamak; su yatırımlarında kamu finansmanını 
ortadan kaldırarak özel sektör finansmanına ağırlık kazan-
dırmak, suyu tam maliyetini karşılayacak biçimde fiyatlan-
dırmak ve uluslararası su havzalarını küresel yönetişime 
terk etmek temel Vizyon hedefleri olarak ortaya çıkmakta-
dır. Vizyon hedefleri suda küresel yönetişimi temel hedef 
olarak benimsemektedir. Suyun bir kamu malı olmaktan 
çıkarak ekonomik bir mal, bir piyasa malına dönüştürülme-
si Dünya Su Konseyi’nin temel vizyonu olmaktadır.(1)

2003’te Kyoto’da yapılan üçüncü Dünya Su Zirvesi’nde, 
suyun bir insan hakkı olduğuna değinilmemiş ve su ‘temel 
insan ihtiyacı’ olarak nitelendirilmiştir. 2000 Hollanda ve 
2003 Kyoto su forumlarıyla sanayileşmiş ülkelerdeki su 
kullanımına odaklanan forum 2006 Meksika Forumu ile 
yüzünü Tarım ekonomisi güçlü toplumlara dönmüştür. 

Dünya nüfusunun yarısı kırsal alanda yaşamakta ve tarım-
la ilgilenmektedir. Dünya Bankası’nın 2008 Kalkınma için 
Tarım konulu raporunda bahsedildiği üzere gelişmekte olan 
ülkelerde suyun %85’i tarım amaçlı sulama için kullanılmak-
tadır. Bu parametreler göz önüne alındığında, su kıtlığının 
hayatlarımızı ne kadar ciddi etkileyeceği anlaşılabilir(7).

2006 yılında Meksika’da yapılan Su forumunda forum özel-
likle tarımsal su kullanımı üzerinde yoğunlaşmıştı. Mek-
sika, Türkiye gibi tarım ekonomisi güçlü olan bir ülkedir 
ve ülkenin el değmemiş su kaynaklarının çoğu bölgeleri 
yerlilerin arazileri içerisindedir. Forum katılımcıları forum 
boyunca Meksika yerlilerinin (Mayalar, Aztekler vs.) bölge-
lerindeki suyun kullanımına özel ilgi göstermişlerdir. Çoğu 
kırsal alanda köylüleştirilmiş olan yerlilerin su kaynakları-
nın daha iyi yönetilmesi başlığında hidroelektrik santraller 
aracılığıyla üretilebilecek enerji konusunda ve bu suların 
daha farklı şekilde yönetileceği konusunda adımlar atılaca-
ğının sinyalleri verilmiştir(7).

Forumun ardından yıllardır kendi toprakları ve suları için 
mücadele etmiş çoğu yoksul olan yerlilere ‘yerel kalkınma’ 
adı altında mikro krediler dağıtılmıştır. Aldıkları kredileri 
geri ödeyemeyen insanlar ellerindeki toprakların ve suyun 
hakkından yavaş yavaş vazgeçmek durumunda kalmıştır. 
Bu süreç şu anda da halen devam etmektedir(7).

2009 yılında Türkiye’de yapılacak forum, 2006 Su 
Forumu’nun devamı olarak nitelendirilmektedir. Türkiye 
özelinde ise kullanılan suyun % 75’i tarımsal sulamada, 
%15’i içme ve kullanmada, %10’u ise sanayide kullanılmak-
tadır. Halkın % 50’ye yakını kırsal alanda yaşamaktadır. 
Türkiye için ise son zamanlarda BM Kalkınma Bankası’nın 
programları ile yerel kalkınma modelinin Meksika’ya ben-
zer biçimde uygulanmaya başladığını görüyoruz. Bu durum 
ilk bakışta köylünün çıkarına gibi görünse de krediler çeki-
lerek uygulanan tarım ve sulama projeleri gayet hassas 
dengeler üzerindedir. En basitinden, yetiştirilen ürün eğer 
piyasada rağbet görmezse köylünün kredi borcunu öde-
mek için satacağı tek şey arazisi olacaktır. Sonuçta yıkımı 
yaşayacak olan nerede olursa olsun yoksullar ve yoksunlar-
dır yani ezilenler ve sömürülenlerdir(7).
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Su ancak su kaynakları yenilenebiliyorsa ve yenilenebilirlik 
sınırları içinde kullanılıyorsa kullanılabilir. Kalkınma felse-
fesi ortaklaşa kontrolü devre dışı bırakıp, onun yerine su 
çevirimini ihlal eden teknolojileri desteklediğinde kıtlık 
kaçınılmazdır(3). Bugünkü kalkınma söylemli politikaların, 
suyun yenilenebilme çerçevesini ihlal etmesinden kaynaklı 
su kıtlığı yaşanmaktadır ve bunun faturası yine ezilenler ve 
sömürülenlere kesilmek istenmektedir.

DÜNYA SU FORUMUNUN DESTEKÇİLERİ YA DA 
DEV SU TEKELLERİ

Dünya su siyasetinin diğer önemli örgütleri kimi zaman 
ulus ötesi, kimi zaman da çok uluslu olarak nitelendirilen 
su şirketleridir. Özellikle kamu hizmetlerinde faaliyet gös-
teren şirketler, dünya pazarında, öncelikle kendi devletle-
rinin sağladığı olanaklarla iş yapmaktadırlar. Bugünün dev 
su şirketlerinin tarihleri incelendiğinde görülecektir ki, bu 
şirketlerin önce kendi iç pazarlarında devletlerin sağladı-
ğı olanaklarla büyümüşler, iç pazarda yaşanan tekelleşme 
sonucunda dış pazarlara yine kendi devletlerinin sağladığı 
olanaklarla açılmışlardır (8).

Dünya’nın en büyük üç su şirketi Ondeo, Veolia ve RWE/
Thames Water’dır. 2003’de Odeo’nun yıllık geliri 5.3 milyar 
avro, Veolia’nın 8.9 milyar avrodur. Su şirketleri 2003 yılı ile 
2015 yılları aralarında büyüme potansiyellerini inceledik-
lerinde, 2004 yılında Avrupa’da % 26 olan özel sektör pay-
larını 2015 yılında % 37’ye; 2004 yılı için Kuzey Amerika’da 
% 19 olan özel sektör payını 2015 yılında %36’ya yükselece-
ğini öngörmektedirler (8).

Coca-Cola gibi şirketler, susuzluğun asıl gidericisinin su 
olduğunu bilmekte ve şişelenmiş su endüstrisine açıl-
maktadırlar. Coca-Cola Bon Aqua’yı, Pepsi de Aquafina’yı 
yaratmıştır(3).

Başta BM program, fon ve kuruluşları olmak üzere, ulusla-
rarası mali kuruluşlar, bölgesel kalkınma bankaları; AB ve 
OECD’nin su politikalarında özelleştirmeyi temel bir seçe-
nek olarak ortaya koymaları, su tekellerinin faaliyetleri açı-
sından elverişli bir ortam yaratmaktadır. Her küresel örgü-
tün bu konuda kendine özgü düzenekleri olduğu bilinmek-
tedir. Bu konuda en bilinen ve dikkat çeken uygulamalar 
dünya bankası ve IMF’ye aittir. Dünya Bankası, özellikle su 
altyapısı ile ilgili yatırımların finansmanını sağlarken özel-
leştirme koşuluna yer vermektedir(8).

Küresel şirketler çevre kirlenmesi sonucu ortaya çıkan temiz 
su talebinden sonuna kadar yararlanmaktadırlar. Bu şirket-
ler endüstrileşmemiş, kirlenmemiş bölgelerdeki temiz su 
kaynaklarını pet şişelere doldurmalarına karşın yaptıkları 
işi suyun üretilmesi olarak adlandırmaktadırlar(3).

DÜNYA’DAN SUYUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ÖRNEKLERİ

DB ve IMF tarafından desteklenen uluslararası şirketler su 
hizmetlerinin yönetimini dünyanın pek çok ülkesinde ele 
geçirmektedirler. Dünya Bankası potansiyel su pazarının 
büyüklüğünü 1 trilyon Dolar olarak tahmin etmektedir. Su 
endüstrisinin yıllık kârı şu anda petrol sanayinin kârının 
%40’ına ulaşmıştır ve şimdiden ilaç sektörünün kârını 
geçmiştir(4). Dünya sularının henüz % 5’inin özelleştirildi-
ğini düşünürsek, ne kadar büyük bir kâr potansiyeli olduğu 

anlaşılabilir(4). Bu şirketler suyu yaşam için gerekli sosyal 
bir kaynak olarak değil, pazar mekanizmalarıyla yönetile-
cek ekonomik bir kaynak olarak görmektedirler.

Kyoto Dünya Su Zirvesi, dünyanın büyük su arz ve dağıtım 
şirketlerinin girişimiyle kurulan Dünya Su Konseyi tarafın-
dan düzenlemiştir. Konsey için sorun bir insan hakkı soru-
nu değil fakat bir verimlilik sorunudur. Bu nedenle de geliş-
mekte olan ülkelerin gücünü aşan mega-projeleri finanse 
etme eğilimindedir. Sonuçta küresel finans kuruluşlarıyla 
çokuluslu su şirketleri birlikte çalışmaktadırlar(9). DB ara-
cılığıyla hükümetler ulusal piyasalara giren büyük şirketle-
re kâr garantisi vermektedir.

1997 ile 2010 arasında su pazarında özel sektörün büyü-
mesine bakacak olursak; Batı Avrupa’da % 20-35, Merkez 
ve Doğu Avrupa’da % 20, Kuzey Amerika’da % 5-15, Latin 
Amerika’da % 60, Afrika’da % 3-33 ve Asya’da %1-20 rakam-
larına ulaşırız.

Başta BM program, fon ve kuruluşları olmak üzere, IMF 
ve Dünya bankasının politikaları sonucu gelişmekte olan 
ülkeler su politikalarında özelleştirmeyi temel bir seçenek 
olarak ortaya koyan politikalara daha çok boyun eğmekte-
dirler. Özelleştirme argümanlarının büyük çoğunluğu kamu 
hizmetlerinin başarısızlığına dayanmaktadır(8),(3).

Çokuluslu şirketlerin pratikleri incelendiğinde ortaya çıkan 
durum; suyun yerel kullanıcılara maliyetinin artmasına 
paralel olarak şirket kârlarının artması, yolsuzluk ve rüş-
vet, su kalitesinde düşüş, kâr güdüsüyle kaynakların sömü-
rülmesi ve vatandaş katılımının sınırlanmasıdır(9). Şu ana 
kadar yapılan özelleştirmelerde ise özel şirketlerin daha 
denetlenebilir olduklarına dair herhangi bir gösterge yok-
tur. Su temini özelleştirmelerinde, özelleştirmenin hiçbir 
başarısı görülmediği gibi risk ve başarısızlıklara sıkça rast-
lanmaktadır. Özel şirketler sıkça işletme standartlarını ihlal 
etmekte ve fiyat şişirmektedirler.

Arjantin’de Buenos Aires su dağıtımı özelleştirildikten son-
ra, çalışan sayısı 7600 den 3600‘e indirilmiştir. İşsiz bırakı-
lan 4000 kişi özelleştirmenin başarısı olarak sunulmuştur. 
İstihdam azalırken ilk senede suyun fiyatı % 13.5 artmıştır. 
Şili’de özelleştirme sürecinde Fransız şirketi Suez Lyonna 
se des Eaux % 35 kar oranında ısrar etmiş ve % 33 kar marjı 
garanti eden bir anlaşma imzalamıştır. Fas Kazablanka’da 
suyun özelleşmesinin ardından su fiyatları 3 misli artmış-
tır. İngiltere’de 1990-1995 arasında su fiyatı % 67 artarken 
kesintiler % 177 artmıştır. Güney Afrika’da su temini Suez 
Lyonna se des Eaux tarafından devralındıktan kısa süre 
sonra su güvensiz, erişilmez ve aşırı pahalı hale gelmiştir. 
Binlerce insanın su bağlantısı kesilmiş ve kolera enfeksiyo-
nu yayılmaya başlamıştır. Gana’da suyun özelleştirilmesi-
nin ardından suyun pazar fiyatlarıyla satılması, dayatılması 
sonucu yoksul insanlar, gelirlerinin yarısını su alabilmek 
için harcamışlardır.(3) Bolivya’da Cochabamba kentinde 
suyun imtiyazını alan Bechtel ile yapılan anlaşmada, halkın 
kendi çabalarıyla sağladığı suyu da sözleşme hükümlerince 
ücretlendirilebileceği maddesi bulunmaktaydı. Özelleştir-
menin ardından suya %200 zam yapılınca yoksul halk bah-
çelere açtığı su kuyuları ya da evlerin çatılarına koydukları 
kaplarla su temin etme yoluna gitti. Bechtel, halkın kendi 
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imkânları ile elde ettikleri suyun ücretini almak için tah-
silat memurlarını yoksul halkın evlerine yolladı. Durumu 
protesto eden yoksul Bolivyalıların protesto eylemlerinde 
100 den fazla kişi yaralandı ve bir genç öldü. Hükümet ola-
ğanüstü hal ilan etmek zorunda kaldı(8).

TÜRKİYE’DE SUYUN ÖZELLEŞTİRME DENEYİMLERİ

Dünyada suyun özelleştirilmesi iki aşamada gerçekleş-
mektedir: Birinci aşama, su yönetiminin merkezi bir yapı-
lanmadan (Örneğin DSİ) alınıp yerelleştirmesi, zamanla 
su yönetiminin yerelleşme ile gerçekleştirilemeyeceğinin 
anlaşılmasından sonra da “halkın sırtına kambur olmak”, 
“kötü yönetilmek”, “zarar etmek”le suçlanarak yerel-
leştirmenin, ikinci aşamayı; özelleştirmeyi getirmesidir. 
Türkiye’de suyun özelleştirme süreci, benzer bir zihniyet-
le, dünyada yaşanan süreçten kopuk bir şekilde gelişme-
mektedir. Su yönetimi 1953 yılında kurulan ve konusunda 
uzmanlaşmış DSİ’den alınmış, Ankara’da su kesintilerinin 
yaşandığı dönemde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi 
Güler4 “Akarsu ve göletlerin kullanım hakkı 49 yılı geçme-
yecek şekilde özel sektöre satılacak.” açıklamasında bulun-
muştur. 

Türk Sanayiciler ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) hazır-
ladığı “Türkiye’de Su Yönetiminin Durumu: Sorunlar ve 
Öneriler” başlıklı rapor nedeni ile İstanbul’da düzenle-
nen “Sürdürülebilir Su Yönetimi” konferansında “suyun 
özelleştirilmesi” gerektiği iddia edilmiştir. Rapor, suyun 
özelleştirilmesi gerekçelerini içerirken, Türkiye’yi gele-
cekte su kıtlığı gibi bir sorunun beklediği öngörüsüne 
dayandırılmaktadır(9).

Dünyada insanların yüzde 5’i paketlenmiş su kullanıyor. 
Türkiye’deki paketlenmiş su pazarının 2008 bütçesinin 
10 milyar litreye ulaşacağı, mali boyutunun 1 milyar 300 
milyon YTL olacağı belirtiliyor. Günde 300 bin damacana 
suyun tüketildiği İstanbul ise, su pazarının yüzde 80’ini 
oluşturuyor. Türkiye’de paketlenmiş su pazarı her yıl yüz-
de 10 büyüyor. 300’e yakın damacana, 100’den fazla pet 
şişe üreticisi var. Pazar payı Nestle’nin % 29, Coca Cola’nın 
% 18.4, Danone’nin % 10.5, Yaşar Holding’in % 13.7, Aytaç’ın 
% 14.3. Piyasanın yüzde 70’i ise yabancı şirketlerindir(10).

Antalya ilinin suyu, Fransız su devi Suez firmasının 
yönetimine geçmiş, su fiyatları özelleştirmeden sonra 
% 130 artmıştır ve şirket yapmaya söz verdiği yatırımları 
yapmamıştır(11).

Edirne suyunun özelleştirilmesinde açılan ihale, üç Türk 
şirketinden oluşan bir konsorsiyumda kalmıştır. Ancak iha-
lede yolsuzluk yapıldığı ortaya çıkınca, Mart 2008 ayının 
başında bu davadan ötürü arasında Edirne Belediye Baş-
kanı Hamdi Sedefci’nin ve ihaleye katılan firmanın temsil-
cilerinin bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştır. Polis tara-
fından başlatılan incelemenin sonunda, konsorsiyumun 9 
başka kentte daha suyun özelleştirilmesi için rüşvet yolunu 
kullanmayı planladığı ortaya çıkmıştır(11).  

İzmit’te, 1999 yılında Gama-Güriş, İzmit Büyüksehir Bele-
diyesi, Thames Water, Mitsui, Sumumito konsorsiyumu 

4 31 Temmuz 2007 tarihli Milliyet Gazetesi

tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeli ile tamamlanan 
Yuvacık Barajı, Sayıştay raporuna göre emsal maliyetinin 
3 ila 9 katına mal edilmiştir. Projenin başlangıcında üreti-
len suyun üçte ikisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
satılması öngörülmüş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi fiya-
tın yüksek olduğu gerekçeyle su satın almamıştır ki bu 
konu iki belediye arasında hala tartışma konusudur. Ancak 
söz konusu su “al veya öde” kapsamında Hazine garantili 
olduğu için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin almadığı 
su dereye akıtılmış, dereye akıtılan suyun parası firmaya 
ödenmiştir(12).

Çeşme’de, suyun özelleştirilmesi için çevre belediyelerle 
ortak bir birlik kurulmuştur. Özelleştirme, Çeşme ve çev-
resinin su dağıtımı için kurulan Çeşme Alaçatı Belediyeleri 
Çevre Koruma, Altyapı Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği 
(ÇALBİR) üzerinden yapılmıştır. Çeşme Belediyesi su dağı-
tım şebekesi için Dünya Bankası’ndan kredi alır. Dünya 
Bankası ile yaptığı anlaşmada, su şebekesi işletmesinin 
özelleştirileceği ve suyun ton fiyatının dolar üzerinden 
belirleneceği gibi maddeler bulunur. 2001 yılında Çeşme’de 
atık su bedeli hariç 1 m3 su, o günün para birimine 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 beldelerden Kuşadası’nda 112 bin 
500, Marmaris’te ise 250 bin Lira idi. 2001 yılının ilk çeyre-
ğinde 1 m3 suyun 1 dolara satıldığı Çeşme, su fiyatlandır-
masında Türkiye birincisi olurken, kreditör kuruluş Dünya 
Bankası su fiyatının 2.4 dolara çıkarılması için belediyeyi 
zorlar(13).

Türkiye’nin 2003 başında 129.6 milyar dolar olan toplam 
dış borç stoku, 2008’in Haziran ayı itibarıyla 284.4 milyar 
dolara yükseldi(14). 1986-2007 yılları arasında 193 kuru-
luşta halka arz, varlık satışı, devir işlemi, hak satış yön-
temiyle yapılan özelleştirmeler sonucunda hiçbir devlet 
payının kalmadığı 183 kuruluştan elde edilen toplam gelir 
30 milyar 16 milyon 153 bin 338 dolar. AKP; IMF ve Dün-
ya Bankası nezdinde karnesi “A” olan bir iktidar olarak, bu 
politikaları sonuna kadar uygulayacaktır(15).
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; üyelerin temel bilgile-
rine ve meslekî deneyimlerine dayanan yetkinliklerin 
belirlenmesi ve belgelenmesi yoluyla, deprem ve diğer 
afet zararlarının azaltılması başta olmak üzere, inşaat 
mühendisliğinin bütün alanlarında, toplum yararına, 
çağdaş tekniklere ve etik ilkelerine uygun, üstün nitelik-
li ve güvenilir mühendislik hizmetlerinin sunulmasına ve 
bu hizmetlerle ilgili yanlış uygulamaların önlenmesine 
yönelik gelişmelere katkıda bulunmak amacıyla hazır-
lanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, inşaat mühendisliğinin 
yapı, yapı malzemesi, geoteknik, hidrolik ve su kaynak-
ları, kıyı-liman, ulaştırma ve yapım yönetimi alanların-
da, toplum gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda 
araştırma, inceleme, projelendirme, raporlama, eğitim, 
denetleme ve teknik sorumluluk üstlenme gibi yetkin-
lik gerektiren hizmetler için Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı inşaat 
mühendisleri arasından uygun nitelikte olanların belge-
lendirilmesine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 
sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 
39 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belge: Meslek bilgisi ve meslek deneyimi ile yetkinlik 
düzeyine erişmiş olduğunu kanıtlayan inşaat mühendis-
lerine bu Yönetmelik uyarınca verilecek belgeyi,
b) Belgelendirme Kurulu: Üyeleri Oda Genel Kurulunca 
seçilen ve bu Yönetmelikte tanımlanan belgelendirme 
düzenini yürüten ve yönlendiren yetkili kurulu,
c) Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini 
(TMMOB),
ç) Oda: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasını (İMO),
d) Şube: Adayın kayıtlı olduğu Oda şubesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Belge Alanları, Başvuru Koşulları ve Sınav Esasları

Belge alanları
MADDE 5 – (1) Belge verilecek alanlar aşağıda belirtil-
miştir.

a) Yapı
b) Yapı Malzemesi
c) Geoteknik

ç) Hidrolik ve Su Kaynakları
d) Kıyı-Liman
e) Ulaştırma
f) Yapım Yönetimi

(2) Belge, ayrı sınav dönemlerinde ayrı başvurularla bir-
den fazla alanda alınabilir.

Belge başvuru koşulları
MADDE 6 – (1) Belge başvurusu yapabilmek için aşağıda 
belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.

a) Başvuru gününde en az beş yıldan beri İMO’nun kayıtlı 
üyesi olmak.

b) İMO’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak.

c) 5 inci maddede belirtilen uzmanlık alanlarından birin-
de, belge sahibi mühendisler gözetiminde gerçekleşti-
rilmiş en az beş yıl mühendislik deneyimi sahibi olmak 
ve bu hizmetleri belgelemek. Yüksek lisans veya dokto-
ra derecesi almış olup ta kendi uzmanlık alanında bel-
ge başvurusunda bulunan adaylar için bu süre, yüksek 
lisansta dört, doktorada üç yıla indirilir.

ç) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas 
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan 
veya resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçun-
dan hüküm giymemiş, İMO Onur Kurulundan 27/1/1954 
tarihli ve 6235 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (b), (c), 
(ç) ve (d) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış ve her-
hangi bir etik ihlali nedeniyle cezalandırılmamış olmak.

Belge başvuru süreci
MADDE 7 – (1) 6 ncı maddede belirtilen koşulları yeri-
ne getiren aday, bir dilekçeyle kayıtlı bulunduğu şubeye 
başvurur ve dilekçeye aşağıda belirtilen belgeleri ekler.
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a) Meslekteki başlıca çalışmalarını özetleyen özet bilgi 
formu.

b) Adayın daha önce yaptığı mühendislik uygulamaları 
arasından uygun gördüğü birini özetleyen 1000 ± 200 
kelime uzunluğunda bir rapor.

c) Belge sahibi bir mühendisten aldığı, adayın mühen-
dislik yeteneklerini değerlendiren kapalı ve imzalı zarfta 
verilmiş referans mektubu.

ç) Sınav ücreti makbuzu.

(2) Kapalı zarf içindeki şube görüşü formu da eklenerek 
Oda Genel Merkezine gönderilen başvuru dosyası Belge-
lendirme Kuruluna aktarılır. Şube gerekli görürse, şube 
görüşü formunun doldurulmasında, adayın bağlı olduğu 
temsilcilikten görüş isteyebilir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Bir uzmanlık alanında sınav açıldığında, o 
alana başvurmuş olan adayların tümü, 11 inci maddede 
belirtilmiş olan konularda düzenlenen iki yazılı sınava 
katılırlar.

(2) Belgelendirme Kurulu, tüm adayların sınav sonuçları-
nı, özet bilgi formunu ve raporunu topluca değerlendi-
rerek, belge verilecek adayları belirler.

(3) Sınavda başarılı olamayan bir aday, ancak bir yıl sonra 
yeniden başvuruda bulunabilir.

Sınav kapsamları
MADDE 9 – (1) 5 inci maddede belirtilen belge alanların-
da yapılacak yazılı sınavlar ve her birinin içereceği konu-
lar aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel Konular Sınavı: Aynı dönemde belge sınavı açı-
lan bütün alanlar için ortak bir sınavdır. İnşaat mühen-
disliğinin çeşitli alanlarındaki temel ilke ve kavramlar ile 
mühendisin uygulama çalışmaları sırasında kazanması 
beklenen uygulama bilgisini kapsayan bu sınavda soru-
lan çok sayıda sorudan yarıdan az olmayan bir bölümü-
nün yanıtlanması istenir. Bu sınav, genel değerlendirme-
de 1/3 ağırlık taşır.

b) Özel Konular Sınavı: Başvurulan alanın kapsadığı 
temel konuları ve bunlarla ilgili norm ilke ve kuralları 
ile bu alandaki sistemlerin tasarımına ve yapımına ilişkin 
uygulama kurallarını kapsayan bu sınav, genel değer-
lendirmede 2/3 ağırlık taşır. Bu sınavın en az %20 ağırlık 
taşıyan bir bölümü, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) 
bendindeki raporun değerlendirmesine ayrılır.

Sınav kurulları
MADDE 10 – (1) Belgelendirme Kurulu, yazılı sınavları 
düzenlemek ve gerçekleştirmek üzere, gerekli sayıda ve 
nitelikte sınav kurulları oluşturur. Sınav kurulları, yazılı 
sınavları ve raporları değerlendirerek sayısal sonuçları 
topluca Belgelendirme Kuruluna sunar.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 11 – (1) Aday, sınav başvuru ücreti tutarındaki 
itiraz ücretini yatırdıktan sonra, İMO Yönetim Kuruluna 

başvurarak sınav sonucuna itiraz edebilir. Bu itiraz İMO 
Yönetim Kurulu tarafından Belgelendirme Kuruluna gön-
derilir. İtiraz başvurusunu değerlendiren Belgelendirme 
Kurulu, yazılı sınav değerlendirmesinde maddi hata sap-
tarsa gerekli düzeltmeyi yapar. İtiraz haklı görülürse, 
itiraz ücreti başvuru sahibine geri verilir; aksi durumda, 
itiraz ücreti geri ödenmez. İMO Yönetim Kurulunun iti-
razla ilgili kararı kesindir.

Belge geçerliliğinin sürdürülmesi koşulları
MADDE 12 – (1) Belge beş yılda bir değerlendirilir; bel-
genin geçerli kalabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine 
getirilmesi gerekir.

a) Değerlendirilen beş yıllık süre içinde, 6 ncı maddenin 
birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen türden cezaları 
almamış olmak; bu tür bir ceza alınırsa, belge geçerlili-
ğini yitirir.

b) Yetkinlik belgesi aidatlarını ödemiş olmak.

c) İMO’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak.

ç) Beş yıl boyunca yaptığı bütün işleri, tarih sırasıyla 
belirten ve her sayfası imzalanmış listeyi beş yıllık dönem 
sonunda Belgelendirme Kuruluna vermiş olmak.

d) Beş yıl boyunca, her yıl 10 saatten az olmayan, mes-
lekte gelişmeye yönelik kurs, seminer, konferans, çalış-
tay ve benzeri etkinliklere katılmış olduğunu belgele-
mek. Bu konudaki mazeretler ve katılınan etkinliklerin 
eşdeğerliği, Belgelendirme Kurulunca değerlendirilir.

Belgenin kullanılması ve kazanılmış haklar
MADDE 13 – (1) Belge, 30/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşa-
at Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim 
ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde 
tanımlanan uygulama için de geçerlidir.

(2) İMO üyelerinin bu alandaki kazanılmış hakları sak-
lıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Onursal Belge ve Belgelendirme Kurulu

Onursal belge
MADDE 14 – (1) İnşaat mühendisliği mesleğine değerli 
katkılarda bulunmuş, ülke ve toplum yararına üstün hiz-
metler vermiş olan seçkin inşaat mühendislerine, kendi-
leri tarafından hiçbir başvuru yapılmaksızın, Belgelendir-
me Kurulunun önerisi ile İMO Yönetim Kurulu tarafından 
onursal belge verilebilir. 

(2) Onursal belge sahiplerine, 12 nci maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi dışındaki koşullar uygulanmaz.

Belgelendirme Kurulu
MADDE 15 – (1) Belgelendirme Kurulu, tümü belge sahi-
bi olan yedi asıl, yedi de yedek üyeden oluşur. Kurul 
toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Yedi asıl üyeden 
üçü, yedi yedek üyeden dördü ilk Olağan Genel Kurulda 
diğer kurullarla birlikte seçilir. İlk Genel Kurulu izleyen 
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dönemde ise yedi asıl üyeden dördü ve yedi yedek üye-
den üçü diğer kurullarla birlikte her iki yılda bir yapılan 
İMO Olağan Genel Kurulunda seçilerek yenilenir. Kurul 
üyelik süresi dört yıl olup bir asıl üye Belgelendirme 
Kurulunda art arda en çok iki dönem görev yapabilir. 
Herhangi bir nedenle Kurul’dan ayrılan bir asıl üyenin 
yerine geçen yedek üye, yerini aldığı üyenin görev döne-
mini tamamlar.

Belgelendirme Kurulunun çalışma düzeni ve uygulama 
ilkeleri
MADDE 16 – (1) Belgelendirme Kurulunun çalışmalarını 
düzenleyen kurallar ile bu Yönetmelikte tanımlanan bel-
gelendirme düzeninin uygulama ilkeleri, Belgelendirme 
Kurulunca düzenlenen ve İMO Yönetim Kurulunca onay-
lanarak yürürlüğe konulan “İMO Yetkinlik Belgelendirme 
Yönetmeliği Uygulama Esasları” ile düzenlenir.

Belgelendirme Kurulunun görevleri
MADDE 17 – (1) Belgelendirme Kurulunun görevleri şun-
lardır:

a) Belgelendirme sisteminin sağlıklı biçimde işlemesinin 
sürdürülmesini sağlamak.

b) Belge sınavlarını yılda en az bir kez düzenlemek, sınav 
kurullarını belirlemek, sınavları gerçekleştirmek, değer-
lendirmek ve sonuçlandırmak.

c) Belge sahibi mühendislerin 12 nci maddede belirtilen 
koşullarla ilgili bilgilerinin düzenli olarak güncellenme-
sini sağlamak; belge geçerliliğini sürdürme koşullarının 
sağlanıp sağlanmadığını denetlemek, meslekiçi seminer-
lerine katılamayanların mazeretlerini değerlendirmek.

ç) Belge geçerliliğini sürdürme koşullarından bazılarını 
sağlamayanların durumunu değerlendirmek.

d) Başvuran adaylarla ilgili işlemlerin düzenli olarak kayıt 
altına alınmasını sağlamak.

e) İMO yetkili kurullarınca puan değeri belirlenmiş olma-
yan kurs ve seminer gibi etkinliklerin denkliğine karar 
vermek.

f) Belge sınav ücretlerini ve çeşitli türlerde görev alan 
uzmanların toplantı huzur haklarını önermek.

g) Hizmetine gerek duyulan geçici veya sürekli kurullar 
oluşturmasını İMO Yönetim Kuruluna önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan 
hususlarda, 14/12/2004 tarihli ve 25670 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır.

İlk Belgelendirme Kurulunun oluşturulması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlk Belgelendirme Kurulu, bu 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay 
içinde, İMO Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak 

göreve başlar. İki yıl süreyle görev yapacak olan ilk Bel-
gelendirme Kurulundan ayrılanlar olursa, onların yerini 
alacak olan üyeler de İMO Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir. İlk Belgelendirme Kurulunun, yedi asıl ve yedi 
yedek üyesi arasından ad çekimi yoluyla belirlenecek, üç 
asıl ve dört yedek üyesi için ilk Olağan Genel Kurulda, 
diğer dört asıl ve üç yedek üyesi için bir sonraki Olağan 
Genel Kurulda seçim yapılır.

Beş yıldan fazla deneyimli mühendislerin durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihte en az beş yıl aktif mühendislik deneyimi bulu-
nan ve 6 ncı maddede belirtilen koşulları yerine getiren 
inşaat mühendisleri, sınava girmek üzere derhâl başvu-
ruda bulunabilirler. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren beş yıl süreyle, 6 ncı maddenin birinci 
fıkrasının (c) bendi gereği olan belge sahibi bir mühen-
dis gözetiminde görev yapmış olma koşulu aranmaz. Bu 
süre sonunda belge sahibi mühendis sayısı göz önün-
de bulundurularak, Belgelendirme Kurulunun önerisi 
ve Yönetim Kurulunun kararı ile bu süre uzatılabilir. Bu 
süre içinde, 7’nci maddede belirtilen referans mektubu 
da en az oniki yıl deneyimli bir inşaat mühendisinden 
alınabilir.

Oniki yıldan fazla deneyimli mühendislerin durumu
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği tarihte en az oniki yıl aktif mühendislik deneyimi 
bulunan inşaat mühendisleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde, İMO Yönetim Kuru-
luna başvurarak belge isteyebilirler. Bu başvuru yalnızca 
bir kez yapılabilir. Bununla birlikte, ilk başvurularında 
yeterli bulunanlar, eğer isterlerse, ikinci bir uzmanlık 
alanına daha başvurabilirler. İkiden fazla alanda belge 
almak isteyenler bu Yönetmelik hükümlerine uymak 
zorundadırlar. Bu mühendislerin dilekçeleri ekinde Bel-
gelendirme Kuruluna sunacakları dosyada;

a) Özet bilgi formunu eksiksiz doldurmaları ve aktif 
mühendislik hizmet sürelerini belgelemeleri,

b) Ayrıntılı özgeçmiş sunmaları,

c) Düzenleyecekleri 3000 ± 500 kelime uzunluğunda bir 
raporda, hizmet süreleri içinde gerçekleştirdikleri başlı-
ca çalışmaları özet olarak tanıtmaları,

gerekir.

(2) Başvurular, Belgelendirme Kurulu tarafından değer-
lendirilerek, başvuru sahibinin sınava davet edilmesine 
gerek bulunup bulunmadığına karar verilir. Sınava davet 
edilmesine gerek görülmeyen mühendislere belge doğ-
rudan verilir.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürür-
lüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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TMMOB, ARTVİN ŞAVŞAT’TA KURULMASI PLANLANAN HES 
SANTRALLERİ İLE İLGİLİ RAPOR HAZIRLADI

TMMOB, Artvin Kültür Derneği’nin talebi üzerine, Artvin Şavşat ilçesi 
Papart havzasında kurulması planlanan hidroelektrik santrallerle ilgili 
bir rapor hazırladı. Artvin Kültür Derneği’nin talebi üzerine, TMMOB 
Yönetim Kurulu 12 Ekim 2008 tarihli toplantısında Şavşat’ta kurulması 
düşünülen HES konusunda ÇED Raporu hazırlanması ile ilgili komisyon 
kurulmasına karar verdi. Söz konusu komisyon; Korhan Altındal (ÇMO), 
Necati İpek (EMO), Bahadır Acar (EMO), Işıkhan Güler (İMO), Hakkı 
Atıl (JMO), Şayende Yılmaz (MMO), İsmail Küçük (Meteoroloji MO), 
Semiha Demirbaş (Peyzaj MO) ve Mehtap Ercan (ZMO)’dan oluştu.

TMMOB’DEN KALKINMA AJANSLARINA BİR DAVA DAHA...

TMMOB, Bakanlar Kurulu’nun 2008/14306 sayılı ve 22 Kasım 2008 
gün ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Düzey 2 Bölge-
lerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Kararı”nın iptali ve 
yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a başvurdu. 

YÖK’ÜN ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEK ÖRGÜTLERİNDE 
GÖREV ALABİLMELERİNİ GÖREVLENDİRMEYE BAĞLAYAN 

KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

TMMOB, Yükseköğretim Kurulu’nun, “üniversite öğretim elemanlarının 
çeşitli kamu kuruluşları veya meslek kuruluşlarının yönetim-denetim 
organlarında görev alabilmelerinin ancak Yükseköğretim Kanunu’nun 
38. maddesi kapsamında görevlendirilebilmeleriyle mümkün olabile-
ceği” yönündeki kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 
Danıştay’a başvurdu.

TMMOB, KİT’LERDE 2008 YILINDA UYGULANACAK 
ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN YPK KARARININ İPTALİ İÇİN 

DANIŞTAY’A BAŞVURDU

TMMOB, KİT’lerde 2008 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İliş-
kin Tebliğ ekindeki Yüksek Planlama Kurulu Kararı’nın 6. maddesinin 
iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu. Dava dilekçesinde, söz konusu 
kararın, “çalışanlar arasında eşitsizlik yarattığı ve çalışma barışını 
bozduğu” belirtildi.

TMMOB, GAP İDARESİ’NİN TAŞINMASINI YARGIYA TAŞIDI

TMMOB, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı’nın Ankara’da bulunan merkezinin Şanlıurfa’ya taşınması 
yönündeki Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptali için Danıştay’da dava açtı. 
Dava dilekçesinde; GAP İdaresi’nin Şanlıurfa’ya taşınmasının yerel 
seçimler öncesi popülist yaklaşımla alınan bir karar olduğu belirtile-
rek, “Merkezin Şanlıurfa’ya taşınması nedeniyle doğacak boşluğun 
giderilmesi için Ankara’da bir irtibat bürosunun açılacak olması, kara-
rın yanlışlığını ve hiçbir maddi gerekçesi olmadığını göstermektedir” 
denildi.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRENİM ULUSAL YETERLİLİKLER 
ÇERÇEVESİ VE TMMOB

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kurulan Türkiye Yükse-
köğretim Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Komisyonu ile Türkiye Yükseköğ-
retim Ulusal Yeterlilik Çerçevesi çalışma gruplarının birlikte hazırladık-
ları Ara Rapor, Üniversitelerarası Kurul, Yükseköğretim Kurumları, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakan-
lığı, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araş-
tırma Kurumu, Mesleki Yeterlilikler Kurumu, meslek kuruluşları, vakıf-
lar, dernekler, sendika ve konfederasyonların temsilcilerinden oluşan 
gruba sunuldu. Toplantıya, TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi İlker 
Ertem, Av. Nurten Çağlar Yakış ve ilgili Oda temsilcileri katıldı. 

TMMOB “NASIL BİR KENT? NASIL BİR YEREL YÖNETİM” 
RAPORU YAYIMLANDI

TMMOB’nin seçim süreci ve yerel yönetim anlayışına ilişkin politika, 
düşünce, uyarı ve önerilerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırla-
dığı “Nasıl Bir Kent? Nasıl Bir Yerel Yönetim” raporu yayımlandı. 

DSİ PERSONELİNİN TMMOB 2. SU POLİTİKALARI KONGRESİ’NE 
KATILIMINI YASAKLAYAN KARAR YARGI TARAFINDAN İPTAL 

EDİLDİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Ankara’da 20-22 Mart 2008 tarih-
lerinde düzenlenen TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi’ne personelinin 

katılımını yasaklayan kararı, Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından 
iptal edildi. Dava konusu kararın, Anayasa’nın “Düşünceyi Açıklama ve 
Yayma Hürriyeti” başlıklı maddesine aykırı olduğu belirtildi.

“KENTİN SAKİNİ DEĞİL, SAHİBİ OLALIM”

TMMOB’nin yerel yönetimlere yaklaşımı üzerine TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile yapılan röportaj 18 Şubat 2009 
tarihli Birgün gazetesinde yayımlandı.

BERGAMA-OVACIK ALTIN MADENİ İŞLETMESİNİN 
AYRICALIĞINA SON VERİLMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, kesinleşmiş yargı 
kararları ile hukuka aykırılığı defalarca ispatlanmış olan Bergama 
Ovacık-Çamköy altın madeninin yeniden açılmasına yönelik faaliyetler 
üzerine 24 Şubat 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Soğancı 
açıklamasında; “Kesinleşmiş yargı kararları ile hukuka aykırılığı defa-
larca ispatlanmış olan Bergama Ovacık-Çamköy altın madeninin yeni-
den açılmasına yönelik her türlü idari tasarrufta bulunarak, bu duru-
mun sürmesine izin veren ve bundan sonra da bu tutumu sürdürecek 
herkes, kamu görevlileri de dahil olmak üzere suç işlemiş olacaktır. 
TMMOB yöre halkının yaşamlarını savunan mücadelesi yanında yer 
almaya devam edecektir. Bilimsel bilgileri ile raporlarını hazırlayan bilir-
kişilerin yıpratılmasına izin vermeyecektir” diye belirtti.

TMMOB VE BAĞLI ODALARIN DÜZENLEYECEĞİ 
ETKİNLİKLERDE DESTEK VE SPONSORLUK UYGULAMALARI 

ESASLARI YÖNERGESİ YAYIMLANDI

TMMOB ve Odaların düzenleyeceği etkinliklerde destek ve sponsorluk 
uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönerge yayımlandı. TMMOB 
40. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar gereği, düzenlene-
cek etkinliklerde destek ve sponsorluk uygulamalarına ilişkin usul ve 
esasları belirlemek amacıyla bir çalışma grubu oluşturulmuş ve söz 
konusu çalışma grubu yönergeye son şeklini vermişti. TMMOB ve Bağlı 
Odaların Düzenleyeceği Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uygulama-
ları Esasları Yönergesi 21 Şubat 2009 tarihli TMMOB Yönetim Kurulu 
toplantısında kabul edildi.

YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ARA 
RAPORU İLE İLGİLİ TMMOB GÖRÜŞÜ YÖK’E GÖNDERİLDİ

Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYUYÇ) Ara 
Raporu ile ilgili TMMOB görüşü 27 Şubat 2009 tarihinde Yükseköğre-
tim Kurulu Başkanlığı’na gönderildi.

TMMOB, HABER SEN’Lİ PTT EMEKÇİLERİNİN EYLEMİNE 
DESTEK VERDİ

Haber Sen’li PTT emekçilerinin 25 Şubat’ta Diyarbakır ve İstanbul’dan 
olmak üzere iki ayrı koldan başlattıkları “İnsanca bir Yaşam için Bak 
Postacı Geliyor” yürüyüşünün 27 Şubat’ta Ankara’ya ulaşmasıyla 
düzenlenen eyleme TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
da destek verdi. 

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009’A DOĞRU KRİZ VE SANAYİ 
SEKTÖRLERİNİN DURUMU SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

TMMOB Sanayi Kongresi 2009’a Doğru Kriz ve Sanayi Sektörlerinin 
Durumu Sempozyumu 28 Şubat 2009 tarihinde Ankara Milli Kütüphane 
Konferans Salonu’nda yapıldı. Dünyadaki gelişmelerle birlikte sektör-
lerin nabzının tutulması, küresel krizin reel sektörlere etkilerine ilişkin 
verilerin ortaya konması, krizden en çok etkilenen sektörlerin genel 
bir fotoğrafının çekilmesi ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılmasının 
hedefl endiği sempozyumu 220 kayıtlı delege izledi.

TSF BİLEŞENLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye Sosyal Forumu bileşenleri, 3 Mart 2009 tarihinde DİSK Genel 
Merkezi’nde “TSF’nin örgütlenmesi, Avrupa Sosyal Forumu’na ilişkin 
düşünceler ve Atina’da 15 Mart 2009’da gerçekleştirilecek ASF Hazırlık 
Toplantısı” gündemiyle toplandı.  

MESLEK ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİ YÖK BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

TMMOB’nin de aralarında yer aldığı meslek örgütü temsilcileri, Yükse-
köğretim Kurulu’nun “öğretim elemanlarının meslek kuruluşları yönetim-
denetim organlarında görev alabilmelerini izne bağlayan kararı” üzerine 
4 Mart 2009 tarihinde YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ile görüştü.
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Gerçek Gündem

Hazine işsizlik fonuyla borç ödeyecek
Hazine 2009’da 97 milyarı anapara, 56.9 milyarı da faiz olmak üzere toplam 153.9 
milyar lira borç ödeyecek. Hazine borç ödemelerinde ilk defa İşsizlik Sigortası 
Fonu’nu da kullanacak. 2008 yılında 146.4 milyar YTL borç ödeyen Hazine, gelecek 
yıl 97 milyarı anapara, 56.9 milyarı da faiz olmak üzere toplam 153.9 milyar lira borç 
ödeyecek. Borç ödemelerinin 135.1 milyarı iç borç, 18.7 milyarı ise dış borçlardan 
oluşacak.  01 Ocak 1009-Radikal

IMF için çiftçi feda edildi
Tarımsal destekleme bütçesinden yüzde 10 kesintiye gidilmesini eleştiren TZOB 
Başkanı Şemsi Bayraktar, ‘IMF’nin stand-by’ı, daha imzalanmadan, tarıma ve çiftçi-
lerimize zarar vermeye başlamıştır’ dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda verilen bir önergeyle bazı kalem-
lerle birlikte tarımsal destekleme bütçesinden de yüzde 10 kesinti yapıldığını, IMF 
ile anlaşabilmek için çiftçinin feda edildiğini dile getirdi. TBMM’deki görüşmelerde 
son anda verilen önergelerle 2009 bütçesinden toplam 14 milyar YTL dolayında “IMF 
kesintisi” yapıldı. 02 Ocak 2009 – Referans

Tekstil ‘kepenk kapattı’
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “teğet geçti, psikolojik” açıklamalarına karşın Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı’nın son verileri, reel sektörün ekonomik krizde büyük ölçüde 
“kepenk kapattığını” ortaya koydu. Ekonomik krizden en fazla etkilenen sektör olan 
tekstil alanında 2008 Ocak-Ekim ayları arasında sadece 195 yeni şirket kurulurken 
598 işyeri “kepenk kapattı”. Böylece son yıllarda ilk kez kapanan fi rma sayısı, açılan 
fi rma sayısını 3’e katlamış oldu. Rakamlar netleşmemesine karşın ekonomik krizin 
daha da derinleştiği kasım ve aralık aylarında ise kapanan işyeri sayısının daha da 
arttığı tahmin ediliyor.  02 Ocak 2009-Cumhuriyet

Adli Tıp uzmanlarına Hüseyin Üzmez ayarı
Çocuk tacizi ile suçlanan Vakit Yazarı Hüseyin Üzmez’i tahliye ettiren Adli Tıp Kurumu 
raporunu eleştiren 3 Adli Tıp çalışanının Adalet Bakanlığı tarafından cezalandırıldığı 
ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu’ndaki Üzmez ayarını, Türk Tabibler Birliği Merkez Konsey 
Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Adalet 
Bakanlığı’nın, Hüseyin Üzmez’le ilgili rapor nedeniyle oluşan tepkilerden dolayı 6. İhti-
sas Kurulu’ndaki eksik çocuk psikiyatrı kadrosuna atama yaptığını ve kurul başkanını 
değiştirdiğini anlatan Gençay Gürsoy, “Adli Tıp Kurumu’nun, bütünüyle siyasi iktidara 
bağlı olması ve kadrolaşmanın bilimselliğin önüne geçmesinden kaynaklı çok ciddi 
yapısal problemleri bulunmaktadır” dedi. 03 Ocak 2009 – Hürriyet

Başkent Gaz Müdürü önce çıldırttı sonra istifa etti
Başkent Doğalgaz Genel Müdürü Veysel Karani’nin 7 öğrencinin doğalgaz zehirlen-
mesinden ölümüyle ilgili açıklaması aileleri çıldırttı. Soruları cuma’ya yetişeceğim diye 
kısa kesen Karani ölü bulunan gençlerden bazılarının da yarı çıplak olduğunu iddia 
etti. Yaptığı bu son açıklamalarla tepki toplayan Veysel Karani Demir’in istifa ettiği 
öğrenildi. Başkent Doğal Gaz Genel Müdürü Veysel Karani Demir, yılbaşı gecesi 7 
gencin birden hayatını kaybetmesine yol açan olayla ilgili yaptığı açıklamalarla adeta 
çıldırttı. Karani önce kendilerini ‘eleştiren’ haber ve açıklamaların özelleştirme yolun-
daki şirketin ’piyasa değerini düşüreceği’ uyarısında bulundu. Sonra yağmur gibi soru-
ları “Çok soru almayalım, malum bugün cuma” diyerek cevaplamadı. Müdürün, diğer 
gafl arı, neden kravat takmadığını soran muhabire, “Bir kravat hediye et de takayım, 
gençlerin üzeri yarı çıplaktı” demesi oldu.  03 Ocak 2009 – Radikal

AKP ikiyüzlülüğünün belgesi: İsrail’e tartışmalı ihale
Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK), RF-4E uçaklarına yerleştirilecek pod ihalesini, 
bir önceki ihaledeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ürünü reddedilen İsrailli 
Elbit fi rmasına verdi. İhaleyi kazanan İsrailli fi rmanın, önceki ihaleyi de kazanan El-Op 
konsorsiyumunun alt fi rması olduğu ortaya çıktı. 1999’da Milli Savunma Bakanlığı’nın 
açtığı “Yüksek irtifa keşif podu” LOROP ihalesini, İsrail El-Op konsorsiyumu kazandı. 
İhale şartlarına göre 2001’de takılması gereken podlar El-Op fi rmasına avans öden-
mesine rağmen 2004’e kadar takılamadı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2004’de konan 
ürünü de teknik şartnameye uygun olmadığını belirterek reddetti. SSİK, geçen aralık 
ayında Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve 
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün katılımıyla toplandı. Amerikan ve İsrail fi rması-
nın çekiştiği ihalede kazanan, aynı ürünle aynı İsrail fi rması oldu. SSİK’nin 10 madde-
lik kararlar duyurusunda bu ihaleyle ilgili bilgi yer almadı. Elbit fi rması, Türkiye’den 
141 milyon dolarlık ihaleyi kazandığını hissedarlarına medya aracılığıyla duyurdu. Bu 
duyuruda fi rmanın, bir önceki ihalede yükümlülüğünü yerine getirmediği için ceza alan 
İsrail’li El-op konsorsiyumunun alt fi rması olduğu ortaya çıktı.

04 Ocak 2009 – Hürriyet

15 Bin Dernek Kuran Kursu Veriyor
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın raporuna göre cami yaptırma 
ve kuran kursu verme gibi dini faaliyetler gerçekleştiren 14 bin 744 dernek bulunuyor. 
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), sivil toplum kuru-
luşlarını incelediği “Türkiye’de Sivil Toplum” adlı bir rapor yayınladı. Rapora göre 
Türkiye’de bulunan 80 bin 212 dernek ve 4 bin 471 vakıftan 14 bin 744’ü cami yaptırma 
ve kuran kursu verme gibi dini faaliyetler düzenliyor. Aynı rapora göre Türkiye’de kadın 
ve çevre hakları konusunda faaliyet gösteren, ‘Kamu yararına çalışan kuruluş statü-
sünü elde edebilen’ (KYÇK) sivil toplum kuruluşu (STK) ise hiç yok!

05 Ocak 2009 – sol.org

Ekim ayında 44 bin kişi işsiz kaldı
Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan araştırmaya göre, Ekim 2008’de imalat 
sanayinde kayıtlı işçi istihdamı 190 bin daraldı, toplamda ise istihdam 44 bin kişi 
azaldı. Araştırmada, ‘’Krizi kendileri için fırsata dönüştürmek isteyen bazı işverenle-
rin, işten çıkartmalarda dur durak bilmediği’’ belirtildi. İmalat sanayinde ekim ayında 
sigortalı işçi sayısının bir önceki aya göre 190 bin azaldığı belirtilen araştırmada, 
buna karşın hizmetler sektörünün 170 bin işçiye yeni istihdam yarattığı ifade edildi. 
Araştırmada, inşaat ve diğer sektörlerdeki kayıplarla birlikte Ekim 2008’de toplamda 
istihdamın 44 bin kişi azaldığına dikkat çekilerek, geçen yılın aynı döneminde SGK 
kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısının inşaat ve turizm sektöründeki mevsimsel etki 
ile 23 bin azaldığına yer verildi. 05 Ocak 2009 – Cumhuriyet

Gökçek’in dağıttığı sadaka kömürde şaibe
Sayıştay denetçileri, Melih Gökçek’in üç dönemdir yönettiği Ankara Anakent 
Belediyesi’nin değişik tarihlerde yaptığı kömür ihaleleri ile kömürün dağıtıldığı belir-
tilen yoksulları mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonucunda Ankara’da yaşayan 
fakir, muhtaç, dar gelirli, yoksul kişi ve ailelere dağıtılmak üzere farklı tarihlerde ve 
miktarlardaki ihalelelerde olumsuzluklar belirlendi. Değişik tarihlerdeki kömür ihale-
lerinin 38 milyon 756 bin 300 YTL’lik bölümünde sorunlar saptandı. Başkentte yoksul 
ailelerin en sık yakındıkları durum, yan yana konutlarda oturmalarına karşın, komşula-
rının yardımı alması ancak kendilerine verilmemesi. Sayıştay, Anakent Belediyesi’ne 
kömür alımı ve dağıtımına ilişkin “usulsüzlük” belirlemelerinin gerekçesinin açıklan-
masını istedi, ancak yaklaşık 1 yıldır yanıt verilmedi. Sayıştay sorgularında, kömür 
alımı ve dağıtımı işinde görev alan ve olaylardan “sorumlu” tutulan bürokratların kim 
olduklarına da tek tek isim ve unvanlarıyla yer verildi. 06 Ocak 2009 – Cumhuriyet

YÖK’ten akademisyenlere örgütlenme yasağı
YÖK yayınladığı genelgeyle akademisyenlerin, izin almadan sivil toplum örgütlerinde 
yönetici olması yasaklandı. Bu genelge Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ne, Türk Eczacılar Birliği’nden Türk Tabipleri Birliği’ne 
kadar birçok meslek kuruluşunun yönetim kademesinde yer alan akademisyenlere 
‘örgütlenme freni’ anlamına geliyor. Sadece bağlı oldukları üniversitelere bilgi verme-
leri yeterli olan akademisyenler artık meslek kuruluşlarında görev alabilmek için izin 
almaları zorunlu olacak. Duyurunun ardından meslek kuruluşları harekete geçti. 
TMMOB Genel Sekreteri Hakan Genç, bu duyurunun anayasa ve yasalar karşısında 
sorunlu olduğunu düşündüklerini belirterek YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’dan 
randevu istediklerini, ancak acil istenen bu randevuya henüz olumlu bir yanıt veril-
mediğini dile getirdi. TTB de yazı üzerine harekete geçirerek konuyu hukukçulara 
inceleterek gerekirse dava açmaya hazırlanıyor. TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, 
YÖK’ün yazısının anayasada belirtilen örgütlenme özgürlüğüne aykırı olduğunu dile 
getirerek ‘YÖK’ün öğretim üyelerinin örgütlenme ve seçilme hakkını sınırlama yetkisi 
yoktur. Bu hukuki dayanağı olmayan bir yazıdır. Bu YÖK’ün örgütlenme özgürlüğüne 
müdahale etmesi anlamını taşımaktadır’ dedi. 06 Ocak 2009 – Akşam

Gökçek’ten bedava AŞTİ
Gökçek ve bürokratlarının, trilyonluk kamu zararına yol açan ilginç bir kiralama skan-
dalı ortaya çıktı. Belediyece kiraya verilen şehirlerarası otobüs terminalinden yedi 
yıldır hiç kira almamış. Sayıştay denetçileri, Ankara Anakent Belediyesi’nin şehirle-
rarası otobüs terminali işletmesi kompleksinin 2006 yılı da dahil olmak üzere 7 yıllık 
kirasını hiç almadığını saptandı. Melih Gökçek yönetimindeki Anakent Belediyesi’nin 
şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ kompleksinin kirasını 7 yıldır hiç almadığı, bu 
nedenle de kamunun 37 milyon 734 bin TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı. Sayıştay, 
Gökçek’in de aralarında bulunduğu 18 belediye bürokratını zararın sorumluları olarak 
belirledi. 07 Ocak 2009 – Cumhuriyet

Kılıç’ın damadı ile Gökçek arasında nikah hediyesi gibi takas
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın damadı Mustafa Çubuk ile yakın arka-
daşı Bülent Sungur’un, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le “ballı 
takas” yaptıkları iddia edildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın damadı 
Mustafa Çubuk ve ortağı 2 milyon TL’lik bina karşılığında 6 milyon TL’lik arsayı Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le takas etmiş. CNN Türk ve Kanal D’de 
dün akşam yayınlanan habere göre, Çubuk ve Sungur, Çankaya’da aldıkları bir binayı 
Büyükşehir Belediyesi ile takas yaptılar. Sadece binayı vererek, belediyenin plan-
larında, “Bölgesel ticaret merkezi” olarak gösterilen ve konut yapma izni bulunan 
Dikmen Vadisi’nin sonundaki 6 bin metrekarelik arsanın yüzde 70’ine bedelsiz ortak 
oldular. Çubuk geçen yıl 19 Nisan’da Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın kızı 
Ayşe Tuba Kılıç’la evlendi. Çiftin nikáhını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek kıydı. Nikáhın şahitlerinden biri de Bülent Sungur’du. Arsa uzmanlarına göre, 
arsanın değeri bugün en az 6 milyon lira. Ancak, kriz öncesi değeri ise 10 milyon lira. 
Emlakçı Oğuz Yasemin, “Kriz olmasaydı bu arsanın değeri 10 milyon TL civarında 
olurdu” dedi. 08 Ocak 2009 – Radikal

Tofaş Fiat işten çıkarmalarda en hızlı!
900 işçiyi işten çıkarma kararı alan Tofaş, son 3 ayda 1500’e yakın çalışanını işten 
çıkararak krizin faturasını çalışanlarına kesti. Bir süredir fabrikayı geçici kapatıp, 
çalışanlarını maaşlarının yüzde 76’sını ödeyerek izne ayırma stratejisi izleyen Tofaş 
Fiat, 900 çalışanını daha işten çıkardı. Tofaş, 900 kişinin işine son verildiğini İMKB’ye 
açıkladı. Ekimde, askerlik ve emeklilik dönemi gelenlerle geçici işçilerden oluşan 500 
kişiyi işten atan Tofaş, kriz bahabesiyle toplam 900 kişiyi işten çıkardı. 

09 Ocak 2009 – sendika.org

Haşim Kılıç’ın oğluna Kaymakam’dan jest
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın Çorlu’da askerliğini yapan oğlu Ahmet 
Şirvan Kılıç, dün yemin ettikten sonra Kaymakam’ın makam aracıyla Kaymakamlık 
Konutu’na gitti. Kılıç burada Vali ve Kaymakam’la görüştü. 10 Ocak 2009 – Milliyet

MİT açıkladı: “İbrahim Şahin ile ilişkimiz kurumsal değil sosyal”
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, İbrahim Şahin ile kurumsal(!) bir temasları-
nın bulunmadığını, Aktütün Karakolu’na ilişkin iddia edildiği tarzda bir bildirimin kendi-
lerine yansımadığını ve Şahin’in bir süre önce Güneydoğu’daki bazı olaylara ilişkin 
duyumlarını,”sosyal bir ilişki” üzerinden tarafl arına aktardığını bildirdi. Açıklamada, 
şunlar söylendi: “İbrahim Şahin ile kurumsal bir temasımız bulunmamaktadır. Aktütün 
Karakolu’na ilişkin iddia edildiği tarzda bir bildirim tarafımıza yansımamıştır. İbrahim 
Şahin bir süre önce Güneydoğu’daki bazı olaylara ilişkin duyumlarını, sosyal bir ilişki 
üzerinden tarafımıza aktarmıştır. Bilindiği gibi, çeşitli vesilelerle kurumumuza her türlü 
bilgi değişik kanallar üzerinden intikal etmektedir.” 13 Ocak 2009 – Radikal

Danıştay Ankaralıları susuz bırakan Gökçek için soruşturma başlattı
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 2007 
yılında yapılan suç duyuru sonucu, Danıştay Ankara’da ki su kesintileri ve Kızılırmak 
suyu hakkında başta İ.Melih Gökçek olmak üzere sorumlular hakkında inceleme 
başlattı. İçişlerinin koruduğu Melih Gökçek’in soruşturulması istendi. Danıştay, 23 
Aralık tarihli kararı ile “Ön inceleme dahi yapılmadan Belediye Başkanınca görevlen-
dirilen belediye müfettişinin raporuna dayanılarak işleme koymama kararı verilmesi-
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nin hukuka uygun olmadığına” karar verdi. Odalar, kamu adına atanacak bağımsız 
müfettişlerin hemen bir inceleme başlatması ve Ankara’yı yıllarca susuz bırakan bele-
diyecilik siyasetinin son bulması çağrısında da bulundular.

13 Ocak 2009 – sendika.org

Gökçek’in adamları saldırmaya devam ediyor
Ankara Anakent Belediyesi Asfalt İşleri Koordinatörü Burhan Yazar, Keçiören’de evinin 
bulunduğu Anavatan Caddesi 1071 Sokak’ın asfaltı için Büyükşehir Belediyesi’nin 
iş makinelerini seferber etti. Konuyla ilgili istihbarat üzerine sokağa giden Kanal D 
muhabiri Gamze Dondurmacı ve kameraman Durak Doğan, yapılan çalışmaları 
görüntülemeye başladı. Ancak asfalt çalışmasını yürüten ekip, çekime izin vermedi 
ve tartışma yaşandı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin olay yerine 
gelmesinin ardından Kanal D ekibinin sokaktan çıktığı sırada Burhan Yazar, muha-
bir ve kameramana saldırdı. Dondurmacı ve Doğan, polis tarafından kurtarıldı. Olay 
sonrası koordinatör Yazar kayıplara karışırken Kanal D ekibi de polis merkezine gide-
rek şikâyetçi oldu. Akşam saatlerinde Ankara Anakent Belediyesi yaptığı açıklamada, 
Yazar’ın görevinden istifa ettiğini belirterek “Büyükşehir Belediyesi ile tüm ilişiğini 
kestiğini” kaydetti. 15 Ocak 2009 – Cumhuriyet

Belediyeler elektrik ve havagazından da vergi alacak
Belediye mücavir alanı içinde elektrik ve havagazı tüketenler tüketim bedeli üzerinden 
yüzde 5 elektrik ve havagazı tüketim vergisi ödeyecekler. Resmi Gazete’nin bugünkü 
sayısında yer alan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’ne göre, bu oran, imal ve 
istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon haberleş-
mesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1 olarak uygulanacak. 
Elektrik ve havagazı tüketim vergisi elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını 
dağıtan kuruluşlar tarafından satış bedeli ile birlikte tahsil edilecek.

15 Ocak 2009 – NTV

TRT, çocuk kanalında “Zaman gazetesi” propagandası yapıyor
Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, TRT Çocuk kanalında her sabah yayınlanan ‘Ayı 
Paddington’ın Maceraları’ adlı çizgi fi lmde kahraman ayıcığın “Nerede benim Zaman 
gazetem”, “Zaman Gazetesi’ni ver bana” gibi sözlerle gazetenin reklamını yaptığını 
yazdı. Cengiz Semercioğlu bugünkü yazısında TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘Ayı 
Paddington’ın Maceraları’ adlı çizgi fi lmde “Ayı Paddington ne zaman bir gazete okuya-
cak olsa her seferinde ismiyle cismiyle “Zaman Gazetesi’ni ver bana” diye sesleniyor” 
dedi. Semercioğlu, TRT’nin gizli-açık reklam yapmanın yasak olduğu televizyonda, 
belli bir görüşü temsil eden gazetenin reklamını gizli de değil, açık açık yaptığını ifade 
etti. Semerciğolu, “Hem de bir çocuk kanalında, çizgi fi lmde bunun yapılması işin hiç 
de masum olmadığını, TRT’deki kadrolaşmanın nasıl cemaatçi dinamiklerle gerçek-
leştiğini gösteriyor” dedi. 16 Ocak 2009 – Milliyet

AKP kaşla göz arasında 2B’yi geçirdi
Orman yağmasına neden olacağı gerekçesiyle büyük tepki gösterilen ve kamuoyunda 
2B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanların satışını öngören düzenleme Tapu 
Kanunu’nun içine girdi. Bir önceki AKP hükümeti döneminde gündeme gelen ancak 
uygulamaya konulamayan ‘orman vasfını yitirmiş’ arazilerin (2-B’ler) satışı AKP’lilerin 
verdiği değişiklik önergesiyle tekrar gündeme geldi. Daha önce 10. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen ve Anayasa Mahkemesi tarafından yürür-
lüğü durdurulan, 22. Dönem Meclis’te CHP’nin tepkisine neden olan düzenleme; Tapu 
Kanunu Tasarısı’ndan çıkarılmıştı. “2B” olarak bilinen düzenleme Tapu Kanunu’na 
yeniden eklendi. 16 Ocak 2009 – Radikal

Ankara’da doğalgaz çilesine tepki
Bilgisayar sisteminden kaynaklandığı iddia edilen arıza nedeniyle doğalgaz alama-
yan aboneler isyan etti. Yüzlerce Başkentli, yaklaşık 4 saati aşkın süredir yağan 
yağmur ve soğuk havada kuyrukta beklediklerini belirtirken, doğalgaz kuyruğu 300 
metreyi buldu. Umudunu keserek evlerine dönen vatandaşların dışında, uzak semt-
lerden gelen Başkentliler, akşam hava kararıncaya kadar beklemek durumunda kaldı. 
Vatandaşlar, “2009’un Başkent Ankarası’nın manzarası bu olmamalı” dedi. Alkışlarla 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i protesto eden vatandaşlar, kış 
şartlarında bu çileyi çektiklerini söylediler. 16 Ocak 2009 – Hürriyet

İş-Kur’a 12 günde 30 bin işsiz başvurdu
İş-Kur Genel Müdürü Namık Ata, son 12 günde 30 bin kişinin işini kaybettiği gerek-
çesiyle kurumlarına müracat ettiğini açıkladı. Konya Valisi Osman Aydın başkanlı-
ğında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına katılan İş- Kur 
Genel Müdürü Namık Ata, işsizlik ve istihdam sorunun bugün çok önemli olduğunu 
ve yarında önemini korumaya devam edeceğini söyledi. Ata, şunları söyledi: “Bizim 
kuruma yapılan başvuruları da günlük olarak izliyoruz. Geçen ay 59 bin vatandaşımız 
işini kaybetti. Ondan önceki ay 49 bin vatandaşımızdı. Ocak ayının ilk 12 gününde 30 
bin vatandaşımız yine işini kaybettiği gerekçesiyle kuruma başvurdu.” 
17 Ocak 2009 – Radikal

Emekli-Sen’den Gökçek hakkında suç duyurusu
Emekli-Sen, Ankara’daki doğalgaz için alınan 300 dolarlık abone ücretinin 150 dola-
rını, belediye meclisi ve encümeninin kararı olmadan başka amaçlarla kullandığı 
iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyu-
rusunda bulundu. Belediyelerin ve başkanların birinci görevinin, kent halkının su, 
ısınma, ulaşım, barınma gibi kamusal gereksinimlerini yeterli ve ulaşılabilir nitelikte 
karşılamak olduğunu vurgulayan Uçurum, ‘’15 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi 
bunları yapmadığı gibi, keyfi  ve sorumsuz uygulamalarla Ankara yaşanmaz bir kent 
haline getirildi’’ dedi.

17 Ocak 2009 – haberler.com

Kamunun bütçesi belediyelerle delindi
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte kamu harcamalarında da önemli artışlar yaşan-
dığına dikkat çekilen TEPAV’ın araştırmasına göre kamunun kaynakları adalet, eğitim 
ve sağlık gibi temel hizmetlerden yerel yönetimlere kaydırıldı. Türkiye Ekonomi Politi-
kaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Mali İzleme Grubu’ndan Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz’ın 
yaptığı bir çalışmada, “Toplam yatırım harcamalarının yaklaşık yüzde 50’sinin Ankara 

ve İstanbul tarafından kullanıldığı, geri kalan yüzde 50’nin ise diğer 79 il arasında 
paylaşıldığı” belirtildi. Eylül sonu itibarıyla konsolide edilmiş yerel yönetimler açığı, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 138 oranında artışla 3.2 milyar YTL düzeyinde 
gerçekleşti. Kamu kaynakları adalet, güvenlik, savunma, eğitim, sağlık, çevre gibi 
merkezi bütçe tarafından yürütülen hizmetlerden yerel yönetimlere kaydırıldı. Yerel 
yönetimlerin 11.2 milyar YTL düzeyindeki sermaye giderleri toplamı, 9.8 milyar YTL 
düzeyindeki merkez yönetim bütçe yatırımlarının üzerine çıktı. Burada çarpıcı olan 
nokta, bu idarelerin toplam yatırım harcamalarının yaklaşık yüzde 50’sinin Ankara 
ve İstanbul illeri tarafından kullanılıyor olması. Geri kalan yüzde 50 ise diğer 79 il 
arasında paylaşılmakta. 19 Ocak 2009 – Cumhuriyet

Gökçek’in hazineye borcu 4 milyar 63 milyon TL
Hazine Müsteşarlığı’nın vadesi geçmiş alacaklarının yüzde 49’unu Ankara Büyük-
şehir Belediyesi’nin borçlarının oluşturduğu belirlendi. Toplam 8 milyar 210 milyon 
TL vadesi geçmiş alacağı bulunan Hazine’ye, Melih Gökçek’in başında bulunduğu 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ödemesi gecikmiş borcunun tutarı 4 milyar 63 
milyon TL oldu. Hazine Müsteşarlığı, Aralık sonu itibariyle alacak verilerini açık-
ladı. Buna göre Hazine’nin vadesi gecikmiş alacaklarının tutarı 8 milyar 210 milyon 
653 bin TL oldu. Bunun 4 milyar 63 milyon 460 bin TL’ye karşılık gelen yüzde 49’u 
yalnızca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarından oluştu. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin vadesi geçmiş borçlarının 2 milyar 396 milyon TL’si belediye, 1 milyar 
408 milyon TL’si EGO, 259 milyon TL’si ASKİ borçlarından oluştu.

22 Ocak 2009 – Vatan

Vadi halkı, ‘damat beyin arazisinde’ eylem yaptı
Dikmen Vadisi halkı bütün kent halkının hakkını savunmayı kendisine görev biliyor. 
Melih Gökçek tarafından ‘Damat beye’ peşkeş çekilen arazide bugün yapılan basın 
açıklamasıyla İ.Melih Gökçek’in belediyecilik anlayışı teşhir edildi. Dikmen Vadisi 
halkı bugün 25 Ocak 2008’de vadide bulunan Barınma Hakkı Bürosu önünde toplandı 
ve adı geçen arsanın bulunduğu bölgeye bir yürüyüş düzenledi. Damat beyin arsa-
sına’ varıldığında, burada saat 12.30 da bir basın açıklaması düzenleyen vadi halkı; 
“Gökçek gidecek; bu soygun, bu talan bitecek !” dedi. Eylem boyunca vadi halkı; “Bize 
işgalci diyenler, şimdi gördünüz mü işgalci kim ?” diyerek çevreye seslendi. Basının 
yoğun ilgi gösterdiği açıklamaya bir çok kurumda destek verdi.
 25 Ocak 2009 – sendika.org

Bebek ölümlerinde hastane yönetimine Valilik kalkanı
Ankara Valiliği, savcılığın Zekai Tahir Burak Hastanesi’ndeki bebek ölümleriyle ilgili 
yaptığı soruşturma başvurusuna izin vermedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dr. 
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki bebek ölüm-
leriyle ilgili soruşturmada, Ankara Valiliğinin, hastane başhekimi Leyla Mollamah-
mutoğlu, klinik şefi  Uğur Dilmen ve doktorlar Filiz Akın Su ile Tülay Akçay hakkında 
soruşturma izni vermemesi üzerine, evrakın işlemden kaldırılmasına karar verdi. Dr. 
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nde üç günde 27 
bebek ölmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bebekleri hastanede yaşamını yiti-
ren bu iki ailenin suç duyurusu dilekçelerini işleme koyarak, bebek ölümlerine ilişkin 
soruşturma açmıştı. Eğer valilik izin verseydi, sorumlular hakkında “taksirle ölüme 
sebebiyet verme” ve “görevi ihmal” suçlarından soruşturma yürütülecekti. 26 Ocak 
2009 – Radikal

Ankara’da dağıtılan kömür dünya rekoru kırdı
ODTÜ’nün yaptığı incelemeye göre Ankara’da dağıtılan kömürlerdeki arsenik ve 
kükürt miktarı Çevre Bakanlığı’nın kriterlerini kat kat aşıyor. Yardım kömüründeki 
arsenik miktarının, dünyada görülen en yüksek düzeyi aştığı ortaya çıktı. Kükürt 
oranıyla Çevre Bakanlığı standartlarının 5 kat altında olan bedava kömürün havaya 
saldığı arsenik zehiri, uzmanları bile şaşırttı. ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Tuncel, başkentte dağıtılan kömürlerle ilgili 
analiz sonuçlarını açıkladı. Prof. Tuncel, “Yardım kömüründe bulunan arsenik miktarı 
dünyada literatüre geçmiş en yüksek miktar olan 410 PPM’nin çok üstünde. Kömür-
deki arsenik miktarı 530 PPM düzeyinde çıktı ki bu daha önce görülmemiş, dünyada 
görülmemiş bir düzey” dedi. 29 Ocak 2009 – Radikal

Seçim öncesi AKP belediyeci(n)likleri
Ankara’da Melih Gökçek su faturalarının bundan sonra 30 günde bir kesileceğini 
açıkladı. Asıl sorun olan kademeli fi yatlandırmadan bahsetmeyen Gökçek, sorumlu-
luğu Karayalçın’a yıkmaya çalışıyor. İstanbul’da ise doğalgaz faturası ödemelerinde 
“taksitli” sisteme geçileceği belirtiliyor. Her iki uygulamada da ilk düşük faturaların 
seçimlerin hemen öncesinde ödenecek olması Gökçek ve Topbaş’ın zamanlama 
ustalığını gösteriyor. Yerel seçimler yaklaştıkça belediyeler “çalışmalarını” yoğunlaş-
tırıyor. AKP’li belediyelerde bedava kömür dağıtımıyla başlayan belediyecilik faali-
yetleri devam ediyor. AKP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin seçimlere 
yönelik uygulamalarında ise belediyecilikle “cin fi kirliliğin” sentezlendiği görülüyor.

29 Ocak 2009 – sendika.org

Türk İş işsizlik ve istihdam verilerini açıkladı
Türk-İş Krize Bağlı Emek Masası’nın hazırladığı rapora göre, Tekstil işkolunda 2 bin 
520’si son üç ayda olmak üzere son bir yılda 10 bin sendika üyesi işçi işten çıkarıldı. 
2 bin 72 işçi de ücretsiz izne ayrıldı. Türk Metal Sendikasına üye 8 bin 618 işçinin iş 
akdi feshedildi, 4 bin 328 işçi belli sürelerle ücretsiz izine gönderildi. Çimse İş Sendi-
kasının örgütlü olduğu seramik, çimento, toprak ve tuğla işyerlerinde 7 bin 6 sendikalı 
işçi işten çıkarıldı, 3 bin 390 işçi de ücretsiz izne ayrıldı. Türkiye’de 10 milyon 115 bin 
kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı olmadan çalıştığı belirlendi. Tes 
İş Sendikası Dergisi’nin Ocak sayında yer alan araştırmaya göre, istihdamdaki toplam 
nüfus 22 milyon 277 bin kişi olurken, bunun 10 milyon 115 binini herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna kaydı bulunmayanlar oluşturdu. 30 Ocak 2009 - Birgün
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AYHAN KEMALOĞLU
1927 Alanya doğumlu, 1950 İTÜ 
mezunu 1084 sicil numaralı üyemiz 
AYHAN KEMALOĞLU hayatını 
kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma 
arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

HALİL RASİH BAYHAN
1926 Senirkent doğumlu, 1952 İTÜ 
mezunu 2305 sicil numaralı üyemiz 
HALİL RASİH BAYHAN hayatını 
kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma 
arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

GÖKÇE AYKUT
1934 Giresun doğumlu, 1956 İTÜ 
mezunu 2624 sicil numaralı üyemiz 
GÖKÇE AYKUT hayatını kaybetmiştir. 
Ailesine ve çalışma arkadaşlarına 
başsağlığı dileriz.

NİYAZİ ÇAVUŞOĞLU
1927 Karabük-Eflani doğumlu, 1951 İTÜ mezunu 
1441 sicil numaralı üyemiz NİYAZİ ÇAVUŞOĞLU 
hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına 
başsağlığı dileriz.

MÜZEYYEN MELİK
1955 Mardin doğumlu, 1979 ADMMA 
mezunu 25222 sicil numaralı üyemiz 
MÜZEYYEN MELİK hayatını 
kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma 
arkadaşlarına başsağlığı dileriz.
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