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İMO’da devrimci demokrat mühendislere saldırı

İMO Ankara Şube baskılara boyun eğmeyecektir
Şubemiz olağan üye toplantısı, kendilerine Artı İvme adını veren bir grup tarafından sopalarla basılmış, top-
lantıda bulunan İMO Merkez ve Ankara Şube yöneticileri, şube üyeleri ve çalışanları ağır şekilde darp edil-
miştir. Hazırlıklı olarak gelen grup, İMO’da üç dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yapan, halen TMMOB Yüksek 
Onur Kurulu üyeliğini sürdüren ve toplantının divan başkanlığını yürüten Taner Yüzgeç’i de ağır şekilde yara-
lamıştır.

Bu olay ilk değildir. İMO üyelerinden beklediği desteği hiçbir zaman bulamayan Artı İvme adlı grup İMO’nun 
demokratik iç huzurunu ve örgütsel işleyişini bir süredir sistemli bir şekilde provoke etmeye çalışmaktadır. 
İMO Ankara şube üzerinde son dönemde kurulmak istenen baskı, gerilim politikası haline getirilerek hemen 
her platformda çatışma atmosferi bilinçli olarak yükseltilmiştir. Bugüne kadar gerek kişiler gerekse de kurum 
düzeyinde, söz konusu tertibe izin verilmemesi adına büyük gayret gösterilmiş, İMO zemininde istenmeyen 
herhangi bir olayın yaşanmasının önüne geçilmiştir.  

Bu saldırı, bugüne kadar sergilenen azami gayretin haklılığını ortaya çıkardığı gibi, grubun niyetinin ne olduğu-
nu, demokrasi taleplerinde ne kadar samimi olduklarını da ifşa etmiştir.

Grubun gerçekleştirdiği saldırı, ne yazık ki İMO tarihinde kara bir leke olarak yerini alacaktır. Sorun, ne yöne-
ticilerimizin ve meslektaşlarımızın yaralanması ne de bir grubun İMO teamül ve geleneklerine aykırı tavır ve 
davranış içinde bulunmasıdır. Sokak kabadayılığına pabuç bırakmayacağımız, gerekli tüm tedbirleri alacağımız, 
tüm hukuki süreçleri işleteceğimiz açıktır. 

Ancak dikkat çekmek istediğimiz nokta, saldırının devrimci demokrat mühendislere yönelmesi, onların şahsın-
da bir bütün olarak İMO ve TMMOB örgütlülüğünü hedef almasıdır ki, bundan sonraki tavrımızı asıl belirleyen 
de bu olacaktır. 

İMO ve TMMOB mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarını savunan, demokrasiyi ve eşitliği ilke 
kabul edinen bir demokratik mesleki kitle örgütüdür.Odamız ve Birliğimiz, muhalefetini alternatif politikalar 
üreterek dayanaklı ve meşru hale getirmiş, her dönem siyasi iktidarların hedefi olmuş, özellikle askeri darbe 
dönemlerinde üye ve yöneticileri gözaltına alınıp işkenceden geçirilmiş, siyasi iktidar TMMOB örgütlülüğü 
zayıflatmak için her türlü yol ve yönetimi kullanmıştır.

Özellikle AKP iktidarı dönenimde değiştirilen yasa ve yönetmeliklerle TMMOB ve bağlı Odaları köşeye sıkıştırıl-
mak istenmekte, örgütümüze karşı hem mesleki hem politik açıdan sistemli bir sindirme operasyonu sürdürül-
mektedir. Saldırının, böylesi bir döneme denk gelmiş olması üzüntü verici olduğu kadar da manidardır.

Demokrat mühendis, mimar ve şehir plancıları bir taraftan siyasi iktidarın açık ya da örtük saldırılarına direnir-
ken bir taraftan da demokrasi karşıtı zorbaların bu tür saldırılarına göğüs gerecektir. 

Bilindiği gibi Ankara’da bir süredir devrimci, demokrat kesimlere yönelik sistemli saldırılar gerçekleştirilmek-
tedir. TMMOB’a bağlı Oda üyeleri de bu saldırıların hedefi haline getirilmiş, saldırganlara karşı gösterilen dire-
nişin içinde yer almıştır. Ne yazık ki, Artı İvme isimli grup tam da bu direnişin cereyan ettiği saatlerde İMO’ya 
söz konusu baskını gerçekleştirmiş; bunun ayıbı bir yana, Kızılay’daki kitlesel basın açıklamasından dönen Oda 
üyemiz ve çalışanımızı sokak ortasında feci şekilde yaralamıştır.  

İMO Ankara Şube, yıllardır şekillenen demokratik bir işleyişe sahiptir. Şubemiz zemininde her üyemiz kendi 
görüşlerini rahatlıkla ifade etmekte, farklı mesleki ve siyasal görüşler serbestçe seçimlere katılmakta, yetkili 
kurullarda temsil edilmektedir. 

Bu olay İMO tarihinde bir ilktir ve İMO kayıtlarında elbette yerini alacaktır. Bu olayı unutmamız mümkün değil-
dir. Unutmak demek geleneklerimizi ve kendimizi inkar etmek anlamına gelecektir ki, bizler, geçmişimize sahip 
çıkarak ve geleceği isteyerek örgütümüzü bugünlere taşıyabildik. 

Bu saldırının TMMOB ve İMO’yla sınırlı olmadığı bilinmelidir. Saldırgan grup, devrimci demokrat ahlakı ve 
geleneği, dar grup çıkarları doğrultusunda ayaklar altına almış, yalnız İMO için değil, tüm demokrat kurum ve 
kuruluşlar ve tüm ilerici kesimler için telafisi mümkün olmayan bir utanç yaratmıştır.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, utancı yüreğinde hisseden herkesi, her kurumu bu vahim 
olay karşısında duyarlı olmaya çağırıyoruz. 

İMO Ankara Şube 
18. Dönem Yönetim Kurulu
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2009 YILI PERŞEMBE 
SEMİNERLERİ

İŞSİZ MÜHENDİSLER İÇİN
MESLEKİÇİ

EĞİTİM PROGRAMI
“İNŞAAT YÖNETİMİ” 

KURSU

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Ücret-
li ve İşsiz Mühendisler Çalışma Grubu tarafından, 
kriz döneminde meslektaşlarımızın mağduriyetleri 
göz önüne alınarak işsiz meslektaşlarımızın mesle-
ki deneyimlerini geliştirebilmelerini sağlayabilmek 
amacı ile meslekiçi eğitim programlarından ikincisi 
organize edildi.

Üyelerimizin iş bulma aşamasında kendilerine önem-
li özellik katabilecek eğitimler almaları göz önünde 
bulundurularak, “Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı 
Mühendislik Yapılarının Sonlu Elemanlarla Analizi” 
kursu ile başlayan eğitim programları, 26 Mayıs 2009 
Salı günü verilmeye başlayan “İnşaat Yönetimi” kursu 
ile devam ediyor. 

Kursu veren İnş. Müh. Mustafa ATMACA kurs süre-
since, Teknik Yönetim başlığı altında Şantiye Kurma, 
Kazı İşleri, Projeler, Keşif ler, Denetim İşleri, Yapım 
İşleri, Teknik İşleri Raporlama; İdari Yönetim başlı-
ğı altında İşyeri Açma (Şantiye) Yasal İşlemleri, İşçi 
Çalıştırma, İş Gören Çalıştırma (sözleşme,ödeme 
vb.), Satın Almalar (malzeme, mamül vb.), Kiralamalar 
(makine vb.), Sözleşme İlişkileri (genel), İş Yürütme 
Yasal Sorunları, İş Sonlandırma, İdari İşler Raporla-
ma; Mali Yönetim başlığı altında Hakedişler (inşaat, 
imalat, bedel hesabı), Fiyat Analizleri, Fiyat Teklifi 
Alma, Hazırlama, Muhasebe İşlemleri (şantiye için), 
Mali Sorun Raporlaması; İş Programı başlığı altında 
ise İş Programı Yapma, İş Programı Takibi, İş Progra-
mı Düzeltmeleri hakkında bilgiler verecek.

25 kişinin katıldığı ve toplam 30 saat devam edecek 
olan kurs sonunda, katılanlara katılım belgesi veri-
lecek.

Yüksek Yapıların Tasarım Zorlukları

Dr. Gökhan Tunç’un sunduğu seminer 7 Mayıs 2009 
Perşembe günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Tunç, seminere katı-
lanlara yüksek yapıların tasarım zorlukları hakkında 
bilgiler verdi.

Yapı ve Malzeme Mühendisliği Araştırma ve 
Uygulamalarında Yenilikçi Örnekler

21 Mayıs 2009 Perşembe günü İnşaat Mühendisle-
ri Odası Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
semineri Yrd. Doç. Dr. Oğuz Güneş sundu. Güneş, 
seminere katılanlara yapı ve malzeme mühendisliği 
araştırma ve uygulamalarında yenilikçi örnekler hak-
kında bilgiler verdi.

Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları

Doç. Dr. Yasin Dursun Sarı ve Yrd. Doç Dr. Halit 
Cenan Mertol’un sunduğu seminer 4 Haziran 2009 
Perşembe günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Sarı ve Mertol, semi-
nere katılanlara tünelcilik ve yeraltı yapıları hakkın-
da bilgiler verdi.
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“MAKRO PROGRAMLAMA” KURSU 
“Makro Programlama” kursu 25 
Mayıs 2009 Pazartesi günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
altıncı defa verilmeye başladı.

Kursu veren İnş. Müh. Kazım 
KARAAĞAÇ kurs süresince, 
Makrolarla Çalışmak, VBA Prog-
ramlamaya Giriş, Prosedür ve 
Fonksiyonlar, Excel’de VBA Prog-
ramlama, AutoCAD’de VBA Prog-
ramlama, AutoCAD ve Office 
Uygulamalarının Birlikte Kulla-
nılması başlıkları altında bilgiler 
verecek.

18 kişinin katıldığı ve toplam 24 saat (3 hafta) devam edecek olan kursa katılanlara katılım belgesi veri-
lecektir.

“İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE PROJE YÖNETİMİ” 
KURSU

“İnşaat Mühendisliğinde Pro-
je Yönetimi” kursu 9-10 Mayıs 
2009 tarihlerinde İnşaat Mühen-
disleri Odası Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. Toplam 
46 kişinin katıldığı ve 16 saat 
devam eden kursa katılanlara katı-
lım belgesi, kurs sonunda yapılan 
sınava katılıp başarı kazananlara 
başarı belgesi verilecektir. 

Kursun ilk günü İnş. Yük. Müh. M. 
Necat Özgür Organizasyon Yöne-
timi (Kamu, Özel Sektör, STK), 
Teknik İşler, Mali İşler, İnsan Kay-
nakları, Sözleşme Yönetimi, Şanti-

ye Yönetimi ve Özel Konular hakkında bilgiler verdi. İnş. Müh. Emeldar Ortaylı ise Planlama ve Koordi-
nasyon, Kritik Yörünge Metodu (CPM), Planlama / Programlama, Programın Periyodik Güncelleştirilmesi, 
Planlanan-Gerçekleşme Mukayesesi, Program Üzerinden Kaynak ve Maliyet Analizi, Programdaki Gecik-
melerin Tespiti ve Analizi, Süre Uzatım Talepleri ve Değerlendirilmesi, Verimlilik (adam.saat analizleri) 
hakkında bilgiler verdi.

Kursun ikinci günü İnş. Müh. Emeldar Ortaylı Sözleşme Uygulamaları, Hak Taleplerinin Düzenlenmesi 
ve Değerlendirilmesi, İş Değişiklik Emirlerinin veya İş Artışlarının Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi, 
Raporlama ve Dokümantasyon, Günlük/Haftalık/Aylık Raporların Düzenlenmesi, Dokümantasyon Yöneti-
mi; İnş. Müh. Gülşen Işık Genel Olarak İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG), İnşaat Sektöründe İSİG, Küçük Şan-
tiyelerde İş Sağlığı ve İş Güvenliği; İnş. Yük. Müh. M. Necat Özgür ise Kalite Teminatı ve Kontrolü hakkında 
bilgiler verdi. Kurs sonunda sınav yapıldı.
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Toplantıya İMO Yönetim Kurulu Başkanı Ser-
dar Harp, İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üye-
si Levent Darı, İMO Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Züber Akgöl, İMO Ankara Şube  Baş-
kanı Nevzat Ersan, İMO Ankara Şube Yöne-
tim Kurulu Sayman Üyesi Haluk Ekinci, İMO 
Ankara Şube Sekreteri Buket Çelik ve Şube 
Sekreter Yardımcıları ile İMO Ankara Şube 
etkinlik bölgesinde bulunan Afyon, Bartın, 
Bolu, Çorum, Düzce, Karabük, Kastamonu, 
Kayseri, Kdz. Ereğli, Kırıkkale, Kırşehir, Nev-
şehir, Sivas ve Zonguldak Temsilciliklerinden 
Temsilci ve Temsilci Yardımcıları katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan İMO 
Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan, Temsil-
ciliklerde karşılaşılan önemli sorunların İMO 
Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte tartışıla-

rak en uygun çözüm yollarının bulunacağını 
belirterek, böylelikle sıkıntıların en aza indi-
rilerek huzurlu bir çalışma ortamı sağlanma-
sını hedeflediklerini söyledi.

Toplantıda temsilcilikler sırayla söz alarak 
özellikle SİM ve İTB konularında karşılaştık-
ları sıkıntıları anlattılar ve konuyla ilgili talep-
lerini dile getirdiler. Arkasından İMO Yöne-
tim Kurulu, yönetmelik çerçevesinde dile 
getirilen sorunlar ve taleplerle ilgili görüş-
lerini açıkladı. Farklı sorunların da Merkez 
Kurullarına değerlendirilmek üzere iletilece-
ği, oradan çıkan sonuçlara göre de Yönetim 
Kurulu toplantılarında değerlendirilip uygun 
çözümlerle üyelerimize hizmet sağlanacağı 
ifade edildi. 

İMO ANKARA ŞUBESİ
TEMSİLCİLİKLER TOPLANTISI

ANKARA’DA YAPILDI

İMO Ankara Şube Temsilcilikler Toplantısı 07 Mayıs 2009 Perşembe 
günü Ankara’da İMO Kongre ve Kültür Merkezi Güney Özcebe Toplantı 
Salonu’nda yapıldı.
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yapı Denetimi 
Çalıştayı, 29-30 Mayıs 2009 tarihlerinde İMO Anka-
ra, İstanbul İzmir, Kocaeli Şubelerinin katılımı ile 
İstanbul’da yapıldı. Çalıştaya İMO Ankara Şubesi’nden 
Şube Başkanı Nevzat ERSAN, Şube Yönetim Kuru-
lu Sekreter Üyesi Haluk EKİNCİ, Yapı Denetim 
Komisyonu’ndan Hüseyin KAYA, Hıdır ÜNAL ve Nev-
zat DEMİRSOY katıldı. 

Çalıştayda İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp 
çalıştayın ve yapı denetiminin önemiyle ilgili bir 
konuşma yaptı. Harp, İMO İstanbul Şubesi’nin Ekim 
ayında düzenleyeceği Yapı Denetimi Sempozyumu 
öncesinde çalıştay yapmanın birkaç nedenle ihtiyaç 
haline geldiğini belirterek, “Odamız, mesleğimizin 
ilgi alanında bulunan konulara ilişkin gerçekleştirece-
ği sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler önce-
sinde, çalıştay toplamakta, farklı kanallarda süren 
çalışmaları aynı potada eriterek yaklaşımını oluştur-
makta, dışa dönük yüzünü demokratik bir zeminde 
tanzim etmektedir. Bu yöntemin daha bilimsel, daha 
işlevsel, daha sonuç alıcı olduğu kesindir ki; bunun 
olumlu sonuçlarını hep birlikte görüyoruz” dedi.

Türkiye topraklarının yüksek oranda deprem tehdidi 
altında olduğunu hatırlatan Harp, yapı denetim siste-
minin bu nedenle çok hassas bir konu olduğuna dik-
kat çekti. Harp, doğa olaylarının doğal afete dönüş-
memesi için yapı denetim sisteminin, sorun ve sıkın-
tılarından arındırılarak deprem önlemleri listesinin 
ilk sırasına yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Harp, 
İMO’nun her fırsatta, her zeminde, büyük acılara 
yol açan depremlerin her yıldönümünde bıkmadan, 
usanmadan yapı denetimi ile ilgili sorunları ve yapıl-
ması gerekenleri dile getirdiğini, mevzuat çalışması 
yaptığını ve bunları kamuoyuyla paylaştığını, yürüyüş 

ve mitingler düzenlediğini ancak siyasi erkin buna 
karşılık atalet ve vurdumduymazlık içinde olduğunu 
kaydetti. 

Yapı denetiminin tüm yönleriyle ele alındığı çalıştay-
da, oturum başkanlığını İMO İstanbul Şube Başkanı 
Cemal GÖKÇE’nin yaptığı “Genel Olarak Yapı Deneti-
mi ve Yapı Denetimi Yasasının Amacı Nedir, Şu Andaki 
Uygulamalar Bu Amacı Sağlıyor mu?” konulu oturum-
da Yapı Denetimi Nedir?, Dünyadaki Uygulamaları 
Nasıldır?, TUS ve Uygulama Sürecinin İşleyişi ve Yapı 
Denetimi Yasası; oturum başkanlığını İMO İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan EMEKLİ’nin 
yaptığı “Yapı Denetimi Yönetmeliği İle Birlikte Uygu-
lamaya İlişkin Sürecin Değerlendirilmesi” konulu otu-
rumda Yapı Denetimi Yönetmeliği, Yapı Denetimine 
İlişkin Genelgeler ve Farklı Uygulamalar, Yapı Dene-
timi Ve Hukuksal Boyut (cezalar ve kapatmalar), Yapı 
Denetimi ve Sigorta Sistemi; oturum başkanlığını 
İMO Kocaeli Şube Başkanı Aykut BOZKURT’un yap-
tığı “Yapı Denetimi Sürecinde Meslek Odalarının Yeri 
ve Önemi” konulu oturumda Meslekiçi Eğitim Semi-
nerleri ve Kursları (Yaşam boyu eğitim), Yapı Deneti-
mi Kuruluşlarında Çalışan Meslek İnsanlarının Özlük 
Hakları ve Meslek Etiği; oturum başkanlığını İMO 
Ankara Şube Başkanı Nevzat ERSAN’ın yaptığı “Yapı 
Denetimi Kuruluşlarının Yapısı, Kuruluş ve İşleyiş 
Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar, Yetkiler ve Sorumlu-
luklar” konulu oturumda ise Yapı Denetim Kuruluşları 
ve Laboratuarlarının Kuruluş Süreci ve İşleyişi, Pro-
je ve Uygulama Denetçileri, Denetçiler, Laboratuar 
Denetçileri, Kontrol Elemanları, Yardımcı Kontrol Ele-
manları, Şantiye Şefliği, Yapı Denetimi Kuruluşu, Yapı 
Sahibi ve Yüklenici İlişkileri başlıklarında tartışmalar 
yapıldı. Raportörlerin raporlarını sundukları ve son 
sözlerini söyledikleri “Değerlendirme” konulu otu-
rum ile çalıştay son buldu.  

İMO YAPI DENETİM ÇALIŞTAYI 
İSTANBUL’DA YAPILDI
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Nevzat Ersan “İMO nedir?”, “Mühendislikte Etik ve 
Ahlak” konuları ile ilgili sunumlar yaptı. İMO’nun 
yasal durumu, üye sayısı, bağlı şube ve temsilci-
lik sayılarını anlatıp Ankara Şubesi’nin İMO’nun 
en büyük şubesi olduğunu söyleyen Ersan, genç-
İMO, SİM Yönetmeliği ve Yetkinlik Belgelendirme 
Yönetmeliği hakkında bilgiler verdi. Ersan, Öğren-
cinin Üye olmanın faydalarından bahsedip, SİM 
Yönetmeliği’nin amacı için “Serbest çalışan ve inşaat 
mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların 
mesleki etkinliklerinin geliş-
mesi, üretilen hizmetlerin 
İnşaat Mühendisleri Odası 
ilkeleri ile ülkemizde geçerli 
diğer standartlara uygunluğu, 
meslek içi haksız rekabetin 
önlenmesi, mesleki deneyim 
ve yeterliklerin arttırılması-
dır” dedi. Yetkinlik Belgelen-
dirme Yönetmeliği’nin amacı 
için de “Üyelerin temel bilgi-
lerine ve mesleki deneyimle-
rine dayanan yetkinliklerin 
belirlenmesi ve belgelenmesi 
yoluyla, deprem ve diğer afet 
zararlarının azaltılması başta 
olmak üzere, inşaat mühen-
disliğinin bütün alanında, 

toplum yararına, çağdaş tekniklere ve etik ilkelere 
uygun, üstün nitelikli ve güvenilir mühendislik hiz-
metlerinin sunulmasına ve bu hizmetlerle ilgili yan-
lış uygulamaların önlenmesine yönelik gelişmelere 
katkıda bulunmaktır” diye belirtti. Mühendisliğin ne 
olduğu, kimlere mühendis denileceği, mühendislerin 
belirgin özellikleri hakkında da bilgiler veren Ersan, 
Mühendislikte Etik, Ahlak ve Meslek İlkeleri’ni anlat-
tı. Sunumların ardından üniversitenin inşaat mühen-
disliği bölümü öğrencilerinin sorularına cevap veren 
Ersan, mezun olacak öğrencilerin kafalarındaki soru 
işaretlerini kaldırmalarına yardımcı oldu. 

14 Mayıs 2009 Perşembe günü ise, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Yapı Haftası etkinlikleri kapsamında 
davet edilen İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube 
Başkanı Nevzat Ersan yine “Mühendislik ve Etik” 
konusunda sunum yaptı. Yapı Haftası etkinlikle-
rinde Ersan’nın dışında Ümit ÇELİK (Marmara Böl-
ge Müdür Yardımcısı) “Marmaray Projesi” ile ilgili, 
Prof. Dr. Gülay ALTAY ( Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi Müdürü) ise “Deprem Araştırmalarında 
Yeni Açılımlar” konularında sunumlar yaptı.

İMO VE MÜHENDİSLİKTE ETİK KONFERANSI
KIBRIS’TA YAPILDI

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü’nün düzenlemiş olduğu 
“İMO ve Mühendislikte Etik” konulu Konferans 13 Mayıs 2009 Çarşamba günü 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çevik Uraz Konferans Salonu’nda yapıldı. Konferansa 
davetli olarak İMO Ankara Şube Başkanı Nevzat ErsanNevzat Ersan katıldı.
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37 yıl önce idam edilen üç devrimci lider için yapı-
lan ortak anmada bir araya gelen binlerce kişi saat 
11.00’den itibaren 2 No.lu kapıda toplanmaya başladı. 
Saat 12.30’da kortejler halinde mezarın olduğu yere 
kadar sloganlarla bir yürüyüş gerçekleştirdi. “Yolumuz 
devrim yolunda düşenlerin yoludur” diyen devrimcile-
rin yaptığı anma 15.30’a kadar sürdü.

Anmada Denizlerin arkadaşları Avukat Halit Çelenk ve 
Mustafa Yalçıner birer konuşma yaptılar. Halit Çelenk, 
37 yıl önceki idamların Anayasa ve yasalara aykırı 
yapıldığını idam kararının ‘işlenen suç’ değil ‘sahip 
olunan düşünce’ nedeniyle verildiğini belirtti. Deniz 
Gezmiş ve arkadaşlarına verilen ilk kararda idam ceza-
sının bulunmadığını kaydeden Çelenk, Askeri Yargıtay 
Başsavcılığı’nın bu kararı bozarak idam cezası istedi-
ğini ve böylelikle idam kararının çıktığını savundu. 

Tüm katılımcılar adına ortak açıklamayı ise Devrimci 
78’liler Federasyonu’ndan Ruşen Sümbüloğlu yaptı. 
Ruşen Sümbüloğlu açıklamada şunları söyledi: 

“6 Mayıs 1972’de 12 Mart Faşizminin kurduğu dara-
ğaçlarında üç THKO lideri; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, 
Hüseyin İnan idam edildiler, direnişin, devrimin ve 
sosyalizmin sloganlarıyla, sonsuzluğa yürüdüler. Bu 
büyük devrimcilerin idamlarının 37. yılındayız ama 
Onları idam ederek mücadelelerini yok edecekleri-
ni düşünenler yanıldılar. Emperyalizmin ve faşizmin 
her düzeyde saldırılarına karşı meşru müdafaanın bir 
hak olduğu bilinciyle, insanlık onurunu temsil etmek 
için en öne çıktılar. Devrim şiarını, özveriyle son 
ana kadar koruyarak ve yükselterek halklarımızın ve 

gençliğin bilincinde ve yüreğinde köklü bir devrimci 
uyanışı yaşadı ve yaşattılar. Denizler, devrimci duru-
şun, yoldaşlığın ve dayanışmanın ta kendisiydi. Asla 
unutulmadılar, halklarımızın kurtuluş mücadelesinde 
hiç sönmeyecek bir ışık gibi yolumuzu aydınlatmaya 
devam ettiler. Onlardan devralınan mücadele mirası 
bugün emek ve demokrasi güçlerinin omuzlarında 
yükseliyor. Bugün buradaki bu buluşmamız Denizler-
le halklarımızın etle tırnak gibi bir birine kaynaştığı-
nın resmidir. Bu mezarların başında buluşmak sadece 
onlara duyduğumuz derin bağlılığı ve özlemi tanım-
lamak değildir, tek tek hepimiz için bugün Denizlerin 
başucunda olabilmek mücadelenin devamlılığı içinde 
kazandığımız en büyük onur nişanlarından biridir. 
Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin başucunda kenet-
lenmiş olmak, bu ülke sosyalistlerinin alacağı en büyük 
ders, ya da birbirine verebileceği en büyük mesajdır. 
Devrimin yiğit öncülerine, önderlerimize, geleceği 
birlikte kuracağımız herkese, kendimize sözümüz var; 

Deniz, Mahir, İbrahim olacağız, köhnemiş düze-
nin saltanatını yıkacağız. Mücadelemiz Devrim 
ve Sosyalizm mücadelesidir, kazanacağız…”

Devrimci 78’liler Federasyonu, 68’liler Dayanışma 
Derneği, DİSK, KESK, TMMOB, Pir Sultan Abdal 

Derneği, SBF Öğrencileri, Sakarya Bar Emekçileri, 
Halkevciler, Öğrenci Kolektifleri, Liseli Genç Umut, 

ÖDP, Gençlik Muhalefeti, SDP, DevLis, Sosyalist Parti, 
Emep, Emekçi Hareket Partisi, Odak, Kaldıraç, Tüm- 
İgd, Devrimci Hareket, Demokratik Haklar Platformu, 

Mücadele Birliği, Marksist Bakış, Yeni Demokrat 
Gençlik, Devrimci Proleter Gençlik, Sosyalist Gençlik 

Derneği, Türkiye Komünist Partisi
anmaya pankartlarıyla katıldı.  

DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI ANILDI  

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan idamlarının 37. yılında 6 Mayıs 
2009 Çarşamba günü Ankara’da Karşıyaka Mezarlığı’nda yapılan çeşitli 
etkinliklerle anıldı. 
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İMO 2. ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 
SONUÇ BİLDİRGESİ

Kurultaya güç sağlayan ve bu süreçte yerellerde ya-
pılan çalıştaylarda; 

• Bilimsel Eğitim 
• Demokratik Üniversite ve YÖK 
• Eğitimin Piyasalaştırılması 
• Mühendislik Eğitimi 
• Staj Sorunu 
• ABET-MÜDEK-Akreditasyon 
• Yabancı Dilde Eğitim 
• Politeknik Eğitim 
• Köy Enstitüleri Deneyimi 
• İş Güvenliği 

başlıklı konular esas alınmıştır.

Paranın hükümranlığına karşı eğitim hakkı; geri-
ciliğin ve bilim karşıtlığının hortlatıldığı, bilimsel 
gelişme tarihinin unutturulmaya çalışıldığı bir dün-
yada bilim; bir ülkeyi işgal etmekte dayanak olarak 
kullanılan, insanların kendi kendini yönetmesi kav-
ramının dört yılda bir oy kullanmaya indirgendiği, 
her türlü hak gaspı ve baskının arttığı bir dünyada 
demokrasi…

Kurultay başlığımızın aslında dünyadaki gelişme-
lerden bağımsız olmadığı, bizlerin; neoliberalizmin 
üniversitelerde yansımalarını bulduğu kısımlarını, 
ülke ve dünya gündeminden bağımsız ele alamaya-
cağımız açıktır.

“İnsanlığın gördüğü son toplumsal düzen - yıkıl-
masının ve değişmesinin mümkün olmadığı ve 
ebediyen yaşayacak bir düzen - insanlık için en iyi 
olan ve dünya üzerindeki barışı sağlayabilecek tek 
düzen…” Bu sözler kapitalizmin savunucularının 
propagandasıdır; yıllarca toplumun refah düzeyi-
nin arttığı, insanların hak ve özgürlüklerinin gide-
rek geliştiği de söylenmektedir. Fakat bugün açıkça 
görülmektedir ki, kapitalizmin balonları patlamış-
tır. Bu sistemin insanlığa sefaletten, yoksulluktan, 
savaştan veya sömürüden başka verebilecek hiçbir 

şeyi olmadığı açıktır. Bundan sonraki yıllarda açık-
ça göreceğiz ki bizlerin temel hak ve ihtiyaçlarına 
daha fazla göz koyulacaktır. Mevcut sistemin aksi 
yöndeki teorileri ise her geçen gün çürümektedir. 

Bu süreçte, her sosyal devletin halkına sağlamak 
zorunda olduğu ve kurultay konumuz olan parasız 
eğitim hakkından tutun da yaşamın en temel ihti-
yaçları olan su, barınma ve sağlık gibi birçok konu-
da hak gasplarına girişileceği barizdir.

Peki, bu nasıl yapılmaktadır?

Akla ilk gelen ve en önemlisi olan yol kamusal alan-
ları yok etmektir. En temel ihtiyaç ve haklarımızı 
karşıladığımız kamusal alanlar bir bir özelleştirile-
rek özel sermayeye kâr alanları açılmaktadır. İlköğ-
retimden üniversitelere kadar eğitim veren bütün 
kamu kurumları özelleştirilmek istenirken, parası 
olmayana da kredi vermek gibi çözümler önerile-
cektir. Eğitimin piyasalaştırılması konusu bu ne-
denle çok önemlidir. Bu piyasalaşma, ancak parası 
olanın eğitim alması gibi bir sonucu doğuracaktır.  
Yoksulluk sınırı ve kişi başına düşen milli gelir gibi 
değerler göz önüne alındığında, Türkiye’de gençle-
rin eğitim alamayacağını ya da borçlanarak okuya-
caklarını görmek zor olmayacaktır.

Kurultayımızda bu konu sunumlarla anlatılmaya 
çalışıldı. Fakat konunun önemi nedeniyle istatistikî 
veriler de göz önüne alınarak derinlemesine araş-
tırmalar önümüzdeki yıllarda uygulanabilecek po-
litikaları anlayabilmek ve bu politikalar karşısında 
parasız eğitim hakkımızı korumak için gereklidir.

Bilim ve bilimsel eğitim birbirini var eden iki olgu-
dur. Bu konu üzerinde söz söylemeden önce bilimin 
ve bilimsel bilginin evrensel niteliğini ve insanlığın 
ortak mirası olduğunu vurgulamamız gerekiyor. 

İnsanlık tarihi kadar eski bir bilgi ve tecrübe biri-
kiminden bahsediyoruz; günümüze kadar üniversi-

İMO 2. Öğrenci Üye Kurultayı, 14 Mart 2009 tarihinde Ankara’da, 20 
şubeden 700 öğrenci üyenin katılımıyla; öğrencilerin en temel sorunu olan 
“Bilimsel, Demokratik ve Parasız Eğitim” ana başlığıyla İMO Teoman Öztürk 
Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
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teler ve teknoloji aracılığıyla insanlığın hizmetine 
girmiş bir birikimden. Fakat bugün üniversitelerin 
“insanlığın gelişmesi ve özgürleşmesi” yönünde 
bilim ve teknoloji üretme kimliğinden, “piyasa ve 
sermaye“ ekseninde değerler üreten kurumlar hali-
ne dönüştüğünü ve bilimin toplumun değil, sadece 
sınırlı bir sınıfın çıkarlarına hizmet eden bir kâr me-
kanizması haline geldiğini görüyoruz. 

Bu noktada bilimsel bilginin niteliğinin değiştiril-
mesi süreciyle karşı karşıyayız. Bu dönüşüm sadece 
üniversitelerdeki bir değişim değil sosyal devlet ve 
toplumsal hayatın da dönüşümü anlamına geliyor. 
Bilimsel çalışmaların insanlığın ortak mirası olmak-
tan çıkıp, sadece sermayedarların ve piyasa aktörle-
rinin bir gelir kaynağı haline getirilmesi, toplumun 
sorunlarını çözen ve gelişmesi için çalışan bilimin 
artık getiri eksenli bir mekanizmaya dönüştürül-
mesidir. Bu sebeple bilimsel bilgi sadece sermaye-
darlara kâr getirdiği sürece değerli olacak, bu ça-
lışmaların ve üniversite sahibi sermaye gruplarının 
çıkarlarına hizmet etmeyen, yeni bir yatırım aracı 
üretemeyen herhangi bir çalışma kendine bu yeni 
düzen üniversitelerinde bir yer bulamayacaktır. Bu, 
bilimin insanlığın özgürleşmesi yolundaki öncü ro-
lünü yok ederken toplumsal sorunların çözümünde 
bilimin sosyal ve teknik katkısının da kaybolması-
nın, toplumun çözümsüzlüğe ve yalnızlığa itilmesi 
sürecinin başlangıcıdır. Bilimsel üretimin de top-
lumsal olabilmesi ve bu şekilde kalabilmesi için ka-
musal bir maddi giriş gerekmektedir. Bilimden orta-
ya çıkacaklar sadece insanlığın ortak birikimi olmalı 
ve toplumsal gelişime hizmet etmelidir.

Demokrasi ve demokratikleşme talebi 
neredeyse her kesim tarafından 

dile getirilmektedir. Bu talep 
üniversite gençliği tarafın-

dan hem üniversite hem 
de toplumsal alanda 
sıklıkla gündeme ta-
şınmaktadır. Özellik-
le YÖK’ün kurulma-
sından sonra üni-
versiteler, özgür bir 
düşünce ve tartışma 
ortamından çıkar-

tılmış, yasaklarla ve 
baskılarla farklı sesle-

rin boğulduğu, darbe 
yasaları ve yönetmelikleri 

ile öğrencilerin beyinlerinin 
tutsak edildiği, soruşturmalarla 

ve uzaklaştırmalarla cezalandırıldığı kışlalara dö-
nüşmüştür.

Tabelasında üniversite yazan bu kurumların birincil 
bileşeni olan öğrencilerin karar mekanizmalarında 
hiçbir söz hakkı yoktur. YÖK ve 12 Eylül yasaları 
sadece öğrencilerin değil akademisyenlerin de üni-
versite yönetimlerinde söz sahibi olmasına taham-
mül edememekte, üniversiteler hükümetlerin bir 
tahakküm alanına çevrilmektedir. Böyle bir ortamda 
üniversitelerin demokratikleşmesi talebimizin daha 
net, daha gür bir şekilde dile getirilmesi, öğrenci 
örgütlülüğümüzün bu noktada kararlı ve tutarlı bir 
duruş sergilemesi gereklidir. Üniversitelerde yaşa-
dığımız birçok sorunun başlıca çözüm yolu budur. 

Demokratik üniversite talebimizi ve üniversite yö-
netiminde söz sahibi olma hakkımızı kurultayımız-
da açık ve net bir şekilde dile getirdik.

Kurultayda öne çıkan başlıca taleplerimiz 
şunlardır:

• Herkese “parasız ve nitelikli eğitim” sağlanmalı-
dır.

• Eğitimin piyasalaştırılmasının önüne geçilmeli 
ve eğitim devlet güvencesi altına alınmalıdır.

• Yeni üniversiteler açmak yerine, üniversitelerde-
ki eksiklikler (akademisyen, laboratuar, vs) gide-
rilmeli, eğitimin niteliği yükseltilmelidir.

• Bilim yuvası olan üniversitelerin neoliberal poli-
tikalarla sermayenin boyunduruğu altına girmesi 
engellenmeli ve toplum yararı için bilim üreten 
kurumlar olması sağlanmalıdır.

• Eğitimin bilimselleşmesi için müfredatlar değiş-
tirilmeli ve mevcut programlar yenilenmelidir.

• Politeknik gibi mühendislik disiplinine uygun 
eğitim biçimleri incelenerek, üreten mühendis-
ler eğitmek için, üniversitelerde farklı eğitim an-
layışlarının geliştirilmesi gerekmektedir.

• İhtiyacı olan her öğrenci için yurt ve burs 
imkânlarının sağlanması yönünde yurtların kali-
teleri yükseltilmeli, üniversitelere ayrılan bütçe-
ler arttırılmalıdır.

• Staj ve stajyerlik kavramlarının iş kanunlarında 
net bir şekilde tanımlanması ve işverenlerin staj-
yerlerin haklarına tecavüz etmelerini engelleye-
cek düzenlemeler yapılmalıdır.

• Üniversitelerde yaşadığımız sosyal ve kültürel 
sorunların çözümünün tek yolu olan demokra-
tik yönetim ve katılım anlayışı üniversitelerde 
egemen kılınmalıdır.

Tabelasında 
üniversite yazan 
bu kurumların 
birincil bileşeni 
olan öğrencilerin 
karar mekanizmalarında 
hiçbir söz hakkı yoktur. 
YÖK ve 12 Eylül yasaları 
sadece öğrencilerin değil 
akademisyenlerin de 
üniversite yönetimlerinde 
söz sahibi olmasına 
tahammül edememekte, 
üniversiteler 
hükümetlerin bir 
tahakküm alanına 
çevrilmektedir.
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İş sağlığı ve güvenliği haftası olması nedeniyle siyasi ikti-
dar dahil birçok kesimden sorunun yakıcılığına dair açık-
lamalar yapılmaktadır. Başbakan Erdoğan, “iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda Avrupa Birliği standartlarını ülke-
mize taşımayı hedeflediklerini” belirtmektedir. Ancak ne 
var ki iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili veriler, siyasi iktida-
rın açıklama ve mesaj yayınlamanın ötesine geçerek bir 
an evvel gerekli girimlerde bulunması gerektiğini acilen 
dayatmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre ülkemiz, iş 
sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan kaza ve kayıplarda 
Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Her yıl 
yaklaşın 80 bin iş kazası ve 400 meslek hastalığı yaşa-
nıyor. Kazalarda 1000’den fazla kişi yaşamını yitirirken, 
1500 civarında kişi ise sürekli iş göremez raporu alıyor. 
Bu sorunun bir de ekonomik kaybı var elbette. Kazalar ve 
hastalıklar yaklaşık 2 milyon iş günü kaybına neden olur-
ken, iş kazaları sonucu ortaya çıkan maddi kayıplar, önle-
mek için yapılan harcamaların 5 katına tekabül ediyor.    

Faaliyet yürüttüğü alanın, iş kazalarının en çok yaşandığı 
sektörler arasında olması sebebiyle konunun direk muha-
tapları arasında yer alan İnşaat Mühendisleri Odası, ilgili 
Bakanlığın konuya yaklaşımlarını hazırladığı bir raporla 
değerlendirip, konunun eksiklerini kamuoyuyla paylaş-
maktadır. İş kazalarının yüzde 10’u, ölümle sonuçlanan 
kazaların ise yüzde 34’ünün inşaat sektöründe yaşandığı 
göz önünde bulundurulduğunda konunun Odamız açı-
sından taşıdığı önem de anlaşılmaktadır. 

Sorunun çözümünde baş aktör olan siyasi iktidar, iş 
yerlerinin daha fazla ölüm mekanlarına dönüşmeme-
si için bir an evvel 4857 sayılı İş Yasası’nı iş verenlere 
göre hazırlanmış olan formatından çıkarıp, çalışanların 
da haklarını gözeten bir yapıya kavuşturmalıdır. Çalışan-
ların yaşam ve sağlık hakkı, işverenin insafına ve vicda-
nına terk edilemeyecek hassasiyettedir. İlgili mevzuat 
tek taraflı biçiminden kurtarılarak, sendikasızlaştırılan, 
özlük hakları taşeron firmalarının insafına bırakılan çalı-
şanların da haklarını gözetecek, kapsayacak şekilde revi-
ze edilmelidir. 

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Tasla-
ğı” aralarında TMMOB’nin de bulunduğu meslek Odaları 
ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek düzenlen-
melidir. 

KESK Yönetim Kurulu üyesi Songül Morsümbül ve 
Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Gülçin İşbert’in İzmir ve 
İstanbul’da  sürdürülen bir soruşturmayla ilgili gözal-
tına alınmasını takiben, KESK Genel Merkez Binası’nın 
polis tarafından basılıp aranmasını demokrasiye ve 
emek hareketine yapılmış bir saldırı olarak değerlen-
diriyor ve protesto ediyoruz.

Türkiye ne yazık ki son dönemde hukuksuzluğun zir-
ve yaptığı, tırmandırıldığı, keyfiliğin egemen olduğu 
bir ülke haline getirilmiştir. Siyasi iktidar kendisi gibi 
düşünmeyen, kendisine engel olarak gördüğü bütün 
toplumsal ve siyasal kesimleri baskı altında tutmayı, 
ezmeyi, sindirmeyi iş edinmiştir. 

Belli ki siyasi iktidarın KESK’ten rahatsız olması için 
haklı gerekçeleri bulunmaktadır. Çünkü KESK yüz 
binlerce kamu emekçisinin sözcüsüdür; emek ve 
demokrasi mücadelesinin baş aktörlerindendir. KESK 
her toplu sözleşme döneminde siyasi iktidarın teke-
rine çomak sokmakta, kamu emekçilerinin haklarının 
masa başında gasp edilmesine karşı direnmektedir. 
KESK bu nedenle “etkisizleştirilmeli ve devre dışı” 
bırakılmalıdır.

Siyasi iktidar bilinçli olarak at izini it izine karıştır-
makta, yaratılan kaos ortamında tek sesli bir ülke 
yaratmaya çalışmaktadır. Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği’nin basılıp aranması ile KESK’e yapılan mua-
mele aynı zihniyetin ürünüdür.

Toplu görüşmelerde iktidar cephesinden gelen öne-
rilere itiraz etmeyen işçi ve memur sendikaları, siyasi 
iktidarla aynı dünya görüşüne sahip sözde toplumsal 
dayanışma ağı örmeye çalışan kurumlar, teslim alın-
mak istenen yargı, mevcut uygulamalara ses çıkart-
mayan meslek odaları,  TBMM’de mutlak hâkimiyet 
ve bu gidişata direnenlere yapılan yasadışı muamele, 
yaratılmak istenen Türkiye budur.

İnşaat Mühendisleri Odası, KESK Genel Merkezi’ne 
yapılan saldırıyı kınamakta ve beraberinde Türkiye’nin 
AKP’lileştirilmesini karşı direneceğini beyan etmek-
tedir.

BASIN AÇIKLAMASI

İŞ YERLERİ
MEZARLIK OLMASIN

BASIN AÇIKLAMASI

DEMOKRASİYE VE EMEK 
HAREKETİNE SALDIRI

İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 
4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 

nedeniyle 8 Mayıs 2009 Cuma günü 
basın açıklaması yapıldı.

KESK Genel Merkezinin polis tarafından 
basılması ile ilgili olarak

İnşaat Mühendisleri Odası tarafından
28 Mayıs 2009 Perşembe günü 

açıklama yapıldı.
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Bursa’da Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde 
meydana gelen ve 8 yurttaşımızın ölümüyle 
sonuçlanan yangın bir kez daha yapı denetim 
sisteminin ivedilikle ele alınması gerektiğini 
açığa çıkartmış, beraberinde projektörlerin 
kamu ihale sistemine de çevrilmesinin zorunlu 
olduğunu göstermiştir. Faciaya kalitesiz malze-
me kullanılması, ucuz ve niteliksiz iş gücü ve 
denetimsizlik yol açmıştır. 

Hem yapı denetimi hem de kamu ihale siste-
mi ülkemizin sorunlu alanlarıdır ve bu iki alan-
da yaşanan sorunlar, ne yazık ki can kaybıyla 
sonuçlanmaktadır. Depremler, depreme bile 
hacet kalmadan yıkılan binalar, yangınlar, su 
taşkınları ve benzerleri defalarca acı örneklerin 
yaşanmasına sebebiyet vermiştir.   

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, yangın, 
mimari projeden kullanılan malzemeye kadar 
yapı sürecindeki aksaklık ve eksiklikler nede-
niyle çıkmış, hastane idaresinin ihmalkârlığı 
da devreye girince telafi edilmesinin mümkün 
olmadığı vahim sonuç doğmuştur.   

1999 depremleriyle başlayan süreçte en önem-
li tartışmalardan biri yapı denetim sistemiydi 
ve başta İnşaat Mühendisleri Odası olmak üze-
re ilgili meslek odalarının tüm uyarı, eleştiri ve 
önerilerine rağmen bu konuda ihtiyacı gide-
recek adım atılmadı. Aynı şekilde kamu ihale 
sürecinin ürettiği kamu binaları da, ihale biçi-
mi, denetimi ve daha başka pek çok nedenle 
sorunludur; depremlerde zararlara, can kaybı-
na yol açmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın yıllardan bu 
yana, yapı denetim sisteminin ve kamu iha-

le sisteminin sorunlu olduğu, Yapı Denetim 
Yasası’nın ihtiyacı karşılamadığı, sorunun Yapı 
Denetim Yönetmeliği vasıtasıyla çözülmek 
istendiği, Kamu İhale Kanunu’nun değiştirilme-
si yönündeki görüş ve eleştirilerinin dayanaklı 
olduğu yaşadığımız son acı olayla bir kez daha 
açığa çıkmıştır. 

İMO bu süreçte sadece eleştiren değil aynı 
zamanda alternatif sunan bir pozisyonda 
bulunmuş, ilgili yasa ve yönetmeliklerin değiş-
tirilmesi, düzeltilmesi gereken yönleriyle ilgili 
görüşlerini defalarca kamuoyuyla paylaşmıştır.

Yanmayan kablo kullanılması gerekirken sıra-
dan bir kablo kullanılıyorsa, havalandırma sis-
temi ya çalışmıyor ya da yanlış çalışıyorsa, tah-
liye planı ya yok ya da tahliye noktaları uygun 
düzenlenmemişse ortada bir sorun var demek-
tir. Bu, denetim sisteminin işlemediği anlamına 
gelmektedir. 

Hata zinciri yerel yönetimlerden, ilgili bakan-
lığa kadar uzanmaktadır. Dolayısıyla sorumlu 
aramaya da gerek yoktur; sorumlular bilinmek-
tedir; bir an önce gereği yapılmalı ve istifa-
nın erdemi belirleyici olmalıdır. Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ’ın “ölenler ağır hastaydı”  mea-
lindeki açıklaması ise ihmal, sorumsuzluk ve 
benzeri tespitlerin dışındadır; kelimenin tam 
anlamıyla insanlık suçudur, kabul edilmesi 
mümkün değildir. 

İnşaat Mühendisleri Odası hastane yangınının 
takipçisi olacak, nihai rapor açıklandıktan son-
ra görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaktır.

BASIN AÇIKLAMASI

YAPI DENETİM SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMEDİĞİ SÜRECE 
‘CİNAYETLER’ DEVAM EDECEKTİR

Bursa’da meydana gelen hastane yangınıyla ilgili İnşaat Mühendisleri 
Odası tarafından 27 Mayıs 2009 Çarşamba günü açıklama yapıldı.
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Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Yangını Ön İnceleme ve 
Değerlendirme Raporu: 

26 Mayıs 2009 Salı günü, saat 02.00 sularında, Bursa‘da hizmet 
veren Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi‘nde meydana gelen yan-
gında, 8 yurttaşımızın canını yitirmesinden dolayı derin üzüntü 
duyuyoruz. Bu bağlamda tüm halkımıza başsağlığı diliyor, ortak 
acıyı paylaşıyoruz.

Aynı gün hastanede, 2. bodrum kattan çatı katına kadar yaptı-
ğımız incelemede, ilk aşamada saptadığımız eksiklikler aşağıda 
sunulmuştur. Bu konuda daha ayrıntılı “Teknik Rapor”un, bu tür 
binaların potansiyel tehlikesini düşürmek amacıyla hazırlanma-
sı amaçlamış olup, çalışmalar programlı olarak sürdürülecektir. 
Daha ayrıntılı “Teknik Rapor” önümüzdeki tarihlerde, kamuoyu-
na ve ilgili mercilere sunulacaktır.

1. Hastanede “Yangın Algılama Sistemi” bulunmakta, ancak 
çalışmamaktadır. 
* “Yangın Algılama Sistemi”ni besleyen akü grupları “power 

fault” konumda olup, bu durum akülerin şarjlarının bitmiş 
olduğunu ve sistemin çalışmadığını göstermektedir.

2. Mevcut Elektrik tesisatının dizaynında kullanılan kablolar, 
halojen free (halojenden arındırılmış) değildir. Tesisat şaftın-
da ve asma tavan içinde, algılama sistemi öngörülmemiştir. 

3. Hastanenin yangın çıkan bölümünde, mimari projeye uygun 
olmayan mekanlar ve fonksiyonlar, sonradan oluşturulmuş-
tur. Söz konusu değişikliklerin gerektirdiği mekanik ve elekt-
rik tesisat değişiklikleri proje üzerinde yapılmamıştır. Örne-
ğin alt zemin katta (20a-W) aksında, yangının çıktığı bölüm 
olarak düşünülen bekleme salonu önündeki bilgi işlem ope-
ratörünün ve bilgisayarın olduğu odalar; mimari projede ve 
elektrik zayıf akım projesinde bulunmamaktadır. 

4. Yoğun bakım ve yeni doğan ünitesinde pozitif basınç oluştu-
racak şekilde havalandırma tesisatının çalışması gerekmekte-
dir. Bu tür yapılarda yangın riski açısından gereken sistemle-
rin takviyesinin yapılması gereklidir. 

5. 165 cm x 65 cm ölçülerindeki “Kablo Bacası”ndan; hem elekt-
rik tesisatı, hem de yangını daha da büyütebilecek oksijen 
gibi yakıcı gazların hatları geçirilmiştir. 

6. Kablo Bacası, doğrudan çıkış eksenli yerine, Zemin katta 90 
derecelik iki dirsekle yatayda uzatılmış ve U formu verilerek 
tekrar yükseltilmiştir. Kablo Bacası, Mimari projede (20a-W) 
aksında olup, sadece zemin katta (20a-V2) aksına kaydırılarak 
dikey sürekliliği bozulmuştur.. 

7. Kablo bacasında katlar arasında, alev ve dumanı engelleyecek 
veya geciktirecek “Yangın Şiltesi, Yangın Şapı” bulunmamak-
tadır. 

8. Bloklar arasında yangın ve dumanın yayılımını engelleyecek 
“Yangın Kompartımanları ve Önleyiciler” yapılmamıştır. 

9. Kablo bacası müdahale kapakları yangına dayanıklı olmayan 
malzemeden yapılmıştır.   

10. Kablo bacası müdahale kapağının “Yoğun Bakım Ünitesi” içi-
ne açılacak şekilde konumlandırması yanlıştır. 

11. Mimari, Statik, Elektrik, Yangın ve Mekanik Tesisat Projeleri, 
ilgili Meslek Odalarının mesleki denetimden geçirilmemiştir. 

12. Bu tür kompleks ve teknolojik binalarda, İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği ile işletme güvenliği kapsamında, ilgili mühendis-
lerin tam gün süreli istihdamları sağlanmalıdır. 

13. Bu tür can ve mal kayıpları istenmiyorsa, kamu ve özel bina-
larının mutlaka ticari kaygı gütmeyen ve bağımsız TMMOB‘a 
bağlı ilgili Odalarınca, yılda bir kez denetimlerinin yapılması 
gerekmektedir. 

14. Hastanede ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri gibi birim-
lerdeki elektrik tesisatında “Topraklama Yönetmeliği”ne 
uygun “IT Sistem” kullanılmamıştır. 

15. Bazı yangın koruma amaçlı 30-300 mA eşik değerli artık akım 
anahtarı ve toroid akım trafolu röleler,  devre dışı bırakıl-
mıştır. 

16. Pano odalarında acil durum yönergeleri bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi‘nde yaşanan bu olay 
son olmalı; artık herkes, her kurum ve kuruluş gereken dersleri 
çıkarmalıdır. Ülke ve toplum olarak, hızla eksiklerimizi gidermek 
ve toparlanmak zorundayız. Bunu yaparken eleştirilerimizi açık-
ça yapmak, yanlışlıkları düzeltmek, mevcut durumu iyileştirmek 
bakımından katkıda bulunmak durumundayız. Yerelde ve genel-
de, yönetim kademesinde bulunanların denetim alanındaki erk-
lerini, Meslek Odalarıyla paylaşmaları gerekmektedir. Aksi halde 
hastanede, okulda, kreşte, alışveriş merkezlerinde, motelde, 
dershanede herkesin başına bu tür olaylar gelecektir. 

Geçmişte Bursa Valiliği başkanlığında “İl Yangın Denetim Heyeti”, 
kamu kurumlarının yanı sıra ilgili Meslek Odaları olan Makina, 
Elektrik, Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubeleri‘nin katılımıyla 
kurulmuş; 40 civarında hastane, okul, yurt, alışveriş merkezi, pet-
rol istasyonu, banka, akaryakıt üretim ve depolama tesisi, tekstil 
ve otomotiv firmaları denetlemiştir. Ara verilen bu denetlemele-
rin devam ettirilmesi ve süreklilik kazandırılması gerekmektedir.  

Burada çağrımız, öncelikle kitlesel kullanıma açık yerlerin biran 
önce denetimlerinin yapılması gerektiğidir. Ayrıca bu tür yapılar-
da ilgili meslek alanlarındaki taahhüt edilen işlerin teslim alınma 
aşamasında, mutlaka ilgili Meslek Odalarınca test ve denetimden 
geçirilmesi ve risk analizlerinin yapılması, ülke yararınadır. Ayrıca 
bu tür taahhütleri alan ve uygulayan asıl müteahhit ya da taşeron-
ların mühendislerinin, mutlaka TMMOB‘a bağlı ilgili Odalardan 
SMM Belgeli olmaları, denetimin eksik kalan boyutunu tamam-
layacaktır.

Son söz olarak bu tür olayların yaşanmaması için, teknik bakış 
açısıyla durumu değerlendirip, bilimsel esaslara, kalite ve stan-
dartlara uygun; proje, üretim ve işletimi, Türkiye‘nin tüm kurum-
larında gerçekleştirilmelidir. 

Bu noktada yetkilileri uyarıyor, felaket başa gelmeden gereken 
önlemleri almaya çağırıyoruz. 

Saygılarımızla... 

TMMOB TEKNİK HEYETİ ŞEVKET YILMAZ DEVLET HASTANESİ 
YANGINI İLE İLGİLİ RAPORUNU AÇIKLADI

Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde 26 Mayıs 2009 tarihinde meydana gelen yangınla 
ilgili olarak TMMOB’ye bağlı odaların Bursa birimlerince oluşturulan teknik heyet, inceleme 
raporunu oluşturarak 27 Mayıs 2009 Çarşamba günü basına açıkladı.
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Amaç

Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının çalışma yaşamında karşılaştığı sorun-
ların tespiti, tanımı ve çözüm yollarının tartı-
şılması.

Krizin çalışanlara, mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına yansıması, sektörel ve bölgesel 
etkilerinin incelenmesi.

TMMOB örgütlülüğünün yaygınlaştırılması, 
etkinleştirilmesi, kamu ve özel sektördeki 
ücretli mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rının sendikalaşması konusunda duyarlılık 
yaratılması.

Kapsam

Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının çalışma yaşamını belirleyen ve etkile-
yen konuların tartışılması ve kararlar alınması.

Konular (Tartışma Başlıkları)

1) Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancıları-
nın; 
- çalışma yaşamını belirleyen yasalar.
- çalışma koşulları.
- asgari ücreti ve ücret.
- özlük hakları ve iş güvencesi.

2) Kapitalizmin dünyadaki ekonomik krizi ve 
etkileri.

3) İşsizliğin ve güvencesizliğin mühendis, 
mimar ve şehir plancıları üzerinde etkileri.

4) Ücretli ve işsiz kadın mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının çalışma yaşamında karşı-
laştıkları sorunlar ve çözümleri.

5) Özelleştirmenin mühendis, mimar ve şehir 
plancıları üzerindeki etkileri.

6) Çalışma yaşamında karşılaşılan diğer sorun-
lar ve çözüm önerileri.

7) Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının örgütlenmesi; 

- TMMOB 
- Sendikalaşma  
- Diğerleri.

Yerel Kurultaylar

Kurultay kapsamında Adana, Ankara, Bursa, 
Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun, 
Zonguldak illerinde yerel kurultaylar, bölgeler-
de hazırlık toplantıları yapılacaktır.

24-25 EKİM 2009
ANKARA BÖLGE KURULTAYI

ÇALIŞMALARI

TMMOB’nin düzenleyeceği kurultay öncesinde 
bölgelerde gerçekleştirilecek yerel kurultay-
ların bir ayağı da 24-25 Ekim 2009 tarihlerin-
de Ankara’da düzenlenecek. TMMOB Ankara 
İKK’nın sorumluluğunda yürüyen çalışmalar 
Konya, Kayseri, Eskişehir, Kırşehir, Aksaray, 
Kırıkkale, Afyon, Yozgat ve Nevşehir illerin-
de yapılacak bölge toplantılarıyla başlayacak. 
Ankara’da teknik elemanların yoğun olarak 
çalıştığı yerlerde işyeri toplantıları ile devam 
edecek olan çalışmalar, 24-25 Ekim 2009 tari-
hinde yapılacak olan Ankara Kurultayı ile sona 
erecek. Ankara Kurultayı;

• Yakın illerde yapılan toplantı sonuçları 
üzerine sunuşlar, Mühendis, Mimar Şehir 
Plancılarının üretim sürecindeki rolü, 
işsizleşme, işçileşme üzerine uzman 
sunuşları,

• Atölye Çalışmaları ve Sunuşları,
• Kurultay Sonuçları ve Kurultay Sonuç 

Bildirgesi
gibi ana başlıklar altında gerçekleştirilecek.

TMMOB 
ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS,

MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI
14-15 Kasım 2009
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TMMOB ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, 
MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI’NA DOĞRU

üzerinde uzlaşılan kurumlar; Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası, 
Tarım Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Büyük-
şehir Belediyesi, Teknokentler, Enerji Bakanlığı, 
Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri, Eti Maden, 
TKİ, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Havelsan, Turk-
cell, Vodafone, Aselsan, TAİ, Meteksan, Avea, Turk 
Telekom, PTT, TRT, TUBİTAK, Turksat Aş, BOTAŞ

Odalardan, Kurultaya yönelik çalışmalarda kulla-
nılmak üzere, hangi iş yerinde kaç üyeleri olduğu, 
odalara son üç ayda işsizlik bildirimi yapan üye sayı-
ları, bildirim yapan üyelerden kaçının kadın, kaçının 
erkek olduğu ve toplam kadın işsiz üye sayılarının 
bilgileri istendi.

Haziran ayı içinde düzenleme kurulunun ve sen-
dikaların Ankara şubelerinin katılımıyla bir top-
lantı düzenlenmesi kararı alındı ve Odaların kendi 
uzmanlık alanlarının krizden etkilenmesine yönelik 
etkinlikler düzenlemesine karar verildi.

Düzenlenmesi TMMOB 40. Genel Kurulu’nda karar 
altına alınan ve sekretaryası TMMOB 41. Dönem 
Yönetim Kurulu’nca EMO’ya verilen, 14-15 Kasım 
2009’da İstanbul’da düzenlenecek TMMOB Ücret-
li ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Kurultayı’nın Düzenleme Kurulu, Kurultay öncesi 9 
ilde Bölgesel Kurultay düzenlenmesine karar verdi.

Bu kapsamda 24-25 Ekim 2009 tarihlerinde yapıla-
cak olan Ankara Bölgesel Kurultayı’nın yürütülmesi 
görevi Ankara İKK’ya verilmiş ve bu konuda Odala-
rın Ankara birimlerinden Düzenleme ve Yürütme 
Kurulu oluşturuldu. Ankara Bölgesel Kurultayı’nın 
Konya, Kayseri, Eskişehir, Afyon, Kırşehir, Yozgat, 
Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale ve Ankara olmak üzere 
9 ayrı ilde hazırlık toplantıları sonucunda tamam-
lanması ilkesel olarak kabul edildi ve bu konuda 
çalışmalar başladı.

Ankara Bölgesel Kurultayı’na hazırlık kapsamında 
Ankara içinde 8 farklı atölye çalışması yapılmasına 
ve bu çalışmaların her birinin düzenlenmesinin fark-
lı odalarca yapılmasına karar verildi. Atölye başlık-
ları;

Atölye 1- Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancı-
larının çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma 
koşulları, asgari ücreti ve ücret, özlük hakları ve iş 
güvencesi

Atölye 2- Kapitalizmin dünyadaki ekonomik krizi ve 
etkileri

Atölye 3- İşsizliğin ve güvencesizliğin mühendis, 
mimar ve şehir plancıları üzerinde etkileri

Atölye 4- Ücretli çalışan ve işsiz kadın mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında kar-
şılaştıkları sorunlar ve çözümleri

Atölye 5- Özelleştirmenin mühendis, mimar ve şehir 
plancıları üzerindeki etkileri

Atölye 6- Anadolu’da ve Ankara’da mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının istihdamı ve çalışma koşulları

Atölye 7- Çalışma yaşamında karşılaşılan sorunlar ve 
çözüm önerileri

Atölye 8- Ücretli çalışan ve işsiz mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının örgütlenmesi

Ankara Bölgesel Kurultayı’na hazırlık kapsamın-
da aynı zamanda işyerleri toplantıları yapılmasına 
karar verildi. Şu anda toplantı yapılması konusunda 
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TÜRK‹YE'DEN

MAYI



 VE DÜNYADAN

IS AF‹fiLER‹



VARDIK, VARIZ,
VAROLACAĞIZ!

100.YIL
MEYDANLARDA

Mayıs, işgünün kısaltılması yolundaki mücadelelerin 
ürünü olarak doğdu. 8 saatlik işgünü mücadelesini 
yükseltmek üzere bir genel grev örgütlenmesi kara-
rına ilk varanlar, Avustralyalı işçiler oldu. 21 Nisan 
1856’da Avustralyalı işçi örgütleri 8 saatlik işgü-
nü için bir günlüğüne iş bırakmayı kararlaştırdılar. 
İlk genel grevin ardından, aynı örgütler bu hedefe 
ulaşıncaya kadar her yıl aynı tarihte iş bırakmaya 
karar verdiler. Öte yandan, Amerikalı işçi örgütleri 
Öte yandan, Amerikalı işçi örgütleri de, Avustralyalı 
sınıf kardeşlerinden 30 yıl sonra benzer bir girişim-
de bulundular. 1886 yılında ABD’deki belli başlı işçi 
örgütleri 8 saatlik işgünü için 350 bin işçiyi kapsa-
yan ülke çapında bir grev başlattılar; günlerden 1 
Mayıs’tı. 

Bu grev sürerken, daha üçüncü gününde, polis grevci 
işçilere ateş açarak dört kişiyi öldürdü. Şikago ken-
tinde, anarşist işçi önderlerinden August Spies, bu 
olayların ardından işçileri silahlı direnişe çağırdı. 
Ertesi gün işçiler bu kentin Haymarket meydanın-
da toplandılar. Polis kuvvetleri de aynı yerde önlem 
almışlardı. Mitingi dağıtma bahanesiyle işçilere sal-

dırdılar. Bu anda, polislerin üzerine bomba atıldı. 
66 polis yaralandı yedisi öldü. Aralarında Spies’ın da 
bulunduğu 8 anarşist işçi tutuklandı. Bu militanlar 
işçilerin arasında ve kamuoyunda yaygınlaşan deyişle 
“Şikago sekizleri” diye anılmaya başladı. İşçilere bir 
ders verilmesini isteyen patronlar bu sekiz militanı 
astırmaya kararlıydılar. Buna karşılık işçi sınıfından 
yana güçler, Avrupa ve ABD’de “Şikago sekizleri”nin 
serbest bırakılmaları için kampanyalar başlattılar. 
Ne var ki bunlar istenen sonucu vermedi; mahkeme-
den bir yıl sonra “sekizler”in dördü, Albert Parsons, 
August Spies, Adolph Ficher ve Georg Engel asılarak 
idam edildiler. İdam cezası almayan Louis Lingg ise, 
arkadaşlarının idamını protesto maksadıyla hapisha-
nede, üstelik temin ettiği dinamitle intihar etti. 

Devletin işçilere dönük bu sert saldırısı ABD işçi sını-
fını yıldırmaya yetmedi. 1888 yılının başında, Ameri-
kan işçi örgütleri 1890 yılının 1 Mayıs’ında yeniden 
büyük bir genel grev örgütlemeyi kararlaştırdılar. 
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Temmuz 1889’da, dünyanın belli başlı işçi örgütleri-
nin temsilcileri Paris’te toplandılar. Avrupa, Asya ve 
Amerika’nın başlıca işçi örgütlerini temsil eden 400 
delegenin katıldığı bir İşçi Kongresi toplandı. Tabii 
ki işçi sınıfının acil ve güncel sorunlarının ele alındı-
ğı tartışmaların yürütüldüğü bu kongre sırasında, iş 
gününün kısaltılması için mücadele de gündeme gel-
di. Bu gündemde bir Fransız sosyalisti, Bordo’lu işçi 
Lavigne, Avustralya ve ABD’li işçilerin benimsedikle-
ri genel grev eylemini dünya çapında yaygınlaştırma-
yı önerdi. Paris kongresi bir yıl sonra tüm dünyada 
8 saatlik işgünü için ortak bir eylem örgütlenmesini 
kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacı Gompers, Paris 
Kongresi’nde kararlaştırılan eylemin 1890’ın 1 Mayıs 
gününe rastlatılarak Amerika’daki genel grevle aynı 
günde yapılmasını önerdi; bu öneri de kabul edildi. 

Bilimsel Sosyalizmin iki kurucu liderinden biri olan 
Friedrich Engels, Komünist Manifesto’nun 1890 
Almanca baskısının önsözünde ilk 1 Mayıs’ı şu duy-
gulu satırlarla değerlendiriyordu: “Bütün ülkelerin 
işçileri birleşin!” Bu sözü, bundan 42 yıl önce, pro-
letaryanın kendi talepleriyle ortaya çıktığı Paris 
Devrimi’nin öncesinde, tüm dünyaya haykırdığımız-
da çok az yanıt gelmişti. Ama 28 Eylül 1864’te Batı 
Avrupa ülkelerinin çoğunluğunun proleterleri zafer 
dolu anılarıyla, Uluslar arası İşçi Birliği’nde birleş-
tiler. Enternasyonal ancak dokuz yıl yaşadı gerçi. 
Ama onun kurduğu tüm ülkelerin işçilerinin ebedi 
birliğinin hala hayatta olduğuna ve her zamankin-
den daha güçle hayatta olduğuna, bu günden daha 
iyi bir kanıt yoktur. Çünkü şu satırları yazdığım 
bugün, Avrupa ve Amerika proletaryası, ilk kez 
harekete geçen kavga güçlerinin geçidini yapmakta, 
“tek” bir ordu olarak, “tek” bir bayrak altında ve en 
yakın “tek” bir hedefe yönelik: Sekiz saatlik işgünü 
hedefine. Ve bugünün seyri, kapitalistlerin ve tüm 
ülkelerin toprak ağalarının gözlerine, tüm ülkelerin 
proleterlerinin gerçekten birleştiğini gösterecektir. 
Ah keşke Marx da yanımda olsa, bunu kendi gözle-
riyle görseydi!” 

Paris Kongre’sinin delegeleri de, 1890 1 Mayıs’ında iş 
bırakan yüzbinlerce işçi de 1 Mayıs’ın süreklileşece-
ğinin ve işçi hareketinin mücadeleciliğinin bir baro-
metresi haline geleceğinin farkında değillerdi.

İlk 1 Mayıs eyleminden 4 yıl sonra Rosa Luxemburg 
bunu şöyle değerlendirdi: “Kongre, tüm ülkelerin 
işçilerinin 1 Mayıs 1890’da 8 saatlik işgünü için hep 
birlikte gösteriler yapmasını kararlaştırdı. Kimse bu 
kutlamanın daha sonraki yıllarda da tekrarlanmasın-
dan söz etmedi. Doğal olarak kimse, bu düşüncenin 
bir şimşeğin çakışı gibi başarı kazanacağını ve işçi 
sınıf ları tarafından kısa zamanda benimseneceğini 
önceden kestiremezdi. Bununla birlikte, 1 Mayıs’ın 
her yıl kutlanacak sürekli bir kurum haline getiril-
mesinin gerekliliğini herkesin kavraması ve benim-
semesi için, 1 Mayıs’ın yalnızca bir kez kutlanması 
yetti. İlk 1 Mayıs’ta 8 saatlik işgününün uygulanması 
talep edildi. Ama bu hedefe ulaşıldıktan sonra da, 1 
Mayıs’ın kutlanmasına son verilmedi. İşçilerin burju-
vazi ve hakim sınıf karşısındaki mücadelesi devam 
ettiği sürece ve tüm talepleri karşılanmadığı sürece, 
1 Mayıs işçi sınıfının bu taleplerinin her yıl dile geti-
rildiği gün olacaktır. Daha iyi günler doğduğunda 
da, büyük bir olasılıkla insanlık o zaman da 1 Mayıs’ı 
geçmişte verilen zorlu mücadelelerin ve çekilen acı-
ların anısına yine kutlayacaktır.” 

Gerçekten de, 8 saatlik işgünü talebinin işçi sınıfının 
uluslararası çapta mücadele birliğine hayat vermesi 
sayesinde, o günden beri 1 Mayıs, işçi sınıfının ulus-
lar arası birlik ve mücadele günü olarak anılıyor. O 
günden beri her 1 Mayıs’ta dünyanın her köşesinde-
ki işçilerin artık kendi ulusal mücadele tarihleri için-
de de anacakları bir mücadele günü var. Dolayısıyla 
farklı ülkelerin farklı bir tempo ile gelişen işçi hare-
ketlerinin, aynı tarihi eylem içinde yaşamasını sağ-
layan bu tarihsel dönemecin özel bir anlamı vardır. 
120 yıldır, 1 Mayıs dünyanın her yerinde işçiler için 
geçmiş mücadelelerin anıldığı, kimi kazanımlar için 
bayram edilen, zorlu kavgalara sahne olan bir gün 
olarak yaşanıyor. Her halükarda 1 Mayıs hala bütün 
dünya işçilerinin belleklerinde unutulmaz bir gün 
olarak yer tutuyor.
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TÜRKİYE TARİHİNDE BİR MAYIS
1908’de Osmanlı’da başlayan grevler ve ardından 
gelen işçi hareketi, bundan sonraki yıllarda da var-
lığını sürdürmeye devam etti.  1 Mayıs, Kurtuluş 
Savaşı sırasında antiemperyalist bir içerik kazandı. 
İşgalcilerin ve işbirlikçi hükümetin baskılarına rağ-
men işçiler, “bağımsızlık” isteyen pankartlarla yürü-
dü. 1920 yılında işgal altındaki İstanbul’da 1 Mayıs’ı 
kutlama kararı alındı. Trabzon ve başka Karadeniz 
şehirlerinde de gösteri ve yürüyüşler düzenlendi. 
1921 yılında İstanbul’da 1 Mayıs, işgal kuvvetlerinin 
uyarı ve yasaklamalarına rağmen kutlandı. Nisan ayı-
nın son günlerinde, İtilaf Devletleri adına İstanbul’un 
yönetimini üstlenmiş olan Beynelmüttefikîn Zabıta 
Komisyonu tarafından “amelenin işi bırakması ve 
tatil yapması halinde” ortaya çıkacak olayların ‘aske-
ri suç addedileceği ve faillerinin askeri mahkemede 
yargılanacağı’ ilan edilmişti. Ancak tehditler işçileri 
yıldırmadı ve 1 Mayıs 1921 günü, Türkiye Sosyalist 
Fırkası Başkanı İştirakçi Hilmi liderliğindeki iş bırak-
ma eylemi sonucu, Fatih, Aksaray ve Harbiye hatla-
rındaki tramvaylar, Karaköy, Beşiktaş ve Tünel Şişli 
hattındaki arabalar çalışmadı. Şirket-i Hayriye vapu-
runun seferleri iptal edildiği için İstanbul Boğazı’nda 
oturanlar şehre inemedi. Haliç İdaresi çalışanla-
rı işi tatil ettiği için halk ancak pazar kayıkları ile 
köprüye gelebildi. Haydarpaşa- Pendik ve Sirkeci-
Çekmece hattındaki banliyö trenleri de durduğu 
için İstanbul’da hayat felç oldu. Bayram dolayısıyla 
Türkiye Sosyalist Fırkası’nın Babıali Caddesi üzerin-
deki merkezine ‘kızıl bayrak’ çekildi, bando sabah 
10.00’dan akşam 23.00’e kadar Enternasyonal’i çal-
dı. 1922 yılında, 1 Mayıs İstanbul’un yanı sıra Anka-
ra ve İzmir’de de kutlandı. İstanbul’da Sultanahmet 
Meydanı’nda toplanan vapur, tramvay ve elektrik 
işçileri Pangaltı üzerinden Kağıthane’ye yürüdüler. 
İstanbul komünistleri ve diğer sosyalist gruplar o 
gün sadece tören yapmakla kalmamış, bir dizi karar 
da almıştı. Bu kararlar arasında sadece çalışma günü-
nün sınırlandırılması ya da kadın ve çocuk emeğinin 
sömürülmesini önleyecek tedbirler değil, sürege-
len savaşın bir an önce bitmesi dilekleri de vardı. 
Ankara’da ise İmalat-ı Harbiye ve demiryolu işçileri 
o gün çalışmayarak eş ve çocuklarının da katıldığı 
bir toplantı düzenledi. Toplantıya Sovyetler Birli-
ği Elçiliği temsilcisi de katıldı. İşçiler adına yapılan 
konuşmalarda emperyalizme karşı çarpışan Ankara 
hükümetinin desteklendiği bildirildi. 1923 yılının 
başında toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde işçi gru-
bunun önerisi ile 1 Mayıs gününün Türkiye İşçileri 
Bayramı olarak kanunen kabulü ilkesi benimsendi; 
ancak Kemalist burjuvazi 1 Mayıs’ın işçi bayramı ola-
rak kutlanmasını engelledi. Aynı yıl İstanbul, Anka-

ra, İzmir ve Adapazarı’nda kutlama yapıldı. Yapılan 
toplantılarda İktisat Kongresi’nde alınan kararların 
hayata geçmesi ve Mesai Kanunu’nun çıkarılması için 
her türlü çabayı sarf etme kararı alındı. Cumhuriye-
tin ilanından sonraki 1924 1 Mayıs’ı Kemalist hükü-
met tarafından yasaklandı. Buna rağmen Ankara’da 
İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından toplantı düzen-
lendi. İstanbul’da ise izin verilmemesi üzerine Tür-
kiye Umum Amele Birliği Genel Merkezi önünde bir 
toplantı yapıldı. 1925’te Şeyh Sait İsyanı’ndan son-
ra çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile ilan edilen 
sıkıyönetim 1 Mayıs’ın kutlanmasını imkansız hale 
getirdi. 1926’dan 1975 yılına kadar süren yasaklama 
döneminde kitlesel 1 Mayıs kutlaması yaşanmadı. Bu 
tarihten sonra 1 Mayıs öncesinde solcuların ve sen-
dikacıların gözaltına alınmaları sıradan bir uygulama 
haline geldi. 27 Mayıs sonrasında her 1 Mayıs öncesi 
gelenek halini alan baskı ve tutuklamalara son veril-
diyse de 1 Mayıs’ın yasal olarak kutlanması mümkün 
olmadı.

1 Mayıs İşçi Bayramı olarak, yaklaşık elli yıllık bir 
aradan sonra ilk kez, 400 bini aşkın üyeli DİSK tara-
fından 1976 yılında kitlesel biçimde kutlanmıştı. 
Coşkulu ve renkli geçen bu kutlamanın ardından, 
1977 yılında da 1 Mayıs kutlaması yine DİSK tara-
fından düzenleniyordu. DİSK’e bağlı sendikaların, bir 
grup Türk-İş’e bağlı sendikayla bağımsız bazı sendi-
kaların, çeşitli demokratik kuruluşların ve dernekle-
rin katıldığı yürüyüş ve mitinge, emniyet raporlarına 
göre, “memleketin çeşitli yerlerinden gelen yaklaşık 
53 dernek ve kuruluş ile 99 işçi sendikası” yer almış-
tı. Fakat bu 1 Mayıs’ta tertiplenen kanlı provokasyon 
sonucu 34 kişi hayatını kaybetti. Taksim meydanı da 
1978 kutlamalarından sonra yasaklandı. 

1 Mayıs 1977, Türkiye tarihi açısından önemli bir 
kırılma noktasıdır. O tarihten sonra Türkiye’de dep-
rem niteliğinde gelişmeler yaşanmış, kontrgerilla 
tartışmaları resmi ağızlardan bile duyulur bir hal 
almıştır. Maraş olayları, 12 Eylül darbesi gibi pek çok 
olay bugün bile aydınlatılamamış ve adil-açık bir yar-
gılama süreci oluşturulamamıştır.

Bu uzun tarihi kısaca özetlemek gerekirse; 100 yıl 
önce Selanik’ten başlayan yürüyüşün ve kararlılığın 
ürünü bu yıl 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesi oldu. 
100. Yılında Türkiye’de 1 Mayıs hala aynı inançla, adil 
ve özgür bir dünya talebiyle meydanlarda var oluyor. 
Şimdi sırada ‘Taksim 1 Mayıs Meydanı’nın yeniden 
ve pazarlıksız şekilde kazanılması görevi var. Kaza-
nacağız!

KESK’in “1 Mayıs 100. Yıl Broşürü”nden 
kısaltılarak alınmıştır.
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meslek içi eğitim merkezimeslek içi eğitim merkezi
TMMOB

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ

ÇELİK YAPILARIN
BİLGİSAYAR ORTAMINDA 

PROJELENDİRİLMESİ VE ÇİZİMİ

Kurs Programının Genel İçeriği
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. Örnek Çelik Bina Çözümü

Kurs Tarihi 15 Haziran 2009 Pazartesi - 02 Ağustos 2009 Pazar

Kurs Saatleri
Pazartesi : 19:00 - 21:00
Perşembe : 19:00 - 21:00
Pazar : 09:30 - 13:30

Kurs Süresi 56 saat 

Kurs Ücreti 450 TL

Kurs Eğitmeni İnş. Müh. Burak DOĞAN

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 18 Haziran 2009 Cuma günü mesai bitiminde kapanacaktır.



Bu sunumda ücretli çalışan mühendislerin çalışma 
yaşamında sık karşılaştıkları bazı sorulara cevap 
vermeye çalışacağım. Sunumun iki bölümü olma-
sını plandık. Birinci bölümde iş hukukuna ilişkin 
temel bazı kavramlardan bahsedeceğim. İkinci 
bölümde ise özellikle kriz döneminde ücretli çalı-
şan mühendislerin yaşadıkları belli başlı durumları 
ele alarak, bunlara ilişkin hangi hukuksal yollara 
başvurulabileceğini ve bunun yollarını tartışaca-
ğız. Bu sunum sizin sorularınızla gelişecektir.

Ancak sunuma geçmeden önce şunu belirtmeli-
yim, çalışma yaşamını belirleyen yasalar hakların 
ve sorumlulukların genel çerçevesini çizer. Yasa-
larda düzenlenen hakların kullanılması ücretli çalı-
şan sizlerin talebine bağlıdır. Özellikle işverenler, 
olumsuz bir içimde iş yasalarının işçilerden yana 
olduğunu söylerler, bu bir bakıma doğrudur. Ancak 
bir hakkın “lehe” olabilmesi için öncelikle talep 
edilmesi ve sonrasında kullanılması için mücadele 
etmek gerekir.

Bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılan mühen-
disler 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabidir. Kamu 
kurumlarında çalışan mühendisler ise 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışırlar.

İş Kanunu’nda asıl olarak temel ve asgari haklar 
yer almaktadır. Bu hakların genişletilmesi bireysel 
ya da Toplu İş Sözleşmeleriyle mümkün olabilir. 
Ancak işveren karşısında güçsüz konumda olan 
bir işçinin haklarının bireysel iş sözleşmeleriyle 
genişletilmesi genellikle zordur. Hakları asıl geliş-
tirebilecek, genişletebilecek ve düzgün bir şekilde 
kullanılmalarını denetleyebilecek olan, sendika 
örgütlülüğüdür.

Şimdi İş Kanununda yer alan belli başlı bazı 
kavramlara göz atalım. 

İş sözleşmesi, işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, 
işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden olu-

şan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan 
iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması zorunlu-
dur. Eğer iş sözleşmesi belirli bir süreye tabi değil-
se, bu sözleşmeler belirsiz süreli iş sözleşmesidir. 
İş sözleşmesi belirli bir süre veya belirli bir iş için 
kurulmuş olabilir, örneğin bir inşaatın tamamlan-
ması, ya da bir yıllık, iki yıllık gibi. Bu halde belirli 
bir iş sözleşmesinin varlığından söz ederiz. Belirli 
iş sözleşmesinin hükümleri ve sonuçları belirsiz 
süreli iş sözleşmesine göre farklıdır. Örneğin, belir-
li süreli olan çalışan bir işçi, bu sürenin bitiminden 
önce işten çıkarılırsa, kalan sürenin ücretini işve-
renden talep edebilir. Belirli süreli iş sözleşmesin-
de kıdem tazminatına hak kazanılamaz. İşe iade 
davası olarak bilinen iş güvencesi hükümlerinden 
yararlanılamaz.

Bazı durumlarda işverenler örneğin birer yıllık 
sözleşmeler imzalatarak ya da yıllık girdi çıktı 
yaparak, uzun süreli bir iş ilişkisi kurabilirler. Bu 
durumda kanun metni çok açıktır, esaslı bir neden 
olmadığı sürece belirli süreli iş sözleşmesi, birden 
fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde 
iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli 
kabul edilir ve belirsiz süreli iş sözleşmesi hüküm-
lerine tabi olur.

İş Kanununda düzenlendiği şekliyle, haftalık çalış-
ma saati 45 saattir. Bu saati aşan çalışmalar fazla 
çalışma sayılır ve %50 zamlı ücrete hak kazanılır. 
Eğer ulusal bayram ve genel tatil günlerinde kur-
ban, ramazan bayramı, 1 ocak, 23 nisan, 19 mayıs, 
30 ağustos, 29 ekim ve hafta tatili günlerinde yapı-
lan çalışmalar varsa, bunların ücreti %100 zamlı 
ödenir. Belirtilen tatil günlerinde çalışma, bir dava 
söz konusu olduğunda, varsa yazılı belgelerle yok-
sa tanıkla ispat edilebilir.

Tarafların anlaşması ile çalışma süresi, iki aylık 
süre içerisinde ortalama haftalık 45 saati aşma-
mak üzere farklı şekilde dağıtılabilir. Bu durumda 
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da haftalık çalışma süresi günde 11 saati geçemez. 
Denkleştirme süresinde bazı haftalarda 45 saatlik 
çalışma süresi aşılsa da ortalama 45 saat aşılmıyor-
sa fazla mesai ücreti ödenmez.

İşyerinde işe başladıktan itibaren 1 yılını doldu-
ran işçiler yıllık ücretli izne hak kazanırlar. Yıllık 
ücretli izin 1-5 yıl çalışması olanlar için 14, 5-15 yıl 
çalışması olanlar için 20, 15 yıldan fazla çalışması 
olanlar için 26 günden az olamaz. 

Ücretin haklı bir neden olmaksızın ödeme günün-
den itibaren yirmi gün içinde ödenmemesi duru-
munda işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten 
kaçınabilir. Bu nedenle çalışmamaları nedeniyle 
işçilerin iş akdi feshedilemez. Ödenmeyen ücret 
alacaklarına mevduata uygulanan en yüksek faiz 
oranında faiz işler.

İşveren, TİS veya iş sözleşmesinde gösterilen 
nedenler dışında işçiye ücret kesme cezası vere-
mez. Ceza olarak yapılacak kesintiler sebebiyle 
birlikte işçiye derhal bildirilir. Kesinti miktarı ayda 
2 günlük ücreti geçemez.

İş Kanununda düzenlenen ücret, yıllık izin, fazla 
mesai alacaklarından başka, kıdem ve ihbar tazmi-
natları da düzenlenmiştir. İşçi haklı bir nedenle iş 
akdini sona erdirirse ya da haksız bir şekilde işten 
çıkarılırsa ve bir yıllık çalışma süresini doldurmuş-
sa kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazmina-
tı, son brüt ücret üzerinden, çalışan her yıl için bir 
aylık ücret olarak hesaplanır. Yine iş akdinin sona 
ermesinde ihbar sürelerine dikkat etmek gerekir. 
İhbar süreleri işçi ve işveren açısından geçerlidir. 
İşyerinden haklı ve haklı olmayan bir sebeple ayrı-
lacak olan işçi, ya da işçiyi haklı ya da haklı olma-
yan bir sebeple işten çıkartmak isteyen işveren, bu 
ihbar sürelerine uymazsa, karşı tarafın ihbar taz-
minatı hakkı doğar. İhbar süreleri 6 aya kadar çalış-
ma varsa 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl arası çalışmalarda 4 
hafta, 1,5-3 yıl arası çalışmalarda 6 hafta ve daha 
fazla süren çalışmalarda 8 haftadır.

İş sözleşmesinde hakların kullanımdan kaynakla-
nan sıkıntıların dava edilmesi ya da bunlarla ilgi-
li resmi makamlara başvurulması, işverene işten 
çıkarma hakkı vermez. Örneğin fazla mesai ücreti 
alınmıyorsa, ya da ücret uzun süredir ödenmiyorsa, 
ya da iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine uyulmu-
yorsa, sigortalar hiç yatırılmıyor ya da eksik yatı-
rılıyorsa, Çalışma Bakanlığı ve SGK’ya başvurular 
yapılabilir. Bu halde işveren, bu başvuruları ya da 

talepleri gerekçe göstererek iş akdini feshedemez. 
Feshettiği taktirde bu haksız bir fesih olur.

İş akdi Birkaç şekilde sona erebilir. Bunlardan birin-
cisi işçinin haklı bir neden olmaksızın istifasıdır. 
İstifa halinde kanunda düzenlenen kıdem ve ihbar 
tazminatlarına hak kazanılamaz. Ancak çalışılan 
döneme ait ücret, fazla mesai, yıllık izin ve benzeri 
alacaklar işverenden talep edilebilir. Yine işçi isti-
fasını ihbar süresinden önce belirtmezse, işverene 
ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.

Eğer işçi evlilik nedeniyle, askerlik veya emeklilik 
nedeniyle işi bırakıyorsa, bu durumda kıdem taz-
minatına hak kazanır. Evlenen kadınlar için, evlilik 
nedeniyle tazminatlı işten çıkma süresi evlilikten 
itibaren 1 yıldır.  

Ayrıca İş Kanununda işçi ve işveren açısından iş 
akdinin haklı gerekçelerle feshedilmesine dair 
koşullar da düzenlenmiştir. İşverenin haklı neden-
le derhal fesih hakkı, işçinin kendi kastı sonucu 
hastalanması ya da hastalığının uzun süremsi, 
ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller örne-
ğin işçinin hırsızlığı, ticari sırları ifşa, devamsızlık, 
suç işlemesi, işverenin malına, ailesine zarar ver-
mesi, işin durması gibi zorlayıcı sebepler ve işçinin 
gözaltına alınması veya tutuklanması durumların-
da doğar.

İşçinin haklı nedenle fesih hakkı ise, sağlık sebep-
leri, örneğin işin işçinin sağlığı için tehlikeli olması 
ya da işverenin bulaşıcı hastalığı, ahlak ve iyiniyet 
kurallarına uymayan haller örneğin işverenin sataş-
ması, iftira, ücretin ödenmemesi, çalışma ve söz-
leşme şartlarını uygulanmaması, zorlayıcı sebep-
ler, örneğin işin durması durumlarında doğar.

Belirtilen sebeplerle derhal fesih hakkının kullanıl-
masının süresi, durumun öğrenildiği tarihten itiba-
ren 6 iş günüdür. Olayın Üzerinden 1 Yıl Geçtikten 
Sonra Öğrenilirse Bu Fesih Hakkı Kullanılamaz.

Fesih Bildirimi İşçiye Yazılı Olarak Yapılmalıdır. 
Fesih Sebebi Açık ve Net Biçimde Anlaşılabilir 
Olmalıdır. Fesih İşçinin Davranışından ve Perfor-
mansından Kaynaklanan Bir Nedenle Yapılıyorsa, 
İşçinin Yazılı Savunması Alınmalıdır.

Sigortalılık açısından ise, kural ve zorunluluk, kişi-
nin aldığı ücret ve çalıştığı süre üzerinden sigorta 
primlerinin yatırılmasıdır. Buna aykırı bir davra-
nış, işverenin sorumluluğunu doğuracaktır. Ayrıca 
çalışma yaşamında karşılaşılan bir başka sıkıntı da 
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deneme süresi adı altında sigor-
tasız ve güvencesiz çalışma 

biçimidir. İş Kanununa göre 
deneme süresi iki ayla 

sınırlıdır. Bu süre ancak 
sözleşmeyle veya TİS 
ile artırılabilir. Dene-
me süresi sigortanın 
yapılmaması için bir 
gerekçe olamaz. 
Deneme süresinde 
de işçinin sigortası 
aldığı ücret ve çalış-

tığı süre üzerinden 
yatırılmalıdır. Çalış-

maya başladığınızda 
bir sözleşme imzalama-

dıysanız ya da imzaladığı-
nız sözleşmede özel hüküm 

yoksa deneme süresi 2 ayı geçe-
mez. 6 aylık deneme süreleri, ya da 

deneme süresi içinde sigorta yapmamız yasak gibi 
bahaneler ileri sürülemez, bunlar kanuna aykırıdır. 
Ayrıca yıllık izin, kıdem, ihbar tazminatı hesapla-
malarında deneme süresi dikkate alınarak hesap 
yapılır.

İş Kanununda geçen temel kavramalara ilişkin 
yapılan bu teorik açıklamalardan sonra, mühendis-
leri özellikle kriz dönemlerinde yaşadığı sorunlar 
ve bu sorunlar için hangi hukuksal yollara başvura-
bileceği üzerine bir şeyler söylemek gerekir. 

Özellikle kriz dönemi, çokça bahane edilerek, işçi 
mühendislerin temel haklarının tırpanlandığını 
görüyoruz. Bunları sıralarsak;

1. Haksız ve gerekçesiz işten çıkarmalar, toplu 
işten çıkarmalar

2. Sigortaların yapılmaması, düşük yatırılması, 
düşürülmesi, sigortada girdi-çıktı yapılması

3. Ücretlerin düşürülmesi, aylıkların ödemesinin 
geciktirilmesi, yıldırmak için ücret ödenmemesi

Yaşanan bu sorunları aşabilmenin yolları da temel 
olarak iki ayrı sürece tabidir. Çalışırken yapılabile-
cekler ve iş akdi feshedikten sonra yapılabilecek-
ler. Çalışma sürecinde yaşanan sıkıntılarla ilgili ana 
başvuru makamları SGK ve Çalışma Bakanlığı’dır. 
Bu kurumlara yapılacak başvurularda, kurum 
müfettişleri, işyerine gelerek çalışma koşullarını 
denetlerler, hazırlayacakları raporlarla, çalışanlara 
yapabilecekleri ve işverenlere uyulması gereken 

kuralları hatırlatırlar, gerekirse işverenler hakkın-
da idari para cezası uygularlar. 

İşten çıkarılma durumunda açılacak davaları da 
konularına göre 3’e ayırabiliriz:

1. Tazminat davaları
2. İş güvencesi kapsamında işe iade davaları
3. Sigorta ve sosyal güvenlik hukukundan doğan 

davalar

Tazminat davalarında Kıdem Tazminatı, İhbar Taz-
minatı, Kötü niyet Tazminatı, Fazla Mesai Alacağı, 
Yıllık Ücretli İzin Alacağı, Normal Gün - Tatil Mesai 
Alacağı talep edilebilir. Kıdem ve ihbar tazminatla-
rında zaman aşımı süresi 10 yıldır. Bu süre iş akdi-
nin feshi tarihinden itibaren başlar. Ücret ve ben-
zeri alacaklarda ise zamanaşımı süresi, alacağın 
doğduğu, yani fazla mesainin yapıldığı ancak ücre-
tinin ödenmediği, izin ücreti hakkının doğduğu 
ancak kullandırılmadığı, ücret hakkının doğduğu 
ancak ödenmediği günden itibaren başlayacaktır. 
Bir dava söz konusu ise, talepler açısından geri-
ye yönelik olarak 5 yıllık alacaklar talep edilebilir. 
Örneğin bir işyerinde 7 yıllık çalışma varsa, ve 7 yıl-
dır da fazla mesai ücreti alınmaksızın çalışılıyorsa, 
iş akdinin feshedildiği gün dava açılmış olsa bile 
ancak geriye dönük 5 yıllık fazla mesai ücreti talep 
edilebilir. Yani tazminat davalarında dava ne kadar 
geç açılırsa, alacaklar da o kadar da azalacaktır.

İşe iade davaları, daha farklı bir prosedüre tabidir. 
Öncelikle bu davayı ancak iş güvencesi kapsamın-
da olan bir işçi açabilir. Nedir iş güvencesi? Eğer 
çalıştığınız işyerinde, en az 6 aydır  belirsiz süreli 
iş akdiyle çalışıyorsanız ve işyerinde ve eklentile-
rinde 30’dan fazla kişi çalışıyorsa, işverenin sizi 
işten çıkarmak için “geçerli” bir sebebi olmalıdır. 
Geçerli sebep genellikle iş küçültme, verimsiz 
çalışma gibi nedenler olabilir. Ama bunun dışında, 
daha düşük ücretle çalıştırılacak birini alma, sen-
dikalaşma gibi bir nedenle işten çıkarılırsanız bu 
“geçerli” bir neden değildir. Bu haktan   Bu haktan 
işyerinin bütününü sevk ve idareye yetkili  işveren 
vekilleri faydalanamaz.

İş güvencesi kapsamındaki işçinin sözleşmesi 
ancak   İş güvencesi kapsamındaki işçinin sözleş-
mesi ancak; YAZILI olarak, Çıkarma sebebi AÇIK ve 
KESİN bir şekilde belirtilerek feshedilebilir. Sözleş-
me işçinin davranışı/verimi nedeniyle feshediliyor-
sa, işçinin savunmasının alınması zorunludur. Bu 
kurallara uyulmadan yapılan fesih GEÇERSİZDİR. 

Çalışmaya 
başladığınızda 
bir sözleşme 
imzalamadıysanız 
ya da imzaladığınız 
sözleşmede özel 
hüküm yoksa deneme 
süresi 2 ayı geçemez. 
6 aylık deneme süreleri, 
ya da deneme süresi 
içinde sigorta yapmamız 
yasak gibi bahaneler ileri 
sürülemez, bunlar kanuna 
aykırıdır. Ayrıca yıllık izin, 
kıdem, ihbar tazminatı 
hesaplamalarında 
deneme süresi 
dikkate alınarak 
hesap yapılır.
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Yazılı fesih bildirimi yapılmadan işten çıkarılmışsa, 
Fesih bildiriminde sebep gösterilmemişse, Göste-
rilen sebep geçerli değilse, Davranışı ya da verimi 
nedeniyle işten çıkarılırken savunması alınmamış-
sa, İŞE İADESİ, boşta geçen süre için 4 AYA KADAR 
ÜCRETİ ve diğer alacaklarının kendisine ödenmesi 
talebiyle dava açabilir. 

İşe iade davası, fesih bildirimin tebliğinden itiba-
ren 1 AY İÇİNDE açılmalıdır. Mahkeme tarafından; 
Feshin geçersizliğine ve işçinin İŞE İADESİNE, En 
fazla 4 AYA KADAR çalıştırılmadığı süreye ait ücret 
ve diğer alacaklarının ödenmesine,

İşveren tarafından işe başlatılmaması durumunda, 
4 AYDAN 8 AYA KADAR ücreti tutarında TAZMİNA-
TIN kendisine ödenmesine karar verilir.

İşçi, 10 İŞGÜNÜ İÇİNDE işe başlamak için işverene 
başvurmalıdır. İşveren, başvuruda bulunan işçiyi 1 
AY İÇİNDE işe başlatmak zorundadır.

Çalışma şartlarında esaslı değişiklik

İşveren, çalışma şartlarını işçinin aleyhine ağırlaş-
tıracak esaslı değişiklikleri ancak işçinin onayını 
alarak yapabilir:

İşçiye YAZILI olarak bildirilmeyen, İşçi tarafından 
6 işgünü içinde YAZILI olarak kabul  edilmeyen 
değişiklikler işçiyi bağlamaz. Değişikliğe itiraz 
etmeyen ve yeni koşullarda çalışmaya başlayan işçi 
çalışma şartlarını kabul etmiş sayılabilir...

 Değişiklik önerisi işçi tarafından kabul edilmeyen 
işveren sözleşmeyi; Değişikliğin geçerli bir nede-
ne dayandığını, Fesih için başka bir geçerli neden 
bulunduğunu YAZILI olarak bildirmek ve bildirim 
süresine uymak şartıyla feshedebilir.

Toplu işçi çıkarma

İşyerinde çalışan işçi sayısı;
20 - 100 arasında ise en az 10,
101 - 300 arasında ise en az %10 oranında,

301 ve daha fazla ise en az 30 işçinin Bildirim süre-
leri verilerek, 1 aylık süre içinde, Aynı veya farklı 
tarihlerde işine son verilmesi TOPLU İŞÇİ ÇIKAR-
MA sayılır.

İşveren ancak; Ekonomik/teknolojik/yapısal vb. 
Nedenlerle, İşletme/işyeri/işin gerekleri sonucunda 
toplu halde işçi çıkarabilir. Başka bir sebeple toplu 
işçi çıkarılamaz. Toplu işçi çıkaran işveren, durumu 
en az 30 gün önceden bir yazı ile; İşyeri sendika 
temsilcilerine, Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne, Tür-

kiye İş Kurumuna bildirmek İşyeri sendika temsil-
cileri ile toplantı yapmak zorundadır.

Bu hükümlere aykırı davranan işverene, Bölge 
Çalışma Müdürlüğü tarafından idari para ceza-
sı verilir. Toplu işçi çıkarmalarda ihbar süreleri, 
işverenin Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne bildirimde 
bulunduğu tarihten 30 gün sonra başlar. İşe iade 
davasının, fesih bildiriminin alınmasından itibaren 
30 gün içinde açılması gerekir. Toplu işçi çıkaran 
işveren 6 AY İÇİNDE aynı nitelikteki iş için işçi ala-
caksa, öncelikle çıkarılan işçilerin uygun olanlarını 
çağırmak zorundadır.

İşsizlik sigortası

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için; Sözleş-
menin fesihten önceki son 120 gün sürekli çalış-
mış olmak, Son 3 yıl içinde en az 600 gün prim 
ödemiş olmak, İş sözleşmesi kendi isteği ve kusu-
ruyla sona ermemiş olmak gerekir.

İşveren, sözleşmenin sona ermesinden itibaren 15 
gün içinde İşten Ayrılma Bildirgesi düzenlemelidir. 
İşçi, işverenden alacağı İAB, sigorta kimlik kartı ve 
resmi kimlik belgesi ile 30 GÜN İÇİNDE Türkiye İş 
Kurumuna başvurmalıdır.

İşçiye;
600 gün pirim ödenmişse; 180 gün (6 ay)
900 gün prim ödenmişse; 240 gün (8 ay)

1080 gün ve daha fazla prim ödenmişse; 300 gün 
(10 ay) süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.

Kısa çalışma ödeneği

Genel ekonomik kriz, Zorlayıcı (mücbir) sebepler 
nedeniyle işyerindeki çalışma süresinin önemli 
ölçüde azalması/tamamen ya da kısmen durması 
halinde, Çalışmayı azaltmak/durdurmak isteyen 
işveren;  Türkiye İş Kurumu’na ve TİS tarafı olan 
sendikaya durumu yazı ile bildirmelidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onayı-
nı almalıdır. Bu durumda işçilere işsizlik sigorta-
sından yapılan ödemeye “kısa çalışma ödeneği” 
denir. Kısa çalışma ödeneği almak için; İşyerindeki 
faaliyetin en 4 hafta durması / kısa çalışma yapı-
lıyor olması gerekir. İşverenden onaylı kısa çalış-
ma ödeneği bildirgesi ve resmi kimlik belgesi ile 
Türkiye İş Kurumu’na başvurulmalıdır. Kısa çalışma 
ödeneği ödemeleri 1 haftadan sonra başlar. İlk bir 
hafta işçiye yarım ücret ödenir. Kısa çalışma öde-
neği, 3 ayı aşamaz.
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27 Mayıs 2009 Çarşamba • Resmî Gazete • Sayı: 27240
YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; inşaat mühendis-
lerinin, ülke ve toplum yararını ve mesleki etik değerle-
ri gözeten bir anlayışla, mesleki alanlarıyla ilgili bilimsel, 
teknolojik gelişmeleri izlemeleri, ulusal ve uluslararası 
ölçekteki uygulamalara hakimiyet sağlamaları, yenilikleri 
kavrayacak ve özümseyecek bilgiye sahip olmaları, kişisel 
gelişimi süreklileştirecek olanakları kullanabilmeleri doğ-
rultusunda sürekli mesleki eğitimlerine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasının meslek içi 
eğitim faaliyetlerinin amaca uygun olarak yürütülebilmesi 
için gerekli olan organların çalışma, yöntem ve ilkelerinin 
belirlenmesi ile eğitim programlarının uygulama esaslarını 
kapsar. 

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini 

(TMMOB),
b) Meslek İçi Eğitim Kurulu: Üyeleri Oda Yönetim Kuru-

lunca belirlenen ve bu Yönetmelikte tanımlanan mes-
lek içi eğitimin yürütülmesi için gerekli sistemin kurul-
masından ve işletilmesinden sorumlu kurulu (MİEK),

c) Oda: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasını (İMO),
ç) Sınav ve Değerlendirme Kurulu: Üyeleri MİEK tarafın-

dan belirlenen ve bu Yönetmelikte tanımlanan mes-
lek içi eğitim sonrası yapılacak sınavları düzenleyen, 
değerlendiren ve raporlayan kurulu,

d) Şube: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası şubelerini,
e) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu: Üyeleri şube yönetim 

kurulu tarafından belirlenen ve MİEK kararlarını şube 
ve bağlı temsilciliklerinde uygulamakla görevli kurulu,

f) Yönetim Kurulu: Oda Yönetim Kurulunu (OYK),
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Meslek İçi Eğitim Organları ve Çalışma Esasları
Organlar  
MADDE 5 – (1) Meslek içi eğitim organları şunlardır.
a) Meslek İçi Eğitim Kurulu.

b) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu.
c) Sınav ve Değerlendirme Kurulu.
(2) MİEK’in alt organları olan Şube Meslek İçi Eğitim Kuru-

lu ile Sınav ve Değerlendirme Kurulu MİEK’e bağlı ola-
rak faaliyetlerini sürdürür.

(3) MİEK, meslek içi eğitimin ihtiyaçlarını ve ulaştığı sevi-
yeyi göz önünde bulundurarak OYK’ya ek alt organla-
rın oluşturulmasını önerebilir. OYK tarafından oluştu-
rulacak bu kurulların çalışma şekli ve görevleri MİEK’in 
önerisi ve OYK’nın kararı ile düzenlenir. 

Meslek İçi Eğitim Kurulu
MADDE 6 – (1) MİEK; Oda Olağan Genel Kurulu’nu izle-
yen iki ay içerisinde OYK tarafından, Oda üyeleri arasından 
belirlenen altı üye ve bir OYK üyesinden oluşur.  

(2) Herhangi bir nedenle MİEK’den ayrılan üye yerine, OYK 
tarafından yeni bir üye belirlenir. Yeni üye, yerine seçil-
diği üyenin görev süresini tamamlar. 

(3) MİEK’in çalışmaları Oda genel sekreterliği ve yeterli 
sayıda personel tarafından yürütülür.

MİEK’in çalışma esasları
MADDE 7 – (1) MİEK aşağıda belirtilen esaslar doğrultu-
sunda çalışır:

a) MİEK’in oluşturulmasını takiben yapılan ilk toplantı-
sında, üye tam sayısının  çoğunluk oyu ile bir başkan 
seçilir.

b) MİEK ayda en az bir kez çoğunlukla toplanır.
c) MİEK kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği 

halinde başkanın kullandığı oy  yönünde karar alınmış 
sayılır.

ç) Aralıksız altı ay içinde üç toplantıya katılmayan üye 
MİEK’den çekilmiş sayılır.

MİEK’in görevleri 
MADDE 8 – (1) MİEK’in görevleri şunlardır:

a) Meslek içi eğitim sistemini ve işleyişini sağlamak.
b) Alt organların önerilerini değerlendirmek ve karara 

bağlamak.
c) Oda organları, Şube Meslek İçi Eğitim Kurulları ve üye-

lerden gelen eğitim taleplerini değerlendirerek eğitim 
programlarını oluşturmak.

ç) Eğitim programlarını Oda ve şubelere önermek. 
d) Eğitim programlarını bir ay öncesinden ilan etmek.
e Eğitim programlarına ait kredi puanlarını belirlemek.
f) Göreve gelmesini takip eden bir ay içinde o döneme ait 

MİEK tahmini bütçesini hazırlamak ve OYK’nın onayına 
sunmak.

g) Her yılın aralık ayının ilk yarısında, bir sonraki yılda 
uygulanacak eğitim faaliyetlerinde geçerli olacak katı-
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lımcı bedelleri ile eğiticilerin saat ücretlerini belirleye-
rek OYK’nın onayına sunmak.

ğ) Oda Genel Kurulu öncesinde, o döneme ait meslek içi 
eğitim çalışma raporunu hazırlayarak OYK’ya sunmak.

h) Eğitim içeriğini Şube Meslek İçi Eğitim Kurullarının da 
önerilerini alarak hazırlamak ve denetlemek.

ı) Eğitim gereçlerini belirlemek ve hazırlıklarını denetle-
mek.

i) Eğitim altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, idari kadro tale-
binde bulunmak.

j) Şube Meslek İçi Eğitim Kurullarının önerilerini de 
değerlendirerek, konusunda uzmanlaşmış, mesleki 
güncel konuları takip edebilen, ilgili mevzuatla uyum-
laştırabilen, ayrıca sunum ve eğitim verebilme bece-
risine sahip Oda üyeleri ile diğer meslek alanlarının 
uzmanları arasından eğitici havuzunu oluşturmak ve 
güncellemek.

k) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulunun önerilerini de ala-
rak verilecek eğitimin programı doğrultusunda eğitim 
konusuna uygun eğiticileri belirlemek.

l) Verilen eğitimin niteliğini ve yeterliliğini değerlendir-
meye yönelik ölçütler ile puan kriterlerini oluşturmak 
ve değerlendirmek.

m) Eğitim alıcıların belgelendirilmesini sağlamak ve belge 
formatlarını oluşturmak.

n) Meslek içi eğitimin ilke ve politikaları doğrultusunda 
kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sektör 
temsilcileri ile işbirliği geliştirmek.

o) Eğitim ve sınavlarda kullanılan tüm doküman, katılımcı 
bilgileri ve sınav sonuçları gibi bilgilerin arşivlenmesini 
sağlamak.

ö) Aldığı kararları OYK’nın onayına sunmak.

Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu
MADDE 9 – (1) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu, Oda Genel 
Kurulunu izleyen bir ay içerisinde, şube yönetim kurulu 
tarafından Oda üyeleri arasından belirlenen en az iki üye 
ile bir şube yönetim kurulu üyesinden oluşur.

Şube Meslek İçi Eğitim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulunun görev-
leri şunlardır:

a) MİEK’in kararlarını şube ve bağlı temsilciliklerinde 
şube yönetim kurulunun denetiminde uygulamak.

b) Şube yönetim kurulu ve üyelerden gelen eğitim talep-
lerini değerlendirerek, önereceği eğitim programlarını 
MİEK’ e iletmek.

c) Şube yönetim kurulunun talepleri doğrultusunda şube 
veya bölge meslek içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve 
programlanmak üzere MİEK’ e iletmek.

ç) Eğitici havuzunun oluşturulabilmesi için gerekli nitelik-
leri taşıyan kişileri MİEK’e önermek. 

d) Verilecek eğitimin içeriğine uygun eğiticileri MİEK’e 
önermek.

Sınav ve Değerlendirme Kurulu
MADDE 11 – (1) Sınav ve Değerlendirme Kurulu, MİEK tara-
fından Oda üyeleri arasından belirlenen ve içinde en az bir 
MİEK üyesinin yer aldığı en az üç üyeden oluşur.

Sınav ve Değerlendirme Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Sınav ve Değerlendirme Kurulunun görev-
leri şunlardır:

a) Sınavları merkezi olarak planlamak ve standartlaştırıl-
masını sağlamak.

b) Sınavların tarafsızlığını, şeffaflığını ve güvenilirliğini 
sağlamak.

c) Sınav soru bankasını oluşturmak.
ç) Sınavlarda sorulacak soru tiplerini ve ağırlıklarını belir-

lemek.
d) Sınav değerlendirme ölçütlerini ve sınavlarda puanla-

mayı belirlemek.
e) Sınav sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesini yap-

mak.
f) Sınavlı eğitimlerde eğitim ön şartlarını belirlemek.
g) Sınav yapma yöntemlerini ve sınavlarda görev yapacak 

gözetmenleri belirlemek.

MİEK alt organlarının çalışma esasları 
MADDE 13 – (1) MİEK’in önerisi ve OYK’nın kararı ile kuru-
lan MİEK’in alt organları aşağıda belirtilen esaslar doğrul-
tusunda çalışır:

a) Alt organların oluşturulmasını takiben yapılan ilk top-
lantıda, üye tam sayısının çoğunluk oyu ile bir başkan 
seçilir.

b) Alt organlar ayda en az bir kez çoğunlukla toplanır.
c) Alt organlar kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit-

liği halinde başkanın kullandığı oy yönünde karar alın-
mış sayılır.

ç) Aralıksız altı ay içinde üç toplantıya katılmayan üye alt 
organdan çekilmiş sayılır. 

(2) Herhangi bir nedenle alt organdan ayrılan üye yerine, 
alt organın üyelerini belirlemeye yetkili kurul tarafın-
dan yeni bir üye belirlenir. Yeni üye, yerine seçildiği 
üyenin görev süresini tamamlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Bütçe
MADDE 14 – (1) Meslek içi eğitim faaliyetlerine ilişkin 
gelir ve giderler Oda bütçesi içinde gösterilir ve bu amaçla 
hesap planında gerekli düzenleme yapılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunma-
yan hususlarda 14/12/2004 tarihli ve 25670 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği  Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri 
uygulanır. 

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu yürütür.
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28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere 
iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtil-
diği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

1/1/2009 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.
A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2010 tarihine kadar uygulanacaktır.
B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, 

grubu aynı kalmak şartıyla; 21.327,8980 ile çarpılacaktır.
C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 

17.733,7519 ile çarpılacaktır.
D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır. 

EK BİLGİ:

GRUBU % 10 İş Bit. Mik. Unvanlarına Göre Özel İnş. m2

H-C GRUBU 323.394,90 32.339,49 Müh.= 161.697,59 Açık Alanlar = 76,93

G-B GRUBU 1.940.369,07 194.036,92 Tekniker= 80.848,80 Basit Yapılar = 473,15

A GRUBU 14.876.162,89 1.487.616,29 End.Mes.= 40.424,40 Kalf. ve Asan. Yap.= 538,57

HERMİKTAR 98.635.427,86 19.727.085,57

27 Şubat 2009 Cuma • Resmî Gazete • Sayı: 27154
TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN 
MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 

2009 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

Yıllar
2009 yılında 

uygulanacak katsayılar

53’den önceki yıllar 1.514.451,1174

1954 1.366.043,5842

1955 1.209.811,8973

1956 991.156,9910

1957 867.079,2695

1958 793.136,8421

1959-1966 673.745,4369

1967 611.247,0494

1968 561.089,6610

1969 534.490,3539

1970 498.825,7146

1971 448.788,7758

1972 380.349,5059

1973 336.459,0890

1974 249.721,5366

1975 199.138,8666

1976 169.854,1661

1977 124.589,8433

1978 89.092,8693

1979 65.964,7990

1980 30.813,4226

1981 21.327,8980

1982 17.733,7519

1983 15.415,5404

1984 12.332,9252

1985 8.501,8060

1986 6.157,6674

1987 4.746,1647

1988 3.155,3227

1989 1.914,2230

1990 1.161,0928

1991 745,0441

1992 447,4031

1993 269,8888

1994 161,6976

1995 73,4985

1996 40,7217

1997 20,9167

1998 12,1205

1999 7,8235

2000 4,7313

2001 3,8647

2002 2,3339

2003 1,7945

2004 1,5461

2005 1,3853

2006 1,3065

2007 1,1653

2008 1,0942

2009 1,0000

İMO  ANKARA  ŞUBE  BÜLTEN  MAYIS  2009

28

DUYURU



TMMOB GÜNCESİTMMOB GÜNCESİ

ADD TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

Atatürkçü Düşünce Derneği Yöneticileri Suay Karaman, 
İzzet Polat Ararat ve Tevfik Kızgınkaya 4 Mayıs 2009 
tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile bir süre görüştü.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB
1 MAYIS DEĞERLENDİRMESİ YAPTI…

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel 
Başkanı Sami Evren, TMMOB Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Nail Güler ve TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Gençay Gürsoy, 5 Mayıs 2009 tarihinde DİSK Genel 
Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, 1 Mayıs 
değerlendirmesi yaptı. Değerlendirmede; “Bizler açısın-
dan demokrasi dışı duruşlar ve tutumlar meşru değildir. 
Ne adına yapılırsa yapılsın, darbe ve darbeciyi övmek 
veya ona kitlesel destek oluşturmak demokrasiyle bağ-
daşmaz, bağdaştırılamaz. Darbeyi yapanların yargı-
landığı, yapmak isteyenlerin hesap verdiği, iktidar ola-
naklarının siyasal bir güce dönüştürülmediği, hukukun 
ve adaletin üstün olduğu gerçek demokratik bir ülkede 
yaşamayı özlüyoruz” diye belirtildi.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ TARAFINDAN 
AÇILAN DAVANIN DURUŞMASI

7 TEMMUZ’A ERTELENDİ 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin TMMOB ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı aleyhine açtığı maddi 
ve manevi tazminat davasının ilk duruşması bugün (7 
Mayıs 2009) İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 
görüldü. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Nail 
Güler, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri Orcan, 
Cemalettin Küçük, TMMOB İstanbul İKK Sekreteri 
Tores Dinçöz, TMMOB’nin İstanbul birimlerinin yönetim 
kurulu üyeleri ve çok sayıda TMMOB üyesinin katıldığı 
duruşma 7 Temmuz’a ertelendi. Mahkeme, TMMOB’ye 
bağlı odaların davaya müdahil olma isteğini reddetti.

TMMOB, KOSGEB GENEL KURULU’NDA 
GÖRÜŞ SUNDU 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destek-
leme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Genel Kurul top-
lantısı 14 Mayıs Perşembe günü KOSGEB Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Genel Kurul’da TMMOB adına da 
görüş sunuldu. 

PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN’I KAYBETTİK 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
hayatını kaybeden Prof. Dr. Türkan Saylan için 18 Mayıs 
2009 günü açıklama yaptı: “Çağdaş Yaşamı Destekle-
me Derneği Başkanı, Değerli Bilim İnsanı Prof. Dr. Tür-

kan Saylan’ı kaybettik. Yaşamı boyunca insandan yana 
tavır alan Türkan Saylan’ı saygıyla uğurluyor, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

TMMOB TEKNİK HEYETİ ŞEVKET YILMAZ 
DEVLET HASTANESİ YANGINI İLE İLGİLİ 

RAPORUNU AÇIKLADI

Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde 26 Mayıs 
2009 tarihinde meydana gelen yangınla ilgili olarak 
TMMOB’ye bağlı odaların Bursa birimlerince oluşturulan 
teknik heyet, inceleme raporunu oluşturarak 27 Mayıs 
Çarşamba günü basına açıkladı. Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesi’nde önünde saat 13:00’te TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konse-
yi Başkanı Gençay Gürsoy, DİSK’e bağlı Dev-Sağlık İş 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK’e bağlı SES 
Genel Başkanı Bedriye Yorgun birer açıklama yaptı. 
Teknik heyetin hazırladığı rapor ise TMMOB Bursa İKK 
Sekreteri Erdal Aktuğ tarafından okundu. Basın açık-
lamasına TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Emir Birgün 
de katıldı.

TMMOB, DİSK VE TTB, KESK’E YÖNELİK 
ARAMA VE GÖZALTILAR ÜZERİNE

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

DİSK, TMMOB ve TTB, KESK Genel Merkezi’ne yöne-
lik arama ve gözaltılar üzerine 28 Mayıs 2009 tarihinde 
Yüksel Caddesi’nde bir basın açıklaması yaptı. Ortak 
açıklama, TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu tarafından 
okundu. Bilaoğlu açıklamada “Biz DİSK - TMMOB - TTB  
olarak, emek, demokrasi ve barış mücadelesinde bugü-
ne dek omuz omuza yürüdüğümüz ve yarın da yürü-
yeceğimiz KESK‘e yönelik, baskıları şiddetle kınıyor, 
gözaltına alınan sendika yöneticilerinin ve üyelerinin bir 
an önce serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.

DİSK, TMMOB VE TTB’DEN KESK’E DESTEK  

KESK’e yönelik arama ve gözaltı operasyonuna tep-
kiler sürüyor. KESK Genel Başkanı Sami Evren, 29 
Mayıs 2009 tarihinde KESK Genel Merkezi önünde bir 
basın açıklaması yaparken, DİSK, TMMOB ve TTB de 
KESK’e destek verdi. 

YÜKSEL CADDESİ’NDEKİ SALDIRILAR 
KINANDI

Ankara Yüksel Caddesi’nde 2-3 Haziran günlerinde 
yaşanan faşist saldırılar bir basın açıklamasıyla kınan-
dı. Saldırıları kınamak için 3 Haziran 2009 Çarşamba 
günü Yüksel Caddesi‘nde çok sayıda emek-meslek 
örgütü, demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla bir basın 
açıklaması yapıldı. Açıklamaya TMMOB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu 
üyeleri, Oda Başkanları ve çok sayıda TMMOB üyesi 
de destek verdi.

İMO  ANKARA  ŞUBE  BÜLTEN  MAYIS  2009
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Gerçek Gündem

TÜBİTAK’ta bilim insanları görevden alınıyor
TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi’nin Mart sayısında Darwin’le ilgili yazının sansür edilmesinin gerisinde, 
daha büyük bir skandalın yattığı ortaya çıktı. TÜBİTAK’ın yeni yönetimi, 20 Ocak 2009’da hiçbir açıklama yap-
madan altı akademik derginin editörünü görevden aldı. Editörler, yerlerine yeni isimlerinin atandığını dergilerin 
web sitelerinden öğrendi. Üstelik bu editörlerin hepsi, görev yaptıkları dergiye uluslararası bir nitelik kazandır-
mış isimlerdi. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve TÜBİTAK’ın eski Tıp Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of 
Medical Sciences) editörü Doç. Dr. Mahir Özmen şunları söyledi: “Popüler bilim dergisi Bilim ve Teknik’te son 
yaşanan olaylar nedeniyle TÜBİTAK web sitesinden kamuoyuna bir duyuru yapıldı. Dikkatle okuduğunuzda 
’yetki, yetki aşımı’ ifadelerine rastlarsınız. Dergiler için ’puplication ethics (yayın etiği)’e baktığınızda olmazsa 
olmaz olan ’editorial freedom (editoryal bağımsızlık)’ kavramının her geçen gün nasıl yitirildiğini, buna dire-
nenlerin nasıl bir uygulamayla görevden alma sürecine tabii olduklarını görürsünüz. Büyük resmin içindeki asıl 
ayrıntı, bence Akademik Bilim Dergileri ile ilgili sorundur.” 01 Nisan 2009 – Hürriyet

CSIS: AB ve kriz AKP’yi silecek, gerilim yükselecek
Gelecek 10 yıl Türkiye için epey zor geçecek. Küresel krizin şiddetiyle birlikte ekonomik iyileşmenin son bul-
ması ve AB’yle müzakerelerin durma noktasına gelmesi ihtimali, bu meseleleri öteleyen AKP’nin altını oyabilir. 
AKP’nin silinmesinin yaratacağı boşluğu daha milliyetçi bir hükümetin dolduracağıysa kesin gibi. Amerikan 
düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Etütler Merkezi(CSIS) önceki gün yayımladığı 100 sayfalık Tür-
kiye raporunda, Türkiye’nin iç siyasetini, AB, ABD ve Ortadoğu’yla ilişkilerini ve bir ‘enerji köprüsü’ olarak 
rolünü masaya yatırarak ABD Başkanı Barack Obama’ya ikili ilişkiler için çeşitli tavsiyelerde bulundu. CSIS’in 
‘Türkiye’nin Gelişen Dinamikleri’ başlıklı raporunda Amerika’yla Türkiye’nin ‘ayrılmaz müttefikler olduğu ve 
ilişkilerin herhangi bir sebepten dolayı bozulması durumunda iki ülkenin de dış politika hedeflerinin önemli 
zarar göreceği’ vurgulandı. Bu çerçevede, önümüzdeki hafta Türkiye’yi ziyaret edecek Obama’ya 1915 olayla-
rını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanımaması tavsiye edildi; Türkiye’nin AB’yle üyelik müzakerelerinin çökmesinin 
Amerikan çıkarlarına ters olacağı, Türk siyasetinin belirsizliğin hâkim olduğu bir geçiş sürecine giriyor olabile-
ceği belirtildi; Türkiye’nin enerji köprüsü olarak Amerika ve genel olarak Batı için sahip olduğu öneme dikkat 
çekildi. 02 Nisan 2009 – Radikal

Seçim geçti, Gökçek’e soruşturma açıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu, iddialar üzerine Melih Gökçek hakkında resmen 
soruşturma başlattı.Gökçek, binlerce sayacı fahiş fiyattan satmakla suçlanıyor. EPDK’dan bilgi alan ve konuy-
la ilgili bilirkişi görevlendiren başsavcılığın dava açması durumunda Melih Gökçek, belediye başkanlığı göre-
vini kötüye kullanmaktan 3 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanabilecek. Başsavcılık Gökçek ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesi görevlileri hakkında şimdiye kadar 5 iddiaya ilişkin soruşturma açtı. 7 iddiayla ilgili 
olarak ise İçişleri Bakanlığı’ndan izin talep edildi. Gökçek hakkında soruşturma izni verilen dosyalardan biri 
resmi makamlara yalan beyanda bulunmak, mal varlığı hakkında yönlendirici ve yalan beyan vermek, mal var-
lığını bildirmemek ve saklamak iddialarını içeriyor. Belediye kaynaklarının Ankaraspor’a aktarılması, Ankara 
Şehirlerarası Otobüs Terminali işletmesiyle ilgili iddialar için de hazırlık soruşturmaları sürüyor.

02 Nisan 2009 – NTV

Tokat’ta okullara “kutlu doğum haftası” emri
Zile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıda Kutlu Doğum Haftası kapsamında İlçe 
Müftülüğü tarafından düzenlenecek “Hz. Peygamberin Hayatı” konulu bilgi yarışmasına “her okulun üç öğren-
ci ile ‘mutlaka’ katılması” emredildi. Yazıda, etkinliğe katılacak öğrencilerin isimlerinin müdürlüğe bildirilmesi 
istendi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç yaptığı yazılı açıklamada, AKP iktidarıyla Türkiye’de her 
alanda dinselleştirme faaliyetlerinin gözle görülür hale geldiği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu faaliyet-
lerde merkezi bir üsse döndüğüne işaret etti. Kılıç, söz konusu dinlselleştirme sürecinin önemli uzantıların-
dan birinin Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde MEB’e bağlı yaygın örgün eğitim öğretim kurumlarının da yer 
alması olduğunu kaydetti. Kılıç, şunları kaydetti: “Yarışmaya katılmaya zorlamak, eğitim sisteminde gelinen 
noktayı bir kez daha gözler önüne seren baskıcı ve dayatmacı bir yaklaşımdır. Bakanlık olanaklarını siyasal 
projelerinizi gerçekleştirme yolunda seferber etmekten vazgeçiniz.” 03 Nisan 2009 – Cumhuriyet

TRT Haber’in başına Samanyolu’ndan müdür
Samanyolu Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Böken, TRT’de görev yapmaya başladı. BBC World for-
matında haber yayınına hazırlanan TRT’nin yeni uluslararası kanalının başına, Samanyolu Haber Televizyonu 
Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Böken getirildi. Vatan Gazetesinde yer alan habere göre; Samanyolu Haber 
TV Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Böken, TRT’de sözleşmeli personel olarak başladı. TRT yönetmeliğine 
göre sözleşmeli personel, yönetici olarak atanamıyor. 2954 sayılı TRT yasasının 50. madddesinin (I) bendine 
göre sözleşmeli personel, kurumda sadece televizyon yayın, yapım, teknik ve bilişim hizmetlerinde görev 
yapabiliyor. TRT’de kadrolu olmadığı için Böken için resmi atama kararı alınamadığı öğrenildi. 2007 yılında 
Samanyolu Haber TV’nin kurulmasıyla, buraya genel yayın yönetmeni olan Böken, aynı zamanda kanalda 
haber ve program sunuculuğu da yapıyordu. 03 Nisan 2009 – Akşam

Sağlık Bakanlığı kot taşlamayı yasakladı
Sağlık Bakanlığı, ölümle sonuçlanabilen bir akciğer hastalığı olan silikozise yol açtığı gerekçesiyle her türlü 
kot giysi ve kumaşlara uygulanan püskürtme işleminde kum, silis tozu veya silika kristalleri içeren herhangi 
bir madde kullanılmasını yasakladı. Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dünyada, 
1932 yılından bu yana, silikozis hastalığının önlenmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, 
Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından ortaklaşa yürütülen Küresel Eylem Planı 
(1995) sonucunda, 2015 yılına kadar hastalığın tüm iş kollarında görülme sıklığının azaltılmasının, 2030 yılın-
da ise dünyadan tamamen yok edilmesinin hedeflendiği kaydedildi. 04 Nisan 2009 – Radikal

Taksim Meydanı’nda işçiye dayak, polise kıyak!
Mayıs’ta ‘gösteri alanı değil’ diye işçilere kapatılan Taksim Meydanı’nda dün ‘Polis Haftası’ kutlaması vardı. 
Türk Polis Teşkilatı’nın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim’de ‘Polis Yürüyüşü’ yapıldı. Mecidiyeköy’de 
başlayan yürüyüşe, İstanbul Valisi Muammer Güler, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Şişli Belediye Başkanı 
Mustafa Sarıgül ile polisler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sırasında bir kilometre uzunluğundaki 
Türk bayrağının yanı sıra ‘İstanbul Emniyette’ yazan döviz taşındı. Burada kısa bir konuşma yapan İstanbul 
Emniyet Müdürü Cerrah, “Suç ve suçlular bizden korku duyacak. Biz suçluların korkulu rüyası, vatandaşın 
huzur ve güvenliğiyiz” dedi. 06 Nisan 2009 – Radikal

Tekstil ve ayakkabı sektöründe en az 12 milyon işsiz
Uluslararası Tekstil Hazır Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri Neil Kearney, “Yaptığımız araş-
tırmaya göre, geçen yıl eylül ayından bu yana dünyada deri, tekstil ve ayakkabı sektöründe 12 milyon kişi işsiz 
kaldı. 8 bin 500 fabrikada o tarihten bu yana kapanmış durumda” dedi.Dünyanın 110 değişik ülkesindeki 217 
sendika ile 10 milyon tekstil ve deri işçisini temsil eden Uluslararası Tekstil Hazır Giyim ve Deri İşçileri Fede-
rasyonunun Genel Sekreteri Neil Kearney, yaptığı açıklamada, dünyada bütün sektörleri etkileyen çok ciddi bir 
ekonomik krizin yaşandığına dikkati çekti. Bu krizin tüm dünyada deri, tekstil ve ayakkabı sektörünü çok fazla 
etkilendiğini ifade eden Kearney, “Aslında bu sektörde kriz şu anda yaşadığı gibi yaşanmazdı. Tekstil, deri gibi 
sektörler vazgeçilemez olduğu için genelde krizin en son vurduğu sektörlerdi” diye konuştu. Geçen Eylül ayına 
kadar dünyada küresel anlamda bu sektörlerde çalışan işçi sayısının arttığını anlatan Kearney, fakat o tarihten 
sonra muazzam bir çöküş yaşandığını belirtti.  06 Nisan 2009 – Birgün

AKP ülkeyi borca batırdı
Türkiye’nin net dış borç stoku AKP’nin göreve geldiği 2002 sonundan 2008 sonuna kadarki dönemde yüz-
de 70.5 artış gösterdi. 2002 sonunda 88 milyar 419 milyon dolar düzeyinde olan net dış borç stoku, 2008 
sonunda 62 milyar 347 milyon dolar artarak 150 milyar 766 milyon dolara çıktı. Anılan dönemde Türkiye’nin, 
bankacılık hariç, dış borç stoku yüzde 114 arttı. 2002 sonunda 97 milyar 174 milyon dolar olan dış borç 2008 
sonunda 110 milyar 782 milyon dolar artarak 207 milyar 956 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası’nın dış 
borcu yüzde 38.6 azalarak 13 milyar 520 milyon dolara geriledi. Bankaların dış borcu 2002-2008’de yüzde 
434.8 artarak 10 milyar 351 milyon dolardan 55 milyar 358 milyon dolara yükseldi. Bankaların dış varlıkları ise 
yüzde 553.2 artarak 8 milyar 755 milyon dolardan 57 milyar 189 milyon dolara yükseldi. Kalkınma ve yatırım 
bankalarının dış açığı yüzde 355.4 artarak 3 milyar 92 milyon dolara yükseldi.

06 Nisan 2009 – Cumhuriyet

Birleşik Metal İş: Kriz sanayi kentlerini vurdu!
Birleşik Metal İş tarafından yapılan araştırmada, kriz sürecinde işten atılmaların en yoğun olarak yaşandığı il 
oransal olarak Bilecik olurken, işten atılan işçi sayısında İstanbul ise birinci sırada. Birleşik Metal İş’in yaptığı 
açıklamaya göre, krizin yoğun bir biçimde hissedilmeye başlandığı Eylül 2008 tarihinden, Şubat 2009 tarihine 

kadar işten atılmaların en yoğun yaşandığı il oransal olarak Bilecik olurken, Bilecik’i Tekirdağ, Bursa, Kırklareli, 
Niğde, Denizli, Uşak, Manisa, Kayseri, Kütahya ve Kocaeli gibi ağırlıklı olarak sanayi kentleri izledi. Bilecik’te 
işten atılan işçilerin, toplam işçiler içindeki oranı yüzde 12,89, Tekirdağ’da yüzde 12,10, Bursa’da yüzde 10,18 
oldu. Kocaeli’nde bu oran yüzde 6,66 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ise işten çıkartılanların oranı 
toplam işçiler içinde yüzde 5,57 düzeyinde. En çok işten çıkartmanın yaşandığı il olan İstanbul’da ise bu oran 
yüzde 6 oldu. Türkiye açısından kriz ağırlıklı olarak imalat sanayinde hissediliyor. Bunun bir sonucu olarak 
kriz, sanayi kentlerini çok ciddi bir biçimde etkilemekte.  07 Nisan 2009 – sendika.org

Sanayide rekor düşüş, bankacılıkta kar rekoru
Ağustos 2008’den beri süren sanayi üretimindeki kayıplar rekor kırdı ve Şubat ayında yüzde 23.7’ye ulaştı. 
Bankacılıkta ise 2009’un ilk iki ayında bankacılık sektörünün net kârı yüzde 38 oranında artış gösterdi.TÜİK-
verilerine göre, Şubat ayında sanayi üretimi yüzde 23.7 azalışla tarihin en büyük düşüşünü kaydetti. Sanayi 
üretimi Ocak ayında da yüzde 21.3 gerilemişti. Sanayideki üretim düşüşü Ağustos 2008’den beri sürmekte. 
Üretim Ağustos’ta yüzde 4.1, Eylül’de yüzde 5.2, Ekim’de yüzde 8.5, Kasım’da yüzde 13.9, Aralık’ta yüzde 
17.8, Ocak’ta yüzde 21.3 azalmıştı. Reuters’ın, BDDK’dan aldığı verilere göre, bankacılık sisteminin geçen 
yıl Ocak-Şubat döneminde 2.316 milyar lira olan net kârı, bu yıl aynı dönemde 3.204 milyar liraya yükseldi. 
Böylece, bu iki aylık dönemde bankacılık sektörünün net kârı yüzde 38 oranında artış gösterdi. Bankalardaki 
rekor kar artışının nedenleri arasında Merkez Bankası’nın faiz indirim kararları ile oluşan “fırsatlar” gösteriliyor. 
Merkez Bankası’nın indirimleri mevduat faizleri üzerinde etkili olurken, yani bankalar topladıkları mevduatlara 
daha az faiz öderlerken, indirim kredi faizlerine yansıtılmıyor, yani bankalar hala yüksek faiz ile borç veriyor. 
Mevduat- kredi faiz marjının açılması da bankaları ihya ediyor. Bu gelişmeler banka sahibi olan sermaye 
gruplarını, banka sahibi olmayanlara nazaran avantajlı konuma getiriyor. 08 Nisan 2009 – sendika.org

Tekstil’de 180 bin kişi işsiz kaldı
Türkiye iş Kurumu’nun (İş-Kur) verilerine göre son üç ayda 180 bin kişinin işini kaybetti. Sektörde çalışanların 
son 3 ay’da yüzde 25’ini kriz bahanesiyle işten atan patronlar hükümete gitmeye karar verdi. İzmir’de bir 
araya gelen sektör temsilcisi patronlar dünyanın belli başlı tekstil ve konfeksiyon üreticisi ülkelerin sektörü 
kurtarma operasyonuna gittiğini, Türkiye’de ise sektördeki kan kaybının her geçen gün arttığını vurguladı. 
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği (EHKiB) Başkanı Jak Eskinazi, global ekonomik krizin 
sektörde oluşturduğu tahribatın giderek büyüdüğünü belirtti. Sektörün istihdamını korumak için hükümete 
gideceklerini kaydeden Eskinazi, rakipleri İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Fas gibi ülkelerin, ekonomik 
krizin aşılması için art arda teşvik paketleri açıkladığına dikkat çekti. İşini kaybeden 180 bin kişiye hükümetin 
işsizlik maaşından ödeme yaptığını hatırlatan Jak Eskinazi, “Bunlar çalıştıkları yerde tutulabilseydi, ödenen 
sigorta primleri sebebiyle devlet daha kazançlı olurdu.” 08 Nisan 2009 – Birgün

Ziraatçılar uyarıyor: Açlık kapıda
Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Yusuf Kurucu, Türkiye’nin en 
verimli arazilerinin bulunduğu Ege Bölgesi’nde kuraklığa bağlı çoraklığını hızla arttığını vurgulayarak, “Ürün 
çeşitliğinde büyük bir azalma var. İklim değişikliğine bağlı yaşanan çoraklık bu hızla devam ederse ülke-
mizde gıda krizi yaşanabilir. Bunun olmaması için acil eylem planının yapılması şart” dedi. Prof.Dr. Kurucu, 
Ege Bölgesi’nin denize yakın olan yerlerinden başlayarak Batı’dan Doğu’ya doğru iklim değişikliğine de bağlı 
olarak çoraklık artışında bir gelişme gözlemlediklerini açıkladı. Prof.Dr. Kurucu, çoraklaşmanının azalması 
için iklimin eskiye dönmesinin yani yağışların artması gerektiğini dile getirerek, “Çoraklaşmanın düzelmesi 
için iklimin düzelmesi gerekir. Yaz ürünlerin daha az su isteyen, tuzluluğa dayanıklı ürün desenini kullanmak 
zorunda kalacağız. Yoksa bu arazilerde pamuk, mısır gibi çok su isteyen bitkilerin tarımının yapılması söz 
konu olamayacak” dedi. 09 Nisan 2009 – Radikal

Şimşek konuştu: Hane halkının durumu iyi!
Küresel kriz ortamında Türkiye’nin durumunun çok da kötü olmadığını belirten Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, 
“Hanehalkının durumu iyi, Bankaların durumu iyi. Özel sektörün durumunda da o kadar çok kötü bir durum 
yok” dedi. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) toplantısında, “Küresel Kriz ve Türkiye Ekono-
misi” konulu bir konuşma yapan Bakan Şimşek şunları söyledi: Geçen ay bazı sektörlerde yaptığımız vergi 
indiriminin etkilerini gördük. Otomotivciler şu anda artık 24 saat üretim yapıyor. Ortada o kadar çok kötü bir 
durum yok. Devletin durumuna gelince; biz son yıllarda evimizi düzene koyduk. 2009 yılında tabii ki kamu 
finansman dengeleri biraz bozulacak. Neden? Ekonomik faaliyetlerde bir daralma yaşandığı için bizim gelir-
lerimizde bir azalma olacak. Bunun da bir kereliğine küresel şokun etkisi olarak değerlendirilmesi gerekiyor. 
Nitekim de öyle. Bizim için burada önemli olan orta vadeli mali disiplini korumak, mali sürdürülebilirliği ön plan-
da tutmak. Ama aynı zamanda böylesine bir kriz ortamında da mümkün olduğunca reel sektörü destekleyici 
olmak. 09 Nisan 2009 – Akşam

İ. Melih Gökçek tazminata mahkum oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir televizyon programında Tüketici Dernekleri 
Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Ali Çetin’in “kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” iddiasıyla hakkında açılan 
davada bin 500 TL manevi tazminat ödemeye mahkum oldu. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen 
davanın karar duruşmasına,Çetin’in avukatı Mustafa Kemal Köseler ile Gökçek’in avukatı Fatih Atalay katıldı. 
Yargıç Zerrin Berke, davayı kısmen kabul ederek, Gökçek’in, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle 
birlikte bin 500 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Gökçek’in avukatlarının kararı temyize götüre-
cekleri öğrenildi. Öte yandan, TÜDEF Başkanı Çetin, yaptığı açıklamada, “kazandıkları tazminatla temiz su 
alacaklarını ve Kızılay’da halka bedava dağıtacaklarını” söyledi. 09 Nisan 2009 – Vatan

Emine Arslan’a Ergenekoncu iftirasına karşı imza kampanyası
Emine Arslan ve Desa direnişindeki işçilere Samanyolu TV aracılığı ile yönlendirilen Ergenekoncu iftirasına 
karşı imza kampanyası başlatıldı. İnternet ortamında imzaya açılan metinde TV kanalının atılan iftira karşısın-
da Arslan’ın tekzibini yayınlaması talep ediliyor. Geçen ay Desa patronunun açıklamalarına dayanarak yaptığı 
“haber”de, Ergenekon’la bağlantılı sendikaların hükümeti zor durumda bırakmak için işçilerin işsiz kalmasına 
neden olacak eylemler yaparak krizi derinleştirmeye çalıştığı iddia edilmişti. Deri İş’in internet sitesinde başla-
tılan kampanya ile Samanyolu TV’nin iftiraya uğrayan Arslan’ın tekzibini yayınlaması talep ediliyor. 

12 Nisan 2009 – sendika.org

TÜRK-İŞ raporu: Örgütlenen işçi işten atılıyor
TÜRK İŞ tarafından hazırlanan bir rapor, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri ortaya koydu. Buna göre, 
sendikalı olan işçi, işten çıkartılıyor. Raporda, Petrol-İş, TOLEYİS, Koop-İş, Tarım-İş, Genel Maden-İş, BASİ-
SEN, BASS, Tekgıda-İş, Türk Metal, Orman-İş, Hava-İş ve TEKSİF gibi sendikaların örgütlenmede yaşadıkları 
sorunlara yer verildi. Rapora göre, iş kollarındaki farklılıklara rağmen sendikalar, örgütlenme konusunda aynı 
sorunları yaşıyor, benzer engellerle karşılaşıyor. Şikayetlerde, yasaların yetersizliğinden çok mevcut yasaların 
yeterince uygulanmaması, eksik uygulanması ya da uygulamanın ağır işlemesi dikkat çekiyor. İşverenlerin 
sendikal örgütlenmeye karşı tutum alması, sendikaya üye olan işçilerin işten çıkarılması ve kayıt dışılığın yay-
gınlığı en sık tekrarlanan şikayetler arasında yer alıyor. Rapora göre, farklı iş kollarında sendikal örgütlenme 
konusunda yaşanan engellerden bazıları şöyle sıralanıyor: Örgütlenen işçilerin işten atılması, tespit üzerine 
açılan davaların 1-3 yıl sürmesi, kamu işvereninin sendikalara karşı tavrı, sendikaya üye olmada aranan noter 
şartı, yetki işlemleri bakanlıkça yavaş yürütülmesi, sendikal nedenlerle işten atılmalarda işe iade kararlarının 
uygulanmaması, kayıt dışılığın yoğunluğu, işverenlerin maddi ve manevi baskı yapması, kanuni boşlukların 
bunu önlemeye engel olmaması, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesine karşı verilmesi gereken 
cezaların kağıt üzerinde kalması. 12 Nisan 2009 – ANF

TOKİ’den Harita Mühendisleri Odası’na üstü kapalı tehdit
Harita Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 6 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen “TOKİ Gerçeği” konulu 
panel nedeniyle TOKİ, Harita Mühendisleri Odası’na Erdoğan Bayraktar imzalı bir yazı gönderdi. TOKİ, Prof. 
Dr. Cevat Geray, Mimarlar Odası eski genel başkanı Oktay Ekinci gibi isimlerin katıldığı panel için Harita 
Mühendisleri Odası’ndan, “Panelden herhangi bir sonuç raporu çıkartılarak yayınlanmaması, panelin kitap-
laştırılmaması ya da kitaplaştırılacaksa TOKİ tarafından hazırlanacak metnin tamamının kitapta yer alması”nı 
istedi. Harita Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 6 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen “TOKİ Gerçeği” 
konulu panel, TOKİ’de rahatsızlık yarattı. TOKİ’nin panelden duyduğu rahatsızlık Harita Mühendisleri Odası’na 
gönderdiği yazı ile ortaya çıkarken, yazıda ilginç ifadelere yer verildi. TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın 
imzasıyla 27 Mart’ta Harita Mühendisleri Odası ve İstanbul Şube’sine gönderilen yazıda, panelistlerin TOKİ’ye 
yönelttiği eleştirilerin dikkate alındığı ve değerlendirildiği belirtilerek “Yine de üzüntüyle belirtmek isteriz ki 
sözkonusu panelde, kimisi TOKİ’nin yapısı ve amaçlarıyla örtüşmeyen ve TOKİ Gerçeğini yansıtmayan kimisi 
TOKİ’nin ilişkili olduğu sektörlerdeki genel aksaklıkların ve olumsuzlukların kaynağı olarak kurumumuzu gös-
teren ve kimisi de TOKİ’ye olumlu ve yapıcı bir eleştiri yerine kabul edilmesi mümkün olmayan yakıştırmalar 
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Gerçek Gündem

yapan yaklaşımlar sergilenmiştir” denildi. TOKİ Gerçeği” Paneline katılan CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz 
ise TOKİ’nin gönderdiği yazıyı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. 

13 Nisan 2009 – politeknik.org.tr

İşsizlik başvuruları yüzde 55 arttı
İŞKUR’a yapılan işsizlik başvuruları mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,58 oranında arttı. iş 
Kurumu’nun yayınladığı Aylık istatistik Bülteni’ne göre 131 bin 911 kişi işsizlik nedeniyle başvuruda bulundu.
Türkiye iş Kurumu’nun yayınladığı Aylık istatistik Bülteni’ne göre, aynı ayda kayıtlı işgücü yüzde 62,12 ora-
nında, kayıtlı işsiz sayısı yüzde 62,44 oranında artış gösterdi.Rapora göre, sayı olarak kayıtlı işsiz sayısında 
artış 333 bin 975 kişi oldu. Böylece Mart itibariyle kayıtlı işsiz Sayısı 1 milyon 198 bin 98’e çıktı. Geçen yıl 
aynı ayda işsiz sayısı 737 bin 560 seviyesinde bulunuyordu. Kayıtlı işsizlerin 864 bin 123’ü erkek, 333 bin 
975’i ise kadın olarak belirlendi. Aynı dönemde kayıtlı işgücü sayısı 812 bin 512 kişiden yüzde 62.12 artışla 1 
milyon 317 bin 233’e çıktı. 2009 yılı Mart ayı içerisinde 137 bin 327 kişi Kuruma başvuruda bulundu. Böylece 
geçen yıla göre yüzde 57.79 artış oldu. Başvuruların 131 bin 911’i işsizlik için yapılanlardan oluştu. işsizlik için 
yapılan başvurularda yüzde 55.58 artış yaşandı.  14 Nisan 2009 – Birgün

İşsizlik rakamları sürekli artıyor
Türkiye’de, 2009 yılı ocak ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.9 puan artarak yüzde 15.5 
olarak hesaplandı.2008 yılı ocak ayında işsizlik oranı yüzde 11.6 düzeyinde bulunuyordu. Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketinin, “Aralık-Ocak-
Şubat 2009” dönemini kapsayan, “Ocak” sonuçlarına göre, bu dönemde iş gücüne katılım oranı ise yüzde 
45.8 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı kentlerde yüzde 17.2, kırsal kesimde yüzde 11.8 olarak belirlendi. 2005 
yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak 
kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus 
projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla 
ifade ediliyor. 15 Nisan 2009 – CNN Türk

Kimya sınavında ahret sorusu
Diyarbakır Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Zeki Kılıçarslan, yaptığı yazılı sınavda ahret 
sorusu sordu. Öğrencilere “İyilikleri ağır gelirse cennete, kötülükleri ağır gelirse cehenneme, tam nötrleşme 
olursa Araf’a gidecek. İşlem yaparak sonucu bulunuz” şeklindeki bir soru sorulması tepki çekti. Diyarbakır’ın 
gözde okullarından Ziya Gökalp Lisesi’nde mescit bulunduğunun fotoğraflarla belgelenmesi üzerine şimdi de 
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi’nde öğretmenlerin sınavlarda dini içerikli sorular sorduğu ortaya çıktı. Okulun 
kimya öğretmenlerinden Kılıçarslan’ın 10’uncu sınıflara yaptığı sınavda sorduğu soru tartışma yarattı: “X şahsı 
hayatı boyunca 3.10 üzeri 22 tane iyilik ve 4.10 üzeri -2 mol kötülük yapıyor. Hesap günü mizanda iyilik ve 
kötülükleri tartılıyor. İyilikleri ağır gelirse cennete, kötülükleri ağır gelirse cehenneme, tam nötrleşme olursa 
Araf’a (hayvanların ve delilerin barınacağı yere) gidecek. Bu şahsın hesabı görülünce durumu ne olacak. 
İşlem yaparak sonucu bulunuz (N: 6.10 üzeri 23).” Aynı okulda bir sınıfın mescide çevrildiği de belirlendi. 
Okulun birinci katında kütüphanenin olduğu sıradaki en son sınıfın mescide çevrildiği ifade edilirken öğretmen 
ve öğrencilerin ders aralarında burada namaz kıldığı vurgulandı.  15 Nisan 2009 – Cumhuriyet

Türk-İş: Gerçek işsizlik yüzde 26.9
Türk-İş’ten Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde işsiz sayısının geçen yılın 
aynı dönemine göre 1 milyon 59 bin kişi artarak 3 milyon 650 bin kişiye yükseldiği ifade edilen açıklamada, 
TÜİK rakamlarına göre, geçen yıl yüzde 11,6 olarak hesaplanan işsizlik oranının, bu yıl yüzde 15.5 oranına 
yükseldiği, tarım dışı işsizlik oranının ise yüzde 19 olarak hesaplandığı belirtildi. Türk İş tararından yapılan 
açıklamada, TÜİK’in işsiz sayısını hesaplarken, 27 milyon 799 bin kişiyi işgücüne dahil etmediği vurgulanan 
açıklamada, öğrenci, ev hanımı, emekli durumunda olanların tümünün hesaplama yapılırken dışarıda tutul-
duğu ifade edildi. İş bulma ümidi kalmayan, bu nedenle iş aramayan, ancak iş bulursa çalışmaya hazır olan 2 
milyon 394 bin kişi ile mevsimlik çalışan 290 bin kişinin hesaplama yapılırken dikkate alınmadığı iddia edilen 
açıklamada, şunlar kaydedildi: “TÜİK’in resmi hesaplama yöntemi böyle olunca Türkiye genelinde işsiz sayısı 
yüzde 15.5 olarak açıklanmıştır. Oysa sadece iş bulma ümidi kalmayanlar ile mevsimlik çalışanlar işsiz sayı-
sına katılsa, Türkiye’de işsiz sayısı 6 milyon 334 bin kişiye, işsizlik oranı ise resmi açıklamaların neredeyse 
iki katına çıkmakta, yüzde 26.9’a yükselmektedir. Bugün gelinen noktada işsizlik ekonomik ve sosyal krizin en 
önemli göstergesidir. 15 Nisan 2009 – NTVMSNBC

KESK: İşsizlikte artışın sorumlusu AKP iktidarıdır
KESK, TÜİK’in işsizlik oranını %15 olarak açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede “Siyasi iktidar 
krize teslim olmuştur, AKP’nin ekonomi yönetimi iflas etmiştir” denildi. KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek’in 
dün yayınladığı açıklamada “kriz karşısında emekçilerin tüm uyarılarına rağmen işten çıkarmaları durdura-
cak, istihdamı arttıracak önlemleri almaktan kaçınan siyasi iktidarın, işsizliğin patlamasından birinci derecede 
sorumlu olduğu” belirtildi. Şimşek; AKP iktidarının güvencesizliği, taşeronlaştırmayı öne çıkaran politikaları 
ve sermayenin çıkarlarını gözeten emekçi düşmanı yaklaşımının, en temel sorunlardan biri olan işsizliği kriz 
koşullarında iyice derinleştirdiğinin altını çizdi. Şimşek, yerel seçimlerde oylarının % 18’ini kaybeden siyasal 
iktidarı, emekçilere sefalet, yoksulluk ve işsizlikten başka bir vaadi olmayan, halkın ekmeğiyle oynayan politi-
kaları terk etme çağrısında bulundu. 16 Nisan 2009 – sendika.org

Toplam istihdamın yüzde 40.8’i kayıtdışı
Türkiye’de 8 milyon 104 bin kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı olmadan çalıştığı belirlendi. 
TÜİK’in verilerine göre, toplam sayısı 19 milyon 873 bin olan çalışanların yüzde 40.8’si olan 8 milyon 104 
bini herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı bulunmadığını gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, Ocak döneminde istihdamdaki toplam nüfus 19 milyon 873 bin kişi olurken, bunun 8 milyon 
104 binini herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı bulunmayanlar oluşturdu. Ücretli ve yevmiyeli olarak 
çalışan toplam 12 milyon 78 bin kişiden yüzde 23.3 oranındaki 2 milyon 812 kişinin kayıt dışı çalıştığı belirtildi. 
İşveren olarak faaliyet gösteren 1 milyon 245 bin kişiden yüzde 28.4 oranındaki 354 bini ile kendi hesabına 
çalışan 4 milyon 311 bin kişiden de yüzde 66.7 oranındaki 2 milyon 63 bininin de sosyal güvenlik kaydı bulun-
muyor. 18 Nisan 2009 – Gazeteport

90 kişilik iş için, 1500 işsiz başvurdu!
Manisa’da bir yemek şirketi için alınacak 90 personel için, İş-Kur’a bir gün içinde 1500 kişi başvurdu. Başvu-
ranların büyük çoğunluğu ise üniversite mezunu kadınlar. Sabah saatlerinde İş-Kur Manisa Şubesi’nin önünde 
uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, işe girebilmek için saatlerce sıra bekledi. Kimi çocuğuyla birlikte, kimi 
ise kırık ayağıyla iş başvurusunda bulundu. Kuyrukta bekleyenlerin büyük bölümünün 40-57 yaş arası üniver-
site mezunu kadınlar oluşturdu. Kuyrukta umutla bekleyenler, işşizliğin bellerini büktüğünü belirtip, “Evimize 
bir lokma ekmek götüremiyoruz. Aylardır işsiziz” diyerek tepkilerini dile getirdi. 

19 Nisan 2009 – Milliyet

İki ayda 271.000 kişi sigortasız kaldı
İşten çıkarmalar nedeniyle sosyal güvenlik kapsamındaki aktif sigortalı sayısı yılın ilk iki ayında 271 bin 127 
azaldı. 2008 sonunda 1.90 olan aktif-pasif sigortalı oranı 1.85’e geriledi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Şubat 
ayı verilerine göre, 2008 itibariyle 15 milyon 258 bin 608 olan aktif sigortalı sayısı Şubat ayı itibariyle 14 milyon 
987 bin 481’e düştü. Aktif sigortalı sayısında 2 aylık azalma 271 bin 127’yi buldu. Aktif sigortalı sayısındaki 
azalmaya karşılık pasif (aylık alanlar) sigortalıların sayısında artış oldu. 2008 itibariyle 8 milyon 746 bin 703 
olan pasif sigortalı sayısı Şubat ayı itibariyle 8 milyon 812 bin 210’a yükseldi. Pasif sigortalı sayısı 65 bin 507 
arttı. 20 Nisan 2009 – Ntvmsnbc

Çiller döneminin gizli belgeleri yakılmış halde çukurdan çıktı
Gölbaşı’nda Tansu Çiller’in Başbakan ve Bakan olduğu dönemlere ait yaklaşık 3 bin klasör belge yakıldı. 
Belgeler arasında gizli evraklar da var. Gölbaşı’ndaki bir piknik alanında açılan çukurdan “cephanelik” değil 
devletin “gizli” belgeleri çıktı. Tansu Çiller’in Başbakanlık yaptığı döneme ait çok sayıda belgenin yer aldığı 
klasörlerin açılan çukurda yakıldığı belirlendi. Bugün gazetesinin haberine göre skandal piknik yapmak için 
Hallaççılar mevkiine giden vatandaşlarca fark edildi. Kepçe ile açıldığı tahmin edilen çukurda 3 bini aşkın 
klasörün yakıldığı görüldü. Tansu Çiller’e verilen plaket ve şiltlerin de yakıldığı anlaşıldı. Devlete ait arşiv 
belgelerinin kim ya da kimlerce Gölbaşı’na götürülerek yakıldığı ve açılan çukura atıldığı bilinmiyor. Esra-
rengiz çukurda Bakanlıklar ve kurumlar arası “gizli” yazışmalar ile yabancı devletler ve kuruluşlarla yapılan 
yazışmalara ait çok sayıda belgenin yakıldığı belirlendi. Haymana yolu üzerindeki kamu arazisinde ortaya 
çıkan skandaldan kimsenin haberi olmadı. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarması’nın da olaydan 
haberdar olmadığı anlaşıldı. Esrarengiz çukurda bakanlıklar ve kurumlar arası “gizli” evrak ile yabancı devlet 
ve kuruluşlarla yapılan yazışmalara ait çok sayıda belgenin kısa bir süre önce yakıldığı belirlendi. 

20 Nisan 2009 – Radikal

Çalışan her 10 kadından 6’sı kayıtdışı!
Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi’nin (KEİG), “Türkiye’de kadın emeği ve istihdamı sorun alanları ve politika 
önerileri” başlıklı raporuna göre kadınlar hem iş hem de ev yaşamında baskı ve eşitsizliğe maruz kalmaya 
devam ediyor. “Krizin milyonlarca işsiz yaratması, yoksulluğu şiddetlendirmesi beklenirken, kadınlar da bu 
durumdan fazlasıyla etkilenecek” diyen KEİG sadece krizler nedeniyle değil, ekonominin cinsiyetçi yapısı 
nedeniyle de kadınlara yönelik ayrı bir yaklaşımın gerekli olduğunu savunuyor. Platform dahilinde 27 kadın 
örgütüyle birlikte yazılan raporda tespit edilen temel sorunlar şöyle: Kırsal alanda kadınların yükü artıyor: 
Tarım kadınların en çok istihdam edildiği alanlardan biri. Toplam kadın istihdamı içinde tarımsal istihdamın 
payı Kasım 2008 verilerine göre, yüzde 45. Kentlerde kadın istihdamı düşük: Kentlerde 15 yaş üstündeki 5 
kadından sadece 1’i istihdam edilmektedir. Kayıt dışı istihdam yüksek: Aralık 2008 yılı verilerine göre, toplam 
kadın istihdamının yüzde 58’i kayıt dışı koşullarda çalışmaktadır. Erkeklerde bu oran yüzde 38’dir. Ücretler 
arasında uçurum mevcut: Türkiye’deki kentlerde kadın erkek ücret ortalamaları arasında yüzde 22 düzeyin-
de fark bulunmaktadır. Kadınlar sosyal güvenlikten dışlanıyor: Ev kadınları ve sigortasız çalıştırılan kadınlar 
sosyal güvenlik açısından eşlerine, babalarına bağımlı kalmaktadır. Erkek egemen sendikal yapılar kadınları 
dışlıyor: Türkiye’de sendikalaşma oranı yüzde 9 civarında. Sendikalı çalışanların sayısı ise 892 bin. Kadın 
işçiler sendikaların sadece yüzde 10’unu oluşturuyor ve Sendikaların yönetim kurullarında yer almıyor. 

21 Nisan 2009 – Bianet

7 aileden biri yardımla geçiniyor!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de hanehalklarının yüzde 14,6’sı, başka bir deyişle 
her 7 haneden 1’i 2008 yılında ayni ya da nakdi yardım aldı. Yardım alan hanehalklarının yüzde 59,4’üne akra-
ba, komşu ve benzeri yakınlar, yüzde 29,8’ine Soysal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) ve 
yüzde 21,4’üne de belediyeler yardım sağladı. Söz konusu grup içinde, 2003 yılında akraba komşu ve benzeri 
yakınlardan yardım alanların oranı yüzde 66,5, SYDTF’den yardım alanların oranı yüzde 16,2, belediyelerden 
yardım alanların oranı da yüzde 8,8 düzeyindeydi. Yardım türlerine bakıldığında da yardım alanların 2003’te 
yüzde 8,5 olan yakacak yardımı alırken, bu oran 2008’de yüzde 30,8’i buldu. TÜİK’in 2008 yılı Ekim ayında 
2 bin 878 örnek hanede, 6 bin 465 kişiyle gerçekleştirdiği “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” kapsamında, 
hanehalkı yaşam koşulları da değerlendirildi. 2008 yılında ayni veya nakdi yardım alan toplam hanehalkı oranı 
yüzde 14,6 olarak belirlendi. Bu hanehalklarının yüzde 36,1’ini aylık geliri 450 lira ve altında olanlar oluşturdu. 
Gelir dilimlerine göre 451-700 lira arasında aylık geliri bulunanlar, yardım alanların yüzde 29,4’ünü, 701-900 
lira arasındakiler yüzde 13,4’ünü, 901-1.500 lira arasındakiler yüzde 16’sını, 1.501-2.500 lira arasında geliri 
olanlar da yüzde 3,7’sini oluşturdu. Yardım alanların yüzde 1,5’inin ise aylık geliri 2 bin 500 liranın üzerinde.

21 Nisan 2009 – Referans

MMO: Madenler halkındır, pazarlık konusu yapılamaz
Maden Mühedisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu yayınladığı bir basın açıklaması ile ülkemizdeki doğal kay-
nakların talan edilmesine karşı mücadele edeceklerini ifade ederek, madenlerin IMF ile görüşmelerde pazarlık 
konusu yapılamayacağını belirtti. Hükümetin, küresel krizden çıkış yolu olarak Uluslararası Para Fonu’nun 
(IMF) kapısını çaldığını belirten MMO Yönetim Kurulu, IMF ile anlaşma imzalamanın borç karşılığında ülke 
iradesini başkasına devretmek anlamına geldiğini ifade etti. Yayınlanan basın açıklamasında IMF ile yapılan 
görüşmelerde madenlerin ve enerji santrallerinin içinde olduğu kamu kaynaklarının özelleştirilmesinin de gün-
deme geleceği ifade edildi. MMO, doğal kaynakların talan edilmesine karşı tüm gücüyle mücadele edeceğini 
açıkladı. 22 Nisan 2009 – sendika.org

1 Mayıs 2008’deki polis şiddetine tazminat
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Esra Açıkgöz’ün, 2008 1 Mayıs tarihinde gazete binası önünde polis memurları 
tarafından şiddete maruz kalması nedeniyle İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı 2 bin 500 TL’lik tazminat davası 
karara bağlandı. İstanbul 1. İdare Mahkemesi, bakanlığın muhabire 1. 000 TL tazminat ödemesine karar verdi. 
Mahkeme, 2008 1 Mayıs’ın da polisin saldırısı sonucu kolu kırılan Cumhuriyet muhabiri Ali Deniz Uslu’ya da 
1.000 TL’lik manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. İstanbul 1. İdare Mahkemesi Hâkimliği tarafından veri-
len kararda, muhabir Açıkgöz’ün 1 Mayıs 2008 tarihinde gazete binası önünde polis memurlarının “orantısız 
ve keyfi” bir şekilde şiddet uygulaması nedeniyle dava açıldığı belirtildi. Kararda, “1 Mayıs 2008 tarihinde 
gazetecilik görevini yerine getirmek amacıyla görev yapan davacının kolluk kuvvetleri tarafından pek fena ve 
kötü muameleye maruz kaldığının, idare elemanlarının orantısız ve ölçüsüz fiilleri nedeniyle davacının vücut 
ve ruh sağlığının bozulmasında hizmet kusuru bulunduğundan uğranılan manevi zararın davalı idareden baş-
vuru tarihinden itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı. 

23 Nisan 2009 – Cumhuriyet

Cerrah’a kadınlardan büyük tepki
Münevver Karabulut cinayeti konusunda ‘Kızlarına sahip çıksalarmış’ diyen İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah’a 
tepki geldi. Bu sözler için Avukat Hülya Gülbahar ‘Dehşet verici’, Avukat Canan Arın ‘Cerrah özür dilemeli’ dedi 
İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın, Etiler’de başı kesilmiş şekilde bir çöp konteynerinde cesedi 
bulunan Münevver Karabulut’un ailesini suçlayan açıklamalarına, kadın hakları savunucularından sert tepki 
geldi. Kadın hakları savunucuları, Cerrah’ın “Kızlarını takip etselermiş” şeklindeki sözlerinin, “dehşet verici” 
olduğunu savundu. Kadın hakları savunucularından Avukat Hülya Gülbahar, Cerrah’ın açıklamasının “dehşet 
verici” olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kadınların, hangi saatte nerede olursa olsun güvenliğini sağlamak 
ve özgürlüklerini güvence altına almakla görevli bir makamın, kendi görevlerini yerine getirmemesi, zaten 
yeterince vahimken, bir de kadınların özgürlüklerini kısıtlayacak, kadınlar üzerinde ailenin, toplumun baskı 
kurmasına neden olacak, her türlü saldırganı kadınlara karşı şiddet uygulamak üzere cesaretlendirecek açık-
lamalar yapması kabul edilemez. Kadınların can güvenliği içinde özgürce yaşamalarını sağlamak, Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nün işi. Bu işi başkalarına havale etmeye kalkmak ‘açık bir görevden alma nedeni’ olmalıdır. 
Bu sözler, açık bir hizmet kusurudur. Ürkütücü bir zihniyetin de göstergesi...” 28 Nisan 2009 – Milliyet

Emek örgütlerinden krize karşı “Emek Paketi”
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB krize karşı ‘Emek Paketi’ni dün (27 Nisan) İstanbul’da Eğitimsen 3 no’lu şubede 
düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladılar. KESK Genel Başkanı Sami Evren’in açıkladığı 
‘Emek Paketi’ kriz karşısında emekçilerin ve halkın acil taleplerini içeriyor. Kriz karşısında emekçileri, işsizleri, 
yoksulları, gençleri, çiftçileri, emeklileri, ev kadınlarını, tüm ezilenleri koruyacak bir paket olarak ifade edilen 
‘Emek Paketi’n de yer alan talepler şunlar: IMF ile anlaşma yapılmamalı, ilişkiler kesilmelidir. İşsizlik fonunun 
süresi ve kapsamı genişletilmeli amacına uygun olarak kullanılmalıdır. İşsizlerin sağlık giderleri kamu tara-
fından karşılanmalıdır. Çalışanlardan alınan ilaç katkı payları ve muayene katılım ücreti uygulamasına son 
verilmelidir. Açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalan insanlarımıza “yurttaşlık ücreti” ödenmelidir. Temel 
tüketim, gıda maddeleri ve ilaçda KDV kalıcı olarak kaldırılmalıdır. Ulaşım ücretleri ucuzlatılmalı, doğalgaz 
ve elektrik zamları geri alınmalıdır. İşsizlerin gaz, elektrik, su vb. giderleri devlet tarafından karşılanmalıdır. 
Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, çalışanlardan alınan gelir vergisi 10 puan indirilmelidir.Ücret kaybı olmak-
sızın çalışma günü 7 saate indirilmelidir. Emekçilerin reel kayıpları karşılanmalıdır. Başta Kürt sorunu olmak 
üzere toplumsal sorunların barışçı demokratik temelde çözümü esas alınmalıdır. Özgürlükçü, eşitlikçi, çok 
kültürlü, çok kimlikli toplumsal dokumuzu yansıtan demokratik bir anayasa yapılmalıdır. Emek paketi kapsa-
mında alınması talep edilen önlemler için ülkenin kaynakları vardır. Krize neden olan sermaye hareketlerinin 
vergilendirilmesi, silahlanma harcamalarının kısılması, dış borç ödemelerinin durdurulmasından elde edilecek 
kaynak, işsizliği önlemeye, istihdamı arttırmaya, yoksullukla mücadeleye ayrılmalıdır. Siyasi iktidar emekçile-
rin ortaya koyduğu bu talepleri ciddiye almalı, gereğini yapmalıdır. Ülkeyi, işsizliğin, yoksulluğun pençesinden 
kurtarmanın; demokratik, eşitlikçi ve özgür bir toplumsal düzen yaratmanın başka bir yolu yoktur. 

28 Nisan 2009 – sendika.org

Hükümet işçi kiralamanın önünü açıyor
Hükümetin üzerinde durduğu yeni düzenlemeye göre, geçici işler için işverenlerin işçi kiralamasının önü açı-
lacak. İşveren özel istihdam bürolarından işçi isteyebilecek. İşverenler, bu işçiler için maaş, prim ya da kıdem 
tazminatı ödemek zorunda kalmayacak. İşverenlerin talebiyle 20 Mayıs’ta yapılacak Üçlü Danışma Kurulu’nda 
kıdem tazminatını gündeme alan Çalışma Bakanlığı’nın bir diğer hazırlığı ise özel istihdam bürolarıyla ilgili. 
Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, özel istihdam bürolarına, işverenlerle işçiler arasında geçici 
iş ilişkisi kurma ve bundan para kazanma imkanı getiriyor. Buna göre, işveren geçici bir işçiye ihtiyaç duy-
duğunda özel istihdam bürosuna başvuracak, büro, elemanı işverene gönderecek. İşçinin prim ve maaşını 
ise işveren değil özel istihdam bürosu ödeyecek. İşveren, çalıştırdığı işçiye kıdem ya da ihbar tazminatı gibi 
ödemeler yapmak zorunda kalmayacak. Bir anlamda işçiyi istihdam etmekten çok kiralamış olacak. Önlemlere 
rağmen işçi kesimi bu düzenlemeye karşı. Yurtdışında bu yöntemin sadece temininde güçlük çekilen, yüksek 
nitelikli işler için kullanıldığına dikkat çeken sendikalar, bu sistemde çalışma süresi dışında işçinin primlerinin 
ödenmeyeceğini ve bu nedenle emeklilik ve işsizlik sigortasından faydalanma imkanının ortadan kalkacağını 
savunuyor. 30 Nisan 2009 - NTV
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İŞ ARAYAN MÜHENDİSLER

ADI SOYADI
OKULU ve MEZUNİYET 

YILI
DİL-BİLGİSAYAR

Derya GÜNDOĞDU Osmangazi Üni. 2007 İngilizce (Orta) AutoCAD

Murat GÜRSES Akdeniz Üni. 2006
İngilizce (İyi), AutoCAD, Sap2000, Xsteel, 
Etabs, Probina 

Onuray TEMEL Selçuk Üni. 2009
İngilizce (Orta) İde Statik, STA4CAD, 
AutoCAD, SAP2000

Burak SOBACI Gazi Üni. 2008
İngilizce (İyi) Autocad, Sap2000, Epanet,
idestatik, Sta4cad

Hüseyin Emre ERDOĞAN Sakarya Üni. 2008
İngilizce (İyi), İtalyanca (Başl.), Rus(Başl.)
Primavera, MS Project, Autocad, Sap2000

Serdar KIRMIZITAŞ YTÜ-1999 İngilizce (Orta), İdeStatik, AutoCAD

Ahmet ALMAZ 9 Eylül Üni. 1995 İngilizce (Az), Office

Mustafa ATEŞ Kırıkkale-2008
İngilizce (Orta), AutoCAD, Probina, Sta4CAD, 
Hecras, Epanet

Abdulmuttalip GÜMÜŞ Kırıkkale-2009
İngilizce (Orta), Autocad, Sap2000, Probina, İdecad, 
Hec-RAS, Epanet

Yalçın  UÇAR Akdeniz Üni. 1996 İngilizce (Orta) AutoCAD

Pınar BARAN Osmangazi Üni. 2008 İngilizce (İyi) AutoCAD

Halil İbrahim AYVAZOĞLU Atatürk Üni. 2005 İngilizce (Orta), AutoCAD, Matlab, İdeCAD, Sta4CAD

Hüseyin ZORLU Mustafa Kemal Üni. 2008 AutoCAD, Ms Project

Volkan  ENGİN ODTÜ 2008 İngizlizce (İyi), Sap2000, AutoCAD, BadeCAD

Oguz TUNÇ Kırıkkale Üni. 2009 İngilizce (Orta), AutoCAD, Sap2000, İdeCAD, Sta4CAD

Nagehan DURAN Selçuk Üni. 2009 İngilizce (İyi), AutoCAD, İdeCAD, Sap2000

Emre TUNÇÖZ Süleyman Demirel Üni. 2008
İngilizce (Orta), Arnavutca(İyi), 
AutoCAD, Photoshop, Akınsoft, Logo

VEFAT

MUTLULUKLAR

HOŞGELDİN BEBEK

ZEKİ DUYGUN ÜLKER
1934 Beypazarı doğumlu, 1958 İTÜ mezunu 3088 sicil numaralı üyemiz ZEKİ DUYGUN ÜLKER 
29 Mayıs 2009 Cuma günü hayatını kaybetmiştir.
Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

• Odamız çalışanlarından Olcay ERDOĞAN ve 69310 sicil numaralı üyemiz Ertan YUMLU 30 Mayıs 2009 
Cumartesi günü Vedat Dalokay Nikah Salonu’nda evlendiler. 

• 58513 sicil numaralı üyemiz Özgür AKÇA ile Ceren Deniz KAPULU 6 Haziran 2009 Cumartesi günü 
evlendiler.

Şube olarak çiftleri tebrik ediyor ve ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Odamız çalışanlarından Zeynep ARSLAN’nın 14 Mayıs 2009 günü Ozan adında bir oğlu oldu. 
Ozan bebeğe ailesi ile birlikte bol sağlıklı günler dileriz.
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