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MESLEĞE HOŞGELDİNİZ..

Yeni mezunlarımıza, genç meslektaşlarımıza; 

Önemli bir eğitim sürecinin ardından mühendis olarak adım attığınız yeni meslek 
yaşamınızda başarılar diliyoruz.

Biliyoruz ki Türkiye gibi, sektörün yapısal bir kriz içerisinde olduğu, alanımıza dair hukuki 
ve yasal zeminin siyasal iktidarların yap-boz alanına çevrildiği, herkes açısından yaşam 
koşullarının giderek kötüleştiği ve nüfusunun yüzde 98’inin ağır deprem riski altında 
yaşadığı bir ülkede mühendis olmak, özellikle de inşaat mühendisi olmak gerçekten 
zordur.

Böyle bir ülkenin mühendisi olmak; hem mesleki koşullarımız ve haklarımız, hem 
mesleğimizin niteliği ve saygınlığı, hem de toplumsal görevlerimiz itibariyle çok daha 
duyarlı ve sorumluluk sahibi olmayı gerekli kılmaktadır. Çünkü bizler, mesleğimizin doğası 
gereği, sadece bizimle sınırlı kalmayan, bizi aşan ve topluma mal olan ürünler ortaya 
çıkarıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projeler, ülkemiz ve insanlarımız için ekonomik değerleri 
büyük, insan hayatı için de önemli yapıtlar oluşturuyor.  

Bu nedenle, ülke ekonomisinin en önemli sektörünün yaratıcı ve teknik elemanları olarak 
bizler sadece mühendis olarak değil, aynı zamanda içinde yaşadığımız toplu-mun duyarlı 
yurttaşları olarak da mesleğimizi icra etmek durumundayız. Mesleğimizin bize yüklediği 
sorumluluğun sadece teknik değil, aynı zamanda ahlaki ve sosyal bir sorumluluk da 
olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz. 

Bu nedenle bizler, sahip olduğumuz bilimsel-teknik bilgiyi toplumun hizmetine ve yararına 
kullanan, mesleğimizin sorunlarını toplumun ve ülkenin sorularından ayrı tutmayan bir 
anlayışı sahiplenmeli, bu anlayışla ilerlemeliyiz. 

Mühendis kimliğimizin değer yitimine uğratıldığı, alanımızdaki niteliğin düştüğü, mesleki 
etik ve sorumluluğun gözetilmemeye başlandığı bu dönemde, mesleğimize ve yaşam 
haklarımıza sahip çıkma duyarlılığının da daha önemli ve gerekli bir hal aldığı ortadadır. 
Böylesi bir duyarlılık, yeni mühendislerimizin bugünü için pek çok açıdan iyileştirici ve 
geliştirici bir etki yapacağı gibi, meslek alanımızın geleceği için de oldukça belirleyici 
olacaktır.

İnşaat mühendislerinin tek örgütlü çatısı olan İnşaat Mühendisleri Odası da aynı ilke ve 
sorumluluk çerçevesinde hareket etmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası 70 bini aşkın 
üyesi ve 55 yıllık köklü tarihiyle hak aramanın, kazanmanın, mesleki niteliği yükseltmenin, 
geleceği bugünden kurgulamanın, bilimsel ve mesleki gelişmelere hâkim olmanın çatısıdır. 
İnşaat Mühendisleri Odası dayanışma, yardımlaşma, birlikte öğrenme, öğrenerek gelişme 
ve yan yana yürümenin meslek alanımızdaki ortak zeminidir. 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak bizler de aynı duyarlılıkla; daha iyi 
çalışma şartları, nitelikli bir meslek ve karşılıklı dayanışma için onbinlerce meslektaşımız 
arasına sizleri de davet ediyoruz.

Mezuniyetinizden dolayı hepinizi tekrar tebrik ederiz. İnşaat mühendisliği ailesine hoş 
geldiniz.

İMO Ankara Şube 
18. Dönem Yönetim Kurulu
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İSMAİL HAKKI TONGUÇ ÖLÜMÜNÜN 
49. YILINDA ANILDI

24 Haziran 2009 Çarşamba günü, 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Oda-
sı Ankara Şubesi, Eğitim Sen 2. Şube-
si ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Der-
neği Ankara Şubesi tarafından İnşaat 
Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür 
Merkezi Rüştü Özal Salonu’nda İsma-
il Hakkı Tonguç anısına açık oturum 
düzenlendi. 

Erdoğan Balcıoğlu’nun yönettiği açık 
oturuma konuşmacı olarak Dr. Niyazi 
Altunya, Yrd. Doç. Dr. Seçkin Özsoy ve 
Dr. Alper Akçam katıldı.

Konuşmasında Köy Enstitüleri’nin temellerinin 
1935’lerde atılmış olduğunu, 17 Nisan 1940 tari-
hinde kabul edilen Köy Enstitüleri Kanunu ile yasal 
temele oturtulduğunu ve 17 Nisan tarihinin Köy 
Enstitüleri’nin kuruluş yıldönümü olduğunu söy-
leyen Dr. Niyazi Altunya, 1946 iktidar değişikliği 
ile özgün ilkelerinden saptırılmaya çalışılan Köy 
Enstitüsü sisteminin 1950 iktidar değişikliğinden 
sonra iyiden iyiye yozlaştığını, 1953 yılında prog-
ramlarının klasik ilköğretim okullarınınki ile bir-
leştirildiğini ve 1954/6234 S. yasa ile de hukuksal 
varlığının sona erdiğini belirtti. Aradan çok fazla 
yıl geçmesine rağmen üzerine yapılan tartışmala-
rın sürdüğü Köy Enstitüleri olgusunun, daha çok 
siyasal platformlarda ele alındığını, yıkılışından 
sonra eğitim sistemi ve ilkeleri açısından pek faz-
la incelenmediğini ifade eden Altunkaya, “Ensti-
tülerin görevi sadece köy öğretmeni yetiştirmekle 
sınırlı olmayıp, öğretmenle birlikte sağlık görev-
lileri, teknisyenler vd. meslek elemanları yetiştir-
mekti. Yasanın yaptığı yalın tanımın gerisinde Köy 
Enstitüleri’nin kuruluşuna temel olan çok önemli 
gerekçeler bulunmaktadır. 1935 yılına gelindiğin-
de ülke nüfusunun yüzde 80’inin yaşadığı köylerde 

okul sayısı yok denilecek kadar azdı. Bu okullara 
kentlerden gönderilen az sayıda öğretmen de köy-
lerde tutunamamakta ve başarılı olamamaktaydı. 
Ayrıca köy insanının eğitim gereksinimi sadece 
okur yazarlıkla sınırlı değildi, bulaşıcı hastalıklar-
la savaşamamakta ve üretimini ilkel yöntemler-
le yapmaktaydı. Kurtuluş Savaşı’nın ağır yükünü 
çeken köylüler henüz demokrasiyi yaşatacak cum-
huriyet yurttaşı niteliğine kavuşamamış, kısacası 
uygar toplumun tüm nimetlerinden yoksundular. 
Asıl önemlisi, 1930-40’larda köye hizmet götür-
mek çok zordu. Cumhuriyetle birlikte girişilen 
köye hizmet çabaları; ya köylünün beklentilerine 
uymadığı ya da becerilemediği için yarım kalmış-
tır. Başarı için köylünün dilinden anlayan yeni bir 
aydın tipine gereksinme vardı. Bu da köylünün 
kendi içinden çıkarılabilecekti. İşin bu ‘püf’ nok-
tasını ilk yakalayan kendisi de bir köylü çocuğu 
olan büyük eğitimcimiz İsmail Hakkı Tonguç’tur. 
Büyük güçlüklerle öğrenim olanağı bulan Tonguç, 
Köy Enstitüsü Sistemi’nin hem kuramcısı hem de 
kurucusudur” diye belirtti.

Köy Enstitüleri üzerine geniş bir literatür oluşma-
sına karşın hâlâ bu kurumların tam anlamı ile kav-

Eğitimde Rönesans dönemi olarak nitelendirilen, Türkiye’nin aydınlanma 
döneminin yapı taşlarından Köy Enstitüleri’nin fi kir babası olan bir eğitim 
devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç ölümünün 49. yılında anıldı. 
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ranamamış olmasında ve Köy Enstitülerine ilişkin 
birbirinden çok farklı değerlendirmelerin, çelişkili 
açıklamaların yapılabilmesinde siyasal saplantı-
lar ve duygusal tepkilerin önemli bir rol oynadığı 
söyleyen Yrd. Doç Dr. Seçkin Özsoy ise Köy Ens-
titüleri konusunda kendi içinde tutarlı bir yargı-
ya varabilmenin belki de tek yolunun sağlam bir 
‘tarih duygusu’na sahip olmak gibi göründüğünü 
belirtti. Böylece, duyguların ve önyargıların etki-
sinden kurtulup, Köy Enstitülerini bir ‘tarih nesne-
si’ olarak aklın ve mantığın ışığında çözümleme-
nin mümkün olabileceğini, ancak tarihsel olgulara 
bugünkü yargılarımızı koşullanmışlıklarımızı işin 
içine katmadan nesnel bir biçimde çözümleme-
nin yönteminin henüz bulunamadığını söyleyen 
Özsoy, “Bu yüzden, belki de Köy Enstitülerine en 
iyi yaklaşım, bu kurumları herkesin farklı biçimler-
de okuyup yorumlayabileceği birer tarihsel metin 
olarak görmektir. Tabii, hiçbir okumanın masum 
olmayacağını baştan kabul etmek koşuluyla... Bu 
bildiride, tarihsel bir olgu olarak Köy Enstitüleri, 
bu hareketin düşünsel temellerini oluşturan birin-
cil (aslî) öğeleri ile tarihsel koşullara göre geçici 
ve değişken olan ikincil (talî) öğeleri birbirinden 
ayırt edilerek, birincil öğelerden başta geleni ola-
rak gördüğümüz eşitlik ilkesi bağlamında ele alın-
maya çalışılmıştır. Köy Enstitülerinin güncelleşti-
rilmesi tartışmalarının bu tür birincil öğeler üze-
rinden yürütülmesinin daha uygun olacağı düşü-
nülmektedir. Köy Enstitülerini köye öğretmen 
yetiştiren bir kurumdan daha fazla bir şey haline 
getiren; fikir düzeyinde bile olsa, bugün ve gele-

cekte Köy Enstitülerinden söz edilmesini haklı ve 
hatta zorunlu kılacak bu tür birincil (pedagojik ve 
politik) öğeler bu deneyimin içinde bol miktarda 
bulunmaktadır ve hâlâ keşfedilmeyi beklemekte-
dir” dedi.

Cilavuz Köy Enstitüsü’nün tüm yaşamı boyunca, 
memleketi Ardahan ile Batı’daki dünya arasındaki 
geçiş yolu üzerinde bulunan bir simge olduğunu 
söyleyen Dr. Alper Akçam ise Bahtin’in kendisini 
aydınlatırken başkalarını da yeni bir bakış açısıyla 
yeniden önüne sürdüğünü belirtti ve “Sözgelimi, 
Octavio Paz’ı yeniden okumamı ve belki de daha 
iyi anlamamı da Bahtin sağladı. Anadolu Röne-
sansı Esas Duruşta adlı yapıtta milliyetçilerin ata 
saydıkları Ziya Gökalp, sosyalist geçmişimizin çok 
önemli adı Dr. Hikmet ve tamamen bir davranış 
adamı gibi görünen halk kültürü yeniden doğuş-
çusu İsmail Hakkı Tonguç arasında koşutluklar 
kurabilmemi sağladı. Marx-Engels’e uzanabilen 
bir geniş açılım içinde, farklı kaynaklardan ben-
zer yorumlar bulabilmek çok doğal ve insani bir 
sonuç. Birbirine çok aykırı gibi duran düşüncele-
rin temelinde benzeşen bir yargı gücü ve imge-
lem zenginliğinin varlığını görebilmek önemliydi 
benim için.” diye belirtti.

Açık oturumun ardından İsmail Hakkı Tonguç’la 
ilgili “Bir Eğitim Devrimcisi” adlı belgesel göste-
rimi yapıldı.
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İMO ANKARA ŞUBESİ
MEZUNİYET TÖRENLERİNDE

YENİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN YANINDAYDI

17 Haziran 2009 Çarşamba günü Spor Salonu’nda 
düzenlenen Gazi Üniversitesi mezuniyet törenine 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nden 
Şube Başkanı Nevzat Ersan, Yönetim Kurulu Üye-
leri Akif Ciyer ve Erdal Özbelen, Şube Sekreteri 
Buket Çelik ve Yedek Yönetim Kurulu Üyesi F. 
Akın Kurt katıldı. Nevzat Ersan, dereceye giren 
yeni mezunları tebrik edip, mesleğe hoş geldikle-
rini belirtti. Bütün mezunlara Oda rozeti ve ajan-
dası ile meslek hayatlarındaki ilk baretleri hediye 
edildi.

26 Haziran 2009 Cuma günü ise Atılım Üniversite-
si mezuniyet töreni üniversite bahçesinde yapıldı. 
Törene İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube 
Başkanı Nevzat Ersan ve Yedek Yönetim Kurulu 
Üyesi F. Akın Kurt katıldı. Nevzat Ersan, İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nde dereceye giren mezun-
ları tebrik edip, hediyelerini verdi ve bütün mezun-
lar İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin 
açmış olduğu standa davet edildi ve onlara da Oda 
rozeti, ajandası ve baretleri hediye edildi.

İnşaat 
Mühendisleri 
Odası Ankara 
Şubesi, Gazi 
Üniversitesi 
ve Atılım 
Üniversitesi 
İnşaat 
Mühendisliği 
Bölümü yeni 
mezunlarını 
mezuniyet 
törenlerinde 
yalnız bırakmadı.
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İŞSİZ MÜHENDİSLER İÇİN 
PİKNİK DÜZENLENDİ

Pikniğe, işsiz mühendislerin 
mesleki deneyimlerini geliştire-
bilmelerini sağlamak amacı ile 
sembolik bir ücret karşılığında 
düzenlenen “Bilgisayar Destekli 
Yapı tasarımı Mühendislik Yapıla-
rının Sonlu Elemanlarla Analizi” 
ve “İnşaat Yönetimi” kurslarına 
katılan işsiz üyelerimiz ile İMO 
Ankara Şube Yedek Yönetim 
Kurulu Üyesi Gökhan Marım, İMO 
Ankara Şube Araştırma Görevlisi 
Mahir Kaygusuz, İnş. Müh. Mus-
tafa Atmaca ve İnş. Müh. Kazım 
Karaağaç katıldı.

İşsiz mühendisler için moral olan piknikte, işsiz mühendislere düzenlenen eğitim programlarının 
devam ettirilmesinin gerekliliği ve piknik gibi etkinliklerin işsiz mühendisler arasındaki sosyal bağları 
güçlendirdiği konuşuldu. İleriki zamanlarda “Makro Programlama” kursunun da açılması için çalışma-
lar yapıldığı belirtildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Ücretli ve İşsiz Mühendisler 
Çalışma Grubu tarafından 14 Haziran 2009 Pazar günü Kızılcahamam 
Soğuksu Milli Parkına piknik düzenlendi. 
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KAMU VE ÖZEL İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI

“ULUSLARARASI KATILIMLI TARİHİ ESERLERİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELECEĞE GÜVENLE DEVREDİLMESİ 

SEMPOZYUMU-2” HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

Toplantıya ODTÜ’ den Erhan KARAESMEN ve Vesile Hatun AKANSEL, Gazi Üniversitesinden  Ali İhsan 
ÜNAY ve Ünsal SOYGÜR,  Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Halide SERT ve Esat PARTAL, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’ndan Yelda AYHAN, Uygulamacı Hikmet Yılmaz AKAR, İMO Diyarbakır Şubesi’nden 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Turan KAPAN, İMO Ankara Şubesi’nden Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Haluk EKİNCİ ve Şube Sekreter Yardımcısı Murat KARACAOĞLU  katıldı. 

Toplantıda, sempozyuma gelen 62 adet bildiri özetinin kurul üyelerinden gelen  değerlendirme form-
ları inceleme altına alındı ve değerlendirmeler neticesinde 58 adet bildirinin kabulüne ve geniş bildiri 
özetlerinin istenmesine karar verildi.

Sempozyum düzenleme kurulunca üzerinde görüşülmesi gerekli konuların da değerlendirildiği top-
lantıda Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan son hazırlık toplantısında tüm çalışmaların sonuçlan-
dırılması ve sponsorlukla ilgili firma ve kuruluşlardan gelen ve beklenen taleplerin değerlendirilmesi 
kararlaştırıldı. 

İMO Ankara Şubesi 18. Dönem Yönetim 
Kurulu’nun 2008’den bugüne kadar yaptığı çalış-
maları değerlendirmek amacıyla 9 Haziran 2009 
Salı günü İMO Kongre ve Kültür Merkezi Rüştü 
Özal Salonu’nda kamu ve özel işyeri temsilcileriy-
le bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya İMO Ankara Şube Başkanı Nevzat 
Ersan, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Taylan Ulaş 
Evcimen, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Haluk 
Ekinci, Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Özbelen, 
Şube Sekreteri Buket Çelik, Şube Sekreter Yardım-
cısı Murat Karacaoğlu ve şube işyeri temsilcilik 
komisyonu üyeleri ile işyeri temsilcileri katıldı.

Nevzat Ersan açılış konuşmasında, İMO Ankara Şube’nin bugüne kadar yaptığı çalışmaları başlıklar 
halinde sundu. 

Katılımcı kamu ve özel işyeri temsilcileri ise yapılan çalışmalar hakkında görüşlerini ve Ankara 
Şubesi’nden bekledikleri faaliyetleri belirttiler. Şube Bülteni, aidat sorunları, Kamu İhale Yönet-
meliği’nde yapılan değişiklikler, teknik gezi, kurslar ve seminerler, mühendislik ücretleri gibi konu-
larda eleştirilerini dile getiren temsilciler, işyeri toplantıları düzenlenmesini ve üyelerle daha sıkı ilişki-
ler kurulması gerektiğini belirttiler.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara ve Diyarbakır Şubeleri tarafından 15-16-17 Ekim 
2009 tarihlerinde Diyarbakır’da yapılacak olan “Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin 
Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi” Sempozyumu’nun Bilim, Danışma 
ve Düzenleme Kurulu toplantısı 12 Haziran 2009 tarihinde İMO Ankara Şubesi’nde 
yapıldı.
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BOLU TEMSİLCİLİĞİ
YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

Açılışa Vali Yardımcıları Hüseyin Doğan ve Cemal 
Yıldızer, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla 
Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Yazıcı, Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Emin Semercioğlu, Boluspor 
Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, İMO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Serdar Harp, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Züber Akgöl, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Levent Darı, Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bakır, 
Yönetim Kurulu Üyesi İlker Gündez, Yönetim Kuru-
lu Üyesi Metin Korkmaz, İMO Ankara Şube Başkanı 
Nevzat Ersan, Ankara Şube Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Haluk Ekinci, Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Akif Ciyer, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üye-
si Sayın Erdal Özbelen ve önceki dönem Merkez 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Göksoy 
katıldı. 

Açılışta İMO Ankara Şube’ye bağlı Düzce, Ereğli, 
Kırıkkale, Karabük, Afyon, Sivas, Kırşehir, Kayseri, 
Bartın ve Çorum ili temsilcileri, Bolu’dan Mimar-
lar Odası, Makine Mühendisleri Odası, Atatürkçü 
Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Der-
neği, Halkevi ve Eğitimsen Yöneticilerinin yanı sıra, 
inşaat mühendisleri, sivil toplum örgütlerinin yöne-
ticileri ve halkın da geniş katılımı oldu.

Açılış konuşmalarını sırasıyla Bolu Temsil-
cisi Cahit Çıngı, İMO Ankara Şube Başkanı 
Nevzat Ersan, İMO Yönetim Kurulu Başka-
nı Serdar Harp, Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz ve Vali Yardımcıları Hüseyin Doğan 
ile Cemal Yıldızer yaptı. Açılışın ardından 
konuklara yeni hizmet binası gezdirildi.

Aynı günün akşamı Bolu Koru Otel’de mes-
lekte 40 yılını ve 25 yılını dolduran mes-
lektaşlara plaketlerinin verildiği yemek 
düzenlendi. Yemekte bina alımına destek 
veren kişi ve kurumlara da katkıları dolayı-
sıyla plaket verildi.

Açılışta konuşma yapan İMO Ankara Şube 
Başkanı Nevzat Ersan, yeni hizmet ofisi-

nin temsilciliğe ve üyelere hayırlı olmasını diledi ve 
emeği geçen herkese teşekkür etti. “Bizler bu ülke-
nin hem mühendisleri hem de toplumsal duyarlılık 
sahibi insanları olarak, sahip olduğumuz mesleki 
bilgiyi toplumun hizmetine ve yararına kullanan, 
mesleğimizin sorunlarını toplumun ve ülkenin soru-
larından ayrı tutmayan bir geleneği temsil etmekte-
yiz” diye belirten Ersan konuşmasına “Bu nedenle, 
tüm meslek hayatımız boyunca mesleğimizin sahip 
olduğu önem ve özelliğin bizlere getirdiği sorumlu-
luğun farkında olarak hareket etmeye çalışıyoruz” 
diye devam etti.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Bolu Temsilciliği’nin 
yeni hizmet binası 6 Haziran 2009 Cumartesi günü İMO Merkez ve Ankara 
Şube yöneticilerinin katılımıyla açıldı.
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DEVRİMCİ YAZAR VE OZANLAR ANILDI

Devrimci yazar ve ozanların anıldığı etkinliğin açılış 
konuşmasını TMMOB Ankara İKK Sekreteri, EMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 
Pektaş yaptı. Pektaş konuşmasına “Değerli dostlar, 
vatan hainliğine devam eden çok sevgili dostlar, 
sevdalarını terk etmeyen değerli dostlar, koca ülke-
nin koğuşa çevrilmesine karşı direnen dostlar, hepi-
nizi TMMOB Ankara İKK adına saygıyla selamlıyo-
rum” diyerek başladı ve KESK ile Eğitim Sen’e karşı 
yapılan operasyonu, Yüksel Caddesi’ni kanlı çatış-
malara çeviren, orada insanlara saldıran eli kanlı 

cinayet şebekeleri ve kendilerine AK Parti söylen-
mesini isteyen AKP’yi bir kez daha kınadığını belirt-
ti. Pektaş konuşmasına “Bu ülkenin namusu olmuş, 
bu ülkenin geleceğini aydınlatmak için çabalamış, 
hapislerde çürütülmüş, vatan haini diye damga 
yemiş ozanlarımız Haziran ayı içinde farklı zamanda 
aramızdan ayrıldılar. Onlar sadece Türkiye’de değil 
dünyada da derin izler bıraktı. Biz onların bıraktık-
ları izleri takip etmeye çalışıyoruz, bundan sonra da 
aynı yoldan gideceğiz. Bu etkinlik TMMOB Ankara 
İKK olarak yaptığımız etkinliklerin devamıdır. Uzun 
süredir bu anmaları yapıyoruz. Değerlerimize sahip 
çıkıyoruz çıkmaya devam edeceğiz. Kimseden kor-
kumuz yok! İsterlerse coplasınlar, koğuşlara tıksın-
lar, sicillerimizi bozsunlar, biz vatan haini olmaya 
devam ediyoruz” diye devam etti. 

Ramazan Pektaş’ın ardından anma programı Özgür 
Başkaya’nın “Şeyh Bedrettin Destanı”nı okuması ile 
devam etti. Nâzım Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmed 
Arif ’i anlatan sinevizyon gösteriminin ardından 
Grup Günyüzü Müzik Topluluğu’nun söylediği tür-
küler izleyenleri coşturdu.

Haziran ayı içinde yitirdiğimiz devrimci yazar ve ozanlar; Nâzım Hikmet, 
Orhan Kemal ve Ahmed Arif, TMMOB Ankara İKK tarafından 3 Haziran 
2009 Çarşamba günü Ankara Sanat Tiyatrosu’nda (AST) düzenlenen 
etkinlikte geniş katılım ile anıldı.
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MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI, 
KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARIYLA BULUŞTU   

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Şehir 
Plancıları Odası Ankara Şubesi, Çevre Mühen-
disleri Odası Ankara Şubesi ve Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri; 7 Hazi-
ran Pazar günü yıkım tehdidi altındaki Mamak-
Dikmen-Yenimahalle kentsel dönüşüm alanların-
da barınma bürolarını ziyaret ederek dönüşümün 
mağdurlarıyla buluştu. Buluşmaya İnşaat Mühen-
disleri Odası Ankara Şubesi’nden Yönetim Kuru-
lu Sekreter Üyesi Taylan Ulaş Evcimen, Yöne-
tim Kurulu Üyesi Eylem Bilge Yazıcıoğlu, Yedek 

Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Yaşar Arıkan, Yedek 
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akın Kurt, Şube Sek-
reteri Buket Çelik ve Şube çalışanları katıldı.

Yenimahalle’de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 
Mamak’ta Derbent ve Dostlar Mahalleleri ve Dik-
men Vadisi’nde kentsel dönüşüme karşı mücade-
le eden mahalleliyle bir araya gelen mühendis ve 
mimarlar, destek mesajlarının yanı sıra barınma 
hakkı mücadelesinde sürecin sadece destekle-
yeni değil bileşeni olmak ve bu süreci birlikte 
örmek istediklerini vurguladılar. 

Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 
gerçekleşen buluşmada mahalleli; seçimlerden 
önce ‘mahalleliyle birlikte planlanacak, insan 
odaklı ve rant amacı gütmeyen bir proje’ sözü 
veren belediye başkanının seçildikten sonra 
yaptığı ‘eski proje devam edecek’ açıklamasının 
yarattığı moral bozukluğunu dile getirdi. Mahal-
lenin imar ıslah planının var olduğu ve sosyal 
donatı alanlarının hazır olduğu vurgulanan soh-
bette kentsel dönüşüm projesiyle yapılmak iste-
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nenin bu toprakları rant kapısı haline getirmek 
olduğu ifade edildi. 30 yıldır aynı mahallede otu-
ran kadınlar “madem bu topraklarda hakkımız 
yoktu, neden elektriği suyu getirdiler, bizden 
vergi aldılar” diye sordu. 

Mamak’taki Dostlar ve Derbent mahallelerinde 
yapılan sohbette ise yıkımlardan ve belediyenin 
hizmetlerini geri çekmesinden dolayı ağırlaşan 
yaşam koşulları öne çıktı. “Evlerin ne zaman ve 
nerede verileceğinin sözleşmede belirtilmesi 
bizim için çok önemli” diyen Mamaklılar aynı 
sorunları yaşayan Dikmen Vadisi halkının müca-
delesinden çok şey öğrendiklerinin altını çizdiler. 
Mamak’ta barınma hakkı mücadelesinin örgütle-
yicilerinden biri olan Mamak Belediye Meclisi 
Üyesi Yusuf Sağlık, barınma bürosu toplantıların-
dan çıkan karar ve talepleri önergelerle belediye 
meclisine sunduklarını ifade etti. Mimarlar Odası 
Ankara Şube Başkanı Nimet Özgönül de barın-
ma mücadelesinde örgütlülüğün önemine vurgu 
yaptı. 

Son olarak Dikmen Vadisi’ni ziyaret eden mühen-
dis ve mimarları, Büyükşehir Belediyesi’nin vadi-
de 4. ve 5. etap kentsel dönüşüm projelerinin 

iptali kararını kutlayan vadililer karşıladı. Dört 
yıldır sürdürdükleri mücadeleyle rant çetelerini 
durduran vadi halkı, karara sevinseler de bu kara-
rın mücadelenin sonu anlamına gelmediğinin 
altını çizdi. Rant çetelerinin gözünün her zaman 
vadide olacağını bildiklerini ifade eden vadi halkı, 
belediyenin iptal kararıyla daha önce imzalanan 
sözleşmelerin geçerliliğini yitirdiğini belirterek 
sözleşme imzalayıp vadiden giden aileleri evleri-
ne dönmeye çağırdı. 

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Nimet 
Özgönül, onyıllar önce dünyanın çeşitli yerlerin-
de uygulanan ve yarattığı problemler açığa çıkan 
kentsel dönüşüm modelinin bugün ülkemizde 
uygulanmasının tek açıklamasının rant olduğunu 
söyledi. 

Vadi halkını ziyarete gelen öğrenci Kolektif-
leri’nden üniversiteliler de yaptıkları konuşma-
da haklar mücadelesinde vadi halkından çok şey 
öğrendiklerini belirterek mücadeleleri arasındaki 
bağı güçlendirmek istediklerini, yaz döneminde 
barınma mücadelesini birlikte yürütmek istedik-
lerini ifade ettiler. 
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ULUSLARARASI DEPREM VE TSUNAMİ KONFERANSI 
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22 Haziran günü yapılan konferansın açılışına 
Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi Başkanı 
Prof. Jose Medem, Avrupa İnşaat Mühendisleri 
Konseyi Eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Richard Coackley, İTÜ Rektörü Prof. Muham-
med Şahin, İTÜ Rektör Danışmanı Prof. Ural 
Derin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Mahmut Küçük,  Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç, İMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Serdar Harp, İMO Yönetim Kurulu Sek-
reter Üyesi Levent Darı, İMO Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Züber Akgöl, İMO Yönetim Kuru-
lu Üyeleri İlker Gündez ve Metin Korkmaz ile 
İMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Cemal Gökçe ve İMO İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyeleri katıldı. 

Konferansın açılış konuşmalarını sırasıyla Ulus-
lararası Deprem ve Tsunami Konferansı Yerel 
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tuğrul 
Tankut, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar 
Harp, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi 
Eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Richard 
Coackley, Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi 
Başkanı Prof. Jose Medem, İTÜ Rektör Danış-
manı Prof. Ural Derin, Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük yaptı. 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi 
ve Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi ile ortaklaşa düzenlediği “Uluslararası 
Deprem ve Tsunami Konferansı” 22-24 Haziran 2009 tarihleri arasında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Hazırlıkları iki buçuk yıldır devam eden konferansa ABD’den Hindistan’a, 
Tayvan’dan Cezayir’e kadar 25 ülkeden, alanında uzman birçok akademisyen 
ve saha mühendisi katıldı. 
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Açılış konuşmalarında depremin ülkemiz için 
önemi, bu alandaki bilimsel gelişmelerin takip 
edilmesi, dünya nüfusunun büyük bir kısmının 
doğal afetler sonucu yaşanacak yıkımlardan 
olumsuz etkileneceği ve uluslararası kuruluş-
ların bu sorun çerçevesinde neler yapmaları 
gerektiği üzerinde duruldu. Konferansın açılışı 
birçok kesimden katılımcıyı bir araya getirdi. 

Prof. Mete Sözen’in sunumu ile başlayan kon-
ferans boyunca, dünyanın çeşitli ülkelerinden 
gelen 12 davetli konuşmacı sunumları ile aka-
demik oturumlara giriş yaptılar. 49 bildirinin 
sunulduğu konferansta deprem ve tsunami 
alanındaki son araştırma sonuçları katılımcıla-
ra aktarıldı. 

İlk gün yapılan üç 
akademik oturum 
genel olarak yapıların 
sismik özelliklerini 
tartışmaya açtı. Yapı-
lan davetli konuşmacı 
sunumları ise, teknik 
bilgiler vermekten 
ziyade İstanbul’da 
gerçekleşecek muh-
temel depremin 
sonuçları ve depreme 
karşı yapılması gere-
ken, teknik ve sosyal 
içerikli müdahaleler 
üzerinde yoğunlaştı.

Konferansın ikinci günü tsu-
nami ve geoteknik konuların-
da sunumlar yapıldı. Son gün 
ise sismik koruma, sismik 
kontrol ve sismik risk azalt-
ma çalışmalarının irdelendiği 
sunumlar gerçekleştirildi. 

Oturumların ardından “Zarar 
Azaltma Politikaları-İstanbul 
Bazında Bir Değerlendirme” 
konulu panel düzenledi.

Yaklaşık 300 kişi tarafın-
dan takip edilen konferansa 
yabancı katılımcıların da ilgisi 

büyüktü. Konferansta yapılan sunumların yarı-
sından fazlası yabancı bilim insanları tarafın-
dan gerçekleştirildi.

Konferansın ilk günkü oturumlarının ardından 
açılış kokteyli düzenlendi. İkinci günün akşa-
mında düzenlenen gala yemeğinde ise konuk-
lara İstanbul Boğazı tanıtıldı. Konferansın son 
günü kapanışın ardından İMO Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Konferans Düzenleme Kurulu ile çağrı-
lı konuşmacılar için teşekkür yemeği düzenle-
diler. Yemekte, Düzenleme Kurulu Üyeleri ile 
çağrılı konuşmacılara günün anlam ve önemini 
hatırlatacak küçük çini işlemeli hediyeler de 
takdim edildi.  
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İMO 41. DÖNEM OLAĞANÜSTÜ DANIŞMA KURULU 
SİM GÜNDEMİYLE TOPLANDI

İnşaat Mühendisleri Odası, Danıştay tara-
fından yürütmesi durdurulan “TMMOB 
İMO Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmet-
leri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belge-
lendirme Yönetmeliği” değişiklik taslağını 
görüşmek üzere 21 Haziran 2009 tarihin-
de Olağanüstü Danışma Kurulu Toplantısı 
düzenledi. 

İMO İstanbul Şubesi’nin ev sahipliğinde 
Point Otel’de gerçekleştirilen toplantının 
açılış konuşmasını İMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Serdar Harp yaptı. Serdar Harp’in 
ardından sırasıyla Eski İMO Başkanı Hilmi 
Yüncü, İMO Danışma Kurulu Üyesi İhsan Kaş, 
Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu Başkanı Mutlu 
Öztürk, Yetkin Mühendislik Kurulu Üyesi Fikret 
Keskinel, Ankara Şube Sekreter Üyesi Taylan 
Ulaş Evcimen, Adana Şube Başkanı Sadi Süren-
kök, Muğla Şube Başkanı Alifer Atasever, İzmir 
Şube Sayman Üyesi Ayhan Emekli, Diyarbakır 
Şube Sekreteri Turan Kapan, Balıkesi Şube Baş-
kanı Hikmet Cesur, Aydın Şube Başkanı Kazım 
Zeyrek, İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe söz 
aldı. 

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp konuş-
masında 30 Ekim 2005 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren SİM Yönetmeliği-
nin bazı maddelerinin yürütmesinin Danıştay 8. 

Dairesi’nin 1 Mart 2009 tarihinde verdiği karar-
la durdurulduğunu ancak yürütmeyi durdurma 
kararının bir yok sayma, ortadan kaldırma olma-
dığını, SİM Yönetmeliği ile ilgili hukuki sürecin 
başlamış ve devam ettiğini belirtti. “Bu sürecin 
uzun sürme veya aleyhimize sonuçlanma ihti-
malini göz önünde bulundurarak, Danıştay’ın 
yürütmeyi durdurma gerekçelerini bertaraf ede-
cek çözümlerin, süreçte boşluk oluşturmayacak 
şekilde üretilmesi ve hayata geçirilmesi gerek-
tiği düşüncesindeyiz” diye devam eden Harp 
“Danışma Kurulumuz bugün bu amaçla toplandı; 
inanıyorum ki Danışma Kurulumuzun katkılarıy-
la yönetmelikte gerekli değişiklikler yapılacak, 
kamuoyuna mesleki uygulamalar konusundaki 
kararlılığımız bir kez daha gösterilecektir” dedi.
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İMO YÖNETİMİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI 
MUSTAFA DEMİR’İ ZİYARET ETTİ

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, Yöne-
tim Kurulu II. Başkanı Alaettin Duran, Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Levent Darı, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Züber Akgöl ve İMO Genel 
Sekreter Yardımcıları Ayşegül Bildirici ile Gül-
süm Sönmez’den oluşan heyet, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı görevine atanan Mustafa Demir’i 
12 Haziran 2009 Cuma günü makamında ziyaret 
ederek başarı dileklerinde bulundu. Ziyarette 
Bakanlığın alanına giren bazı konularda değer-
lendirmeler de yapıldı.   

Bakan Demir’e yeni görevinde başarılar dileyen 
Serdar Harp, İMO’nun yıllardır sürdürdüğü çalış-
malar nedeniyle Türkiye’nin yararına kullanılabi-
lecek bilgi, deneyim ve birikime sahip olduğuna 
dikkat çekti. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olması 
sebebiyle yapı denetim sisteminin etkin ve yaygın 
kullanımının önemini hatırlatan Harp, sorunların 
çözümünde İMO’nun Bayındırlık Bakanlığı ile 
ortak çalışabileceğini kaydetti.  

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ise, 
sorunları bildiklerini söyleyerek İMO’nun çalış-
malarını yakından takip ettiklerini ve Odalarla 
birlikte çalışma kapısını sonuna kadar açmak iste-
diklerini vurguladı. “Planlama ve yapı sorunlarını 
İMO’yla birlikte çözmek istiyoruz” diyen Demir, 
“yapı denetimi alanında envanter kayıtlarını tes-
pit etmediğimiz yapıları sağlıklı bir şekilde belir-
lemek zorundayız. Yapı sisteminde artık denetim 
dışı malzeme kullanımını engellemeliyiz” dedi. 
Demir, mühendislik disiplinleri arasında iş birliği 
sağlayacaklarını da belirtti.

İMO heyeti, Demir’in ardından Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük’ü 
ziyaret etti. Ziyarette inşaat mühendisliği ve etik 
konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Demir ve Küçük’e İMO’nun hazırlayıp 
yayınladığı “50. Yılda 50 Eser” kitabı hediye 
edildi.

İMO Yönetim Kurulu’ndan bir heyet, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Mustafa 
DemirDemir ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut KüçükMahmut Küçük’ü 
makamında ziyaret etti.

İMO  ANKARA  ŞUBE  BÜLTEN  HAZİRAN  2009

15

HABERLER



Sivas Katliamı’nın üzerinden bir yıl daha 
geçti. 16 yıl önce bugün, bu ülkenin 35 
aydınlık insanı tüm dünyanın gözleri önün-
de büyük bir vahşetin kurbanı oldu. Saldırı 
asla “anlık” ve “münferit” bir olay değildi. 
Aynı nefret daha önce Malatya, Maraş ve 
Çorum’da da kusulmuştu ve nefreti kusan-
ları bu ülke çok iyi biliyordu. 

Sivas’ta katliam yalnız 35 insana karşı ger-
çekleştirilmiyordu. Saldırının asıl hede-
fi, adil ve özgür bir ülke talebiydi. Hedef 
alınan, bu toprakların onyıllardır biriken 
devrimci-muhalif damarıydı. 

Hükümetin ve ilgililerin katliam karşısın-
daki hareketsizlikleri ile adeta saldırının 
nihayete ermesini beklemeleri ise, yaşanan 
vahşetten çok daha düşündürücü bir tablo-
yu ortaya çıkarmıştır. Aradan geçen sürede 
yaşananlar bunu doğrular niteliktedir. 

Katliamın 16. yılında dahi gerçek sorum-
lulardan hesap sorulmamış olması, katlia-
mın ardındaki karanlık zihniyetin mahkum 
edilmek bir yana, nerdeyse koruma altına 

alınması Sivas’ta yaşananların gerçek nite-
liğini de göz önüne koymaktadır. 

Sivas’ta yaşananlara dair yapılamayan 
hesaplaşma bugün; kurumsallaşan gerici-
lik, tarikatlarla örülmüş bir toplum, emper-
yalizmle bütünleşik bir neoliberal anlayış 
ve halk karşıtı bir toplumsallık modeli ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu nedenle, “Sivas’ı unutmamak” katliam-
da yitirdiklerimize karşı ödenmez bir borç 
olduğu kadar tüm toplumsal muhalefet 
için tarihsel bir görevdir de aynı zamanda. 
“Sivas’ı unutmamak, unutturmamak” şiarı 
ancak her alanda yükselecek kapsamlı ve 
sürekli bir toplumsal mücadele içerisinde 
anlamlı ve gerçek bir zemine kavuşabilir. 
Gericilik ve toplumsal yıkım politikaları 
ancak bu yolla ülkenin kaderi olmaktan 
çıkarılabilir. 

Bu inançla, 16. yılında Sivas Katliamı’nı bir 
kez daha lanetliyor, yaşamını yitiren arka-
daşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.

BASIN AÇIKLAMASI

16. YILINDA 
SİVAS KATLİAMI’NI LANETLİYOR, 

YAŞAMINI YİTİRENLERİ 
SAYGIYLA ANIYORUZ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından, 2 Temmuz 2009 
Perşembe günü Sivas Katliamı ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
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Çorum Valiliği tarafından düzenlenen İl 
Koordinasyon Kurulu toplantısında Çorum 
Valisi Mustafa Toprak’ın, meslektaşımız Jeo-
loji Mühendisi Veysel Uykan’ı kılık kıyafeti 
gerekçe göstererek azarlaması ve toplantı-
dan çıkarmasını kabul edilemez buluyor ve 
protesto ediyoruz.

Çorum Valisi Mustafa Toprak’ın tavrını renci-
de edici, çağdışı olarak değerlendiriyoruz.

Mühendisler ve tabiî ki bütün kamu çalışan-
ları kimsenin emir eri değildir. Makamı ve 
mevkii ne olursa olsun, kimsenin bir başkası-
na böyle davranmaya hakkı yoktur.

Ezmeye, hükmetmeye çalışan o ilin en üst 
düzey yetkilisidir. Ezilen, kırılan ise emeği 
ile geçinen kamu çalışanı bir mühendistir. 
Çorum Valisi bulunduğu makamdan aldığı 
güç ve yetkiyi otoriter emellerine alet etmek 
istemiş, bu yolda bir meslektaşımız zor 
durumda bırakmakta beis görmemiştir. 

Azarlayan da azarlanan da kamu görevi yap-
maktadır. O halde Çorum Valisi’ne sormak 
gerekiyor: Bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? 
Kamu görevlilerine böyle insani olmayan bir 
biçimde davranmak hakkını hangi yasal daya-
nakta buluyorsunuz? Vali olmanız saldırgan 
tutum takınmanızı, aşağılayıcı davranmanızı 
sağlar mı?

Valinin nereden güç aldığı açıktır. Bu talihsiz 
olay, son yıllarda özellikle başbakanın soru 

soran, sorununu iletmeye çalışan vatandaş-
larına karşı takındığı saldırgan tutumun bir 
yansımasıdır. Başbakan vatandaşını azarla-
dıktan sonra, bir valinin kamu görevlisini 
azarlamasına şaşırmamak gerekmektedir.

Kamu idaresinde baskıcı, otoriter, insani 
olmayan bir tarz hakim hale gelmiştir ki, 
bunun örneklerinin sık yaşanmaya başla-
masına dikkat çekmek istiyoruz. Bu ülke-
nin en dinamik, en üretken potansiyeline 
sahip mühendislerin, üretim sürecindeki 
rolü ve öneminin değil de, kılık kıyafetinin 
kriter alınmasını çağdışı bir yaklaşım olarak 
görüyoruz. Yaşanan talihsiz olayın toplan-
tıya katılanların, gazetecilerin, kameraların 
önünde vuku bulmuş olmasını insan hakkı 
ihlali olarak değerlendiriyor ve Çorum Vali-
sini tüm kamu çalışanlarından özür dilemeye 
çağırıyoruz.

Anlaşılan o ki Çorum Valisi mazruftan daha 
çok zarfa önem veren bir zihniyetin temsil-
cisidir.

Çorum Valisi utanılası bir kötülüğe yol açmış-
tır; asıl Valinin utanması gerekmektedir ama 
biliyoruz ki, o değil, 21. yüzyılda hâlâ bu 
zihniyetle hareket eden kamu yöneticisine 
sahip bir toplum olmanın utancını bizler 
yaşayacağız. 

BASIN AÇIKLAMASI

MÜHENDİSLER EMİR ERİ DEĞİLDİR

Çorum Valisi’nin, bir jeoloji mühendisini azarlayarak toplantıdan 
çıkarmasıyla ilgili olarak İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 19 Haziran 
2009 tarihinde açıklama yapıldı.
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Mezuniyetinizden dolayı hepinizi en içten duy-
gularımızla kutluyoruz.

İnşaat mühendisliği ailesine hoş geldiniz.

Dayanışma, yardımlaşma, birlikte öğrenme, 
öğrenerek gelişme ve yan yana yürümenin mes-
leki alanımızdaki çatısı olan İnşaat Mühendisle-
ri Odası, tıpkı ‘kardeş kalbin kapısını’ açar gibi 
sizlere kapısını açıyor.    

Odamız, 1954 yılında çıkarılan 6235 sayılı 
Yasayla kurulan Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği Yasası’na dayanarak 19 Aralık 1954 
tarihinde kurulmuş, kamu kurumu niteliği taşı-
yan bir meslek örgütüdür. Yasa gereği; mühen-
disler ve mimarlar, mesleklerini icra edebilmek 
için TMMOB’ye bağlı Odalara üye olmak zorun-
dadırlar. Aynı şekilde yasamız mesleki kıdemin, 
Odaya üye olunduğu an başlayacağına hükmet-
miştir. 

İnşaat Mühendisleri Odası, yasa gereği kurulan 
ilişkiyle yetinmek istememekte, yasayla tanım-
lanmış Oda-üye ilişkisinin sınırlarını genişlet-
meyi ve hatta kaldırmayı hedeflemekte, mes-
lektaşlarımızın iyi bir mühendis, iyi bir aydın, 
iyi bir yurttaş olma hassasiyetleriyle Odaya üye 
olmasını istemektedir. 

İnşaat mühendisleri, sektörümüzün bütün 
olumsuzluklarından birebir etkilenmekte, işsiz-
lik, güvencesizlik, çalışma koşularının sağlıksız-
lığı, çalışma saatlerinin düzensizliği, ücretlerin 
düşüklüğü, işe girmede ve ücretlendirmedeki 
haksız ve rencide edici rekabet mesleki niteli-
ğin ve devamlılığın belirleyicisi olmaktadır. 

Son yıllarda varlığını iyice hissettiren kriz orta-
mında olumsuzlukların daha da ağdalaştığını, 
hatta kalıcı hale gelme eğilimi taşıdığını yaşa-
yarak görüyoruz. İnsan böyle zamanlarda kader 

birliği yapmaya, yan yana durmaya, birlikte dav-
ranmaya ihtiyaç duyar. 

Odamız bu ihtiyacın yarattığı sonuçları meşru 
görmekte, örgütlenmesine bu çerçevede yön 
vermektedir. 

Unutulmamalıdır ki örgütsüzlüğün telafi edile-
mez sonuçlara yol açacağı bir zaman dilimin-
den geçiyoruz. Bu süreçte ya büyük sermayeye 
eklemlenilecek ya da örgütlü mücadele ile ayak-
ta kalacaktır.

Bizlerin; kamuda/özel sektörde ücretli olarak 
çalışanların ya da küçük çaplı işinde yaşam 
mücadelesi verenlerin örgütlenmekten başka 
şansı yoktur.

İnşaat Mühendisleri Odası 70 bini aşkın üyesiy-
le, hak aramanın, kazanmanın, mesleki niteli-
ği yükseltmenin, geleceği bugünden kurgula-
manın, bilimsel ve mesleki gelişmelere hâkim 
olmanın çatısıdır.

İMO,  bir ömre yayılacak mesleki sürecinize adı-
mı attığınız bu günlerde sizleri yanında görmek 
istiyor; on binlerce meslektaşımızın arasında 
yerinizi almanız için kapısını sizlere açıyor.  

İnşaat Mühendisleri Odası 
41. Dönem Yönetim Kurulu 

TMMOB‘NİN TEMEL İLKELERİ ve 
ÇALIŞMA ANLAYIŞI

Temel İlkeler

TMMOB ve bağlı Odaları; 
• Mesleki demokratik kitle örgütüdür. 
• Demokrat ve yurtsever karakterdedir. 
• Emekten ve halktan yanadır. 
• Anti-emperyalisttir; Yeni Dünya Düzeni teori-

lerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. 

YENİ MEZUNLARIMIZA, 
GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZA  

MEZUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRIM
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• Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her ola-
yını siyasetle ilişkili görür. 

• Barıştan yanadır. 

• İnsan hakları ihlallerine karşıdır; insanlık 
onurunun korunmasından yanadır. 

• Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur; 
gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalış-
malardan alır. 

• Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve 
halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul 
eder. 

• Politikanın oluşturulmasında ve uygulanma-
sında demokratik merkeziyetçi yöntemleri 
uygular. 

• Karar alma süreçlerinde demokratik ve katı-
lımcıdır. 

• Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının meslek alanlarını düzen-
ler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. 

• Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında 
durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm 
önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi 
için çaba sarf eder. 

• Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar 
içinde tartışmasız yer alır. 

• Sendikalar, Demokratik kitle örgütleri ve 
sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik 
işbirliği içerisindedir.

Çalışma Anlayışı

• TMMOB ve bağlı Odaları; 

• Toplumdan soyutlanmış seçkin mühendis ve 
mimarların örgütü değil, aksine toplumun 
içinde yer alan, onun bir parçası olarak top-
lumla etkileşim içinde bulunan, 

• Temsili demokrasi alanının daraltılması ve 
biçimsel uygulamalar yerine, birlikte düşün-
me, birlikte üretme ve birlikte yönetme 
mekanizmalarını güçlendirici çabalara yöne-
len, 

• Rant gruplarının otoriter, sınanamayan, 
hesap vermeyen yönetimlerin aksine, örgüt 
içi demokrasisi güçlendirilmiş, seçim dışında 
da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren, 

• Profesyonellerin ve uzmanların örgütü anla-
yışını reddeden; aksine kitle örgütü niteliği 
ile organlarına dayalı çalışmayı yürüten, 

• Siyaset dışı kalma anlayışlarının tam tersi-
ne; her koşulda ve her zaman siyaset yapan, 
siyasetin dar tanımını aşan anlayışları yapıya 
egemen kılan, 

• Üye ile ilişkilerini, devlet ve egemen kesim-
lerle olan ilişkilerinin önüne koyan, resmi 
otorite ile her türlü diyaloga ve işbirliği-
ne açık ama işbirlikçi yaklaşımların dışında 
kalan, 

• Örgüt işlevinin deforme edilmesi anlamın-
daki hizmet üretimini reddeden, aksine üye-
lerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek 
düzenlemeler yapan, norm ve standartları 
oluşturan ve bunların gelişimine hizmet ede-
cek şekilde denetleyen, 

• Egemen kesim ve egemen kesim söylemi ile 
ters düşmeme anlayışını reddeden; aksine, 
üyesinin söz ve karar sürecinde yetki sahibi 
olmasını sağlayan, 

• Kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt 
etkinliklerini buna bağlama anlayışının yeri-
ne, örgütün kamuoyu önünde saygın yerini 
korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, örgüt 
etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi 
kararları ile belirleyen, 

• Meslek örgütü kavramını, demokratik kitle 
örgütü özelliğinin önüne çıkartarak, mes-
lekçi eğilimleri güçlendiren anlayışın aksine, 
mesleki- demokratik kitle örgütü anlayışları-
nı yaşama geçiren, 

• Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan iliş-
kisinde, anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışı 
yerine, ilişkilerinde bu yapıların toplum için-
deki işlevselliklerini ölçü olarak alan, 

• Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, ancak 
üyesinin büyük çoğunluğunu oluşturan ücret-
li çalışan mühendis ve mimarların konumları 
gereği, ücretli çalışan kesimlerle ve onların 
örgütleri ile ilişkilerini güçlü hale getiren, 

• Örgütün uluslararası ilişkilerini güçlendiren, 

• Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan 
ve ona göre politikalar üreterek yaşama 
geçiren, bir çalışma anlayışı içerisindedir.
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GÖKÇEK’E 
YARGITAY’DAN DA RET CEVABI GELDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 21 gün 
boyunca Ankaralılara habersiz Kızılırmak suyu içirdi-
ğini itiraf etmesi üzerine, İnşaat Mühendisleri Oda-
sı Ankara Şubesi’nin dönem sözcülüğünü yürüttüğü 
Ankaram Platformu tarafından 3 Haziran 2008 Salı 
günü, Ankara halkını kobay olarak kullandığını itiraf 
eden Gökçek’in Kızılırmak suyunun olumsuz etkileri-
nin ortaya çıkmaması için kente Kızılırmak suyunun 
öngörülen seviyelerde vermediğiyle ilgili veriler ve 
görüşlerin paylaşıldığı basın toplantısı düzenlemişti. 

Basın açıklamasında Gökçek’in 21 gündür Ankara’ya 
getirdiğini söylediği Kızılırmak suyundan sadece 
150 bin metreküp suyun kente verildiğini, aslında 
Ankara’nın kullandığı su miktarının 750 bin metreküp 
su olduğu, dolayısıyla ilk dönem rahatsızlıklar oluş-
masın diye Ankara’ya Kızılırmak’tan sadece beşte bir 
oranında su verildiği öne sürülmüştü. Yaptırılan ana-
lizlerde Kızılırmak suyunun sodyum, sülfat ve klorür 
değerlerinin yüksek olduğunu, bu nedenle etkilerini 
sadece şimdi değil, seneler sonra göstereceği iddia 
edilmişti.

Yapılan açıklama nedeniyle Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Melih Gökçek ve ASKİ genel Müdürlüğü tara-
fından, Ankaram Platformu Dönem Sözcüsü İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Nevzat 
Ersan aleyhine Ankara. 1. Sulh Hukuk ve 2. Sulh 
Hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı iki manevi tazminat 
davası açılmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gök-
çek 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde, Sabah Gazetesi 
ve muhtelif yayın organlarında yer alan açıklamalar-
da, ikinci Çernobil faciası başlığı ile Kızılırmak suyu-
nun Ankara halkının kullanması neticesinde pek çok 
rahatsızlığın meydana geleceği gibi asılsız iddialarla 
başarılı bir Belediye Başkanı olan müvekkiline ger-
çek dışı bir takım ithamlarla zan altında bıraktığını, 
davalının bulunduğu konumu kullanarak sorumsuzca 
açıklamaları ile vatandaşlar arasında panik yaratma 
çabası içerisinde bulunmak sureti ile müvekkili Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek ve üst 
düzey yöneticilerin kişilik haklarına eleştiri sınırı aşı-
larak saldırıda bulunduğundan, 1.500,00 YTL manevi 
tazminatın, basın açıklaması tarihi olan 4.6.2008 tari-
hinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsi-
line karar verilmesi talebi ile dava açmıştı. 

Bu davada Nevzat Ersan’ın savunmasında; Yazılı açık-
lamanın “Ankaram Platformu Su Hakkı Girişimi” adına 
yapılan bir açıklama olduğu, “Ankara Platformu’nun” 
çok sayıda dernek, vakıf, sendika ve odanın bir araya 
gelmesi ile oluşan bir birliktelik olduğu, Ankara ile 
ilgili sorunlar konusunda kendi üyelerini temsilen 
kamuoyunu aydınlatmak amacıyla görüş ve önerile-
rini zaman zaman açıklayan ve bu doğrultuda çeşitli 
etkinliklerde bulunan örgütsel dayanışmanın somut 
bir biçimi olduğu, bu anlamda da Ankara’da yaşayan 
herkesi ilgilendiren su sorunuyla ilgili görüş ve değer-
lendirmelerin kamuoyuna sunmak amacıyla yazılı 
açıklamanın okunmasının müvekkili tarafından ger-
çekleştirildiği, dava dilekçesinde ileri sürülen manevi 
tazminat davasının dayanağı olarak gösterilen görüş 
ve değerlendirmelerin haklılığının bulunmadığı, 
“Ankara Suyu” ile ilgili olarak müvekkilinin eleştirile-
rini, kaygılarını haklı gösterecek nitelikte çok sayıda 
bilimsel çalışma ve bu bilimsel çalışmalar sonunda 
ulaşılmış bilimsel veriler bulunduğu, bu anlamda DSİ, 
TMMOB, ODTÜ, Gazi Üniversitesi ve Ankara Valiliği 
Sağlık Müdürlüğü’nün yazılarında da davacı tarafın 
ileri sürdüğü savların ve yaptığı değerlendirmelerin 
geçersiz kılar nitelikte olduğu ve yeni bir arıtma siste-
mi kurulması gerektirdiği, bu nedenlerle haklı gerek-
çeleri bulunmayan davanın reddine karar verilmesi 
talep edilmişti.

Davanın kararı ise şu şekilde olmuştu; “Türkiye Cum-
huriyeti, Anayasanın ikinci maddesinde yer alan 
Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devletidir. 
Demokrasinin gereği, kamu gücünü elinde bulundu-
ran siyasi erklere karşı, toplum, dernek, sendika vakıf 
ve Oda’lar vasıtası ile örgütsel dayanışma içerisinde 
bulunmaktadır. Bu örgütsel dayanışma içerisinde 
bulunan kurum ve kuruluşlar görevlerini temsilcileri 
vasıtası ile yerine getirirler. Bu görevi yerine getiren 
temsilciler siyasi ve kamu gücünü elinde bulunduran 
kişi ve kuruluşların eylem ve davranışlarını zaman 
zaman kamuoyu ile paylaşmak sureti ile eleştiride 
bulunarak, yapılan işlerin kendilerince yanlış oldu-
ğunu gördüğü ve inandığı hususlarda açıklamalarda 
bulunabilirler. Bu açıklamaların yapılmasının temel 
nedeni, toplumun sağlıklı , mutlu ve güven içerisin-
de yaşayabilmesi, bunun içinde, kişinin, dünyada ve 
özellikle içinde yaşadığı toplumda meydana gelen 
ve toplumu ilgilendiren konularda bilgi sahibi olma-
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sını sağlayabilmektir. 
Bunun içindir ki toplum-
sal kuruluşların eleştiri 
ve bilgilendirme hakkı-
nı kullanması nedeniy-
le kişilik hakları zarara 
uğrasa bile, toplumu bil-
gilendirme hakkı üstün 
bir hak olarak hukuka 
uygunluk nedeni sayıldı-
ğından, kişilerin tazmi-
nat hakkı doğmayacağı 
açıktır. Bunun içindir 
ki açıklama yapılırken, 
yapılan bu açıklamadan 
dolayı hukuka aykırı-
lık teşkil edecek eylem, 
genel olaylardaki hukuka 
aykırı olan eylemlerden 
farklılık taşıdığından, bu 
farklılık değerlendirile-
rek yapılan açıklamanın 
hukuka aykırılık yada 
uygunluk sınırı belirlen-
melidir. 

Gerek yazılı ve gerekse 
görsel basında yer alan 
açıklamanın, “Ankaram 
Platformu” adına ve 
davalı tarafından açık-
landığı, bu açıklama bir 
bütün olarak incelendi-
ğinde, Ankara’da yaşayan 
tüm bireylerin içme ve 
kullanma amaçlı suyun 
kullanımı neticesi mey-
dana gelebilecek olum-
suzlukları toplumla pay-
laşmak amacı taşıdığı, 
siyasi kişiliği bulunan ve 
Kızılırmak suyunun geti-
rilmesi görevini üstle-
nen Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve üstdüzey yöneticilerinin kişilik haklarına 
saldırı niteliğinde görülmediğinden, açıklamanın 
yapılmasında kamu yararı bulunduğu değerlendiril-
diğinden davanın reddine karar verilmiştir” 

ASKİ Genel Müdürlüğü ise 2. Sulh Hukuk 
Mahkemesi’nde, Sabah Gazetesi ile muhtelif yayın 
organlarında yer alan açıklamalarında ikinci Çernobil 
faciası başlığı ile Kızılırmak suyunda sülfat, sodyum 

ve klorür değerlerinin yüksekliğine dikkat çekerek 
“Bunun etkileri şimdi değil yıllar sonra görülecek. 
Çernobil faciasından sonra dönemin bakanının çay 
içerek olayın etkilerinin olmadığını göstermeye çalış-
ması, sonradan Karadeniz Bölgesi’nde kanser vaka-
larının patlaması gibi içme suyundaki bu değerlerin 
yüksekliği de gelecek dönemlerde hipertansiyondan 
kalp hastalıklarına, böbrek yetmezliğinden anemiye 

Cengizhan ÇATAL

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Nevzat Ersan’a, Kızılırmak 
suyu konusunda açıklamaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 

Gökçek tarafından açılan davalar mahkeme tarafından reddedildi.

B
ÜYÜKŞEHİR Bele-
diye Başkanı Melih 
Gökçek’in 21 gün 

boyunca Ankaralılara habersiz 
Kızılırmak suyu içirdiğini itiraf 
etmesi nedeniyle Ankaram 
Platformu, yaptırdığı su 
analizlerini ve tespitlerini 
basınla ve Ankaralıyla 
paylaşmak adına bir basın açıklaması 
yapmıştı.

Yapılan açıklama nedeniyle, Gökçek, 
Ankaram Platformu Dönem Sözcüsü 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube 
Başkanı Nevzat Ersan alyehine Ankara 
1. Sulh Hukuk ve 2. Sulh Hukuk mahke-
melerinde ayrı ayrı iki manevi tazminat 
davası açmıştı. Gökçek ve ASKİ Genel Müdür-
lüğü tarafından açılan iki davanın da mahkeme 
tarafından reddedildiği öğrenildi.

Red kararını öğrenen Büyükşehir avukatlarının 
ise davanın reddedilmesini engellemek amacıyla 
Yargıtay’a itirazda bulunduğu öğrenildi.

İki davaya da red
Mahkemeye götürülen basın açıklamasında 

Gökçek’in 21 gündür Ankara’ya getirdiğini söy-
lediği Kızılırmak suyundan sadece 150 bin met-
reküp suyun kente verildiğini, aslında Ankara’nın 
kullandığı su miktarının 750 bin metreküp su 
olduğu, dolayısıyla ilk dönem rahatsızlıklar oluş-
masın diye Ankara’ya Kızılırmak’tan sadece beşte 
bir oranında su verildiği öne sürülmüştü. 

Yaptırılan analizlerde Kızılırmak suyunun sod-
yum, sülfat ve klorür değerlerinin yüksek oldu-
ğunu, bu nedenele etkilerin sadece şimdi değil, 
seneler sonra göstereceği iddia edilmişti. Bu basın 
açıklamasından dolayı Melih Gökçek ve Aski 
Genel Müdürlüğü ayrı ayrı olarak Ersan aley-
hine iki manevi tazminat davası açmıştı. Melih 

Gökçek’in gerekçe olarak kişilik haklarına eleştiri 
sınırı aşılarak saldırıda bulunulduğunu öne süre-
rek açtığı, fakat mahkeme tarafından reddedilen 
davada Nevzat Ersan verdiği yazılı savunmada 
şunları kaydetti:

“Basın açıklaması Ankaram Platformu adına 
yapılmış bir basın açıklamsıdır. Ankaram Platfor-
mu çok sayıda dernek, sendika, vakıf ve meslek 
odasının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir birlik-
teliktir. Ankara ile ilgili sorunların, konusunda 
kendi üyelerini temsilen kamuoyunu aydınlatmak 
amacıyla görüş ve önerilerini zaman zaman açık-
layan ve bu doğrultuda çeşitli çalışma grupları 
bulunan örgütsel dayanışmanın somut bir biçimi-
dir. Kaldı ki, kamu kurumu niteliğinde yaklaşık 
20 bin üyesi olan bir meslek örgütünün başkanı ve 
60 adet sivil toplum kuruluşunun dönem sözcüsü 
olmam nedeniyle bu açıklamayı kamu adına, 
Ankara’da yaşayan kentliler adına yapmam benim 
kamusal bir görevimdir. Hiçbir kişi ve kuruma 
karşı bir kastım söz konusu değildir. Bu nedenle 
tarafıma açılan bu davayı anlamakta güçlük çeki-
yorum.”
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ve sinir bozukluklarına kadar pek çok rahatsızlığa 
sebep olacak” şeklindeki beyanatıyla Ankara halkı-
nın Kızılırmak suyunu kullanması neticesinde Ankara 
halkında bu gibi pek çok rahatsızlığın meydana gele-
ceği gibi asılsız bir iddia ileri sürdüğünü, davalının 
açıklamaları ile gerçeği saptırdığını ve panik yaratma 
çabasında olduğunu, tacir niteliğine haiz bir kamu 
kuruluşu olan müvekkilinin söz konusu yazı nedeniy-
le kişilik haklarının saldırıya uğradığını, gerçek dışı 
ithamlarla zan altında bırakıldığını, ticari itibarının 
kamuoyu nezdinde zedelendiğini belirterek, 5.000,00 
YTL manevi tazminatın basın açıklaması tarihi olan 
04/06/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziy-
le birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talebi 
ile dava açmıştı.

Bu davada Nevzat Ersan’ın savunmasında ise; davaya 
konu yazının Ankara Platformu ve bu platformu oluş-
turan tüm örgütler adına yapılmış olduğu ve taraf ola-
rak gösterilmesinin doğru olmadığından davanın usul 
yönünden reddinin gerektiği, Ankara’ya içme suyu 
olarak getirilen Kızılırmak suyundaki değerlerden 
söz edilerek, meydana gelebilecek rahatsızlıkların 
ifade edildiği, keza davacının yaptığı alıntıda farklı-
lıklar bulunduğu, eleştiri niteliğindeki yazıda manevi 
tazminatı gerektirir bir durum bulunmadığı, kaldı ki 
eleştirileri haklı gösteren bir çok bilimsel çalışma ve 
veriler bulunduğu belirtilerek, haksız davanın reddi 
istenmiştir.

Bu davanın kararı da şu şekilde olmuştu; “Manevi taz-
minat istemine konu yazıda esas olarak Kızılırmak 
suyundaki Sülfat-Sodyum ve klorür değerlerinin 
yüksekliği vurgulanıp bu değerlerin gelecek dönem-
deki insan sağlığıyla ilgili olası olumsuz sonuçlarına 
değinilmiştir. Hemen belirtelim ki, gerek dava dilek-
çesinin 3. sayfasındaki 4 nolu paragraftaki açıklama-
lardan gerekse taraf vekillerince dosyaya sunulan 
analiz raporlarından Kızılırmak suyundaki sülfat-
klorür ve sodyum değerlerinin kabul edilebilir sınır-
ların üzerinde olduğu tartışma konusu değildir. 

Yine Ankara ilinin su ihtiyacının Kızılırmak’tan kar-
şılanması olgusun kamuoyunun bilgisi ve önemli 
derecede ilgisi dahilinde bulunan ve yoğun bir şekil-
de tartışılan bir konu olduğu mahkememizin malu-
mudur. Bu nedenle bu maddi vakıanın gerçekliği 
bağlamında HMUK’nun 238. maddesi gereğince ek 
bir gerekçeye de yer verilmemiştir. 

Bu durum karşısında somut uyuşmazlıkta, çözüm-
lenmesi gereken sorun Kızılırmak suyundaki normal 
değerlerin üzerinde bulunan sülfat-sodyum ve klo-
rür elementlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkileri olabileceğini söylemenin manevi tazminatı 
gerektirip gerektirmediğini tayin ve tespit etmektir.

Davalı Nevzat Ersan İnşaat Mühendisleri Odası Anka-
ra Şube Başkanı olup aynı zamanda bir dizi dernek, 
sendika, vakıf ve odanın ortak girişimi sonucunda 
oluşturulmuş “Ankaram Platformu Su Hakkı Giri-
şimi” isimli sivil toplum kurumunun sözcüsüdür. 
Bir başka anlatımla toplum sağlığı, kamu düzeni 
Ankara’nın gündemindeki ilk sırayı yer aldığı tartış-
masız bulunan su ihtiyacının karşılanması konusun-
da değerlendirme yapılması mümkün olan, dahası 
kendisinden böyle bir değerlendirme yapması bek-
lenen kişidir. Nitekim davalı Nevzat Ersan tazminat 
istemine konu haberde Ankara’daki su sorununa 
bütünsel bir perspektiften yaklaşmış, su ihtiyacı ile 
ilgili değerleri belirtip Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığını ve faaliyetlerini bu anlamda sözcü-
sü olduğu platform adına eleştirdikten sonra yine 
kendileri tarafından düzenlettirilen bir dizi analiz 
raporuna dayanarak Kızılırmak suyundaki yüksek 
değerdeki sülfat-sodyum ve klorürlere dikkat çekip 
bu değerlerin insan salığı üzerindeki olası olumsuz-
luklarını vurgulamıştır. Gerçekten dosya içerisinde 
yer alan bir dizi rapor davalının beyanını doğrula-
maktadır. 

Bu anlamda davacı tarafından dosyaya sunulan 
diğer analiz raporları Ankara’ya verilen suyun nor-
mal değerlerde olduğunu ortaya koyuyorsa da, bah-
si geçen bu çelişkili raporlar aslında asıl sorunu net 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu da Kızılırmak’tan 
temin edilip Ankara su şebekesine verilen suyun 
insan sağlığı açısından risk yaratıp yaratmadığı olgu-
sunun tartışmalı olmasıdır. Davalı Nevzat Ersan’ın da 
yaptığı, temsil ettiği Sivil Toplum Kurulu adına bu 
tartışmaya katılmak ve Sivil Toplum Kuruluşu’nun 
görüşlerini beyan etmektir. 

Dava konusu yapılan beyan güncel, oranlı, eleştiri 
sınırları içerisinde kalan ve davacı kurumun kurum-
sal ticari değerlerine hakaret niteliğinde olmayacak 
eleştirel bir açıklamadır. Belirtilen nedenlerle dava-
nın reddine karar verilmiştir.”

Gökçek ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından açılan 
iki davanın da mahkeme tarafından reddedildiğini 
öğrenen Büyükşehir avukatları davanın reddedilmesi-
ni engellemek amacıyla Yargıtay’a itirazda bulunmuş-
tu. Ancak Yargıtay da, 2009/6546 esas ve 2009/8413 
numaralı kararında 1. Sulh Hukuk Mahkemesi ve 
2009/5226 esas ve 2009/8088 nolu kararında 2. Sulh 
Hukuk Mahkemesi’nin verdikleri kararların onanma-
sına karar vermiştir.
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Kamuoyunun da bilgisi olduğu üzere, 
Danıştay Sekizinci Dairesi, 01.04.2009 
tarih ve 2008/11038 ile 2009/1182 esas 
nolu kararları gereği, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri 
Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmet-
leri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belge-
lendirme Yönetmeliği’nin bazı maddeleri 
ile Yönetmelik eki “Kredilendirmeye Esas 
Puan Dağılım Cetveli”nin yürütmesinin 
durdurulmasına karar vermiştir. 

Durdurulmasına karar verilen maddeler, 
SİM yönetmeliğinin meslek içi eğitim ve 
mesleki faaliyet kredilendirmeye ilişkin 
olan maddeleridir. Bu maddeler, aşağıda 
verilmiştir.

SİM yönetmeliğinin 7. maddesi; “SİM/SYD 
belgesini yenilemek isteyenler 2 yıllık periyotlar 
içerisinde en az 80 kredi puanı toplamak zorun-
dandır. Kredi puanları, mesleki faaliyet, mesleki 
deneyim, meslek içi eğitim, mesleki etkinlik ve 
akademik unvan olmak üzere beş ana konu çerçe-
vesinde verilir. Bu puanlar her uzmanlık alanı için 
ayrı ayrı değerlendirilir. Mesleki faaliyetten en az 
30, meslek içi eğitimden en az 20 puan toplamak 
zorunludur. Puan dağılımı Ek’teki gibidir.”

SİM yönetmeliğinin 10. maddesinin 1. fıkrası-
nın ç ve d bentleri; “ç. Oda tarafından düzenle-
nen SMM hizmetleri veya SYD hizmetleri ile ilgili 
meslek içi eğitim faaliyetlerine ve bilgi yenileme 
eğitimlerine katılmış olması, d. Yeterli kredi pua-
nını sağlamış olması.”

İLK VE ORTA 
ÖĞRETİM

ÜNİVERSİTE

MÜHENDİS MESLEK İÇİ 
EĞİTİM

MÜHENDİSLİK 
ÜRÜNÜ KONTROL

ŞEKİL1

SİM yönetmeliğinin 10. maddesinin 2. fıkrası-
nın c, ç ve d bentleri; “c. Mesleki faaliyetlerinde 
kredilendirmeye esas teşkil eden belgeler, ç. Mes-
lek içi eğitimde kredilendirmeye esas teşkil eden 
belgeler, d. Sahip olduğu akademik unvanlara ait 
belgeler.”

SİM yönetmeliğinin 18. maddesinin d fıkrası; 
“d. Meslek içi eğitim, mesleki etkinlik ve mesleki 
faaliyetleri bu Yönetmelikte verilen limitler içinde 
ilgili kurulların da görüşlerini alarak puanlan-
dırmak ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sun-
mak.”

8.05.2004 tarih ve 25475 sayılı Resmi Gaze-
tede Yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar 

İMO ve MESLEKİ
DÜZENLEMELER

İnş. Yük. Müh. Taylan Ulaş EVCİMEN

İMO  ANKARA  ŞUBE  BÜLTEN  HAZİRAN  2009

23

YORUM



Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana 
Yönetmeliği İMO’ya, “Dünya ve Ülkemizdeki 
inşaat mühendisliği alanındaki gelişmeleri ülke 
çıkarlarına uygun bir biçimde yaygınlaştırmaya 
çalışmak, gerekirse ülke dışındaki ilgili meslek 
örgütleriyle ilişki kurmak, üyelerinin okul sonra-
sı meslek içi eğitimini sağlamak, belgelendirmek, 
sertifika vermek, yetkin mühendis olmalarını sağ-
lamak,” yetkilerini vermektedir.

Mühendislik ürününün üretim süreci şekil 
1’de genel olarak verilmiştir. Bu şekil sadece 
ürün üretimine giden sürecin basamaklarını 
barındırmaktadır. Genel olarak incelenirse, 
orta ve yüksek öğrenimin ardından mühen-
dis olunmakta, mühendislik sürecinde sürekli 
eğitim/meslek içi eğitim ile dünya ve ülkemiz-
deki inşaat mühendisliği alanındaki gelişme-
ler takip edilmektedir. Üniversite eğitimi ile 
yetişen ve meslek içi eğitim ile bilgisini yine-
leyen/ yenileyen mühendisler mühendislik 
ürünü ortaya çıkarmaktadırlar. Mühendislik 
üretimi süreci ise kontrol mekanizması ile 
bir başka geliştirici alan olarak kendini ortaya 
koymaktadır.

Bu süreçlerin Türkiye’deki durumunu ince-
lersek, orta öğretim dershaneler olmadan 
yürüyemeyen, bireylerin her yıl sınavlardan 
sınavlara koştukları, üniversite kazanmanın 
hayatın kurtuluşu gibi gösterildiği bir dönem-
dir. Herkes üniversite okumak zorunda havası 
esmekte; ancak ilgi veya yetenek alanı belir-
lemek, meslek seçimine yönlendirmek gibi 
çalışmalar yapılmamaktadır. Bireyler genel 
olarak bilinçsiz olarak bir bölüme girmekte 
ve okumaktadırlar.

Üniversite eğitiminin sorunları ise çok daha 
ciddidir. Üniversiteler eğitim ve öğretim yapı-
lan kurumluk kimliği büyük ölçüde yitirmiş; 
gerekli sınıfları, laboratuarı, öğretim üyesi 
olmayan üniversiteler “her ile bir üniversite” 
politikası ile ardı ardına açılmıştır. Şehirle-
rin ekonomisini dışarıdan gelen öğrencilerle 
hareketlendirme gibi bir rant politikası güden 
hükümetler, ikinci öğrenim adı verilen üni-
versite bölümleri ile kapasite arttırma yoluna 
gitmişlerdir. Tüm bunların sonucunda yeter-
siz üniversitelerde daha çok öğrenci hayata 
atılma mücadelesi vermeye başlamıştır. Bu 
gün ABD’de bir milyon kişiye 750 mühendis-
mimar düşerken, Türkiye’de bir milyon kişi-
ye düşen inşaat mühendisi (sadece inşaat 
mühendisi!) sayısı 1000’in üzerindedir. Tüm 
bunların üzerine ciddi bir istihdam yaratacak 
hamleler olmadığı için de lise mezunu işsiz-
lik, üniversite mezunu işsizliğe çevrilmiştir. 
Bu durumdan mühendisler de çok ciddi etki-
lenmişlerdir.  

Mühendislerin meslek sürecinde bilgileri-
ni tazelemesi ve yeni bilgilere ulaşması her 
mühendisçe gerekli görülse de, bu bir yasa 
tarafından kanuni bir çerçeveye alınmamıştır. 
Türkiye’de meslek içi eğitim kurs ve semi-
nerleri başta İMO olmak üzere, üniversiteler, 
vakıflar, şirketler gibi birçok kurum tarafından 
yapılmaktadır. Mühendislerin aldıkları meslek 
içi eğitimin seviyesi genel olarak yetersizdir. 

Mühendislerin ürünlerinin kalitesinin kontrol 
edilmesinin en doğru yolu, mühendislik ürün-
leri olan projelerin ve imalatların insan önce-
likli politikalarla örülmüş kurumlarda, yeterli 
zaman sağlanarak eğitimli kişilerce kontrol 
edilmesidir. Ancak Türkiye’de projelerin ve 
imalatların kontrolü bir yana, projesi ve ima-
latı kontrol edilemeyen kaçak yapılaşmanın 
seviyesi göz önüne alındığında, bu söylemin 
ne kadar havada kaldığı ortadadır. 4708 Sayılı 
Yapı Denetim Kanunu bu sorunu çözmek için 
yola koyulmuş olsa da, piyasada işleyişinin 
çok farklı yönleri bulunmaktadır. Şantiye-
ye hiç gitmeyen imzacı yapı denetçiler, yapı 
denetim firmalarına çalışan imzacı projeciler, 

Türkiye’de meslek içi eğitim kurs ve 
seminerleri başta İMO olmak üzere, 
üniversiteler, vakıfl ar, şirketler gibi 
birçok kurum tarafından yapılmaktadır. 
Mühendislerin aldıkları meslek 
içi eğitimin seviyesi genel olarak 
yetersizdir. 

İMO  ANKARA  ŞUBE  BÜLTEN  HAZİRAN  2009

24

YORUM



asgari ücretlere çalışan genç mühendisler, 
denetim sürecinin gerekli görülen ücretler-
den çok düşüğe yapılması ve müteahhitlerin 
her istediğini yaptırabildikleri bir denetim 
piyasası 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu’nun 
en bilinen sıkıntılarıdır.  

Türkiye özelinde Şekil 1’de görülen tüm ilişki 
bağları ciddi boyutta sorunludur. Türkiye’de 
mühendislik hizmetlerinin düzgün biçimde 
yapılabilmesi ve bir deprem ülkesi olan ülke-
mizde insan hayatı ile birebir ilintili olan inşa-
at mühendisliği alanının düzgün işlemesi için 
bağlara müdahale edilmesi gerekmektedir. 

İnşaat Mühendisleri Odası, ana yönetmeliği-
nin verdiği yetkiyle mühendislik hizmetleri 
sistematiğindeki bu bağlantılara müdahale 
etmiştir. Bu müdahaleler, mühendis ve ürün 
arasındaki bağa ve düzenli meslek içi eğitim 
ile mühendis arasındaki bağa müdahale etmek 
olmuştur. Müdahalelerle çıkarılan yönetme-
likler sorunlar barındırmaktadırlar, ancak 
amacın mesleki alanda düzenleme yapılarak 
mesleğin daha düzgün ürün vermesi olduğu 
gözden kaçırılmamalıdır.

Mühendis ve ürün arasındaki bağa müdahale 
Yetkin Mühendislik yönetmeliği ile gelmiştir. 
Amaç, yukarıda nasıl olması gerektiği tarifle-
nen ürün kontrolünü başarıyla geçebilecek 
mühendislik ürünleri yaratabilme kapasite-
sinde olan mühendisleri belirlemek ve diğer 
mühendisleri bu konuma ulaşmaları için 
motive etmektir. Bu hedefin gerçekleşmesi 
için de belli kriterler konmak zorunda, sınav 
ile de unvan verilmesi gerekmektedir. Yetkin 
mühendislik yönetmeliği, İMO’ya üyelik şar-
tı aranması ve kamu çalışanlarının odaya üye 
olma zorunluluğu olmaması çerçevesinde 
iptal edilmiştir. İptal edilen maddeler revize 
edilerek Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeliği 
yürürlüğe sokulmuştur. 

İMO, meslekiçi eğitim ile mühendis arasındaki 
bağa da SİM yönetmeliği ile müdahale etmiş-
tir. Amaç, mühendislik ürünü üreten mühen-
dislerin bilgilerini sürekli tazelemeleri ve yeni 
bilgilerle donanmalarıdır. Bu hedefin gerçek-
lendirilmesi içinse alınan meslek içi eğitimin 

düzeyinin kontrol edilmesi gerekmektedir. 
Bu sorun da SİM yönetmeliğinde meslek içi 
eğitim kurulunun kontrolü ile yapılan eğitim-
leri kredilendirme ve mesleki faaliyete devam 
etmek için belli bir barajın aranması yolu ile 
çözülmüştü. Ancak yukarıda açıklanan kre-
dilendirmeye yönelik faaliyetlerini iptali ile 
de SİM yönetmeliği ana karakterini yitirmiş 
durumdadır. 

Mühendislik ürünü sistematiğinde üniversite 
ile mühendis arasındaki bağa SİM yönetmeli-
ği ile müdahale edilmiş, 3 yıl minimum çalış-
ma şartı aranmıştır. Ancak SİM yönetmeliği-
nin iptal edilmesi üzerine toplanan danışma 
kurulunda bu maddenin kaldırılması yönünde 
fikir birliğine varılmıştır. 

Yönetmeliklerin yeni halleri yürürlüğe girmiş 
ya da hazırlanıyor olsalar da, ana karakter-
leri yitirilmiş durumdadır. Her ne kadar ana 
yönetmeliğimiz, “…üyelerinin okul sonrası 
meslek içi eğitimini sağlamak, belgelendirmek, 
sertifika vermek, yetkin mühendis olmalarını sağ-
lamak,” yetkilerini veriyor olsa da, bu yetkiler 
sözden öteye gidememektedir. 

İMO için, daha kaliteli mühendislik ürünü 
üretilmesine yönelik yapılacak müdahale-
lerde daha ciddi önem verilmesi gereken 
tek alan kalmış durumdadır. O da, müdaha-
le etme yetkisi yasalarca İMO’ya verilmemiş, 
müdahale alanı olarak sadece üniversite son-
rası düzenlemeler tanımlanmış olsa da, üni-
versite eğitimidir. İnşaat Mühendisliği Eğitim 
Komisyonu (İMEK) bu konuda önemli çalış-
malar sağlamıştır ve 2009 Ekim ayı içerisinde 
İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurultayı yapıla-
caktır. Türkiye’de İnşaat Mühendisliği eğiti-
minin masaya yatırılacağı bu kurultay, üniver-
site eğitim düzeylerini, eğitim kaynaklarının 
eksikliklerini, Türkiye İnşaat Mühendisliği 
eğitimi politikasını gibi konularda İMO’yu 
somut sonuçlara ulaştıracaktır. İMO, somut 
veriler ışığında, eksik şartlarda eğitim göre-
cek binlerce mühendislik öğrencisinin mes-
leki eğitim sorunlarını azaltmak için üniver-
sitelerdeki meslek eğitimi üzerine yapacağı 
müdahaleleri belirlemelidir. 
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İŞÇİ SINIFININ TARİHE ARMAĞANI:
15-16 HAZİRAN

Toplumsal muhalefet açısından önemli ve unutulmaz bir 
dönüm noktası oluşturan 15-16 Haziran direnişi, Türkiye 
tarihine de damga vuran olaylardan biridir. Yükselen top-
lumsal hareket ve hak arama mücadelelerinin pek çok alan-
da kendini hissettirmeye başladığı yıllarda gelişen direniş 
hükümetin, sendika yasasını işçiler aleyhine değiştirme 
girişiminin ardından meydana gelmiştir ve Türkiye tari-
hindeki en büyük işçi eylemlerinden biri olarak tarihte yer 
etmiştir.

Çalışma yaşamını ve temel sendikalar mevzuatını düzenle-
yen Sendikalar Yasası’nda değişiklik yapan tasarı 1970’te 
Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin işbirliğiyle 
önce TBMM’den, ardından Senato’dan geçirilmişti. Yapı-
lan değişiklik, işçilerin sendika seçme özgürlüğünü önemli 
ölçüde kısıtlamakta ve sendika değiştirmeyi güçleştirmek-
teydi.

Tasarı, işçilerin istedikleri sendikaya serbestçe üye olmala-
rını ve beğenmedikleri sendikalardan ayrılmalarını güçleş-
tiren, toplu sözleşme ve grev haklarını kısıtlayan hükümler 
içermekteydi. Ayrıca, sendikaların Türkiye genelinde faali-
yet gösterebilmesi için ilgili işkolunda sigortalı çalışan işçi-
lerin üçte birini örgütlenmesi barajı getiriliyor, konfederas-
yon faaliyeti gösterilebilmesi için de sigortalı işçilerin üçte 
biri kadar üyeye sahip olması isteniyordu. 

Bu oranın, DİSK’in sahip olduğu üye sayının üstünde ol-
duğu tespit edilerek konulduğu iddia edildi. Kanunlaşan 
tasarı esas olarak Türk-İş’ten DİSK’e işçi akışını önlemeyi 
amaçlamaktaydı. DİSK ve bağlı sendikalar yeni yasaya tepki 
gösterdiler. Türkiye İşçi Partisi ise söz konusu yasa deği-
şikliklerini Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini açıkladı ve 
iptal davası açtı.

Söz konusu tasarı esasen, o yıllarda yükselen toplum-
sal dalganın en önemli bileşenlerinden biri haline gelen 
DİSK’i tasfiye amaçlı bir düzenlemeydi. Bu yolla, işçileri 
DİSK’ten uzaklaştırmak, DİSK’in giderek artan ve hükümet 
için önemli bir baskı unsuru oluşturan toplumsal etkisini 
kırmak amaçlanıyordu. Bu saldırı karşısında DİSK’li işçiler, 
sendikalarına sahip çıkmak ve hükümeti uyarmak üzere ha-
rekete geçtiler.  

15 Haziran 1970 günü DİSK’li işçiler ve sendikacılar, tasarı-
nın geri çekilmesi istemiyle İstanbul’un başlıca merkezleri-
ne doğru yürüyüşe geçtiler. Son bir buçuk yıldır bazı büyük 
fabrikalarda çeşitli işçi hareketleri ve direnişleri sürmekte 
olduğundan birçok fabrikada ve işçi semtinde de gerginlik 
artmıştı. Yürüyüş sırasında, kortejin geçtiği yerlerde bulu-
nan pek çok fabrikadan binlerce işçi de yürüyüşe katılmaya 
başladı. Gösterilen tepki esas olarak DİSK üyesi işçilerden 
geldiği halde, yürüyüşlere çok sayıda Türk-İş işçisi de toplu 
halde katıldı. 

Bu sırada Ankara, Adana, Bursa ve İzmir gibi kentlerde 
önemli destek eylemleri gerçekleştiriliyordu. Ankara ve 
İzmir’de olaylar oturma eylemi ve işyeri işgalleri biçiminde 
devam etti. Örneğin Ankara’da DİSK’e bağlı Basın-İş üyesi 
olan işçiler Ulusal Basımevi ile Ulus Gazetesi’ni iki buçuk 
saat boyunca işgal ettiler. Direnişi yönetmek üzere kurulan 

“Anayasal Direniş Komiteleri” gün içinde Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Meclis Grup başkanları, Güvenlik Kurulu, Çalış-
ma Bakanı ve Tabii Senatörlere 10 binden fazla protesto 
telgrafı çektiler. Çekilen protesto telgrafı şöyle yazılmıştı: 
“27 Mayıs Anayasası’nın temel esprisi olan direnme hakkımızı 
tasarılar meclislerden geri alınıncaya kadar kullanmaya kararlı-
yız. Sizi uyarmayı ulusal bir ödev sayarız.”

Günün devamında İstanbul’da, Silahtarağa ve Alibeyköy 
semtlerinde yürüyen beş bin işçi arasından dört işçi, polis 
tarafından tutuklanınca, işçiler Eyüp Karakolu’nu kuşata-
rak, tutuklanan işçilerin serbest bırakılmasını sağladılar. 

150 bin işçinin katıldığı 15-16 Haziran yürüyüşüne, hükü-
met ve polis, işçilere saldırarak cevap verdi. Kadıköy’de yü-
rüyüşe açılan ateş sonucu 5 işçi ölmüş, 85’i ağır olmak üze-
re 200’e yakın kişi de yaralanmıştır. Olayların birinci günü 
akşamı Bakanlar Kurulu 60 günlük bir sıkıyönetim ilan etti. 
DİSK ve bağlı sendikaların yöneticilerinin pek çoğu sıkıyö-
netim mahkemelerince tutuklandılar ve yargılandılar.

Olayların ardından CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, Ge-
nel Başkan İsmet İnönü ile birlikte partisi adına, TİP’den 
ayrı olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. 
Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasa değişikliklerini “Ana-
yasaya aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal etti. 

Direniş iki günle sınırlı kalmamış, sıkıyönetimin ilanına rağ-
men 12 Mart 1971’e dek sürecek bir hareketin başlangıcı 
olmuştur. İşçilerin anayasaya dayanarak direnişi ve yine 
anayasanın yol açtığı siyasal hareketlilikle birlikte oluşan 
atmosfer, 12 Mart 1971’deki askeri muhtırayla dağılmış, 
sonrasında anayasadaki hak ve özgürlüklerin sınırlandırıl-
masıyla, işçilerin dayandığı “anayasal özgürlük” kavramının 
önüne bir set çekilmiştir.

15-16 Haziran Olayları büyük bir yürüyüş ve fabrikalarda-
ki direnişlerle başlayan, Türkiye tarihindeki en büyük işçi 
eylemidir ve yine Türkiye tarihindeki ilk işçi ayaklanması 
olma özelliğini taşımaktadır. 

İşçi sınıfı bu iki gün boyunca sendikal haklarının ellerinden 
alınmasına karşı çıkmış ve bu konudaki politik iradesini or-
taya koymuştur. 15-16 Haziran, gerek katılımı gerekse de 
etkisi ve kazanımları bakımından bu zamana kadar aşılama-
mıştır. Direniş sonucunda elde edilen kazanım ise bu ülke-
nin işçi sınıfının kendi elleriyle yarattığı ve miras bıraktığı 
bir zafer olarak tarihimizdeki yerini almıştır.    

15-16 Haziran bugün 39. yılını geride bırakırken, Türkiye 
işçi sınıfı ve toplumsal muhalefeti açısından hala önemli 
bir yol göstericidir; halkın dayanışma ve mücadele ruhu et-
rafında örgütlenen taleplerine sahip çıkma kararlılığın bir 
simgesi olarak toplumsal belleğimizde hala canlı ve unutul-
maz bir yere sahiptir.
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MÜHENDİSLER ÜNVANLARINI GERİ KAZANDI
Mühendislik alanında bir süredir devam eden 
mesleki-idari tartışmalara ek olarak, hükümetin de 
Avrupa Birliği uyum süreci çalışmalarıyla ilişkilen-
dirdiği gelişmeler, 2005 yılında ilk somut sonucunu 
ortaya çıkarmıştı. Yapılan herhangi bir yasal düzen-
leme ya da hukuki karar olmaksızın, YÖK talimatı ile 
birçok üniversitede mühendislik bölümü mezunla-
rının diplomalarından “… Mühendisi ünvanı ile bu 
diplomayı almaya ve kanunların verdiği yetkilerden 
yararlanmaya hak kazanmıştır” ibaresi kaldırılmış, 
yerine “… Mühendisliği Lisansı Almıştır” ya da “… 
Mühendisliği Bölümünü Bitirmiştir” gibi ifadeler 
yerleştirilmişti. 

Böylece, 2005-2006 eğitim yılından itibaren mühen-
dislik bölümü mezunları, “mühendis” ünvanı ile 
mezun olamıyorlardı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği 
bölümünde de karşılaşılan bu uygulamaya dair Çevre 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından İTÜ’ye 
karşı açılan iptal davası sonuçlandı.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Çevre Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi’nin talebini yerinde bula-
rak diplomalara “MÜHENDİS” ünvanının yazılması 
gerektiği kararını aldı.

Böylece, diplomalarda mühendis ünvanının bulunma-
sının yasalarla düzenlenmiş bir hak olduğu ve yasa 
maddeleri dururken, hiçbir makamın bu yasaya aykırı 
olarak işlem yapılması yönünde talimat veremeyeceği 
bir kez daha vurgulanmış oldu.

Mahkemenin aldığı karar, aynı durumda olan tüm 
mühendislik mezunları için emsal teşkil ediyor. Bu 
açıdan, meslek ünvanları hakkında yapılan saldırı 
niteliğindeki düzenlemelere karşı da önemli bir kaza-
nım anlamına geliyor.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yöne-
tim Kurulu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklama:

2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Yük-
seköğretim Kurulu (YÖK) talimatı ile diplomalarda 
mühendis ve mimar unvanlarına yer verilmemek-
teydi. Bu durum aynı zamanda yetkin, yetkili veya 
uzman mühendis-mimar gibi uygulamalara da zemin 
hazırlamaktaydı.

Bu karar 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itiba-
ren YÖK talimatı ile bütün üniversitelerde diploma-
larda unvanlara yer verilmemesine dair uygulamanın 
hukuka ve mevzuata uygun olmadığını da ortaya 
çıkarmıştır.

Odamız, mesleğimizin uygulanması sürecinde mes-
lektaşlarımızın karşılaşacakları haksız her türlü işlem 
ve davranışa karşı önlemler almaya ve mesleki etkinli-
ğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

YÖK’ün mesleki unvanımıza yaptığı saldırı, yargı tara-
fından geri püskürtüldü.

20008 yılı içerinde üyelik talebi ile şubemize başvu-
ran yeni mezun meslektaşlarımızın diplomalarında 
mühendis unvanının yazılmadığı tespiti edilmiştir. 
Unvanın tekrar yazılması için ilgili üniversite rektör-
lükleri ile yapılan yazışmalardan anılan işlemin YÖK 
Genel Kurulu kararı gereği uygulandığı öğrenilmiş-
tir. İşlemin yasaya uygun olarak düzeltilmesi yani 
“mühendis unvanının diplomaya yazılması” talebimi-
zin reddi üzerine konu yargıya taşınmıştır.

Anılan Genel Kurul Kararı’nın uygulanmaya başlanma-
sından önce üniversite rektörlüklerince tüm mühen-
dislik diplomalarında unvan yazılırken, karar gereğin-
ce diplomalardan unvan kaldırılmıştır.

Oysa yasa açık ve nettir.

17 Haziran 1938 de kabul edilmiş ve 28 Haziran 1938 
günlü 3945 sayılı resmi gazetede yayınlanmış 3458 
sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanunun 
3. Maddesinde “Birinci maddenin (a) ve (b) fıkraların-
da yazılı vesikaları haiz bulunanlara (Yüksek Mühen-
dis) veya (Yüksek Mimar)  ve (c) ve (d) fıkralarında 
yazılı vesikaları haiz bulunanlara da (Mühendis) veya 
(Mimar) unvanı verilir. Bu unvanlar diploma veya ruh-
satnamelere de derc olunur.” denmektedir.

Yasa maddeleri dururken, bu yasaya aykırı olarak hiç-
bir makam keyfen ya da başka amaçlar güderek tali-
mat, yönetmelik, genelge, genel kurul kararı ile yasa-
ya aykırı işlem yapılması kararı veremez.

İdari yargı bu gerçeği bir kez daha tekrarlayarak 
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün YÖK 
Genel Kurul Kararı’nı gerekçe göstererek yaptığı usul-
süz işlemin iptaline ve diplomalarda yasa gereğince 
mühendis unvanı yazılmasına karar vermiştir.

Bu karar örnek bir karar olup, diplomalarında unvan 
yazmayan tüm meslektaşlarımız, diplomalarının yasa-
ya uygun olarak düzeltilmesi için üniversitelerine 
başvurmalıdır.

Odamızın, meslektaşlarımızı hak kaybına uğrata-
cak, meslektaşlarımız arasında sınıf farkı yaratacak 
her türlü uygulama karşısında mücadele etmeye 
devam edeceğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine 
sunarız.
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TMMOB GÜNCESİTMMOB GÜNCESİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ ODA KURULLARINDA 
GÖREV ALABİLMESİNİ İZNE BAĞLAYAN YÖK 
GENELGESİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Yükseköğretim Kurulu’nun üniversite öğretim eleman-
larının meslek odalarının yönetim ve denetim organla-
rında yer alabilmelerinin ancak görevlendirmeyle ola-
bileceği yönündeki genelgesinin yürütmesi Danıştay 
Sekizinci Daire tarafından durduruldu. 

AVRUPA SOSYAL FORUMU 
2010 İSTANBUL’DA TOPLANACAK 

6. Avrupa Sosyal Forumu 1. Türkiye Hazırlık Toplan-
tısı, 6 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da İstanbul 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası toplan-
tı salonunda yapıldı. Aynı gün saat 13:30’da Pangaltı 
metro çıkışında da kitlesel bir basın açıklaması gerçek-
leştirildi. Açıklama TSF adına TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı tarafından okundu.

YÖK BAŞKANI ÖRGÜTÜMÜZDEN VE BİLİM 
İNSANLARINDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
YÖK’ün üniversite öğretim elemanlarını meslek oda-
larının yetkili kurullarında görev almalarını izne bağla-
yan genelgesinin yürütmesinin durdurulması üzerine 
9 Haziran 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
Soğancı açıklamasında “Üniversiteleri yönetebilmek 
için ya üniversitelerin misyonuna layık olmak gerekir ya 
da istifa. YÖK, boş yere örgütümüzü, bilim insanlarını, 
üniversiteleri ve yargıyı meşgul etmiştir. YÖK Başkanı, 
kurumu adına örgütümüzden ve örgütümüz üyesi bilim 
insanlarından özür dilemelidir” diye belirtti.

3194 SAYILI İMAR YASASI’NDA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN TMMOB GÖRÜŞÜ 

TBMM KOMİSYONUNA GÖNDERİLDİ

3194 Sayılı İmar Yasası’nda yapılan değişikliğe iliş-
kin TMMOB görüşü 5 Haziran 2009 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bayındır, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu’na gönderildi.

39. YILINDA 15-16 HAZİRAN 1970 DİRENİŞİNİ 
YARATANLARI SELAMLIYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
15-16 Haziran 1970 direnişinin yıldönümü nedeniy-
le bir basın açıklaması yaptı. Soğancı açıklamasında 
“TMMOB, Türkiye mücadeleler tarihinin önemli günle-
rinden gördüğü 15-16 Haziranı, 15-16 Haziran direni-
şini yaratanları, DİSK‘i bir kez daha selamlamaktadır” 
diye belirtti.

TSF BİLEŞENLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye Sosyal Forumu Bileşenleri toplantısı 25 Haziran 
2009 tarihinde MMO İstanbul Şube salonunda yapıldı. 
Toplantıda, 19-21 Haziran günleri gerçekleştirilen ASF 
Viyana Hazırlık Toplantısı ve ASF 2010 İstanbul’a yöne-

lik lojistik çalışmaları değerlendirildi. TSF Bileşenleri, 28 
Eylül-1 Ekim 2009 tarihlerinde Diyarbakır‘da Mezopo-
tamya Sosyal Forumu (MSF) yapılması kararı aldı. Bu 
çerçevede, bir sonraki hazırlık toplantısının da 25 Eylül-
27 Eylül 2009 tarihlerinde Diyarbakır‘da MSF‘den önce 
yapılması kararlaştırıldı.

TMMOB YAYINLARI İNTERNETTE… 

TMMOB yayınlarının dijital hallerine artık internetten 
de ulaşılabilecek. TMMOB’nin yeni internet sayfasında 
TMMOB yayınlarının dijitallerine yayınlar bölümünden 
ulaşılabileceği gibi, TMMOB Kütüphanesinde yer alan 
yayınlarla ilgili tarama da “kütüphaneTMMOB” bölü-
münden yapılabilecek. TMMOB Kütüphanesinde yer 
alan yayınlar kısa zamanda “kütüphaneTMMOB” bölü-
müne yüklenecek. 

SİVAS’I UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
2 Temmuz Sivas katliamının 16. yıldönümü nedeniyle 
30 Haziran 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
Soğancı açıklamasında “Sivas katliamını Türkiye‘nin 
aydınlığına, çağdaşlığına, demokrasiye, halkların kar-
deşliğine, eşitliğe, özgürlüğe ve bir arada yaşama kül-
türüne yapılan bir saldırı olarak gören TMMOB, bu yıl 
da işçilerle, kamu emekçileriyle, gençlerle, aydınlarla 
sesini, ellerini, öfkesini birleştirerek, “Başka Bir Yaşam, 
Başka Bir Türkiye, Başka Bir Dünya Mümkün” diyecek. 
Sivas‘ı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” 
diye belirtti.

TÜRKİYE’DE MÜHENDİS-MİMAR-ŞEHİR PLANCISI 
PROFİL ARAŞTIRMASI KİTABI ÇIKTI 

“Türkiye’de Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı Profil Araş-
tırması” kitabı yayımlandı. Türkiye’de mühendis, mimar, 
şehir plancılarının son 30 yıllık süreçteki değişimini ve 
gelişimini inceleyen kitap 3 bölümden oluşuyor. 

AVUKAT BEHİÇ AŞÇI TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ 

Avukat Behiç Aşçı 3 Temmuz 2009 Cuma günü 
TMMOB’yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ile bir süre görüştü ve F tipi cezaev-
lerindeki son durum hakkında bilgi verdi. Görüşmede, 
F tipi cezaevlerine ilişkin son durum hakkında karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ TARAFINDAN AÇILAN 
DAVA MÜRACAATA KALDI 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin TMMOB ve Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı aleyhine açtığı 
maddi ve manevi tazminat davasının ikinci duruşma-
sı 7 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul 4. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde görüldü. Davacı tarafın duruşmaya 
gelmemesi ve TMMOB vekillerinin de devam etmeye-
ceklerini bildirmesi üzerine dava müracaata kaldı.

İMO  ANKARA  ŞUBE  BÜLTEN  HAZİRAN  2009
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Emeğin Bayramı Tüm Türkiye’de Kutlandı, Binlerce Emekçi Alanlara 
Çıktı
1 Mayıs Ankara’da son dönemlerin en coşkulu ve kitlesel mitingiyle kutlandı. “Her gün 1 Mayıs, her yer Tak-
sim” sloganlarıyla Sıhhiye Meydanı’nı dolduran 25 bini aşkın işçi,kamu emekçisi, işsiz, öğrenci, kadın, eşcin-
sel, sanatçı , kent yoksulları Taksim direnişini selamladı. “İşsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa, sömürüye, krize, 
hak gasplarına karşı birlik, mücadele dayanışma” ana pankartının arkasında; sendikalar, odalar, demokratik 
kitle örgütleri, siyasal partiler, dergi çevreleri, üniversiteliler, liseliler ve kendi özgün taleplerini pankartlarıyla 
alana yansıtan çeşitli gruplar yürüdü. “Her gün 1 Mayıs, her yer Taksim”, “Faşizme karşı omuz omuza” slo-
ganlarıyla alana giren kitle Sıhhiye Meydanı’nı doldurdu. Mitinge CHP de alanda katıldı. Sıhhiye Meydanı’nı 
dolduran 25 bini aşkın kitle, mitingde ilk olarak devrim ve demokrasi şehitleri ve öldürülen çocuklar için saygı 
duruşunda bulundu. Mitingde 1 Mayıs Tertip Komitesi adına Satı Burunucu Çalı konuştu. 

01 Mayıs 2009 – sendika.org

ÇHD: 1 Mayıs’ta olayların sorumlusu İstanbul Valisi ve emniyet 
görevlileridir
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), 1 Mayıs’ta polisin müdahalesinde 400’e aşkın kişinin gözaltına alındı-
ğı, onlarca yaralının olduğuna dikkat çekerek, yaşanan olayların sorumlularının vali ve emniyet görevlileri 
olduğuna vurgu yaptı. ÇHD’li avukatlar, 1 Mayıs kutlamalarında polisin işçilere gaz bombası, coplu müdaha-
lesini kınamak amacıyla İstanbul Barosu’nun önünde basın açıklaması yaptı. Av. Taylan Tanay, kutlamalarda 
işçilerin, emekçilerin ve ezilenlerin 20 bin silahlı kolluk kuvvetlerinin işgali altında olduğuna vurgu yaparak, 
polisin kutlamalarda gerçekleştirdiği sert müdahale sonucu 400 üzerinde gözaltı, 2’si ağır 50’ye yakın yaralı 
olduğunu belirtti. Tanay ayrıca, bir kişinin kafatası kırığı nedeniyle ameliyata alındığına da dikkat çekti. 

02 Mayıs 2009 – Diha

Sınavda “evrim yoktur” sorusu
Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı, Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavında sorulan bir soruya, laiklik kar-
şıtı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Şube Başkanı, “Evrenin varoluşu” ilgili soru için, “Öğrencilere, tarafl ılık 
dayatılıyor” dedi. 5. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavda Sosyal Bilgiler bölümünde yer alan 21. soru ile evrenin 
varoluşu konusunda öğrenciler sınanıyor. Soruda, kesin iki yargıda bulunuluyor. Ardından da 4 seçenekten 
hangisinin bu yargılar çerçevesinde doğru olduğu soruluyor. İşte soru ve cevap seçenekleri: Soru: “Evrende-
ki düzen hiçbir şeyin rastlantı sonucu ortaya çıkmadığını göstermektedir. Evrendeki varlıkların kendi kendile-
rini var etme güçleri yoktur.” Bu bilgilerin ikisini de iyi değerlendiren kimse aşağıdakilerden hangisine ulaşır? 
A)Varlıklardaki düzen onların kendilerini var ettiklerini gösterir. B)Evrenin varlığının bir başlangıcı yoktur. 
C)Evrendeki varlıklar rastlantı sonucu ortaya çıkmıştır. D)Evren bir yaratıcı tarafından planlı bir biçimde 
yaratılmıştır. Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Güven Boğa, soruyla öğrencilere siyasi amaçlarla bilim ve 
laiklikten uzak görüşler dayatıldığı görüşünde: Biz çocuklarımızın bilimsellikten uzak çağı kucaklamayan 
soru tipleriyle geleceğe hazırlanabileceğini düşünmüyoruz. Bu sınava girenler yoksul çocuklar. Yoksul çocuk-
larımız üzerinden siyaset yapanlar ellerini çeksinler.” 04 Mayıs 2009 – Hürriyet

Turizmde 5 ayda 36 bin kişi işten çıkarıldı
Ekonomik krizin başladığı Ekim 2008’den bu yana konaklama sektöründe 36 bin kişi işinden çıkarıldı. Seya-
hat acentelerinde ise 6 bin kişilik bir istihdam daralması gözlemlendi. Turizmhabercisi.com’un haberinde, 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Ekim 2008-Şubat 2009 dönemi verilerine göre sektörün en önemli birimi olan 
konaklamada, sigortalı elemanlarda ciddi bir tasarrufa gidildiği, 2008 Ekim ayında sektördeki 83-84 bin dola-
yında olan sigortalı sayısının kasım ayında 20 bin azaldığı, sonraki aylarda azalmanın devam ederek 53 bine 
kadar indiği resmen ilan edilmiş oldu. Sektörün havacılık hizmetlerinde çalışan 10 bin civarındaki sigortalı 
sayısı ise 300 civarında bir kayba uğradı.  05 Mayıs 2009 – Cumhuriyet

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Ortak 1 Mayıs Değerlendirmesi
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB bugün İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla 1 Mayıs’a ilişkin değer-
lendirmelerini kamuoyuyla paylaştılar. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin okuduğu ortak basın açıkla-
masında, 1 Mayıs’ın tatil edilmesinin, emekçilerin mücadelesi sonucu olduğu belirtilirken, Taksim’de yapılan 
kutlama “kararlı ve direngen bir tutumla emeğin 1 Mayıs kürsüsünün Taksim Meydanı’na yeniden kurulması” 
olarak ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: “Bizler uzun zamandan beri ülkenin içinden geçmekte olduğu 
ekonomik ve siyasal sorunları, emek ve demokrasiden yana güçlerle birlikte değerlendiren, nedenlerini sor-
gulayan, taleplerimizi ısrarla savunan, çözüm önerileri sunan örgütler olarak, toplumsal sorumluluğumuz 
gereği, kararlı ve inatçı bir mücadele azmiyle bugüne kadar açığa çıkan toplumsal tepkilerin vicdanı olduk. 
Emek ve meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, yani demokrasi güçlerinin varlık nedeni, geniş 
kitlelerin meşru ve haklı taleplerini doğru bir mücadele ekseninde pratik olarak da yükseltmektir. Demokratik 
hak ve özgürlükler mücadelesinde toplumsal dinamiklerin yerini; emek ve meslek örgütlerinin bu çerçevede 
mücadele birliğini hep önemsedik, bundan sonra da önemsemeye devam edeceğiz.”

05 Mayıs 2009 – sendika.org

Mardin’de katliam
Mardin Bilge köyünde nişan yapılan eve yüzleri maskeli 8 kişi, el bombaları ve otomatik silahlarla saldırdı. 
Can pazarının yaşandığı köyde 44 kişi can verdi. Mardin’e 40 kilometre uzaklıktaki 32 haneli ve 300 nüfuslu 
Bilge Köyü’ndeki saldırı saat 21.30 sıralarında 4 koldan başladı ve yarım saat sürdü. Maskeli saldırganlar 
eski köy muhtarı Cemil Çelebi’nin kızının nişanının yapıldığı evde toplanan çoğunluğunu kadın ve çocukların 
oluşturduğu kalabalığın üzerine el bombaları attı ve otomotik silahlarla taradı. Nişan yeri feryat eden yara-
lıların yardım çığlıkları ile inlerken, katliam yapan saldırganlar peşlerinden takip edilmemeleri için köydeki 
karşılaştıkları tüm araçların lastiklerine ateş açarak kaçıp izlerini kaybettirdi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 
saldırıda 44 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. 05 Mayıs 2009 – Milliyet

Binler “Deniz, Hüseyin ve Yusuf” un devrimci mirasına sahip çıktı
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan idamlarının 37. yılında Türkiye’nin birçok yerinde yürüyüşler ve 
çeşitli etkinliklerle anıldı. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Tunceli, Antakya ve daha pek çok yerde ger-
çekleştirilen eylemlere binlerce kişi katıldı. Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN’ın mezarlarının 
bulunduğu Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda da bir eylem yapıldı. 37 yıl önce bugün idam edilerek katledilen 
üç devrimci lider için yapılan ortak anmada “devrimci mirasa sahip çıkıyoruz” diyen 5 bini aşkın kişi “Deniz, 
Yusuf, İnan Savaşa Devam”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Mahir, İbo, Deniz sürüyor sürecek mücade-
lemiz” sloganlarını haykırdı. Bugün saat 11.00’den itibaren Karşıyaka Mezarlığı 2. Nolu kapıda toplanmaya 
başlayan binlerce devrimci Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak için bir araya geldi. “Yolu-
muz devrim yolunda düşenlerin yoludur” diyen devrimcilerin yaptığı anma 15.30’a kadar mezar başında 
sürdü. Burada Denizlerin arkadaşları Avukat Halit Çelenk ve Mustafa Yalçıner birer konuşma yaptılar. Tüm 
katılımcılar adına ortak açıklamayı ise Devrimci 78’liler Federasyonu’ndan Ruşen Sümbüloğlu yaptı. Anmaya 
katılanlar ayrıca Mahir Çayan’ın mezarını da ziyaret ettiler.  06 Mayıs 2009 – sendika.org

İmam öğretmen: “Cemaate gidin cennet garanti”
İzmir Motor Teknik ve Teknik Motor Meslek Lisesi’ne görevlendirmeyle gelen emekli imam, din kültür ve ahlak 
bilgisi öğretmeni Halil Uslu Er’in, çocukları cemaate yönlendirdiği ve cenneti “garanti” ettiği öne sürüldü. Okul 
müdürüne şikâyet edilen emekli imam Er’in, sözlü uyarı aldığı belirtildi. Savlara göre Er derslerde, ders kita-
bında yer alan “Atatürk ve din”, “bilim ve din” gibi konuları işlemedi, kendisini “Allahın aracısı” olarak gösterdi. 
Öğrencilere Arapça ders de işletti. Okulda “dinsizler” ve “inananlar” diye ayrım yaşandığı da vurgulanırken 
Er’in eğitim öğretim yılının ilk yarısında öğretmenler tarafından okul müdürüne şikâyet edildiği de ortaya 
çıktı. Okul müdürünün “müfredata uy” diyerek öğretmeni uyardığı öğrenildi. Eğitim-İş Sendikası İzmir Şube 
Sekreteri Bülent Turan, “İzmir gibi bir kentte imamları okullarda görevlendirerek çocukları bilimsel eğitimden 
uzaklaştırmayı hedefl iyorlar” diye konuştu. 07 Mayıs 2009 – Cumhuriyet

Diyanet İşleri ve Kızılay’dan depreme dualı çözüm
2007 yılında Türk Kızılayı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile başlattığı ‘Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma’ 
projesi kapsamda yapılan seminerde 70 din görevlisine deprem ve zararlarının nasıl azaltılacağı anlatıldı. 
Seminerde konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetçisi Doç.Dr. İsmail Karagöz, depremin Allah’ın insan-
ların sabrını sınadığı bir imtihan olduğunu söylerken, Prof.Dr. Ahmet Mete Işıkara ise dermemin Allah’ın bir 
imtihanı olmadığını, yeryüzü hareketi olduğunu kaydetti. Depremi bir imtihan olarak gören Karagöz’ün yap-
tığı açıklamalar Fethullah Gülen’in deprem ile ilgili yaptığı açıklamalarla paralellik gösterirken, 17 Ağustos 
Depreminden sonra depremin bölgede yaşayan insanların günahlarından kaynaklandığını, Allah’ın onlara 
azap yolladığını ifade eden Cübbeli Ahmet Hoca’nın konuşmalarını da hatırlatır nitelikte.  

07 Mayıs 2009 – sendika.org

TÜİK verilerine göre 2008 yılı işsizlik oranları
Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü Araştırması 2008 Yıllık Sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 2008 
yılında Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yıla göre 823 bin kişilik bir artış ile 69 milyon 724 bin 
kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 778 bin kişilik artış ile 50 milyon 772 bin kişiye ulaştı. 
2008 yılında Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 235 bin kişi artarak 2 milyon 611 bin kişiye 
yükseldi. İşsizlik oranı ise 0.7 puanlık artış ile yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik 
oranı 0.8 puanlık artışla yüzde 12.8, kırsal yerlerde ise 0.4 puanlık artışla yüzde 7.2 oldu. 

08 Mayıs 2009 – Cumhuriyet

Özelleştirilen TİGEM çiftliklerinde talan
AKP hükümetinde özelleştirilen işletmelere taahhüt edilen yatırımlar yapılmadı, denetlenmedi. Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu, “TİGEM’in, yatırımları titizlikle denetlemediğini, uyarılara rağmen yatırım taah-
hütlerini yerine getirmeyen fi rmalara sözleşme hükümlerini uygulamadığını, hatta bunlardan birinin sözleş-
mesini bir başka kiracıya devretmesine izin verdiğini” ortaya çıkardı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 
(TİGEM) toplam 14 işletmesi AKP iktidarında 2003 yılından 2008 yılının Ekim ayına kadar özelleştirildi. 
Bunlardan 8 tanesinde alıcılar, özelleştirme şartı olarak taahhüt ettikleri yatırımları yapmazken, öngörülen 
toplam 163.2 milyon YTL’lik yatırımdan sadece 128.4 milyon YTL’lik kısmı gerçekleştirildi. Raporda TİGEM 
özelleştirmeleriyle ilgili, taahhütlerini yerine getirmeyen Altındere Tarım İşletmesi’nin özelleştirilmesinin iptal 
edileceği yerde bir başkasına devredilmesi süreci ayrıntılı olarak ele alındı. 11 Mayıs 2009 – Cumhuriyet

İşten atılmalar yasaklasın talebiyle Bakanlığa 2 bin imza
Ankara’da Sincan İşçi Derneği ve Mamak İşçi Kültür Evi’nin “İşten atmalar yasaklansın” talebiyle yürüttüğü 
imza kampanyası bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylemle sona erdi. 
“İşten atmalar yasaklansın! Herkese iş tüm çalışanlara iş güvencesi, insanca yaşamaya yeten asgari ücret! 
Krizin faturasını patronlar ödesin!” şiarlı pankart ve sloganlarla saat 14.00’te Bakanlık önünde basın açıkla-
ması gerçekleştirildi. Sincan İşçi Derneği Başkanı tarafından okunan basın açıklamasında IMF ile yapılan 
yeni anlaşmalar ve yürürlüğe giren sosyal yıkım saldırılarının içyüzü teşhir edilerek, sermayenin krizin fatu-
rasını bir kez daha işçi ve emekçilere ödetmek istediği söylendi. Açıklamada, 1 Mayıs’ta Taksim’de estirilen 
devlet terörü protesto edilerek, “Temel hak ve özgürlüklerimiz ortadan kaldırılarak işçilerin her eylemi gayri 
meşru gösterilerek devlet terörü meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.” denildi. Açıklamanın ardından Mamak 
İşçi Kültür Evi ve Sincan İşçi Derneği’nden iki temsilci toplanan yaklaşık 2000 imzayı Bakanlığa teslim etti. 

12 Mayıs 2009 – sendika.org

İş arayanların sayısı Nisan ayında yarı yarıya arttı
İŞKUR, Nisan ayında yapılan işsizlik başvurularının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.50 artarak 
111,623 olduğunu açıkladı. İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre, kayıtlı işgücü sayısı geçen yılın aynı ayına 
göre 578,932 kişi artarak 1.4 milyon kişi, kayıtlı işsiz sayısı ise 532,862 kişi artarak 1.27 milyon kişi oldu. 
Kayıtlı işgücü yüzde 71.39 oranında, kayıtlı işsiz sayısı da yüzde 72.59 oranında arttı. Açıklamaya göre, 
Nisan ayı içerisinde 118,025 kişi İŞKUR’un faaliyetlerinden yararlanmak için kuruma başvuruda bulundu. 
Başvuranlardan 111,623 kişisi işsiz, 4,141 kişisi şu an çalışmakla beraber daha iyi şartlarda iş arayanlar, 99 
kişi emekli, 2,162 kişisi de belirli bir işyerinde çalışmak isteyenlerden oluşuyor. Kuruma ay içerisindeki başvu-
ranların yüzde 63.8’i erkek; yüzde 52.3’ü lise altı eğitimli, yüzde 32.8’i lise ve dengi okullu, yüzde 13.2’si lise 
üstü eğitim mezunu, yüzde 1.7’si okur-yazar olmayanlardan oluşuyor. Açıklamaya göre, başvuruların yüzde 
31.5’i, 15-24 yaş arasında bulunuyor. TÜİK verilerine göre ise, Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 15.5 düzeyinde 
bulunuyor. İşsiz sayısı da 3.6 milyonun üzerine çıkmış durumda. 12 Mayıs 2009 – NTV

EMO’dan “e-Göz@ltı” raporu!
Elektrik Mühendisleri Odası son dönemde gündeme sıkça gelen izleme ve dinleme olaylarıyla ilgili “İletişim 
özgürlüğüne müdehale raporu (2009)- Elektronik gözaltı dünyası: e-Göz@ltı” başlıklı bir rapor yayınladı. 
EMO’nun hazırladığı raporun özeti şu şekilde: Küreselleşmenin kirli ve karanlık yüzü olarak tanımlayabile-
ceğimiz bu gelişmeler toplumsal huzuru, barışı ve güvenliğimizi ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Dünya’da 
ve ülkemizde teröre karşı önlem ve güvenlik gerekçesiyle iletişim özgürlüğü başta olmak üzere çeşitli haklar 
ve özgürlükler kapsamında ciddi sınırlamalara başvurulduğu bir dönem yaşanmaktadır. Bu sınırlandırmalar 
kapitalist sistem içerisinde kar artırma yöntemleriyle birleştiğinde daha da genişlemektedir. Örneğin sokakları 
gözetleyen kamera sistemleri kurulmaktadır. Son olarak 1 Mayıs öncesinde DİSK Genel Merkez binasını 
gözetlemek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce mobil elektronik sistem entegrasyonu (mobese) kame-
rası yerleştirilmesi kamuoyunda tepki çeken uygulamalardan biri olmuştur. Alışveriş ve bankacılık işlemleri 
gibi günlük yaşama ilişkin faaliyetler sırasında elde edilen kişiye özel bilgiler, bu kişilerin isteği ya da bilgisi 
olup olmadığına bakılmaksızın yine ticari amaçlı olarak kullanıma açılmaktadır. İzleme dünyası küçük yaş 
gruplarına kadar yayılmakta, kreşlerdeki kamera sistemlerinden çocukların okuduğu kitapların kayıtlara geçi-
rilmesine varıncaya dek uzanmaktadır. Artık kapitalist sistem içerisinde “fi şlemenin” adı “performans ölçümü” 
olmuştur. Türkiye’de 2006 yılında 2 bin 699, 2007 yılında 4 bin 947, 2008 yılında ise 5 bin 212 kişinin telefon 
görüşmelerinin gereksiz yere dinlendiği ve bu dinleme kayıtlarının imha edildiği açıklanmıştır. 

13 Mayıs 2009 – politeknik.org

TÜDEF: Bankalar krizi derinleştiriyor
Başbakan’ın kredi kartı mağdurlarına ahlaksız dediğini unutmadıklarını belirten TÜDEF Genel Başkanı Ali 
Çetin, bankaların, kredi akışını keserek krizin derinleşmesine, işyerlerinin kapanmasına ve işçilerin işsiz 
kalmasına sebep olduğunu söyledi. Çetin, “Krizin derinleşmesinde bankalar ateşe körükle gittiler ve git-
mektedirler. Bankalar işyerlerinin batışında kredi akışını keserek, fi rmaların tahsile verdiği çeklere el koyup 
vadesi gelmemiş kredilere sayarak krizin derinleşmesine işyerlerinin kapanmasına ve işçilerin işsiz kalma-
sına sebep olmuşlardır” dedi. Bankaların, Merkez Bankası’nda yüzde 11 ile aldıkları krediyi, tüketicilere 
kredi kartı faizi adı altında yüzde 57’ye satarak karlarına kar kattıklarını anlatan Çetin, “Sorun sadece kredi 
kartlarının yüksekliği değildir. Banka hesap işletim ücreti altında tüketicilerden her yıl 5 milyar TL haraç 
almaktadırlar. Kredi kartı aidat bedeli olarak tüketiciler yılda 1.3 milyar TL ödemektedirler. Havale masrafl arı, 
havale komisyonları, çek senet tahsilat ücretleri, kredilerde zorunlu sigorta yapmaktan dolayı acenta primi, 
ATM ve internet bankacılığı işlem ücretleri ve akla gelip gelmedik bin bir yolla tüketiciler soyulmaktadır” diye 
konuştu. 13 Mayıs 2009 – BirGün

Adli tıp doktoruna tehdit: “Üzmezi üzme, yoksa keseriz”
Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’ndan Hüseyin Üzmez davası yüzünden istifa eden Doç. Dr. Ayten Erdoğan 
“Üzmez’in üzerine gitme, keseriz” diye tehdit edildiğini belirtip koruma istedi. Vakit Yazarı Hüseyin Üzmez’in 
cinsel tacizine uğrayan B.Ç için aynı raporun verileceğini söyleyerek Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’ndaki görevin-
den istifa eden Çocuk Psikiyatristi Doç. Dr. Ayten Erdoğan, tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu. 
Erdoğan’ın avukatı Türkay Asma, müvekkilinin istifasının basına yansımasından sonra, özellikle Üzmez’in 
çevresinden olduklarını düşündükleri kişilerden telefon ve e-postalarla tehdit edildiğini açıkladı. “Hüseyin 
Üzmez’in üzerine gitme, bu konudan elini eteğini çek, yoksa keseriz” dendiğini anlatan Asma, Erdoğan’ın 
kızıyla yalnız yaşadığını, can güvenliği olmadığı için İstanbul ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılıkları’na 
suç duyurusunda bulunduklarını ve koruma talep ettiklerini anlattı. Koruma talebine yanıt verilmediğini 
belirten Asma, müvekkili hakkında “Kendisi cinsel istismara uğrayan çocuklarla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndaki 
çarpıklıkları istifasıyla gündeme getirdi. Son derece önemli adım attı. Ancak bu davranışı nedeniyle tehdit 
ediliyor, sindirilmek isteniyor. Kendisi çok gönüllü olmadığı halde, avukatı ve dostu olarak korunması gerek-
tiğini düşünüyorum. Bu nedenle koruma talebinde bulunduk” dedi. 14 Mayıs 2009 – Habertürk

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı yüzde 16.1’e yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni nüfus sayımı verilerine göre revize ettiği, Ocak, Şubat ve Mart aylarını 
kapsayan Hanehalkı İşgücü Araştırması 2009 Şubat Dönemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, istihdam 85 bin kişi azalarak 19 milyon 864 binden 19 milyon 779 bine gerilerken, işsiz 
sayısı 1 milyon 125 bin kişi artarak 2 milyon 677 binden 3 milyon 802 bine çıktı. Mevcut işsizlerin yüzde 
12’sine karşılık gelen 457 bin kişi bu dönemde işten ayrıldı. Bu rakamlarla istihdam oranı yüzde 39.3’ten 
yüzde 38.5’e inerken, işsizlik oranı 4.2 puan birden yükselerek yüzde 11.9’dan yüzde 16.1’e yükseldi. Genç 
nüfusta işsizlik oranı yüzde 21.5’ten yüzde 28.6’ya çıktı. Kentte işsizlik oranı yüzde 13.4’ten yüzde 18.1’e, 
kırsalda işsizlik oranı yüzde 8.5’ten yüzde 11.9’a çıktı. Umutsuzlar 2.5 milyona dayandı. “Umutsuzlar” olarak 
bilinen, iş aramayıp, çalışmaya hazır olanların sayısı 393 bin kişi artarak 2 milyon 486 bine çıktı. Umutsuzla-
rın 1 milyon 142 bini erkek, 1 milyon 344 bini kadınlardan oluştu. Umutsuzlar içinde yer alan, iş bulma ümidi 
olmayanların sayısı 229 bin kişi artarak 930 bine yükseldi. Son dönemdeki işsizlerin yüzde 20.3’ü bir yıl ve 
daha uzun süredir iş arıyor. 15 Mayıs 2009 – Vatan
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Bursa’da 4 ayda 24 bin işçi çıkarıldı
Tofaş, OYAK Renault ve Karsan gibi önemli otomotiv fi rmalarının faaliyet gösterdiği Bursa’da, yılın ilk 4 ayın-
da 24 bin 466 kişinin işten çıkarıldığı açıklandı. Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Mehmet Kanca, kent ekonomisin-
de büyük ağırlığa sahip otomotiv fi rmaları başta olmak üzere, kriz yüzünden ihracatı durma noktasına gelen, 
iç satışları düşen sanayi kuruluşlarında işten çıkarmaların sürdüğünü belirtti. Kanca, krizin son çeyreğine 
damgasını vurduğu 2008 yılında, kentte 56 bin 700 kişinin işini kaybettiğini hatırlatarak, kaygı verici sürecin 
devam ettiğini söyledi. Bu yılın ocak ayında 8 bin 401, şubat ayında 5 bin 533, mart ayında 5 bin 683, nisan 
ayında ise 4 bin 849 kişinin işine son verildiğini bildiren Kanca, şunları kaydetti: ‘’Bu yıl, 4 ayda toplam 24 
bin 466 kişi işini kaybetti. Bu demektir ki; işsizler ordusuna katılanların ay ortalaması 6 bin 116. 26 iş günü 
üzerinden değerlendirildiğinde, günde 235, saatte ise 29 kişinin işinden olduğu ortaya çıkar. ‘Kriz teğet geçti’ 
deniyor. Tablo bu. Bu veriler ekonominin düzelmesi anlamına geliyorsa, diyecek bir şey yok.’’ 

15 Mayıs 2009 – BirGün

Hrant Dink cinayetindeki ‘şüpheli polisler’ terfi etti
Ermeni gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinden sonra açığa alınan İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü 
Ahmet İlhan Güler, hakkındaki soruşturmaların tamamlanmasının ardından bir üst rütbeye terfi  etti. Terfi  
eden polis müdürleri arasında Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın koruma müdür yardımcısı Zeki Bulut da 
yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde toplanan Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme 
Kurulu çalışmalarını dün tamamladı. Bu kapsamda, Dink’in öldürüleceği yönünde bilgiyi Erhan Tuncel’den 
edinerek üst mercilere bildiren, cinayetin ardından Afyon’a atanan dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü 
Engin Dinç de bir üst rütbeye terfi  etti. Ergenokon soruşturmasını yürüten İstanbul Terörle Mücadele Şube 
Müdürü Mutlu Ekizoğlu da, terfi  aldı. 16 Mayıs 2009 – ANF

Sosyal Güvenlik Kurumu, hamilelerin tedavi masraflarını karşılamıyor!
Sosyal Güvenlik Haftası’n da sağlıkta dönüşümün yarattığı yıkım bir kez daha ortaya çıktı. Her hangi bir 
sosyal güvencesi olmayan hamilelerin sağlık giderleri devlet tarafından karşılanmıyor! SGK tarafından yayın-
lanan 2008 Sağlık Uygulama Tebliği’nde, hamileliğin başladığı tarihten itibaren tekil hamilelikte ilk 8 hafta, 
çoğul hamilelikte ise ilk 10 hafta sosyal güvencesi olmayan kadınların muayene ve doğum masrafl arının 
SGK tarafından karşılanacağı belirtiliyordu. Ancak bu uygulamanın bir süre önce iptal edildiği ve sosyal 
güvencesi olmayan hamilelerin sağlık faturalarının SGK tarafından ödenmediği ortaya çıktı. İzmir’de bir has-
tane yetkilisi, sosyal güvencesi olmayan kadınların hamilelik durumunda muayene ve tedavi masrafl arının 
SGK tarafından ödenmediğini belirterek şunları söyledi: “Sosyal güvencesi olmayan hamilelere durum anla-
tılıyor, ödeyen kalıyor, ödeyemeyen gidiyor. Eğer doğum yapacaksa taahhütname alıp, taksitlendiriyoruz.”  

16 Mayıs 2009 – sendika.org

Verginin çoğu işçi ve memurdan
İşçi ve memurlar, son 5 yıllık dönemde maaşları üzerinden 76 milyar 537 milyon lira gelir vergisi ödedi. AA 
muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 2004-2008 döneminde işçi ve 
memur, maaşlarının önemli bölümünü stopaj yoluyla daha almadan gelir vergisi olarak devlete verdi. 2004 
yılında işçi ve memurlardan 9 milyar 451 milyon 555 bin 7 lira, 2005 yılında 12 milyar 650 milyon 588 bin 762 
lira, 2006 yılında 15 milyar 502 milyon 97 bin 463 lira, 2007 yılında da 18 milyar 991 milyon 154 bin 110 lira 
gelir vergisi alındı. Bu rakam 2008 yılında ise 19 milyar 942 milyon 221 bin 20 lira olarak belirlendi. Böylece 
5 yıllık süreçte çalışanlardan stopaj yoluyla kesilen gelir vergisi tutarı 76 milyar 537 milyon 616 bin 372 lirayı 
buldu. 2004 yılında Türkiye genelinde toplanan gelir vergisinin yüzde 48’ini, 2005 yılında yüzde 55,44’ünü, 
2006 yılında yüzde 48,86’sını, 2007 yılında da yüzde 49,9’unu ücretlilerin maaşlarından stopaj yoluyla alındı. 
2008’de ise çalışanlar, vergi gelirlerinin yüzde 44,88’ini tek başlarına karşıladı. Söz konusu 5 yıllık dönemde, 
ücretlilerden kesilen gelir vergisi de, toplam gelir vergisinin yüzde 48,84’ünü meydana getirdi. Geçen 5 yıllık 
dönemde asgari ücretlilerin ödediği gelir vergisi toplamı da 13 milyar 699 bin 939 liraya ulaştı. Buna göre, 
asgari ücretliler, ücretlerden kesilen gelir vergisinin yüzde 17,9’unu, toplam gelir vergisinin yüzde 8,74’ünü, 
toplam vergi gelirlerinin ise yüzde 1,87’sini karşıladı. 19 Mayıs 2009 – CNN Türk

İSMMMO’nun ‘Gencim, Çalışkanım ama İşsizim’ raporu: 
1.2 milyon genç işsiz
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) “Gencim, Çalışkanım ama İşsizim” baş-
lıklı raporu açıklandı. Rapora göre, 15-24 yaş arasındaki 12.4 milyon genç nüfusa sahip Türkiye, bu genç-
lerin 4.2 milyonunu işgücüne katarken 6.2 milyonunu gelecek için okutuyor. 1.2 milyon genç ise ne okuyor 
ne de çalışıyor. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, her 3 gençten birisinin 
işsiz olmasını “Türkiye’nin en büyük çıkmazı” olarak nitelendirdi. İSMMMO’nun raporuna göre 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Türkiye’de gençliğin istihdamdaki durumu şöyle: 15-24 yaş arasındaki 
1.2 milyon genç ne okuyor ne de çalışıyor. Türkiye, işsizler ordusunu bir yılda 2.5 milyondan 3.8 milyona, 
bu ordunun içindeki gençlerin sayısını ise 828 binden 1.2 milyon kişiye yükseltti. Diğer bir deyişle işsizler 
ordusunu gençleştirdi. Türkiye’de 2008 yılı sonu itibarıyla nüfusun yüzde 17.4’ünü 15-24 yaş arasındaki 
gençler oluşturuyor. TÜİK’in 2008 sonu itibarıyla 71 milyon 517 bin 100 kişi olarak ilan ettiği Türkiye’de bu 
yaş grubunda 12 milyon 441 bin 612 genç bulunuyor. 20 Mayıs 2009 – Cumhuriyet

Erdoğan’ın ekonomi literatürüne katkıları sürüyor: 
“Kriz sürtünüp geçecek”
Recep Tayyip Erdoğan CNR Expo Fuar Alanı’nde düzenlenen “15. İstanbul Ev Tekstil Fuarı’nın açılışında, 
krizin ‘sürtünüp geçeceğini’ iddia etti. Türkiye’nin bu krizi en az zararla atlatan ülke olacağını iddia eden 
Erdoğan “Bu iddiamı devam ettiriyorum, arkasındayım. Teğet geçecek diyorum. Zarar vermeyecek demiyo-
rum. Sürtünüp geçecek tabii. Sürtünürken de bize de hasar verecek. Olay budur” dedi. Durumu ‘kapitalizmin 
acımasız yüzü’ olarak değerlendiren Erdoğan bankaların reel sektöre acılar yaşattığını savundu. ‘Bankaları 
uyardım’ diyerek her zamanki içi boş üslubundan taviz vermedi. Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde merdi-
ven altı üretime değinen Erdoğan halkı merdiven altı atölyeleri gizlemekle suçlayıp ‘ihbar edin basalım’ dedi. 
Erdoğan, daha önce de krizle ilgili olarak teğet geçecek ifadesi kullanmış ve ısrarcı olmuş, ancak kriz şiddet-
lenmeye başlayınca ‘sürtünüp geçecek’ ifadesini kullanmaya başlamıştı. Erdoğan’ın bu ifadeyi kullanmaya 
başlaması ‘acaba kriz ilerledikçe nasıl ifadeler kullanacak’ sorusunu akıllara getirdi. 

20 Mayıs 2009 – sendika.org

32 yaşında ‘silikozis’in 41’inci kurbanı
Sağlık Bakanlığı’nca geç de olsa yasaklanan kot kumlama işinin yol açtığı silikozis, genç bir işçinin daha 
canına mal oldu. 32 yaşındaki, üç çocuk babası Mustafa Bircan, silikozisin tetiklediği tüberküloz sonucu 
öldü. Bircan, sekiz yıl sigortasız ve günde 12 saat kot kumlamacılığında çalışmıştı. Böylece aynı hastalıktan 
ölen işçi sayısı 41’e çıktı. Sağlık Bakanlığı, ‘kumda bulunan silika maddesinin akciğer dokusu üzerine oluşup 
tahrip etmesi sonucu oluşan bu hastalığa’ karşı uzun süre beklemiş ve en son geçen mart ayında kot kum-
lamayı yasaklamıştı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Faruk Çelik ise silikozis hastalarının, bu 
işte çalıştıklarını kanıtlarlarsa emekli olabileceklerini açıklamıştı. Hastalığı ilk kez tespit eden İşçi Kardeşliği 
Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, bakanlığın bu açıklamasını “Bu, zaten yasalarda var” diyerek 
eleştirirken, yeni bir adım atılmadığını savunuyor. Bircan’dan önce 28 Şubat 2009’de 24 yaşındaki Ruhat 
Yıldırak, 2 Aralık 2008’de 23 yaşındaki Mustafa Kaleli ve 29 yaşındaki Adem İncirli, ekim ayında da 25 
yaşındaki Beytullah Özkaya silikozis hastalığı nedeniyle ölmüştü. 22 Mayıs 2009 – Radikal

AKP’nin Taksim’e cami inadı
AKP Taksim’e cami istiyor. İstanbul Belediyesi planı onayladı, Mimarlar Odası dava açıyor. Yıllardır gün-
demden düşmeyen Beyoğlu İmar Planı, sonunda Büyükşehir Meclisi’nde onaylandı. Plana göre Maksem’in 
yanında bulunan ve mescit olarak geçen yapı arkasındaki otoparkla birleştirerek buraya büyük bir cami yapı-
lacak. CHP’li meclis üyesi Mehmet Yıldız, daha önceki planda olmayan Taksim Su Maskemi’nin arkasında 
mescidin yeni plana işlendiğini söyledi. Taksim’deki mescidi planlara işleyen not raporun 14. maddesine şöy-
le tanımlanıyor: “Plan Notlarının III. Arazi kullanım Kararları IIILD.11.maddesi kısmen iptal edilerek ve yeni 
not eklenerek ‘bu alanda Dini Tesisler’ yapılabilir şeklinde düzenlenmiştir.” Nazım Planı’na ilk tepki Mimarlar 
Odası’ndan geldi. Oda’nın İstanbul Şube Müdürü Eyüp Muhçu, planın iptali için dava açacaklarını söyledi. 

22 Mayıs 2009 – Radikal

AKP, Suriye sınırını özel şirketlere peşkeş çekecek
AKP hükümetinin hazırladığı yasaya göre bir ülke büyüklüğündeki arazi, mayından temizlenmesi karşılığın-
da 49 yıl özel şirketlere devredilecek. Mayınların temizlenmesi için meclisteki tasarı Suriye sınırındaki mayın-
ların temizliğinin ihale ile özel şirketlere verilmesini, karşılığında da temizlenen alanların kullanım hakkının 49 
yıllığına bu şirketlere devrini içeriyor. Türkiye-Suriye sınırına mayınlar 1959 yılında döşendi. Alan, Hatay’dan 
başlayıp Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak’a kadar uzanan derinlikte ve 510 km uzunluğunda. 
Bu alan 178 milyon 500 bin metrekare ve iki Kıbrıs kadar. Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Gökhan 
GÜNAYDIN, toprakların bu bölgede yaşayanlardan alınarak kamulaştırıldığını vurgulayarak,”İşssizliğin %16 
ya çıktığı geçen yıl tarımsal ürünlerin ithalatına 6,5 milyar dolar harcanmış, buna karşın ihracatı 4,1 milyar 
dolarda kalmış bir ülkede bu toprakların yöre insanlarının kullanımına açılmasından başka bir alternatif düşü-
nemiyoruz. Bu verimli topraklarda 12,500 ila 15 bin kişilik istihdam sağlanır” dedi. 

23 Mayıs 2009 – BirGün

“Ciddi Bir Sosyal Kriz Riski Var”
Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick “Büyük bir fi nansal kriz gibi başlayan olay, çok derin bir ekonomik 
krize dönüştü ve şimdi büyük bir işsizlik krizine doğru gidiyor. Eğer önlem almazsak, çok önemli siyasi etkileri 
olan, ciddi bir insani ve sosyal kriz haline gelme riski bulunuyor” dedi. Zoellick, toparlamanın ne zaman 
başlayacağı ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi:“Bazıları 2009 sonunda, bazıları 2010 başında diyor. 
Ne olursa olsun, uzun bir süre düşük düzeyde bir toparlanma olacak çünkü sanayide kullanılmayan çok 
büyük bir kapasite var ve işsizlik artmaya devam ediyor. Zoellick, 1930’lu yıllar gibi bir çöküşün olasılığına 
inanmamakla birlikte yine de “Olursa korkunç olur” dedi. 24 Mayıs 2009 – Vatan

TOKİ işçilerinden toplu intihar girişimi
TOKİ Gölcük Konutları, müteahhit fi rma çalışanlarını canınza bezdirdi. Yapımına 2007 yılında başlayan ve 
bugüne kadar hak sahiplerine anahtarları verilmeyen Gölcük Konutları’nda aylardır maaşlarını alamayan 
işçiler, yaptıkları evlerin çatısına çıkarak toplu intihar girişiminde bulundu. Müteahhit fi rma Özmaş’tan 6 aydır 
para alamadıkları için bir hafta önce eylem yapıp sorunlarının çözülmesini isteyen işçiler, durumlarının değiş-
memesi üzerine konutların önünde ateş yaktı ve bir konutun çatısına çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı. 
İşçilerin sözcüsü Mehmet Miroğlu, şunları söyledi: “Hakkımız olanı almak istiyoruz. Aylardır mağduruz, eve 
ekmek götürmek için parmağımızdaki alyansı sattık. Kimin kapısını çaldıysak yüzümüze kapandı. Sadaka 
istemiyoruz, alınterimiz, emeğimiz bu konutlarda. Paralarımız ödenene kadar bu eylemler devam edecek. 
Bugün konutların kapısının önünde ateş yaktık, yarın konutların çatılarını da yakarız.” 

26 Mayıs 2009 – sol.org

Türkiye, ILO’nun ihlal listesine alındı
Türkiye, ILO’nun 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi ile 98 
sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi’nin uygulanması konusundaki ihlaller gerekçesiyle, 
Aplikasyon Komitesi’nde gündeme gelmesi muhtemel 43 ülke arasına alındı. Türkiye’nin gündeme alınacak 
20 civarındaki ülke arasında yer alıp almayacağı konferansın başlamasıyla netleşecek. 87 ve 98 sayılı söz-
leşmelerin uygulanmasındaki eksiklikler nedeniyle Aplikasyon Komitesi’nde gündemine gelebilecek diğer 
ülkeler Belarus, Kolombiya, Kostarika, Cibuti, Etiyopya, Guatamala, Myanmar, Pakistan, Panama, Paraguay, 
Filipinler, Slovakya, Swaziland, Uruguay ve Venezuela’dan oluşuyor. Aplikasyon Komitesi, gelen şikayetleri 
değerlendirerek hükümetlerin, imzaladıkları sözleşmelere aykırı davranışta bulunup bulunmadıklarını inceli-
yor. Komitede işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşlerine başvuruluyor. 

26 Mayıs 2009 – Hürriyet

Petrol İş: Pazara değil, sokağa çıkıyoruz
Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) üyeleri, hükümetin ocak ayında başlayan kamu 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerini tıkadığını söyleyerek bugün bir saatlik iş bırakma eylemi yaptı. İşveren 
örgütlerinin krizi aşmak üzere başlattığı “Eve kapanma, pazara çık” başlıklı kampanyayı eleştiren sendika, 
yaptığı yazılı açıklamada “Pazara değil, sokağa çıkıyoruz” dedi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar Borsalar 
Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas-
yonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) krize karşı beş hafta sürecek bir kampanya başlatmıştı. Bu 
kampanyayı eleştiren Petrol-İş, yaptığı açıklamada şunları vurguladı: “Bu ağır ekonomik kriz koşullarında 
250 bin kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalanmaz ve 5 aydır bekletilirken, ekonomik ve sosyal hakları 
verilmezken pazara nasıl, hangi parayla çıkalım? Binlerce işçi işini kaybederken, işçilere ücretsiz izin kullan-
dırılırken, ücretler reel olarak gerilerken işçide, emekçide pazara çıkacak para mı kaldı?” 

28 Mayıs 2009 – Bianet

Tüketici dernekleri: “Kriz yaratanlar, krize çare bulamazlar”
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, krizi yaratanların, krize çare bulama-
yacaklarını belirtti. Çetin: “Yapılan öneriler mevcut krizin nedenlerini anladığını söyleyen en tepe sermeye 
örgütlerinin hala krizin temel nedenini almadıklarının en açık göstergesidir. Mevcut kriz, sürekli tüketim için 
yönlendirilen tüketicilerin borçlanarak yaptığı tüketim nedeniyle aldığı kredi borçlarını ödeyememesinden, 
‘yani tüketicinin ifl asından’ doğmuştur. Tüketicinin alım gücünün artırılması ise maaş, ücret ve emekli maaş-
larının artması, işten atılmaların durarak tersine istihdamın artması, çalışma yaşına gelen genç nüfusa iş 
yaratılması gibi önlemlerle mümkündür. “ dedi. Çetin, diğer önerilerini ise şöyle sıraladı: ‘’Maaş ve ücretlere 
en az enfl asyon oranı kadar zam yapılmalıdır. Kamunun sattığı mal ve hizmetlerdeki KDV oranı düşürülme-
lidir. Bütçe gelirlerinin çok ciddi bölümünün IMF, Dünya Bankası gibi uluslar arası kuruluşlara faiz ödemesi 
olarak aktarıldığı gerçeği göz önüne alınarak uluslararası sermayeye olan borçlanma tasfi ye edilmelidir.” 

29 Mayıs 2009 – Cumhuriyet

AKP, Bahreyn’e arazi tahsis etti!
İngiliz Economist dergisi, Türkiye’nin 500 milyon dolar karşılığında arazi tahsis anlaşması imzaladığını yazdı. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ‘satış yok, paylaşım var’ açıklaması yaptı. İngiliz Economist dergisinin haberinde 
“Gıda krizini aşmak isteyen ülkelerin başta Afrika olmak üzere dünyanın dört yanından tarım arazisi aldığını” 
BM’nin bu durumu “yeni kolonicilik” olarak nitelediği belirtildi. Haberde, şeriat kurallarını temel alarak kurul-
duğu açıklanan Bahreyn merkezli yatırım fonu AgriCapital ile Türkiye arasında 31 Ekim 2008’de “mutabakat 
notu” imzalandığı, ardından 15 Nisan 2009’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Bahreyn ziyareti sırasında 
“tarım projesi” için anlaşma imzaladığı ve bu kapsamda fona Türkiye’de 500 milyon dolar karşılığında arazi 
tahsis edildiği belirtildi. Bakanlık ise, Arap ülkeleriyle yapılan “mutabakat zabıtlarının, yapılan yatırımların 
bize kalması kaydıyla belirli bir süre paylaşım temelinde iyi niyet işbirliği anlaşmaları” olduğunu iddia etti. 

29 Mayıs 2009 – Cumhuriyet

YÖK’ten ilahiyat fakültelerine rekor kontenjan
YÖK Genel Kurulu’nun, bu yıl ÖSS’ye girecek olan milyonlarca öğrencinin merakla beklediği üniversitelerin 
2009-2010 öğrenci kontenjanları artışına, İlahiyat Fakülteleri damgasını vurdu. Kontenjanlar, Devlet üni-
versitelerinde yüzde 15, vakıf üniversitelerinde yüzde 20 artırılırken, ilahiyat fakültelerinde ise yüzde 115 
artırıldı. YÖK, yüzde 115’lik artışla İlahiyat Fakültesi kontenjanında bir rekora imza attı. 2 bin 680 olan İlahiyat 
Fakültesi kontenjanları, dünkü toplantıda 5 bin 620’ye yükseltildi. Edinilen bilgiye göre ikinci öğretim, yani 
akşam öğretimi bulunmayan 16 İlahiyat Fakültesi’nin büyük bölümüne istekleri doğrultusunda ikinci öğretim 
programı açılmasına karar verildi. 29 Mayıs 2009 – Hürriyet

Devrimci 78’liler: ‘Çetesiz, darbesiz ve yasaksız bir ülkede, özgür yaşamak 
istiyoruz’
Devrimci 78’liler Federasyonu, Ankara’da dün “Çetesiz, darbesiz ve yasaksız bir ülkede, özgür yaşamak 
istiyoruz” kampanyasını başlattı. Saat 12.30’da Yüksel Caddesinde basın açıklamasıyla startı verilen kam-
panya 2 Temmuza kadar sürecek. Devrimci 78’liler Federasyonu Genel Başkanı Ruşen Sümbül’ün yaptığı 
açıklamada, “Çetesiz, darbesiz ve yasaksız bir ülkede, özgür yaşamak için biz artık yeter diyoruz! Artık bu 
kirli tarihi yaratanlardan hesap sormanın ve arkalarından teneke çalmanın zamanı geldi. Federasyonumuz 
darbe düzeninin gerçek niteliğini teşhirle ilgili başlattığı bu kampanyayı 2 Temmuz 2009’a kadar kesintisiz 
sürdürme kararı aldı ve halkımıza yanıtını birlikte arayacağımız ve birlikte vereceğimiz sorular soracağız. 
Artık tarihin çöp sepetine atılması gerekenlerin ömrünü uzatmayalım, gelin hep birlikte teşhir ve mahkûm 
edelim” dedi. 30 Mayıs 2009 – sendika.org
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Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin ikinci en yüksek 
küçülmesini gördü. Yılın ilk çeyreğinde ekonomi 
yüzde 13.8 küçüldü. Bu oran, 1945 yılındaki yüz-
de 15.3 küçülmeden sonra Türkiye tarihinin en 
yüksek küçülmesini gösterdi.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğin-
de geçen yılın aynı dönemine göre sabit fiyat-
larla yüzde 13.8 azalarak 24 milyar 518 milyon 
TL’den 21 milyar 145 milyon TL’ye inerken, cari 
fiyatlarla GSYH yüzde 2.2 azalarak 215 milyar 
846 milyon TL’den 210 milyar 997 milyon TL’ye 
geriledi. Dolar bazında cari fiyatlarla GSYH yüz-
de 29 azalarak 180 milyar 19 milyon dolardan 
127 milyar 812 milyon dolara düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), GSYH I. Dönem 
(Ocak, Şubat, Mart) 2009 sonuçlarını açıkladı. 
Ekonomi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 13.8 küçüldü.

Savaşlar ardından kurulan Cumhuriyette bile 
görülmedi

Türkiye 1945 yılında gördüğü yüzde 15.3’lük 
küçülmeden sonraki en yüksek küçülmeyi bu 
dönemde yaşamış oldu. 1939-1945 yıllarını kap-
sayan İkinci Dünya Savaşı’ndan ekonomik anlam-
da çok ağır etkilenen Türkiye 1941’de yüzde 10.3 
küçülürken, 1945’te tarihinin halen ulaşılama-
mış en yüksek küçülme oranını görmüştü. Tür-
kiye 2009 ilk çeyrekte yüzde 13.8 küçülürken, 
bu orana yakın en yüksek küçülme yüzde 13 ile 
1927 yılında görülmüştü. Böylece Birinci Dünya 
Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 1929 dünya ekonomik 

krizini atlatan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin bile 
görmediği küçülme mevcut krizde ortaya çıktı. 
Yılın ilk çeyreğinde görülen çift haneli bu küçül-
me 1932 yılında yaşanan yüzde 10.7’lik küçülme 
ile birlikte Cumhuriyet tarihinin beş kez yaşanan 
çift haneli küçülmesinden biri oldu.

Türkiye artık teknik olarak resesyonda

Türkiye ekonomisi 2009 yılının son çeyreğinde 
de yüzde 6.2 küçülmüştü. Böylece iki dönem 
üst üste küçülme yaşayan Türkiye ekonomisi, 
Avrupa’da kabul edildiği biçimiyle teknik olarak 
resesyona girmiş oldu. Ekonomi 2001 krizinin 
ardından yıllık bazda yüzde 5.7 küçüldükten 
sonra 2008 son çeyreğe kadar kesintisiz olarak 
büyümeye devam etmişti. 2008 ilk çeyrekte yüz-
de 7.3, ikinci çeyrekte yüzde 2.8, üçüncü çeyrek-
te yüzde 1.2 büyüyen ekonomi, bu büyümede 
gerileme trendinin ardından son çeyreği yüzde 
6.2 küçülme ile kapatmış, 2008’da yıllık büyüme 
de yüzde 1.1’de kalmıştı.

Dolar bazında cari fiyatlarla küçülme yüzde 29

2009 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine sabit 
fiyatlarla yüzde 13.8 küçülen GSYH 24 milyar 
518 milyon TL’den 21 milyar 145 milyon TL’ye 
indi. Cari fiyatlarla GSYH yüzde 2.2 azalarak 215 
milyar 846 milyon TL’den 210 milyar 997 milyon 
TL’ye geriledi. Dolar bazında cari fiyatlarla GSYH 
yüzde 29 azalarak 180 milyar 19 milyon dolar-
dan 127 milyar 812 milyon dolara düştü.

Kaynak: www.netgazete.com

Ekonomi,

Ocak-Mart 

döneminde

13.8

küçüldü
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Hüsnü Tarık TAN Gaziantep Üni. 1998 İngilizce (İyi) Rus (Başl.), AutoCAD

Muharrem  MUTLU Kırıkkale Üni. 2008 (İnş.-Mak. Müh)
İngilizce (İyi), AutoCAD, Sap2000, Probina, Hecras, 
Ansys

Ömer Faruk ATİLLA Osmangazi. 2007
İngilizce (Orta), AutoCAD, Sap2000, Sta4CAD, 
İdeCAD, X Steel

Emre ÖZKAN Çukurova 2008 İngilizce (Orta), AutoCAD, Sap2000

Mustafa ATILGAN Ege Üni. 2007
İngilizce (İyi), Almanca (Başl.), AutoCAD, Sap2000, 
Probina, Primevera

Ali ALKAN ODTÜ 2009
İngilizce (İyi), Fransızca (Başl.), AutoCAD, Sap2000, 
Probina, Epanet, WaterCAD, Mapİnfo, Lindo

Süleyman DOĞAN ODTÜ 2009
İngilizce (İyi), Fransızca (Başl.), AutoCAD, Sap2000, 
Probina, Etabs, CAL-91

Tevfi k TURAN YTÜ. 1973 Fra. (Orta), Offi ce ve İnternet Uygulamaları

A. Evren TOSUN Niğde Üni. 2001 İngilizce, AutoCAD, Sta4CAD, İdeCAD

Hakan ÖZCAN İTÜ 2005 İngilizce (İyi), AutoCAD

Metin Turgay ŞERBETÇİ Balıkesir Üni. 2007 İngilizce (İyi), AutoCAD, Sap2000, Sta4CAD (Başl.)

Okan SOLAK Kırıkkale 2009
İngilizce (İyi), Alm.(Başl.), AutoCAD, Sap2000, 
Sta4CAD, Probina, Statisca, Fortran

Betül BİLGE Kırıkkale 2009
İngilizce (İyi), AutoCAD, Sap2000, Sta4CAD, Probina, 
Hecras, Epanet, Statisca, Fortran

Uğur KURTCU Gazi. Üni. 2008 İngilizce (İyi), AutoCAD, Sap2000, Probina

Ali Heval TOPAL Mustafa Kemal Üni. 2009
İngilizce (Orta), AutoCAD, Sap2000, MsProject, 
Sta4CAD, Probina

Özgürcan AKIN Kocaeli. 2008 İngilizce (İyi), Alm.(Orta), AutoCAD

Tahsin BAĞLI Harran Üni. 2007 İngilizce (Az), AUtoCAD

Bekir UZGUR Anadolu. 2008 İngilizce (İyi), AutoCAD, Sap2000, Sta4CAD, Plaxis

Aziz KOŞAR Dokuz Eylül. 2004 İngilizce (İyi), AutoCAD, Sap2000, İdeCAD, Probina

Zülfü Kerem TÖZÜN ODTÜ 2009
İngilizce (İyi), AutoCAD, Sap2000, ArcGIS,
C programming

Melik Haydar ŞAHİN ODTÜ 2009
İngilizce(İyi), AutoCAD, SAP2000, Plaxis, Phase, 
Slide, Slope/W, ArcGIS, MS Offi ce

Barbaros YONTAR ODTÜ 2009
İngilizce (İyi), AutoCAD, SAP2000, MS Offi ce, HEC-
RAS, C programming

Selçuk ÜNVERDİ Anadolu. 2008 İngilizce (Orta), Sta4CAD, Sap2000

Tuncay ARSLAN Aksaray Üni. 2007 İngilizce (Az), AutoCAD, Sap2000

Ömür ASLIHAK Kırıkkale Üni. 2009 İngilizce (Orta), AutoCAD, Probina

Burak YAMAN 19 Mayıs Ünv. 2009 İngilizce (İyi), AutoCAD, Sap2000, İdeCAD

Emel ESEN Kocaeli Ünv. 2009 İngilizce (Orta), AutoCAD, Sap2000, Etabs

Göknur BİLBAY Mustafa Kemal Üni. 2009 İngilizce (İyi), AutoCAD, Sap2000, NetCAD, Primavera
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