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TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR

TREN
Tren, hızlı olduğu için
Güzeldir bazen
Ve bazen de
Güzeldir
Yavaş olduğu için

Kaza değil

Var mıdır
Ankara’dan İstanbul’a
Dönerken
Daha güzeli
Vakit kaybetmemekten?
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• Çocukları hangi tanrı
öldürüyor?
Ece Temelkuran
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• Doğubeyazıt Deprem
Raporu

3’te

• Ulaşımda Sınıfta Kaldık

6’da

• Kendi Düşen Köyler,
Kentler Ağlamaz

7’de

• Devri Alem

8’de

cinayet

Var mıdır
İstanbul’dan Ankara’ya
Giderken
Daha güzeli
Uyuyabilmekten?
Aslında
Ankara’ya gitmek
Güzel değildir
Hiçbir zaman...
Ama şimdi mevzu başka...

• Basın Açıklamaları
Basında İMO

• Bilimsel gerçekleri ve bilim insanlarının uyarılarının dikkate
alınmaması katliama davetiye çıkartmıştır.
• Kaderci ve sorumsuz anlayış can güvenliğimizi tehdit ediyor.
• TCDD yetkilerinin adeta delilleri yok etmek telaşı içinde
olmaları olası “resmi” rapora şimdiden gölge düşürmüştür.

Aslında
İstanbul’a dönmek
Güzeldir
Her durumda...
Ama şimdi mevzu başka...

e yazık ki, hızlandırılmış tren uygulamasının başlatılacağına dair açıklamalardan bu yana bilim insanlarının
uyarılarının dikkate alınmaması, uzun yıllar
hafızalarımızdan silinmeyecek bir katliama neden olmuştur. Politik şov, onlarca
insanımızın yaşamını yitirmesi sonucunu
doğurmuştur.

Bunlar bir yana
Başımızda durdukça
Şu yobazlar sürüsü
Yavaşı da hızlısı da
Hatırlatacak ölümü
Ahmet Celali

Tüm uyarılara kulağını kapatan başta
Başbakan Erdoğan olmak üzere siyasi
iktidarın temsilcileri ne ilginç ki tüm
pişkinlikleriyle ne kadar üzüntülü olduklarını açıklamaktadır. Açıklamalar timsahın
gözyaşından başka bir anlam yüklememiz, inandırıcı bulmamız mümkün değildir. TCDD Genel Müdür Vekili’nin basına

N

Merhaba,
Neden eleştiriye katlanamıyoruz? Farklı yaklaşımları, farklı
düşünceleri bırakalım yok saymayı, neden bu kadar tahammülsüz davranıyoruz, bizim gibi düşünmeyenlere? Soru
soran, sorgulayan insan bu kadar tehlikeli mi? Neden, başı
her sıkışan “haddini bil” tehdidini kullanıyor? Bu “had” nasıl
bir şey ki, toplum bir türlü farkına varamıyor ama ne zaman,
nerede devreye gireceğini hep ‘devletlü’ biliyor.
Bu sorular uzayıp gider elbette! Ortaya demokrasiye yaklaşımımızın sadece emaresi değil, antidemokratizmin kendisinin çıkacağından hiç kuşku yok. Kuşku götürmeyen bir
nokta daha bulunuyor: Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın,
kendisine soru soran gazeteciye “haddini bildirmesi”,
demokrasi kültürümüzün Başbakan eliyle tescil edilmesinden başka bir şey değildir. Sanıyorum ki toplumsal hayatımız, birbirine “haddini bildiren ” insanlar tarafından tanzim
ediliyor.
Evde, okulda, işte, sokakta kurduğumuz hemen her türden
insan ilişkisinin eşitlikçi, adil, dayanışmacı, paylaşımcı
olduğunu kim iddia edebilir? Ama buradaki kritik nokta,
tahammülsüzlüğün, insanı kırmaya, sindirmeye, susturmaya
dönük yaklaşımın bizzat Başbakan tarafından yani sergilenmesidir. İşin doğrusu, bu, Erdoğan’ın kaçıncı “had” bildirmesidir; toplumun kaçıncı kez önemsememesidir. Takip
edebilene aşk olsun!
Dikkatlerden kaçmamıştır. Ne zaman tahakkümcü bir tavır
sergilense, orada ‘suç’ vardır. “Hızlandırılmış tren” kazasından bu yana siyasal iktidarın takındığı tavrı böyle etiketlendirmek hiç de zor olmamıştır. Bu zaman zarfında siyasal
iktidar tarafından yapılan onca açıklamada tek bir doğru
bulunuyordu.

yansıyan “Her şey Allah’tan” şeklindeki
açıklaması ise kaderciliğin ve sorumsuzluğun hangi noktaya ulaşabileceğini, can
güvenliğimizin hangi zihniyetin elinde
olduğunu göstermektedir.
Politik sonuçlar elde etmek ve şov
yapmak için alt ve üst yapısı hazır olmadığı halde hızlandırılmış tren uygulamasını
başlatanlar cinayetin asıl sorumlusudur.
Bu bir kaza değil, cinayettir. Hiç kimse
‘üzgünüz’ açıklamasıyla bu cinayetten
kurtulamaz. Alkışlarla uğurlayan, hızlandırılmış trene ilk hareket komutu veren
Başbakan, ölenlerin yakınlarının yüzüne
nasıl bakacaktır?
5’te

Başbakan, “istifa var mı” sorusunu, “şimdiye kadar istifa
eden oldu mu?” karşı sorusuyla savuştururken, Türkiye
siyaset tarihinin bir gerçeğini ifşa ediyordu. Doğru tabi. Kim
istifa etmiş ki, şimdiye kadar 39 insanımızı göz göre göre
ölüme gönderenler istifa etsin! İnsan hayatı ne zaman daha
önemli oldu ki, makam, mevki ve paradan…
“Hızlandırılmış tren” kazasıyla bir kez ortaya çıkan, ulaşımda
geri kalmışlığımız, elbette bu iktidar zamanıyla sınırlı değildir.
Ancak, “hızlandırılmış tren” gibi eşi benzeri olmayan bir
uygulamanın, alt ve üst yapıdaki onca eksikliğe rağmen,
siyasi şova dönük niyetlerle başlatılması, bilim insanların
uyarılarının dikkate alınmaması iktidarın sorumluluk sınırlarının içinde olduğunu göstermektedir. Kendi iktidarları
döneminde hazırlanan raporlarda yer alan, ‘alt yapının hızlı
tren uygulamasına uygun olmadığına, kaza riski taşıdığına’
dair tespitlerin görmezden gelinmesi, suçu çoğaltmaktadır. Zaten bize göre, kaza sonrası yapılan ciddiyetten ve
kamu yönetimi için gereken asgari sorumluluktan uzak
açıklamaları tartışmaya bile ihtiyaç yoktur. Bir kamu yöneticisinin, kendi sorumluluğunu hafifletmek amacıyla “Her şey
Allah’tan” şeklinde açıklama yapmasını, mesleki durumumuzu bir tarafa bırakarak, vatandaş olarak kabullenmek
mümkün değildir. Kamu yönetiminde kadercilik, sorumsuzluğu, ihmalkarlığı, ciddiyetsizliği örtbas etmek amacıyla
kullanılır hale geldiyse, bizleri zor günlerin beklediğini
söylemek, abartılı sayılmamalıdır. Doğal afetler konusunda
hayli sıkıntılı bir bölgede yaşayan Anadolu insanı kadercilik
değil acil önlem beklemektedir.
Yeni sayıda görüşmek umuduyla…
Taner Yüzgeç
Başkan

• İnşaat Mühendisleri Odası “Hızlandırılmış tren” kazasıyla ilgili ön
değerlendirme raporunu hazırladı.
• Bu kazayı diğer kazalardan ayıran
en önemli husus, kazanın mekanizmasının karmaşıklığıdır. Sayın
Bakan bu zorluğu basın açıklamasında kabul etmekte ancak
açıklamanın ilerleyen bölümlerinde
olayı tek bir nedene bağlamaya
çalışmaktadır.
• Gerekli çalışmalar yapılmadığı
müddetçe hattın taşıdığı risk,
her türlü hızdaki tren için devam
edecektir.
• Can güvenliği açısından, çeken ve
çekilen araçların kontrolleri tamamlanmadan demiryolu trafiğine
çıkarılmaması gerekmektedir.
4’te
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“Kentlerdeki
kamusal mülkiyet
tasfiye edilecek”
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner
Yüzgeç, Büyükşehir Belediyeleri Yasası’nı
eleştirdi. Yüzgeç, “Yerel demokrasiyi yerel
krallık gibi algılayan anlayış, kentlerdeki
kamusal mülkiyeti hızla tasfiye edecektir”
dedi.
İMO Başkanı Yüzgeç, yerel yönetimleri güçlendirmek iddiasıyla çıkartılan Büyükşehir
Belediyeleri Yasası’nın, tam tersi sonuçlara
yol açacağını belirtti. Yüzgeç konu ile ilgili
görüşlerini şöyle özetledi: “Şimdiye kadar
merkezi idarenin vesayeti altında bulunan
metropol ilçe ve ilçe belediyeleri yasayla bir
başka vesayetin altına alınmıştır. Metropol
ilçe ve ilçe belediyeleri büyükşehir belediyesinin izni olmadan nefes bile alamaz
konumda bırakılmıştır. Özellikle imar uygulamalarının büyükşehir belediyesinin
denetimi altında yapılmasının ve nihai kararın büyükşehir belediyesine bırakılmasının antidemokratik özellikler içerdiği ortadadır.”
Yüzgeç, hem merkezi hem de yerel yönetimde katılımcılık konusunda kayda
değer hiçbir uygulamanın olmadığının altını çizerek, yeni yasanın katılımcılığı daha
da olanaksız hale getireceğini vurguladı. Sağlıklı yapılaşma, sağlıklı kentleşme,
kent içi ulaşım, kent-insan ilişkilerinde meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını
her zaman devre dışı bırakan bir sistem olduğuna dikkat çeken Yüzgeç, “Asıl
ihtiyaç katılımcığı ve gerçek demokrasiyi asli amaç edinen bir yasadır. Kamuoyunun beklentisi bu yöndedir ve bunun yasal güvenceye alınmasıdır. Ama yasada
katılımcılığa dair en ufak bir iz bulunmadığı gibi, demokratik işleyişi zayıflatan
özellikler taşıdığı, metropol ilçe ve ilçe belediye meclislerini etkisizleştirildiği apaçık
ortadadır.” dedi.
Yüzgeç, ‘5 bin m2’nin üzerindeki hazineye ait arsalarının belediyelere devri ve
bu arsaların satışlarından elde edilecek gelirin belediye ile hazine arasında eşit
pay edilmesi’ şeklindeki yasa hükmüne de değinerek,
“Rantiyenin gözü bu arsaların üzerinde olacaktır. Belediyeler devredilecek arsaların kimlere, hangi şartlarda
satılacağı ise tam bir muammadır. Kamusal değerlerin
hızla tasfiye edildiği günümüzde, özelleştirmenin yerel
ayağının yasal dayanağı oluşturmuştur. AKP iktidarı,
özelleştirmede gelmiş geçmiş tüm iktidarlarından daha
kararlı olduğunu bir kez daha göstermiştir.” şeklinde
görüş belirtti. (14 Temmuz 2004)

“Başbakan tüm kamu
çalışanlarına aynı
hassasiyeti göstersin”
İnşaat mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç,
kamu kesiminde çalışan inşaat mühendislerinin yoksulluk sınırının altında maaş
aldığına dikkat çekerek, “Maaş iyileştirmesi belli kamu görevlilerini değil, geneli
kapsamalıdır.” dedi. Yüzgeç, kamu kesimindeki inşaat mühendislerinin açlık sınırı
ile yoksulluk sınırı arasında bir maaş aldığına dikkat çekti.
Genelkurmayın tarafından yapılan ‘ordu mensuplarının maaşlarının yetersiz
olduğu ve iyileştirme yapılması gerektiğine dair açıklama ile başlayan tartışmaya
inşaat mühendisleri de katıldı. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç,
yoksulluk sınırının 1.5 milyarı aştığı ülkemizde kamuda çalışan inşaat mühendisinin insanca yaşayacak bir yaşam düzeyini yakalayabilmesinin mümkün olmadığını
söyledi.
Temmuz ayında yapılan maaş zammı dolayısıyla başlayan tartışmalara da değinen
Yüzgeç, bu konuda şunları söyledi: “Ordu mensuplarının talebi haklıdır ancak
Sayın Başbakanın bu talebe olumlu yanıt
vermesi oldukça manidardır. Açlık sınırının
500 milyon, yoksulluk sınırının ise 1,5 milyarı aştığı bir ülkede elbette farklı işkollarından maaş iyileştirme talebi yükselecektir.
Bu noktada devletin konuya yaklaşımı
önem kazanmaktadır. Devlet çalışanlarına
farklı yaklaşmamalı, yoksullukla boğuşan
tüm kamu çalışanları için gerekli iyileştirmeyi yapmalıdır. İnşaat mühendisleri,
şimdiye kadar, kamu çalışanlarından gelen
ekonomik taleplere karşı hoşgörüsüz
bir üslup kullanan Başbakanımızın, ordu
mensuplarına karşı gösterdiği hassasiyeti
tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde
yaygınlaştırılması beklemektedir.”
(16 Temmuz 2004)

“2005 Bütçesinde
Ankara’nın
ihtiyaçları yok”
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner
Yüzgeç, “Büyükşehir Belediyesi 2005 Bütçesi’nin kentin, kentte yaşayan insanların ihtiyaçlarını gözeten bir yerden hazırlanmadığı
anlaşılıyor.” dedi.
Yüzgeç, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen
İşleri Daire Başkanlığı 2005 Bütçesi’nin Belediye
Meclisi’nde kabul edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bütçe verilerinin, Ankaralı’nın parasının
boşa harcanacağının kanıtı olduğunu belirtti.
Fen İşleri Daire Başkanlığı Bütçesi’nin ciddi bir
bölümünün yine köprülü kavşaklara ayrıldığına
işaret eden Yüzgeç, “Ankaralı’nın parası, protokol yolunda yapılacak köprülü kavşaklara ayrılmış. 2005 yılında protokol yolu üzerinde 4 adet
köprülü kavşak yapılması öngörülmüş. Köprülü
kavşakların kent içi ulaşım konusunda yaratacağı sıkıntıların dışında, vatandaşların
değil protokol yolunu kullanacakların ihtiyacının düşünülmesi açık ki, belediye
yönetiminin bir tercihidir. Ankara’nın ivedilikle beklediği önemli yatırımların ve işlerin bütçede yer bulamaması ise bu tercihi pekiştirmektedir. İnsan ve çevre sağlığı
için büyük tehlike içeren Mamak çöplüğünün, Kızılay-Çayyolu metro çalışmasının, Batıkent-Çayyolu toplu konut alanı alt yapı yatırımlarının, gecekondu önleme
çalışmalarının, kentin kanayan yarası olan otopark sorununu çözecek yatırımların
bütçe içinde yer almaması dikkatlerden kaçmamıştır. Anlaşılan o ki Melih Gökçek,
Ankara’yı köprülü kavşakların ve kavşak ihalelerini alan müteahhit firmaların kenti
haline getirecektir.” dedi.
Yüzgeç ayrıca, kamuoyunun Çayyolu metrosunun maliyetiyle ilgili sorulara hala
yanıt bulamadığına, 2005 bütçesinde de bu sorunun yanıtının olmadığına dikkat
çekti. (19 Temmuz 2004)

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
Taner Yüzgeç’in Birgün gazetesine
yaptığı açıklama.
“Hızlandırılmış tren” kazası, Türkiye’nin ulaşımdaki mevcut durumunu yeniden
tartışmaya açtı. Gönül isterdi ki, tüm ülkeyi derinden yasa boğan ve kazadan
daha çok cinayet sayılması gereken olaydan sonra değil, daha önce tartışabilseydik. Türkiye bu tür refleksleri ne yazık ki iş işten geçtikten sonra veriyor. Nitekim,
hararetle başlayan tartışmalar bir süre sonra hızını yitirmekte, sorunu giderecek
adımlar bir türlü atılamamaktadır.
Türkiye ulaşımda sınıfta kalmıştır. Son kaza, bunun bir kez daha tescil edilmesidir.
Kaldı ki bu durum, yalnızca siyasal iktidarın görmezden geldiği bilim çevrelerinin
değil, kendi kurullarının da yaklaşımıdır.
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Ön Ulusal Kalkınma Planı’nda,
demiryolu da dahil tüm ulaşım sisteminin yetersizliğinin ötesinde, kaza riski
taşıdığı vurgulanmaktadır. Raporun demiryollarıyla ilgili bir tespiti var ki, bunu
görmemek, görmezden gelmek, “hızlandırılmış tren” kazasının, “cinayet” olarak
algılanmasını güçlendirmektedir. Rapor demiryollarının “yüksek hız ve kaliteli servise uygun olmadığını” saptamaktadır.
Kendi kurullarının raporlarını bile hiçe sayan siyasal iktidarın, tren makinistlerini
günah keçisi ilan etmesi gerçekten de manidardır.
Demiryolu yoğunluğu açısından Türkiye, AB’ye üye ülkeler arasında en az seviyeye sahip ülkedir. Şehirler arasındaki koridorlarda taşımacılık eski altyapı üzerinde sürdürülmektedir. Hem demiryolu yoğunluğu hem de mevcut demiryolu
üzerindeki trafik yoğunluğu azdır. Ancak altyapının çağın gerisinde kalmış olması
nedeniyle, bu yoğunluğa ters orantılı olarak kaza riski fazladır.
Türkiye’de demiryollarına gereken önem verilmemiş, tercih karayolları için kullanılmıştır. Demiryollarında hala 1880’lerin altyapısı ve teknolojisi
kullanılmaktadır. Tren, 1880’lerin altyapısı üzerinde
hızlandırılmaya çalışmış, bilim çevrelerinin uyarıları
dikkate alınmamış, birkaç parça değişikliği, kısmi
tadilat ve tamiratlarla sorun giderilmeye çalışılmış
ve hepimizin malumu olduğu trajedi yaşanmıştır.
Dünyanın uyguladığı en güvenli sistem olan
demiryollarını hak ettiği yere taşımak, biraz da
ulaşımı özelleştirme cenderesinden kurtarmaktan
geçmektedir. Özelleştirmeci iktidarlar kamusal
varlıklarımızın değer yitimine uğraması için, yatırım
dışı tutmakta ve böylece özelleştirmeyi kamuoyu
nezdinde meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Son
dönemde demiryolları da aynı muameleye maruz
kalmıştır. (28 Temmuz 2004)
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Çocukları hangi tanrı öldürüyor?
Ece Temelkuran (26 Temmuz 2004 - Milliyet)
Bingöl depreminde, küçük ölü kuşlar gibi kemiksizleşmişti vücutları. Ölü kuşların
insanın elinden akacak kadar yumuşaktır eti. Namussuz birkaç herif daha çok
para kazanacak diye öldürülüvermişlerdi o çocuklar. Bir parasız yatılıdan, o cuma
evlerine dağılmamış, toprağın içine yatırmıştı çocuklar. Sonra o adamlara ne
oldu? Kim istifa etti görevinden çocukları öldürdüğü için?
Büyük depremde de önce çocuklar öldü. Üç yaşındaydı biri ve musalla taşına
küçük gelmişti tabutu. Oyuncak kadardı mezarı. Babası arkadaşımdı, cenazesinde oğlunun üzerine toprak atmıştı. Hayal bile edilemeyecek büyüklükte bir
acı bu. Çünkü o zaman da namussuz herifin tekinin daha çok para kazanması
gerekiyordu. O çocuk öldü diye kim istifa etti? İmzalamaması gerektiği kâğıtları
imzalayanlardan kim?
Beş kız çocuğu İzmir’in Urla ilçesi yakınlarında Böğürtlen Koyu’nda, denize
elbiseleriyle girdi. Çünkü Kuran kursuna gidiyorlardı. Küçük kız çocuklarının
vücutlarından tahrik olacak kadar aşağılık adamların kanunları geçerli olduğu için
bu ülkede, elbiselerinin etekleri bacaklarına dolanarak boğuldular. El ele gittikleri
cenazelerinde çocukların yakınlarından birisi “Bu çocuklar burada boğulmasa
başka bir şekilde ölecekti” diyordu (Hürriyet
gazetesi, 25 Temmuz 2004, Murat Eğilmez’in
haberi). Doğru olmalı, çünkü aileler çocuklarının ölümüyle ilgili kimseden şikâyetçi olmadı!
O çocukların ölümüyle ilgili kim istifa edecek?
Hangi imza sahibi?

bakanlar, başbakanlar hep birlikte “Bu çocuklar niye öldü?” sorusunu soranlara
“haddini bildirmekle” meşgul bugünlerde. Çocuklara çikolata, şeker veren başbakanımız başta olmak üzere.
Utanma mecburiyeti ve istifa
Hele “İstifa” sözcüğü deli ediyor onları. “Sorumluluğu alıyoruz” diyor birileri,
“Bu pisliği temizlemeden gitmeyeceğiz” diyorlar. Ölmüş çocukların aileleri doğal
olarak dünyadan geçmiş haldeler; doğal olarak ne tazminatla ne de kimin istifa
ettiğiyle ilgililer.
Peki sizin yüzünüzden bir çocuk ölse ne yaparsınız? Kimsenin sizi istifaya çağırmasına gerek kalmaz herhalde. Tahminim, utanırsınız. En basit, en kaba deyişiyle kendinizden utanırsınız. Zaten yerin dibine geçmek, insan içine çıkmamak
istersiniz. Böyle büyük bir acıya sebep olduğunuz için, nafile bile olsa özür diler
ve hayatta bir adım geri atarsınız. Ne yaptığınızı temizlemeye, ne çocukları geri
getirmeye yarar bu istifa. Bunu bilmeyecek ne var? Ama istifa bununla ilgili değildir zaten. Kişisel bir namus meselesidir. Tahminim, siz gazetecilere haddini de
bildirmeye girişmezsiniz. Tahminim, siz “Her şey Allah’tan” demek gibi bir namussuzluğa da düşmezsiniz. Tahminim, elinize hız
kayıtlarını alıp “Bakın! Bakın, benim suçum
yok!” diye debelenmezsiniz. Bunu yaparsa
yargı yapar, avukatınız yapar. Siz sessizce, daha
fazla ayıp etmeden bir kenara çekilirsiniz.

Biri peronda düdük çalsın, öbürü gırgırına
kondüktör şapkası taksın, “Kara Tren” türküsü
üzerine aptal saptal espriler yapılabilsin diye de
çocuklar öldü. “Bas gaza Niyazi!” yöntemiyle
“hızlandırılan” bir trenden bir gece toprağa
çocuklar düştü. Bütün bu çocukların üzeri
“Takdiri İlahi” toprağıyla örtüldü. Kimse isyan
etmesin diye hep birileri çıkıp “Allah’tan” dedi,
“Her şey Allah’tan!”

Kim istifa etti?
Başbakan haklı; hakikaten şimdiye kadar kim
istifa etti ki bu seferden onlardan bekleniyor
namuslu olmak? Bu kadar çocuk öldü kim
kendinden utandı? Utanmaz bir ülke burası. Ölü
çocuklara hiç kıymet vermediği için asla utanmayan, başı dik yürüyen ve çocukları öldürüp
öldürüp Allah’ına bakan bir ülke. Doğru yani.
Kesinlikle haklı Başbakanımız. Kim istifa etti ki?
Ne var ki? İyiydik böyle! Vicdanı kaybedince
gerisi kolay. Haklı bile çıkarılabilir çocukları
öldürenler.

Bu adamların Allah’ı ne zamandan beri çocuk
öldürme işine girmişti? Genel müdürler,

Bir uyarı da banliyö için
TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası Van Şubesi’nin Doğubeyazıt ‘’Banliyö trenlerinde
Depremi ile İlgili Değerlendirmesi katliam olacak’’
2 Temmuz 2004 tarihinde saat 01.30’da, Doğubeyazıt merkezli 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana
gelmiştir. Deprem Yığınçal, Sağlıksuyu, Kutlubulak,
Karabulak, Subeşiği, Bardaklı, Bozkurt ve Kucak
köylerinde önemli ölçüde hasara yol açmıştır. Yığınçal
Köyü’nde 17 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir.
Depremde, Yığınçal’ın yüzde 99’u, Sağlıksuyu’nun
yüzde 80’i, Karabulak’ın yüzde 50’si ve diğer köylerin
de ortalama yüzde 30’u hasar görmüştür. Depremin yarattığı hasarın daha çok sayıda ölüme neden
olmaması, vatandaşların büyük bir kısmının yaylada
olması, köyde kalanların ise havanın sıcaklığı nedeniyle evlerinde değil de dışarıda uyumasıdır.
Şube Başkanı Şemsettin Bakır, Şube Saymanı Orhan
Şenkaya, Yönetim Kurulu üyeleri M. Şirin Orak ve
Ağrı Temsilcisi Yahya Çevik’ten oluşan heyet, deprem
bölgesinde iki gün süren çalışmalar sonrasında aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır.
1) Yapıların yüzde 99’u moloz taş ve çamur denilen
(toprak su karışımı) harçtan yapılmıştır. Yapı sayılmayan bu barınaklar, herhangi bir depreme maruz
kalmadan da yıkılabilecek durumdadır. Yığınçal
Köyü’nde, moloz taş ve betondan yapılmış okul ve
caminin duvarlarında önemli çatlaklar oluşmasına
karşın yıkılmadıkları ancak kullanılamaz durumda
oldukları görülmüştür.

2) Deprem bölgesinde arazi yapısı kayalıktır. Yapıların
yıkılmasına neden olan arazideki sıvılaşma değil,
kullanılan malzemedir.
3) Barınakların hemen hepsi, tek katlı moloz taş duvar
ve mertek denilen ahşap tavan ile üstü toprak kaplı
yapılardır.
4) Bölgedeki köylerin yüzde 60’ında içme suyu
olmadığı tespit edilmiştir. İçme suyu uzakta bulunan kaynaklardan temin edilmekte ve ilkel şartlarda
taşınmaktadır.
5) Bölgede yaklaşık 20 yıl önce Afet İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından yaptırılan 98 konut, su problemi nedeniyle kullanılmamış, adeta kaderine terk
edilmiştir.
Sonuç olarak; depremin yıkıcılığı bölgenin sosyoekonomik koşullarından kaynaklanmıştır. Depremden
zarar görmeyenler de dahil olmak üzere tüm yapılar
tahliye edilmeli, bölge insanı güvenlikli ve sağlıklı
yapılara kavuşturulmalıdır. Merkezi ve yerel yöneticiler, afet tehlikesi ve risklerinin belirlenmesi, zarar
azaltıcı önlemlerin alınması, yasal ve teknik düzenlemelerin gerçekleştirilip kalıcı hale getirilmesi noktasında çalışmalara başlamalıdır.

Birleşik Taşımacılık Sendikası, banliyö trenlerinin
eskimesi, makinist sayısının azalması ve hız arttırımı
nedeniyle banliyö hatlarında çok büyük kazaların
olacağını açıkladı. BTS İstanbul Şube Başkanı Mithat
Ercan ‘’Banliyö trenlerinde katliam olacak’’ dedi.
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS)
İstanbul 1 Numaralı Şubesi, hızlandırılmış tren kazası
ile ilgili olarak Haydarpaşa Garı’nda basın açıklaması
yaptı. Şube Başkanı Mithat Ercan, kazadan sonra
demiryolları ulaşımının güvenli olmadığı şeklinde bir
hava yaratılmaya çalışıldığını belirterek, ‘’Bu doğru
değil. Demiryolu, dünyadaki en güvenilir ulaşım
sistemidir. Demiryolları eğer otobüsçülerin eline teslim
edilirse sonuç böyle olur’’ dedi.
Demiryollarında, 1995 yılında Dünya Bankası tarafından ‘Bozz-Allen & Hamilton’ adlı Amerikan Danışmanlık firmasına hazırlatılan ‘TCDD’nin Yeniden
Yapılanması’ konulu rapor doğrultusunda özelleştirme
çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Ercan, hızlandırılmış trenin de bu doğrultuda ‘prestij’ amacıyla
sefere konulduğunu söyledi.
Banliyö trenlerinin de çok yüksek kaza riski taşıdığına
işaret eden Ercan, ‘’Böyle giderse banliyö trenlerinde
yakın zamanda bir katliam yaşanacak. Çünkü makineler eskidi, makinist sayısı azaltıldı ve ayrıca banliyö
trenlerinin de hızları arttırıldı’’ diye konuştu.
‘’Yıldırım istifa etmeliydi’’
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Genel
Başkanı Sami Evren de, kaza sonrası kurulan Bağımsız Bilim Kurulu’na değinerek, ‘’Adı bağımsız olunca,
işleyişi bağımsız mı oluyor?’’ dedi. Evren, bağımsız bir
inceleme ve araştırma kurulunda mutlaka demiryolu
çalışanlarının da yer alması gerektiğine değinerek,
şöyle konuştu:
‘’Bu kurulda BTS da olmalıydı, TMMOB da olmalıydı,
baro da olmalıydı. Ayrıca soruşturmanın ve incelemenin bağımsız bir ortamda gerçekleştirilebilmesi
için Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve TCDD Genel
Müdürü Süleyman Karaman’ın da istifa etmesi gerekirdi.’’
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Sorumluları istif
22 TEMMUZ 2004 TARİHLİ HIZLANDIRILMIŞ TREN KAZASI
ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU
1- GEREKÇE
22 temmuz 2004 tarihinde meydana gelen tren
kazası, üzerinden geçen bunca güne karşın nedeninin açıklık kazanmadığı bir nitelik göstermektedir. Konunun bu şekle bürünmesinin en önemli
nedenlerinden biri bilerek ve kasıtlı olarak yapılan
saptırma çalışmalarıdır. Karar vericiler ile karar
vericilerin yurt dışından ithal ettiği sözde uzmanları, kazanın “hızlandırılmış tren” projesinin sonucu
olmadığını iddia etmekte ve kurallara göre hareket
etmediğini belirtikleri makinistleri kaza nedeni
olarak göstermektedirler. Bu tür bir yaklaşım, tüm
teknik uzmanların da ortak görüş birliğine vardığı
şekliyle bir anlam ifade etmemektedir ve karar
vericilerin sorumluluktan kurtulma uğraşıdır. Bu
nedenle her noktası ile teknik bir alan olan demiryollarında yaşanan bu kazanın aydınlatılmasında
ve insan hayatı ile birebir ilgili bu alanda kusurların
ortaya çıkarılmasında ön sıralarda müdahil olmayı
toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak
görmekteyiz.

yapan, ekonomikliğinin dışında demiryollarındaki
güvenlik ve konfordur. Ulaştırma Bakanı Sayın
Binali Yıldırım 22 Temmuz günü yaptığı basın
açıklamasında yaşanan kazanın demiryolları
tarihinde yaşanan en büyük ölümlü kaza olmadığını, 4. sırada yer aldığını belirtmektedir. Ancak
Sayın Bakanın gözden kaçırdığı ya da kaçırmaya
çalıştığı çok önemli bir ayrıntı bulunmaktadır. Söz
konusu edilen diğer kazaların hiç biri bu tür bir
devrilme kazası değildir. Bahse konu diğer kazalar
iki trenin kafa kafaya çarpışması, hemzemin geçitte
araca çarpma ve yangın çıkmasıdır. Bu anlamda
22 temmuz kazası demiryollarında raydan çıkma
sonucu oluşan en fazla ölümlü kazadır. Bu kazayı
diğer kazalardan ayıran en önemli husus kazayı
oluşturan nedenin sadece bir hususa dayanarak
açıklanmasının kazanın mekanizmasının karmaşıklığı nedeniyle zorluğudur. Sayın Bakan bu zorluğu
basın açıklamasında kabul etmekte ancak açıklamanın ilerleyen bölümlerinde olayı tek bir nedene
bağlayarak tüm sorumluluğu üzerinden atma
uğraşına girmektedir.

2- YANILTICI AÇIKLAMALAR
Demiryolları bir çok mühendislik disiplininin uygulama alanı bulduğu ve her disiplinin de yüksek
güvenlik faktörü ile çalışması gereken bir alandır.
Çünkü demiryolları ulaşımı her şeyden önce doğrudan insana yönelik bir hizmettir. Demiryollarını
diğer ulaştırma biçimlerine göre daha avantajlı

3- TCDD YÖNETİMİNİN PROPAGANDA
ÇALIŞMASI
“Hızlandırılmış tren” projesi 2003 yılının eylül
ayında demiryolu gündemine girmiş ve kasım
ayında demiryolu yönetimince çıkarılan emir ile
uygulamaya sokulmuştur. Bu süreç içerisinde
teknik elemanların
konuya muhalefeti
açıktır. Ancak bu
muhalefet, demiryolu yönetimince
“yönetime muhalefet” olarak algılanmıştır. Sürecin
sonlarına doğru
yönetim tüm muhalefeti yok sayma
yönünde bir politikayı hayata geçirmiş
ve uygulamalara ses
çıkarmayan elemanlarla yoluna devam
etmeyi seçmiştir.
Demiryollarında
konuya ilişkin muhalefetin varlığı ve
teknik elemanların
bu tür bir uygulamanın hayati tehlikelere
yol açacağına ilişkin
görüş bildirmelerine
rağmen, yönetimin
ve buna bağlı olarak
yönetimle birlikte
çalışmayı çıkarlarına
uygun görenlerin
bu tür muhalefeti

dikkate almadıklarının en büyük kanıtı 13 Temmuz
2004 tarihinde demiryolu yönetiminin kurum içinde
yayınlamış olduğu emirdir. Bu emirde demiryolu
yönetimi, “hızlandırılmış tren” projesine ilişkin
olarak Yol, Cer ve Tesisler Dairelerinden toplam
24 teknik elemanın “hızlandırılmış tren” projesinin
teknik olarak uygun olduğunu belirten bir rapor
hazırladıklarını ve bu raporun tüm personele duyurulmasını istemektedir. Bir başka ifade ile demiryolu
yönetimi kendi personelini ikna etmeye çalışmaktadır. Bu aynı zamanda 13 temmuz 2004 tarihine
kadar hala konuya ilişkin olarak demiryolları içerisinde muhalefetin devam ettiğini göstermektedir.
4- KAZANIN OLUŞUM NEDENLERİ VE
KANITLARI
Hızın, tek başına bu tren kazasının sebebi olamayacağı tüm teknik adamların bilgisi dahilindedir.
Buna karşılık söz konusu olayda, “hızlandırılmış
tren” projesinin bir bütün olarak kazanın nedenini
teşkil ettiğine dair yeterli teknik kanıt bulunmaktadır.
4-1) Zamanlama
“Hızlandırılmış tren” projesinin bir bütün olarak
bu olayın nedeni olduğunu gösteren teknik kanıtlarından biri, bu projeye ilişkin yapılan çalışmaların zamanlamasıdır. Bilindiği gibi demiryolu yol
sistemi temel olarak çelik malzeme olan ve sıcaklık
değişimlerine karşı büyük tepkiler veren rayların,
tekerlekleri klavuzlaması prensibine göre oluşturulur. Bu nedenle demiryolu yol çalışmalarında
dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri
ray sıcaklıklarının dikkate alınmasıdır. Buna ilişkin
temel mühendislik hesapları vardır ve hangi sıcaklık aralıklarında hangi tür yol çalışmalarının yapılması gerektiği bellidir. Buna karşılık “hızlandırılmış
tren” projesine ilişkin olarak demiryolu yönetimince
kasım 2004 tarihinde yayınlanan emir doğrultusunda 7 farklı makine grubu Ankara-İstanbul arasında çalışmaya başlamış ve yılın en soğuk günleri
boyunca çalışmalarına devam etmiştir. Bunun
haricinde makine grupları dışında kaynak ekipleri
de olumsuz koşullarda kaynak yapım çalışmalarına
devam ettirilmiş, makas değişimleri de aynı düşük
güvenlik koşulları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Hızlandırılmış tren projesi için yapılan bu çalışmalar,
bu proje için hattın her noktasını potansiyel tehlike
taşıyan ve stabilitesi bozulmuş bir hat kesimi haline
gelmesine sebep olmuştur. Bu durumda yapılması
gereken ise tüm hat kesiminin tekrar gözden geçirilmesi ve uygun sıcaklıklarda hattın stabilitesinin
sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasıdır. Bu
tür çalışmalar yapılmadığı müddetçe hattın taşıdığı
risk her türlü hızdaki tren için dahi devam edecektir.
4-2) Hattın Geometrisi
Demiryollarında güvenli bir tren hareketinin
sağlanmasının olmazsa olmaz koşullarından olan
hattın mukavemeti ve hattın geometrisi de “hızlandırılmış tren” projesinin hayata geçirilmesi çalışmaları sırasında rafa kaldırılmıştır. Hattın mukavemet
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faya çağırıyoruz
yönünden izin verdiği maksimum hızın hesaplaması yapılmamış sadece geometrik yönüyle
ilgilenilmiştir. Buna karşılık maksimum hız 120
km/saat’ten 130 km/saat’e yükseltilmiştir. Geometrik koşul olarak da sadece yön değişimlerindeki
yarıçapı ile ilgilenilmiş geometriyi ilgilendiren diğer
hususlara dokunulmamıştır. Yön değişimlerinde
verilen kot farkları arttırılmış ve kabul edilebilir yanal
ivme, diğer demiryollarında uygulanıyor gerekçesi
ile hiçbir hesaba bağlı olmadan bu tür bir yanal
ivmenin yaratacağı etkiler irdelenmeden uygulamaya geçirilmiştir. Trenin düz yoldan viraja girerken
tekerleklerin uyumlu hareketinin sağlanması için
oluşturulan ve parabol tabir edilen eğriler üzerinde
hiçbir tahkik yapılmamıştır. Bu tür hızların hattın
bozulma hızına etkileri görmezlikten gelinmiştir.

uzaktır ve en genel anlamda hitap başlığından da
anlaşıldığı gibi demiryolu personelini iknaya yöneliktir. Ayrıca rapor tarihsiz olarak imzalanmış olup
bu niteliğiyle her türlü kullanıma açıktır.
4-6) Kaza Yerinin Muhafazası
23 Temmuz sabahı erken saatlerden öğle saatlerine kadar TCDD’nin çalışmaları düşündürücüdür.
Bahsi geçen zaman dilimi içerisinde, kazanın
olduğu bölgenin tüm altyapısı değiştirilmiş, yeni
raylar döşenerek hattın açılması çalışmalarına hız
verilmiştir. Hattın bu günlerde bile açık olmadığı
ve çalışmadığı göz önüne alındığında, o gün gece
yarısından itibaren yapılan işlemlerin delillerin
karartılması amacını taşıdığı ihtimalini güçlendirmiştir. Kaza sebebi teknik her yönü ile incelenmesi
gerekirken, bu çalışmalarla engellenmiştir.

4-3) Çekicilerin ve Vagonların Hıza Uyumu
Çeken ve çekilen araçlar
5- SONUÇ
üzerinde “hızlandırılmış
Ulaştırma
Bakanı
Sayın
Binali
YıldıBu teknik kanıtlar çertren” projesi çerçeveçevesinde, herhangi bir
rım 22 Temmuz günü yaptığı basın
sinde yapılan revizyon
teknik etüt ve fizibiliteye
çalışmaları da teknik
açıklamasında kazanın demiryolları
dayanmadan, aynı hat
mesnetten yoksundur.
tarihinde
yaşanan
en
büyük
ölümlü
üzerinde milyarlarca
Motor gücünün arttırılkaza olmadığını, 4. sırada yer aldığını dolarlık bir yatırım çalışması bir taşıtın yapamasının devam etmekte
bileceği maksimum
belirtmektedir. Ancak Sayın Bakanın
olduğu da göz önüne
hızın da arttırılabileceği
gözden kaçırmaya çalıştığı çok önemli alındığında işletmecilik
anlamına gelmemektedir.
açısından rasyonel bir
Maksimum 120 km/saat bir ayrıntı bulunmaktadır. Söz konusu
gerekçesi de saptanahıza göre dizayn edilmiş edilen diğer kazaların hiç biri bu tür
mayan, mühendislik
araçların her noktası
bir devrilme kazası değildir.
açısından en önemli
mühendislik hesaplarının
husus olan can güvenliürünüdür ve tüm nokğini
dikkate
almayan
ve
yangından
mal kaçırır gibi
taları değiştirilmeden yapılan hız artırımı güvenlik
teknik gereklilikler de hiçe sayılarak uygulamaya
faktörünün düşürülmesi anlamına gelmektedir.
konulan “hızlandırılmış tren projesinin” bir bütün
Bu konuda yapılan eleştiriler de demiryolu yönetiolarak 22 temmuz 2004 tarihinde yaşanan tren
mince işin yavaşlatılması yönünde bir çaba olarak
kazasının nedeni olduğunu toplumsal sorumluluk
değerlendirilmiş ve dikkate alınmamıştır. Ayrıca
bilinci içerisinde kamuoyuna duyurmak istiyoruz.
elektrikli trenlerin işlediği ve sinyalizasyon sistemi
Bu nedenle, bu projenin hayata geçirilmesine izin
olan bu hatta hız artırımına yönelik olarak elektrifiverenlerin ve sorumlulukları bulunan idareci ve
kasyon ve sinyalizasyona ilişkin itirazlar da demirteknik adamların soruşturmanın selameti ve kusuryolu yönetimince görmezden gelinmiştir.
ların tüm çıplaklığıyla ortaya konularak dersler
4-4) Hız Artırımı
çıkarılabilmesi ve tekrarının önüne geçilebilmesi
Karar vericiler trenin ortalama hızını 90 km/saatten
açısından yetki kullanımlarının engellenmesinin bir
106 km/saate çıkarırken, bir çok yerde hatta olayın
gereklilik olduğunu ayrıca bu projeye ilişkin olarak
meydana geldiği yerde de trenin hızının arttırılmayapılan çalışmalar sonucunda stabilitesi bozulan
dığını ifade etmektedirler. Ancak trenlere ait zaman
hatta kapsamlı incelemeler tamamlanıp saptaçizelgeleri incelendiğinde hız artırımı yapılmamış
nacak bakım çalışmalarının bitirilmesine kadar
hiçbir kesimin bulunmadığı görülmektedir. Bu tüm
geçecek sürede söz konusu hattın trafiğe kapahat kesiminde hattın tüm bileşenleriyle oynandığı
tılmasının bunun dışında bu projeye ilişkin olarak
anlamına gelmektedir.
revizyona uğrayan, çeken ve çekilen araçların
4-5) “Teknik” Rapor
da kontrolleri tamamlanıncaya kadar demiryolu
trafiğine çıkarılmamasının can güvenliği açısından
13 Temmuz 2004 tarihinde demiryolu yönetimince
taşıdığı önemi bilgilerinize sunuyoruz.
personele duyurulması amacıyla yazılmış olan
yazı ekinde yer alan ve 24 teknik elemanın imzası
bulunan rapor “hızlandırılmış tren” projesinin bir
bütün olarak olayın nedeni olduğunu gösterir diğer
bir teknik kanıttır. Bir teknik raporun karar vericilere
hitaben yazılmış olması beklenirken söz konusu
rapor “Değerli Demiryolu Çalışanları” hitabı ile başlamaktadır. Rapor incelendiğinde, “hızlandırılmış
tren” uygulamasına geçmek için yapılmış olduğu
söylenen çalışmaların bir demiryolu işletmesinin
trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik rutin
olarak yapması gereken çalışmalardan oluştuğu
görülmektedir. Rapor teknik içerikten tamamen

1’den

Kaza değil cinayet
Sorumluları hesap vermeye, istifa etmeye çağırmak bile gelmiyor insanın içinden. İstifa etmeleri
yakınlarını kaybedenlerin acısını hafifletecek mi?
Hızlandırılmış tren uygulamasına geçileceğinin
açıklanmasından bu yana bilim insanlarının uyarılarını duymazdan gelerek büyük bir sorumsuzluk örneği sergileyen, “seferleri durdurun” diyen
bilim insanlarıyla adeta dalga geçercesine, hızlı
trene türkü arayan siyasi iktidar, ölenlerin yakınlarını hiç unutamayacakları ağıtlarla baş başa
bırakmıştır. Ancak asgari kamusal sorumluluk,
başta Ulaştırma Bakanı olmak üzere TCDD
bürokratlarının istaifa etmesini gerektirmektedir.
Bu katliamın birbirini tetikleyen nedenleri
bulunmaktadır. AKP iktidarı işbaşına geldiği
günden bu yana partizan kadrolaşma yaşanmış, ehil olmayanlar kritik noktalara getirilmiş ve
bu yöndeki iddialar ne yazık ki elim bir kazayla
iddia olmaktan çıkmıştır. AKP iktidarı kamu
hizmetlerinde kamusal yararını gözetmemekte,
yalnızca özelleştirme hedefiyle hareket etmektedir. Hızlandırılmış tren uygulaması, TCDD’yi
özelleştirmenin ilk adımı anlamına geliyordu.
Aceleye getirilmesinin yegane nedeni budur.
AKP iktidarı tüm kamusal değerleri haraç mezat
pazarlamaya çalışmaktadır. Özelleştirmenin
büyüsü siyasal iktidarın gözlerini kör etmiştir;
insan hayatı bile hiçe sayılmaktadır.
Ulaşımda can güvenliği önemli bir sorun olarak
karşımızda dururken, hızlandırılmış tren uygulaması için, alt ve üst yapıda gerekli değişim
ve dönüşümler yapılmamış, teknik etütler
tamamlanmamış, teknik çalışmalar yüksek
hızın gereklerine uygun sürdürülmemiş, yeterli
sayıda ve uzman ekip bir araya getirilmemiş,
bilim insanları çalışmaya dahil edilmemiş ve
her şeyden önemlisi de konusunda uzman
üniversite öğretim üyelerinin ısrarlı uyarıları şov
uğruna yok sayılmıştır. Bilimsel çevrelerin görüş
ve yaklaşımlarının dikkate alınmaması -belediyeler örneğinde olduğu gibi- adeta bir yönetim
biçimi haline getirilmiştir.
Şimdi sistemin neden olduğu her katliamda
olduğu gibi, devlet erkan-ı sorumluluğu üzerinden atmaya çalışacaktır. Yetkili ağızlardan
yapılan trenin hızına dair açıklamaların hedefi
görevlileri töhmet altında bırakmaktır.
Konuyla ilgili olarak Odamız yakın zamanda
ayrıntılı teknik bir rapor hazırlayacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır. Çünkü kaza, gerçekten
de alt ve üst yapıdaki yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Hız bandının kontrol edilerek,
daha öncekilerle karşılaştırılmasından, balast
kodlarının sabitliğine; ray kaynaklarının niteliğinden, ray ve vagonların yüksek hıza uyumlu olup
olmadığına; TCDD yönetimi tarafından uygulamaya alınan hızlandırılmış tren sistemine kadar
geniş bir yelpazede ayrıntılandırılmış çalışmalar
kamuoyuna aktarılacaktır.
TCDD yetkilerinin adeta delilleri yok etmek telaşı
içinde kaza yerine müdahale etmesi, önümüzdeki günlerde açıklanması olası “resmi” rapora
şimdiden gölge düşürmüştür. “Hızlı tren” yerine
kendinden menkul “hızlandırılmış tren” sistemini
yaratıp, işletmeye alanlar, onlarca insanımızı
göz göre göre ölüme götürenler, artık gereğini
yerine getirmeli ve istifa ederek kenara çekilmelidir.
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BAŞIMIZ SAĞOLSUN!
CİNAYET GİBİ KAZA!
yoldan çıkmasının sürpriz olmayacağını ve
hızlandırılmış trenin hemen seferden kaldırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Zamansız yol
çalışması nedeniyle yolun platform üstünde
dalgalandığı ve büyük bir tehlike arzettiği
TCDD’nin ilgili birimlerinin bile uyardığı bir
durum iken, inat uğruna treni işletmeye
devam eden TCDD yönetimi kazanın nedenini saptırmaya uğraşmaktadır. Kazanın
tek nedeni yolun bakımını yapmadan, eski
çeken-çekilen araçları kullanarak palyatif
çözümlerle hızlı tren işleteceği sanan TCDD
yönetiminin basiretsizliği ve beceriksizliğidir.

UYARIMIZI DİKKATE ALMADILAR!
Bilime, teknolojiye meydan okuyarak “ Ben
yaparım” efelenmesinin sonu ne yazık ki
facia ile sonuçlanmıştır. Ülkemizin bir gerçeği
bir kez daha acı bir şekilde ortaya çıktı. İnsan
yaşamını siyasi gelecekleri için hiçe sayan
anlayış ne yazık ki AKP İktidarında da devam
etmektedir.
22 Temmuz 2004 Perşembe günü Haydarpaşa-Ankara seferini yapmakta olan Yakup
Kadri Ekspresi isimli hızlandırılmış tren, saat
19.40 civarında Mekece’de raydan çıkarak
devrilmiştir. Bu cinayet gibi kazada resmi
rakamlara göre 36 kişi hayatını kaybetmiş,
yaklaşık 80 yurttaşımız da yaralanmıştır.
Bu kaza, Hızlı Trenin ilk gündeme geldiğinden bu yana gerek BTS gerek meslek odaları ve
gerekse de bilim insanlarının uyarılarına kulağını
tıkayan TCDD Yönetimi ve Hükümetin suçudur.
İstanbul Belediyesi’ndeki ve İETT’deki alışkanlıklarıyla, belediye otobüs işletmeciliği ile demiryolu
işletmeciliğini karıştırmışlar, yol emniyeti, trafik
emniyeti, çeken-çekilen araç emniyetinin karayolu
geçişleri ile beraberce değerlendirilmesi gerekirken “hızını artıralım, hızlı tren olsun” mantığı ile
adeta kazaya davetiye çıkartmışlardır.
KAZANIN NEDENİ HIZLANDIRILMIŞ TRENİN
BİZZAT KENDİSİDİR !

SORUMLULAR GEREKENİ YAPMALI!
dan yapılmıştır. Dolayısı ile mevsim gereği oluşan
yağmur ve kar, yolu eski durumuna getirmiştir.
Çeken ve çekilen araçlar teknolojik olarak uygun
olmasına rağmen uygulanan personel politikası
ile teknik personel eksikliği nedeniyle yeterli
bakım ve onarımları yapılamamaktadır. Özellikle
raylardaki ve tekerleklerdeki incelmeler giderilememekte ve servise verilmektedir. Defalarca
uyarmamıza rağmen uyarılar dikkate alınmamıştır.
Dahası tüm bu eksiklerin bilinmesine rağmen
ısrarla hız arttırımına gidilmiştir.

Bu hatta demiryolu alt yapısı , yolun geometrik
ve fiziki standartları, çeken çekilen araçların
yıpranmışlığı, hızın arttırılmasına kesinlikle uygun
değildir. Göstermelik yol bakım onarım çalışmaları
ile hız arttırılamaz. Üstelik yapılan bakım onarım
TCDD’nin tüm ekipmanı ile yapılmıştır. Yani diğer
bölgelerdeki tüm araç ve personel buraya çekilmiştir. Çalışma bittikten sonra bu araçlar ve personel görev yerlerine geri dönmüşlerdir. Üstelik de
bakım ve onarım mevsim koşulları dikkate alınma-

Bütün bu emniyet unsurları ve bu unsurlar arasında gerekli eşgüdüm sağlanmadan hız artırımının kaza demek olduğunu defalarca sendikalar,
odalar olarak dile getirdik. Bu uyarılarımızı yok
sayan TCDD Yönetimi, kazanın akabinde bir TV
kanalına açıklama yaparken, kazanın nedenini
belirtmek yerine ısrarla kazanın hız nedeniyle
olmadığını birkaç kez tekrarlamıştır. Oysa daha
birkaç gün önce TCDD yönetiminin bilim insanları
ile yaptığı toplantıda, bilim insanları gerekli uyarıları bir kez daha yapmış ve hatta yolun bu haliyle
güvenliği tehdit ettiğini, yakın bir zamanda trenin

“Hızlandırılmış tren” kazası Türkiye’nin ulaşım sektöründeki mevcut durumunu yeniden tartışmaya açtı.
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından “Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006)” başlığıyla yayımlanan rapor,
kazanın yol açtığı tartışmalarda kendisine yer buldu.

Ulaşımda Sınıfta
Kaldık

Rapor, Türkiye’nin ulaşımda mevcut durumunu
resmederken, trafik güvenliği açısından da riskli bir
ülke olduğu gerçeğini ortaya çıkartıyor. Rapora göre;
AB üyesi ülkelerle yapılan karşılaştırmada Türkiye’nin
ulaşımda oldukça geri bir noktada bulunduğu anlaşılıyor. Raporda, karşılaştırmayla ilgili tabloların yanı sıra,
kara, deniz ve havayoluna ilişkin değerlendirmeler yer
alıyor; ayrıca, kentiçi ulaşım sorunları ele alınıyor.

Raporun en dikkat çeken yönü ise demiryolunun
yüksek hız ve kaliteli servise uygun olmadığı saptamasıdır.
Raporda karayolu, demiryoluyla ilgili şu bilgiler yer
veriliyor:
Karayolu
Türkiye’de 63.201 km uzunluğundaki karayolu ağının
2002 yılı sonu itibarıyla 1.851 km’si otoyol, 31.297

Bu kazada hayatını kaybeden yurttaşlarımızın
yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı yurttaşlarımızın
ise tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz.
BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

rülmeye çalışılmaktadır. Hem demiryolu yoğunluğu
hem de mevcut demiryolu üzerindeki trafik yoğunluğu
azdır. Demiryolu altyapısının en önemli problemi,
demiryolu hatlarının yüksek hız ve kaliteli servise
uygun olmamasıdır.
Karayolu
Nüfus

10.182

4,68

0,1114

5.340

1,65

0,0479

Almanya

82.087

1,77

0,1010

Yunanistan

10.707

0,89

0,0180

İspanya

40.000

1,31

0,0275

Fransa

58.978

1,62

0,0533

İrlanda

3.740

1,32

0,0274

Lüksemburg

Türkiye, gerek ağ yoğunluğu, gerekse mevcut ağın
üstyapı standartları bakımından oldukça geridir.
AB üyesi Ülkerlerin karayolu ağ yoğunluğu ortalaması 0,389 iken, bu oran Türkiye için köy merkezlerini
ilçelere bağlayan yol ağı da dikkate alındığında, 0,196
km/km2 dolayındadır.
Demiryolu
Mevcut demiryolu ağı toplam 10.948 km olup, bu
ağın 8.671 km’si ana hattır. Toplam ağın 2.122 km’si
elektrikli, 2.505 km’si sinyallidir. Demiryolu yoğunluğu
açısından Türkiye, AB ve AB’ye aday ülkeler arasında
en az yoğunluğa sahip ülkedir. Şehirler arasındaki
koridorlarda taşımacılık eski altyapı üzerinde sürdü-

Demiryolu
(km2 başına
km)

Ülke

İtalya
km’si devlet yolu ve 30.053 km’si il yoludur. Toplam
291.000 km köy yolunun sadece 86.000 km’si asfalt
kaplamadır.

(km2 başına
km)

Belçika
Danimarka

Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye’nin, AB üyesi
ülkelerdeki ulaşım standardının uzağında bulunduğu,
sayısal veriler dikkate alındığında kara, hava ve demiryolu taşımacılığında gerilerde kaldığı anlaşılıyor.
Raporda, yurtiçi yük taşınmacılığında karayolunun
yüzde 91, demiryolunun yüzde 4, denizyolunun ise
yüzde 3 oranına sahip olduğu belirtiliyor. AB üyesi
ülkelerde ise taşımacılığın yüzde 44’ü karayolu,
yüzde 41’i denizyolu, yüzde 8’i demiryolu, yüzde
4’ü ise suyolunda gerçekleştiriliyor. AB üyesi ülkeler
ortalamasında yolcu taşımacılığında karayolu yüzde
79, demiryolu yüzde 6’lık bir paya sahipken, Türkiye’de bu oran karayolu için yüzde 95 gibi yüksek bir
seviyeye ulaşıyor.

Bu facianın sorumluluğu “ Beni demiryolu
ile anacaklar “ diyen Başbakan, daha dün
“ Yapılan uyarıları dikkate aldık ve gerekenleri
yaptık “ diyen Ulaştırma Bakanı ve bilimden uzak
uygulamaları ısrarla uygulayan ve oluşan kazaları
“ Kadere ve kazaya karşı gelinmez “ diyerek iş
yapan TCDD Genel Müdürü ve yönetiminin üzerindedir. Sendikanın, meslek odalarının, bilim insanlarının uyarılarını dikkate almayan TCDD’nin bu
yönetiminin, sürekli AB’ye vurgu yapan Hükümet
üyelerinin bu kaza herhangi bir AB ülkesinde olsa
o ülke yöneticileri ne yapar ise onu yapmalarını
bekliyoruz.

57.600

1,59

0,0543

400

2,01

0,1060

Hollanda

15.807

4,00

0,0676

Avusturya

8.000

2,40

0,0688

Portekiz
Finlandiya
İsveç
İngiltere

10.000

0,77

0,0306

5.158

0,23

0,0173

8.883

0,52

0,0244

59.113

1,62

0,0669

Polonya

38.600

1,77

0,0643

Macaristan

10.186

0,33

0,0855

Estonya

1.300

1,12

0,0214

Slovenya

2.000

1,0

0,0585

Çek Cum.

10.280

1,62

0,1195

Slovakya

5.400

0,87

0,0747

65.599

0,50

0,0112

Türkiye
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Kendi düşen köyler, kentler ağlamaz...
Taner Yüzgeç’in
28 temmuz 2004 tarihli Birgün gazetesi
forum köşesinde yayımlanan yazısı

Çocukluğumun o güzelim kentleri artık yok, ne yazık ki. O
günlerde, belki yine sağlıklı
yapılaşmadan söz edilemezdi
ama kentler, ‘tepeden tırnağa’
betona kesmemişti; bahçeli
ve tek katlı evlerden oluşan
sokaklar insan ilişkilerinin
sıcaklığını dağıtmada ne kadar
da cömertti. Belki gelişmiş(!)
değildi ama hiç olmazsa canımıza kast etmiyordu, hiç birisi.
Doğru hatırlıyorsam eğer, Server Tanilli’nin “Uygarlıklar Tarihi”nde yer verdiği okumalardan birisiydi.
Bir kentten söz ediyordu, okuma parçası. Bu
kentte, yolda yürüyenlerin ayakları en fazla elleri
kadar kirleniyordu.
Biz o noktadan türetmeye devam ederdik: İnsanların yürekleri, kentin sokakları kadar temizdi;
yüreklerin temizliği sokakların temizliğini çoğaltıyor,
insan ve kuş sesleri günün ilk saatlerinin huzurlu
başlaması için birbirine adeta ‘baskın’ çıkmaya
çalışıyordu. İnsanlar, sokağa ilk adımı attığından
gece evlerine dönene kadar; eşit ve adil, sevecen
ve hoşgörülü, nazik ve naif, otoriter ve faşizan
ilişkiden uzak bir yaşamın öznesi olmanın hazzını
yaşıyordu. Öyle ki, tüm futbol karşılaşmaları berabere bitiyordu; hem de hiç gol olmadan. Kimse bir
başkasını üzecek, kıracak, rencide edecek şekilde
davranmıyor, söz söylemiyordu. Kentler beton
yığınına, gürültüye değil, yeşile ve duruluğa kucak

açıyordu. Sevgiler de
duruydu, hesapsızdı.
Gençler sevgi sözlerini, o
beton yığını binaları bile
çirkinleştiren, tüketim
toplumunun kışkırtıcısı
marka tabelalarının değil,
kuşların tünediği saçak
altlarında fısıldıyorlardı,
birbirlerine. Ne yağmurda yürümek kirletiyordu insanları ne de
karda yol almak ıstırap
oluyordu. Yaşanılası bir
yaşamın ev sahipliğini
yapıyordu kentler.
Bizler de, genç olduğumuz, üniversitede
mühendislik okuduğumuz, politik devrimin
yolu, yordamı üzerinde
kafa yorduğumuz yıllarda, zaman zaman kendimizi,
böyle bir kentin yaratılma ihtimali üzerinde hayalperest dalgalanmalara bırakıyorduk. Çok da iyi ediyorduk. Politik devrimin insana yakışır, yaşanılası
bir yaşamla sonuçlanması için okuma parçasındaki
kentin –yaşamın- yaratılmasının zorunlu olduğunun
farkındaydık. Vakti zamanında, ‘devrimin kırdan
mı kentten mi başlayacağına’ dair tartışmalar için
sarf edilen onca enerjinin hiç olmazsa bir kısmının
kente dönük düşler için harcanmasını bekliyor,
böylelikle politik devrimin tanımının ve hedeflerinin
daha anlaşılır hale geleceğini düşünüyorduk.

Suç Kimde
Suç bizde, tartışılmasına hacet yok. Hem politik
devrime dair beklentilerimizi ‘bir başka bahara’
bırakmanın derin hüznüne teslim olduk hem de
düşlerimizi süsleyen kentin yeri geldiğinde gözü
pek bir neferi, yeri geldiğinde sıradan bir ‘sakini’
olmayı başaramadık. Oysa o günlerde bilseydik;
devrim denen ‘şeyin’ aslında insanın iç devriminden ibaret olduğunu. İç devrimini başaramayan
insanların politik sonuçlar peşinde koşmasının
nafile bir işle iştigal etmek olduğunu, bilebilseydik…
Çetin Altan’ın yazısında aktardığı, Sevgili mimarşair Cengiz Bektaş’ın “Kimin Bu Sokaklar, Alanlar,
Kentler” kitabına aldığı yontucu olmak için bir an
tereddüt geçirir miydik? Geçirmezdik elbet. “Londra’da bir sokakta, bir adamı elektrik direğine bağlı
bulurlar. Kurtarırlar, durumu saptamak için karakola
buyur ederler. Orada der ki adam: ‘Yontucuyum
ben, sanatçıyım. Bu sokakta oturuyorum. Benim
sokağıma şu çirkin elektrik direklerini dikmeye
kimin hakkı var? Davranışım bu çirkinliğe karşı
çıkmak için..’ Olayın sonucunu da söyleyeyim:
Elektrik direkleri değiştirilmiş. Gülüyorsunuz, biliyorum. Bizde böyle bir olayın sonucunda karakolda
olacakları düşünüyorsunuz da gülüyorsunuz değil
mi? Ama gene biliyorsunuz ki, biz de böyle bir şey
olmaz. Polisten ötürü değil; sokağına benim sokağım diyebilen, onun için savaşan yontucu olmadığı
için…”
Evet suç bizde, kimse üstüne alınmasın, gücenip,
kırılmasın. Önce yontucu olmayı başarabilmek
önemliydi, sanıyorum bizler bunu başaramadık.
Her birimiz, hepimiz eğer yeri ve zamanı geldiğinde

yontucu olabilseydik; reflekslerimize, evimize,
sokağımıza, kentimize sahip çıkmak yolunda hız
verebilseydik, sanıyorum bugün ne olası deprem
tehlikesinin kasvetini yaşardık ne de kentler bizi
boğan bir dehşete dönebilirdi. Eğer yontucu
olmayı başarabilseydik; örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve birer çirkinlik
abidesi gibi duran alt ve üst geçitler orada kalabilir
miydi? Kaçımız, o ucubelere kendisini bağlamayı
aklından geçirdi? Kendimizi geçitlere zincirlenmenin, yaşama bağlamak olduğunu hissedenimiz
oldu mu?
Açık ki, Londra’yı yönetenleri kendisine getiren
yontucu protestosu, Ankara’yı yönetenlerin umurunda bile olmayacaktı. Ne dersiniz; belki de
önemli olan, çirkinlikten kurtulmaktan daha çok
yontucu olabilmektir.

Kentler Neyi Anlatıyor?
Bugün kentler neyi anlatıyor, çağrıştırdığı nedir?
‘İstanbul’ deyince aklımıza ne geliyor? Vedat Türkali’nin “bekle bizi” dediği İstanbul’u mu, olası bir
depremin büyük drama yol açacağı kenti mi?
Ne yazık ki ikincisi geliyor herkesin aklına; sağlıksız ve kaçak yapılaşma, denetimsizlik, vurdumduymazlık, çalma çırpma, ölüm geliyor. En tuhafı
da, unutmak geliyor. Bakmayın erkan-ı devletin
deprem ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarına.
Ortada, efkarı-ı umumiyenin içini rahatlatacak, bizlerin kasvetini giderecek herhangi olumlu, sonuç
alıcı bir adım atılmış değil. Birkaç bilim insanının,
deprem sırasında ve sonrasında alınacak önlemleri
canları yanarcasına anlatmaya çalışmalarından
başka…
Çocukluğumun o güzelim kentleri artık yok, ne
yazık ki. O günlerde, belki yine sağlıklı yapılaşmadan söz edilemezdi ama kentler, ‘tepeden tırnağa’
betona kesmemişti; bahçeli ve tek katlı evlerden
oluşan sokaklar insan ilişkilerinin sıcaklığını dağıtmada ne kadar da cömertti. Belki gelişmiş(!)
değildi ama hiç olmazsa canımıza kast etmiyordu,
hiç birisi.
Geldiğimiz nokta ne kadar ilginç değil mi? Düşlerimizdeki kentlerden, karabasan kentlere hızla
geçiş yaptık. Bu bir yenilgiyse, ki öyle görünüyor;
Can Yücel’in bir dizesiyle sonlayayım yazıyı: “Kendi
düşen köyler kentler ağlamaz”
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6. ULUSAL BETON KONGRESİ
YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLAR
GİRİŞ
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi’nin gelenekselleşmiş
etkinliklerinden birisi olan Ulusal Beton
Kongresi’nin 6’ncısı Kasım 2005’de
İstanbul’da düzenlenecektir.
Bilindiği üzere, beton teknolojisi ile ilgili
genel konuların ele alındığı 1.Ulusal
Beton Kongresi, “Yüksek Dayanımlı
Beton”un işlendiği 2. Ulusal Beton
Kongresi, “Hazır Beton”u konu alan ve
Türkiye Hazır Beton Birliği ile işbirliği
çerçevesinde düzenlenen 3. Ulusal
Beton Kongresi, “Beton Teknolojisinde
Kimyasal ve Mineral Katkılar”ı konu
alan ve katkı kuruluşlarının desteğiyle
düzenlenen 4. Ulusal Beton Kongresi
ve “Betonun Dayanıklılığı (Dürabilite)”
‘nı konu alan 5. Ulusal Beton Kongresi
gerçekleştirilmiştir. 2005 yılının Kasım
ayında gerçekleştirilecek olan 6. Ulusal
Beton Kongresi’nin ana teması ise
“Yüksek Performanslı Betonlar” olarak
belirlenmiştir.
KONGRE TEMALARI
1. Yüksek Performanslı Beton Hammaddelerinin Özellikleri
• Çimentolar • Puzolanlar • Polimerler
• Agregalar • Lifler • Kimyasal ve Mineral Katkı Maddeleri
2. Yüksek Performanslı Betonların Tasarımı ve Kalite Denetimi
• Yüksek Performanslı Özel Betonlar (Lifli Betonlar, Polimer Betonları, Kendiliğinden Yerleşen / Sıkışan Betonlar, Sualtı Betonları, Endüstriyel Saha Betonları)
3. Yüksek Performanslı Betonların Mekanik Özellikleri
• Dayanım (Basınç, Çekme, Eğilme, Yorulma, Darbe) • Elastisite Modülü
• Tokluk, Süneklik • Kırılma Enerjisi
4. Yüksek Performanslı Betonlarda (Yalın ve Lifli) Taze Beton Reolojisi
5. Yüksek Performanslı Betonların Dayanıklılık Özellikleri
• Boşluk Yapısı ve Geçirimlilik • Donatı Korozyonu, • Sülfat Etkisi
• Alkali-Agrega Reaksiyonu • Donma-Çözülme Etkisi
• Yüksek Sıcaklık - Yangın - Etkisi • Aşınma, Kavitasyon, Erozyon
• Dürabiliteye Dayalı Deterministik veya İstatistiksel Yaklaşımlar
6. Betonun Zamana Bağlı Davranışı
• Rötre (Kuruma , Otojen , Kısıtlanmış) • Sünme • Rölaksasyon
7. Yüksek Performanslı Betonların Sürdürülebilirlik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi
• Atık Malzeme Kullanımı ve Geri Kazanım • Maliyet-Yarar İlişkisi
8. Yüksek Performanslı Betonların Ara Yüzey Özelliklerinin Nano, Mikro, Mezo ve
Makro Düzeyde İncelenmesi
9. Yüksek Performanslı Betonların Tasarıma Etkileri
• Dürabiliteye Dayalı Yapı Tasarımı • Performansa Dayalı Yapı Tasarımı
• Risk Yönetimi
ÖNEMLİ KONULAR
Kongreye bildiri sunmak isteyen katılımcılar yandaki formu doldurup ve en çok
300 kelimelik bildiri özetini ekleyerek 30 Eylül 2004 tarihine kadar kongre sekreteryasına göndereceklerdir. (Tercihen e-posta yolu ile)
Özeti üzerinden benimsenen bildirilerin yazarlarına bildiri yazım kuralları 30 Kasım
2004 tarihine kadar gönderilecektir. Yazım kurallarına uygun bildiri metinlerinin
son gönderilme tarihi ise 15 Temmuz 2005’tir. Bilim Kurulu, kesin kabul kararını
bildiri metinleri üzerinden verecektir. Düzeltilmiş kabul edilen bildiri tam metinlerinin Kongre Sekreteryası’na son gönderilme tarihi 1 Ekim 2005’tir.
Kongrede, kurumlar arasındaki iletişim ve işbirliği ile sergi, panel, açık oturum,
teknik gezi ve uygulama örnekleri gibi paralel etkinlikler düşünülmektedir.
KONGRE SEKRETERYASI
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
Halaskargazi Cad. No:35/1 34373 Harbiye İSTANBUL
Tel : (0212) 248 36 42 – 247 96 57 Faks: (0212) 232 09 12
www.imoistanbul.org.tr - E-posta: betonkongresi@imoistanbul.org.tr

TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası Adına Sahibi
Taner YÜZGEÇ
Yazı İşleri Müdürü
Zeki ERGİNBAY
Zeki ERGİNBAY
(1976-1977)
Ahmet GÖKSOY

Devri alem
Türkiye İnsani Kalkınma
kriterlerinde ‘nakıs’ durumda
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın
(UNDP) raporu yayımlandı. Rapora göre,
Türkiye insani kalkınmışlık düzeyi bakımından 88 sırada yer alıyor. Kişi başına
düsen gayri safi ulusal gelir bazında ise
sıralamadaki yeri 76. Bu iki sıralama arasındaki fark olan ‘eksi 12’yi bir anlamda
bizim insani kalkınmışlık notumuz sayılıyor. ‘Eksi 12’ ile Türkiye, Güney Avrupa’nın insani kalkınma performansı en
kötü ülkesi kabul edildi.
70.4 yıl ortalama yaşamla 86., okullaşmada ise, yüzde 68 gibi düşük bir oranla
110. sırada bulunan Türkiye’nin eğitim
puanı ise ‘eksi 24.’ Bu oranla ülkemiz,
Avrupa ülkelerinin tamamından, Latin
Amerika ülkelerinin pek çoğundan ve
Asya’nın birçok ülkesinden geride bulunuyor. Okullaşma ve okur yazarlık bileşik
endeksi bakımından, Türkiye’den daha
iyi durumda olan yerler arasında Bahreyn, Ürdün, Libya, Malezya, Azerbaycan, Ermenistan ve işgal altındaki Filistin
toprakları sayılabilir.
Türkiye’de her bir milyon kişiden sadece
306’sının bilimsel araştırmacı olduğu
görülüyor. Ama bu oranın Finlandiya’da 7
bin 110, ABD’de 4 bin 99, Azerbaycan’da
2 bin 799, Ürdün’de 1948, İsrail’de 1563,
Yunanistan’da 1400, Ermenistan’da 1313
ve İran’da 590 olduğu rapora yansıyınca
eğitimdeki geri kalmışlığımız daha çarpıcı
bir hal alıyor.
Türkiye’nin askeri personel, silah ve diğer
askeri donanım ile askeri kullanıma yönelik inşaata harcadığı paranın gelirine oranı
yüzde 5’e dayanmış durumda. Askeri harcama oranında, Türkiye’yi geride bırakan
ülkeler şunlar: Eritre (% 23.5), Umman
(% 12.3), Kuveyt (% 10.4), Suudi Arabistan (% 9.8), İsrail (%9.2), Ürdün (% 8.4),
Burundi (% 7.6), Brunei (% 7), Suriye (%
6.1) ve Singapur (% 5.2).

Darbecinin gizli serveti
Şili’de askeri darbeyle işbaşına gelen
Augusto Pinochet’nin gizli banka hesaplarında milyonlarca doları saklandığı
ortaya çıktı. Gizli servete el konulması
için ilk adli girişim başlatıldı. Şilili yargıç
Sergio Munoz, General Pinochet hakkındaki yolsuzluk iddialarını incelemekle
görevlendirildi. Bu görevlendirmeden
önce iki yabancı bankadaki gizli hesaplar
ifşa edildi. Bu olay ışığında iki insan hakları avukatı Pinochet’yi dolandırıcılık, zimmetine para geçirmek ve rüşvet almakla
resmen suçlandı.
17 yıl işbaşında kalan Pinochet’nin darbe
hükümeti, üç bin kadar siyasi muhalifini öldürmüş, Şili insan hakkı ihlallerinin oldukça yoğun yaşandığı bir ülke
olmuştu.

Kemal Türkler anıldı
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun kurucusu ve ilk Genel Başkanı
Kemal Türkler, öldürülüşünün 24. yılında
düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Türkler’in Topkapı Mezarlığı’ndaki mezarının
başındaki anmaya işçiler, ailesi, sendika
yöneticiler katıldı. Törende DİSK Genel
Başkanı Süleyman Çelebi’nin yanı sıra,
Birleşik Metal-İş Sendikası ve ailesi adına
da konuşmalar yapıldı. Türkler’i anmaya
yönelik etkinlikler çerçevesinde, hazır-

lanan belgeselin gösterimi yapıldı ve
“Kemal Türkler Müzesi”nin açılışı gerçekleştirildi.
Kemal Türkler’in ölüm yıldönümüyle ilgili
olarak DİSK’ten yapılan açıklamada,
“Konfederasyonumuzun kurucularından
ve ilk genel başkanı Kemal Türkler’i katledilişinin 24. yılında anıyoruz. Türkiye
Maden - İş’in Genel Başkanı Kemal Türkler 22 Temmuz 1980 günü evinin önünde
faşist çeteler tarafından katledilmişti. Türkiye sendikal hareketinde önemli bir yere
sahip olan ve emek mücadelesinin unutulmaz önderleri arasında bulunan Türkler’i saygıyla anıyoruz.” denildi.

Eğitim sistemimiz ‘sıfır’ çekti
Üniversite sınavına giren 1 milyon 728
bin adaydan, 32 bin 177’sinin sıfır almasından sonra, Liselere Giriş Sınavı’na
katılan 634 bin öğrenciden 64 bininin
yine aynı şekilde ‘sıfır’ alması eğitim sisteminin olumsuzluklarını yeniden tartışmaya açtı. Eğitimde köklü değişiklikler
yapılaması gerektiğini savunanları bir kez
daha haklı çıkartan sonuçlar ne ilginç ki,
eğitim sorunlarının çözülmesi noktasında
adım atması gerekirken, eğitimi daha da
geriye götüren girişimleri başlatan, politik
kadrolaşmayı asli hedef olarak seçen Milli
Eğitim Bakanlığı yöneticilerini pek etkilemedi. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik,
sıfırların abartılmaması istedi ve “Başarısızlık trajik değil” dedi.

Depremzedeler “Barınma
Hakkı” istedi
12 Kasım 1999’daki Düzce depremi
sonrası evsiz kalanların çilesi bitmiyor.
Deprem sırasında ev sahibi olmadıkları kalıcı konut hakkı elde edemeyen
ve kredi hakkı olmayan depremzedeler,
kendilerine söz verilen arsaları da satın
alamıyorlar.
Düzce Depremzedeler Derneği (DepDer) Başkanı Ayşegül Şenol, Bayındırlık
Bakanlığı ve Afet İşleri Daire Başkanlığı’ndan kendilerine verilen sözlere karşılık, rezerv alanlarının orman alanı olarak
gösterilerek, 49 yıllığına villa yapmak için
özel şirketlere kiralandığını ileri sürdü.
Ankara’da eylem yapan depremzedeler,
topladıkları 60 bin imzayı Cumhurbaşkanı’na sundu. Eylemciler, 2003’te 775 sayılı
Gecekondu Kanunu’na eklenen bir maddeyle, kalıcı konut alanlarındaki rezerv
arsaların Marmara ve Düzce depremlerinde evsiz kalan ve ev sahibi olmayanlara dağıtılması gerektiğini ifade ettiler.

Eczacılar iflasın eşiğinde
Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamada, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve
SSK’dan alacaklarını tahsil edemeyen
eczacıların zor durumda olduğu, ödemelerdeki gecikme yüzünden hizmet
veremeyecek duruma geldiği belirtildi.
Anlaşmalı olunan kurumların ödemeleri zamanında yapmadığı vurgulanan
açıklamada, eczacılık mesleği ve hastaların geleceği ile oynandığı ileri sürüldü.
Sosyal güvenlik kurumlarının ödeme
günü geçmiş toplam borçlarının 1
katrilyon lirayı aştığını kaydedilerek,
‘’Emeğiyle geçinen ve ürettiği sağlık hizmetinden başka geliri olmayan eczacının
bu parayı artık devletin yerine karşılayabilecek durumu yoktur. Devlet eczacıyı
kendi kasası gibi görme anlayışından bir
an önce vazgeçmelidir” denildi.
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