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“Bush defol! Kalplerimizde
savaş örgütüne yer yok”
tüm insanları sarıp sarmalamasına da
direnmeyi gerektiriyor. NATO karşıtlığı
IMF ve Dünya Bankası karşıtlığı ile
anlam kazanıyor.
İkinci Türkiye’de de tam bir uyum
gözleniyor. Ülkenin kapılarını IMF’ye
açanlar, NATO’yu aynı hararetle karşılamakta beis görmüyor.

ATO zirvesi tamamlandı. Dünyanın egemenleri ülkelerine geri
döndü. Ama bıraktıkları izler, yol açtıkları tartışmalar halen devam ediyor.
Özellikle NATO zirvesinin, Türkiye’yi
de içine alan Büyük Ortadoğu Proje
(BOP) ile ilgili yaklaşımı üzerine
yoğunlaşıyor yorumlar. Çünkü açıkçası, BOP’un uygulamaya alınması
hepimizin hayatını yakından etkileyecek.

N

İki farklı Türkiye
Zirve, iki farklı Türkiye olduğunu gösterdi.
Birinci Türkiye, tam bağımsızlıktan
yana saf tutan, özünde bir savaş
organizasyonu olan NATO’ya karşı
barışı savunanlardan oluşuyor. Uluslararası sermayenin silahlı kanadı
NATO’ya karşı çıkmak elbette kapitalizmin küreselleşmesine, yoksulluğun

Merhaba.
Teknik Güç’ün yeni sayısıyla karşınızdayız. Odamız
zemininde etkili bir iletişim aracı olmak yolunda her
geçen sayıda önemli mesafeler kat eden, genel merkezimizle şubeler ve üyeler arasında sıcak ve canlı bir ilişki
kurmayı amaçlayan; şubeler arasında bir köprü vazifesi
görmeyi hedefleyen Teknik Güç, aynı zamanda güncel
politik gelişmelerle ilgili yaklaşımımızı üyelerimizle paylaşma olanağı sağlayacaktır.
NATO zirvesiyle ısınan Türkiye gündemi, Doğubeyazıt
depremiyle kendi gerçeğine zorunlu ve hızlı bir dönüş
yaptı.
Doğubeyazıt depremi, NATO zirvesinde ABD, Türkiye
ve AB üyesi ülkeler arasında örtülü bir gerginliğe neden
olan Türkiye’nin AB’ye üyeliği ile ilgili tartışmaların
gerçek hayatta karşılığı olamayacağının çarpıcı örneğini
oluşturdu; AB standartlarından ne kadar da uzak olduğumuzu gösterdi.
Gelişmiş ülkelerde tek bir insanın bile burnunu kanatmayacak düzeydeki deprem, ne yazık ki 18 insanımızın
ölmesine, onlarcasının da yaralanmasına neden oldu.
Odamızın bu konudaki tespit ve önerilerinin her depremde bir kez daha doğrulanmasının yanında son
deprem yoksulluğumuzu gün ışığına çıkarttı. Ülke
kamuoyu, bina demenin mümkün olmadığı yapılarda
yaşamaya çalışan insanlarımızın dramıyla bir kez daha
yüz yüze geldi.

Şimdi ‘bardağın boş mu dolu mu’
olduğuna dair soruyu bu çerçeveden
bakarak yanıtlamak gerekiyor. NATO
zirvenin yapılmasını engelleyememek, bardağın boş olduğunu sonucunu doğurmuyor; yurdun dört bir
tarafından seslerini yükseltenler, kalplerini kardeş kalbin kapısına açanlar,
“şehrimize katil geldi” diyenler yalnızca bardağın dolu kısmını değil
umudu da çoğaltıyor.
Ne NATO zirvesine tepki göstermeyen toplumsal, siyasal kesimlerin güçleri umudumuzu azaltıyor
ne de Ortadoğu’nun yeniden tanzim
edilirken pay almak için pusuda
bekleyenlerin sessizliği sesimizi
zayıflatabiliyor.
6’da

Doğubeyazıt’ta açığa çıkan yoksulluk bizleri nasıl
hüzünlendirdiyse, NATO zirvesi nedeniyle yapılan
miting ve gösterilerde açığa çıkan Türkiye’nin aydınlık
yüzüyle onurlandık. NATO’yu protesto etkinliklerinin
sayıca tatminkar olmaması üzerinde düşünülmesi gereken bir gerçek olarak karşımızda duruyor ama antiemperyalist hassasiyeti göstermekten imtina eden, bir
başka ifadeyle böyle bir hassasiyete sahip olmayan
kesimlerin, toplumsal hafızamızda kayıt altına alındıklarını da vurgulamak gerekiyor.
39. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısından çıkan
sonuçlar çerçevesinde, NATO karşıtı etkinliklere katılan
inşaat mühendisi arkadaşlarımıza ‘yüreklerine sağlık’
diyoruz. Tarafımızı savaştan değil barıştan olarak belirlemek ve bunu kamuoyuyla paylaşmak önemliydi; bunu
başardığımıza inanıyorum.
Teknik Güç’ün bu sayısında NATO karşıtı eylem ve
etkinliklerle birlikte, Doğubeyazıt depremi, siyasal iktidar tarafından Yapı Denetim Yasası’nda yapılan değişikliğe ve Eğitim Sen’in kapatılmasıyla ilgili görüşlerimize
yer ayırdık. Teoman Öztürk, Aziz Nesin ve Sivas’ta katledilen aydınlarımızın acısını sizlerle paylaşmak istedik.
Teknik Güç katkı ve önerilerinize açık bir kürsü olmak
iddiasını sürdürmektedir. Katılım, zenginliğimizi çoğaltacaktır. Yeni sayıda buluşmak üzere.
Taner Yüzgeç
Başkan

Aydın mısın
Kilim gibi dokumada mutsuzluğu
Gidip gelen kara kuşlar havada
Saflar tutulmuş top sesleri gerilerden
Tabanında depremi kara güllelerin
Duymuyor musun
Kaldır başını kan uykulardan
Böyle yürek böyle atardamar
Atmaz olsun
Ses ol ışık ol yumruk ol
Karayeller başına indirmeden çatını
Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm
Alıp götürmeden büyük denizlere
Çabuk ol
Tam çağı işe başlamanın doğan günle
Bul içine tükürdüğün kitapları yeniden
Her satırında buram buram alın teri
Her sayfası günlük güneşlik
Utanma suçun tümü senin değil
Yırt otuzunda aldığın diplomayı
Alfabelik çocuk ol
Yollar kesilmiş alanlar sarılmış
Tel örgüler çevirmiş yöreni
Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende
Benden geçti mi demek istiyorsun
Aç iki kolunu iki yanına
Korkuluk ol

Rıfat ILGAZ

39. Dönem Çalışma
Programı’nda
gerçekleştirileceği
duyurulan etkinlikler
plana bağlandı,kurullar ve komisyonlar
belirlendi. Önümüzdeki dönem, aralarında Deprem Şurası,
50. Yıl İnşaat Mühendisliği Kurultayı’nın da
bulunduğu 16 etkinlik
gerçekleştirilecek.
Ayrıca Odamız faaliyetlerini organize
etmek amacıyla 12
kurul ve komisyon
oluşturuldu.
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İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner
Yüzgeç’in Yapı Denetim Yasası’nda
yapılan değişiklikle ilgili yaptığı açıklama.
1 Temmuz 2004

Yapı Denetim
Yasası’nda Ürküten
Değişiklik
* Siyasal iktidar, Yapı Denetim Yasası’na eklediği
bir ibare ile yapı güvenliğinde yara açtı.
* Ülkemizdeki siyasetçi tipi ve siyaset yapma
biçimi değişmedikçe bu topraklar üzerinde
yaşayan hiç kimse doğal afetlere karşı güvende
değildir.

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan ve on
binlerce insanımızın canına mal olan “yapı güvenliği”
konusu gözlerden uzak, alel acele ve yangından mal
kaçırırcasına yapılan bir değişiklikle yeni bir yara daha
almıştır.
TBMM Genel Kurulu’nda Yapı Denetim Yasasının birinci
maddesine eklenen bir ibare ile, bodrum hariç iki katın
ve 200 m2’ye kadar olan yapı tiplerinin kanun kapsamın
dışına çıkarılması sağlanmıştır. Özellikle villa ve ayrı parsellerde kurulu kooperatif yapıları bu değişiklik sayesinde Yapı Denetim Yasası’nın getirmiş olduğu denetim
işlemlerinden “kurtarılmış” olmaktadır.
2001 yılında çıkarılan ve 19 pilot ilde uygulanmakta
olan 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası daha ileri bir yapı
denetim sisteminin kurulmasını hedeflemişti. Çıkarıldığı
dönemlerde de farklı görüş
ve eleştirilere kulak tıkayan
bir anlayış sayesinde, pek çok eksik ve hatalı
yönleri içermekteydi. Yaklaşık 3 yıllık uygulama
dönemi daha önce ifade edilen tüm problemleri
ortaya çıkarmış, dolayısıyla Yapı Denetim Yasası’nın yeniden ve bütüncül olarak değiştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner
Yüzgeç’in, Doğubeyazıt depremiyle ilgili
yaptığı açıklama. 2 Temmuz 2004

Çöküntünün altında
kalan insanımız değil
sistemin kendisidir
Ülkemiz yine bir deprem haberiyle sarsıldı. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde meydana gelen 5.0
şiddetindeki depremde 18 insanımızın hayatını
kaybetmiş, 21 de yaralanmıştır. Ne yazık ve ne
ilginç ki, bu büyüklükte bir deprem bile onlarca
insan için telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol
açmaktadır. Ama işin acı yanı, depremin sonuçları üzerine fikir yürütmek ve zarar görenlerin mağduriyetlerini gidermek noktasında adım atmaktan başkaca
bir şey yapılmayacak olmasıdır; ta ki yeni bir depreme
kadar…
İnşaat Mühendisleri Odası olarak, ülkemizin depremselliğini gören ve gözeten bir yerden, İnşaat Mühendisliği
sektörüne, özellikle sektörün denetlenme sistemine önem
verilmesi gerekliliği üzerinde her deprem sonrası dikkat
çekmekteyiz. Her deprem, sistemin bozukluğunu, yaşanan ve bir türlü çözülemeyen sıkıntıları gözler önüne sermekte, ancak bir süre sonra bu konudaki hassasiyet
ya yitirilmekte ya da sonuç alıcı adım atılmasını sağlayacak, gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirecek odaktan uzaklaşmaktadır.
Şu nokta artık iyice anlaşılmalıdır: Çöküntünün altında
kalan insanımız değil sistemin kendisidir. Sistemde, özellikle de yapı denetimi alanında köklü değişikliklere
gidilmediği sürece Türkiye bu acıları yaşamaya devam
edecektir. Ülkemizin büyük depremlere gebe olduğu bilinmektedir. O nedenle,
daha büyük afetleri yaşamadan ivedilikli olarak önlem alınmalıdır.
Odamız, en kısa zamanda Doğubeyazıt depremiyle ilgili ayrıntılı çalışmayı gerçekleştirecek ve kamuoyuyla paylaşacaktır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Yasası’nın tamamı üzerinde yeni bir tasarı hazırlayarak
aylar öncesinden Başbakanlığa sunmuştur. Ayrıca
konuyu İmar Kanunu kapsamında da ele almış
gerekli düzenlemeleri tasarlamıştır.
Daha ileri ve rasyonel çözümleri hedefleyen bunca
çalışmaya rağmen, çok daha geri, daha güvenli
yapılaşma için atılacak adımları engelleyici, 3194
sayılı İmar Kanunu ile çelişen böylesi bir düzenlemeyle, bazı iktidar Milletvekillerinin neyi hedefledikleri meçhuldür.
Bir başka ifadeyle, zaten yetersiz olan 4708 sayılı
yasanın kapsamını daraltıp teknik hizmetleri dışlayan bir düzenlemeyle kamunun değil bazı çıkar
çevrelerinin gözetildiği aşikardır. İnşaat sektörünün canlanacağı gibi gerekçeler ise tamamen
gerçek dışıdır.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç’in, Eğitim Sen hakkında açılan kapatma
davasıyla ilgili yaptığı açıklama. 7 temmuz 2004
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) hakkında kapatma davası açılmasını demokratikleşme süreci
göz önüne alındığında kaygı ile karşılamamak elde değil.
Sendikanın tüzüğünde yer alan “anadilde eğitim talebi”nin
kapatılma gerekçesi sayılması ise şaşkınlık dışında başka
bir tepkiye neden olmamaktadır.
Demokratikleşme sürecinin yaşandığı, demokrasiye ve
insan haklarına aykırı özellikler taşıyan maddelerin temel
yasalardan arındırıldığı, hak ve özgürlüklerin genişletilmeye çalışıldığı bir zaman diliminde, Türkiye’nin en büyük
eğitimciler sendikası hakkında, AB süreci uyum yasalarına
son derece uyumsuz dayanaklarla dava açılmasını anlamak ve kabullenmek mümkün değildir.

Kapatma davası nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, davanın
açılmış olması bile başlı başına örgütlenme özgürlüğünün
ve demokratikleşmenin yara alması sonucunu doğurmuştur.
Demokrasimizde açılan yaraları iyileştirmek her zaman
demokratik kitle örgütlerine, meslek odalarına, sendikalara
yani tüm örgütlü kesimlere düşmüştür; bizler üzerimize
düşeni şimdiye kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya hazırız. Ama siyasal iktidar bu ayıptan nasıl kurtulacak
bunu yorumlamak sanıyorum ki, bizlerin ilgi alanının dışındadır.
Eğitim Sen’e desteğimizi iletirken, açılan davanın geri çekilmesini demokratik normlar ışığında talep ediyoruz.
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CHP Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Yapı
Denetimi Kanunu’nda Yapılan Değişiklik Hakkında
TBMM’de yaptığı konuşma
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 620 sıra sayılı. 4708 numaralı Yapı Denetimi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun teklifi üzerinde, Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu adına, söz almış bulunuyorum; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, konuya girerken, önce mesleğimi söylemek durumundayım;
32 yıllık inşaat mühendisiyim, mezun olduğumdan bu yana da fiilen mühendislik
yapıyorum, müteahhitlik yapıyorum, projecilik yapıyorum. Bunları, bir memur zihniyetiyle bakmadığımı göstermek için söylüyorum. Şimdi, burada, belediye başkanı arkadaşlarımız, genellikle haklıdırlar, popülist yaklaşıyorlar; diyorlar ki: “Canım,
vatandaş 200 metrekare bir bina yapacak, ne gerek var bunu denetim içinde tutmaya.” O zaman, devam edelim, şöyle de diyebiliriz; proje yapmaya ne gerek var,
belediyeden ruhsat almaya ne gerek var, kaliteli malzeme kullanmaya ne gerek
var...
Bunun sonu, işte, depremlerde, özellikle 1999 depreminde yaşadığımız felakettir;
bunu, asla unutmayacağız. Ben, meslek hayatımda, Türkiye’nin yüzde 96’sının
deprem kuşağında olduğunu bilerek ve bunun için büyük mücadeleler vererek
geldim. O yüzden, böyle popülist yaklaşımlarla bu işlere çözüm bulunmayacağını
çok iyi biliyorum.
Biraz önce, milletvekilli arkadaşımız dedi ki: “İşte, inşaat sektörünün önü açılacak,
işsizler iş bulacak.” Bu gerçek değil arkadaşlar. 200 metrekare bir binanın maliyetini
aldığınız zaman 80 milyar bedel yapar; eğer, siz, bu maliyeti aşağıya düşürmek istiyorsanız -ki, bunun denetim ücreti, yüzde 3’ten 2,4 milyar liradır- bunu azaltmak istiyorsanız, yapılması gereken şey, 5 inci maddeyle ilgili teklif getirirsiniz, yüzde 3’ü,
1’e, 1,5’e düşürürsünüz; bunu yapmanız lazım; yani, bazı konutları denetim dışına
çıkarmak kesinlikle çözüm değildir. Denetim, projeden başlar, projenin yapımından
başlar.

Ama neden bu değişiklikleri tümden,
sivil toplum örgütleriyle, inşaat
mühendisleri odasıyla, mimarlar odasıyla, belediyelerle
taraf haline getirip,
yeniden düzenleme
yapmıyorsunuz da
bir maddeyi değiştirmek için bu tasarıyı
getiriyorsunuz?

O zaman, olayı daha geniş boyutla almamız
gerekir; üniversiteden mezun olan öğrencilerimizden başlamamız gerekir, yetkin mühendislik kanunu çıkarmamız gerekir ve denetimi
nasıl ve kimin yapacağına karar vermemiz
gerekir. İmar Kanununda bir denetim mekanizması var; ama bu mekanizmanın işleyip
işlemediğini herkes biliyor. Eğer o mekanizma iyi işlemiş olsaydı Marmara depreminde 20 bin insanımızı kaybetmezdik,
demek ki orada bir sıkıntı var ki bu olaylar
meydana geldi.
O zaman çözüm arandı, 595 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname çıkarıldı. Bu kararnamenin, Anayasa Mahkemesi tarafından bazı
maddeleri iptal edildi, bu arada 36 000 konut
denetimsiz yapıldı, daha sonra değiştirmeyi
düşündüğümüz 4708 sayılı Yasa çıkarıldı.
Bu yasa 2001’den bu yana uygulanıyor. Bu
yasada da sıkıntılar var, hepimiz biliyoruz; bu
yasanın yeniden ele alınması gerekir, yeni bir
düzenleme getirilmesi gerekir. Zaten değişikliğin gerekçesinde de bu söylenmiş.

Ama neden bu değişiklikleri tümden, sivil
toplum örgütleriyle, inşaat mühendisleri odasıyla, mimarlar odasıyla, belediyelerle taraf haline getirip, yeniden düzenleme yapmıyorsunuz da bir maddeyi değiştirmek için bu tasarıyı getiriyorsunuz? Soruyorum
ben hükümete, katılıyor mu acaba hükümet bu tasarıya? Sayın Bakanımız başka
şeyle meşgul, bizi dinlemiyor.
Yani, düzenleme yapacağız diyorsunuz; doğru, yapılması gerektiğine inanıyorum,
Cumhuriyet Halk Partisi olarak katkı vermeye de hazırız; ama o düzenlemenin içerisinden bir maddeyi çekip getiriyorsunuz. Ne olacak; yazın 200 metrekarenin altında
binalar çok çok yapılacak, Türkiye’de işsizlik çözülecek, maliyetler de aşağıya
düşecek, bunlar ham hayalden ibaret. 2,5 milyar yerine 1 milyar alırsınız, o değişikliği yapmak istiyorsanız ille, onu yaparsınız; o da bir şey kurtarmaz. O zaman, bu
konuyu yeniden ele almamız gerekir, masaya yatırmamız gerekir, bütün tarafların bir
araya geleceği ortak çözüm bulmamız gerekir.

Devri alem
Türkiye iş kazaları ülkesi
Türkiye’de yılda yaklaşık 75 bin iş kazası
meydana geliyor. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasına göre,
2003 yılında 76 bin 668 iş kazası ve
440 meslek hastalığı meydana geldi.
1596 sigortalı, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremezlik durumuna düştü ve 811 sigortalı işçi yaşamını
yitirdi.2002 ve 2003 yıllarında toplam
149 bin 12 iş kazası, 1041 meslek hastalığı belirlendi. Sürekli işgöremez duruma
düşenlerin sayısı 3683, ölenlerin sayısı
ise 1689 oldu.
SSK ve ILO istatistiklerine göre, yılda yaklaşık 75 bin iş kazasının meydana geldiği
Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalığı
olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 4,
ölüm olaylarında ise yüzde 12 oranında
azalma meydana geldi.

Eğitim Sen’e “uyum” dışı
kapatma davası
AB’ye üyelik sürecinde çıkartılan kimi
yasaların, gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin aksine bir gelişme oldu. 200 bin
üyeli Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
(Eğitim Sen) hakkında tüzüğünde “anadilde eğitim” hakkına yer verdiği gerekçesiyle kapatma davası açıldı. TRT’nin
bile anadilde yayına başladığı günlerde
açılan bu kapatma davası demokratik
kamuoyunun tepkisini çekti. Eğitim Sen
Genel Başkanı Alaaddin Dinçer konu
ile ilgili yaptığı açıklamada özetle şu
görüşlere yer verdi: “Türkiye uzun zamandan bu yana demokratikleşme sancısı
yaşamaktadır. Demokratik hakların kazanılması, siyasal demokratik hakların geliştirilmesi mücadelesinde pek çok sendika,
siyasi parti ve demokratik kitle örgütü
dönem dönem fiili ve yasal anlamda
kuşatılmıştır. Yakın geçmişte “AB süreci”,
“Kopenhag kriterleri”, devletin resmi
kanalı TRT’de başlayan farklı dil ve lehçelerdeki programlar, açılan dil kursları
ve bu uygulamalar eşliğinde yükselen
demokratikleşme söylemleri arasında,
Eğitim Sen’e karşı ‘anadil öğrenimini
savunduğu’ için kapatma davası açılması son derece manidardır. (…) Eğitim
Sen, anadilde öğrenim hakkını en temel
insan haklarından birisi olduğu için
savunmaktadır. Sendikamız, bu hakkın
eğitim bilimi ve pedagojisinin, demokratik-bilimsel eğitim anlayışının en temel
ilkelerinden birisi olduğuna inanmaktadır.”

“Şeffaf “ inşaat

Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ciddiyetine uymuyor, yakışmıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı “şeffaf inşaat” uygulaması başlattı. Uygulamaya göre, 120
okulun inşaatı internetten canlı olarak
izlenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, “Eğitime yüzde yüz destek kampanyası” çerçevesinde toplanan bağışlarla yapımına
karar verilen 120 okulun ihale şartnamesine koyulan madde ile müteahhit firmaya
inşaat sahasına kamera yerleştirilmesini
ve internet üzerinden 24 saat canlı yayın
yapılmasını zorunlu hale getirdi.

Değerli arkadaşlar, vaktinizi almamak için çok fazla konuşmayacağım; diyorum ki,
gelin, bu teklifi geri çekin. Çok ciddî bir hazırlıkla, Denetim Yasası’nı da yeniden
gözden geçirerek, yeni mekanizmalar oluşturarak, bu tasarıyı tümden ele alalım,
o zaman, onun içerisinde bu küçük yapıların da sorununu çözmüş oluruz; ama,
kaçak yapılara engel olacaktır düşüncesi kesinlikle doğru değildir. Kaçak yapı yapacak zaten belediyeye gelmiyor ki; ne işi var da denetim şirketine gitsin.

Uygulama yeni ve değişik olması nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekti. Bu
noktaya bir mim koymak gerekiyor. Uygulama, yapı denetiminde ihtiyaç duyulan
değişikliklerin devre dışı bırakılmasıyla
sonuçlanmasın(!)

Şu anki denetim şirketlerinden şikâyetler de çok, bunu da biliyoruz; zincirler kurulmuş, bunu da biliyoruz. Bu zincirlerin önüne geçecek, bütün bunları engelleyecek
yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var; ama AKP’liler ne yazık ki, böyle palyatif çözümleri
çok seviyorlar. Bir kanun değişikliği bir madde, altı ay sonra bir madde, bir sene
sonra bu madde uymadı yeniden bir madde.

Dolayısıyla, kaçak yapı tamamen ayrı bir olay. Bu, ruhsat alan yapılar için getirilen
bir iştir, inşaat sektörünün de önünü açacak değildir, kaçak yapılaşmaya da engel
olacak değildir. Bana göre, bu gerekçelerin hiçbir tanesi doğru değildir.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bunun yeniden düzenlenmesi gerektiğine
inanıyoruz.
Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.
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Asgari ücretin işverene
maliyeti düşürüldü
Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaş-

kanı Sezer tarafından onaylandı ve Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanun gereğince SSK primine esas
kazancın alt sınırı, asgari ücretin brütü
olan 444 milyon 150 bin liraya çekildi.
Böylece 16 yaşından büyükler için brüt
444 milyon 150 bin, net 318 milyon 233
bin 475 lira olan asgari ücretin işverene
maliyeti, 578 milyon 142 bin 450 liradan,
539 milyon 642 bin 250 liraya düştü.
1 Ocak-30 Haziran 2004 tarihleri arasında günlük 18 milyon 321 bin, aylık
549 milyon 630 bin lira olarak uygulanan
sigorta primine esas kazancın alt sınırı,
1 Temmuz 2004’ten itibaren günlük 14
milyon 805 bin liraya, aylık ise asgari
ücretin brütü olan 444 milyon 150 bin
liraya çekildi.
Prime esas kazancın üst sınırı ise hem
oran hem de miktar olarak yükseltildi.
Daha önce alt sınırın 5 katı olarak uygulanan sigorta primine esas kazancın üst
sınırı, yeni düzenlemeyle alt sınırın 6.5
katına çıkarıldı.
Buna göre, yılın ilk 6 ayında günlük 91
milyon 605 bin lira, aylık 2 milyar 748
milyon 150 bin lira olarak uygulanan
prime esas kazancın üst sınırı, 1 Temmuz
2004’ten itibaren günlük 96 milyon 232
bin 500 liraya, aylık ise 2 milyar 886
milyon 975 bin liraya yükseltildi.

Türkiye tarihinde az rastlanır
sürgün ve kıyım
AKP’nin iktidara geldiği 3 kasım 2002
tarihinden bu güne Cumhuriyet tarihinde
eşine az rastlanır sürgün, kıyım ve kadrolaşma hareketi başlattığı anlaşıldı. AKP
iktidarının çeşitli bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda görevli yedi bin kamu çalışanını
görevden aldığı, görevine son verdiği
ya da sürgüne gönderdiği ortaya çıktı.
TBMM Başkanlığı’na verilen ve Başbakan tarafından yanıtlanması istenen soru
önergesine göre, kıyım ve kadrolaşmada
Milli Eğitim, Maliye, Bayındırlık, Ulaştırma
bakanlıkları ilk sırada geliyor. Dikkat çekici
bir nokta ise görevden alınanların yerine
2 bin 500 imam hatiplinin atanması. Örneğin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda
merkezde bir müsteşar yardımcısı, üç
genel müdür, 28 daire başkanı, 38 bölge
müdürü, 15 şube müdürü, taşra teşkilatında ise 19 üst düzey yönetici görevden
alındı. 141 memur görevden alınırken,
427 memur sürgüne gönderildi.

İşkenceci şirketler
Irak’ın başkenti Bağdat’taki Ebu Garip
cezaevinde işkence gören Iraklıların açtığı
davada ileri sürülenler ABD’yi bir kez
daha zorda bırakacak gibi görünüyor.
Dava başvurusunda, ABD’li kimi şirketlerin Irak cezaevlerindeki işkence olaylarına
karıştıkları iddia edildi. Dokuz Iraklı eski
mahkum adına Amerikan Yurttaş Hakları
Merkezi’nden bir grup avukat tarafından
açılan davada, Amerikan Titan ve CACI
International şirketleri, Iraklılara yapılan
işkencelere katılmakla suçlanıyor.
ABD’li insan hakları avukatlarının açtığı
davanın şikayet dilekçesinde, iki şirketin
üç çalışanının işkencecilere katıldığı belirtiliyor. Dilekçede, Amerikan hükümetinden ihale alarak Irak’ta faaliyet gösteren
Titan ve CACI International şirketleri
çevirmenleri ve sorgulama uzmanlarının
Ebu Garip hapishanesindeki mahkumlara
elektrik verme gibi ‘insanlık dışı’ işkence
yöntemleriyle sorgulama yaptığı hatta
mahkumlara tecavüz ettikleri ve mahkumları aşağıladıkları açıklanıyor. Dilekçede,
şirketlerin Iraklılardan sızdıracakları bilgileri kullanarak Irak’ta yeni ihaleler kazanmayı amaçladığı da dile getirildi.
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39. Dönemde Yapılacak Etkinlikler,
Oluşturulan Kurullar ve Komisyonlar
39. Dönem Çalışma Programı’nda gerçekleştirileceği duyurulan etkinlikler plana bağlanmış, kurullar ve komisyonlar belirlenmiştir.

Yapılacak Etkinlikler
Deprem Şûrası
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenen
ve Ekim 2004 tarihinde gerçekleşecek Deprem şûrası’na katkı sağlayacak alt komisyonlar oluşturulmuştur.
Deprem Şurası bünyesinde Bakanlıkça oluşturulan
komisyonların Temmuz ayı içerisinde yayınlayacağı
raporları inceleyerek, Odamızın görüşlerini oluşturacak bu komisyonlar, çalışmalarıyla ilgili kamuoyunu
bilgilendirecektir.
1. Kurumsal Yapılanma Komisyonu
Üyeler : Mete Akalın, Murat Gökdemir
2. Mevzuat Komisyonu
Üyeler : Nejat Bayülke, Mehmet Şenol, Kemal
Türkarslan
3. Afet Bilgi Sistemi Komisyonu
Üyeler : Serhat Ayhan, Joseph Kubin, Selçuk Uluata
4. Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Yapı Denetimi
Komisyonu
Üyeler : Oktay Bozkurt, Cemal Gökçe, Abdullah
Kemal İlleez, Nusret Suna
5. Yapı Malzemeleri Komisyonu
Üyeler : Buket Çelik, Haluk İşözen, Ahmet Kavalcı
6. Kaynak Temini ve Sigorta Komisyonu
Üyeler : Mete Akalın
7. Eğitim Komisyonu
Üyeler : Mustafa Çobanoğlu, Ülkü Özer, Tuğrul Tankut

50. Yıl İnşaat Mühendisliği Kurultayı
Çalışma Grubu
: Şubeler
Koordinasyon ve Yürütücü : Oda Merkezi

Deprem Sempozyumu
Çalışma Grubu ve Yürütücü : İstanbul Şube
Koordinasyon
: Oda Merkezi
Yer
: İstanbul

Kıyı ve Liman Mühendisliği Sempozyumu
Çalışma Grubu ve Yürütücü : Ankara-Muğla Şube
Koordinasyon
: Oda Merkezi
Yer
: Muğla

Çelik Yapılar Sempozyumu
Çalışma Grubu ve Yürütücü : Ankara Şube
Koordinasyon
: Oda Merkezi
Yer
: Ankara

Köprüler Sempozyumu
Çalışma Grubu ve Yürütücü : İzmir Şube
Koordinasyon
: Oda Merkezi
Yer
: İzmir

Sektörde Bilgisayar Uygulamaları
Sempozyumu
Çalışma Grubu ve Yürütücü : Eskişehir Şube
Koordinasyon
: Oda Merkezi
Yer
: Eskişehir

Yapılarda Güçlendirme Sempozyumu
Çalışma Grubu ve Yürütücü : Ankara-İstanbul Şube
Koordinasyon
: Oda Merkezi
Yer
: İstanbul

Zemin Etütleri ve Geoteknik Sempozyumu
Çalışma Grubu ve Yürütücü : Ankara-Adana Şube
Koordinasyon
: Oda Merkezi
Yer
: Adana

Yapı İşletmesi Sempozyumu
Çalışma Grubu ve Yürütücü : İstanbul-İzmir Şube
Koordinasyon
: Oda Merkezi
Yer
: İzmir

Kentsel Altyapı Sempozyumu
Çalışma Grubu ve Yürütücü : Antalya Şube
Koordinasyon
: Oda Merkezi
Yer
: Antalya

Yağış-Sel-Heyelan Sempozyumu
Çalışma Grubu ve Yürütücü : Mersin Şube
Koordinasyon
: Oda Merkezi
Yer
: Mersin

Ulaştırma Kongresi
Çalışma Grubu ve Yürütücü : İstanbul Şubesi
Koordinasyon
: Oda Merkezi
Yer
: İstanbul

Beton Kongresi
Çalışma Grubu ve Yürütücü : İstanbul Şubesi
Koordinasyon
: Oda Merkezi
Yer
: İstanbul

TMMOB adına yapılacak etkinlikler
Trafik Mühendisliği Sempozyumu
Su Politikaları Kongresi

Kurullar ve Komisyonlar
39. dönem Çalışma Programında kurulması planlanan
Komisyonlar, Odamızın kuruluş amacı doğrultusunda hedeflenen çalışmaların tamamlanması sürecinde görev yapacaktır. Kurullar ise, Yönetim Kurulu
görev dönemiyle sınırlı bir sürede çalışmalarını sürdürecektir.

Kurullar
Dış İlişkiler Kurulu: Evrensel düzeyde mesleki dayanışmayı pekiştirmek; Odamızın yurt dışı kuruluşlarla
ilişkilerini geliştirmek, üye olunan kuruluşlara yönelik
kurumsal sorumlulukları yerine getirmek; mesleki ve
teknik yönden uluslararası gelişmeleri izlemek; yönetim kurulu kararıyla yurt dışında Odamızı temsil
etmek ve gerektiğinde sorumluluk ve görev üstlenmek amacıyla oluşturulan Kurul üyeleri: Ali Ergin
Açan, İpek Bulgurcu, Gülay Özdemir, Necat Özgür,
Mustafa Tokyay.
Afet Müdahale ve İnceleme Kurulu: Oluşabilecek
her türlü afet ya da yapı sektörüne ait olağandışı
sorunlara karşı Odamızın hazırlıklı olmasını sağlamak;
afet yönetimi çalışmalarına katılarak Odamızı bu
alanda temsil etmek; afet esnasında olay yerine
her türlü ekip ve ekipmanla en kısa zaman içinde
ulaşmak, olay yerinde organizasyon faaliyetlerini izlemek ve katkıda bulunmak; kriz yöneticilerine yardımcı
olmak, mesleki danışmanlık yapmak, olayın nedenleri
ve sonuçları hakkında raporlar hazırlamak amacıyla
oluşturulan Kurul üyeleri: Nejat Bayülke, Oktay Bozkurt, Mehmet Şenol.
Meslek İçi Eğitim Kurulu: Meslek İçi Sürekli Eğitim
Merkezi (MİSEM) kapsamında İnşaat Mühendisliğinin
sorumluluk ve faaliyet alanlarına giren tüm konularda
meslektaşların ve toplumun ihtiyaçlarını gözeterek
meslektaşlarımızın gelişimini sağlamak, bilgi birikimini
arttırmak ve yetkinleşmesi için zemin oluşturmak
amacıyla şubelerde ve merkezde uygulanacak kursların konularını, içeriğini, süresini ve ücretlerini tespit
etmek; gerektiğinde sınav yapmak, sınav komisyonlarını tespit etmek, sınav sonuçlarını değerlendirecek
kurulları oluşturmak, başarı ya da katılım belgesi
vermek; inşaat sektöründe görev üstlenecek usta,
teknisyen ve teknikerlere yönelik Odamız tarafından
verilebilecek eğitim ve belgelendirme programı hazırlamak ve takip etmek üzere oluşturulan Kurul üyeleri:
Ömer Zafer Alku, Nejat Bayülke, Rezan Bulut, Zekai
Celep, İhsan Kaş.
Yatırım Politikaları İnceleme ve Araştırma Kurulu:
Ülkemizde ulaştırma, enerji, tarım ve sanayi sektörlerinde gerçekleştirilen yatırımları izlemek; veri topla-

mak; yurt ve toplum çıkarlarını gözeterek bu yatırımları
değerlendirmek; sektör genelinde ya da yatırım özelinde raporlar hazırlamak; yerel yatırımların takibi için
ilgili birimlerde paralel komisyonların kurulmasını sağlamak için oluşturulan Kurul üyeleri: Züber Akgöl, Birol
Bora, Ahmet Kavalcı, Arif Merdol, Hilmi Yüncü.
Yapı Denetim Kurulu: Yapı Denetimi ile ilgili mevzuatı
incelemek ve şube görüşlerini de alarak Oda görüşünü oluşturmak; gerektiğinde ilgili kurul ve toplantılarda Oda’yı temsil etmek; şube ve temsilciliklerde
kurulacak paralel kurullar aracılığıyla yapı denetim
kuruluşlarının ve laboratuarlarının çalışmalarını izlemek; yapı denetim kuruluşlarında ve laboratuarlarında
çalışan meslektaşlarımızın sicillerinin tutulmasını sağlamak; Meslek İçi Eğitim Kurulu’yla birlikte denetçi
mühendislerin belgelendirilmesinin kriter ve koşullarını tespit etmek üzere oluşturulan Kurul üyeleri:
Alpaslan Çulcuoğlu, Cemal Gökçe, Ahmet Göksoy,
İbrahim Kafalıer, Kürşat Kahratlı, Nusret Suna, Kemal
Türkarslan, Atilla Zağpus.
Etüt-Proje-Rapor Değerlendirme ve Kriter Tespit
Kurulu: Proje hesap ve tekniği ile yapıların inşasını
içeren mevzuat çalışmalarını değerlendirmek ve
Odamız adına görüş oluşturmak; Odamızın mesleki
denetim uygulamalarını izlemek Mesleki denetim
uygulama kriterleri, proje ve çizim standardı, asgari
ücret tespiti gibi konularda çalışmalar yapmak; etüt
ve projelere dair Odamız birimleriyle üyelerimiz arasında oluşan ihtilafları çözmek; gerektiğinde Odamız
birimlerinde bilgilendirme toplantıları ve seminerler
yapmak; oda Onur Kurulu’na intikal eden ya da
soruşturma açılan konuların teknik yönleri hakkında
görüş bildirmek amacıyla kurulan Kurul üyeleri: Ayhan
Emekli, Ünal Gökçen, Abdullah Kemal İlleez, Nusret
Suna, Mecit Şekercioğlu.
İnşaat Mühendisliği Eğitimi Koordinasyon Kurulu:
Ülkemizdeki İnşaat Mühendisliği eğitimi envanterini
çıkarmak; eğitim programı olanak ve kadrolarını incelemek; inşaat mühendisliği bölüm ve fakülteleri arasında koordinasyonu sağlamak; toplantılar organize
etmek; ihtiyaçlarının karşılanmasına ve öğrenci sorun
ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi konularında yardımcı olmak; üniversitelerarası olanak aktarımında aracı olmak üzere oluşturulan Kurul üyeleri:
Rezan Bulut, Yıldırım Ertutar, Behiç Serdar Bulak, Işıkhan Güler, Köksal Şahin.

Komisyonlar
Yetkin Mühendislik Komisyonu: Odamız tarafından
hazırlanmış olan yasa ve yönetmelik taslaklarını
yeniden değerlendirmek ve güncelleştirmek; Yetkin
Mühendisliği fiilen hayata geçirecek her türlü hazırlığı
yapmak amacıyla oluşturulan komisyon üyeleri:
Cemal Akça, Mustafa Çobanoğlu, Alpaslan Çulcuoğlu,
Zeki Karadeniz, Tuğrul Tankut.
Yönetmelikler Komisyonu: Genel Kurul ve Yönetim
Kurulu tarafından tespit edilen alanlarda şube görüşlerini de alarak yönetmelik taslaklarını hazırlamak üzere
oluşturulan komisyon üyeleri: Cemal Gökçe, Fikri
Kaya, Gülşen Işık, Kemal Türkarslan, Taner Yüzgeç.
Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Özlük Hak ve
Sorunları Komisyonu: Kamu ve özel sektör çalışanlarının ücret dengesizliği, özlük ve sosyal hakları, siyasal amaçlı terfi ve tayinler, yasal olmayan amaçlar
için maruz kalınan baskılar, iş güvencesi, sözleşme
güvencesi ve sendikal haklar çerçevesindeki sorunları
incelemek ve bu konuda raporlar hazırlayıp eylem
planları ile ilgili Oda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak üzere oluşturulan komisyon üyeleri: Ahsen Erkut,
Hatice Genç, Yavuz Yazıcıoğlu.
SMM ve Yabancı Mühendisler Yönetmelik Komisyonu: Halen yürürlükte bulunan ancak yetersiz
olan yabancı mühendislerin çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik ile SMM Yönetmeliğinin revize edilmesi amacıyla çalışacak komisyon üyeleri: Hatice
Genç, Nusret Suna, Mehmet Şenol, Kemal Türkarslan,
Nurten Yakış, Taner Yüzgeç.
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“Avrupa’da İnşaat Mühendisliği Mesleği”
Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (European Council of Civil Engineers / ECCE)

“Türkiye Ulusal Rapor Özeti”
İnşaat Mühendisleri Odası olarak, çalışma programı
çerçevesinde, çeşitli ülkelerin meslek örgütleri ile kurulan ilişkilerin yanısıra, organizasyon üyeliği temelinde
kurulu olan şemsiye örgütler ile de geçmişte kurulmuş
ilişkilerin canlandırılması ön planda tutulmaktadır. Bu
doğrultuda, 1996 yılından itibaren İMO olarak üyeliğimiz bulunan Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi
(ECCE) ile iletişim ve bilgi alışverişi hareketlendirilmesine gidilmiş, genel kurullar ve çalışma gruplarında
görevler üstlenilmesi ile aktif katılım sürekliliği sağlanmıştır.
Yasalaşma süreci içerisinde Avrupa Parlementosu’na
ve Avrupa Konseyi’ne ECCE tarafınca sunulan resmi
görüşlerin üye ülkeler bazında detaylandırılarak çalışılması yoğunlaştırılmış ve ülke temsilcilerinin görüşleri
ECCE bünyesinde toplanmıştır. Konu dahilinde pek
çok yan çalışmaların da gerçekleştirilmesi ile, Türkiye
görüşleri İMO tarafından bir İngilizce rapor halinde
Temmuz ayı başında sunulmuştur. Söz konusu raporun tam metni Türkçe ve İngilizce olarak İnşaat Mühendisleri Odası tarafından ayrı bir yayın halinde sunulmak
üzere hazırlanmaktadır.
Türkiye’nin de aktif olarak içinde yer aldığı Eğitim ve
Mesleki Tanınırlık grupları içerisinde yürütülen çalışmalarla da paralel bir çizgide hazırlanan raporun bazı ana
başlıkları ile genel bir özeti aşağıda verilmektedir.

“Avrupa’da İnşaat Mühendisliği Mesleği” / Türkiye Ulusal Rapor Özeti
İnşaat Mühendisleri Odası - İMO;
- 7 Temmuz 2004 tarihi itibariyle toplam 61 bin 626
üyesi bulunmaktadır.
- 26 şube ve 135 temsilcilik ile Türkiye’nin en geniş
mesleki örgütlerinden biridir.
- Meslektaşını koruma, toplum çıkarlarını ön planda
tutarak yasa düzenleme çalışmalarına etkin katılımda bulunma, sektör süreçlerini takip ederek
gerekli sorumlulukları yerine getirme ana ilkelerinden yola çıkarak, tüm meslektaşları temsil edici ve
Türkiye inşaat mühendisliği profilini belirleyici rol
oynamaktadır.
- Uluslararası inşaat mühendisliği platformlarında
Türkiye perspektifini sunarak, geniş yelpazelere
açılmayı önemsemekte, ve bu doğrultuda aktif
çalışmalar yürütmektedir.
Eğitim Sistemi
Türkiye’de üniversite öncesi eğitim sistemi zorunlu 8
yıllık ilköğretim ve üç yıllık lise eğitimi olarak tanımlanmaktadır. 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş hazırlıkları
doğrultusunda uluslararası örnekler üzerinden araştırmalar ve Türkiye uygulama çalışmaları süreci devam
etmektedir. İlköğretime giriş yaşı genel olarak 6-7, lise
mezuniyet yaşı ortalaması da 17-18 olarak belirlenmektedir.
Mili Eğitim Bakanlığı düzenlemesi ve yürütmesi altında
gerçekleştirilen ilköğretim ve lise eğitimi devlet okullarında ve özel okullarda sürdürülmektedir. Lise mezuniyeti, öğrencilere genel yüksek öğrenim sınavına
giriş hakkı sunmaktadır. ÖSYM tarafından hazırlanan
genel bir sınav olarak nitelendirilecek Öğrenci Seçme
Sınavı (ÖSS), sınavdan alınan puanlar ve orta öğretim
başarı puanları çerçevesinde öğrencilerin tercih ettikleri yüksek öğrenim kurumlarına göre yerleştirilmelerini sağlamaktadır. ÖSS’ye her yıl ortalama 1,5 milyon
öğrenci girmekte ve bu sayının ortalama 200 bini dört
yıllık yüksek öğrenim programlarına yerleştirilmektedir.
Ortalama 300 bin öğrenci ise çeşitli önlisans ve açık
öğretim programlarına girebilmektedir.
i. Mühendislik Eğitimi:
Türkiye üniversite sistemi, 4 yıllık lisans ve isteğe bağlı
2 yıllık yüksek lisans master derecesi olarak iki aşamalı
sistem uygulamaktadır.
Toplam 53 devlet, 24 özel üniversite bulunan Türkiye’de 46 üniversitede İnşaat Mühendisliği eğitimi
verilmektedir. 44 üniversitede inşaat mühendisliği
bölümleri mühendislik fakültesi altında yer alırken,
Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversi-

tesi inşaat mühendisliği fakülte yapılanmalarına sahiptirler.
Dört yıllık mühendislik eğitimi ardından, 2 yıllık yüksek
lisans programına başvurular gerçekleştirilebilmektedir. Yüksek lisans programlarına başvurular, Türkiye
genelinde Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES) şartı aramaktadır. LES puanı, lisans eğitimi ve bölüm kriterleri göz
önünde tutularak değerlendirmeler yapılmakta, master
programlarına başvurular doğrultusunda öğrenciler
alınmaktadır. Mühendislik lisansını takiben mühendislik
yüksek lisansı tamamlandığında, “yüksek mühendis”
unvanı verilmektedir.
Doktora programları başvuru da LES girişi gerektirmekte, 2 yıllık belirlenen bu programlar araştırmalar ve
çalışmalar doğrultusunda uzatılabilmektedir.
ii. İnşaat Mühendisliği Eğitimi
Tüm inşaat mühendisliği bölümleri 4 yıllık lisans
eğitimi vermektedir. Mezun olan öğrenciler “İnşaat
Mühendisi” unvanı almaktadırlar.
Genel olarak Türkiye’deki inşaat mühendisliği bölümleri perspektifi, mezuniyet yılında ana bilim dalı seçimi
ve ilgili derslerde yoğunlaşma üzerine kurulmuştur.
Ana bilim dalları genel olarak Yapı Mekaniği, Hidrolik,
Geoteknik, Yapı Malzemeleri, Ulaştırma, Mühendislik
İşletmesi başlıkları ile tanımlanabilir. Bu ana bilim dalları, aynı zamanda yüksek lisans araştırma alanlarını
da belirlemektedir.
İnşaat Mühendisliği eğitimi yapılanması; temel bilimler
ve temel mühendislik çalışmaları, teknik çizim,
topografya, yapı mekaniği, akışkan mekaniği, zemin
mekaniği, yapı malzemeleri mekaniği, ulaştırma,
mühendislik istatistiği, hidromekanik, betonarme
temelleri, yapısal analiz, su kaynakları mühendisliği,
çelik tasarım temelleri gibi dersler ile ana bilim dallarınca sunulan teknik seçmeli dersler çerçevesinde
tanımlanabilmektedir.
Yüksek öğrenim kredi sistemi derslerin çeşitli kriterleri
bazında belirlenirken, son çalışmalar ve uluslararası
anlaşmalar doğrultusunda ECTS (European Credit
Transfer System - Avrupa Kredi Transfer Sistemi) uygulamasına geçilmiştir. ECTS gibi, Diploma Supplement
(Diploma Eki) uygulamaları da başlamaktadır.
İnşaat mühendisliği yüksek lisans programları, mühendislik eğitiminde aktarıldığı gibi, LES ardından değerlendirilmeler ile başlamakta, araştırmaya yönelik
çalışmalar sonucu “Yüksek Mühendis” ve “Doktor”
unvanları alınabilmektedir.
iii. Mühendislik Eğitiminde Son Yaklaşımlar
1982 yılında yüksek öğrenim sistemi temel belirlemeleri ve düzenlemeleri sorumlu kurumu olarak yasa ile
kurulan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hükümet tarafından belirlenen bir kurul tarafından yürütülmektedir. Bu
çerçevede, üniversite sistemi uygulamaları ve çalışmaları çeşitli etkenlere bağlı olarak yavaşlayabilmekte,
aksayabilmektedir.
Türkiye genelinde, üniversite akreditasyonu gerçekleştiren herhangi bir kurum ya da kuruluş yoktur.
Ancak, bazı üniversiteler (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi) uluslararası ABET
akreditasyon kurumunca onay almışlardır. Türkiye çerçevesinde, üniversitelere akreditasyon verme amacı
ile 2002 yılından itibaren yürütülmekte olan MÜDEK
(Mühendislik Değerlendirme Komitesi) olumlu yaklaşımlar doğrultusunda çalışmalarını genişletmektedir.
Bu bağımsız komitenin aldığı destek ve uygulamalarındaki başarı, komite kurulunda akademisyen, profesyonel mühendis ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin
bulunması ile daha da güçlenmektedir.
Mühendislik Fakültesi Dekanları Konseyi, Türkiye üniversite eğitim sistemi doğrultusunda çalışmalar sürdürmekte, üniversiteler arası dinamik ve etkin bir oluşum
meydana getirmektedir. Son zamanlarda dikkat verilen
bir konu olan Bologna süreci ile ilgili çalışmaları
yoğunlaştırma sürecindedirler. Bu çerçevede, Mayıs
2004 tarihinde İzmir’de gerçekleştirdikleri toplantıda
bir sonraki toplantı gündeminin Bologna Deklarasyonu
olması kararı alınmıştır.

İnşaat Mühendisleri Odası, uluslararası anlaşmalar
ve araştırmalar doğrultusunda yüksek öğretim programlarını incelemekte, mesleki tanınırlık ve akreditasyon uygulamaları ile birlikte pek çok konuda katılım
gerçekleştirmektedir.
Tanınırlık ve Mesleki Ünvan Yapısı
Türkiye’de inşaat sektörü yasal süreci uzun bir
geçmişe dayanmakla birlikte, inşaat mühendislerinin
niteliğe göre değerlendirilerek unvan almaları gerçekleştirilmemiştir. 4 yıllık lisans eğitimi sunan her inşaat
mühendisliği bölümü, mezuniyet derecesi olarak
“inşaat mühendisi” unvanını vermektedir. Uluslararası
uygulamalarda sıklıkla görülen profesyonel mühendis,
yetkin mühendis kavramları, Türkiye’de son yıllarda
üzerinde çalışmalar yürütülen Mesleki Tanınırlık taslakları çerçevesinde incelenmektedir.
Bu doğrultuda, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından
hazırlanan yasa taslakları, ve gerçekleştirilen araştırmalar kapsamında, Türkiye geneli için uygunluğu
önemli görülerek planlanan Yetkin Mühendislik ve
mesleki tanınırlık uygulamaları, unvan ve derece kavramları, meslek içi eğitim programlarının yapılandırılması konularında etkin çalışmalar sürdürülmektedir.
Mesleki Örgüt ve Üyelik
1954 yılında kurulan İnşaat Mühendisleri Odası, kurulduğu günden itibaren aktif çalışmaları ve mesleki
duyarlılığı ile sorumluluklarını sürdürmüştür. İMO üyeliği bireysel inşaat mühendisliği üyeliği temeline
dayanmakta, ve sadece özel sektör çalışanları için
zorunlu olarak uygulanmaktadır. Devlet kurumlarında
çalışan meslektaşların Oda üyelikleri isteğe bağlı
şekilde yürütülmektedir. Yapı Denetimi ve Mesleki Tanınırlık çalışmaları kapsamında, inşaat mühendislerinin
meslek örgütlerine üye olma zorunluluğu konulması,
taslaklar çerçevesinde sunulan unsurlardan biridir.
Sürdürülebilir Mesleki Gelişim ve Meslek İçi Eğitim
Lisans eğitimi sonrası meslek içi eğitim alınması
zorunlu değildir. Ancak, İnşaat Mühendisleri Odası
tarafınca hazırlanan yasa taslaklarında da belirtildiği
gibi, mesleki dinamizm ve sürdürülebilir gelişim için
meslek içi eğitim uygulanmalıdır.
İMO kapsamında, bu amaçlar doğrultusunda, şube
ve temsilcilikler tarafından çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Kongreler, Sempozyumlar, Seminerler,
Düzenli Kurslar, Kısa Kurslar çerçevesinde, meslektaşlara çeşitli konularda çeşitli meslek içi eğitim platformları sunulmakta, bu ortak platformların sürekliliğini
sağlamak amacı ile çalışmalar yürütülmektedir.
Mesleki Teşvikler
İnşaat Mühendisleri Odası, çeşitli aktivite ve yayınlar
ile mesleki teşviki sağlama amacındadır. Bu kapsamda; Türkiye Mühendislik Haberleri (TMH), Teknik
Güç, Teknik Dergi, web sayfası yayınları, şube bültenleri çerçevesinde meslektaşlara ulaşılmaktadır. Ayrıca,
genel inşaat mühendisliği yelpazesi üzerine olduğu
gibi, belirli konular çerçevesinde düzenlenen kongre
ve sempozyumlar gerçekleştirilmektedir.
İnşaat Mühendisleri Odası’nın 19 Aralık 1954 tarihinde
kuruluşundan bugüne, kuruluş haftası “İnşaat Mühendisliği Haftası” olarak kutlanmaktadır. Ayrıca, üyelerine
İMO tarafından Meslekte 40. Yıl ve Meslekte 25. Yıl
Onur belgeleri verilmektedir.
Öğrenci katılımını desteklemek amacı ile öğrenci
üyelik uygulamaları yürütülmekte, yoğun katılımla gerçekleşen Öğrenci Kurultayları önemli katkılar olarak
görülmektedir.
Meslektaşlar ve üyeler ile iletişimi güçlendirici, mesleki
teşviki sürdürülebilir sağlayıcı sosyal etkinlikler İMO
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
ECCE raporu kapsamında ayrıca çeşitli Türkiye inşaat
mühendisliği yasal düzenlemeleri, uygulama pratikleri,
standart sistemleri, bilişim teknolojileri kullanımı, ve
Bologna Deklarasyonu süreci ile ilgili de bilgiler sunulmuştur. Bu bölümde genel bir özeti verilmeye çalışılan
“Avrupa’da İnşaat Mühendisliği Mesleği” raporu, İnşaat
Mühendisleri Odası yayınları kapsamında sunulmak
üzere, tam metin Türkçe ve İngilizce hazırlıkları
sürdürülmektedir.
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BOP için start verildi
Antiemperyalistler safındaki çoğalma ve zenginliğin NATO’cular tarafından
sağlanamaması, o büyük ihtişama(!) karşı zayıflığı açığa çıkardı. İstanbul toplantısının NATO’cular arasında hakimiyet çekişmesine sahne olduğu, dolayısıyla BOP’a dönük kararların alınmasını geciktirici etki yaptığı kamuoyuna
yansıdı. ABD ve İngiltere bloğuna karşı, Almanya-Fransa bloğunun güç gösterisi şeklinde geçen İstanbul toplantısından Türkiye yine beklediğini bulamadı.
Bush’un Türkiye’nin AB üyeliği için basınç oluşturma girişimi AB üyesi ülkelerin tepkisini çekti. Yine de Bush’un, Lütfü Kırdar toplantısından istediği sonucu
aldığını söylemek, NATO’nun Irak’ta boy göstermesi kararıyla birlikte BOP için
start verildiğini ileri sürmek abartılı sayılmamalıdır.
Türkiye yönünü arıyor
Türkiye’nin Afganistan’daki Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü Başkanlığını
yeniden istemesi, Iraklı asker ve polislerin eğitiminde gönüllü olması BOP’un
dışında kalmama çabası olarak kayıtlara geçti.
Bu elbette siyasal iktidar tarafından tutulan kayıt. Bir de, Ankara’da, İstanbul’da
on binlerce savaş karşıtının açtığı tertemiz sayfaya tutulan kayıt var. Bakalım
siyasal iktidarın, Türkiye’yi savaş batağına çekecek kaydı mı kaderimizi belirleyecek yoksa on binlerin “Kalplerimizde savaş örgütüne yer yok” sesleri mi?
Antiemperyalizm her yerde
NATO zirvesi İstanbul’da toplandı; ABD Başkanı Bush İstanbul’dan önce Ankara’ya uğradı. Ankara ve İstanbul’da çakılan bağımsızlık ateşi tüm ülkeye sarmakta gecikmedi. Türkiye genelinde çok sayıda protesto gösterisi, eylem ve
etkinlik gerçekleştirildi.
Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen ve on binlerce NATO karşıtının bir
araya geldiği büyük mitingler dışında Kayseri’den Giresun’a, Kıbrıs’tan Edirne’ye, Uşak’tan Kocaeli’ye hemen her yerde antiemperyalistler NATO zirvesini
protesto etti. ABD’nin Ortadoğu’daki mutlak hakimiyetini düzenleyecek olan
Büyük Ortadoğu Projesi’nin ancak bölge halklarının birbirine düşman edilmesiyle uygulanabileceğinin vurgulandığı eylemlerde öne çıkartılan tema barış ve
kardeşlik oldu.
İstanbul’da gerçekleşen “büyük buluşma”ya 100 bine yakın insan katıldı.
Katılımcılar arasında Türkiye’nin antiemperyalistlerine destek vermek isteyen
yabancı konuklar da bulunuyordu.
Mitinge İngiltere, Yunanistan, Küba, Filistin, Irak, Suriye, Belçika, Portekiz,
Hollanda, Ürdün, Mısır, Çek Cumhuriyeti ve Norveç’ten gelen NATO karşıtları
katıldı.

Mitingde yapılan konuşmalarda eğitim, sağlık, tahrip olan doğal hayat, yok
olan yeşil ve benzeri sorunların çözümlenmesi doğrultusunda adım atılacağı
yerde, silahlanmaya milyarlarca dolar harcanması ve bu harcamaların NATO
tarafından organize edilmesi eleştirildi. NATO’nun bir savaş örgütü, militarist
bir yapılanma olduğu vurgulandı ve insanlığın savaşa değil barışa ihtiyacı
olduğu belirtildi.
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı İstanbul’daki mitingde yaptığı konuşmada,
“Onlar savaş için toplandı, biz barış için bir araya geldik. Sömürüsüz ve adil
bir düzen için, NATO’nun dağıtılması, üslerin kaldırılması için mücadelemize
devam edeceğiz. Şimdi safları sıklaştırma zamanı, şimdi ‘Kahrolsun emperyalizm’ deme zamanı.” dedi.
Sağlığımız tehdit altında
NATO zirvesi dolayısıyla onlarca eylem gerçekleştirildi, açıklama yapıldı ancak
kimi eylem ve açıklamalar farklılığı ile dikkat çekti.
Ankara Tabip Odası üyesi hekimler, Bush’un Türkiye’ye gelişini ‘Türkiye sınırlarından içeriye girmiş olan bir sağlık tehdidi’ olarak değerlendirdiler. Bush’u ve
NATO’yu protesto eden hekimler, Bush’un ‘ölümcül bir mikrop olduğunu’ dile
getirerek, Türkiye hekimleri olarak bu mikrop konusunda halkı uyarmayı bir
görev bildiklerini belirttiler.
Ankara Esenboğa’da “Bush’u yakalama tatbikatı” düzenleyenler NATO karşıtı
eylemlere renk kattı. NATO zirvesinin yapıldığı Lütfi Kırdar Spor Salonu’nun
merdivenlerinin, zirve sonrası çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesinin ise simgesel bir önemi vardı. Çünkü gerçekten de savaş örgütleri dünyayı kirletiyor.

Kirli turizm
NATO zirvesinin ülkemizde yapılmasının, Türkiye’nin tanıtılmasına katkı
sağlayacağı iddiası belli ki zirveyi kamuoyu nezdinde meşrulaştırmak amacını taşıyor. Ekonomist Mustafa Sönmez ise aksini savunuyor. Sönmez’e
göre, bu bir “kirli turizm”. “Savaşçı bir küresel örgütün zirvesi, İstanbullulara stres ve korku getirdi. Hiçbir AB ülkesinde, insanların özgürlüklerini bu
şekilde kısıtlayamazlardı. Bu, ancak Türkiye gibi, demokrasisi kendisinden
menkul bir ülkede yapılabilecek bir toplantı çeşidiydi. Bunu, bizimle birlikte
uluslararası basın da izledi...” Zirve nedeniyle yapılan harcamaların maliyeti konusunda ise Sönmez, “Bu maliyet, her ihtimalde sokaktaki insanın
cebinden çıkacak” değerlendirmesini yapıyor.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı’nın Eğitim-Sen’in Kapatılması ile ilgili yaptığı açıklama

YÜREĞİMİZ KESK EĞİTİM SEN İLE BİRLİKTE ATIYOR
KESK Eğitim-Sen’e “demokratikleşme” söylemlerinin yoğunlaştığı bir dönemde, sendikal hak ve
özgürlükler sürecinde verdiği mücadele ve savunduğu ilkeler nedeniyle açılan kapatılma davasında Eğitim-Sen’lilerle bir arada duracağız.
Eğitim-Sen gerek kuruluş sürecinde, gerekse
kuruluşundan, bu güne dek, kamu emekçilerinin sendikalaşmasında izlenecek yolda ve
kamu çalışanlarının sendikalarının çalışma tarzında yol gösterici olmuştur.

Eğitim-Sen, bir yandan üyelerinin ekonomikdemokratik taleplerini dile getirirken ve özlük
haklarını geliştirme mücadelesi verirken,
bir
yandan da bu ülkede, en gerekli alanda,
demokratik, laik bilimsel ve parasız eğitim mücadelesini yürütmüş ve her toplumsal sorunda taraf
olmuş, meslek örgütleri ile, emek örgütleri ile
her zaman ve kesintisiz bir şekilde yan yana
durmuştur.

öğretim üyemiz, aynı zamanda Eğitim-Sen üyesidir. Biz, Eğitim-Sen’e yönelik her türlü olumsuz girişimi TMMOB’ne ve toplumun örgütlenme
özgürlüğüne karşı bir kısıtlama olarak değerlendiriyoruz. Eğitim-Sen’in başarıları bizim de başarımızdır.

TMMOB’ne bağlı Odalarımıza üye, çok sayıda

TMMOB, KESK Eğitim-Sen’in yol arkadaşıdır.

13 Temmuz’daki duruşmada TMMOB, EğitimSen ile, onun onurlu yöneticileri ile birlikte yan
yana duracaktır.
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ŞUBE ETKİNLİKLERİMİZDEN
İstanbul Şube “İMO 50
yaşında” konulu fotoğraf
ve “Kötü Olan Beton
Değil” konulu karikatür
yarışması düzenledi.
Yarışmalarla ilgili şartnameleri yayınlıyor ve üyelerimizi katkı vermeye çağırıyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın kuruluş
yıldönümü nedeni ile ülkemizde kent
ve çevre bilincini geliştirmek, sürdürülebilir, yaşanabilir ve deprem güvenliği
olan sağlıklı kentleri planlamanın öneminin vurgulanacağı bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.
Yarışma Konusu:
Kentte yapı, insan doğa ilişkilerini ve
mühendisin yerini vurgulamak.
Yarışmanın Amacı:
- Ülkemizde kent ve çevre bilincini
geliştirmek,
- Sürdürülebilir ve yaşanabilir sağlıklı
kentleri planlamak,
- Deprem sonrası, kentleri yeniden
düşünmek,
- Fotoğraf sanatına dikkat çekmek,
Yarışma bölümleri
Yarışma monokrom (Siyah-beyaz) ve
renkli baskı olmak üzere iki daldadır.
Fotoğraf sayısı
Yarışmaya her dal için en çok 5’er adet
fotoğraf gönderilebilir.
Fotoğraf boyutları
- Yapıtların kısa kenarı en az 18 cm,
uzun kenarı da en çok 40 cm olmalıdır.
- Fotokopi vb. işler yarışmaya kabul
edilmeyecektir.
- Bilgisayarda çeşitli programlar yardımıyla müdahale edilen çalışmalar
yarışma dışı bırakılacaktır.
Katılımcılar
- Yarışma, değerlendirme kurulu üyeleri, şube yönetim kurulu üyeleri ve
çalışanlar ile bunların birinci derece
yakınları dışında amatör, profesyonel
tüm fotoğrafçılara açıktır.

- Daha önce ödül almamış fotoğraflar
katılacaktır.
Yapıtların işaretlenmesi
- Yarışmaya gönderilen yapıtların her
türlü sorumluluğu katılımcıya aittir.
- Her katılımcı yapıtları ile birlikte başvuru formunu özel bir zarf ya da korunaklı bir ambalaj ile göndermelidir.
Yapıtların gönderilmesi
Yapıtlar, şubemizin Harbiye’deki adresine elden teslim edilebilir veya kargo/
posta yolu ile gönderilebilir. Fotoğraflar ulaşım sırasında zarar görmeyecek
şekilde paketlenmelidir. Ulaşım ve postada meydana gelebilecek gecikme,
kayıp ve hasardan odamız sorumlu
olmayacaktır.
Fotoğrafların alıkonulması, kullanımı, geri yollama koşulları
- Yarışmaya gönderilen fotoğraflardan
dereceye giremeyenler sahiplerine
iade edilecektir. Şubemiz adresine
elden teslim edilen eserler şubemizden geri alınacaktır. Kargo ile gönderilen eserlerin iadesi ise sanatçılara
şubemiz tarafından kargo ile ücretsiz
olarak gönderilecektir.
- Sergilenmeye değer görülen fotoğraflar sergi süresinden sonra gerek
görüldüğü takdirde İstanbul ve başka
kentlerimizde yeniden sergilenebilir.
Bu yüzden fotoğraflar 1 yıl Odamız
bünyesinde kalacaktır.
- Ödül alan, sergilenmeye değer görülen fotoğrafların 1 yıl içinde çeşitli
yerlerde sergilenmesi ve ödül alanbağış yapılan fotoğrafların odamızın
yayın organları aracılığı ile yayınlanması, (sahibinin adının geçmesi
koşuluyla) serbest olacaktır.
- Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye
değer bulunan fotoğraflar albüm
olarak odamızın çıkaracağı bir kitapta
yayınlanacaktır.
- Fotoğraflar hangi şekilde postalanmış ya da teslim edilmişse o şekilde
iade edilecektir.
- Yarışmaya fotoğraf göndererek katılmak yukarıdaki koşulların aynen
kabul edildiği anlamına gelmektedir.
Ödüller
Her dal için ödül : 1.500.000.000,-TL
Başarı Ödülleri: Her dal için 3’er adet
Başarı Ödülü; 500.000.000,-TL
Değerlendirme Kurulu
İsa Çelik, Ara Güler, Gülnur Sözmen,
Cengiz Karlıova, Haluk İşözen
Yazışma takvimi
- Yapıtların 8 Ekim 2004 tarihine kadar
Odamızda olacak şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.
- Sonuçlar 15 Ekim 2004 tarihinde
duyurulacaktır.
- Sergi ve Ödül töreni 3 Aralık 2004
Cuma günü Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’nda yapılacaktır.

“Kötü Olan Beton Değil”
Karikatür Sergi ve Yarışması
Yarışma koşulları
Bir ya da iki adet. Daha önce ödül almamış olmalıdır.
Boyut: A3 veya A4
Teknik: Serbest; renkli, renksiz, özgün,
nitelikli kopya, bilgisayar çıktısı, vb.
Bilgi: Çizer, adını, adres ve telefonunu,
dilerse özgeçmişini yazmalıdır.

Son katılım: 15 Ekim 2004 Cuma
Sergi: 3 Aralık 2004 tarihinde İstanbul’da açılacak ve diğer kentlerde de
tekrarlanabilir.
Kitap: Sergi kitabı hazırlanacak ve katılımcılara gönderilecektir.
Yapıtlar: Ödül alanların dışındaki yapıtlar çizerine geri verilecektir.
Ödüller
Büyük Ödül 1.500.000.000 TL ve anı
plaketi.
Başarı Ödülleri 3 adet, 500.000.000 TL
ve anı plaketleri.
Değerlendirme Kurulu:
Tan Oral, Kamil Masaracı, Musa Kart,
Mete Akalın, Gürbüz Doğan Ekşioğlu
Fotoğraf ve karikatür yarışması için:
Bilgi ve Başvuru adresi
İMO Odası İstanbul Şubesi
Halaskargazi Cad. No: 35/1
34373 Harbiye - İstanbul
Tel: 0.212.248 36 42 - 0.212.247 96 57
E-posta: rbulut@imoistanbul.org.tr

Samsun Şube
Samsun Şubemiz tarafından, Samsun
Valiliği, Makine Mühendisleri Odası ve
Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği
Samsun Şubesi’nin katkılarıyla “Trafik ve
Trafik Kazalarının Sosyal Boyutu” konulu
bir panel düzenlendi. İMO Samsun Şube
Başkanı Coşkun Kaya, MMO Samsun
Şube Başkanı Kadir Gürkan ve TTKÖD
Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran’ın kurumları adına yaptığı açılış konuşmalarından sonra başlayan paneli Sabri
Samangül yönetti. İki oturumda tamamlanan panel sonrasında Samsun Valisi
Mustafa Demir bir konuşma yaptı. Panelin ilk oturumunda, İMO adına Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Cumhur Aydın
“Kent İçi Trafik ve Hız Kontrolü”; MMO
adına ise MMO Genel Sekreteri Ali Ekber
Çakar, “Kent İçi Ulaşım ve Toplu Taşımacılıkta Kaynakların Verimli Kullanımı”
konulu konuşma yaptı. İkinci oturumda
ise, TTKÖD adına, TTKÖD Genel Başkanı Hitay Güner “Trafikte İnsan Davranışları” konusunda görüşlerini sundu.
Panel, panelistlere teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi.

Adana Şube
“Deprem ve Depreme Dayanıklı Yapı
Tasarımı” konulu panel 28 Haziran 2004
tarihinde Seyhan Oteli’nde gerçekleştirildi. Adana Ceyhan depreminin 6. yıldönümünde gerçekleştirilen panel, İMO
Adana Şube Başkanı Bahadır Acuner,
Adana Valisi İ. Kemal Önal ve Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç
Durak’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
Prof. Dr. M. Salih Kırkgöz’ün yönettiği
panelde konuşmacı olarak Ulusal
Deprem Konseyi Başkanı Prof. Dr. Tuğrul
Tankut, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erçin Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Jeofizik Uygulama A.B.D Başkanı Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu, Mimarlar Odası eski Genel Başkanı Yük. Mim.
Yücel Gürel yer aldı.

Erzurum Şube
25 Haziran 2004 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Orhan Yavuz Amfisinde
“Türkiye Artık Depremi Doğru Algılamalı”
konulu bir panel düzenledi. Konuşmacı
olarak Prof. Dr. Tuğrul Tankut’un katıldığı paneli çok sayıda inşaat mühendisi
öğretim görevlisi ve öğrenci izledi.
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Kimse hüzünlü olmasın
Sırası değil hüznün daha
Bir gün bir şehrin alanında
Bir mermer yığınının gözlerine
Omuzlarına düşerse bir çınar yaprağı
Hüzünlensin yaşayanlar o zaman

Sırası değil hüznün daha.
Unutulsun bir gövdeye duyulan hasret
Unutulsun bu alışılmış duyarlık
O kadar sade, o kadar kalabalık ki
Unutulmaya değer onların insan gövdeleri
Ve unutulmalı mutlaka

Teoman Öztürk
törenlerle anıldı

Dolsunlar diye yüreklere
Dolsunlar damarlara.
Ölü mü denir
Ölü mü denir şimdi onlara.
Edip Cansever

Ne zaman ‘sözünü esirgemeyenlere’
ihtiyaç duysak O’nu hatırlıyoruz

Aziz Nesin’i saygıyla
anıyoruz

TMMOB 1973-80 Dönem Başkanı Teoman Öztürk
düzenlenen etkinliklerle anıldı. İki gün süren etkinlikler, Teoman Öztürk’e yakışır şekilde halkın
arasında gerçekleştirildi. Etkinliğe ailesinin ve
sevenlerinin yanı sıra, TMMOB Başkanı Mehmet
Soğancı, TMMOB’un eski başkanı Kaya Güvenç
ve İMO Başkanı Taner Yüzgeç de katıldı. Konur
Sokak’taki etkinlikler sırasında yapılan konuşmalarda, Teoman Öztürk’ün hayatı, mücadelesi, başkanlık yaptığı dönemde TMMOB’un demokrasi
mücadelesine katkısı anlatıldı. Öztürk’ü anma
etkinliklerine Ahu Sağlam ve Gülay türküleriyle
renk kattı.

* Türk edebiyatı ve siyasetinin “yalın kılıcı”
dokuz yıldır aramızda yok
1915 - (20 Aralık) İstanbul, Heybeliada’da doğdu.
1935-KuleliAskeriLisesi’nibitiripHarpOkulu’na
geçti.
1937 - Ankara’da Harp Okulunu bitirip asteğmen oldu.
1945 - Askerlikten ayrıldıktan sonra Karagöz Gazetesinde ve Yedigün Dergisinde redaktörlük ve yazarlık yaptı, profesyonel olarak yazarlığa
başladı.
1945 - Tan Gazetesi’nde köşe yazarlığına başladı.

Öztürk sevenleri
tarafından
Karşıyaka’daki
mezarı başında da
anıldı.
Ziyarete katılanlar
Öztürk’ün mezarına
çiçek bıraktı.

1947 - Bursa’ya sürgün edilerek güvenlikte gözaltında tutuldu.
1957 - Yine İtalya’daki aynı uluslararası yarışmada ‘Fil Hamdi’ adlı Öyküsüyle ikinci kez birincilik ödülü olan Altın Palmiye’yi kazandı.
1960 - İtalya’da kazandığı ilk Altın Palmiye’yi devlet hazinesine bağışladı.
1961 - Zübük adlı haftalık bir gülmece gazetesi çıkarmaya başladı.
1972 - Kimsesiz çocukları yetiştirmek için Nesin Vakfı’nı kurdu.
1977 - Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı seçildi.
1978 - ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ adlı romanıyla Madaralı roman ödülünü
kazandı.

NATO’cular ve IMF’ciler Türkiye’de cirit atıyor; Teoman
Öztürk yolumuzu aydınlatıyor

1984 - Aydınlar Dilekçesi girişiminde bulundu.

“Türkiye’de halkın gerçek iktidarı olma iddiasında bulunacak olanlar ABD ve
AET’nin sömürüsüne karşı halkın bağımsızlık ve demokrasi özlemleri doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar. Emperyalizmin ve sömürücülerin karşısında halkın mücadelesi içinde yer alacağız.”

1985 - TÜYAP’ın düzenlediği ‘Halkın Seçtiği Yılın Yazarı’ ödülünü kazandı.
1993 - 2 Temmuz’da Sivas’ta gericilerin saldırısına uğradı.
1995 - 5 Temmuz’da hayata gözlerini yumdu.

Sivas katliamı tüm yurtta lanetlendi
“Hep birden nefes versek alevleri söndürebilirdik”
Madımak’ta anma
Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te meydana gelen ‘’Madımak
Oteli Katliamı’’ yangınında diri diri yanan 37 aydın, olayların 11. yıldönümünde anıldı. Anma töreni öncesinde,
aralarında bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum
örgütleri ile olaylarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının
bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup Hikmet Işık Caddesi’nde toplandı.
Grup, Sivas olaylarını protesto eden sloganlar atarak,
polisin güvenlik kordonu altında Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Burada Atatürk anıtına çelenk koyan
grup, yine sloganlar eşliğinde olayların yaşandığı Madımak Oteli önüne geldi.

riyetle, 4 Eylüllerle anılması için Sivas’tayız. Birtakım
ticari kaygılar gözetilerek, beylik açıklamalarla bir yerleşim biriminde barış inşa edilemez. Barış haklara karşılıklı saygıyla başlar, hoşgörüyle çoğalır.’’
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Sekreteri İbrahim Karakaya ise; ‘’Olayı Sivas ve Sivaslı bağlamında
algılamadığımızı, bu katliamı yüreğinde de olsa kınayan her Sivaslı ile kardeşlik ve dostluk bağlarıyla bağlı
olduğumuzu belirtmek istiyoruz’’ dedi.
Olayda hayatını kaybedenlerin çoğunun Sivaslı olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Karakaya,
Sivaslılara seslenerek, herkesin olayı kınamasını, Madımak Oteli’ne karanfil bırakmasını istedi.

Ellerinde, yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ve karanfiller
bulunan grup, otel önünde şehitlerin tek tek isimlerini
okuyup ‘’Yaşıyor’’ diye bağırdı. Yoğun güvenlik önlemleri altında otelin önünde toplanan grup, bir süre daha
slogan attıktan sonra, alkışlar eşliğinde havaya karanfil
attı.

Olayda yaşamını yitirenlerden Handan Metin’in ablası
Şehriban Metin’in okuduğu şiirin ardından, ölenlerin
anısına otel önüne karanfiller bırakıldı. Anma etkinlikleri
kapsamında katliamda yaşamını yitiren ozan Hasret
Gültekin’in İmranlı İlçesi Han Köyü’ndeki mezarı ziyaret edildi.

“Kardeşlik inşası için buradayız’’

Ankara ve İstanbul’da miting

Sivas Demokrasi Platformu adına konuşan 2 Temmuz
Komitesi Başkanı Durmuş Baştürk şunları söyledi:

Sivas katliamı İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep ve İskenderun’da düzenlenen miting ve kitlesel
basın açıklamalarıyla protesto edildi. Mitinglerinde bir
taraftan hüzün yaşanırken bir taraftan da katliama
dönük dinmeyen öfke vardı.

“Kardeşlik için gelip, katledildiğimiz bu şehirde yeniden
kardeşliği inşa etmek için Madımak’tayız. Cumhuriyetle özdeşleşen Sivas’ın katliamlarla değil, Cumhu-

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

Sivas şehitleri Ankara’da da Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği’nin Abdi İpekçi Parkı’nda düzenlediği mitingle
anıldı. Mitingde eylemciler ‘Sivas’ın ışığı sönmeyecek’, ‘Sivas’ın hesabını soracağız’ sloganlarını attı. Kitle
örgütü, meslek kuruluşu, sendika ve siyasi partilerin
destek verdiği miting, Ali Asker konseri ile sona erdi.
Sivas katliamı İstanbul’da da protesto edildi, katliamda
ölenler sevgiyle anıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Marmara Bölgesi Eşgüdüm Kurulu tarafından düzenlenen ve Kadıköy iskele meydanında yapılan etkinliğe 2
bin 500 kişi katıldı. Yapılan kitlesel basın açıklaması ve
semah gösterisinin ardından, Karacaahmet ve Zincirlikuyu mezarlığında Nesimi Çimen ve Asım Bezirci’nin
mezarları ziyaret edildi.
İzmir’de Pir Sultan Abdal Derneği’nin çağrısıyla bir
araya gelen kitle örgütü, sendika ve siyasi partiler,
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Yol boyunca, “Katiller bulunsun hesap
sorulsun”, “Sivas’ı unutmadık, unutmayacağız” sloganları atan kitle Sivas’ta yakılan aydınların fotoğraflarını taşıdı. İzmir Meslek Odaları Platformu içinde yer
alan 24 meslek odası temsilcisinin yanı sıra, KESK’e ve
işçi sendikalarına bağlı sendikacılar da İzmir Otogarı’ndan Sivas’a 37 karanfil gönderdiler. Platform Sözcüsü
Dr. Faruk Sürenkök yaptığı konuşmada, “Hep birden
nefes versek alevleri söndürebilirdik” dedi.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN YAYIN ORGANIDIR. 15 GÜNDE BİR YAYINLANIR.
ADRES: SELANİK CAD. NO:19/1 06190 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0.312.419 38 82 FAKS: 417 06 32 E-POSTA: imo@imo.org.tr WEB: www.imo.org.tr
DİZGİ MİZANPAJ: TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
YAYIN GÖREVLİLERİ: İNÖNÜ ALPAT - CEMAL ÇİMEN
Teknik Güç’de yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek yayınlanabilir.

