genç-İMO 2. Yaz Eğitim Kampı’nda umutlarımız daha da büyüdü

Gençliğimiz
geleceğimizdir
Temelinde geleceği inşa etme anlayışı olan İMO’nun bu anlayışının harcında ise geçmişindeki mücadele deneyimi ve bugünkü toplumcu kadroları vardır. Geleceğin mühendislerinin de örgütü
olan İMO’nun mesleğe ve topluma karşı sorumlulukları kuşaktan kuşağa aktırılmaktadır.
genç-İMO kamplarımız işte bu düşüncenin pratiğidir. Kamplarımızda öğrenci üyelerimizin heyecan ve enerjisi İMO’nun deneyimi ve geleneği ile buluşmaktadır. Bu, hem örgütümüzün hem de
ülkemizin sürekli bir adım ileride tekrar kurulması perspektifinin bizlere verdiği görevdir. İMO, bu
görevi varlığının esaslarından biri olarak kabul etmekte ve gereğini yerine getirmek konusunda
her türlü zorluğa karşı yoluna devam etmektedir.
Mühendisliğin yalnızca teknik bir meslek olmadığını, toplumsal sorumluluk boyutunun da bilince
çıkarılması gerektiğini savunan İMO bu doğrultuda geleceğin mühendisleriyle, kamusal yarar doğrultusunda oluşturduğu meslek anlayışını paylaşmaktadır.
Gençlik gelecektir ilkesine inanan ve gençlik örgütlenmesine bu ilke doğrultusunda yaklaşan İnşaat Mühendisleri Odası; öğrenci üyeleriyle üretmeye, paylaşmaya ve geleceği kurmaya çalışmaktadır.
İMO, mesleğine çağdaş mühendislik bilgisinin ışığında bakmakta, meslektaşlarının taşıdığı insan
hayatı sorumluluğunun eksiksiz yerine getirilmesi için gerekeni yapmak konusuna sürekli kafa yormaktadır. İMO aynı zamanda Teoman Öztürklerden devraldığı ve gücünü halktan alan anti-emperyalist, anti-faşist, eşitlikçi ve özgürlükçü bakış açısını ileri taşıma ve geleceğe aktarma sorumluluğunu da taşımaktadır.
Halkın ve ülkenin yararı, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının onur, hak, yetki ve mesleki
çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren İMO, toplumsal duyarlılığı ile de
sosyal yaşamın en önemli aktörlerindendir. İşte genç-İMO kamplarında sağlamlaştırılan deneyim
ile gelecek arasındaki köprü de bu ikili çalışma anlayışıdır.
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Mesleğimize olduğu kadar içinde yaşadığımız dünyaya ilişkin okumalarımızı da öğrenci üyelerimizle paylaşmak ve ortaklaştırmak, TMMOB ve İMO’nun amaç ve ilkelerinin sürekliliğini sağlamak
amacıyla düzenlediğimiz düzenlediğimiz genç-İMO Yaz Eğitim Kampı’nın ikincisi de bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırdı.
genç-İMO’nun tüm çalışmalarında olduğu gibi yaz-eğitim kampında da mesleğimizin ilerletilmesinin yanı sıra ülkemizin ve dünyanın sosyal, siyasal ve kültürel sorunlarının toplumcu çözümüne
ilişkin fikirler tartışıldı ve üretildi.
Bu doğrultuda Türkiye’de inşaat mühendisliği eğitimi veren 29 üniversiteden seçilen genç-İMO
Üyesi 95 öğrencimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve bazı Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla 31 Ağustos-7 Eylül 2010 tarihleri arasında Foça’daydı.
Sekiz günlük kamp boyunca öğrenci üyelerle siyasetten ekonomiye, TMMOB ve Oda politikalarından sanata, kişisel becerilere kadar birçok alanda ortak faaliyetler yürütüldü.
Yönetim Kurulumuz kampın başarıyla yürütülmesi için kamp süresince genç-İMO üyelerinin, Öğrenci Konseyinin ve İMO çalışanlarının yanındaydı.

Kampımız programlı ve üretkendi
Kampta, öğrenci örgütlenmemizin İMO için taşıdığı önem de göz önünde bulundurularak zamanın
verimli ve üretken olmasını sağlayacak bir program hazırlandı.
Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan kampa katılmak isteyen öğrenci sayısında geçen seneye
göre önemli bir artış görüldü. Başvuruları internet üzerinden yapıldığı kampa 348 öğrenci katılmak
istedi. Üniversitelere göre belirlenen kontenjanların sonunda başvuranların 113’ü kapma davet
edilirken 22’si kadın 73’ü erkek olmak üzere toplam 95 öğrencimiz kamp için kayıt yaptırdı.
İlk gün kamp alanına gelen öğrencilerimizin kayıtları alındı. Öğrencilerimize kamp boyunca giyecekleri kamp tişörtleri, uyku tulumları ve diğer malzemeleri dağıtıldı. Ardından çadırlar kuruldu.
Daha sonra kamp boyunca herkesin sırayla görev alacağı yemekhanede birlikte hazırlanan akşam
yemeği yenildi. Ardından açılış programını gerçekleştirmek üzere kampın toplanma alanında buluşuldu.
Açılışta Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Harp kısa bir konuşma yaptı. Harp, bir önceki yıl düzenlenen kampın başarılı geçtiğini, öğrenciler arasında büyük bir buluşmaya, kaynaşmaya olanak
sağladığını belirtti ve bu yıl da aynı paylaşımların yaşanmasını diledi.
Serdar Harp’in konuşmasının ardından kamp boyunca uyulacak kurallar ve kamp programı hakkında katılımcılara bilgiler verildi.
Daha sonra bir önceki yıl düzenlenen kamptan slayt ve video gösterileri sunuldu ve TMMOB Eski
Başkanı Teoman Öztürk’ün hayatını ve çalışmalarını anlatan belgesel gösterildi.
Belgeselin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden
oluşan Grup Betonarmy açılış konserini gerçekleştirmek üzere öğrencilerle buluştu. Konserde Türkçe ve yabancı rock şarkıları yorumlandı. Konserin ardından öğrenciler davul ve arbani eşliğinde
halay çekti.
İkinci gün gerçekleştirilen “Türkiye’ye
Bakmak: Ekonomik ve Siyasi Durum”
konulu söyleşide Gazi Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Aziz Konukman öğrencilere, Türkiye’nin ve dünyanın içinden
geçmekte olduğu ekonomik tabloyu
aktardı. Konukman, yakın gelecekte
Türkiye’yi bekleyen olası ekonomik gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.
Aynı gün kamp boyunca çalışmaları
devam edecek olan atölyelere kayıtlar
yapıldı ve atölyeler ilk toplantılarını yaparak çalışmalarına başladı.
Açılış toplantısı
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İkinci günün programında
bulunan “12 Eylül’le Hesaplaşma: Referandum” konulu
söyleşi merakla beklenen
söyleşilerden biriydi. Söyleşiye Birgün gazetesi yazarlarından Oğuzhan Müftüoğlu ve
sendikacı kimliği de bulunan
Yaşar Seyman katıldı. Konuklar yaklaşmakta olan 12 Eylül
Anayasa Referandumu’nun
nasıl anlaşılması gerektiğini
geçmiş deneyimlerini de paylaşarak aktardılar.
genç-İMO üyeleri 3 Eylül cuma
Üçüncü gün, öğrencilerin
günü
Foça’da 12 Eylül Anayasa
mesleki kültürel bilgilerini
Referandumu’na
yönelik tepkileride artırmaları amacıyla “Yapı
ni ve düşüncülerini düzenledikleri
Atölyesi: Ahşap Yapılar I ve II”
yürüyüşle dile getirdiler
konulu seminerler düzenlendi. Seminerlerin ilkini Mimar
Eda Çil, ikincisini Mimar Vedat
Tokyay gerçekleştirdi. Seminerlerde çağdaş yapılarda ahşap kullanımı ve geleneksel konutlarda
ahşap konut mirası ele alındı.

Kampın dördüncü günü Ahşap Yapılar seminerine devam edildi. Ahşap Yapılar-3 adıyla düzenlenen seminerde Yüksek İnşaat Mühendisi Erdem İnce ahşap yapı tasarımlarını anlattı.
Öğrencilerimiz atölye çalışmaları için ayrılan sürenin bitiminin ardından aynı gün akşamüzeri Foça
merkezde serbest zaman geçirmek üzere otobüslerle Eski Foça’ya gitti. Öğrencilerimiz burada yaklaşmakta olan 12 Eylül Anayasa Referandumuyla ilgili görüşlerini ve düşüncelerini otogardan ilçe
merkezine düzenleyecekleri yürüyüş ve ardından yapacakları basın açıklamasıyla dile getirmek istediler. Ancak öğrencilerimizin bu talebine bir süre sonra “çevreden gelen şikâyet” gerekçe gösterilerek polislerce müdahale edildi. Müdahalenin ardından 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar
gece yarısına doğru serbest bırakıldı.
Beşinci gün Yüksek İnşaat Mühendisi Taylan Ulaş Evcimen ve Derelerin Kardeşliği Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürkan, HES’ler ve Su Politikaları konulu birer sunum yaptılar. Sunumlarda suyun insan hayatındaki önemi ile son yıllarda dünyada ve Türkiye’de değişen su politikalarına dikkat çekildi. Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde “Güvenlik Barajları” adı altında yapımına
başlanan barajların çevresel ve sosyal boyutları değerlendirildi.
Günün diğer önemli etkinliği “Gün Batımı Sohbetleri” kapsamında düzenlenen Devrimci Gençlik
Köprüsü belgelinin gösterimi ve belgeselin Yönetmeni Bahriye Kabadayı ile yapılacak söyleşiydi.
Altıncı gün TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuk edildi. Mehmet Soğancı ve
Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Harp “TMMOB ve Oda Politikaları” konulu söyleşide öğrencilerle
TMMOB’yi ve İMO’yu konuştu.
Aynı günün akşamı kapanış konseri düzenlendi. Kapanış Konserinde Muammer Ketençoğlu ve Balkan Orkestrası Grubu sahne aldı.
Kampın son günü atölyeler kamp boyunca yaptıkları çalışmaları kapanış programında sunmak
üzere hazırlıklarını tamamladılar. Akşam düzenlenen kapanış programında teşekkür konuşmaları
yapıldı, katılımcılara teşekkür belgeleri verildi ve atölyeler sunumlarını yaptı.
Odamızın ve öğrenci üyelerimizin birlikte ürettiği ve paylaştığı bir gençlik kampını daha başarıyla
gerçekleştirdik.
Mesleğimize ve örgütümüze toplumsal sorumluluk anlayışıyla sahip çıktığımız sürece öğrenci üye
örgütlülüğümüz her geçen gün daha da büyüyecek, bizleri de büyütecektir.
Bu anlayışla, nice gençlik kamplarına.
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Kampı yöneticilerimizle gerçekleştirdik
Kampa öğrenci üyelerimizin yanı sıra çok sayıda Yönetim Kurulu Üyemiz, Şube Yönetim Kurulu
Üyemiz ve çalışanlarımız katıldı. Yöneticiler öğrencilerle hem mesleki birikimlerini hem de Oda
yönetimindeki deneyimlerini paylaştılar ve kamp programının aksamadan gerçekleştirilmesine
yardımcı oldular. Katılımcı isimleri şöyle:
İMO Merkez: Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, Sekreter Üye Levent Darı, Sayman Üye Züber
Akgöl, Üyeler Galip Kılınç ve Metin Korkmaz, Genel Sekreter Yardımcıları Ayşegül Bildirici ile Gülsüm Sönmez, Kurul Komisyon Sekterleri Necati Koçak, Emrah Güventürk ve Osman Beşler ile Basın
Yayın Çalışanı Gülşen Bıçakçı
Ankara Şube: Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan, Sekreter Üye Ferhat Yaşar Arıkan
Antalya Şube: Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Rıza Arslanbay, Yedek Üye Birkan Çakır
Aydın Şube: Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Zeyrek, Sekreter Üye Ahmet Ünveren, Sayman Üye
Mutlu Bilgin, Üye Kemal Ünübol
Çanakkale Şube: Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Acar, Üye Özgür Sınmaz
Diyarbakır Şube: Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Kaşan, Yedek Üye Çetin Doğan
Eskişehir Şube: Yönetim Kurulu Üyesi Bektaş Çam
Hatay Şube: Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Mazmanoğlu
İstanbul Şube: Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Sekreter Üye Temel Pirli ve Sayman Üye Nusret Suna
İzmir Şube: Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Versin, Sekreter Üye Ayhan Emekli, Sayman Üye Ali Fuat
Günak, Üye Hülya Altun, Necati Atıcı, Sadık Can Girgin, Şefika Seyhan Has, Şube Genel Sekreter
Yardımcısı Eylem Ulutaş
Kocaeli Şube: Yönetim Kurulu Sekreter Üye Abdurrahman Çukdar, Şube Çalışanı Gulsen Seda Onat
Manisa Şube: Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Nazım Obuz,
Muğla Şube: Yönetim Kurulu Başkanı Alifer Atasever, Sekreter Üye Hakan Kazım Aydın,
Sakarya Şube: Şube Üyeleri Ahmet Sağır ve Osman Ünlükaya
Samsun Şube: Yönetim Kurulu Üyesi Teoman Livaneli
genç-İMO 2. Yaz Eğitim Kampı’na katılan öğrencilerin üniversitelere göre dağılımı
Akdeniz Üni. . . . . . . . . . . . . . 2 Dumlupınar Üni. . . . . . . . 2 KTÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Osmangazi Üni. . . . . . . . . 6
Atılım Üniversitesi . . . . 1 Ege Üniversitesi . . . . . . . . 3 Karaelmas Üni.. . . . . . . . . . 1 Pamukkale Üni.. . . . . . . . . 5
Balıkesir Üniversitesi. 3 Fırat Üniversitesi . . . . . . . 2 Kırıkkale Üni.. . . . . . . . . . . . . 1 Sakarya Üniversitesi . 4
Celal Bayar Üni. . . . . . . . . . 2 Gazi Üniversitesi . . . . . . . 5 Kocaeli Üniversitesi . . 1 Süleyman Demirel Ü. 5
Çukurova Üni. . . . . . . . . . . . 6 Gaziantep Üni. . . . . . . . . . . 1 Muğla Üniversitesi . . . . 1 Yıldız Teknik Üni.. . . . . . . 6
Cumhuriyet Üni. . . . . . . . 1 Harran Üniversitesi . . . 4 Mustafa Kemal Üni. . . 2
Dicle Üniversitesi . . . . . . 4 İstanbul Teknik Üni. . . 6 On Dokuz Mayıs Üni. 3
Dokuz Eylül Üni. . . . . . . . 5 İstanbul Üniversitesi . 1 ODTÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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Seminerler ve söyleşiler
Soğancı ve Harp TMMOB ve Oda
Politikaları’nı anlattı
Kampın altıncı günü genç-İMO ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz önemli bir misafiri,
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı’yı konuk
ettiler. Mehmet Soğancı ve Yönetim Kurulu
Başkanımız Serdar Harp, “TMMOB ve Oda
Politikaları” başlıklı söyleşide öğrencilerle
buluştu. Serdar Harp mühendisliğin önemi,
TMMOB’nin ve İMO’nun kuruluşu ile çalışma anlayışı konularını; Mehmet Soğancı ise
TMMOB’nin tarihini ve yaşadığı önemli dönemeçleri öğrencilerle paylaştı.
Sıcak ve samimi bir ortamda gelişen söyleşide ilk sözü Serdar Harp aldı. Harp, inşaat mühendisliğinin insan yaşamında ve medeniyetlerin oluşum sürecinde kapladığı alanı ve İnşaat Mühendisleri
Odası’nın örgütlenme sürecini anlattı.
İnşaat mühendislerinin sadece binaları değil medeniyeti de inşa ettiklerini belirten Harp, endüstrileşme ve kentleşmeyle birlikte inşaat mühendisliği ile eğitiminin önem kazandığını kaydetti. Harp,
ülkemizde mühendislik eğitiminin ve örgütlenmesinin Osmanlı’dan devralınan geleneğin üzerine
kurulduğunu ve TMMOB’nin kuruluşuyla yeni bir ivme kazandığını söyledi.
TMMOB ve bağlı Odaların 1950’lerde başlayan örgütlenmesini ve bu örgütlenmenin toplumsal
muhalefete öncülük eden yönüne değinen Harp, İMO’nun kuruluş amacının “memleket kalkınmasına hizmet etmek, inşaat mühendislerinin haysiyetlerini ve mesleki menfaatlerini korumak ile
emeklerinin layıkıyla değerlendirilmesini temin etmek” olduğunu belirtti.
İMO’nun 1960’ların ikinci yarısında mesleki ve toplumsal sorunlara bakışının değiştiğini hatırlatan
Harp, bu değişimin önemli sonuçlarından birinin Boğaza Köprü yapmak isteyen dönemin iktidarına karşı yürütülen haklı ve gerekli mücadele olduğunu söyledi.
“Gençlere Yalan Söylemek Yanlıştır”
Mehmet Soğancı konuşmasına başlamadan önce örencilere
mühendisliği nasıl tanımladıklarını sordu. Gelen cevapların
ardından Mehmet Soğancı mühendisliğin sadece teknik
ifadelerle tanımlanmaması gerektiğini ve esas tanımında
“insan odaklı olduğunu, yüzünün hep emeğe dönük olduğunun” vurgulanmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Soğancı
mühendisliğin tanımından hareketle TMMOB’nin neden
toplumsal bakış anlayışını önemsediğini ve kendi çalışmalarında rehber edindiğini açıkladı.

Gençlere Yalan Söylemek Yanlıştır

TMMOB’nin kendi alanına giren teknik ve bilimsel alanlarda
da çok sayıda çalışma yürüttüğünü kaydeden Mehmet Soğancı, “yaptığımız kongre, sempozyum ve panellerin sayısı
ile niteliğiyle Türkiye’de yerel yönetimlerin bile önüne geçiyoruz” dedi.

yalnız gelecek günleri değil, bırakın da

Kuruluşundan günümüze TMMOB’nin yaptığı çalışmaları
ve toplumcu bakış açısını oturtma sürecini anlatan Soğancı, gençlik örgütlenmesini şöyle anlattı: “1990’lardan sonra
gençlik geleceğimizdir anlayışı doğrultusunda öğrenci üye
yönetmeliği oluşturuldu. O günden bu yana öğrenci üyelerimizin sorunları TMMOB bünyesinde tartışılmaktadır”

değerini bilmeyenler mutluluğun.

Mehmet Soğancı konuşmasını Rus Şair Yevgeni
Yuvtuşenko’nun “Gençlere Yalan Söylemek Yanlıştır” şiirini
okuyarak bitirdi.

yevtusenko.

Gençlere yalan söylemek yanlıştır.
Yalanların doğru olduğunu göstermek yanlıştır.
Tanrı’nın gökyüzünde oturduğunu ve yeryüzünde
işlerin yolunda gittiğini söylemek yanlıştır.
Gençler anlar ne demek istediğinizi. Gençler halktır.
Güçlüklerin sayısız olduğunu söyleyin onlara,
yaşadıkları günleri de açıkça görsünler.
Engeller vardır deyin, kötülükler vardır.
Varsa var, ne yapalım. Mutlu olamazlar ki
Rastladığınız kusurları bağışlamayın,
tekrarlanırlar sonra, çoğalırlar.
Ve ileride çocuklarımız, öğrencilerimiz
bağışladık diye o kusurları, bizi bağışlamazlar.

Çeviren: Ülkü Tamer
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Gençlerin 12 Eylül ve Referandumuyla ilgili söyleyecek çok sözleri vardı
Kampın ikinci akşamı Günbatımı Söyleşilerinin ilki yapıldı. İlk konuklar Birgün gazetesi
yazarları Oğuzhan Müftüoğlu ve sendikacı
kimliği de olan Yaşar Seyman’dı. “12 Eylül’le
Hesaplaşma: Referandum” başlığını taşıyan
söyleşide 12 Eylül Darbesi ve yaklaşmakta
olan 12 Eylül Anayasa Referandumu tartışıldı. Öğrencilerin ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin yoğun ilgiyle takip ettiği söyleşi
gece geç saatlere kadar devam etti. Akşam
22.00’da bitmesi planlanan söyleşi, öğrencilerin soru sorma ve konuşma talepleri nedeniyle gece saat 00.01’e kadar sürdü.
Söyleşiyi Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Harp yönetti. Söyleşinin yapıldığı günün aynı zamanda 1 Eylül Dünya Barış Günü olması sebebiyle Serdar Harp kısa bir konuşma yaptı. Harp, söyleşinin
önemli bir günde yapılıyor olduğuna dikkat çekerek, ülkemizde ve dünyada barışın acil bir ihtiyaç
olduğunu vurguladı.
Söyleşide ilk sözü Yaşar Seyman aldı. Samimi üslubuyla öğrencilerin ilgisini çeken Seyman, 12
Eylül’de kadın, sendikacı ve siyasetçi kimliğiyle yaşadığı sıkıntıları anlattı. Seyman, AKP Hükümeti’nin
12 Eylül Anayasası’na benzer bir Anayasayı yine 12 Eylül tarihinde bizlere oylatmak istediğine dikkat çekerek bu oyuna karşı dikkatli olmak gerektiğini vurguladı. Seyman “Ben kadın, sendikacı ve
siyasetçi kimliğimle diyorum ki: Bu Anayasa bize olumlu hiçbir şey getirmeyecektir” dedi.
Yaşar Seyman’ın ardından söz alan Ouğuzhan Müftüoğlu, Türkiye’nin yaşadığı darbeleri ve AKP
Hükümeti’nin politikalarını anlattı. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği ve birçok soru yönelttiği Müftüoğlu, darbelerin farklılıkları ve benzerlikleri üzerinde durdu. Darbelerin toplumsal yapı üzerinde yaratıkları yıkımlara değinen Müftüoğlu, yaklaşmakta olan Anayasa Referandumu’nun Türkiye
açısından çok önemli bir sınav olduğunu belirtti. Müftüoğlu, AKP iktidarının politikalarına karşı
dikkatli olunması ve politikaların gerçek içeriğinin anlaşılması gerektiğini vurguladı.
Söyleşi soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.
Mehmet Gürkan (Derelerin Kardeşliği Platformu Yön.Kur.Bşk.)

Kamp Programı
31 Ağustos 2010 - Salı

Ela Çil (Mimar)

- Kamp açılış toplantısı

Çağdaş Yapılarda Ahşap Kullanımı

- Belgesel Gösterimi
Teoman Öztürk Belgeseli
- Açılış Konseri - BETONARMY
1 Eylül 2010 - Çarşamba
- Aziz Konukman
Türkiye’ye Bakmak: Ekonomik ve
Siyasi Durum
- Günbatımı Söyleşileri

- Yapı Atölyesi: Ahşap Yapılar-2
Vedat Tokyay (Mimar)
Geleneksel Konutlar, Ahşap Konut
Mirası
3 Eylül 2010 - Cuma
- Yapı Atölyesi: Ahşap Yapılar-3
Erdem İnce (İnş.Yük.Müh.)
Ahşap Yapı Tasarımı

12 Eylül’le Hesaplaşma: Referandum

- Foça’da Serbest Zaman

Oğuzhan Müftüoğlu

- TMMOB ve Oda Politikaları

Yaşar Seyman (Sendikacı)
2 Eylül 2010 - Perşembe
- Yapı Atölyesi: Ahşap Yapılar-1
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4 Eylül 2010 - Cumartesi
HES’ler ve Çevre
Taylan Ulaş Evcimen (İMO)

- Film Gösterimi: Devrimci Gençlik
Köprüsü
- Günbatımı Söyleşileri
Bahriye Kabadayı (Devrimci Gençlik Köprüsü Filmi Yönetmeni)
5 Eylül 2010 - Pazar
- TMMOB ve Oda Politikaları
Mehmet Soğancı (TMMOB Başkanı)
Serdar Harp (İMO Başkanı)
- Kapanış Konseri:
Muammer Ketençoğlu ve Balkan
Orkestrası
6 Eylül 2010 - Pazartesi
- Kamp Değerlendirme Toplantısı
- Atölyelerin Sunumu ve Kapanış

Atölyeler
Kamp boyunca düzenlenen atölyelerde öğrenci üyelerimiz hem keyifli vakit geçirdiler hem de ilgi
duydukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Bu yıl, geçen yılın atölyelerine Heykel,
İletişim-Kamp Gazetesi, Eşli Danslar ve Fotoğraf Atölyesi eklenerek öğrencilere daha fazla seçenek
sunuldu.
Tiyatro ve Sinema Atölyeleri
Tiyatro ve Sinema Atölyeleri kampın ilk günleri çalışmalarını
ortak yürüttüler. Egzersizler ve ön çalışmalar birlikte yapıldı. Tiyatro Atölyesi’ni tiyatrocu Esin Açıl, Sinema Atölyesi’ni tiyatrocu
Tamer Özşeker yönetti.
Eşli Dans Atölyesi
Atölye’ye önce 34 öğrenci kayıt yaptırdı ancak kamp alanında
yükselen hareketli Latin müziği şarkıları bir anda Atölyeye ilgiyi
arttırdı ve kampta bulunan öğrencilerin yaklaşık yarısı Eşli Danslar Atölyesi’ne katılmak istedi. Latin danslarından Bachatta’nın
öğretildiği Atölyeyi dansçı Okan Özmek yürüttü.
Fotoğrafçılık Atölyesi
Anı dondurmak isteyenler TMMOB Eski Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi ve fotoğraf sanatçısı Baki Suiçmez’le çalıştılar. Baki Suiçmez ve öğrencileri kamp alanında kimi zaman gün batımını,
kimi zaman sabahlayarak gün doğumunu fotoğrafladılar. Grup,
kamp alanında çektikleri makro çekimlerin yanı sıra Foça ilçe
merkezine giderek portre çekimleri de yaptı.
Halkoyunları Atölyesi
Kampın keyifle çalışan Atölyelerinden biri halkoyunları atölyesiydi. Halkoyunları Hocası Sevilay Özkırlı tarafından çalıştırılan grup çalışmalar boyunca hareketli ve keyifli vakit geçirdi.
Atölye’de Elazığ yöresinden Çayda-Çıra, Hakkari yöresinden
Keje, İzmir yöresinden Harman Dalı, Trakya yöresinden Çiftetelli-Roman ve Üsküp yöresinden Damat Halayı öğretildi.
Öğrenciler kapanış programında ilgiyle izlenen bir sunum yaptılar.
Heykel Atölyesi
İlginin yüksek olduğu atölyelerden biri de Heykel Atölyesi’ydi. Heykeltıraş Doğuş Yılmaz tarafından
yürütülen atölyede gaz betondan heykel çalışmaları yapıldı. Yapılan heykeller arasında genç-İMO
bareti, yıldız, özgürlük işareti ve kayık figürü vardı.
Dalış Atölyesi
Öğrencilerin heyecanla beklediği Dalış Atölyesi, Erhan ve Nesen Öztürk çifti tarafından yürütüldü.
Dalmak isteyenlere önce dalış eğitimi veren eğitmenler daha sonra dalış denemeleri yaptırdılar.
Basınç durumuna göre bazen kısa bazen uzun süreli dalışların yapıldığı Atölye’de deniz altında
fotoğraf çekimleri de gerçekleştirildi.
İletişim-Kamp Gazetesi Atölyesi
Bu yılın yeni atölyelerinden İletişim Atölyesi’ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Atölyenin yürütücülüğünü Basın Yayın Birimimiz Çalışanı Gülşen Bıçakçı yaptı.
Atölye, kamp boyunca HaberİMO isimli kamp gazetesini çıkardı. Görev dağılımının tasarımcılar ve muhabirler şeklinde yapıldığı Atölyede, muhabirler gün içerisinde seminerleri, söyleşileri
ve diğer etkinlikleri izleyip haberleştirirken; tasarımcılar muhabirlerden gelen haber ve fotoğrafları yayına hazırladılar.
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Gençlerin yürüyüşü hazmedilemedi
genç-İMO üyeleri 3 Eylül Cuma günü kamp
programında bulunan “Foça’da serbest zaman” etkinliği kapsamında 12 Eylül Anayasa Referandumu’na yönelik tepkilerini ve
düşüncelerini düzenledikleri yürüyüşle dile
getirmek istediler. Bunun için akşam saatlerinde Foça otogarından meydana kadar
yürüyüp burada bir basın açıklaması yapmayı programlarına koydular. Ancak öğrencilerin bu isteği polis engeline takıldı. İlçe
merkezine kadar pankart, slogan, alkış ve
ıslıklarıyla gelen daha da önemlisi yürüyüş
boyunca Foçalıların büyük desteğini alan
genç-İMO üyeleri burada polisin müdahalesiyle karşılaştı. “AKP’ye yakın” olan bir kişinin
Foça Merkez Karakolu’nu arayıp “şikâyette”
bulunduğunu gerekçe gösteren polis basın
açıklaması yapan gençleri engellemeye çalıştı ve “eylem sorumlusunu” gözaltına almak istedi.
Odamız çalışanı İnşaat Mühendisi Osman Beşler’i gözaltına alacağını söyleyen polise engel olmak
ve arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen 10 öğrenci daha ve Sinema Atölyesi Hocası Tamer Özşeker de gözaltına alındı.
Müdahale açıklamalarla kınandı
Yönetim Kurulumuzun yetkililerle yaptığı görüşmelerin de etkisiyle gözaltına alınanlar gece saat
24:00’a doğru serbest bırakıldı. Gözaltlıları kınamak üzere 4 Eylül Cumartesi günü İMO Yönetim
Kurulu basın açıklaması, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) ise basın toplantısı düzenledi.

“TMMOB camiası olarak genç-İMO’yla gurur duyuyoruz”
İKK’nın toplantısı İzmir Ziraat Mühendisleri Odası’nda yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar
Harp, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Züber Akgöl, İstanbul Şube Başkanımız Cemal Gökçe, İzmir
Şube Başkanımız Tahsin Vergin’in katıldığı toplantıda açıklamayı İzmir İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi
yaptı.
Açıklamada şöyle denildi “Hepimizi yakından ilgilendiren Anayasa Referandumu konusunda, en
temel demokratik haklarını kullanarak, kendi görüşlerini açıklamak isteyen genç-İMO üyelerinin
maruz kaldığı bu muameleyi şiddetle kınıyoruz.
Anayasa’nın 34. Maddesi, “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” ifadesini taşımaktadır. Ne yazık ki, üyelerimizin
bu anayasal hakkı, Emniyet Müdürlüğü tarafından gasp edilmiş, 11 arkadaşımız haksız
yere gözaltına alınmıştır.
Anayasa değişikliğiyle demokrasi ve özgürlüklerin sınırlarının genişleyeceğini iddia
eden hükümet, mevcut haklarımızı kullanmamıza bile tahammül etmemektedir. Anlaşılan o ki, “Bitaraf olan, bertaraf olur” diyen
Başbakan, Referandum’da “Evet oyu kullanmayacak herkesi” bertaraf etmeyi amaçlamaktadır. Bu tutumun demokrasiyle bağdaşır tarafı yoktur.
AKP Hükümeti ve onun emrindeki emniyet
yetkilileri, sadece Foça’da değil, Türkiye’nin
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her yerinde, Referandum’da Hayır oyu kullanacağını açıklayan kesimleri hedef almıştır. Bu baskıcı
ve totaliter anlayışın kendisi bile, AKP’nin hazırladığı Anayasa Paketi’nden demokrasi ve özgürlükler doğmayacağının açık göstergesidir. Antidemokratik ve baskıcı yöntemlerle halkın iradesini
vesayet altına almaya çalışanlardan demokrasi beklenemeyeceği bir kez daha açığa çıkmıştır. Anlaşılmıştır ki AKP’nin amacı demokrasi ve özgürlüklerin önünü açmak değil, kendi sınırsız iktidarının
yolunu açmaktır.
AKP’nin bu tuzağına düşmeyeceklerini kararlılıkla ve cesaretle dile getiren genç-İMO üyesi arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz. Genç arkadaşlarımızın toplumdan yana, ilerici duruşları hem
Odalarımızın hem de Türkiye’nin geleceğinin en büyük güvencesidir. Tüm TMMOB camiası olarak
hepsiyle gurur duyuyoruz.”

İMO: Hükümet mevcut hakların kullanılmasına bile tahammül edemedi
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, Yönetim Kurulumuz adına yaptığı yazılı açıklamada
yapılan uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğunu hatırlatarak Anayasa değişikliğiyle hak ve özgürlükleri genişletme iddiasında olan hükümetin, mevcut haklarını kullananlara bile tahammül etmediğine dikkat çekti.
Açıklamada şu noktalara vurgu yapıldı: “Bizler yıllardır başta 1982 Anayasası olmak üzere tüm 12
Eylül Hukuku’nun değiştirilmesini istiyoruz. Bizler yıllardır barıştan, kardeşlikten, demokrasiden,
özgürlüklerden, eşitlikten ve emekten yana bir Anayasa istiyoruz. Bizler yıllardır eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir Türkiye istiyoruz. Yıllardır istediğimiz ve mücadelesini verdiğimiz taleplerimizi
görmezden gelen siyasi iktidarın dayatmasına HAYIR diyoruz”.

Hasat zamanı: Kapanış Programı
Kampın son gecesi kapanış programına ayrılmıştı. Atölyelerin çalışmalarını sergilediği, atölye yürütücülerine ve
öğrencilere katılım belgeleriyle küçük hediyelerinin verildiği gecede kimi zaman duygusal anlar yaşandı kimi
zaman kahkahalar atıldı.
Sunum ve gösterilerin yapılacağı alan saatler öncesinden hazırlandı. Sahne görüntüsü verilen alana önce Yönetim Kurulu Üyelerimiz çağrıldı. Serdar Harp kısa bir konuşma yaptı ve tüm katılımcılara harcadıkları özveri ve
emekten dolayı teşekkür etti. Ardından atölye çalıştırıcıları sahneye alında ve hepsine teşekkür belgesi verildi.
Teşekkür belgeleri atölye çalıştırıcılarının yanı sıra Konsey Üyeleri’ne ve genç-İMO üyelerine de verildi. Konsey
Başkanı Metin Görgeç tüm arkadaşlarına teşekkür etti ve “inanıyorum ki burada edindiğimiz arkadaşlıklar ömür
boyu sürecektir” dedi.
Kapanış programının sürprizleri de vardı, sürprizlerden biri Cihan Emekli ve Kübra Akceken için hazırlanan sürpriz doğum günü kutlamasıydı.
Daha sonra atölyelerin sunumlarına geçildi. Sırasıyla tiyatro, halkoyunları, eşli danslar, fotoğraf, heykel, dalış ve
sinema atölyesi sunumlarını yaptı. İletişim atölyesi ürünlerini kamp boyunca çıkardığı “haberİMO” gazetesiyle
sunduğu için ayrıca bir sunum yapmadı.
Tiyatro grubu hazırladığı oyunu oynadı ve diğer atölyelerin çalışmalarını konu edindiği bazı skeçler sergiledi.
Gösterisi merakla beklenen atölyelerden biri elbette Halkoyunları Atölyesi’ydi. Kampın her yerinden duyulan
hareketli çalışma müziklerine eşlik eden figürler merakla bekleniyordu. Atölye, Elazığ yöresinden Çayda-Çıra,
Hakkari yöresinden Keje, İzmir yöresinden Harman Dalı, Trakya yöresinden Çiftetelli-Roman ve Üsküp yöresinden
Damat Halayı oyunlarını sergiledi. Eşli Danslar Atölyesi ise Latin danslarından Bachata’yla programa hareketlilik
kattı.
Sinema atölyesi hazırladığı iki kısa filmin gösterimini yaptı. Fotoğraf atölyesi iki farklı slayt sunumu gerçekleştirdi.
Sunumlardan biri atölye öğrencilerin kamp içinde ve kamp dışında çektikleri fotoğrafları; diğeri “anı fotoğraflarını” içeriyordu. Dalış ve Heykel Atölyeleri de çalışmalarını fotoğraf slâytlarıyla gösterdiler.
Programın normal akışı bitmişti ama kamp boyunca güzel sesleriyle herkesin beğenisini kazanan öğrenci üyemiz
Esra Ölçü ile Genel Sekreter Yardımcımız Gülsüm Sönmez’den Türküler yorumlamaları istendi.
Kapanış Programı öğrenci üyelerimizle Yönetim Kurulu Üyelerimizin genç-İMO 2. Yaz Eğitim Kampı pankartına
imza atmalarıyla sona erdi.
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