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Danışma Kurulu
Yapıldı
40. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 3-4 Haziran 2006
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 40. Dönem Çalışma
Programı’nın ve Yetkin Mühendislik Yönetmeliği Taslağı’nın
görüşüldüğü iki gün süren Danışma Kurulu’nda ayrıca son
dönemde yaşanan ekonomik, politik gelişmelerin yanısıra
mesleki konular da ele alındı.
Toplam 110 kişinin katıldığı Danışma Kurulu’nda gerçekleşen tartışmalar ışığında ortaya çıkan sonuçların Oda ve ülke
kamuoyuyla paylaşılması karar altına alındı. Sonuç Bildirgesi,
Kurul gündemi çerçevesinde ele alınan konularla ilgili olarak
Odamızın genel eğilimini yansıtan bir metin niteliğindedir.
2’de
Merhaba,
Geçenlerde aynı gün iki farklı haber düştü gazetelere. İlk haber Başbakan Erdoğan’la ilgiliydi. Bir İspanyol gazetesinin yaptığı araştırmaya göre Erdoğan en çok
kazanan liderler sıralamasında 20. sırada bulunuyor. Kimsenin parasında pulunda gözümüz yok ama yüzlerce ülke arasında ilk yirmiye girmenin ne anlama geldiğini de atlamamız mümkün görünmüyor. Kaldı ki Başbakan, daha önce yaptığı
bir açıklamada, maaşıyla geçinemediğinden dem vurmuştu. Demek 20. sıra bile
Başbakana kâfi gelmiyor. Daha yukarılara çıkmak istiyor. Umarız olur, ne diyelim.
Aynı gün gazetelerde bir başka haber daha yer aldı. Türkiye İşçi Emeklileri
Derneği’nin yaptığı araştırma SSK’lıların içler açısı halini gözler önüne seriyordu.
Araştırmaya göre her 5 SSK’lıdan 4’ü açlık sınırının altında yaşıyor. 4 milyon kişi
SSK’dan emekli aylığı alıyor. SSK emeklilerinin yüzde 82’sinin maaşı ise, açlık
sınırı olarak kabul edilen 569 YTL’nin altında kalıyor. Bunun yalnızca SSK emeklileri ile sınırlı bir durum olmadığını vurgulamaya gerek var mı bilemiyorum. Yüzde
10’u çoktan geçen işsizlik oranımızı da kayda düşersek, Türkiye nüfusunun ciddi
oranlarda açlık sınırının altında yaşadığı, iyimser bir yorumla; yoksulluk sınırı ile
açlık sınırı arasında bir yaşam sürdüğü anlaşılıyor.
İnsanımız açlıkla boğuşurken Başbakanın en çok kazanan liderler arasında üst
sıraları zorlamasına sevinmeli mi, yoksa başka sonuçlara mı varmalı?
Varılması gereken sonuç, yoksulların, emeği ile geçinenlerin kaderlerinin hiç
değişmediği, büyük umutlar yaratarak işbaşına gelen AKP iktidarının tam bir
hayal kırıklığı yarattığıdır. Belki bizler açısından şaşırtıcı bir sonuç yoktur ortada
ama AKP’yi yüksek oranlarla Meclis’e taşıyanların dizlerine vurmaya başlaması
geciken bir pişmanlık hali olarak görülebilir.
Bizimkisi müneccimlik değildi elbet. Anlaşılır bir öngörüydü. AKP iktidar geldiği
gün IMF ve Dünya Bankası programlarının uygulayıcısı olacağını, programlardan
taviz vermeyeceğini duyurdu. Bunun anlamı açıktı: Yatırımlar duracak, işsizlik
artacak, artan işsizlik çalışanların tepesinde demoklesin kılıcı gibi sallanacak,
kamuda çalışanların sayısı azaltılacak, ücretler düşecek, emekli aylıkları aşağı
çekilecek vb.
IMF programlarının uygulandığı tek ülke Türkiye, tek IMF’ci iktidar da AKP
değildi. Ülkemize dayatılan programın amacı insanımızın yaşam standardını
yükseltmek değil, ülke ekonomisini uluslararası sermayenin ihtiyacına göre
düzenlemekti. Bunlar biliniyordu elbette. Ama yavaş yavaş kimsenin görmezden
gelemeyeceği sonuçlara açığa çıkmaya başladı.
Her 5 SSK’lıdan 4’ünün açlık sınırı altında maaş aldığı bir ülkede, Başbakanın ilk
20’ye girmesi açığa çıkan sonuçlardan yalnızca birisidir. Paradan altı sıfır atarak
bir yanılsama yaratılabilir ama insanımızın sırtındaki yoksulluk kamburunu yok
edilmediği sürece inandırıcı olmak mümkün değildir.
Ahmet Göksoy

TMMOB,
Onurlu Yürüyüşünü,
Dik Duruşunu
Sürdürecek
TMMOB 39. Dönem Olağan Genel Kurulu, Devlet Su İşleri Konferans Salonunda
25-28 Mayıs 2006 tarihlerinde yapıldı. Genel kurula, KESK Genel Başkanı İsmail
Hakkı Tombul, Türk İş Başkanı Salih Kılınç, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Seren, Hak İş Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arslan, ÖDP Genel Başkanı
Hayri Kozanoğlu, Emep Başkanı Levent Tüzel, DTP Başkan Yardımcısı Sırrı Sakık,
TMMOB’ye bağlı Odaların başkanları, yöneticileri, demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, açılışta yaptığı konuşmada, iki yıllık çalışma
dönemi içinde önceki yıllarda olduğu gibi dünyaya, küresel sermayenin politikalarının neden olduğu, işgaller, katliamlar, sömürü, işsizlik, açlık, yoksulluk ve yolsuzlukların damgasını vurduğunu söyledi.
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İnşaat Mühendisleri Odası
40. Dönem 1. Danışma Kurulu Sonuç Bildirgesi
(3-4 Haziran 2006 İstanbul)
meye başlaması ile birlikte
artma eğilimine giren ırkçı,
şoven yaklaşımlar, etnik
milliyetçilik tedirginliğin asıl
kaynağını oluşturmaktadır.
Bu gidişatın iyiye işaret
etmediği açıktır. Türkiye, emperyalist güçlerin
bölgemize dönük senaryolarının bir parçası olarak
etnik, dini, mezhepsel bir
çatışma ve ayrılık girdabına çekilmek istenmekte,
halklar arasında düşmanlık
körüklenmektedir.

• Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya, yeni bir
kaotik sürece itilmektedir. ABD’nin Irak işgaliyle
alt üst olan dengeler, yeni alt üst oluşları yaşayacak noktaya hızla yaklaşmaktadır. İşgalle birlikte,
Irak’ın ulusal bütünlüğü ortadan kalkmış, ülkede
savaş ve kargaşa hâkim olmuş, yaşanan gelişmeler hem Irak halkı hem de komşu ülkeler açısından
tedirgin edici boyutlara ulaşmıştır. “Irak’a özgürlük
ve barış getiriyoruz” vaadinin, işgali meşrulaştırmaktan öte bir anlam taşımadığı ortaya çıkmış,
Irak işgalinin ABD’nin bölgede kalıcı askeri güç
haline gelmenin ilk adımı olduğu anlaşılmıştır. ABD
şimdi İran’ı hedef tahtasına almış görünmektedir.
İran’a askeri güç kullanımı için uluslararası destek
yaratmaya çalışan ABD, Türkiye’yi de olası bir
savaşa karşı konumlandırmak istemektedir.
İnşaat Mühendisleri Odası savaşa karşı barışı savunmalıdır. Türkiye’yi içine alacak savaş senaryolarına karşı çıkılmalı, bölgesel barış savunulmalı ve
ABD’nin tüm askeri varlığı ile bölgeyi terk etmesi
istenmelidir. Bu çerçevede Odamız, savaşa karşı
oluşturulan platformlarda yer almalı, eylem ve
etkinliklere aktif katılım sağlamalıdır.
• Danıştay’a yapılan ve ölümle sonuçlanan saldırı
Türkiye’nin gündeminde ağırlıklı yer edinmiştir. Bu
üzücü ve düşündürücü olay birkaç açıdan dikkate
değer özellikler taşımaktadır. Tetiği çekenin de
aralarında bulunduğu grubun Susurluk’a kadar
uzanan karanlık ilişkiler zincirinin bir halkası olması, türban konusunun toplumsal çalkantılara yol
açacak potansiyel taşıdığı gerçeğiyle birleşmiş ve
kamuoyunun nedenleri ve sonuçları üzerinde mutabık kalamadığı bir süreç yaşanmıştır. Her şey bir
yana, Danıştay’a yapılan saldırı kınanmalıdır ama
kınamakla kalmanın saldırganları cesaretlendirdiği
de görülmelidir. Laiklik savunucusu, aydınlanmacı
yazarlara, bilim insanlarına, gazetecilere, hukukçulara karşı gerçekleştirilen saldırıların asıl amacının
toplumu terörize etmek olduğu, çağdışı bir toplumsal yaşama duyulan özlemin farklı bir tezahürü
olduğu gerçeği unutulmamalıdır.
İnşaat Mühendisleri Odası Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkma noktasında gerekli hassasiyetlere sahip olmalı ve bunu göstermede kararlı
davranmalıdır. Bu yapılırken, özgürlük ve demokrasinin tırpanlanmasına, kesintiye uğratılmasına
onay veren yaklaşımlara karşı çıkılmalı demokrasinin toplumsal sorunları aşmadaki önemi vurgulanmalıdır.
• Son dönemde ülke sınırları içerisinde çatışma
ortamı yeniden alevlenmeye başlamıştır. Son yirmi
yılda 30 binden fazla insanımızın ölümüne ve bu
sayıdan kat be kat insanımızın yaralanmasına yol
açan çatışma ortamının başlama ihtimali bile kamuoyunu tedirgin etmektedir. Çatışmaların uç ver-

İnşaat Mühendisleri Odası
barışın, kardeşliğin, hoşgörünün, farklılıkları zenginlik
sayan bir anlayışın, toplumsal yaşama nüfuz etmesi yolunda çaba harcamalıdır. Bunu yaparken; hukukun üstünlüğüne ve
insan haklarına olan inancı dile getirmeli, hukuku
ve insan haklarını birleştirici unsur olarak kabul
ettiğini ilan etmelidir.
• İnşaat sektörü son on yılını krizler içinde geçirmiştir. Kriz inşaat sektörü açısından neredeyse
müzmin bir hâl almıştır. 2000’li yılların başında
patlak veren büyük ekonomik krizler inşaat sektörünü olumsuz yönde etkilemiş, AKP’nin iktidar
olmasıyla IMF programlarının harfiyen uygulanması çerçevesinde yatırımların durma noktasına
kadar gerilemesiyle krizin boyutları daha derinleşmiştir. Mortgage sisteminin yürürlüğe alınacağının
açıklanmasıyla birlikte bankaların faiz oranlarını
oldukça aşağılara çekmesi sektörde belirgin bir
hareketlilik yaratmış, ancak bunun yapay olduğu
kısa sürede açığa çıkmıştır. Çünkü temel insani
haklar arasında yer alan sağlıklı, yaşanabilir ve
ucuz konut hakkı, finans sektörünün insafına
bırakılmış, dövizdeki olumsuz kıpırdanmalar,
demir, çimento gibi temel inşaat malzemelerinin
fahiş oranlarda zam görmesiyle sonuçlanmış, faiz
oranlarıyla birlikte konut fiyatları da artmış, orta
ve alt gelir gruplarına mensup büyük çoğunluğun
ev sahibi olma hayalleri bir başka bahara ertelenmiştir. İnşaat sektörünün canlandığı söylenen bu
dönemde gerçekte Sektör tabana yayılmamış,
yüz binlerce konut yapımı iktidarın yandaşı birkaç
büyük firmaya teslim edilmiştir. Bu durum serbest
çalışan projeci ve taahhüt işleri yapan meslektaşlarımızın işlerine büyük darbe vurmuştur..
• İnşaat Mühendisleri Odası orta ve alt gelir gruplarının ev sahibi olma hakkını vazgeçilmez bir hak
olarak görmeli, devletin sosyal özelliklerinden
hareketle bu hakkın sağlanmasını kamusal bir hizmet kabul edilmesini savunmalı, konut fiyatlarının
artmasına neden olan insan malzemeleri üzerindeki tekelleşme sürecine müdahale edilmesini
istemelidir.
• Kentlerimiz sağlıksız yapılaşma, sağlıksız kentleşme cenderesindedir. Çünkü gelmiş geçmiş iktidarlar tarafından
kentler sosyal alanlar olarak değil, rant
zemini olarak görülmüş, rant beklentisini sağlayacak imar planları yapılmış
ve uygulanmıştır. Plan ve yönetmelik
değişikliklerinin altında yatan budur.
Gözle görülür bir biçimde mühendis
ve mimar odalarının kent yönetimine
dahil olduğu noktalar yok edilmeye
çalışılmaktadır. Kentleri yağmalamanın
bir yolu da meslek odalarını devre dışı
bırakmaktır. Bugün yapılmak istenen
değişikliklerin özünde bu vardır. Mer-

kezi ve yerel iktidarlar, meslek odalarını sürecin
dışına iterek, kentin yağmalanması amacını taşıyan plan ve yönetmelik değişikliklerinin sekteye
uğramasını istememektedir. Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili her
türlü tasarruf hakkını ele geçirme süreci de, kentsel değerlerin yok edilerek, adı geçen bölgeyi
rantiyeye açma çabası olarak görülmelidir.
• Eğitim sisteminin ilköğretimden başlayarak üniversitenin sonuna kadar büyük sorun ve sıkıntılar
içinde olduğu bir gerçekliktir. Eğitimde çok ciddi
boyutlarda nitelik sorunu olduğu bilinmektedir.
Bunun nedenleri üzerinde durmak ayrı bir konudur
ama inşaat mühendisliği eğitimi açısından dikkat
çeken kimi noktalara vurgu yapılmalıdır. Çok sayıda üniversite vardır. Bunun iki anlamı bulunmaktadır. Birincisi birkaç üniversite dışında üniversite
eğitimi uygun alt yapı, fiziki mekân ve donanımdan
yoksun yapılmaktadır. İkincisi ise; istihdam sorunu
çözülmediği sürece, her genç işsiz kalmaya aday
olarak mezun olmaktadır. Üniversite eğitimindeki
niteliksizlik inşaat mühendisliği gibi can ve mal güvenliği ile ilgili meslekleri olumsuz etkilemektedir.
Bir yandan planlananın üzerinde açılan İnşaat Mühendisliği bölümleri, diğer yandan bu bölümlerde
verilen eğitimin niteliği ve denklik sorunu Odamızın üzerinde önemle durması gereken konular
olmalıdır.
• Yetkin Mühendisliğin mesleğimizin vizyonu
açısından taşıdığı önem şimdiye kadar defalarca
vurgulanmış, bir dizi toplantıda tüm ayrıntılarla
ele alınmış, son olarak 40. Olağan Genel Kurul’da
önemli tartışma başlıkları arasında yer almıştır.
Yetkin mühendisliğin kavranıp, sahip çıkılması sevindiricidir. Eleştiri ve önerilerin yapıcı ve ilerletici
bir öze sahip olması ise ilişkilerimizin olgunluk
seviyesini göstermektedir.
Bilindiği gibi Yetkin Mühendislik Yönetmeliği
hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı,
Genel Kurulumuzda ele alınmış ve yönetmeliğin
çıkartılması için olağanüstü genel kurul toplanması
karara bağlanmıştır. Bu çerçevede; Olağanüstü
Genel Kurul’da Yetkin Mühendislik Yönetmeliğe son şeklinin verilmesi, yürütmeyi durdurma
kararına dayanak olan noktaların ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Ayrıca Yönetmeliğin çıkmasını
takiben, yasa haline gelmesi yönünde çalışmalar
başlatılmalı, yönetmeliğe dair tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine hız verilmeli, faaliyetlerin en çok
üyeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi hedeflenmelidir.
• Odamız 40. Dönem Çalışma Programına uygun
adımlar atmalıdır. Çağın gereklerine uygun bir öz
ve içerikte başlatılan kurumsal yapılanma süreci
geliştirilmeli ve pekiştirilmelidir. Örgütlülüğümüzün
kimi noktalardaki hantallığını ortadan kaldıracak,
örgütsel yapıda şeffaflığı ve katılımı sağlayacak,
Oda-şube-temsilcilik ilişkilerini ilerletici ve geliştirici
bir işleyişe kavuşturacak çabalar yoğunlaşmalıdır.
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Antalyalı kentine, kendisine sahip çıktı
sağlamaya yönelik miting ve yürüyüş
gerçekleştirildi. Seslerini duyurmak için
yüzlerce Antalyalı otobüslerle başkent
Ankara’ya adeta çıkartma yaptı. Ayrıca
parkı yeniden düzenleyen ihaleye karşı
Danıştay’a dava açıldı.
Lara’yı Kurtarma Komitesi’nin yürüttüğü
çalışmalara meslek odaları da “Meslek
Odaları Eşgüdüm Kurulu” ismiyle katılıyor
ve destek veriyor.

Park Yapılaşmaya Açılıyor
Antalyalı ayakta! Antalyalılar kentlerine sahip çıktı.
Aslında bu, kendi hayatlarına sahip çıkmaktı. Yıllardır
ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla her şeylerini turizme feda eden Antalyalılar ellerinde kalan tek
kent parkı olan Lara Parkı’na sahip çıkmak için yoğun
eylem ve etkinlik programı hazırlayıp uyguladılar.
Çünkü; kumul ekosistemi içinde barındıran, gerçekten de eşi benzeri olmayan Lara Parkı yapılaşmaya
açılarak yok edilmek isteniyordu. Aralarında Antalya
İnşaat Mühendisleri Odası’nın da bulunduğu çok
sayıda demokratik kitle örgütü, meslek odası, sendika, sivil toplum kuruluşu kentin yağmalanmasına izin
vermeyeceklerini gösterdi. Antalyalı “yağmalanacak
kent yok. Antalya Antalyalılarındır” dedi.
Bu çerçevede, defalarca basın açıklaması yapıldı.
Örgütlü kesimlerin kent konusundaki hassasiyetinin
bütün Antalyalıları kapsayacak oranda genişlemesini

2000 yılında 3500 dönümlük Lara Kent
Parkı Orman Bakanlığı’ndan tahsis alınarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce planlanmış ve
projelendirilmiştir.
Gerek planlama gerekse projelendirme
aşamasında kentte ciddi tartışmalar
yaşanmış ve kentlilerin mutabakatıyla
Lara Kent Parkı 1/5000’lik ve 1/1000’lik
planları hazırlanarak Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisi’nce onaylanmıştır. Ancak
2004 yılında kent parkının da bulunduğu
alan Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmiş,
planlama yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, her ne kadar plan yapma yetkisini
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne vermiş
ise de, Büyükşehir Belediyesi tarafından

TMMOB İNŞAAT
MÜHENDİSLERİ ODASI
OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL ÇAĞRISI
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 40. Olağan Genel Kurulu kararı gereği,
Yetkin İnşaat Mühendisliği Yönetmeliği ve buna bağlı olarak diğer Oda
Yönetmeliklerinde yapılması gerekli değişiklikleri görüşmek üzere Oda
Genel Kurulu, olağanüstü olarak aşağıda belirtilen yer, tarih, saat ve gündemle toplanacaktır.
Çoğunluklu Olağanüstü Genel Kurul, 17 Haziran 2006 Cumartesi, çoğunluksuz olarak 24 Haziran 2006 Cumartesi günü Ankara’da toplanacaktır.
40. Olağan Genel Kurul delegasyonun genel kurul çalışmalarına katılımları
için, nüfus cüzdanı veya sürücü belgeleri ile birlikte Oda kimlik kartlarını
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Tüm delegelerimize duyurulur.

GÜNDEM
1. Açılış ve Başkanlık Divanının Oluşumu
(1 Başkan, 2 Başkan Yrd., 2 Yazman)
2. Saygı Duruşu
3. Açılış Konuşması
4. Yetkin İnşaat Mühendisliği ve Diğer Yönetmelik Değişikliklerine Dair
Görüşme
5. Kapanış

Çoğunluklu Olağanüstü Genel Kurul:
Tarihi

: 17 Haziran 2006, Cumartesi

Saati

: 09:00

Yeri

: İMO Toplantı Salonu Selanik Cad. No:19/1 Kızılay / Ankara

Çoğunluksuz Olağanüstü Genel Kurul:
Tarihi

: 24 Haziran 2006, Cumartesi

Saati

: 09:00

Yeri

: DSİ Toplantı Salonu Yücetepe / Ankara

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

yapılan 1/5000’lik planda bilimsel ve teknik doğrulara
aykırı, kent halkının aleyhine değişiklikler yapmıştır.
Bu değişiklileri yaparken Lara Kent Parkını planlama
alanı dışına çıkarmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir
yandan alanı planlama alanı dışına çıkarırken diğer bir
yandan da alana ilişkin 1/5000’lik yeni bir plan hazırlayarak alanın sit alanı ve daha önceki planın kurulca
onaylanmış olması nedenleriyle Antalya Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunmuştur.
Bakanlıkça hazırlanan 1/5000’lik yeni planda alana
kent parkı yerine temalı park kararı getirilmiş, kentlilerin mutabakatıyla geçen dönem hazırlanan plandaki
temalar kaldırılmış yerine “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişin Yönetmelik”de yer
alan temalı park tanımında geçen tesislerin yapımına
olanak verecek şekilde alana E=0,10 emsal (yapı
yoğunluğu) getirilmiştir.

Yargı, yeşil alanın
yapılaşmaya açılmasına
izin vermedi
Samsun İdare Mahkemesi aldığı yürütmeyi durdurma kararı ile yeşil alanın yapılaşmaya açılma girişimine ‘dur’ dedi. İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar
Odası Samsun şubelerinin, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin imar planında
yaptığı değişiklikle ilgili itirazını haklı bulan Samsun İdare Mahkemesi örnek bir
karara imza attı.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 18 Mart 2005 tarihinde aldığı kararla;
nazım imar planında değişiklik yaparak, park alanı olarak belirlenmiş bölgeyi
“belediye hizmet alanı”na dönüştürmüş, böylece anılan yerde yapılaşmaya
gidilmesinin önünü açmıştır. Anılan bölgenin yapılaşmaya izin verilmeyen kıyı
şeridinde bulunması, değişikliğin Kıyı Kanunu ile ilgili yönetmelikle birlikte,
kamu çıkarlarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olması nedeniyle ilk önce Samsun
Büyükşehir Belediyesi’ne itiraz yapılmış, itirazdan sonuç alınmayınca Samsun
İdare Mahkemesi’ne başvurulmuş ve yürütmeyi durdurma istenmiştir.
Meslek odalarının istemini haklı bulan İdare Mahkemesi kararında özetle şu
görüşlere yer vermiştir:
“Dava konusu nazım imar planı değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, bölge
ihtiyaçlarına ve kamu yararına uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıya Mahkememizce 17.11.2005 günü yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi
raporunda özetle, dava konusu bölgeye ait 1/50.000 çevre düzeni planının bulunduğu, bu
planının ise 18.11.2004 tarihli Bakanlık onaylı olduğu, imar planlarının alt-üst ölçek ilişkisine
haiz olduğu, alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun olması gerektiği, yönetmeliğin 7.
maddesi gereği ve planlar imarını genel bir ilkesi olan alt-üst ölçek uyumunun dava konusu
plan değişikliğiyle kaldırıldığı, yönetmeliğin 3. maddesinde plan değişikliği, bilimsel, nesnel,
teknik, kamu yararını tesis eden yeterli gerekçeleri haiz olması gerektiği, dava konusu işlemde
bu kapsamda yeterli gerekçelerin bulunmadığı, alanda yapılan değişikliğe gerekçe olarak
Yabancılar Pazarı gibi dağınık ve çirkin durumdaki yapıların organize edilmesinin belirtildiği, buna karşın, nasıl, ne yükseklik, ne büyüklük ve ne hacimde bir binanın yapılacağının
belirtilmediği, uygulama imar planları ve plan notları ile söz konusu alandaki kullanım ve yapı
koşullarının belirtilmesi gerekirken bunun yapılmadığı bu belirsizliğin imar planı tekniklerine
uygun olmadığı, sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılma veya değişikliklerinde ne tür bir
zorunluluğun bulunduğunun belirtilmediği, Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği açısından
bölgenin kamusal kullanımlarla donatılması gerektiği, BHA tanımının kullanımının ancak teknik
alt yapı kullanımları ile ilgili bir tesisin varlığında getirilmesinin uygun olabileceği onun dışında
sadece yabancılar pazarının organize edilmesine yönelik bir düzenleme için fuar kullanımının
daha fazla örtüşeceği, bu sebeple getirilen plan kararının kıyı mevzuatına uygun olmadığı, kıyı
alanlarında yapılacak değişikliklerde alanın Samsun kentinde başlatılan Doğupark, Batıpark,
Kültür Parkı gibi büyük park projesinin bir ayağı olarak değerlendirilmesinin beklendiği, bu
kapsamda bölgenin bir park projesiyle tanımlanmasının kamusal yarar ve çevre düzeni planı
kararına uygun olacağı, bu sebeple söz konusu işlemin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine,
planlarına tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı, görüş ve kanaatine yer verilmiştir.
Anılan raporun taraflara tebliği üzerine davalı idare vekilince yapılan itiraz, yerinde görülmemiş, rapor mahkememiz kararına dayanak alınabilecek nitelikte bulunmuştur”
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işi bile tek başına devlete bırakılmıyor.
Bağımsız olduğu iddia edilen kurullara
terk ediliyor. Ekonomiden el/etek çektirilen devletin diğer alanlardaki durumu ne?
Örneğin “hukuk devleti” hala ayakta mı?

Halkımıza ;
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 39. Olağan
Genel Kurulu küresel sermaye ile işbirlikçilerinin
Dünya’da ve Türkiye’de baskı, zulüm ve sömürülerini
arttırdıkları günlerde yapıldı. Emperyalizm, çok uluslu
şirketlerin dar çıkarlarını gözeten neoliberal ekonomik
ve sosyal politikalar devreye sokarken, halklar bu
sürecin sancıları ile acı çekiyor. Sermaye hegemonyasını tek bir süper gücün gölgesinde sürdürmekte iken,
çevre ülkeler bu süreçten daha fazla etkileniyor.
1980’li yıllardan bu yana tüm dünya düzeni çok hızlı
bir biçimde küreselleşme adı altında yeniden yapılandırılıyor. Burada hedeflenen, her türlü kısıtlılıktan uzak
tek bir pazar ve insanlığın bu pazara boyun eğmesidir.
Apolitikleşmiş kitlelerden oluşan, iç hukuku ile zaman
zaman uluslararası sermayeye ayak bağı olan ulus
devletin de giderek sönümlendiği bir dünya yaratmak
bu hedefin içindedir.
Genel ifade ile G8’ler diye tanımlayacağımız ülkeler
ve yine bu ülkeler kökenli çok uluslu şirketler, stratejik
hedeflerine ulaşabilmek için sosyolojik, siyasal ve
ekonomik araçlar/yapılanmalar oluşturdular. Dünya
Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve IMF bunların ekonomik ayağıdır. Bu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla,
özellikle üçüncü dünya ülkelerine eski teknolojilerini
aktarıp onların teknolojik ilerlemelerini engellemiş,
ithal ikameci sanayileşmeye zorlamış, yardım ve hibe
programları ile dışa bağımlılıklarını pekiştirmiş ve aşırı
borç yükü altında teslimiyetçi politikalar izlemelerini
sağlamayı başarmışlardır.
Piyasa ekonomisi söylemi ve kendi kendini düzenleyen pazar efsanesine dayalı söz konusu politikalar
talebin sürekli daralması ve daralmanın süreklilik
kazanmasıyla sonuçlanıyor. Sermaye toplu değersizleşme riskini ortadan kaldırmak için kısa vadede de
yüksek kar vaat eden alanlara ve spekülatif faaliyetlere yöneliyor. Gelinen noktada sermaye, pazarın
sürekli daraldığı koşullarda, hazır bir pazar olan kamu
işletmelerine el koyuyor veya geleneksel olarak kamu
tarafından sağlanan hizmetlerde bir değerlenme alanı
buluyor. Sözü edilen daralma, küresel bir finansal kriz
ve ülkemizde zaten kırılgan bir durum arz eden ekonominin olumsuz etkilenmesi işaretlerini taşımaktadır.
Uygulanan bu politikalar pazarın daralmasının önüne
geçememekte, spekülatif sermaye dolaşımı dünyada iktisadi ve siyasi çalkantılara neden
olmaktadır. Ve bütün bu yaşananlar yeni
bir dünya krizi tespitlerine neden olmakta
ve ülkemiz de bundan bire bir etkilenmektedir.
Bu ve buna benzer tespitler yapılırken,
egemen iktisat dili “etkin piyasalar, hantal
devlet, verimsiz KİT’ler ve özelleştirmenin
meziyetleri” söylemi ile İMF’nin ekonomi
politikalarını ve sosyal hakların budanmasını - geriye götürülmesini; uyum
adına yetenek, beceri olarak lanse ediyor.
Gelinen noktada Yeni Dünya Düzeni
çerçevesinde küreselleşme “mutlaklık,
seçeneksizlik-kaçınılmazlık” söylemleri ile
besleniyor. Artık düzenleme ve denetim

DB, IMF ve AB direktifleri doğrultusunda
yasalar değiştiriliyor, anayasa değiştirilerek devletçilik yerine özelleştirme-serbestleştirme getiriliyor, sözün özü Anayasa
by-pass ediliyor. Diğer yandan Danıştay’a
baskı uygulanarak hukuk devletinin
içi boşaltılıyor. Daha da ötesi iktidarın
baskısı -Danıştay üyelerine silahlı saldırıda olduğu gibi - hukuka yönelik şiddeti
tetikliyor. Burada bir kez daha belirtelim
ki; bizler her türlü şiddeti nefretle kınıyoruz.
Öte yandan ufukta beliren küresel finansal krize doğru
yelken açmış bir ülkede büyüklere büyüme masalları
anlatılıyor. Yatırım ve üretimin olmadığı, katma değeri
düşük imalata/üretime, ucuz iş gücü, esnek üretim
politikalarına, doğal kaynakların kuralsız tüketimine
dayalı ve kamu varlıklarının satışından nemalanan bir
büyüme...
Gerçekler ise bambaşkadır;
Dünyanın en borçlu ülkelerinden biriyiz.
İnsani gelişmişlik endeksi açısından gerilerde kalmışken yaşam standardı her geçen gün daha da düşmektedir.
Türkiye, yapısal önlemler sonucu sosyal güvenlik haklarından yararlanamayan insanlar ülkesidir. On beş
milyon civarında vatandaşımız sosyal güvenlik hakkından yararlanamamaktadır. Buna karşılık bu haklardan
yararlananlar ise kaliteli hizmet alamamaktadır.
Sağlık ve eğitim hakkı başta olmak üzere bir çok
kamu hizmeti giderek satın alınan; yalnızca varsılların
ulaşabildiği, yoksulların ise erişemediği hizmetler
haline gelmiştir.
Emekçiler üzerindeki vergi yükü ve özel olarak dolaylı
vergi yükü çok yüksek orandadır.
İstihdam verileri büyük olumsuzluklar taşımaktadır.
İşsizlik oranları giderek yükselmekte, ekonomik büyümeye koşut istihdam alanları açılamamaktadır. Genç
işsizliğinin tırmandığı ülkede, nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, zaten sınırlı ölçüde katıldıkları istihdam
alanından çekilerek evlerine kapatılmaktadır.
Gerçekleştirilen özelleştirmeler sonucu bir çok kamu
kuruluşu yerli ve yabancı sermayeye bağışlanırcasına
terk edilmektedir. Bu gün gerek siyasi karar vericiler
tarafından gerek egemen iktisat dillerince, gerekse
uydu medya tarafından “büyüme, düşük enflasyon,
başarılı reform vb” masalsı söylemler, iş ve finans
dünyasının göz boyama eylemlerinden öte birşey
ifade etmemektedir. Bizler bu rehin alınmışlığı ve vaat
edilen refahın nasıl bir yanılsama içerdiğini beş yıl
önce de çok somut bir biçimde yaşamadık mı?
İçinde bulunduğumuz coğrafya savaşın en sıcak
yaşandığı coğrafyadır. Enerji kaynaklarını ve enerji

yollarını
kontrolü altına
almak amacıyla
Irak’ı işgal eden
ABD bunu
yeterli görmemektedir. Başta
İran olmak
üzere bölgeyi
yeniden biçimlendirmek için
gözünü Ortadoğu’ya dikmiştir.
Ve görünen o
ki; ABD Ortadoğu’da kalıcıdır.
Bu durumda
yapılması gereken, 1 Mart’ta “savaşa hayır” diyen
yüz binler ile yeniden ve yeniden savaşa karşı duruşu
örgütlemek, sokaklarda, meydanlarda mücadeleyi
yükseltmektir. İşte bu nedenle TMMOB Mayıs 2006
da Atina meydanlarından tüm dünyaya bir kez daha
“savaşa hayır” diye haykırmıştır. Savaşa hayır demekten öte, ABD’nin, savaşa lojistik destek olan üsleriyle,
limanlarıyla kısacası ülkemizi derhal terk etmesi için
mücadele vermekteyiz.
Genel Kurulumuz, emperyalist yayılmacılığın bir
parçası olan İran’a yönelik müdahaleye şiddetle
karşı çıkmakta, ülkemizin Dünya’da ve Ortadoğu’da
saldırganlığın karşısında/dışında kalması için verilecek
mücadelenin bir parçası olacağını belirtmektedir.
Ve elbette ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de kirli savaşa hayır demekteyiz. Ülkemizin en temel

25-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen
39. Dönem Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde kurullara seçilen Yönetim, Denetleme ve
Yüksek Onur Kurulu üyeleri
TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Çevre Mühendisleri Odası - Halil Gezer
Elektrik Mühendisleri Odası - Hüseyin Yeşil
Fizik Mühendisleri Odası - Ekrem Poyraz
Gemi Mühendisleri Odası - Tuncay Şenyurt
Gemi Mak. İşletme Müh. Odası - Hakan Günay
Gıda Mühendisleri Odası - Berrin Şenöz
Harita ve Kadastro Müh. Odası - Nail Güler
İç Mimarlar Odası - B.Burak Kaptan
İnşaat Mühendisleri Odası - Selçuk Uluata
Jeofizik Mühendisleri Odası - Ferhat Özçep
Jeoloji Mühendisleri Odası - İbrahim Vardal
Kimya Mühendisleri Odası - Alaeddin Aras
Maden Mühendisleri Odası - İlker Ertem
Makina Mühendisleri Odası - Mehmet Soğancı
Metalurji Mühendisleri Odası - Cemalettin Küçük
Meteoroloji Mühendisleri Odası - İsmail Küçük
Mimarlar Odası - M.Sabri Orcan
Petrol Mühendisleri Odası - Ali Rıza Tanrıverdi
Peyzaj Mimarları Odası - Müfit Hatat
Şehir Plancıları Odası - Fikret Zorlu
Tekstil Mühendisleri Odası - Ahmet Hulusi Dinçer
Ziraat Mühendisleri Odası - Baki Remzi Suiçmez

TMMOB DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Mustafa Özdemir - Elektrik Mühendisleri Odası
Köksal Şahin - İnşaat Mühendisleri Odası
Nadir Avşaroğlu - Maden Mühendisleri Odası
A.Kirami Kılınç - Makina Mühendisleri Odası
Zeki Mutlu - Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYELERİ
Sırdaş Karaboğa - Elektrik Mühendisleri Odası
Yavuz Bayülgen - Makina Mühendisleri Odası
Mahmut Kiper - Metalurji Mühendisleri Odası
Ü.Nevzat Uğurel - Şehir Plancıları Odası
Şevket Akdemir - Ziraat Mühendisleri Odası
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sorunlarından olan Kürt
sorununun,
demokrasinin
Türkiye’de
tüm kurum
ve kurullarıyla köklü
bir şekilde
yerleşmesinin önünde
engel olduğu,
bu sorunun
demokratik
yollarla çözülmeyişinden
ötürü sürdürülmekte olan savaş ülke kaynaklarını tüketmekte
olduğu gibi, ülkenin gelecekteki ekonomik, siyasal,
sosyal ve kültürel gelişimini de ipotek altına almaktadır. Kürt sorunu tarihsel,siyasal ve sosyal boyutları
olan bir sorundur.
Barış, ancak demokrasi, özgürlük ve insan haklarının olduğu bir ortamda yaşama geçirilebilir. Sorun
demokrasi ve özgürlük taleplerine uygun demokratik,
adil, eşitlik temelinde barışçıl yöntemlerle çözülmelidir.
Ancak bu gün yaşananlara baktığımızda bu çözümden ne kadar uzakta olduğumuzu görüyoruz.
Şemdinli’de ve sonrasında yaşananlar, ne yazık ki
TMMOB’nin söylemlerinden ve çözüm önerilerinden
ne kadar uzakta olunduğunu bir kez daha göstermiştir.
Yine günümüzde sıkça yaşanan faşist güruhların, şeriatçı-gerici yapılanmaların, azgın şiddet eylemcilerinin
afiş asmak, nü resim yapmak gibi en doğal eylemlere
bile tahammülsüzlükleri ve linç girişimleri bizlere
geçmişte uygulanan oyunları hatırlatmaktadır. Özellikle güvenlik güçlerinin olaylara müdahale etmekte
zayıf kalmaları, izleyici pozisyonda olmaları, bizlere
Sivas katliamını bir kez daha anımsatmaktadır. Fakat
bu toplum, bizler, biz mühendisler, mimarlar, şehir
plancıları aynı oyunun bir daha oynanmasına asla izin
vermeyeceğiz.
Ve yine bilinmelidir ki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ;
Ülkemizin tüm varlıkları özel sermaye istismarından
kurtarılarak, toplumsal gönencimizin arttırılmasına
yönelik ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planlı ve
kamusal bir ekonomi politikası esas alınarak, kamusal
kaynaklara dayalı ve istihdamı arttırıcı sanayileşme ve
kalkınma hedefine yönelik, özelleştirmelerin durdurulması, özelleştirilen halka ait varlıkların kamulaştırılması ve kamu kuruluşlarının yeniden güçlendirilmesi
için,
Son yıllarda özellikle dış bağımlılığın arttığı enerji sektöründe, nükleer enerji santralları ve benzer maceralardan vazgeçilmesi ve ulusal kaynaklara dayalı, planlı
bir politika izlenmesi için,

Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ile neredeyse bütün geleneksel kamu hizmeti alanlarının
piyasalaştırılarak yabancı sermayenin istilasına açılmasına karşı çıkmak için,

Sinop’ta, Aloinoi’de doğanın tahribine zemin hazırlayanlara, deprem ve taşkınları kader olarak kabul
edip, hızlandırılmış tren kazalarına neden olanlara dur
demek için,

Eğitimde öğrencileri müşteri olarak gören zihniyetin
egemen olmasını sağlamaya yönelik girişimlere ve
eğitim hizmetlerini bütünüyle bir pazar haline getirme
çalışmalarına karşı durmak için,

“Geleceğe uzak olan üzüntüye yakındır” lafzından
yola çıkarak “gençlik geleceğimizdir” şiarını her
zaman her alanda daha güçlü haykırmak ve yaşama
geçirmek için,

Bütün çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınması için,

Üreterek büyüyen ve paylaşarak gelişen bir ülkede
insanca ve barış içinde yaşamak için,

Tutuklu ve hükümlülerin tecritine dayalı hücre (F) tipi
cezaevi uygulamalarına son verilmesi, cezaevlerinde
insani yaşam koşullarının hakim kılınması için,

Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme
ilkesini yaşama geçirmek için,

Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere
tüm demokratik hak ve özgürlüklerin, sözün özü
demokrasinin önündeki engellerin kaldırılması için,
Ülkemizin doğasının korunması, sanayileşmenin çevreyi ve doğayı tahrip etmeden gerçekleştirilmesi için,
Kentsel mekanın, toplumsal yarar ve kullanım değeri
ilkesi etrafında üretilmesi-paylaşılması, ve doğal-kültürel varlıkların koruma-kullanma dengesi içerisinde
yaşatılması için,
Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal hayatın her noktasında cinsiyet ayrımcılığını önlemek için
ve tüm emekçi kadınların mücadelelerinin
yanında olmak-birlikte mücadele etmek
için,

Önümüzdeki dönemde de, Odaları ve üyeleriyle
birlikte çalışma, uygulama ilkesiyle ülkemizdeki ve
dünyadaki emek güçleriyle dayanışma içinde, bağımsızlıkçı, eşitlik ve özgürlükçü bir Türkiye ve Dünya için
çalışmalarını sürdürecektir.
Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik,
politik ve kültürel tüm örgütlerinden bağımsız, “Bir
Başka Dünya, Bir Başka Türkiye Mümkün”dür.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.
YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ.

Tarım arazilerinin yok olmasına, kirlenmesine, genetik tohum ve gıdaların ülkemize sokulmasına, çiftçimizi üretimden,
tarlasından koparan işsiz, yoksul bırakan
politikalara karşı durmak için,
Su ve suya bağlı hizmetlerde çevre ve
insan esas alınarak suyun mülkiyeti ve
hizmetlerinin kamuda kalmasının sağlanması için,
AB müzakere sürecinin ülke çıkarları,
çalışanlar, demokratik hak ve özgürlükler
yönünden bir mücadele süreci olarak
değerlendirilmesi için,
Kıyı ve orman yağmasına
karşı çıkmak için,
“Madenlerimizin gerçek
sahipleri halkımızdır” şiarını her zaman her alanda
daha güçlü haykırmak
için,
Hasankeyf’te uzun bir
tarihi süreci yansıtan bir
birikimin dağıtılmasına,
Bergama’da, Eşme’de,
Belek’te sermayenin
halkın karşı çıkışına
rağmen hukuk dışı
yönelimlerine, Fırtına
Vadisi’nde, Munzur’da,

25-28 Mayıs 2006 tarihleri arasında yapılan TMMOB 39. Olağan Genel
Kurulu sonucunda belirlenen TMMOB Yönetim Kurulu, 10 Haziran 2006
tarihinde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını şu şekilde belirlemiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
Başkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mehmet Soğancı . . . . Makina Mühendisleri Odası
II. Başkan . . . . . . . . . . . . . . . . . Hüseyin Yeşil . . . . . . . . . . Elektrik Mühendisleri Odası
Sayman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selçuk Uluata . . . . . . . . . İnşaat Mühendisleri Odası
Yürütme Kurulu Ü. . . . . Nail Güler . . . . . . . . . . . . . . . Harita ve Kadastro Müh. Odası
Yürütme Kurulu Ü. . . . . Alaeddin Aras . . . . . . . . . Kimya Mühendisleri Odası
Yürütme Kurulu Ü. . . . . İlker Ertem . . . . . . . . . . . . . . Maden Mühendisleri Odası
Yürütme Kurulu Ü. . . . . M.Sabri Orcan . . . . . . . . Mimarlar Odası
Yönetim Kurulu Ü.

....

Halil Gezer . . . . . . . . . . . . . Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

Ekrem Poyraz . . . . . . . . . Fizik Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

Tuncay Şenyurt . . . . . . . Gemi Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

Hakan Günay . . . . . . . . . Gemi Makinaları İşletme Müh. Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

Berrin Şenöz. . . . . . . . . . . Gıda Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

B.Burak Kaptan . . . . . . İç Mimarlar Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

Ferhat Özçep . . . . . . . . . . Jeofizik Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

İbrahim Vardal . . . . . . . . Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

Cemalettin Küçük . . . Metalurji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

İsmail Küçük . . . . . . . . . . . Meteoroloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

Ali Rıza Tanrıverdi . . . . Petrol Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

Müfit Hatat . . . . . . . . . . . . . . Peyzaj Mimarları Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

Fikret Zorlu . . . . . . . . . . . . . Şehir Plancıları Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

Ahmet H. Dinçer . . . . . Tekstil Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Ü.

....

B.Remzi Suiçmez . . . . Ziraat Mühendisleri Odası
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Teknik Güç’e Merhaba
1972 yılında yayın hayatına başlayan ve 1980 de
ülkedeki tüm demokratik yapı ve yayınların dağıtıldığı dönemde yayın hayatına son verilmek zorunda
bırakılan Teknik Güç 15 Mart 2003 tarihli sayısı ile
yayın hayatına yeniden merhaba demişti. 1 Mayıs
2006 tarihindeki 157. sayısıyla, sayfalarını artık biz
gençlere de açtı.
İşçi ve emekçilerin özgürlük ve sosyalizm kavgasını yükseltme günü olan 1 Mayıs’ta bizim de bu
sayfalarda yer bulmamız bu olguyu daha da anlamlı
kılıyor şüphesiz.
Teknik Güç; ilk sayısından beri mühendislik hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için başta üniversite
eğitimini sorguladı, öğrenci sorunlarını irdeledi,
meslek içi eğitimin ve sertifikalandırmanın önemini
vurguladı.

YÖK’ÜN, “DİPLOMALARDA UNVAN YAZILMAMASI”
HAKKINDAKİ KARAR
YÖK Genel Kurulu’nun 03.06.2005 tarihli
toplantısında “2005-2006 eğitim öğretim yılından
itibaren uygulanmak üzere diplomalara unvan
yazılmaması, öğrenim görülen program adının ve
derecesinin belirtilmesi” şeklinde bir karar alınmıştır.
Bu kararın gerekçesi olarak Üniversitelerarası
Kurul’un “(…) diplomalara unvan yazarak çalışma
alanlarını sınırlandırmak yerine mezun oldukları
bölüm ve/veya ana sanat (ana bilim) dalında ön
lisans/lisans/yüksek lisans derecesi verilmesine”
şeklindeki 19.02.2002 tarihli kararı gösterilmiştir.
YÖK tarafından alınan bu karar doğrultusunda
Şubat 2006 mezunlarının diplomalarında unvan
koyulmayarak uygulama başlatılmıştır.

Biz TMMOB inşaat mühendisleri öğrenci üyeleri
olarak amacımız; öğrenci komisyonları ile başlatılan, öğrenci üyelik ile ilerletilen meslek odası-öğrenci ilişkisini güçlendirerek, mesleki demokratik
kitle örgütü olarak gördüğümüz Odamızda birlikte
üretmeye, birlikte karar alma ve birlikte yönetme
anlayışımızı hayatın her alanına yaymak; öğrenci
üye arkadaşlarımızın mezun olduklarında üyesi,
hatta yöneticisi olacakları meslek odasının mesleki
ve toplumsal alanlardaki çalışmalarını tanımalarını
ve geliştirmelerini sağlamaktır.

Aşağıda belirtilen ilgili yasa maddeleri ve TMMOB
Ana Yönetmeliği gereği; diplomasında, mühendislik,
mimarlık ve şehir plancılığı alanında eğitimin tamamlandığına dair bir ifadenin bulunduğu üniversite
mezunlarının ilgili Odaya kayıt olmaları TMMOB
mevzuatına uygundur.

Teknik Güç; tüm Türkiye genelinde en ücra köşedeki şantiyede çalışan mühendisten, en yüksek
seviyedeki yöneticiye kadar ulaşıyor. Bizler de bu
sayfalardan gençliğin yani “umudunuzun” sorunlarını, isteklerini; ülkemizde ve dünyada var olan
güncel ve toplumsal sorunları ve bu sorunların biz
öğrencilerin kendi yaşam alanımıza yansımasını
anlatmaya çalışacağız. Umarız bunu başarabiliriz.
Gelecek sayılarda görüşmek dileğiyle…

Madde 1: Türkiye Cumhuriyeti
hudutları dahilinde mühendislik
ve mimarlık unvan ve salahiyeti
ile sanat icra etmek isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalardan
birine haiz olmaları şarttır

İMO-genç Adına Lokman Türkmen
(İstanbul Şube Öğrenci Komisyonu Üyesi)
erörle mücadele adı altında aslında toplumun
geçmişte kazandığı demokratik kazanımlarını
hedef alan yasa tasarısı bizlere 12 Eylül’ü hatırlatıyor. 12 Eylül öncesinde toplum demokratik kazanımlar elde etmiş; sendikalarda, derneklerde, meslek
birliklerinde ve siyasi partiler çatısı altında örgütlenmişti. Hepinizin bildiği gibi sonrasında toplumsal çatışmalar gerekçe gösterilerek temel hak ve hürriyetler
askıya alınmıştı. Bugün de, bir yandan artan yoksulluk
ve yaşanan çok çeşitli toplumsal gerilimlerin ardından
neo-liberal bir rejimin kurulması için gerekli hukuki ve
ekonomik altyapılar kurumsallaştırılırken, söz konusu
tasarıyla 12 Eylül’ün düşlediği otoriter rejimin inşasına
yönelik adımlar atılmakta, temel hak ve hürriyetler
‘hukuken’ askıya alınmak istenmektedir.

T

Yasanın amaçlarını en açık biçimde yansıtan yanı
belirsizliğidir. Yasanın birçok yerinde “bazı,” “kimi,”
ya da “andıran” gibi sıfatlar kullanılmakta ve birçok
hukukçunun da belirttiği gibi yasa uygulayıcılara
geniş bir keyfiyet alanı açmaktadır. Yani tasarı bir
yandan çeşitli “suçların” cezasını arttırırken bir yandan
da belirsizlik yoluyla kapsamını genişletmektedir.
Siyasilerimizin yasa hakkındaki “sözde” tartışmaları
Tasarının anti-demokratik özünü görünmez kılmaktadır. Tasarı TCK’da düzenlenen suçların % 30’unu terör
suçu haline getirmekte ve her türlü muhalif hareketi
itham altında bırakarak biz sivil halkı hedef almaktadır.
Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin 1999’da iptal ettiği
kolluk güçlerinin duraksamadan ateş etme yetkisini
geri getirerek yeniden yargısız infazlar döneminin
gündeme gelmesine imkân tanımaktadır. Tasarının
belki de en çok tartışıldığı 6. maddesinde: “terör
örgütünün veya amacının propagandasını yapmak”
suçlamasıyla yeni baştan her türlü muhalif düşünceyi
yargılanır kılmaktadır. Örneğin “genel grev” yapılmasını savunmak, “ana dilde eğitim” veya “genel af” için
çabalamak, faili meçhullere, gözaltında işkenceye ve
“F-tipi cezaevlerine” karşı olmak, savaşların sonucun-

İlgili Yasa ve Yönetmelik Maddeleri:
3448 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında
Yasa: (1. Madde a. Bendi)

6235 sayılı TMMOB Yasası: (15. Madde)
Madde 15: Odalarda asli aza olabilmek için Türkiye
Cumhuriyeti tabiiyetinde olmak ve Türkiye hudutları
içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli bulunmak şarttır.
TMMOB Ana Yönetmeliği (49.-51. Madde)
Madde 49: Mühendislik-mimarlık mesleği mensupları, Birlik Genel Kurulu kararı ile belirlenen Odaya
kaydolurlar. Oda kayıtlarında ve mesleği yapmada
lisans eğitim esastır. Bir lisans diplomasıyla ancak
TMMOB Genel Kurulunun onayladığı bir Odaya kaydolunabilir. Lisansüstü Eğitim ile alınan unvan, ikinci
bir lisans diploması olarak değerlendirilemez, buna
bağlı olarak mesleki çalışma yapılamayacağı gibi
ilgili Odaya da kayıt yapılamaz. Odaya kayıtlı tüm
üyelerin meslek ve sanatları aynı değilse, bunların
meslek ve sanatlarını uygulamadaki yetkileri de aynı
olamaz. Oda, bu ayrımı sağlamak için, üyesine vereceği her türlü belgede meslek ve sanatını belirtmek
zorundadır.
Madde 51: Odalara asli üye olabilmek için, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye sınırları
içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunmak zorunludur.

a. Mühendislik veya mimarlık
tahsilini gösteren Türk yüksek
mekteplerinde verilen diplomalar;

Toplumla
Mücadele Yasası
İMO İstanbul Şube Öğrenci Komisyonu
da yoksulların kurban olduğunu söylemek, Irak halkının ABD’ye tepkisini desteklemek, ABD’nin emperyalist bir devlet olduğunu söylemek, sınıfsal sömürüye
karşı durmak, din, dil, ırk ayırmayan demokratik ve
bağımsız bir Türkiye istemek öngörülen yasaya göre
suç sayılabilecek ve 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası
getirebilecektir; çünkü yasalar tarafından terör örgütü
olarak tanımlanan gruplar bu tür düşünceleri de
savunmaktadır. Aynı madde, örgüt amacının afiş veya
pankartla yaygınlaştırılmaya çalışılmasını suç saymakta ve bu suçun “dernek, vakıf, siyasi parti, işçi ve
meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına
ait bina, yerel, büro veya eklentilerinde veya öğretim
kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların
eklentilerinde” işlenmesi halinde, cezanın iki katına
çıkarılacağı belirtmektedir. Bir diğer deyişle tasarı
üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını ve sendikaları
açık olarak hedeflemekte, örgütlenme özgürlüğünü
açıkça ihlal etmektedir. Yani tasarı en nihayetinde biz
öğrencileri de bir yerden yakalamaya çalışıyor.
Tasarı ile dinleme, izleme, teknik takip kapsamı
genişletilerek tüm toplum gözaltına alınmak istenmektedir. Devlet gizli soruşturmacılarla tüm muhalifleri
izleyecek, gizli muhbirlerle kişi özgürlüğü ve güvenliği
büyük tehdit altına girecektir. 19. maddede suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olan ya da yerini
bildirene para ödülü tüm toplumu ihbarcılaştırmayı
hedeflemektedir. Sahip olmamız gereken insan haklarının çoğu maddesi böylece bertaraf edilmiş oluyor
ne yazık ki.

Bu konu hakkında yapılması gerekenlere gelince;
Terörle Mücadele Yasa Tasarısı konusunda toplumun
çeşitli kesimlerinde bu yasa tasarısına karşı başlatılan
muhalefet girişimlerinin geniş bir çatı altında birleştirilmesi, toplumdaki tüm bireylerin kanun hakkında
bilgilenmesi, hepimizin acil eylemlilik girişimleriyle
yasanın geçirilmesine muhalefet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yasa tasarısı karşısında sessiz
kalmak, hukukun yerini korku ve sindirme pratiklerinin
almasına razı olmak sonucunu doğurur. Üniversiteliler
olarak toplumsal sorumluluğumuzun, temel hak ve
özgürlüklerin güvenlik gerekçesiyle askıya alınmasına
karşı çıkmak olduğu inancını taşımaktayız. Hak savunucuları, tasarının herkesi etkileyeceğini, dolayısıyla
bütün toplum kesimlerinin Meclis aşamasındayken bu
tasarıya karşı çıkması gerektiğini söylüyor. Geçmişte
biz bu yasa tasarısı gibi anti-demokratik uygulamaların karşısında durmuştuk. Hafızamızı tazelersek:
Toplumun hızla siyasallaştığı, sorunlarını dile getirdiği
70’li yıllarda Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmak
istenmiş, ancak toplum, bunun karşısında kendi
haklarını korumak üzere tepkisini göstermiş, DGM’lerin kurulmasını engelleyebilmiştir. Üç sene önce de
Irak’ın ABD tarafından işgaline göz yuman 1 Mart
tezkeresinin meclisten geçirilmesine yoğun bir toplumsal eylemlilikle karşı koyulmuş, Türkiye’nin bu kirli
savaşın bir parçası olması engellenmiştir. Kısacası, 12
Eylül’ü hatırlatmak isteyenlere DGM’lere karşı toplumsal mücadele hatırlatılmalı, kitlesel ve örgütlü tepkiler
1 Mart 2003’te olduğu gibi bugün de ortaya konmalıdır. Aksi takdirde, Terörle Mücadele Yasa Tasarısı da
“reform” adı altında mevcut sosyal güvenlik haklarını
kısıtlayan Genel Sağlık Sigortası Yasası gibi herhangi
bir toplumsal muhalefetle karşılaşmadan aynen kabul
edilecektir toplumun her kesiminin yasa hakkında
kendini bilgilendirmesini ve yasaya muhalefet etmesini savunuyoruz. Ülkede yaşayan herkesi bu yasa
tasarısına karşı çıkmaya çağırıyoruz.
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‘Mühendislikte Yeni Düzenlemeler’den İzlenimler
Ayşegül Ercan
İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
5 Mayıs 2006 cuma akşamı saat 23:00’de üç yönetim kurulu yedek üyesi (Ayşegül Ercan, Bülent Tatlı,
Yunus Alptekin) ve dört Ankara İMO öğrenci komisyonu üyesi toplam yedi kişi, TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası İzmir Şubesinin Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi’nin katkılarıyla
düzenlediği “Mühendislikte Yeni Düzenlemeler” konulu konferansa katılmak üzere Ankara’dan İzmir’e doğru
yola çıktık.
Sabah 09.00 sularında görevli arkadaşların refakatinde konferansın yapılacağı Ege Üniversitesi kampusu
içindeki Mötbe Salonuna gittik. Organizasyondan
kaynaklanan bir gecikmeyle konferans 1-1,5 saat
rötarlı başladı. Böyle olunca konuşmacıların konuşma
süreleri de kısalmış oldu. İlk konuşmacılar sunumlarını kısa tutmadığından zaman iyice daraldı ve son
konuşmacılara doğru dinleyicilerin de sabrı tükendi,
aynı zamanda vakit daraldığından soru-cevap kısmı
kısa tutuldu hatta hiç yapılamadı. Bunların dışında
içerik olarak etkili ve gerekli sunumlar yapıldı.
Konferansa katılan iki hukukçu konuşmacının gerçekleştirdiği sunumlar ise konuya farklı bir bakış açısı
getirdiği için tamamlayıcı oldu.
Bunların öncesindeki sunumlar, özellikle ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tokyay
ve TMMOB II. Başkanı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu’nun
yaptığı sunumlar hem mühendislik açısından hem de
toplumsal açıdan çok etkileyici ve verimliydi.
Birinci günü böyle kapatırken, ikinci gün İzmir İMO
tarafından düzenlenen Şirince gezisine gidilmesi
ile farklı üniversitelerden değişik kültürlerden gelen
öğrencilerin tanışması kaynaşması için hoş bir ortam
yaratılmış oldu.
Bu tarz konferansların ya da bilgilendirme toplantılarının -alt yapının sağlam hazırlanıp- sıklıkla yapılması
ve bu organizasyonlara gerekli ilginin, alakanın ve
maddi-manevi desteğin gösterilmesi gerekmektedir.
Ne demişler “Birlikten kuvvet doğar!”

Üniversiteliler ne diyor?
“Sosyoekonomik Profil
Araştırması”na
göre; öğrencilerin
yüzde 52’si
milliyetçi
düşünceye yakın,
yüzde 68.7’si AB’ye
katılımı
destekliyor.
Atatürk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın başkanlığında dokuz öğretim
üyesince gerçekleştirilen
ankette öğrencilerin sosyo
ekonomik durumlarıyla
birlikte, hangi siyasal
düşünceye yakın oldukları
da açığa çıktı. Üniversite
öğrencilerinin yüzde 52’si
kendisini milliyetçi olarak
tanımlıyor. Sosyal demokrat düşünceye yakın
hissedenlerin oranı ise
40.2. Sosyalist düşünceye
çok yakın/yakın olanların
oranı ise yüzde 28.
7 bin 568 öğrenci üzerinde yapılan araştırma üniversitelilerin Türkiye’nin sosyo-ekonomik sorunlarına nasıl
baktığını da öğrenmemizi sağladı. Ayrıca araştırmaya göre üniversiteliler yüzde 68,7 gibi yüksek bir oranda
Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyor.

Gençlik
Gündemi
Gökhan Marım
23 Nisan 2006 günü TBMM’de yapılan özel
oturumda ülke gündemini de etkileyecek ilginç
gelişmeler oldu. Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın
konuşmasıyla başlayan özel oturumda öğrencilerin konuşmaları oldukça ilgi çekiciydi. Umudumuz
denilen ve illerden seçimlerle getirilen öğrenci
temsilcilerin büyük bir kısmını İmam Hatipli
öğrenciler oluşturmaktaydı. “Yerel ve genel
seçimlerden sonra 3. büyük seçim” ile geldiler
öğrenciler.
Eğer ülkemizin geleceği TBMM özel oturumundaki gelecekse bizlerin yani bu ülke geleceği adına
kaygı duyanların iyi düşünmesi gerekmektedir.
Bugün ülkenin lise öğrencilerinin birincil sorunu imam hatip liselerinin katsayı sorunu olması
oldukça ilginçtir. “Önümüze engelde koysanız
set de çekseniz biz o engelleri aşıp en zirveye çıkacağız” diyen başkanlık koltuğundaki 21
yaşındaki imam hatipli öğrenci aslında TBMM
Başkanı Bülent Arınç ‘a göre en tabi demokratik
hakkını kullanmıştı. Kendi söyleyemediklerini
söyleyen 21 yaşındaki imam hatipli elbette ki en
demokratik hakkını kullanmıştır. Aynı Bülent Arınç
acaba bir öğrenci temsilcisi kürsüye çıkıp eğitimin eşit ve parasız olması; zorunlu din derslerin
kaldırılması gibi talepleri sıralasa aynı demokrasi
dersini verebilecek miydi?
Demokrasinin adalet terazisi her zaman eşit
tartmıyor. Sözde Demokratlar, demokrasiyi istediklerinde kalkan, istediklerinde engel olarak hep
kullanacaklar.
Geçtiğimiz günlerde liselerden oldukça ilginç ve
bir o kadar da korkutucu işaretler geldi. ÖSYM
başkanı Prof. Dr. Ünal YARIMAĞAN 2006 ÖSS
başvurularıyla ilgili Anadolu Ajansı’na açıklama
yaptı.
“2005 ÖSS’de Sınavsız Geçiş dahil 1.851.000
olan başvuru sayısı 2006 ÖSS’de 1.679.000
oldu. 2005 yılına göre bu sene toplam başvuruda 172.000 kişilik azalma yaşandı. Ünal
YARIMAĞAN 230.000 kişilik bir azalmayla
sadece ÖSS’ye gireceklerin 1.500.000 kişi
olacağını tahmin ettiklerini belirtti.2006 ÖSS’de
ilk defa uygulanan, mektupla başvuru yoluyla
kaç kişinin başvurduğunun belirlenmesi için
çalışmalar devam etmektedir. Ünal Yarımağan
açıklamalarında 2006 ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile
kuruluşu karara bağlanan yeni 15 üniversite
hakkında bazı bilgilere de yer verdi.”
Yani 2005 yılına göre bu seneki toplam başvurudaki düşüşün sebebi, lise öğrencilerinin, üniversiteli işsiz olmaktansa, üniversitede kaybedeceği
zamanı ticaret ya da piyasada iş öğrenerek
geçirmeyi tercih etmeleridir. Açıktır ki, üniversiteli işsizler ordusu yeni açılacak 15 üniversite
ile beslenecektir. Çünkü yeni açılan üniversiteler
kaynak sıkıntısı çekecektir ve laboratuar imkânları olmadan mezun verecektir. YÖK içerisinde
kadrolaşmaya olanak sağlayacak bu yeni düzenlemeler, ülke kaynaklarının kötüye kullanmanın
bir örneğidir. Var olan üniversitelerdeki kaynak
sıkıntısını çözebilecek bu kaynaklar, yeni üniversitelere aktarılması oldukça ilginçtir. Bu politikalar, mevcut eğitim sisteminin yaralarını daha da
derinleştirecek politikalardır. Ama ne yazık ki
var olan öğrenci görüntüsü (seçilmiş öğrenciler)
İmam Hatip Konusunu, diğer gündemlerden daha
önemli görmektedir, kendisine verilen fırsatı bu
yönde kullanmaktadır.
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halkaları gibi görmeli ve toplumsal
duyarlılığımızı bunun üzerinden
şekillendirmeliyiz.
Danıştay 2. Dairesi’nin değerli
üyelerinin hedef olarak seçilmesi
ise asla tesadüf değildir. Danıştay
2. Daire üyeleri, türban konusunda verdikleri karar nedeniyle, bir
gazete tarafından fotoğraflarıyla
deşifre edilerek hedef gösterilmişlerdir. Ayrıca Danıştay 2. Dairesi,
yargı kararlarını uygulamayan üst
düzey kamu görevlilerinin yargılanmasının önünü açmıştır. Bu kararlar kimleri,
neden rahatsız etmiştir?
Bunun araştırılması
olayın aydınlatılmasını
sağlayacaktır.

Danıştay 2. Dairesi’ne yapılan saldırıyla ilgili olarak İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan
açıklama. 17 Mayıs 2006

özelleştirmeyi amaçlayan özellikler taşımaktadır ki, adı
geçen yasaya yapılan itirazların temel gerekçesi de bu
noktalar olmuştur. Sağlık ve sosyal güvenlik sisteminde
köklü değişikliğe, iyileştirmeye, nitelik yükseltilmesine
ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bunun yolu sağlığı ve
sosyal güvenliği paralı hale getirmek değildir.
Cumhurbaşkanlığı tarafından sosyal devlete verilen
destek anlamlıdır. Çalışan kesimlerin, sendikaların,
meslek odalarının itirazlarını duymazlıktan gelen, IMF
direktiflerini harfiyen uygulamaya çalışan AKP iktidarı
umuyoruz ki, Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajı
almıştır.

Danıştay 2. Dairesi
üyelerine yapılan silahlı
saldırıyı kınıyor ve başta
Danıştay olmak üzere
tüm yargı ailesine geçmiş olsun diyoruz.

İMO, Cumhurbaşkanı Sezer’in vetosunu
yorumladı: 11 Mayıs 2006

Ne saldırı münferit
ne de saldırgan
meczuptur
Son birkaç aydır AKP iktidarı tarafından başlatılan
türban merkezli tartışma ve ortaya çıkan gerginlik uzun
yıllar toplumsal belleğimizden silinmeyecek bir olayla
yeni bir boyuta sıçramıştır. Danıştay’a yapılan silahlı
saldırıyı bu çerçevede değerlendiriyoruz. İnanıyoruz
ki bu vahim olay, politik manevra çerçevesinde türban
tartışmasını başlatan siyasi iktidar için uyarıcı olacaktır.
İnanmak istiyoruz ama aklı selim konusunda içimizin
rahat olmadığını da vurgulamak gereği duyuyoruz.
Yücel Aşkın davasıyla başlayan gerginlik, üniversitelerde gerçekleşen gerici saldırılarla devam etmiş, Cumhuriyet gazetesinin geçen hafta içinde üç kez bombalanmasıyla biçim değiştirmiş, Danıştay üyelerine karşı
yapılan vahşice saldırıyla toplumsal kaosa yol açacak
bir noktaya taşınmıştır.
Sanıyoruz ki bu saldırı sonrasında yapılacak en büyük
hata, saldırıyı “münferit” bir olay gibi görmek, saldıranı
ise “meczup” olarak değerlendirmek olacaktır.
Ne saldırı münferit ne de saldırgan meczuptur. Yaşananlar, toplumsal hayatımızda köklü değişiklikler
yaratmak isteyen çevrelerin sistemli girişimidir. Üniversitelerdeki saldırıları, haremlik selamlık ayrımını, etek
boyu yüzünden genç kızların dövülmesini, Cumhuriyet
gazetesinin bombalanmasını ve son saldırıyı zincirin

“AKP’ye Sosyal
Devlet Dersi”
Sağlık ve sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler getiren Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası
Yasası’nın bazı maddelerinin Cumhurbaşkanı Ahmet
Necdet Sezer tarafından veto edilmesini destekliyoruz.
Cumhurbaşkanımızın veto ettiği maddeler sosyal devlet anlayışını daha da zayıflatacak, eşitsiz ve adaletsiz
uygulamalara yol açacak, emekli olmayı zorlaştıracak,
emekli olanların ise hayatını çekilmez kılacaktır. Bu nedenle vetoyu yerinde bir tavır olarak değerlendiriyoruz.
Cumhurbaşkanımız veto gerekçesiyle adeta AKP
iktidarına sosyal
devlet dersi
vermiştir. IMF
destekli programlar sosyal devletin
tasfiyesi anlamına
gelen, temel kamusal hizmetleri
piyasa koşullarının acımazsızlığına bırakan,
sağlık ve eğitimi

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

Birgün Gazetesine yapılan açıklama

Dövizin yükselişi ve
inşaat girdileri
Dövizin yükselişe geçmesinin hemen tüm ekonomik
girdileri tetiklemesi doğal bir sonuçtur. Dövizde meydana gelen artış ya da azalış birkaç açıdan inşaat sektörünü etkilemektedir. Birincisi, inşaat girdileri dövizdeki yükselişin de üstünde artmaktadır. Bu bir piyasa
refleksi haline gelmiştir. Dövizde meydana gelen her
artış inşaat girdilerine daha yüksek oranlarda yansımaktadır. Son dönemde dövizin artış sürecine girmesi
hemen etkisini göstermiş, girdilerden konut fiyatlarına
kadar geniş bir yelpazede kayda değer kıpırdanmalar
olmuştur. Dövizdeki değişimlerin bir başka etkisi ise
karar mekanizmasında görülmektedir. Dövizin artma ya
da azalma eğilimi içine girmesi karar mekanizmasını
kilitlemekte, bu da yatırım, satın alma ya da satma
kararlarının dondurulması sonucu doğurmaktadır.
İnşaat sektörü tek başına ele alınmayacak kadar geniş
bir etki alanına sahiptir. Konut, alt yapı, sosyal tesis
inşaatları çerçevesinde yaklaşık 150 alt sektör, inşaat
sektöründeki dalgalanmalardan bir bir etkilenmektedir.
Dövizdeki değişim ise girdileri etkilendiği oranda inşaat
maliyetlerine yansımaktadır.
Mortgage sisteminin ufukta görünmesiyle konut piyasasında, dolayısıyla inşaat girdi sanayisinde olumlu
değişikler yaşandığı, bir hareketlenme olduğu bilinmektedir. Konut insanın en temel ihtiyacıdır ve devletin
vatandaşına bu olanağı sağlaması gerekmektedir.
Sosyal devlette ya konut ücretsizdir ya da vatandaşın
alım gücünü aşmayacak geri ödeme planıyla vatandaş konut sahibi yapılmaktadır. Bu sistemin oturmuş
ekonomilerde daha sıkıntısız uygulandığı da bir başka
gerçekliktir. Türkiye gibi oturmamış, içte ya da dışta
ekonomik, siyasi gelişmelerden bire bir etkilenen bir
ekonomide bu sistemin uygulanmasının ne tür sıkıntılara yol açacağı dövizdeki kıpırdanmanın, konut kredisi
faiz oranlarına yansımasıyla açığa çıkmıştır. Bilindiği
gibi son günlerde hem inşaat maliyetleri, konut fiyatları
hem de faiz oranları artmıştır. Eğer siz konut gibi temel
insan hakkını finans piyasasına bağlı hale getiren bir
sistem getirirseniz sonuçlarına katlanmak zorunda
kalırsınız. Tabi olumsuz sonuçların sadece ev sahibi
olmak isteyen vatandaşlarımız için geçerli olduğunu
söylemeye gerek yok.
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