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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 46. Dönem 2. 
Danışma Kurulu Toplantısı, 1 Aralık 2018 tarihin-
de, İMO Kongre ve Kültür Merkezi`nde yapıldı.

Danışma Kurulu Toplantısı TMMOB İnşaat Mü-
hendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe`nin açılış 
konuşması ile başladı. Gökçe`nin konuşmasının 
ardından “Yasalarımız, Yönetmeliklerimiz, Sorun-
larımız ve Geleceğimiz” gündemi görüşüldü.

Toplantıya Yönetim Kurulu 2. Başkanı Cemal Akça, 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Şükrü Erdem, Say-
man Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Hüseyin Kaya ve Necati Atıcı, Genel Sekreter Yar-
dımcıları Bahaettin Sarı, Halim Karan, Serap Dede-
oğlu, Ceylan Özkul ve Dilek Bekiroğlu ile Danışma 
Kurulu Üyeleri katıldı.

TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası 46. 
Dönem 2. Danışma Kurulu 
Toplantısı Yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ile DİSK Sosyal-İş Sendikası arasında, üçüncü 
dönem toplu iş sözleşmesi 30 Kasım 2018 tarihinde imzalandı.

Oda Genel Merkezi`nde yapılan imza törenine; İMO Başkanı Cemal Gökçe, 2. Baş-
kanı Cemal Akça, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kaya ve 
Necati Atıcı, Genel Sekreter Yardım-
cısı Bahaettin Sarı, DİSK Sosyal-İş 
Sendikası Genel Başkanı Metin Ebe-
türk, Genel Sekreteri Celal Uyar, An-
kara Şube Başkanı Murat Bozbeyoğ-
lu, iş yeri sendika temsilcileri Aydın 
Kaplan ve Zeynel Eminoğlu katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası İle Sosyal- İş Sendikası Arasında Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı
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Danışma kurulumuzun sayın üyelerini sevgi ve saygıyla se-
lamlıyorum. Danışma kurulumuzun başarılı geçmesini diliyo-
rum.

Ülkemiz oldukça zor koşullardan geçiyor. Ciddi bir krizle kar-
şı karşıyayız. Enflasyon son 15 yılın rekorunu kırdı döviz kur-
ları oldukça yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 
Ekim Ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi %25.24, Üretici Fi-
yat Endeksi %45 olarak gerçekleşti. Yoksulluk ve işsizlik zirve 
yaptı. Kriz derinleştikçe iflaslar arttı. Şirketlerin önemli bir 
kısmı da konkordato ilan ederek batış süreçlerini uzatmaya 
çalışıyorlar. İşsizlik fonunda bulunan ve işsiz kalacaklar için 
kullanılması gereken birikim harcanmaya başlandı. Yapılan 
harcamalar toplanan vergilerin oldukça üstüne çıktı. İşçilerin, 
memurların ve emeklilerin gelirleri geçinebilmelerine yetmi-
yor. Cumhurbaşkanı ekonomik mücadele veriyoruz diyerek 
halkı mücadeleye çağırırken, yapılan harcamalar ve yeni lüks 
alımlar hazinenin içini daha da boşaltıyor.

Yüksek enflasyon belirsiz bir ortam yaratıyor. Belirsizliğin 
arttığı bir ortamda riskler artıyor fiyatların davranışı bozulu-
yor. Bu durum inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektör-
de yavaşlama ve karlılık kaybı ortaya çıkıyor. Kur farkı nede-
niyle enflasyon büyüyor, kurlardaki düzensizlikler belirsiz bir ortam 
yaratıyor.

Türkiye gibi ithal ara mala dayalı üretim yapan ve dış borcu yük-
sek olan ülkelerde döviz kurundaki yükselişler maliyetlerin üzerinde 
olumsuz bir etki yaratıyor. Bu belirsizlikler üretimde ertelemelere ne-
den oluyor. Ortaya çıkan enflasyon bir taraftan fiyatları artırırken, bir 
yandan da alım gücünde bir düşüş yaratıyor. Açıkçası zayıflayan talep 
nedeniyle üretici maliyet artışlarını tüketiciye yansıtamıyor. Sonuç 
olarak enflasyon ekonomiyi ve yatırımları yavaşlatıp işsizliği artırı-
yor. Bu nedenle fiyat istikrarının sağlanması için düşük bir enflasyon-
la birlikte döviz kurlarında yükselmenin olmaması gerekiyor.

Ekonomik istikrarın bozulması nedeniyle Devlet yatırımları duruyor, 
devletten alacağı olanlar alacaklarını alamıyorlar. Yeni yatırımlar ne-
redeyse hiç yok. Yeni hükümet programına yazılmış olan yatırımlar ve 
ihaleler erteleniyor. Yapılmış olan ihaleler durduruluyor. İşini kaybe-
den meslektaşlarımızın sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Tasa-
rım yapan bürolar kapanıyor. Okulu yeni bitiren meslektaşlarımızın iş 
bulmaları giderek imkansızlaşıyor. Buna rağmen İnşaat Mühendisliği 
Diploması veren okul sayısı ve kontenjanları artırılıyor. Açıkçası mes-
lektaşlarımız her geçen gün biraz daha fazla işsizliğe mahkum edili-

yor.

İthalata dayalı 
ekonomik sistem 
ülkemizi her ge-
çen gün biraz daha 
fazla borç yükü-
nün altına soku-
yor. Sanayi Üretim 
Endeksi azalıyor, 
fabrikalar üretim-
lerini durduruyor, 
yatırım projeleri-
ni iptal ediyorlar. 
Bu durum şirket-
lerin konkordato 
ilan etmeleri ve 
toplu işçi çıkarma-
ları olarak ülke-
mizin gündemine 
giriyor. İŞKUR` 
un açıklamaları-
na göre 2018 yı-
lının ilk on ayın-
da 1.164.000 in-
sanımız işsiz kalı-
yor. Yine DİSK`in 

araştırmasına göre 2005 yılında işsiz olan üniversite mezunu genç 
işsiz 277 bin iken bugün üniversite mezunu işsiz sayısı 1.111.000 olu-
yor. %300 gibi bir artış var işsizlikte. Ayrıca ülkemiz de bir milyon 
çocuk okula gidemiyor.

Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar 
hayatımızı karartan bir ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyoruz. 
Ayrıca bazı şirketlerin krizi gerekçe göstererek çalışan insanların işle-
rine son verilmesi de kabul edilemez.

OECD`nin raporuna göre (Bizimde üyesi olduğumuz Ekonomik ve 
İşbirliği Topluluğu) 2019 yılında Arjantin ve Türkiye ekonomisi kü-
çülecek, işsizlik %13 olacak diyor. Açıkçası ekonomimiz ciddi bir 
durgunluk içine giriyor. Durum bu iken, yabancı ya da yurtdışından 
yabancı personel istihdamının yapılması ve danışmanlık hizmetinin 
alınmasına devam ediliyor. Bu uygulamaya son verilmesi, teknik ihti-
yacın giderilmesi, denetim mekanizmalarında mesleki yeterliliklerin 
ve uzmanlığın aranması gerekiyor. Oysa kamu çalışanı sayısı yeterli 
ölçüde değil. OECD ortalaması her 15 kişiyekarşılık bir kamu çalışanı 
varken bu oran biz de her 34 kişiye karşılık bir kamu çalışanı var. Üs-
telik kamu çalışanları ve emeklileri arasında var olan ücret eşitsizlik-
leri devam ediyor.

Artan dış borçlarımız kredi bulma ve alma değerimizi düşürüyor. 
Uluslararası finans piyasaları borç vermeğe istekli değiller. Bu duruma 
iç ve dış politik ve siyasal faktörler de eklenince, ülkemizin elverişli 
koşullarla yeni kaynak bulması zorlaşıyor.

İç ve dış borcumuz artmış, banka ve banka dışı kesimlerin mali ya-
pısı bozulmuştur. Ailelerin borç yükü artmış, kamuya ait mal varlığı 
azalmıştır. Sürekli bütçe ve cari işlemler açığı veren bir ülke haline 
gelmişiz.

Kredi değerliliği azalan, dünyanın en kırılgan ekonomileri arasında 
yer alıyoruz. Ekonomimizin bugünkü durumdan ve durgunluktan çık-
ması oldukça sancılı olacağı gibi, bu sürecin uzun bir zaman alacağı da 
söylenebilir.

OHAL`in ilan edildiği günden buyana var olan hukuksuzluk ve keyfi 
uygulamalar devam ediyor. Bu sürede 150 binden fazla kamu görevli-
si işten çıkarılmış veya açığa alınmıştır. 3000 kadar mühendis ve mi-
mar da bu olumsuzluğu yaşamış ihraç edilmişlerdir. Üstelik Anayasal 
ve Uluslararası sözleşme hükümlerine göre de ayrımcılık, ifade özgür-
lüğü, suç ve cezaların kanuniliği, kötü muamele yasağı ve benzeri hü-
kümler ihlal ediliyor. Basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasın-
da 157. sıradayız. Keyfi uygulamalarla kamu vicdanı yaralandığı gibi 
hukuk sistemi ayaklar altına alınıyor.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda hiçte iç acıcı durumda deği-
liz. 2017 yılında 2006 ölümlü kaza var. 2018 yılının ilk 10 ayında 1640 
işçi yaşamını yitirmiş. Bunların yaklaşık olara 1/3 ü inşaat sektöründe 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 46. Dönem 
2. Danışma Kurulu Toplantısı’nda İMO Başkanı 
Cemal Gökçe’nin Yaptığı Açılış Konuşması

Yüksek enflasyon belirsiz 
bir ortam yaratıyor. 
Belirsizliğin arttığı bir 
ortamda riskler artıyor 
fiyatların davranışı 
bozuluyor. Bu durum 
inşaat sektörü başta 
olmak üzere birçok 
sektörde yavaşlama ve 
karlılık kaybı ortaya 
çıkıyor. Kur farkı 
nedeniyle enflasyon 
büyüyor, kurlardaki 
düzensizlikler belirsiz bir 
ortam yaratıyor.
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ortaya çıkan kazalar. Bu kaza ve ölümler genel olarak ezilme, göçük ve 
yüksekten düşme nedeniyle ortaya çıkıyor.

Ayrıca son beş yılda 1855 kadın, eş ve yakınlarının şiddet ve cinayeti-
ne kurban ediliyor. 2018 yılının son on ayında 370 kadın şiddete ma-
ruz kalarak yaşamını yitiriyor.

Uzunca bir süredir TMMOB yasasının değiştirilmesi zaman zaman 
gündeme geliyor. Özellikle ülkemiz de üretime değil de tüketime da-
yalı olarak yürütülen ekonomik sistemin omurgasını inşaat sektö-
rü oluşturuyor. Hukuksuzluğun ve haksız kazanç aktarmanın bir aracı 
haline gelen imar hareketleri ve kamu yatırımları, meslek odalarının 
önemli ölçüde ilgi alanı içinde yer alıyor. Kamu yararı sağlamayan, 
kişi ve grup çıkarını öne alan yatırımlara meslek odaları karşı çıkı-
yor. Sağlıklı bir çevrede yaşamak, güvenli yapılarda oturmak en temel 
insan hakları olarak görülüyor. Meslek odalarının ve meslek insan-
larının uzmanlıkları nedeniyle yapmaları gereken denetim ve uygu-
lamalar engelleniyor. Yönetmeliklerden kaynaklanan yetkileri yönet-
melikler değiştirilerek kaldırılıyor. Odalar, ekonomik olarak etkisiz-
leştiriliyor. Odalar, 12 Eylülden gelen bir düzenleme nedeniyle Ana-
yasal haklarımız dikkate alınmayarak hiyerarşik bir anlayışla vesayet 
altına alınmak isteniyor. Odalar, “mali ve idari” olarak denetlenmeye 
çalışılıyor. Denetleyemezsiniz diyerek Anayasal haklarımız kullanılın-
ca, yeniden 6235 Sayılı Yasamız değiştirilmek isteniyor.

Yeni rejimle birlikte, 703 Sayılı KHK ve 5 Nolu Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu`na aşırı yetkiler verilmiştir. 
Bu kurul, TMMOB ve Meslek Odaları gibi kuruluşların üzerinde bas-
kı unsuru olacak şekilde yapılandırılmıştır. Yasa ve mevzuat değişik-
liklerine kadar uzanan çeşitli baskı yöntemleri ile Birliğimiz dizayn 
edilmeye çalışılıyor. Anayasal güvence altındaki mesleki birliğimize 
karşı alınan bu tutum kabul edilemez. Birlik ve Odalarımız üzerinde 
kurulmak istenen baskı ve düzenlemelerden vazgeçilmeli, 6235 Sayılı 
TMMOB yasasını değiştirmeye yönelik girişimlere son verilmelidir.

31 Mart 2019 Tarihinde Yerel Yönetim Seçimleri yapılacaktır. 24 
Haziran seçimiyle ülkemiz de rejim değişti, “Demokratik Parlamen-
ter Sistem” sona erdi. Mutlak siyasi güç denetimsiz olarak tek kişide 
toplandı. Yerel yönetimler merkezi hükümet tarafından devre dışı bı-
rakıldı. Üniversitelerde bilimsel özerklik ve özgürlük ortadan kalktı. 
24 Haziran seçimleri baskı ve tehditler altında, şeffaf olmayan bir or-
tamda yapıldı. Görevden uzaklaştırmalar, eşitsizlik ve gözaltına alınıp 
tutuklamalarla adil olmayan bir ortam yaratıldı. Artık ülkemiz de yeni 
bir rejim var. Bu koşullar altında Yerel Yönetim Seçimleri yapılacak.

Ülkemizin kentlerinde oluşan kentsel rant, kamu yararı doğrultusun-
da kullanılıyor olmaktan çıkarılıp, kişi ve grup yararına kullanılan bir 
düzen oluşturuluyor. Tüm kentsel ve kırsal alanlarda yapılaşmanın 
önünü açan yasal düzenlemeler bugüne kadar sıkça yapılmıştır. Fakat 
“İmar Barışı” gibi bir yok ediş düzeni ülkemiz tarihinde bugüne kadar 
görülmemiştir.

Yerel yönetimler yerelde, demokrasinin halka en yakın halkasıdır. Ne 
yazık ki  Yerel yönetimlerin özerk yapısı bozuldu. Demokratik bir 
şekilde seçilen yerel yöneticiler görevden alınarak yerlerine kayyum 
atandı. İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir gibi büyük illerin belediye 
başkanları da görevlerinden alındıkları gibi, neden alındıkları da bugü-
ne kadar açıklanmadı.

Ayrıca kentler de, Kentsel dönüşüm uygulamaları ve yapılan çeşitli 
imar hareketleri, kentlerin yeniden yapılandırılması çerçevesinde sağ-
lıklı bir çevre de yaşama ve mülkiyet haklarını yok sayıyor. Doğal ve 
yapılı yaşam çevrelerine el konuluyor.

Orman alanları, kıyılar, milli parklar, meralar, yaylalar, doğal sit alan-
ları yıkımın ve plan dışı yapılaşmadan önemli ölçüde etkileniyor. 
Üstelik İmar Barışı adı altında getirilen imar affı konusu, ülkemizin 
topraklarını inşaat sektörünün bir arazisi haline dönüştürüyor. Ayrıca 
insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokuyor. Bugün İstan-
bul başta olmak üzere kentlerimiz beş afetle karşı karşıya bulunuyor. 
Yine yapılmamasını düşündüğümüz Kanal İstanbul ve benzeri alt yapı 
projeleri, eğer yapılırsa, yeni sorunlu alanlar ortaya çıkaracak, yaşan-
maz bir İstanbul yaratacaktır.

Yerel yönetimler demokrasinin önemli araçlarıdır. Bir ülkede demok-
rasi olması için yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığının olması la-
zım. Ne yazık ki her şey yürütmenin lehine değişmiştir. Ayrıca de-
mokrasi için güçler ayrılığının yanında, laiklik ve sosyal adaletin de 
olması lazım. Laiklik ve sosyal adalette sorun var.  Yargı büyük ölçüde 
bağımlı hale gelmiştir.

Yapılı ve doğal çevrenin plan dışı yapılaşması, kaynakların acımasız-
ca tüketilmesinin önlenmesi için uzun vadeli bir çevre politikasının 
oluşturularak kullanılması mümkündür. Kentlerin yeniden üretici ni-
teliğini öne çıkararak kimlikli ve yaşanabilir bir niteliğe kavuşması 
gerekiyor. Bunun için demokratik bir işleyişin olması gerekiyor.

Yerel Yönetim Seçimleri sürecinde; kentlerimizi haksız kazancın bir 
cenneti haline getirerek, kent yaşamını yaşanmaz kılanlara ve mesle-
ğimizi yapamaz hale getirenlere karşı örgütlü bir seslenişe ihtiyacımız 
var. Bu anlayışla hareket edileceğinin bilinmesini isteriz. Mesleğimi-
zin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak demokratik bir işleyişe, 
adaletli ve sağlıklı kentlerin yaratılmasına ihtiyaç var. İnsanı ve do-
ğayı sömürmek yerine, insanı doğanın ve kentlerin merkezine koyan, 
doğayı koruyan, demokratik ve katılımcı kent yönetimlerine ihtiyacı-
mız var. Temel hak ve özgürlüklere saygılı bir ülke olmaya, çekinilerek 
bakılan bir ülke olmak yerine, güven duyularak bakılan bir ülke olma-
lıyız. Bunun için daha çok birliğe ve dayanışma içinde bir mücadele 
yürütmeye ihtiyacımız var.

Bu duygularla danışma kurulumuzun üyelerini ve aramızda bulunan 
meslektaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Kuzey Marmara Otoyolu`nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sı-
rasında beton blokun düşmesi sonucu bir işçi yaralandı, enkaz altında kalan 3 işçi 
ise hayatını kaybetti. 30 metre yüksekliğindeki 7 no`lu viyadükte ayak başı mon-
tajı sırasında yaşanan olay, montajı yapılan parçanın dökülen betonun ağırlığını 
taşımaması nedeniyle gerçekleşti. Yaralanan ve hayatını kaybeden işçiler de bu 
blok üzerinde çalışanlardı.

Olayın hemen ardından Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği, “toplum sağlığının ve ah-
lakının zedelenmemesi, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi ve çalışmaların 
sekteye uğramaması için” olayla ilgili yayın yasağı getirdi. Böylece işçi sağlığı ve 
güvenliğini ihmal ederek işçilerin ölmesine neden olmanın değil, bu ölümlerin ha-
berini yapmanın toplum sağlığı ve ahlakını zedelediğini öğrenmiş olduk.

Türkiye iş cinayetlerinde Avrupa`da ilk, dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor. Ül-
kemizde en fazla iş cinayeti inşaat işkolunda yaşanıyor. Son beş yılda 10 binden 
fazla işçi cinayet kurbanıyken bunlardan 2300`ü inşaatlarda yaşamını yitirdi.

Kayıt dışı istihdam, denetimsizlik ve cezasızlık, işçi sağlığı ve iş güvenliğini hiçe 
sayan işyeri koşulları, işin hızlı bitirilmesi için uzun çalışma saatleri ve iş yükü, 
sendikasızlık ve örgütlenmenin önüne konulan büyük engeller; iş cinayetleri ko-
nusunda Türkiye`nin Avrupa`da ve dünyadaki üst sıralardan neden düşmediğini 
açıkça gösteriyor.

İnşaat sektöründe iş cinayetlerini durdurmak mümkündür. Odamızın büyük 
önem verdiği, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlediği, raporlar hazırladığı işçi 
sağlığı ve iş güvenliği konusunda ciddi bir birikimimiz vardır. Yeter ki siyasetin 
özneleri, kamu kurumlarının idarecileri ve sektörün tüm bileşenleri bu cinayetleri 
fıtrat olarak görmesin, sorunu görmezden gelerek çözüm üretecek kararlar almak-
tan kaçınmasınlar.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, hayatını kaybeden işçilerimizin yakınlarına sa-
bır, yaralanan işçimize acil şifalar diliyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

İnşaatlarda İşçi Ölümleri Kader Olmaktan Çıkarılmalıdır!
*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun, Gebze`deki viyadük inşaatında yaşanan iş cinayetiyle ilgili açıklaması. 29.11.2018.
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe 
girecek olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin Bölgesel ‘1. Genel Konular Uy-
gulama Eğitim Seminerleri`, Diyarbakır Şubemizin yürütücülüğünde, 10-11 Kasım 
2018 tarihlerinde, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi`nde düzenlendi.

Seminerin, açılış konuşmasını İMO Diyarbakır Şube Başkanı Nihat Noyan ve Mes-
lek İçi Eğitim Kurulu Başkanı Nusret Suna yaptı. 

Eğitim Seminerinin ilk gününde;

Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu: Genel Hükümler (TBDY-2018 Bölüm 1), Tür-
kiye Deprem Tehlikesi Haritası (TDTH-2018) ve Türkiye Bina Deprem Yönetme-
liğinde Deprem Yer Hareketi (TBDY-2018 Bölüm 2), Deprem Etkisi Altında De-
ğerlendirme ve Tasarım İçin Genel Esaslar (TBDY-2018 Bölüm 3), Deprem Etkisi 
Altında Dayanıma Göre Tasarım İçin Hesap Esasları (TBDY-2018 Bölüm 4)

Prof. Dr. Zekai Celep: Deprem Etkisi Altında Betonarme Binaların Tasarımı İçin 
Özel Kurallar (TBDY-2018 Bölüm 7)

Dr. Ş. Şeref Polat: Örnek BA-1: Süneklik düzeyi yüksek 6 katlı betonarme perdeli/
çerçeveli bina taşıyıcı sisteminin Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile hesabı ve ta-
sarım Dr. Öğr. Üyesi Eren Vuran: Örnek BA-2: Burulma Düzensizliği olan süneklik 
düzeyi bakımından karma 8 katlı betonarme perdeli/çerçeveli bina taşıyıcı sistemi-
nin Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile hesabı ve tasarımı

Yük. İnş. Müh. Abdullah Karaçöp: Örnek BA- 3: Süneklik düzeyi yüksek 12 katlı be-
tonarme perdeli/kirişsiz döşemeli bina taşıyıcı sisteminin Mod Birleştirme Yöntemi 
ile hesabı ve tasarımı sunumlarını yaptı.

Eğitim Seminerinin İkinci gününde;

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Vatansever: Deprem Etkisi Altında Çelik Binaların Tasarı-
mı İçin Özel Kurallar (TBDY 2018 Bölüm 9), Örnek Ç-1: Süneklik düzeyi yüksek 
moment aktaran çelik çerçeveli bina taşıyıcı sisteminin hesabı ve tasarımı, Örnek 
Ç-2: Süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçeveli bina taşıyıcı sistemi-
nin hesabı ve tasarımı, Örnek Ç-3: Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çaprazlı çelik 
çerçeveli bina taşıyıcı sisteminin hesabı ve tasarımı

Doç. Dr. Havvanur Kılıç: Deprem Etkisi Altında Temel Zemini Davranışı ve Temel 
Tasarımı (TBDY-2018 Bölüm 16), Örnek Z-I-1: Zemin araştırmaları, Veri Raporu ve 
Geoteknik Rapor hazırlanması

Öğr. Gör. Dr. Murat Ergenekon Selçuk: Örnek Z-I-2: Yüzeysel temeller için statik 
yükler ve deprem etkisi altında tasarım örneği, Örnek Z-I-3: Bodrum perdelerinin 
ve dayanma yapılarının deprem etkisi altında hesabı sunumlarını yaptı.

Seminere 500`den fazla kişi katıldı.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Uygulama Eğitimi 
Seminerlerinin Üçüncüsü Diyarbakır’da Yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe 
girecek olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin Bölgesel ‘1. Genel Konular Uy-
gulama Eğitim Seminerleri`, Trabzon Şubemizce, 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi`nde dü-
zenlendi.

Seminerin, açılış konuşmasını İMO Başkanı Cemal Gökçe ve İMO Trabzon Şube 
Sekreter Üyesi Muzaffer Aydın yaptı.

Eğitim Seminerinin ilk gününde;

Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu Genel Hükümler (TBDY-2018 Bölüm 1), Türkiye 
Deprem Tehlikesi Haritası (TDTH-2018) ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde 
Deprem Yer Hareketi (TBDY-2018 Bölüm 2), Deprem Etkisi Altında Değerlendirme ve 
Tasarım İçin Genel Esaslar (TBDY-2018 Bölüm 3), Deprem Etkisi Altında Dayanıma 
Göre Tasarım İçin Hesap Esasları (TBDY-2018 Bölüm 4)

Prof. Dr. Zekai Celep; Deprem Etkisi Altında Betonarme Binaların Tasarımı İçin Özel 
Kurallar (TBDY-2018 Bölüm 7),

Dr. Ş. Şeref Polat; Örnek BA-1: Süneklik düzeyi yüksek 6 katlı betonarme perdeli/
çerçeveli bina taşıyıcı sisteminin Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile hesabı ve tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Eren Vuran; Örnek BA-2: Burulma Düzensizliği olan süneklik düzeyi 
bakımından karma 8 katlı betonarme perdeli/çerçeveli bina taşıyıcı sisteminin Eş-
değer Deprem Yükü Yöntemi ile hesabı ve tasarımı

Y. İnş. Müh. Abdullah Karaçöp; Örnek BA- 3: Süneklik düzeyi yüksek 12 katlı beto-
narme perdeli/kirişsiz döşemeli bina taşıyıcı sisteminin Mod Birleştirme Yöntemi 
ile hesabı ve tasarımı sunumlarını yaptı.

Eğitim Seminerinin İkinci gününde; 

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Vatansever; Deprem Etkisi Altında Çelik Binaların Tasarı-
mı İçin Özel Kurallar (TBDY 2018 Bölüm 9), Örnek Ç-1: Süneklik düzeyi yüksek 
moment aktaran çelik çerçeveli bina taşıyıcı sisteminin hesabı ve tasarımı, Örnek 
Ç-2: Süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçeveli bina taşıyıcı sisteminin 
hesabı ve tasarımı, Örnek Ç-3: Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çaprazlı çelik 
çerçeveli bina taşıyıcı sisteminin hesabı ve tasarımı

Doç. Dr. Özer Çinicioğlu; Deprem Etkisi Altında Temel Zemini Davranışı ve Temel 
Tasarımı (TBDY2018 Bölüm 16)

Doç. Dr. Saadet Berilgen; Örnek Z-I-1: Zemin araştırmaları, Veri Raporu ve Geotek-
nik Rapor hazırlanması, Örnek Z-I-2: Yüzeysel temeller için statik yükler ve dep-
rem etkisi altında tasarım örneği, Örnek Z-I-3: Bodrum perdelerinin ve dayanma 
yapılarının deprem etkisi altında hesabı sunumlarını yaptı.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Uygulama Eğitimi 
Seminerlerinin Dördüncüsü Trabzon’da Yapıldı
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İnşaat Mühendisleri Odası Uluslararası 9. Deprem Mühendisliği 
Konferansı Düzenleme Kurulu Toplantısı Yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, 1 Ocak 2019 tarihinde 
yürürlüğe girecek olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin Bölgesel ‘1. 
Genel Konular Uygulama Eğitim Seminerleri`, İzmir Şubemizce, 24-25 
Kasım 2018 tarihlerinde, Tepe Kule Kongre Merkezi Anadolu Salonu`nda 
düzenlendi.

Seminerin, açılış konuşmasını İMO Başkanı Cemal Gökçe ve İMO İzmir 
Şube Başkanı Gürkan Erdoğan yaptı.

Eğitim Seminerinin ilk gününde;

Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu Genel Hükümler (TBDY-2018 Bölüm 
1), Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası (TDTH-2018) ve Türkiye Bina Dep-
rem Yönetmeliğinde Deprem Yer Hareketi (TBDY-2018 Bölüm 2), Deprem 
Etkisi Altında Değerlendirme ve Tasarım İçin Genel Esaslar (TBDY-2018 
Bölüm 3), Deprem Etkisi Altında Dayanıma Göre Tasarım İçin Hesap Esas-
ları (TBDY-2018 Bölüm 4)

Prof. Dr. Zekai Celep; Deprem Etkisi Altında Betonarme Binaların Tasarı-
mı İçin Özel Kurallar (TBDY-2018 Bölüm 7),

Dr. Ş. Şeref Polat; Örnek BA-1: Süneklik düzeyi yüksek 6 katlı betonarme 
perdeli/çerçeveli bina taşıyıcı sisteminin Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi 
ile hesabı ve tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Eren Vuran; Örnek BA-2: Burulma Düzensizliği olan sü-
neklik düzeyi bakımından karma 8 katlı betonarme perdeli/çerçeveli bina 
taşıyıcı sisteminin Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile hesabı ve tasarımı

Y. İnş. Müh. Abdullah Karaçöp; Örnek BA- 3: Süneklik düzeyi yüksek 12 
katlı betonarme perdeli/kirişsiz döşemeli bina taşıyıcı sisteminin Mod Bir-
leştirme Yöntemi ile hesabı ve tasarımı sunumlarını yaptı.

Eğitim Seminerinin İkinci gününde;

Prof.Dr. Erkan Özer: Deprem Etkisi Altında Çelik Binaların Tasarımı İçin 
Özel Kurallar (TBDY 2018 Bölüm 9)

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Vatansever: Örnek Ç-l: Süneklik düzeyi yüksek 
moment aktaran çelik çerçeveli bina taşıyıcı sisteminin hesabı ve tasarımı; 
Örnek Ç-2: Süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçeveli bina 
taşıyıcı sisteminin hesabı ve tasarımı; Örnek Ç-3: Süneklik düzeyi yüksek 
dışmerkez çaprazlı çelik çerçeveli bina taşıyıcı sisteminin hesabı ve tasarı-
mı

Prof. Dr. Kutay Özaydın: Deprem Etkisi Altında Temel Zemini Davranışı 
ve Temel Tasarımı (TBDY-2018 Bölüm 16)

Doç. Dr. Özer Çinicioğlu: Örnek Z-I-l: Zemin araştırmaları, Veri Raporu 
ve Geoteknik Rapor hazırlanması; Örnek Z-I-2: Yüzeysel temeller için sta-
tik yükler ve deprem etkisi altında tasarım örneği; Örnek Z-I-3: Bodrum 
perdelerinin ve dayanma yapılarının deprem etkisi altında hesabı sunum-
larını yaptı.

Seminere yaklaşık bin kişi katıldı.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Uygulama Eğitimi 
Seminerlerinin Beşincisi İzmir’de Yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına İstanbul Şube-
si ve Türkiye Deprem Vakfı Deprem Mühendisliği Komi-
tesi ile birlikte 2020 Haziran ayında düzenlenecek Ulus-
lararası 9. Deprem Mühendisliği Konferansı Düzenleme 
Kurulu toplantısı 19 Kasım 2018 tarihinde İMO İstanbul 
Şubesi`nde yapıldı.

Toplantıda konferansın birinci duyurusunun oluşturul-
ması, çağrılı konuşmacılar ve konferansın çalışma progra-
mı konuları görüşüldü.

Toplantıya İMO Başkanı Cemal Gökçe, İstanbul Şube 
Başkanı Nusret Suna, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. Kutlu 
Darılmaz, Doç. Dr. Kutay Orakçal, Doç. Dr. Murat Ser-
dar Kırçıl, Doç. Dr. Özer Çinicioğlu, Yrd. Doç. Dr. Gökçe 
Tönük, Dr. Cüneyt Tüzün, Sinem Kolgu, Rezan Bulut, 
Korhan Deniz Dalgıç, Ömer Faruk Halıcı katıldı.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB tarafından başla-
tılan “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize Ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” 
başlıklı kampanyaya ilişkin üyelere açık mektup gönderdi. Mektupta; mühen-
dis, mimar, şehir plancılarının haklarının gasp edilmesine karşı mücadelede bir-
likte hareket etme çağrısı yapıldı.

Sevgili Meslektaşım,

Yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz giderek derinleşiyor.

Son on beş yılın zirvesini aşan enflasyon oranları, ekonomimizin kaldırama-
yacağı düzeye ulaşan döviz kurları, faizler, reel sektör borçları ve işsizlik ile so-
runlarımız büyümeye devam ediyor. Kamu maliyesinde daralma öngörülüyor, 
kıdem tazminatı fonu ve bireysel emeklilik sistemi genişletilmeye çalışılıyor, 
esnek-güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaştırılıyor, çalışanlardan alınan vergi-
ler ve halktan alınan dolaylı vergiler artırılıyor, sosyal yardımlarda kısıtlamalara 
gidiliyor ve ücretler baskı altına alınıyor.

Bu süreç, parçası olduğumuz toplum ile beraber mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarını da ciddi düzeylerde etkiliyor. Haklarımızın budanması, işten atılmak ve 
ücretlerimizin enflasyon karşısında erimesi gibi bir dizi sorun karşımıza çıkıyor.

Sorunlar karşısında dayanışma içerisinde olmamız ve bir arada mücadele etme-
miz gerekiyor. Birliğimiz; meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini savunmak ve 
sorunlarımıza çözüm sağlanması amacıyla bir kampanya başlattı. “Krize Karşı 
Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” başlığı ile yürüteceği-
miz kampanyada başlıca beş talebimiz var. Taleplerimiz şunlar:

1-SGK`yı Göreve Davet Ediyoruz! Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Asgari Ücretlerine İlişkin Protokol İvedilikle Tekrar Yürürlüğe Ko-
nulmalıdır!

2-Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük 
Hakları İyileştirilmeli, Emeklilerin Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine Çekilme-
lidir!

3-OHAL KHK`ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Bütün 
Hakları ile İşlerine İade Edilmelidir!

4-TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere Son Verilmelidir! 
5-Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır!

Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi gündeme taşıyacağımız kampanya süre-
since çeşitli düzeylerde çalışmalar yürütecek ve etkinlikler gerçekleştireceğiz. 
Kampanyanın etkili olması ve olumlu sonuçların alınabilmesi ancak üyelerimi-
zin bu talepleri sahiplenmesine ve çalışmalarda aktif olarak yer almasına bağ-
lıdır. 

Birliğimizin örgütlü gücü ile yürüteceğimiz çalışmalarda olumlu sonuçlar elde 
etmemiz bu kampanyayı hepimizin sahiplenmesine bağlı olacaktır.

Aklımızın ve umudumuzun yolu açık olsun.

Esenlik dilekleri ve saygılarımızla.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Geçtiğimiz yıl Yeni Şafak Gazetesi`nde çıkan ve logomuzda bulunan 
Sarı-Kırmızı renkleri terör örgütü sempatizanlığı olarak gösteren habe-
re açtığımız tazminat davasının Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi 
tarafından reddedilmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanımız Emin KO-
RAMAZ tarafından 17 Kasım 2018 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

SARI KIRMIZI RENKLERİN TERÖRLE İLİŞKİLENDİRİLMESİNİ ASLA 
KABUL ETMEYECEĞİZ!

21 Ekim 2017 tarihli Yeni Şafak gazetesinde Ahmet Fatih Erturan im-
zasıyla yayınlanan ve TMMOB`nin logosunda bulunan “sarı-kırmızı” 
renkleri terör örgütü sempatizanlığının delili olarak gösteren habere iliş-
kin açtığımız tazminat davası, Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi ta-
rafından karara vardı.

Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen skandal karar-
da, söz konusu içeriğin “görünen gerçekliğin yorum da katılarak haber-
leştirilmesi” olduğuna hükmedilerek, tazminat talebimiz reddedildi.

Mahkemenin akla ve izana aykırı bu kararı “Sarı-Kırmızı” renklerin terör 
örgütleriyle özdeşleştirildiğin kabulü anlamına gelmektedir. Herhangi 
iki rengin terör ile özdeşleştirmenin abesliği bir yana, “Sarı ve Kırmızı” 
renkler yıllardan bu yana TMMOB`nin logosunda yer aldığı gibi, Türki-
ye Cumhurbaşkanlığı Forsunda, Yargıtay Başkanlığı logosunda ve dahası 
milyonlarca taraftarın gönül verdiği başta Galatasaray olmak üzere çok 
sayıda spor kulübünün amblemlerinde de yer almaktadır. Sarı-Kırmızı 
renkleri terör örgütleri ile özdeşleştirmek, tüm bu kurum ve kuruluşları, 
milyonlarca yurttaşımızı terörle ilişkilendirmek, terör örgütü sempati-
zanlığıyla suçlamak anlamına gelmektedir.

Birliğimizin ve logomuzun herhangi bir biçimde terör örgütüyle ilişki-
lendirilmesini kabul etmediğimiz gibi, mahkemenin verdiği bu kararı da 
kabul etmiyoruz. Toplumu bölmeyi amaçlayan bu yaklaşımların bugüne 
kadar karşısında olduğumuz gibi, bundan sonra da karşısında olacağımı-
zın bilinmesini istiyoruz.

Emin KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Krize Karşı Yürütülen 
Kampanyaya İlişkin Üyelere 
Mektup

Sarı Kırmızı Renklerin 
Terörle İlişkilendirilmesini 
Asla Kabul Etmeyeceğiz
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, iktidarın yanlış eko-
nomi politikaları nedeniyle yaşanan krizin faturasının halka kesilmesine 
itiraz etmek amacıyla 19 Kasım 2018 tarihinde TMMOB`de bir basın 
toplantısı yaparak “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize Ve Haklarımıza 
Sahip Çıkacağız!” başlıklı kampanya başlatıldığını duyurdu.

Basın toplantısında kampanyanın ana hatları ve talepler ifade edilerek 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının haklarına sahip çıkmak için ülke 
çapında yürüteceği kampanya sürecine ilişkin bilgi verildi.

Kampanya kapsamında kitlesel basın açıklamaları, sorunlara yönelik ça-
lıştaylar, TBMM ve Bakanlıklar ile görüşmeler, binalarımıza pankartlar 
asılması, broşür dağıtımları ve üyelere yönelik toplantılar yapılması gibi 
etkinlikler gerçekleştirilecek.

“Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize Ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” 
ana başlığı ile yürütülecek kampanyanın beş alt başlığı ise şöyle;

1-SGK`yı Göreve Davet Ediyoruz! Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancılarının Asgari Ücretlerine İlişkin Protokol İvedilikle Tekrar 
Yürürlüğe Konulmalıdır!

2-Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve 
Özlük Hakları İyileştirilmeli, Emeklilerin Koşulları İnsanca Yaşam Düze-
yine Çekilmelidir!

3-OHAL KHK`ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Bütün Hakları ile İşlerine İade Edilmelidir!

4-TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere Son Verilme-
lidir!

5-Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır!

  
TMMOB Yönetim Kurulu başkanı Emin Koramaz`ın kampanya süreci-
nin duyurusuna yönelik yaptığı açıklama metnine www.imo.org.tr ad-
resinden ulaşabilirsiniz.

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca ücretli 
çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2019 yılı için 
brüt 4500 TL olarak tespit edildi.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu 
hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan “Birliğin 
ve Bağlı Odaların Amaçları” maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim 
Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari 
Ücreti 2019 yılı için brüt 4500 TL olarak tespit edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu`nun 24 Kasım 2018 tarihli toplantısında 
“Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2019 yılı ilk 
işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 4500 TL olarak 
belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık 
alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu 
müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, 
uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu 
durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan 
sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına” karar 
verildi.

Krize Karşı Emeğimize, 
Mesleğimize Ve Haklarımıza 
Sahip Çıkacağız

Mühendis, Mimar Ve Şehir 
Plancıları İçin 2019 Yılı Asgari 
Ücreti 4500 TL Olarak Belirlendi

TMMOB tarafından hazırlanan “Krize Karşı 
Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip 
Çıkıyoruz” broşürü yayınlandı.

Broşüre www.imo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TMMOB ‘Krize Karşı Emeğimize, 
Mesleğimize Ve Haklarımıza Sahip 
Çıkıyoruz’ Broşürü Yayınlandı
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Kadınların Eşitlik Ve Özgürlük Mücadelesini Ve Bu Mücadele Yolunda 
Sürdürdüğü Dayanışmayı Selamlıyoruz

25 Kasım 1960, Dominik Cumhuriyeti`nde diktatörlüğe karşı mücade-
lede sembol haline gelen Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü gündür.

1981 yılında Latin Amerika Kadınlar Kongresi`nde Mirabel kardeşler 
anısına 25 Kasım tarihi “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Da-
yanışma ve Mücadele Günü” olarak ilan edildi.

1999 yılında ise Birleşmiş Milletler 25 Kasım`ı resmi olarak “Kadına Yö-
nelik Şiddettin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” 
olarak benimsenmesine karar verdi.

Bugün, kadına yönelik şiddetin devletin uyguladığı politikalarla nasıl iç 
içe geçtiğini gösteren ve kadın dayanışmasının şiddetle mücadelede en 
önemli dayanak olduğunu ifade eden bir gün olarak anılıyor. Dünyanın 
her yerinde kadınlar bugünü etkinlikler, eylemlilikler düzenleyerek, mü-
cadeleyi yükselttikleri bir gün olarak anıyorlar.

Avrupa Kadın Hakları Girişimi`nin, kadınların vazgeçilmez ve 
ertelenemez bu mücadele günü için yayımladığı bildiri şöyle: 
  
“Mirabel kardeşlerin bu katliamı ibret-i alem tarzında tüm dünya ka-
dınlarını, en çok da demokrasi ve devrim mücadelesine katılan kadınları 
korkutmak, sindirmek ve baskı altında tutmak için yapılmıştır. Sistemin 
sahipleri kadınların örgütlü gücünden korkuyor. Çünkü tarih defalarca 
gösterdi ki dizginlerinden boşalan kadınların öfkesi onların saltanatları 
için büyük bir tehlike. Dünyanın neresinde olursa olsun kadınların öz-
gürlük haykırışları her türlü baskıya rağmen hiç bir zaman susturulama-
dı ve susturulamayacak, çünkü kadını isyana teşvik eden tüm koşullar 
dün olduğu gibi bugün de mevcut. Baskının olduğu yerde isyan etmek 
meşrudur.”

Ülkemizde de var olan ve her geçen gün artmakta olan baskının, şidde-
tin en çok etkilediği kesimlerden biri kuşkusuz kadınlar. 2018 yılı itibari 
ile 335 kadının çoğunlukla eşleri, eski eşleri ya da 1. dereceden yakınları 
tarafından öldürüldüğü, kadın cinayetlerinin son 14 yılda 4 kat arttığı 
ülkemizde, kadınlar her gün daha fazla sindirilmeye, sömürülmeye, sus-
turulmaya ve ev/aile içine hapsedilmeye çalışılıyor.

2008 yılından beri şiddetten hayatını kaybeden kadınlar için dijital bir 
anıt uygulaması olan Anıt Sayaç ile her yıl giderek artan sayılarda, top-
lamda 2424 kadının, yalnızca kadın olmaktan kaynaklanan bir nedenle, 
yani yalnızca cinsiyetleri nedeni ile yaşamlarını yitirdiklerine tanık ol-
duk. Elbette kaybettiğimiz her bir canı yalnızca istatiksel bir veri olarak 
algılamıyoruz, ancak olayın büyüklüğünü gözler önüne sermekten ve 
takipçisi olmaktan kaçınmayacağız.

Şiddetin bu kadar yaygın hale gelmesinde siyasal iktidarların uygula-
dığı bio-sosyo-ekonomik politikaların çok etkili olduğunu biliyoruz. 

Kadınların doğrudan bedenlerine, giyinme ve yaşama şekillerine, hatta 
ses tonlarına müdahale etme cüretini gösteren eril zihniyete tahammül 
etmek zorunda olmadığımızı bulunduğumuz platformlarda dile getire-
ceğiz.

Kadına yönelik şiddet; her yaştan, her eğitim grubundan, her bölge ve re-
fah düzeyinden kadınlar için tehdit oluşturuyor. Bununla birlikte kadın-
ların istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısı kadardır ve tüm 
eğitim düzeylerinde çalışan kadınlar erkeklerden yüzde 17,8 daha düşük 
ücretler almaktadır. Kadın işsizlik oranı yüzde 14,6, genç kadın işsizli-
ği ise yüzde 25,6`dır.  Çalışma yaşamındaki kadınların yüzde 44`ünün 
hiçbir güvencesi yoktur. Bu veriler, kadınların çalışma hayatındaki en 
önemli üç sorununu ortaya koyuyor; düşük ücret, işsizlik ve sigortasız 
çalıştırılma. Kadınların yüzde 23,2`si işe alım sürecinde ayrımcılık yaşa-
makta ve yüzde 92`si sendikasız çalıştırılmaktadır. Bu tablo, ekonomik 
şiddetin ve eşitsizliğin boyutlarını ortaya koymaktadır.

Ülkemizdeki bu vahim gerçeklikten İnşaat Mühendisi kadınlar olarak 
bizler de payımıza düşeni alıyoruz. Son derece yüksek orandaki işsizlik, 
özellikle yeni mezun genç kadın meslektaşlarımızı mağdur durumda bı-
rakıyor. Henüz meslek yaşamlarının başında karşılaştıkları bu olumsuz 
durum onları, hem mesleklerini uygulama pratiklerine hem de çalışma 
yaşamına karşı antipati oluşturacak bir duruma itiyor. Bu durum ça-
lışma imkanı olarak meslek dışı alanlara yönelmelerine  neden oluyor. 
Üniversite mezunu/istihdam dengesi kurulmaksızın açılan İnşaat Mü-
hendisliği eğitimi veren bölümlerin çokluğu genç mezun arkadaşlarımı-
zın karşısına böyle bir olumsuzluk olarak çıkıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi ve şiddetle mücadelenin te-
mel ayağı sadece kadınların değil tüm toplumun örgütlenmesine bağlı-
dır.

Ancak biz kadınlar; kadına şiddetle mücadele yollarının tariflendiği ya-
sal ve kurumsal haklarımızın geliştirilmesinde toplumun tüm kesimle-
riyle birlikte çalışarak sonuç almayı hedeflemekteyiz.

Ve biliyoruz ki;  baskının arttığı her yerde özgürlük talepleri de artar. 
Onun için bu dönem  “Kadınlar Birlikte Güçlü” diyerek mücadeleyi yük-
selttiğimiz bir dönem olacak.

Mirabel kardeşlerin mücadelesinin kelebek etkisiyle bizlere kadar ulaşa-
cağına inanıyoruz.

Direnmenin, dayanışmanın, yan yana durmanın gücüyle kadın 
dayanışmasını selamlıyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu

*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Mücadele 
günü nedeniyle yapılan açıklama.
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Şubelerden haberler

Trabzon Şubemizde Tiyatro Gösterimi

İMO Trabzon Şubesi 24 Kasım 2018 tarihinde Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi`nde, 
meslektaşlarımız Çağatay Sorguç ve Cemre Can Avcı`nın oynadığı Trabzon Seyir 
Tiyatrosunun “Uçurtmanın Kuyruğu” adlı oyununu sergiledi.

Trabzon Şubemizde Genç Mühendis Adayları Baret 
Giydi

Gümüşhane`de faaliyete geçen İMO Gümüşhane İl Temsilciliği tarafından 
Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği birinci sınıf öğrencilerine yönelik 
olarak ‘Baret Giyme Etkinliği` düzenlendi.

Rektörlük binası önünde yapılan etkinlikte Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek 
ve Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası Gümüşhane İl Temsilcisi Onur Doruk, 
İnşaat Mühendisliği birinci sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

Trabzon Şubemizde Cumhuriyet Haftası Etkinliği

İMO Trabzon Şube Kadın Komisyonu, Cumhuriyetin 95. yıl dönümünde Gazi 
Anadolu Lisesi`ndeydi. Mesleğimizin tanıtımını yaparak hem Atatürk`ün 
kadınlara açtığı mühendislik yolu hem de cumhuriyetin bizlere getirdiği 
kazanımlar ile ilgili söyleşi düzenlendi.

Manisa Şubemizde Ribat Panel Tanıtım Yenilikçi 
Çatı ve Cephe Sistemi Semineri

İMO Manisa Şubesi, 8 Kasım 2018 tarihinde, “Ribat Panel Tanıtım Yenilikçi Çatı 
ve Cephe Sistemi” semineri düzenledi. Seminer, Yard. Doç. Dr. M. Sami Döven, 
İnş. Müh. İhsan Taze ve End. Müh. Korkut Akagündüz`ün sunumunda Şube 
Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Manisa genç-İMO  Çelik Yapıların Tasarım ve 
Yapım Esasları Semineri

İMO Manisa Şubesi`nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü genç-İMO öğrencileri için düzenlediği “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım 
Esasları” semineri, Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Oğuz Özgür Eğilmez`in sunumunda, 5 Kasım 2018 Pazartesi günü Mühendislik 
Fakültesi Seminer Salonunda gerçekleşti.

Manisa Şubemizde SPK Gayrimenkul-Konut 
Değerleme Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Kursu

İMO Manisa Şubesi tarafından, Gayrimenkul Değerleme Uzmanları İnş. Müh. Sadık 
Serhat Çınar ile İnş. Müh. Atilla Hakan Özel tarafından 27 Ekim- 4 Kasım 2018 
tarihleri arasında Şube Konferans Salonunda gerçekleştirilen, SPK Gayrimenkul-
Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık Kursu tamamlandı.
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Manisa genç-İMO Teknik Gezi Düzenledi

İMO Kocaeli Şubesi, 3 
Kasım 2018 Cumartesi 
günü Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü 
genç-İMO öğrencileri için 
Bayraklı/İzmir`de bulunan 
“Biva TOWER”a teknik gezi 
gerçekleştirdi.

Kocaeli Şubemizde Kent İçi Raylı Sistemler 
Semineri

İMO Kocaeli Şubesi tarafından “Kent İçi Raylı Sistemler Semineri” düzenlendi. 
İMO Eğitim Salonu`nda gerçekleşen seminer Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Dr. Selim Dündar tarafından verildi. Programa ayrıca şube yönetim kurulu üyeleri, 
mühendisler ve öğrenciler katıldı.

Kocaeli Şubemize Müteahhitler Birliği`nden Ziyaret

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik ve beraberindeki yeni yönetim 
kurulu üyeleri İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok ve yönetim kurulunu 
ziyaret etti.

Kocaeli Şubemizden Baro Başkanına Ziyaret

İMO Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kocaeli Barosu`nu 
ziyaret ederek yeni başkan Bahar Gültekin Candemir ve yönetimine başarılar 
diledi.

İzmir Şubemizde TSEN 206`ya Göre Çevresel Etki 
Sınıfları İçin Beton Tasarımı Semineri

İnş. Müh. İrfan Kadiroğlu`nun sunduğu `TSEN 206`ya Göre Çevresel Etki 
Sınıfları İçin Beton Tasarımı` konulu seminer 15 Kasım 2018 tarihinde İMO İzmir 
Şubesi`nde gerçekleşti.

İzmir Şubemizde Yeni Deprem Yönetmeliğinde 
Betonarme Yapıların Hesap Kriterleri Semineri

İMO İzmir Şubesi`nin düzenlediği, Dr. Özgür Bozdağ`ın sunduğu “TBDY 2018 
2, 3 ve 7. Bölüm Kapsamında Betonarme Yapıların Hesap Kriterleri” konulu 
eğitim 10-17 Kasım 2018 tarihlerinde 13.00-18.00 saatleri arasında Şube binasında 
gerçekleşti.

Şubelerden haberler
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genç-İMO İzmir Tünel İnşaatı Teknik Gezisi 
gerçekleşti

10 Kasım 2018 Cumartesi günü Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs 
Terminali ve Çevre Yolu Bağlantı Yolu 2. Etap Şantiyesi(Buca-Bornova Tüneli) 
teknik gezisi gerçekleştirildi.

Gezi saat: 09.30 ve saat: 13.30 olmak üzere iki grup olarak gerçekleştirildi.

İzmir Şubemizde Kazı Çukurlarının Desteklenmesi 
İle İlgili Uyulacak Esaslar Eğitimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün 31.08.2018 Tarih 
018/10 numaralı genelgesi ekinde gönderilen “Kazı Çukurlarının Desteklenmesi 
İle İlgili Uyulacak Esaslar” konusunda İzmir`deki kamu kurum ve kuruluşlarında, 
belediyelerde ve organize sanayi müdürlüklerinde çalışan meslektaşlarımıza 
yönelik konunun daha iyi anlaşılması ve uygulanabilirliğinin kolaylaştırılması 
adına 5 Kasım 2018 tarihinde İMO İzmir Şubesi`nde meslek içi eğitim düzenlendi.

Eğitime İzmir Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Organize Sanayi Bölge 
Müdürlükleri, İzsu ve Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan meslektaşlarımız 
katıldı.

İzmir Şubemizde Bilirkişilik Temel Eğitimimiz 
Tamamlandı

İMO İzmir Şubesi tarafından 2 grup olarak düzenlenen Bilirkişilik Temel Eğitimini 
23 Ekim-6 Kasım 2018 tarihleri arasında yapıldı.

İzmir Şubemizde Sıra Dışı Mühendislik 
Uygulamaları Semineri

Yük. İnş. Müh. Alp Gökalp tarafından sunulan `Sıra Dışı Mühendislik 
Uygulamaları: Yapay Adalar İnşaat Projesi, Hazar Denizi` semineri 8 Kasım 2018 
tarihinde İzmir Şubemizde gerçekleşti.

İzmir Şubemiz Tahsin Vergin`i Andı

İMO İzmir Şubesi, 2010 yılında kaybettiğimiz İzmir Şube Başkanımız Tahsin 
Vergin için 6 Kasım 2018 tarihinde Doğançay Mezarlığında anma düzenledi.

İstanbul Şubemizde Fotoğraf Proje Atölyesi 
Değerlendirme Dersi

İMO İstanbul Şubesi`nde 15 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Şubemizde Fotoğraf 
Proje Atölyesi Değerlendirme Dersi yapıldı.
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Şubelerden haberler

İstanbul Şubemizde 13. Ulaştırma Kongresi Ön 
Hazırlık Toplantısı Yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına İstanbul ve Erzurum Şubesi 
tarafından 9-10-11 Ekim 2019 tarihinde Erzurum`da yapılacak olan 13. Ulaştırma 
Kongresi`nin ön hazırlık toplantısı 16 Kasım tarihinde Şubemizde, Erzurum 
Şubesiyle video konferans olarak yapıldı. Kongre çalışmaları ile ilgili ilk duyuru, 
düzenleme kurulunun oluşturulması ve çalışma takvimi vb. konular görüşüldü.

Toplantıya İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna,  Prof. Dr. Güngör Evren, Rezan 
Bulut, Funda Kılınç Suvakçı, Erzurum Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tortum, Doç. 
Dr. Ferhat Bingöl ve Erzurum Şube Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

İstanbul Şubemizde Ankrajlı İksa Sistemleri 
Tasarım Ve Projelendirme Esasları Semineri

İMO İstanbul Şubesi tarafından Tekil Seminerler kapsamında düzenlenen, Yük. 
İnş. Müh. Ozan Dadaşbilge`nin konuşmacı olarak katılacağı “Ankrajlı İksa 
Sistemleri Tasarım ve Projelendirme Esasları”  semineri 13 Kasım 2018 tarihinde 
Bakırköy Temsilciliğimizde, 14 Kasım 2018 tarihinde Kadıköy Belediyesi Başkanlık 
Binası Alt Salonunda ve 15 Kasım 2018 tarihinde Şubemiz Karaköy Hizmet 
Binasında gerçekleşti.

İstanbul Şubemizde İleri Excel Kursu

İMO İstanbul Şubesi, Dr. Taylan Ulaş Evcimen eğitmenliğinde 17-18 Kasım 
2018 tarihlerinde İleri Excel Kursu düzenledi. İstanbul Şubemiz Karaköy Hizmet 
Binasında gerçekleştirilen eğitime 20 üye katıldı.

İstanbul Şubemiz 10. Kargir Yapılarda Koruma ve 
Onarım Seminerinde

Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri`nin onuncusunu 20-21 Kasım 2018 
tarihlerinde, Conrad Istanbul Bosphorus Hotel Junior Balo Salonu`nda yapılıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Koruma Uygulama 
ve Denetim Müdürlüğü Taş Eğitim Atölyesi`nin, yüksek öğretim kurumlarında, 
kamuda ve özel sektörde, koruma alanındaki farklı disiplinlerde çalışan uzmanların 
bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları amacıyla düzenlediği seminere İstanbul Şube 
Yönetim Kurul Üyesi E. Fusun Sümer ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Sinem Kolgu 
katıldı.

İstanbul Şubemizde Yazı Atölyesi

İMO İstanbul Şubesinin Sosyal Kültürel Etkinlikler Kurulu tarafından planlanan 
‘`Yazı Atölyesi`` 19 Kasım 2018 tarihinde Şube Binası`nda başladı. Direktörlüğü 
Mehmet Serdar tarafından yapılan atölye çalışmasına E. Fusun Sümer, H. Ülkü Özer, 
Habip Canbilen, Harun Özüdoğru, Özer Or ve Funda Kılınç Suvakçı katıldı.

İstanbul Şubemiz: Kent İçi Ulaşım Kamusal Bir 
Haktır

İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (İDO) tarafından yapılan açıklamada, 
1 Aralık 2018 tarihinden itibaren Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve 
Adalar`dan oluşan iç hat seferlerinin kaldırılacağı duyuruldu.
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Bilindiği gibi, 1987 yılında faaliyete geçen İDO, 2011 yılında özelleştirilerek Tepe-
Akfen-Souter-Sera ortaklığına devredilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İDO`yu özelleştirerek, kent içi ulaşım hakkını serbest piyasanın insafına 
bırakmıştır.

Yerel yönetimlerin asli görev ve sorumlulukları arasında bulunan kent içi ulaşımın 
özel şirketler eliyle yürütülmesine ilişkin yapılan itirazların ne kadar haklı olduğu, 
İDO A.Ş`nin son kararıyla açığa çıkmıştır. Çünkü İDO, adı geçen hatlardaki 
seferleri “kârlı” görmediği için kaldırma kararı vermiştir.

Yerel yönetimlerin, kent içi ulaşımı kamusal bir hizmet olarak görmek ve 
düzenlemek yükümlülüğü bulunmaktadır. Kimi hizmetler özel şirketler eliyle 
yürütülmek zorunda kalınsa bile, verilen hizmet kamusaldır. Kamu işini yürüten 
şirketin ne fiyatlandırmada ne de hizmet alanlarını belirlemede keyfiyete izin 
verilir. Bu nedenle İDO`nun hat iptaline ilişkin karar almaya hakkı yoktur, böyle 
bir kararı kabul etmek mümkün değildir.

Her ne kadar 19 Kasım 2018 tarihinde İDO tarafından yapılan açıklamada, sefer 
iptal kararının İBB`nin ve Karayolları Genel Müdürlüğü`nün bazı uygulamalar 
nedeniyle kaçınılmaz olduğu vurgulansa da, İDO ile diğer kurumlar arasındaki 
çekişmenin, İstanbulluların ulaşım hakkının daraltılmasına neden olması aynı 
şekilde kabul edilebilir değildir.

İstanbul kent içi ulaşımın sorunlu olduğu kamuoyunun malumudur. Kent içi 
ulaşıma dair eleştiri ve önerilerimiz yine kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Kent 
içi ulaşım sorunu kara, deniz ve raylı sistem bütünlüğü sağlanarak, işlevsel ve 
sürdürülebilir kılınarak ve toplu taşımacılığı özendirecek ve kolaylaştıracak 
altyapının sağlanmasıyla çözülebilir.

İstanbulluların beklentisi bu yöndedir. Ancak bu beklentinin karşılık bulduğunu 
söylemek mümkün değildir. İDO`nun hat iptal kararı ise deniz ulaşımını daha da 
etkisizleştirecek, iptal edilen hatlar nedeniyle ilgili bölgelerdeki kara ulaşımını da 
olumsuz yönde etkileyecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İDO`nun hat iptal kararından 
vazgeçmesini, hatta yeni hatlar belirlenmesi, yeni seferler konulmasıyla deniz 
ulaşımının daha da işlevli hale getirilmesini talep etmektedir. Ancak bu taleple 
yetinmenin mümkün olmadığı açıktır. İDO özelleştirilmesi bütün sonuçlarıyla 
yok sayılmalı, kamunun hiçbir şekilde zarara uğratılmadan işletmenin yeniden 
kente kazandırılması sağlanmalıdır.

Çünkü kent içi ulaşım, özel şirketleri zengin etme aracı değil kamusal bir haktır.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

İstanbul Şubemizde İnşaat 4.0`da Proje Yönetimi 
Şantiye Semineri

İMO İstanbul Şubesi tarafından Meslekiçi Eğitim Seminerleri kapsamında 
düzenlenen, Doç. Dr. Zeynep Işık`ın konuşmacı olarak katıldığı “İnşaat 4.0`da 
Proje Yönetimi” semineri 19 Kasım 2018 tarihinde Şube Karaköy Hizmet Binasında 
gerçekleştirildi.

İstanbul Şubemizde Tasarımda Yardımcı 
Yazılımların Geliştirilmesi Semineri

İMO İstanbul Şubesi tarafından Tekil Seminerler kapsamında “Tasarımda 
Yardımcı Yazılımların Geliştirilmesi” semineri düzenlendi. Yük. İnş. Müh. Coşkun 
Kuzu`nun konuşmacı olarak katıldığı seminer 20 Kasım 2018 tarihinde Bakırköy 
Temsilciliğinde, 21 Kasım 2018 tarihinde Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası 
Alt Salonunda ve 22 Kasım 2018 tarihinde Şube Karaköy Hizmet Binasında 
gerçekleştirildi.

İstanbul Şubemizde 4. Sanayi Devrimi Gelişmeleri 
ve Kadın Mühendisler

İMO İstanbul Şubesi Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu, 4. Sanayi Devrimi 
Gelişmeleri ve Kadın Mühendisler konulu söyleşi düzenledi. 24 Kasım 2018 
tarihinde Şube Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşi Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi E. Fusun Sümer`in açılış konuşmasıyla başladı.

Söyleşi, Şube Yönetim Kurulu Üyesi G. Yaşın Arslanoğlu`nun (İMO Kadın İnşaat 
Mühendisleri Komisyonu Başkanı) Prof. Dr. Hacer Ansal`ın takdim etmesinin 
ardından Prof. Dr. Hacer Ansal`ın sunumuyla devam etti.

Denizli Şubemizden Trafik Kontrol Merkezine 
Teknik Gezi

İMO Denizli Şubesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 
Trafik Kontrol Merkezine teknik gezi düzenledi.

Ulaşım Dairesi Başkanı İnş. Müh. Niyazi Türlü`nün sunumuyla Denizli trafiği 
hakkında bilgiler verildi. Denizli trafiğini canlı olarak izleyerek, başlayan ve 
başlayacak uygulamalar hakkında paylaşımda bulundu. İnşaat Mühendisleri konu 
ile ilgili sorularını, görüşlerini söyleyerek Denizli trafiğinin geliştirilmesi adına, 
teknik olarak fikir alış-verişinde bulundular.

Şubelerden haberler
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Antalya Şubemizde 
10 Kasım Çelenk 
Töreni

İMO Antalya Şubesi, 
aramızdan ayrılışının 80. 
yılında, Mustafa Kemal 
Atatürk`ü manevi huzurunda 
Cumhuriyet Meydanına çelenk 
bırakarak andı. Törene Şube 
Başkanı Mustafa Balcı katıldı.

Ankara Şubemizde Kasım-Aralık Ayları Perşembe 
Seminerleri

15, 22, 29 Kasım ve 6, 13 Aralık tarihlerinde ‘Perşembe Seminerleri` düzenlenecektir. 
Seminerlerimiz ücretsiz olup tüm üyelerimize açıktır.

Ankara Şubemiz: Depremi unutmadık, 
Unutturmayacağız!

19 yıl önce bugün Düzce 7,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Başbakanlık Kriz 
Yönetim Merkezi verilerine göre 845 insanımızı yitirdiğimiz, 5 bin insanımızın 
yaralandığı depremde 12.939 bina, 2.450 iş yeri yıkıldı yada ağır hasar gördü, 3.395 
binanın da yeni can kayıplarına neden olmamak için acilen yıkılması gerektiği 
belirlendi.

Doğa olayları bin yıllardır kayıplara, ölümlere, yıkımlara sebep olmayı sürdürüyor. 
Yapı üretim süreçlerinin tümü doğayı sınırsız sömürme perspektifinin yansımasını 
içeriyor. Tüm üretimler kâr, tüm planlamalar kazanç, tüm süreçler ve bileşenler 
meta olarak görülüyor. Bu toplamda ise doğa olaylarının afete dönüşmesi ve 
yitimler kaçınılmaz oluyor.

Erzincan`dan, Kocaeli`den, Bolu`dan, Van`dan bildiğimiz süreçlerin, acıların, 
kötü deneyimlerimizin yarınlar için bilinçli adımlara evrilmesi şöyle dursun, imar 
barışı kanunlarıyla yapı stoğunun daha da kontrolsüz, denetimsiz, plansız bir hal 
alması teşvik ediliyor, hazırlanan planlar raflarda unutulmaya terkedilir, yapılması 
gereken temel çalışmalar yerine getirilmezken inşaat mühendislerini günah keçisi 
ilan edebilecek üstyapı niteliğindeki yönetmelikler hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Bilimi ve tekniği yok sayarak, akademiyi, meslek örgütlerini, konuya emek 
ve deneyimini katanları yok sayan, rantın ve talanın, kâr hesaplarının insan 
hayatının önüne geçtiği, inşaat işkolunun sadece sermaye aktarımının bir aracı 
olarak görüldüğü bir dönemde inatla bilimin ve tekniğin ışığında yürümeye devam 
edeceğimizi, depremin bir afet değil doğa olayı olduğunu, onu afet yapanın rant 
yaratma politikaları ve buna bağlı olarak işletilen yapı üretim süreci olduğunu bir 
kez daha yineliyoruz.

Düzce Depreminin 19. yılı nedeniyle, depremde yaşamını yitiren tüm insanlarımızı 
saygıyla anıyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Ankara Şubemizde İşsiz Üyelerimize Özel Sap2000 
Kursu Düzenlendi

İMO Ankara Şubesi tarafından 30 Ekim-9 Kasım 2018 tarihlerinde İMO KKM 
Güney Özcebe Salonu`nda işsiz üyelerimize özel “SAP2000 Kursu” düzenlendi. 30 
saat devam eden kursa 26 kişi katıldı. Kurs İnş. Müh. Ömer Can Pamuk tarafından 
verildi.

Ankara Şubemizde Geosentetik ve Çift Büküm Tel 
Ürünlerin İnşaat Mühendisliğindeki Uygulamaları 
Semineri

İMO Ankara Şubesi tarafından 15 Kasım 2018 günü İMO KKM Rüştü Özal 
Salonu`nda “Geosentetik ve Çift Büküm Tel Ürünlerin İnşaat Mühendisliğindeki 
Uygulamaları” semineri düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmasını İMO Ankara Şubesi Araştırma Görevlisi Ozan 
Yılmaz yaptı. İnş. Yük. Müh. Hakan Özçelik tarafından verilen seminere 44 kişi 
katıldı.

Şubelerden haberler
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Ankara Şubemizde Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği Değerlendirme Panel&Forum`u 
Düzenlendi

İMO Ankara Şubesi tarafından 10 Kasım 2018 günü İMO KKM Teoman Öztürk 
Salonu`nda “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Değerlendirme Panel&Forum”u 
düzenlendi. Kolaylaştırıcılığını Prof. Dr. Güney Özcebe`nin yaptığı panele Prof. 
Dr. Polat Gülkan, Prof. Dr. Erdem Canbay, Prof. Dr. Barış Binici, Yük. İnş. Müh. 
Nejat Bayülke katıldı.

Panelin açılış konuşmasını İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Tulumtaş yaptı.

Ankara Şubemizde Hidrolik Yapılarda Gabion 
Sistem Çözümleri Uygulamaları Semineri

İMO Ankara Şubesi tarafından 22 Kasım 2018 tarihinde İMO KKM Rüştü 
Özal Salonu`nda “Hidrolik Yapılarda Gabion Sistem Çözümleri Uygulamaları 
Semineri” düzenlendi.

Açılış konuşmasını İMO Ankara Şubesi Proje Sorumlusu Mehmet Gökçe`nin 
yaptığı semineri İnş. Yük. Müh. Burak Kalkan verdi. 52 kişinin takip ettiği 
seminerde “Gabionların Yapısal ve Teknik Özellikleri, Uygulama Aşamaları ve 
Yöntemleri, Yapı Tipleri ve Tasarım Esasları, Özel Konu: Dere Yataklarında Çelik 
Moloz Bariyerleri, Referans Çalışmalar ve Vaka Analizleri” başlıklarında bilgiler 
verildi.

İMO Ankara Şubesi Proje Sorumlusu Mehmet Gökçe`nin konuşmacı İnş. Yük. 
Müh. Burak Kalkan`a plaket vermesinin ardından seminer, soru-cevap bölümüyle 
sona erdi.

Ankara Şubemizde Kadın Üyelerimiz İçin 
Düşlerimizi Boyuyoruz Eskiz Atölyesi Düzenlendi

İMO Ankara Şubesi Kadın Komisyonu tarafından kadın üyelerimiz için 24 Ka-
sım 2018 Cumartesi günü İMO Ankara Şubesinde “Düşlerimizi Boyuyoruz Eskiz 
Atölyesi” düzenlendi. Etkinliğe 10 kişi katıldı.

Deniz Oslu`nun eğitmenliğini üstlendiği ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 
kadınlar yaptıkları çizimleri sulu boyayla boyadılar.

Direniyoruz, İtaat Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz…

Erkek egemen sistemin emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerindeki tahakkü-
müne karşı özgürlük mücadelemiz, ataerkinin ürettiği her türlü şiddet karşısında 
isyanımız, canımız pahasına kazandığımız haklarımız üzerindeki kararlılığımız, 
Mirabel Kardeşler`in yaktığı direniş meşalesi ışığında, bugün de büyüyerek devam 
ediyor.

25 Kasım 1930`da, Dominik Cumhuriyeti`nde, Rafael Trujillo adlı diktatör askeri 
darbe yaparak iktidarı ele geçirdi. Dominik halkı, tam 31 yıl boyunca baskı ve 
zulüm altında yaşamak zorunda kaldı. Baskının olduğu yerde direnişin de olacağı 
gerçeğiyle, özgürlük ve hak talep eden direniş hareketleri varlığını gösterdi. Clan-
destina adlı hareketin öncülerinden olan Patria, Minerva ve Maria Mirabel, diğer 
deyimle Mirabel Kardeşler faşizme ve erkek egemenliğine karşı cesurca savaştılar. 
Kendisine meydan okuyanların kadın olmasına tahammül edemeyen diktatörün 
“Ülkenin en büyük iki sorunu kilise ve Mirabel Kardeşler`dir.” açıklamasından 
kısa bir süre sonra tecavüz edilerek vahşice öldürüldüler. Devlet ve medya tarafın-
dan kamuoyuna “trafik kazası” diye duyuruldu. Sonucunda hayatlarının da son-
landığı şanlı mücadeleleri, 2 yıl sonra dikta rejimini nihayete erdirdi. Mirabel kız 
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kardeşlerden birinin kod adının “Kelebek” olmasından dolayı bu üç kız kardeş, o 
günden beri “Kelebekler” diye anılıyor.

Mirabel Kardeşler`in erkek devlet tarafından acımasızca katledilmesi, 25 Kasım 
gününü, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma 
Günü” olarak şiddete uğrayan tüm kadınlar için simgeleştirdi ve Birleşmiş Millet-
lerin 1999`daki kararı ile 25 Kasım tarihi “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele 
ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak ilan edildi.

Kadına yönelik her türlü şiddetin, kadın cinayetlerinin, çocuk istismarının, top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın artarak devam ettiği günlerden geçi-
yoruz. Yüzlerce çocuğumuzun istismara uğradığı, yüzlercemizin öldürüldüğü, 
binlercemizin cinsel şiddet, taciz, istismar ve tecavüze maruz kaldığı bir ülkede 
yaşıyoruz.

2017 yılı “Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu`na” göre toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğinde Türkiye, 144 ülkenin içerisinde 131. sırada yer almaktadır.

Eğitim Sen- 2017 Yıl Sonu Eğitimde Cinsiyetçilik Raporuna göre ise;

·Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ülkemizde erken evlilik ve nişanlılık nede-
niyle eğitime devam edemeyenlerin yüzde 97,4`ü kız öğrencilerdir.

·Kadınlar, ev ve aile bakımına erkeklerden 5 kat fazla zaman harcamakta fakat 
erkekler, kadınlardan 2,5 kat daha fazla ücret almaktadır.

·Bilim emekçileri içerisinde kadın oranı (%43,5) olduğu halde rektörlük ve dekan-
lık makamları yüzde 90`lara varan oranlarda erkeklerce doldurulmuştur

Üniversite mezunu kadınlarda % 21`in üzerinde olan işsizlik oranı erkeklerde % 
9`un altındadır.

Bu korkunç tablo, erkek egemen sistemin belirlediği toplumdaki cinsiyet rolleri-
nin ve hükümetin dini referanslarla taçlandırdığı kadın düşmanı politikalarının 
bir sonucudur. Kapitalizmden beslenen, militarizmle sarıp sarmalanan, din, töre 
ve geleneklerle içselleştirilen, erkek şiddeti, sistem tarafından; değişik biçimler ve 
adlarla yeniden yeniden üretilmektedir. Dolayısıyla ‘Kadın erkek eşit değildir`; 
“Diğer cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler sapkınlıktır`,  Çocukların tecavüz-
cüleri ile evlendirilmesi caizdir; Rızası vardır gibi cinsiyetçi ve nefret suçu barındı-
ran açıklamalarla kadına yönelik şiddete çanak tutan; mahkemelerde dağıttığı iyi 
hal indirimleriyle kadın cinayetlerini meşru kılan iktidar yaşanılan bütün şiddet 
olaylarının bizzat sorumlusudur.

Medyası, yargısı, okulu, ailesi, mahallesi ile toplumun bütününe yayılmış erkek 
egemen ilişkiler aracılığıyla erkeği ve onun egemenliğini koruyan devlet, muhale-
fet olmayan, itaat eden bir kadın yaratmaya çalışıyor. Bu durum, esnek çalışma 
saatleri vaadiyle kadını güvensizleştiren kanun değişikliklerinde, eşitliği adalet 
kavramına indirgeyip kadını toplumun her alanında geriye iten ve ayrımcılığı ye-
niden üreten söylem ve çalışmalarda, annelik rolünü kutsayıp kadının toplumdaki 
görevini aile içi bakım olarak sınırlandıran aynı zamanda ev içi emeğini de sömü-
ren ‘kadın yerine aile bakanlığı` kurgusunda açıkça kendini göstermektedir.

Evde sokakta ya da çalıştığımız yerlerde kadınlar olarak, kadınlar özgürleşmeden 
özgür ve eşit bir toplumun oluşmasının mümkün olmadığının bilinciyle her türlü 
baskı, şiddet ve sömürüye karşı direniyoruz. Bizi yok sayan, emeğimiz ve bedeni-
miz üzerine çöreklenen bu erkek egemen tahakkümü, bulunduğumuz her nokta-
da örgütlenerek ve dayanışma ilişkilerimizi güçlendirerek ortadan kaldıracağımıza 
inanıyoruz.

İtaat Etmiyoruz...

Hayatımızdan ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz...

‘Hepimiz özgürlüğe doğru kanat çırpan kelebekleriz, zaman kelebekler zamanı...`

İnşaat Mühendisleri Odası

Ankara Şubesi Kadın Komisyonu

Adana Şubemizde Kent-Kır Yağmasının Sonu; 
Büyük Kriz Konferansı

İMO Adana Şubesi tarafından, 17 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen ‘Kent-
Kır Yağmasının Sonu; Büyük Kriz` konferansına konuşmacı olarak Ekonomist 
Mustafa Sönmez katıldı. Şube üyesi Mustafa Çampınarı`nın moderatörlüğündeki 
toplantının açılış konuşmasını Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt yaptı. 
Konferansa ekonomist Mustafa Sönmez konuşmacı olarak katıldı.

Kadınların Öldürülmediği Bir Dünya Mümkün

Dünya tarihinin en kanlı diktatörlerinden, 31 yıl boyunca Dominik 
Cumhuriyeti`ni yönetmiş diktatör Rafel Trujillo`ya karşı cesaretle mücadele eden 
Maribal kardeşler, 25 Kasım 1960`da vahşice öldürüldü. Diktatörün talimatıyla 
işlenen bu cinayetten sonra artan ayaklanmalarla beraber diktatör ve diktatörlük 
Dominik`te yok oldu.

Bir diktatörü deviren bu üç kadının anısına, 1981`den beri, Mirabal kardeşlerin 
öldürüldüğü gün olan 25 Kasım, kadına karşı şiddetle mücadele etme günü olarak 
anılıyor; 1999 yılında da BM tarafından  “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele 
ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak ilan edildi.

Kadına yönelik şiddet, bütün dünyada en yaygın insan hakkı ihlalleri arasında 
yer alıyor. Dünyanın dört bir yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık, 
kadına yönelik şiddet devam ediyor. Ve bu şiddete, cinsiyet eşitsizliğine,  gericiliğe, 
militarizme, savaşa, faşizme karşı etkinliği giderek artan mücadeleler sürdürülüyor.

CİNAYET, TACİZ, TECAVÜZ, ŞİDDET; SIRADAN HABER VAKALARI OLAMAZ

Ülkemizde de hemen her gün kadın cinayeti işleniyor; kadınlar cinsel şiddete, 
tacize ya da tecavüze uğruyor. Yaygın medya bu cinayet, taciz, tecavüz, şiddet 
haberlerini sıradan vakalar olarak sayfalarına taşıyor.  Ne yazıktır ki faillere, iyi 
hal, haksız tahrik gibi cezai indirimler uygulanmaya devam ediyor. 

Ülkemizde, Ekim ayında öldürülen kadın sayısı 34, 2018 yılının ilk 10 ayında ise 
363`dür.  Bunun yanı sıra her an ölüm tehdidi altında şiddet görerek yaşamını 
sürdürmeye çalışan kadınlar olduğunu; kadına yönelik şiddet,  çocuk istismarı ve 
cinsel şiddet vakalarının basına yansıyandan çok daha fazla olduğu bilinmektedir.

Kadınlar, kendi hayatları hakkında karar verme yetkisine sahip olan özgür ve 
eşit bireyler olarak görülmediği, kadın emeği, bedeni, kimliği üzerinde kurulmak 
istenen tahakküm ortadan kalkmadıkça, bizzat yetkili ağızlardan üretilen ve 
pompalanan cinsiyetçi söylemler son bulmadıkça kadınların şiddet görmediği bir 
toplumsal yaşama ulaşmak mümkün değildir. Çünkü bu saydıklarımızın tümü 
kadına yönelik şiddete dayanak olmaktadır. Kadınların, sokakta, minibüste, 
kamusal alanda kıyafetleri nedeniyle tanımadıkları erkekler tarafından darp 
edilme haberlerinin yabancısı değiliz.

Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Halkın alım 
gücünü düşüren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu 
artıran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla etkiliyor. Kadınlar 
fiziksel ve psikolojik şiddetin yanı sıra ekonomik şiddete de maruz kalmaktadır.

159 BİN 263 ÇOCUK İSTİSMARCISI!

Adalet Bakanlığı verileri Türkiye`de 2006-2017 yılları arasında çocuklara yönelik 
istismar girişiminde bulunan 159 bin 263 kişi olduğunu gösteriyor. Üstelik 
rakamların her yıl çarpıcı bir şekilde arttığı dikkat çekiyor. Yani Türkiye`nin 
çocuğa yönelik cinsel istismar problemi hızla büyüyor.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak, kadınların öldürülmediği, 
kadın ve çocuk istismarlarının olmadığı bir toplumsal yaşam mümkün diyoruz. 
Demokratik, eşit, adaletli, insan haklarından taviz vermeyen, şiddet, tecavüz ve 
istismarın olmadığı bir topluma ulaşmak için mücadele etmek insan olarak en 
temel sorumluluğumuzdur.
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