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Bilim, Teknoloji,
Mesleğimiz ve Demokrasi
Mücadelesinde
Harun Karadeniz’i
Anlama ve Anma Etkinliği
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Bilim, Teknoloji, Mesleğimiz ve Demokrasi Mücadelesinde Harun Karadeniz`i
Anlama ve Anma Etkinliği 7 Mart 2020 tarihinde İMO İstanbul Şubesi
konferans salonunda gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılış konuşmaları İMO Başkanı Cemal Gökçe ve İMO İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından Harun Karadeniz`e ilişkin hazırlanan belgesel film izlendi. Ardından genç-İMO 12. Dönem Konsey Başkanı Ayşe Ece Uysal
ve Konsey Üyesi Bekir Tahsin Eren etkinlik için hazırladıkları sunumu
paylaştılar. Sunumun ardından Cemal Gökçe, Ayşe Ece Uysal ve Bekir
Tahsin Eren moderatörlüğünde konuşmalara geçildi.

Etkinlikte Orhan Bursalı, Fahri Aral, Yaşar Yılmaz, Süleyman Balkan,
Mete Akalın, Selçuk Esen, Cem Bülbül, Dilan Yılmaz, Şükran Soner,
Nigar Sancak, H. Mutlu Öztürk, Esat Korkmaz, Kazmir Pamir, Güngör
Evren, Hulki Tanrıyar, Onurcan Arolat, Akif Aka, Oktay Gülağacı söz
alarak Harun Karadeniz`e ve o döneme ilişkin görüş ve anılarını aktardılar.
Etkinliğe; İMO Başkanı Cemal Gökçe, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Şükrü Erdem, Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri
Hüseyin Kaya ve Necati Atıcı, Denetleme Kurulu Başkanı Kemal Şeyhmus Karahan, Genel Sekreter Yardımcıları Bahaettin Sarı ve Ceylan
Özkul, İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle çok sayıda meslektaşımız katıldı.
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TMMOB
İnşaat Mühendisleri
Odası tarafından düzenlenen
Bilim, Teknoloji, Mesleğimiz ve
Demokrasi Mücadelesinde
Harun Karadeniz`i Anlama ve Anma
Etkinliğinde Harun Karadeniz’in
Hayatı ile İlgili Yapılan Sunum
(7 Mart 2020, İstanbul)
Cep telefonlarıyla, yukarıda yer alan karekod
uygulamasından videoya ulaşabilmektedir.

TMMOB İMO Başkanı Cemal Gökçe’nin,
Bilim, Teknoloji, Mesleğimiz ve Demokrasi
Mücadelesinde Harun Karadeniz’i Anlama
ve Anma Etkinliğinde Yaptığı Konuşma
Nasıl Bir Ülkede Yaşıyoruz?
Elazığ-Sivrice merkezli depremde ve 41
Van-Bahçesaray`da ÇIĞ düşmesi sonucu olarak da 41 insanımız yaşamını yitirdi. Yüzlerce insanımız yaralandı, binlerce insanımız kış
koşullarında evsiz, barksız kaldı. Depremlerde
yıkılmayacak yapı üretilmesinden daha çok
FAY ZONLARI konuşuluyor. Ayrıca, ÇIĞ altında kalanları kurtarmaya gidenler veya onları
oraya gönderenler, bir klakson sesinin bile kar
yığınını harekete geçireceğini bilmemeleri, ne
afet öncesine, ne anına, ne de sonrasına hazır
olunmadığını açıklıkla önümüze seriyor.
Çorlu Tren kazasında 25, Ankara Eryaman Tren
kazasında 10 insanımızı kaybettik. Trafik kazalarında yaklaşık olarak her yıl 7000 insanımızı
kaybediyoruz. Kartal`da kendi kendisine yıkılan YEŞİLYURT Apartmanında 21 insanımızı
kaybettik.

topraklarındaki savaş
da bir sonuçtur.
Her geçen gün derinleşen yoksulluk, açlık,
işsizlik neredeyse her
gün bir insanımızı intihar etme sınırına getiriyor. Kadın cinayetleri ve iş kazalarından
kaynaklanan
acılar
giderek artıyor. Bu konular çoğu zaman ülkemizde ana gündem
haline bile gelemiyor.

Meslek Odaları ve
Odamız yapılan yönetmelik değişiklikleriyle
yetkisizleştirilip etkisizleştirilmiştir. LİYAKAT
sistemi tümüyle ortadan kalkmıştır. Yargı kararlarına rağmen mühendislik hizmetleri birer formaliteye dönüştürülmüştür. Ekonomik
Doğal olayların yanında, doğal olmayan olay- kriz nedeniyle yatırımlar durmuş, genç meslar da yaşıyoruz. Güney sınırımızdan neredey- lektaşlarımız büyük oranda işsiz kalmışlardır.
se her gün genç insanlarımızın kara haberleri Öğrenimlerini tamamlamak için STAJ yapmak
geliyor. Birçok eve yeni ateşler düşüyor. Doğa zorunda olan öğrenciler STAJ yerleri bile bulaolaylarına karşı önceden risk giderici önlemler mamışlardır.
almayıp, afetlerle karşılaşınca yara sarmaya çalışıyoruz. Suriye`de neden olduğumuzu sorgu- Her yıl aramıza katılan 12.000 meslektaşımız
lamadan gelen can kayıplarımızı görüp üzü- var. Bu meslektaşlarımız asgari ücretle bile iş
lüyoruz. Açıkçası sürekli olarak olayların ken- bulamıyorlar. Geçtiğimiz yıl üniversite imtidisiyle değil sonuçlarıyla uğraşıyoruz. Suriye hanlarında 1.8 matematik sorusu yapıp, fizik
ve kimya sorularında ekside kalan öğrenciler
inşaat mühendisliği bölüm ve programlarına
Her geçen gün derinleşen
kayıt yaptırmışlardır.

yoksulluk, açlık, işsizlik
neredeyse her gün
bir insanımızı intihar
etme sınırına getiriyor.
Kadın cinayetleri
ve iş kazalarından
kaynaklanan acılar
giderek artıyor.

Yatırımlar durmuş, inşaat mühendisi sayısı giderek kontrol edilemez bir şekilde artmıştır. İş
bulabilmenin bir ayrıcalık olduğu bir ortamda
“bu ücretle sen çalışmazsan senin yerine bu
ücretle çalışacak çok insan var” diyen bir düzenle karşı karşıyayız. Birçok ülkede inşaat mühendisi oranı ülke nüfusuna göre 1/1300-1400
iken, bizim ülkemizde bu oran 1/650`dir. Yani
ülkemiz nüfusunun 650`de biri inşaat mühendisidir. YÖK ile yapmış olduğumuz görüşmelerden hiçbir sonuç alınamamıştır.

Bugün ülkemiz bilim ve teknoloji üretiminde
oldukça geri kalmıştır. Ayrıca, yaşam memnuniyetinde, insani gelişmişlik ve basın özgürlüğü sıralamasında, küresel barış endeksinde ne
yazık ki Avrupa ve Dünya sıralamasında son
sıralar da yer alıyor. İş kazaları ve işçi ölümlerinde, uluslararası şeffaflık örgütüne göre
yolsuzlukta, kadın ve genç işsizliğinde, kadın
erkek eşitsizliği ve kadın cinayetlerinde ise ilk
sıralardayız.
Bugün iletişim ilişkisi tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun yaşanıyor. Hiçbir kurum, kuruluş ve meslek Odamız bu dönüşüm
ve değişimin dışında kalamaz. Açıkçası yenilikçi bilgi teknolojileri iş yapma biçimlerini ve
eğitim sistemini büyük ölçüde değiştirecektir.
Bilim ve teknoloji uzun dönemli ekonomik ve
toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından biridir. Bilim ve teknoloji politikaları ise
bu gelişimin hızını ve yönünü etkilemenin bir
aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada
ekonomik, sosyal ve endüstri alanında gelişmiş ülkeler uzun erimli toplumsal, ekonomik
ve siyasi hedefleri ile uyumlu bir bilim ve teknoloji vizyonu geliştiriyorlar. Ar-Ge yatırım
ve çalışmalarına önem veriyorlar. Robotların
ve yapay zekanın giderek hakim hale geldiği
dünyamızda, disiplinler arası entegrasyonun
giderek önem kazandığını görüyoruz.
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Ülkemiz için tek stratejik seçenek bilim, teknoloji ve teknolojik yenilikte yetkin olmaktır.
Bu yetkinliği kullanarak, gelecek kuşaklara ve
toplumun tüm katmanlarına yaşanabilir bir
dünya bırakmaktır. Dünyamızdaki rekabet üstünlüğü yarışı ve ortamında bilim, bilgi ve teknoloji üretiminde önde olan ülkeler, gelir paylaşımında da ön sırayı alıyorlar. Aynı zamanda
o ülkeler dünyanın yönetiminde söz ve karar
sahibi oluyorlar. Bu birikime ve yetkinliğe sahip olmadığımız takdirde ülkemiz için kabul
edilebilir bir gelecek yoktur.
Ülkeler artık sektörlerden daha çok, sektörleri
dönüştürecek teknolojilere odaklanıp yatırım
yapıyor. Yaşam bilimlerine, malzeme bilimlerine ve bilgi-iletişim teknolojilerine önem veriliyor. Ülkemizi yönetenler, uzun bir süredir
üretimi bir yana bırakıp ithalata dayalı tüketimi körüklüyorlar. Bu kapsamda inşaat sektörü
ile ekonomimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz.
Ülkemizin sektör değil, teknoloji seçmeye
odaklanması gerekiyor. Oysa bilgi üretilerek
bilgiye ulaşılır. Adalet dağıtmak üzere kurulan
ve eğitim yapan hukuk fakültelerinin 19`unun
dekanı hukukçu değil. İnşaat mühendisliği
bölümlerinin başında da inşaat mühendisi kökenli olmayan insanlar var. Bu durum oldukça
düşündürücüdür.

Geriye dönüp baktığımızda özellikle 1970`li
yıllardan bugünlere gelen ve ülkemizi yöneten bir anlayış var. 12 Eylül anlayışı ve anayasası var. Güdümlü, planlı, programlı 15 Temmuz anlayışı var. Ülkemizin geri kalmasında ve
bağımlılık zincirini kıramamasında; ülkemizi
15 Temmuza götüren yönetimlerin siyasal,
toplumsal ve kültürel alanda yaptıkları düzenlemelerin ve yönetim biçimlerinin oldukça
büyük payı var. Bu yönetimler özellikle günü
yaşayan ve halkımıza anı ve günü yaşatarak
geçmişinden koparan bir toplumsal yapının
ortaya çıkmasından sorumludurlar.
Bugün içine düşürülmüş olduğumuz ekonomik ve siyasi krizin yarattığı işsizlik ve afetlere
bağlı olarak ortaya çıkan can ve mal kayıpları,
dövize ve dışarıya bağımlı olan bir sistem varken, bugünkü durumu ve yatırımların durmasını geçmişten kopararak değerlendiremeyiz.
Suriye topraklarında bulunan askerlerin durumu ve her gün birkaç eve düşen ateş, bilinmelidir ki yaşamış olduğumuz tüm olayların bir
sonucudur.

Bugün ülkemizde bulunan düzen, geçmişten
gelerek geleceğe uzanması gereken yaşanmışlıkları silip yok ediyor. Toplumun direnme
gücünü o anla, veya kendisiyle sınırlı görüyor.
Bugün yapılan inşaatlarda karşımıza çıkan ve
Ülkemizde yaklaşık olarak 20 milyon mertebe- bedeli daha çok işçi ve mühendis ölümü olan;
sinde konut stoku var. Kentlerimizde artık mal “daha hızlı, daha hızlı iş yapma anlayışı” ne ise;
ve hizmetlerin kullanım değeri değil değişim hızlı tüketen ve mutlu olmayan bir toplumsal
değeri tüm süreçleri yönetip yönlendiriyor.
yapıyı ortaya çıkaran anlayış da odur.
2019 yılında inşaat mühendisliği öğrenimi yapan Üniversite sayısı 124, bölüm ve program
sayısı ise 204 olmuştur. 2019 yılında ise 10
binden fazla öğrenci aramıza katılmıştır. 40
matematik netinden 1,8`ine, 14 fizik netinden
-2.0`ye,13 kimya netinden --2,3`e düşerek devlet okullarına girilebiliyor. 300 bininci sırada
bulunan bir öğrenci bölüm ve programlara kayıt yaptırabiliyor.
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Ülkemizin geri kalmasında
ve bağımlılık zincirini
kıramamasında; ülkemizi
15 Temmuza götüren
yönetimlerin siyasal,
toplumsal ve kültürel alanda
yaptıkları düzenlemelerin
ve yönetim biçimlerinin
oldukça büyük payı var.
Programını da incelediği anlaşılıyor.
Harun Karadeniz “kendisini güven altında hisseden insanlar mutlu olabilirler. Tedirgin ve ürkek insanların mutluluğundan söz edilemez”
diyor. Harun Karadeniz`i gündeme getirmemizdeki amaç; Harun Karadeniz`in mücadele
vermiş olduğu sorunların bugün için de devam ediyor olmasıdır. Genç yaşına rağmen
ortaya koymuş olduğu ürünler bugün için de
geçerliliğini koruyor. “Sorunları başkaları yaratmış olsa da, bu sorunların çözülmesi için
kendimizi sorumlu görürüz” diyen bir mücadele insanını, bir meslektaşımızı, bir devrimciyi, bir yurtseveri; inşaat mühendisliği bölüm
ve programlarında okuyan arkadaşlarımızın
tanımasını sağlamaktır.
Harun Karadeniz`in mücadele arkadaşlarına
geçmiş günleri anımsatarak düşüncelerini
genç meslektaşlarımızla paylaşmalarını sağlamaktır. Kaçarak kurtuluşun olmadığını bilmemizdendir. Bilimsel, teknik ve sosyal gelişimin
önüne konulan engellere karşı, önceki kuşakların mücadelesini öğrenip geleceğe taşımaktır. Bu nedenle; Harun Karadeniz bir mücadele döneminin önemli bir bileni bir simgesidir.
Unutmayız, unutturmayız.

Ortalık yanıyorken, birçok eve ateş düşmüşken, bırakalım geçmişimizi, iki gün öncesini
bize unutturmaya, geleceğimizi sadece yaşanan güne odaklayarak turist sayısındaki artışa
ve ekonomik büyümeye hapsetmek isteyen
tek adam düzeninin, sorunlarımızı daha da
büyüteceğine dikkat çekmektir. Bırakın geçmişimizi ve geleceğimizi, “an bu andır” noktasına toplumu kilitlemeye çalışan anlayışa karşı
Harun`ların dün vermiş olduğu mücadeleyi,
Öğrenci sayısının fazlalığı yanında öğretim bugüne, bugünün mücadelesini de yarınlara 1968 kuşağı, Vietnam ve Kamboçya`ya karşı
Amerika`nın yürüttüğü savaşın bir gün bikadroları da oldukça yetersizlik var. Okulların taşımaktır.
zim kapımıza da geleceğini biliyorlardı. Barışı
fiziki şartları uygun değildir. Ayrıca üniversitelerde özgür bir ortamın olmaması öğrencilerin “Her mahallede bir milyoner yarattık” sözünü önemsiyorlardı. Savaşa ve silahlanmaya karşı
yaratıcı bir düşünceye sahip olmalarını engel- alkışlayan halk, “ne yazık ki o milyonerler ya- durmanın ülkemiz ve dünyadaki yoksulluğu
liyor. Bilim, bilgi ve teknoloji ancak özgür bir ratılırken kendilerinin fakirleştiğinin farkında azaltacağının farkındaydılar.
ortamda yükselir.
değildirler” diyerek sömürünün nasıl işlediğine dikkat çekmiştir Harun Karadeniz. Bugün Montaj sanayisine dayalı bir kalkınma yerine
Geçmişin mücadele eden değerli insanları ol- de 301 insanın göçük altında kalarak yaşamı- makine üreten bir sanayinin kurulmasını talep
masına rağmen bu geçmiş yokmuş gibi her nı yitirdiği Soma`da, onların ölümüne neden ediyorlardı. Parasız ve herkese eşit bir eğitim
istiyorlardı. Kaliteli bir üniversite eğitimi için
şeye yeniden başlanıyor. Sürekli olması ve gi- olanlara oy veriliyor.
öğrenenlerin yeterli bir lise eğitimi almış olmaderek artması gereken dayanışma ve mücadele alanları gerilerken, kimi zaman mücadele Yine Harun Karadeniz, “sermayenin bir artık ları, öğretenlerin de yetkin ve bilimsel yeterliediliyormuş gibi yapılıp özden uzaklaşılıyor. Bu değer olduğunu gördükten sonra kapitalizmi liğe sahip olmalarını savunuyorlardı. Özerk bir
durum insanlarımızı çaresizlikle baş başa bıra- savunmak anlamsızlaşır. Çünkü büyük bir kit- üniversite, demokratik bir yönetim yoksa bikıyor. Mücadele ortamından uzaklaştırıyor.
lenin yarattığı değeri, küçük bir azınlığa ver- limsel ve teknolojik gelişmenin olmayacağını
mek, toplum içinde ciddi bir adaletsiz yaratır” yüksek bir sesle halkımıza ve yönetime duyudiyor. Bugünkü sömürü düzenini ve çok büyük ruyorlardı.
projelerden çok büyük rantların iktidarı destekleyenlere aktarıldığını görseydi dilini yutar- Bir avuç azınlığın sömürüsüne karşı işçi emekçi
Ülkemiz için tek stratejik
ve öğrenci gençliğin örgütlenerek yürütecekdı her halde.
leri mücadelenin sonuç vereceğinin farkına
seçenek bilim, teknoloji ve
Harun Karadeniz ülkemizin sosyal, siyasal ve varmışlardı.
teknolojik yenilikte yetkin
toplumsal olaylarının yanında ülkemizin eğiolmaktır. Bu yetkinliği
tim sorunlarına yönelik olarak da çalışmalar Tüketen değil üreterek hakça paylaşan özgür
yapmıştır. Sadece üniversite eğitim ve öğreti- ve demokratik bir düzenin kurulması, var olan
kullanarak, gelecek
miyle ilgili değil; ilk, orta ve lise eğitimine yö- sorunları ortadan kaldıracaktır diyorlardı. Biz
kuşaklara ve toplumun
nelik olarak da çalışmalar yapmıştır. Köy Ensti- de bir kez daha diyoruz ki;
tülerini detaylı bir şekilde incelediğini, 7. ve 8. Dün yoksa bugün, bugün yoksa gelecek de
tüm katmanlarına
Milli Eğitim Şura kararlarını da masaya yatırdı- yoktur.
yaşanabilir bir dünya
ğını, yazdıklarından biliyoruz. Ayrıca İkinci Beş
bırakmaktır.
Yıllık kalkınma Planını ve 1968 yılında yayınlanmış olan 1968 İlkokul Eğitimi ve Öğretimi
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TMMOB
İMO Başkanı
Cemal Gökçe’nin
Bilim, Teknoloji, Mesleğimiz
ve Demokrasi Mücadelesinde
Harun Karadeniz’i Anlama ve
Anma Etkinliğinde
yaptığı konuşma
(7 Mart 2020, İstanbul)
Cep telefonlarıyla, yukarıda yer alan karekod
uygulamasından videoya ulaşabilmektedir.

İMO İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna’nın
Bilim, Teknoloji, Mesleğimiz ve Demokrasi
Mücadelesinde Harun Karadeniz’i Anlama
ve Anma Etkinliğinde Yaptığı Konuşma
Değerli Konuklar,
Değerli Meslektaşlarım,
Sevgili Gençler,
“Bilim, Teknoloji, Mesleğimiz ve Demokrasi
Mücadelesinde Harun Karadeniz” konulu etkinliğe hoş geldiniz.
Etkinliği Oda merkezimiz düzenliyor, Şubemiz
ev sahipliği yapıyor. Ben de ev sahibi olarak
sizlere hem hoş geldiniz demek hem de Harun Karadeniz ve 68 kuşağının devrimci ruhu
ile ilgili görüşlerimi kısaca özetlemek istiyorum.
Değerli Dostlar,

İhtiyaç duyulan sadece mühendislik anlayışı değildir elbette.
Harun Karadeniz`in
simge isimlerinden
olduğu 68 kuşağının
antiemperyalist, yurtsever, gericilik karşıtı
özelliklerine duyulan
ihtiyaç günümüzde
yakıcı bir hal almıştır.
Bir bakıma, vurgulu
hale getirdiğimiz bu
iki özellik Harun Karadeniz`in kısa hayatının öyküsüdür.

Meslektaşımız Harun Karadeniz 6 Eylül
1942`de doğmuş, 15 Ağustos 1975`te hayata
veda etmiştir. Yani bugün ne doğum ne de
ölüm yıldönümüdür.

Mühendistir, ancak mühendisliğin formüllerden ibaret olmadığını düşünmekte, mühendislik bilgisinin toplum ve ülke yararına kullanılması gerektiğini dile getirmektedir.

Buna rağmen bugün Harun Karadeniz`i anma
etkinliği düzenlemenin şöyle bir anlamı olabilir: Harun Karadeniz`de vücut bulan, halk için
mühendislik anlayışının tartışılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.

Etkinlik görselinde de kullanılan veciz sözünde bunun emaresi bulunmaktadır.

Harun Karadeniz`in
simge isimlerinden
olduğu 68 kuşağının
antiemperyalist,
yurtsever, gericilik karşıtı
özelliklerine duyulan
ihtiyaç günümüzde
yakıcı bir hal almıştır.

Evet, Harun Karadeniz “Biz mühendisler için
tek yol kim için ve ne için çalıştığını bilerek
emekçi halkın yararına üretim yapma olanakları yaratmaktır.” diyerek, bundan 50 yıl önce
yol gösterici olmuştur.

kültesi`ne kayıt yaptırmış, aynı yıl içerisinde
İnşaat Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanlığına
seçilmiştir.
Birinci sınıf öğrencisinin dernek başkanlığına
getirilmesi elbette onun taşıdığı potansiyelin
işareti sayılmalıdır.
Bundan sonraki yıllar Harun Karadeniz`i 68
devrimci kuşağının önderleri arasına taşımıştır.
Amerikan 6. Filosunu protesto eylemlerinde
öne çıkmış, örgütleyici, yönlendirici bir pozisyon almış, hitabet yeteneği ile dikkat çekmiştir.

Hemen her platformda inşaat mühendislerinin halkçı, kamucu geleneğinden söz ediyoruz ya, işte bu geleneğin taşıyıcılarındandır
Harun Karadeniz.

CİA belgelerinde “nahoş bir olay” notuyla yer
alan 6. Filoyu protesto eylemleri bizim için
antiemperyalist mücadelenin simge eylemlerindendir.

Biz bu geleneğin devamcısıyız. Geleneğe sahip çıkmamız, mesleğimizin hassasiyetleriyle
ilgili olduğu kadar, 7154 Sicil Numaralı üyemiz
Harun Karadeniz`in ömrünü adadığı fikirlerin
yolundan ayrılmamakla da ilgilidir.

Onlar için “nahoş” olan olaylar, Harun Karadeniz ve daha nicelerini tanımamıza vesile
olmuştur.

Değerli Meslektaşlarım,
Harun Karadeniz 1962 yılında İTÜ İnşaat Fa-

Harun Karadeniz DEV GENÇ ve TİP üyesi olarak yoluna devam etmiş, sadece eylemlerle

Değerli Katılımcılar,

Şubat 2020

öne çıkmamış, yazan, okuyan, araştıran yönüyle gençlik mücadelesinde ağırlığını hissettirmiş, “Kapitalsiz Kapitalistler”, “Özel Yüksek
Okullar ve Ardındaki Oyun”, “Olaylı Yıllar ve
Gençlik” gibi kitaplara imza atmıştır.
İTÜ Öğrenci Birliği Başkanlığı yaptığı dönem,
“Özel Okullar Devletleştirmelidir” kampanyasıyla, İTÜ işgaliyle gençlik mücadelesinde
derin izler bırakmıştır.
O yıllar devrimci gençlerin sadece okul ve öğrencilikle sınırlı kalmadığı, köylü direnişlerinden grev çadırlarına kadar dayanışma ilişkisi
kurulduğu bilinmektedir.

Bizler Harun Karadeniz`in meslektaşları
olarak, örneğin Kanal
İstanbul`a karşı çıkarken bir taraftan kamu
yatırımlarının deprem
gibi yakıcı ihtiyaçlara yönelmesini talep ederken,
diğer taraftan kentleşme
politikalarıyla ilgili yaklaşımımızı kamuoyuyla
paylaşıyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,
Tabii ki tam da bu noktada hatırlatılması gereken bir konu bulunmaktadır.
1960`ların sonuna doğru Boğaza köprü yapılma kararı ile birlikte tartışmalar yoğunlaşmış,
Şubemiz de tartışmalarda taraf olmuş, görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştır.
Devrimci gençler, “Boğaza değil, Zap Suyu`na
köprü” başlıklı bir kampanya açmış, kampanya kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmiş,
nihayetinde bir grup genç Hakkari`ye giderek
Zap Suyu üzerine köprü inşa etmiştir.
Hem kampanyada hem de köprü organizasyonunda Harun Karadeniz`in önemli bir etkisinin olduğu bilinmektedir.
Hatta Şair Refik Durbaş, Harun Karadeniz`in
ölümünden sonra yazdığı şiirde
“Ölüm ilgilendirmiyor artık seni,
Cinayet ilgilendirmiyor,
Bir dağ yamacında,
Pınarlar kadar berrak bir şafakta,
Köylüler geçiyor Zap Suyu`ndan,
Ve tanıyor seni ölüm,
Geçiyor atardamarlarından”
diyerek bu durumu tescil etmiştir.
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Değerli Konuklar,
Değerli Meslektaşlarım,
Aslında, “Boğaza değil, Zap Suyuna Köprü”
kampanyası, Harun Karadeniz`de de yankısını
bulan mühendislik anlayışının özetidir.
Kampanya bir taraftan ulaştırma politikalarını
içerirken diğer taraftan kamu yatırımlarının
yönünü işaret etmektedir.
Bizler Harun Karadeniz`in meslektaşları olarak, örneğin Kanal İstanbul`a karşı çıkarken
bir taraftan kamu yatırımlarının deprem gibi
yakıcı ihtiyaçlara yönelmesini talep ederken,
diğer taraftan kentleşme politikalarıyla ilgili
yaklaşımımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.
İnşaat mühendisliğinin evrensel doğruları ile
Harun Karadeniz`in öğreticiliğini birleştiriyor
ve mesleki-politik hattımızı çiziyoruz.
Değerli Katılımcılar,
Tedavi sürecinde pek çok engellemeyle karşılaşan ve maalesef aramızdan erken ayrılan
meslektaşımız Harun Karadeniz`i sevgiyle,
saygıyla yâd ediyorum.
Şube Yönetim Kurulu adına sizleri selamlıyor,
etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyor,
saygılar sunuyorum.

Hilmi Yüncü’yü Saygıyla Anıyoruz
Hilmi Yüncü; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası`nın 32. ve 33. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, 35. Dönem Oda Başkanlığı, 38. ve 39.
Dönem Onur Kurulu Üyeliği ve 40. Dönem Onur Kurulu Başkanlığı
görevlerini yürütmüştür.
Ölümünün birinci yıl dönümünde Hilmi Yüncü Başkanımızı sevgi ve
saygıyla anıyoruz.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
Cemal Gökçe’nin Şube Genel Kurul Öncesi
Üyelere Göndermiş Olduğu Açıklama
Değerli Meslektaşlarım,

sonra yapılacak harcamalardan 20 kat daha azdır. Kentlerimizde yapı
envanteri çıkarılarak yapı stokunun yenilenmesini talep etmemiz
gerekiyor.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı 26 şubemizde 22-23 Şubat
2020 tarihlerinde şube genel kurulları ve yönetim kurulu seçimleri
yapılacaktır. Bu günler mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından son Bu nedenle ülkemizin kaynakları öncelikli olmayan yerlere değil
derece önemli günlerdir.
önceliği olan yerlere harcanmalıdır. Ekonomik krizin ve işsizliğin
meslektaşlarımız üzerinde yaratmış olduğu ağır yıkımı ancak bu
Üstelik ekonomik kriz ve işsizliğin tavan yaptığı bugünlerde Elazığ- şekilde aşılabiliriz. İnşaat Mühendisleri Odası ve şubelerine düşen
Sivrice merkezli depremle birlikte, Van-Bahçesaray yolu üzerinde görev, kaliteli bir inşaat mühendisliği hizmetinin üretilmesine katkıda
ÇIĞ düşmesi sonucu can kayıpları yaşandı. Her iki olayda ayrı ayrı 41 bulunmaktır. Bir yandan kentlerimizde bulunan güvenli olmayan yapı
insanımızı kaybettik.
stoku güvenli hale getirilirken, diğer yandan kaynaklarımızın öncelikli
Ülkemizi yönetenler “tüm afetlere karşı hazırlıklıyız” açıklamaları olan yerlere kullanılması yeni yatırımların önünü açarak işsizlik
yaparken ÇIĞ altında kalanları kurtarmaya gidenler ÇIĞ altında kalıp sorununu büyük ölçü de azaltabilir.
yaşamlarını yitirdiler.

Bugün her zamandan daha çok birliğe ve birlikte mücadele etmeye
Bizler, bilimin gücünü aklıyla birleştirerek tekniği en iyi şekilde ihtiyacımız var. Kavrayıcı ve kapsayıcı bir anlayışla birliğimizi
kullanması gereken insanlarız. Meslek alanımızdaki uzmanlaşma ve geliştirmemiz gerekiyor. Gerek toplumsal ölçekteki hak kayıplarımızı
gidermek gerekse meslek alanımızdaki kayıplarımızı yeniden
yetkinleşme konuları her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor.
kazanmak için birlik ve dayanışma içinde olmaya ihtiyacımız var.
Oysa bugün ülkemizde devlet kurumlarının işleyiş ve örgütlenme Açıktır ki her şubemizin kendi iç dinamiğinden ve yerel şartlardan
biçimi hukuk, insan hakları ve LİYAKAT temelinde yürümüyor. kaynaklanan farklı sorunları olabilir. Bu farklılıkları her şube kendi
Kurumları ele geçirenler, işe göre insan yerine insana göre iş genel kurullarında tartışabilir. Bu tartışmalar, meslektaşlar arası ve
anlayışıyla hareket ediyorlar. Bu nedenle mühendisliğin etiğine bağlı şubeler arası dayanışmayı bozmayacak bir yetkinlikte olmalıdır.
meslektaşlarımız görev yapamaz hale gelmiştir. Bu olumsuzluklar
ve günübirlik uygulamalar bilimi, tekniği ve mühendisliği dışlayarak İnşaat Mühendisleri Odası ve şubelerinin varlığını haksız bir şekilde
tartışmaya açarak değersizleştirmek isteyen hiçbir kimseye ve
insanlarımızı doğal afetlerin insafına terk ediyor.
anlayışa, meslektaşlarımızın yol vermeyeceğine içtenlikle inanıyoruz.
Meslek Odaları ve Odamız, yapılan yönetmelik değişiklikleriyle Bu nedenle 22 Şubat tarihinde yapılacak olan Şube Genel Kurulu`na
yetkisizleştirilip etkisizleştirilmiştir. Yapı ruhsatlarından mühendisin katılarak genel kurulu zenginleştirmeniz geleceğimiz açısından büyük
imzası kaldırılmıştır. Bu uygulama yargı yoluyla iptal ettirilmesine önem taşıyor. Yine 23 Şubat Pazar günü iki yıl şubenizi yönetecek
rağmen ısrarla meslektaşlarımızın ruhsatlara imza atmaları yöneticilerinizi seçmek için kullanacağınız tercihin büyük bir önemi
engellenerek hukuk hiçe sayılmıştır. Yargı kararlarına rağmen var.
mühendislik hizmetleri birer formaliteye dönüştürülmüştür.
Ekonomik kriz nedeniyle yatırımlar durmuş, genç meslektaşlarımız Bilimi, tekniği ve mühendisliği insan yaşamının odağına koyarak hizmet
büyük oranda işsiz kalmıştır. Öğrenimlerini tamamlamak için STAJ üretmeye çalışan meslektaşlarımızın yolu açık olsun. Kamu yararını
kişi ve grupların önünde gören, ticari kaygıyı teknik kaygının arkasına
yapmak zorunda olan öğrenciler STAJ yerleri bile bulamamışlardır.
atarak hizmet üreten şube yöneticilerimizi ve meslektaşlarımızı
Geride bıraktığımız iki yıl, Odamız ve meslektaşlarımız açısından hiç kutluyoruz. Aynı havuzu birlikte doldurmaya çalıştığımız şubelerdeki
de iç açıcı geçmedi. Ekonomik kriz ve işsizlik koşullarının bir süre daha çalışma arkadaşlarımızı kutluyor ve onlara sağlık diliyoruz.
devam edeceği anlaşılmaktadır. Büyük bir borç yükü altında olan
ülkemizde yatırımların önü kısa zamanda açılmayacak gibi görülüyor. Bu dönem görev almayacak meslektaşlarımıza sağlık ve mutluluk
Oysa başta İstanbul olmak üzere var olan yapı stoku alarm veriyor, diliyoruz. Yeni seçilecek yönetim kurullarına başarılar dilerken,
şubemizin genel kuruluna katılan meslektaşlarımızı sevgi ve saygıyla
güçlendirilmeyi veya yenilenmeyi bekliyor.
selamlıyoruz. 20.02.2020
Değerli Meslektaşlarım,
Cemal Gökçe
Ülkemiz; yaşam memnuniyetinde, insani gelişmişlik ve basın TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
özgürlüğü sıralamasında, küresel barış endeksinde, Avrupa ve dünya
sıralamasında ne yazık ki son sıralarda yer alıyor. İş kazaları ve işçi
ölümlerinde, uluslararası şeffaflık örgütüne göre yolsuzlukta, kadın
ve genç işsizliğinde, kadın erkek eşitsizliği ve kadın cinayetlerinde ise
ilk sıralarda yer alıyor.
Bugün iletişim ilişkisi tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun
yaşanıyor. Dünyada gündeme gelen yenilikçi bilgi teknolojileri iş
yapma biçimlerini ve eğitim sistemini büyük ölçüde değiştiriyor.
Buna rağmen inşaat mühendisliği eğitim ve öğretiminin birçok yerde
yetersiz olması, her an bir depremle karşılaşacak olan ülkemizin
önemli bir sorunu olarak karşımızda duruyor. Başta İstanbul ve
deprem bekleyen diğer kentlerimizin yapı stokunun yenilenmesi
gerekiyor. Afet öncesi yapılacak olan harcamalar, afet yaşandıktan
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Şubelerimiz Genel Kurullarını Tamamladı
TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası Şubelerinin Genel Kurul
Toplantıları ile Yönetim ve Delege Seçimleri 22-23 Şubat 2020
tarihlerinde gerçekleştirildi.

İMO üyeleri, bağlı bulundukları
şubelerde, 2 yıl boyunca görev
yapacak olan şube yöneticilerini
belirledi. 26 Şubemizde eş zamanlı olarak yapılan seçimler
Odamızın demokratik, katılımcı,
özgürlükçü kültürüne uygun ola-

rak, dostluk içinde tamamlandı.
İMO Başkanı Cemal Gökçe ve
2. Başkanı Cemal Akça İstanbul
Şube, Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Şükrü Erdem Adana Şube,
Sayman Üyesi Bülent Erkul Eskişehir Şube, Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Kaya Ankara Şube, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Oğuz
Antalya Şube, Yönetim Kurulu
Üyesi Necati Atıcı İzmir Şube Genel Kurullarına katıldı.

Adana
Başkan: Hasan Aksungur
Sekreter Üye: Leyla Tan
Sayman Üye: Mazlum Sevincek
Üye: Ahmet Uncu
Üye: Sedat Yıldırım
Üye: Ahmet Berdan Dinçyürek
Üye: Onur Batmaz

Denizli
Başkan: Nigar Hüyük
Sekreter Üye: Bora Baha Kaptan
Sayman Üye: Çağrı Çayan
Üye: Mehmet Akköse
Üye: Gonca Yüksel
Üye: Ahmet Çorbacıoğlu
Üye: Nurhayat Aydın

İstanbul
Başkan: Nusret Suna
Sekreter Üye: Murat Serdar Kırçıl
Sayman Üye: Emine Fusun Sümer
Üye: Evren Korkmazer
Üye: Sinem Kolgu
Üye: Şaban Erdal Yılmaz
Üye: Özgün Gündoğdu

Sakarya
Başkan: Hüsnü Gürpınar
Sekreter Üye: Osman Aslan
Sayman Üye: Bilgehan Karaman
Üye: Adil Altundal
Üye: Mecit Tüfekçioğlu
Üye: Çağlar Baltaoğlu
Üye: Samet Savaş

Ankara
Başkan: Selçuk Uluata
Sekreter Üye: Bülent Tatlı
Sayman Üye: Özgür Topçu
Üye: Okan Çağrı Bozkurt
Üye: Başak Budak
Üye: Özer Akkuş
Üye: Ezgi Çimen

Diyarbakır
Başkan: Murat Demir
Sekreter Üye: Sevdet Acar
Sayman Üye: Mahsum Çiya Korkmaz
Üye: İbrahim Altun
Üye: İsmail Şeker
Üye: Roni Sarıyıldız
Üye: Necat Çelik

İzmir
Başkan: Eylem Ulutaş Ayatar
Sekreter Üye: Rahmi Alper
Sayman Üye: Tolga Oktay Gül
Üye: Aynur Gündoğdu
Üye: Murat Baran Uygun
Üye: Mustafa Koç
Üye: Zafercan Atacan

Samsun
Başkan: Cevat Öncü
Sekreter Üye: Özgün Albayrak
Sayman Üye: Yılmaz Tüfek
Üye: Abdullah Güner
Üye: Reyhan Yılmaz
Üye: Mehmet Sertaç Boz
Üye: İhsan Kırbıyık

Kocaeli
Başkan: Kahraman Bulut
Sekreter Üye: Tuncay Arıcan
Sayman Üye: Nevzat İlker Ural
Üye: Murat Karadeniz
Üye: Şerafettin Vural
Üye: Süheda Çetiner
Üye: Ayşen Kaya

Tekirdağ
Başkan: Aykut Akdağ
Sekreter Üye: Aycan Gündüz
Sayman Üye: Cafer Çetin
Üye: Mehmet Kurt
Üye: Nihat Çolak
Üye: Ertan Acar
Üye: Cemil Özkan

Antalya
Başkan: Mustafa Balcı
Sekreter Üye: Murat Yılmaz
Sayman Üye: Mustafa Murat Ayhan
Üye: Ecehan Olucak
Üye: İsmail Selçuk Yılmaz
Üye: Umut Turan
Üye: Ramazan Yılmaz
Aydın
Başkan: Özlenen Alcı
Sekreter Üye: Tarkans Zorlu Koşar
Sayman Üye: Mehmet Anıl Akgün
Üye: Ali Atılım Kahraman
Üye: Serkan Zerman
Üye: Çağatay Özcan
Üye: Murat Biçer
Balıkesir
Başkan: Gürkan Özcan
Sekreter Üye: İsmail Eken
Sayman Üye: Alper Gündoğan
Üye: Gökhan Tığ
Üye: Ezgi Gülgeç
Üye: Arbel Büyükyıldız
Üye: Zeki Büyükerdoğmuş
Bursa
Başkan: Mehmet Albayrak
Sekreter Üye: Elif Kibar Topcu
Sayman Üye: Cevat Şahin
Üye: Babür Deliktaş
Üye: Alper Dağdelen
Üye: Korhan Başaralı
Üye: Yükseler Göktaş
Çanakkale
Başkan: Soykut Özer
Sekreter Üye: İsmail Acar
Sayman Üye: Selen Aktan
Üye: Nazmiye Necla Demirutku
Üye: Hayrettin Gökhan Toylan
Üye: Evren Değirmenci
Üye: Atilla Öztürk

Erzurum
Başkan: Abdulkadir Orhan
Sekreter Üye: Melih Ermancık
Sayman Üye: Erdem Okcu
Üye: Emre Mola
Üye: Hakan Unus
Üye: Mahmut Kılıç
Üye: Hayati Bilge

Konya
Başkan: Süleyman Kamil Akın
Eskişehir
Sekreter Üye: Ahmet İlker Kaya
Başkan: Hüseyin Orkun Kılıç
Sayman Üye: Derya Şimşek
Sekreter Üye: Feride Betül Hacımu- Üye: Kazım Singil
salar Yörükcü
Üye: Mehmet Akalın
Sayman Üye: Oytun Gökten
Üye: Mustafa Alptekin
Üye: Ender Demirel
Üye: Ali Bulmaz
Üye: Fulya Pinici
Üye: Fatma Okumuş
Manisa
Üye: Yahya Kaya
Başkan: Fethi Nazım Obus
Sekreter Üye: Uğur Güllü
Gaziantep
Sayman Üye: Gökhan Dürgen
Başkan: Gökhan Çeliktürk
Üye: Kemal Burak Gürol
Sektere Üye: Selçuk Soysüren
Üye: Ender Başarı
Sayman Üye: Mehmet Baki Sağla- Üye: Adil Çiftlikli
mer
Üye: Hakan Serdaroğlu
Üye: Aydın Kirişci
Üye: Hacer Çiftçi
Mersin
Üye: Burkay Güçyetmez
Başkan: Gülçin Barbaros Ak
Üye: Metin Girişken
Sekreter Üye: Barış Coşgun
Sayman Üye: Hüseyin Fevzi Torna
Üye: Hüseyin Erkan
Hatay
Üye: Neşe Kökçü
Başkan: Cemil Tileylioğlu
Üye: Bülent Taner
Sekreter Üye: Alper Akar
Üye: Çınar Çobanoğlu
Sayman Üye: Durmuş Görür
Üye: Cemil Çil
Muğla
Üye: Sara Orukoğlu
Başkan: Azmi Cihangir Aygın
Üye: Süleyman Serdal Kaya
Sekreter Üye: Mehmet Rifat KahÜye: Eysem Ezer
yaoğlu
Sayman Üye: Engin Fırat Ata
Üye: Hakan Gün
Üye: Melek Gözde Hoşafcı
Üye: Ahmet Özakcan
Üye: Münevver Tetik

Trabzon
Başkan: Muzaffer Aydın
Sekreter Üye: İsmet Çalık
Sayman Üye: Semih Nehar
Nalbantoğlu
Üye: Sultan Varlık Çelik
Üye: Nurhayat Sürmen
Üye: Osman Burak Türkoğlu
Üye: Nazlı Gül Araz
Uşak
Başkan: Ali Osman Doruk
Sekreter Üye: Emre Erdem
Sayman Üye: Hakan Yıldız
Üye: Bayram Görenekli
Üye: Erdem Doğan
Üye: Damlasu Yağmur Akkaya
Üye: Yasin Sevgi
Van
Başkan: Faruk Görünüş
Sekreter Üye: Mihail Atik
Sayman Üye: Baran Bulut Balkan
Üye: Delal Akdoğan
Üye: Fırat Durmaz
Üye: Suat Sala
Üye: Ayhan Keve
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TMMOB İMO Başkanı Cemal Gökçe, Tele 1
Televizyonu Canlı Yayın Programına Katıldı
Şubat 2020

TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası
Başkanı Cemal Gökçe,
Deprem ve Okulların Deprem Güvenliği İle İlgili Tele 1
Televizyonu “Hayatın Rengi”
adlı canlı yayın programına
konuk oldu.
(16 Şubat 2020)
Cep telefonlarıyla, yukarıda yer alan karekod
uygulamasından videoya ulaşabilmektedir.

TMMOB İMO Başkanı Cemal Gökçe,
Ulusal Kanal Televizyonu Canlı Yayın
Programına Katıldı
TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası
Başkanı Cemal Gökçe,
Deprem İle İlgili Ulusal Kanal
Televizyonu
canlı yayınına katıldı.
(23 Şubat 2020)

Cep telefonlarıyla, yukarıda yer alan karekod
uygulamasından videoya ulaşabilmektedir.

TMMOB İMO Başkanı Cemal Gökçe,
KRT Televizyonu Canlı Yayın Programına
Katıldı
TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası
Başkanı Cemal Gökçe,
Deprem ile İlgili
KRT Televizyonunda
canlı yayınlanan “Gün İzi“
programına katıldı.
(24 Şubat 2020)

Cep telefonlarıyla, yukarıda yer alan karekod
uygulamasından videoya ulaşabilmektedir.
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Bölgemizin Savaşa Değil Barışa İhtiyacı
Var. Emperyalist Sömürücü Güçler Derhal
Bölgemizi Terk Etmelidirler
*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe`nin İdlib`te 33 askerimizin şehit olmasıyla ilgili açıklaması.

kentlerin yıkımını önemsemeyerek savaşı büyüttüler. Silah ve enerji
tacirlerinin beslediği vurucu güçleri devreye sokarak oluşturmuş oldukları plan ve stratejilerini hayata geçirdiler.
Bu savaş bir yanıyla F-35, diğer yanıyla S-400 silahlarının savaşı olarak
gündeme gelmiştir. Kana ve paraya susamış sömürücü ve işgalci güçler için insan yaşamının hiçbir önemi yoktur. Temel amaçları bölgeyi
sürekli olarak gerilim içinde tutarak halklar arasında düşmanlık yaratıp bölgenin zenginlik kaynaklarına el koymaktır.
Binlerce kilometre uzaktan gelerek bölgemizde şiddeti besleyen ve
bölgemizin huzurunu bozan kana susamış sömürücü güçlerin, derhal
bölgemizi terk etmeleri gerekir.
Bilinmesi gerekir ki emperyalist güçler bir gün mutlaka bölgemizi terk
edeceklerdir. Bu nedenle başta Suriye ve Türkiye olmak üzere komşu
ülkeler bir arada barış içinde yaşamak zorundadırlar.
Bölgemizin savaşa değil barışa ihtiyacı var. Ölmeye ve öldürmeye değil yaşamaya ve yaşatmaya ihtiyacı var.
Ülkemiz çok önemli bir dönemden geçiyor. Birçok eve yine ateş düştü.
33 insanımızı kaybettik. Yaşamını yitiren askerlerimizin acısını bizler Yeni ölümlerin olmaması dileklerimizle 33 askerimizi rahmetle anarde içimiz de taşıyoruz. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına ken, onların aile ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Ülkemizin başı sağ
olsun. 28.02.2020
baş sağlığı diliyoruz.
Uzun bir süredir ülkemizin güneyi Birinci Dünya Savaşı koşullarını yaşıyor. Kapitalist-emperyalist sistemin irileri bölgemize yerleşmiş du- Cemal GÖKÇE
rumdalar. Önce beslenen radikal gruplar ülkemize salınarak birçok TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
cana kıydılar. İnsanları bölgede birbirlerine düşürerek bölgenin enerji
kaynaklarının üzerine oturdular. Savaştan kaçan insanların ülkemize sığınmalarını sadece izlediler. Tarihsel olarak büyük öneme sahip

Büyük Acı Yaşıyoruz!..
Suriye toprakları uzun yıllardan bu yana emperyalist odakların güç
yarıştırdığı kanlı bir savaşa sahne oluyor. Bölge halkına derin acılar ve
yıkımlar yaşatan bu kirli savaş bugüne kadar milyonlarca kişinin evlerini bırakıp göç etmesine, yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine
ve binlerce şehrin yıkılmasına neden oldu.
Bugüne kadar yaptığımız tüm açıklamalarda ülkemizin emperyalist
güçler arasındaki etkinlik mücadelesinin tehlikeli tuzaklarından uzak
durması gerektiğini dile getirdik. Ortadoğu`nun ve Suriye`nin ihtiyacı
olan şeyin, şiddetin tırmandırılması değil, silahların susturularak barışın sağlanması olduğunu vurguladık.
Ne yazık ki, bu sese kulak verilmeyerek, ülkemizin Suriye`deki savaşın
bir tarafı haline getirilmesinin acı sonuçlarını yaşıyoruz.
Dün Suriye`de 33 vatan evladını yitirdik. Hayatını kaybeden askerlerimizin derin üzüntüsünü yüreklerimizde taşıyoruz.
Hayatını kaybeden askerlerimize rahmet, acılı ailelerine ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB İMO Başkanı Cemal Gökçe`nin
Bilim ve Gelecek Dergisinde Yer Alan
Söyleşisi
*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe`nin Bilim ve Gelecek Dergisinin Şubat Sayısında, depreme ve onun yıkıcı etkileriyle birlikte ne yapmalı konusunda yer alan söyleşisi.

TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası
Başkanı Cemal
Gökçe`nin, 25 Şubat
2020 tarihli Birgün
Gazetesinde yer alan,
yapıların deprem
güvenliği hakkında
açıklaması.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Başkanı Cemal Gökçe`nin, 21 Şubat 2020
tarihli Milliyet Gazetesinde yer alan,
okulların deprem güvenliği konusunda
yaptığı açıklama.
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Tüm Kadınları ve Kadın
Meslektaşlarımızı Dayanışma Ruhuyla
Selamlıyoruz
*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonunun 8 Mart nedeniyle yaptığı açıklama.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlara kutlu olsun!
8 Mart tarihinin kökeni, 8 Mart 1857`de New York`ta dokuma işçisi olarak çalışan kadınların insanlık dışı çalışma koşullarının iyileştirilmesi
ve ücret eşitsizliğinin giderilmesi amacıyla yaptıkları grevlere güvenlik
güçlerinin müdahalesiyle başlayan olaylar sırasında 129 dokuma işçisi
kadının hayatını kaybetmesine dayanır.
Bu tarih, o günden bu yana kadınların hak ve özgürlüklerini talep etmesinin simgesel günü olarak anılmaktadır. Bu simgesel gün yalnızca
çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlarla sınırlı olmayıp kadının
kadın olmaktan kaynaklı sorunlarını da yansıtan simgesel bir gündür.
Kapitalizmin işleyişinden beri ev içi emeğin bir değer olarak benimsenmemesinden doğan, artı değerin artık kadınlar tarafından dile getirildiği ve talep edildiği bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bugün dünyada kadınlar bu güçten doğan hakları için dünya genelinde “Kadın
Grevini” konuşuyorlar.
Ülkemiz son yıllarda hak ve özgürlükler bakımından çok kayıplar vermiştir. Biz kadınlar da bu hak kayıplarından üzerimize düşeni fazlasıyla
almış bulunuyoruz. Muktedirler, doğuracağımız çocuk sayısından, ses
tonumuza, bekarlık vergilerinden, medeni halimize kadar pek çok kişisel tercihlerimiz hakkında söylemler ve politikalar üretiyorlar.

yonlarına gelme şansının da erkeklere kıyasla çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Türkiye`deki tabloda maalesef bu öngörüleri destekler
nitelikte; istihdamda kadın erkek çalışan sayıları arasında büyük bir
fark bulunuyor. 2016 TÜİK verilerine göre Türkiye`de maaşlı çalışan
erkeklerin oranı %69, kadınların oranı %30 seviyelerinde iken Dünya
Ekonomik Forumunun 2016 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu, Türkiye`nin 144 ülke arasında 130. sırada olduğunu gösteriyor. Konu teknoloji olduğunda bu fark daha da belirginleşiyor. Bu durumu aşmak
için çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması acil bir zorunluluk gerektiriyor. Endüstri 4.0`ın gerisinde kalmamak için ülkemizde altyapı
ve teknoloji yatırımlarının yanısıra istihdam ve eğitim politikalarında
ciddi iyileştirmeler ivedilikle yapılmalıyken ülkemiz bu konulardan
uzaklaşarak savaş ve işgal politikalarına yönelmektedir.
Savaşların en çok etkilediği kesimler yine hiç kuşkusuz kadınlar olmaktadır. Kadınlar doğası gereği üretkendir. Kadınlar varoluşsal anlamda insan yetiştirmeye, hayatı ve tohumu korumaya ve barışı sürdürmeye ahlaken yatkındırlar. O halde kadın bakış açısı bir koruyuculuk tutumuyla başlıyor, ele geçirmektense tutmanın, kırılgan olanı korumanın ve mevcut olanı sürdürmenin önceliğinin hakim olduğu bir
tutum, dünyanın korunması ve dünyanın düzeltilmesi işleri ile ortaya
çıkan bu tutum bir barış siyasetine yol açar ve bu nedenle kadınlar
savaşa karşıdır.

Bu ayrımcı politikalar mesleğimize de yansımaktadır. Ülkemizde
200`den fazla İnşaat Mühendisliği eğitimi veren Fakülte ya da bölümlerden her yıl 10 binden fazla İnşaat Mühendisi mezun olmaktadır. Bu
mezunlardan yaklaşık %10` u genç kadın meslektaşlarımızdır. Özellikle genç kadın meslektaşlarımız, bugünün koşullarında mesleki itibarsızlık, güvencesiz çalışma, düşük ücret ve nihayet işsizliğe mahkum
kalmaktadır.

Biz de İnşaat Mühendisi kadınlar olarak barış hemen şimdi diyoruz. Ülkemizdeki kadınlar olarak her gün birimizin eksildiği ve bir kişi bile
eksilmeye tahammülümüzün kalmadığı bu günlerde ne kendimizin
ne çocuklarımızın ne de eşlerimizin ölmesini istemiyoruz.

Mesleğimizin seçiminden, eğitim sürecine ve icrasına kadar cinsiyet
ayrımcılığının birçok biçimiyle karşılaşıyoruz. İnşaat mühendisliği
mesleğini fiziksel güçle ilişkilendirerek “erkek mesleği” ilan eden bilim
dışı bir anlayışı asla kabul etmiyor, yetenek, beceri, donanım, eğitim
ve üretebilme kabiliyetiyle şekillenen mesleğimizin tüm çalışma alanlarında kendini gösteren cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadeleyi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

O değerli hayatını bağışlayan olmak isterdim`

Dünya Ekonomik Forumu 2016 konferansında tartışmaya açılan ve
Dördüncü Sanayi Devriminin kadınların çalışma yaşamına katılımını
nasıl etkileyeceğini inceleyen Endüstride Cinsiyet Ayrımı Raporuna
göre, gelecek 5 yıl içinde 3 milyon kadının işini kaybetmesi bekleniyor. İş dünyasında kadın erkek eşitsizliğinin daha da karmaşık hale
geleceği uyarısını yapan rapor, kadınların iş yaşamında liderlik pozis-

Yaşasın 8 Mart.

Barış talep ettiğimiz şu günlerde diyoruz ki;
‘Sevgili oğlum, seni esirgeyen,

Bilinçli ve örgütlü kadınlarla Mesleki ve Demokratik kitle örgütümüzün daha da güçlü olacağına inançla Dünya Kadınlar Günü`nü selamlıyoruz.
Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz...

08.03.2020
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
46. Dönem Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu
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Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik
ve Tebliğler
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik Hakkında Danıştay Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 25 Temmuz 2019 tarih 30842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen Ek-10 Yapı Ruhsatında; fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin ıslak imza hanelerine ve ‘yapıların inşasında sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgilerin ilgili idarelerce meslek odalarına gönderilmesine` ilişkin ifadelere yer verilmemişti.
Söz konusu düzenleme hakkında daha önce Danıştay tarafından hukuka aykırı görülerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmesine rağmen idare tarafından bu karar gereği yapılmayarak aynı eksik düzenleme ile Yönetmelik değişikliği yayımlanmıştı.
Odamız tarafından söz konusu düzenleme hakkında açılmış olan iptal davası hakkında Danıştay 6. Dairesi E: 2019/19001 sayılı 04/02/2019 tarihli kararı ile işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında
Tebliğ Yayımlandı
Resmi Gazetenin 19 Şubat 2020 tarihli 31044 sayısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış
Oranları Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Tebliğe www.imo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak
2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Resmi Gazetenin 10 Mart 2020 tarihli 31064. sayısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Tebliğe www.imo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik
Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2020 Yılına Ait Değerlendirme
Katsayıları Hakkında Tebliğ
Resmi Gazetenin 10 Mart 2020 tarihli 31064. sayısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2020 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Tebliğe www.imo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Yapı Ruhsatlarına Mühendislerin Islak İmza Bölümleri Yeniden
Eklendi
Resmi Gazetenin 11 Mart 2020 tarihli 31065. sayısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Değişikliği yayımlandı.
Odamız tarafından dava açılan ve yürütmesi durdurulan yönetmelikte değişiklik yapılarak Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-10 FORM - 19 YAPI
RUHSATI FORMU değiştirildi. Yapı ruhsatlarında şantiye şefleri ve proje müelliflerinin ıslak imza bölümleri tekrar eklendi.
Yönetmeliğe www.imo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Mesleki Değerlendirme Kurulu On
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Mesleki Değerlendirme Kurulu on
Dördüncü Toplantısını Yaptı
dördüncü toplantısını 18 Ocak 2020 tarihinde Oda Merkezinde yaptı.

Toplantıda; uzmanlık alanlarında SİM talepleri, SİM Yönetmeliği Uygulama Esasları taslağına ilişkin Geoteknik Kurulu görüşü değerlendirildi.
Toplantıya; İMO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya, Genel Sekreter
Yardımcısı Serap Dedeoğlu, Kurul üyeleri; Mustafa Çobanoğlu, S. Gülsüm Parlar, Nurgül Atabay katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi Editör ve Editör Yardımcıları
17. Toplantısı Yapıldı
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi Editör ve Editör Yardımcıları toplantısı 28 Şubat 2020 tarihinde İMO İstanbul Şubesi`nde
yapıldı.
Toplantıda dergiye gönderilen yazılar değerlendirildi.
Toplantıya İMO Başkanı Cemal Gökçe, Kurul Üyeleri Prof. Dr. Tuğrul
Tankut, Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı, Prof. Dr. Kutay Orakçal, Doç. Dr.
Özer Çinicioğlu, Prof. Dr. İsmail Şahin, Doç. Dr. Özkan Şengül, Prof. Dr.
Alper İlki, Prof. Dr. Metin Ger katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası genç - İMO 12. Öğrenci Konseyi İkinci
Toplantısını Yaptı
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası genç-İMO 12. Öğrenci Konseyi
ikinci toplantısını 7 Mart 2020 tarihinde, İstanbul Şubede gerçekleştirdi.
Toplantıda, 12. Öğrenci Konseyinin dönem çalışma planı görüşüldü.
Hazırlığına başlanılan e-bülten ile ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi.
Toplantıya; Oda Başkanı Cemal Gökçe, İMO Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kaya ve Necati
Atıcı, Genel Sekreter Yardımcıları Bahaettin Sarı ve Ceylan Özkul ile
12. Öğrenci Konseyi asil üyeleri; Ayşe Ece Uysal, Bekir Tahsin Eren,
Funda Coşkun, Abdullah Altın, Deniz Karadağ, Hazal Diren Topal ile
yedek üyeleri; Çağdaş Karataş, Ömer Tunç, Erdinç Çolak, Mustafa Babaoğlu, Sema Sapıtmaz, Arya Nujin Üstünel ve Şehmus Aldemir katıldı.

İMO’yu Sosyal Medyadan Takip Edebilirsiniz
İnşaat Mühendisleri Odası`nın faaliyetleri, haberleri, duyuruları ve paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından kolayca takip
edebilirsiniz. Yenilenen İMO Genel Merkez facebook sayfasına
https://www.facebook.com/imomerkez/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Twitter hesabımız olan https://twitter.com/imomerkez adresinden de paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz.
Youtube hesabımız : İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez
adresinden de paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz.
TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası Adına Sahibi
Cemal Gökçe
Yazı İşleri Müdürü
Zeki ERGİNBAY (1976-1977)
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Serpil Sönmez
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