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Ankara'da Deprem Riski 
Ranta Teslim

Başkent Gazetesi'nden Uğur Duyan 23 
Kasım 2017 günü başkanımız Selim Tulumtaş 
ile Ankara'daki inşaat ve imar çalışmalarını, 
yapıların depreme dayanıklılığı ve atık su so
rununa dair bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin tam metni:

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş, Ankara’da 
mezarlık ve üstünde yapı olmayan bölgelerin 
de deprem riski taşıdığı gerekçesiyle imara 
açıldığını kaydederek, “ Böylesine bir durum 
karşısında sağlıklı binalarımız var mı sorusu 
çok açıkta kalan bir sorudur’’ dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Başkanı Selim Tulumtaş, Ankara'da deprem 
riski taşıyan bölgelerin belirlenmesinde rant 
temelli bir seçimin yapıldığını savunarak, "Ör

neğin mezarlık alanları, üzerinde hiç yapılaşma

olmayan alanlar, Afet Riskli Alan' ilan edilip 
yapılaşmaya açıldı. Böyle bir durum karşısında 
sağlıklı binalarımız var mı sorusu çok açıkta 
kalan bir sorudur. Çünkü; buna ilişkin düzgün 
bir envanter stok çalışması yapılmamıştır." diye 
konuştu. Tulumtaş, Ankara Büyükşehir Bele

diye Başkanı Mustafa Tuna'nın ortak akıl çağ
rısına ise, "Bizim dediklerimizin hayata geçiril

mesiyle ya da dikkate alınması hainde ancak 
diyalog kanallarını açmış olursunuz." diyerek 
yanıt verdi. Tulumtaş, Gökçek sonrasına dair 
beklentilerini Mevlana’nın ünlü sözleriyle açık

ladı: Dünle beraber g itti cancığımız/Ne kadar 
söz varsa düne ait/Şimdiyeni şeyler söylemek 
lazım... Tulumtaş ile Gökçek sonrası Ankara’ya 
dair yeni beklentilerini, Ankara'daki inşaat ve 
imar çalışmalarını, yapıların depreme dayanık
lılığı ve atık su sorunu dâhil pek çok meseleyi 
konuştuk.
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Ankara’da Gökçek sonrası yeni bir dönem 
başladı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mevlana’nın sözleriyle karşılık vermek la
zım belki de; ‘Dünle beraber gitti cancığımız/ 
Ne kadar söz varsa düne ait/Şimdi yeni şeyler 
söylemek lazım...’

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni 
Başkanı Mustafa Tuna ile herhangi bir tema
sınız oldu mu? Oda olarak sizin ya da Bü- 
yükşehir Belediyesi’nin sizinle bu yönde bir 
görüşme talebi oldu mu?

Doğruyu söylemek gerekirse bir randevu 
alınmadı. Görüşmede bulunulmadı ama gö
rüşme olmasa bile biz sözlerimizi herkese açık 
söylüyoruz. Yani, biz sürekli olarak yapılanlara 
bakıyoruz. Bunların bilim ve tekniğe aykırı 
olması durumunda çalışmalarımızı yapıyoruz 
ve bunu tüm kamuoyuyla da paylaşıyoruz. O 
nedenle de bir randevu alıp, açıkladığımız bir 
çalışmamızı bir daha tekrar ederek söylemek 
bizim zaten çalışma prensiplerimizin içinde 
yok. Kamuya açıkladığımız sözleri doğru 
okumak, bu konular üzerine fikir geliştirmek, 
geliştirilmiyorsa da danışmak bu türden çalış
ma yapanların asli görevi olmalı diye düşünü
yorum.

ÖNEMLİ OLAN DİKKATE ALINMAK

Ankara’da 23 buçuk yıldır süren Melih 
Gökçek dönemi ciddi bir diyalogsuzluk dö
nemi olarak tarihe geçti. Gökçek, pek çok 
odayı da bu bağlamda dışladı süreçlere dâhil 
etmedi. Bu nedenle yeni başkanın diyaloga 
açık olması bekleniyor. Siz, bu yeni süreç 
hakkında neler düşünüyorsunuz?

Bu aslında Ankara’daki yöneticilerin yap
ması gereken bir şey... Bizim ilaveten söyleye
ceğimiz ya da söylemediğimiz, sakladığımız 
bir şeyimiz yok. Yani bizim söylediklerimizin 
hepsi açık... Ulaştırmadan yapılaşmaya kadar 
söyleyebileceğimiz her şeyi söylemişiz. Bizim 
açımızdan önemli olan söylediklerimizin bir

biçimde dikkate alınmasıdır. Bir randevu alıp 
orada bulunmamızın sadece görüntüsel bir 
anlamı olacak. Bizim dediklerimizin hayata 
geçirilmesi ya da dikkate alınması halinde an
cak diyalog kanallarını açmış olursunuz. Yoksa 
elbette ki hoş geldiniz deriz; bununla ilgili bir 
sıkıntımız yok ama bizim eleştirilerimizi dik
kate alın demek çok zorlama bir durum gibi 
geliyor bana.

Bizim şehre dair şehrin gelişimine dair 
eleştirilerimiz zaten ortada. Kamu hizmeti 
niteliğinde bir meslek odası olarak ürettikleri
mizin hepsi kamuya açık. Bunları ilgili yöneti
cilere de iletmeye çalışıyoruz. Onun için bizim 
bu eleştirilerimizi, fikirlerimizi yeniden bir 
randevu almak yoluyla dile getirmek benim 
açımdan çok yaratıcı bir şey gibi gözükmüyor. 
Bizim için önemli olan bu eleştirileri esas ala
rak yapılacak olan davranışlardır.

ANKARA’DA MEZARLIKLAR DÖNÜŞÜME 
AÇILDI

Biraz daha farklı bir konuya geçelim.
1999 Depremi’nden sonra Ankara’da depre
me dayanıklı yapıların yapılması için çalış
malar başlatıldı. Siz, yeterli buluyor musu
nuz bu çalışmaları?

Şimdi şöyle bir gerçeğimiz var. Ankara>da 
depremlerde yıkılmış bina yok. Ankara 
depreme güvenli bir şehir olarak gösteriliyor 
ama bu başka bir depremde farklı bir şeyin 
olmayacağı konusuna açıklık getirmez.
Şimdi 2011 Van Depremimden sonra deprem 
gerçeği bir kez daha açığa açıktı ve insanların 
depreme karşı bir şeyler yapması gerektiği 
bir kez daha anlaşıldı. Bunun üzerine 
yapılan çalışmaların sonucunda, tüm Türkiye 
açısından kapsayıcı bir çalışma olarak, 2023 
Deprem Stratejisi Eylem Planı çıkartıldı.
Bu aynı zaman da Ankara için de yapıldı. 
Doğrusu, her şehri kendi özelinde inceleyerek, 
o şehir için bir deprem strateji eylem planı 
çıkartıldı.
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Şimdi bu 2023 Deprem Stratejisi 
Eylem Planı içerisindeki eylemlerden bir 
tanesi mevcut yapı stokunun durumun 
saptanmasına yönelikti. Mesela hastaneler ve 
okullar bağlamında. Bu tüm yapı stokumuzun 
durumunu açığa çıkartacaktı. Bütün 
envanteri içerecekti. Şimdi bu konuyla ilgili 
çalışmalar tamamlanmadı. Bu konuyla ilgili 
ne olup bittiğini nelerin yapılıp yapılmadığını 
zaten bilmiyoruz. Ne hikmetse bizimle de 
paylaşılmıyor ama ortada devlet tarafından 
yapı stokunun durumunu saptayan bitirilmiş 
bir çalışma da yok.

2011 yılında Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesine dair kanun çıkartıldı. Bu 
kanunun temel amacı -bize açıklanan- insan
ların sağlıklı yapılarda yaşamasını sağlamaya 
yönelikti. Bu yasa o dönemde kentsel dönü
şüm yasası olarak da lanse edilmişti. Şimdi bu 
yasanın uygulanması sırasında, çok enteresan 
durumlarla karşılaştık. Riskli alan ve rezerve 
alan bakanlar kurulu kararıyla ilan ediliyordu. 
Ankara üzerinde baktığımızda örneğin me
zarlık alanları, örneğin üzerinde hiç yapılaşma 
olmayan alanlar, Afet Riskli Alan ilan edilip

yapılaşmaya açıldı. Böylesine bir durum 
karşısında sağlıklı binalarımız var mı so
rusu çok açıkta kalan bir sorudur. Çünkü; 
buna ilişkin düzgün bir envanter stok 
çalışması yapılmamış. Böyle bir çalışmay
la, bu yapıları saptamayı biz bir meslek 
odası olarak becerebilecek durumda 
değiliz ama devletin elinde de böyle bir 
rapor yok.

DEPREM RİSKİ RANTA DÖNÜŞTÜ

Ankara’da depreme dayanıksız olan 
binaların güçlendirmesi yapıldı mı? 
Deprem karşında risk taşıyan binalar 
yıkılıp yerine yenisi yapıldı mı?

Deprem dayanıksız yapıların güç
lendirilmesi ya da yıkılması ticari bir 
pozisyonda yürüyor. Nasıl bir ticari po
zisyonda yürüyor? Özellikle Bahçelievler 

ve civarındaki eski üç katlı evlerde, elinizdeki 
daire ile kotarabileceğiniz, kâr edebileceğiniz 
yerlerde yıkım işlemleri yapılıyor.

Bu yeni çıkan yasaya göre, herkesin mu
tabakatı aranmadan yapılan durumlar var. 
Dediğim gibi bu iş ticarileşmiş durumda. 
Buradaki asıl sıkıntı sağlıklı binalar elde edilip 
edilmediği, yapılıp yapılmadığı yönünde ol
malıyken şu anda bizim gördüğümüz durum 
bu işin, ranta yönelik olarak daha fazla kat ar
tışına izin vererek, elde edilecek rantı paylaş
maya yönelik olduğudur. Yani, bu iş tümden 
ticari bir zihniyete dönüşmüş durumdadır.

Kentsel dönüşüm, insanların daha rahat 
yaşayabileceği ortamları gerektirirken insan
ların daha zor yaşayabileceği ortamlar yarat
maktadır. Örneğin yoğunluğu 1 olan yerin -alt 
yapı, ulaştırma ve benzerlerinin gelmesiyle- 
yoğunluğunun 1 buçuğa yükseldiği oluyor. 
Yani üç katlı bir yeri dört katlı yapıyorsunuz 
iki aile daha geliyor. Hâlbuki oranın alt yapı 
sorunun da çözülmesi lazım daha rahat yaşa
yabilmeleri için.
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‘’YOĞUNLUĞU KALDIRAMAYABİLİR’’

Güncel bir soru ile devam edelim. Ankara 
Adliyesi’nin Sıhhiye’den AŞTİ’ye taşınmasını 
nasıl buluyorsunuz?

Bu konunun bizim tarafımızdan şu an ya
pılmış bir çalışması yok. Ancak, öyle bir duru
ma geldik ki kentin herhangi bir bölümünden 
yaşayan bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere 
götürmek artık bizde burada başka bir şey 
yapılacak algısı yaratıyor. Örneğin, çok anlam
sız bir AVM’ye dönüşmesi gibi. Yani, oradaki 
hayatı çok derinden etkileyecek bir dönüşüm 
geçirecek, buradan kâr ve rant edilecek dü
şüncesi oluşuyor.

Adliye’ye ilişkin olarak ise başka ek bina
ları var. Benim bildiğim bu tür yapıların birbi
rinden çok uzak olmaması, özellikle avukatlar 
açısından rahatsızlık yaratıyor. Bu tür yapıların 
düzgün ama çözümlenmiş bir yerde yapılması 
gerekiyor. Yani, Adalet Sarayı’nın AŞTİ’ye ta
şınması durumunda her şeyin çözümlenerek 
yapılması lazım. Bu soruya, ‘Adliye’nin AŞTİ’ye 
taşınması doğrudur yanlışdır’ tarzından bir 
yanıt veremiyorum. Çünkü böyle bir çalışma
mız yok.

Sıhhiye’nin ana ulaşım transfer merkezi
ne dönüştürüleceği de gündeme geldi. Sıh
hiye bu yoğunluğu taşıyabilir mi?

Yani o türden bir yoğunlaşma kaldırılabilir 
nitelikte olmayabilir.

Yine bu bağlamda oda olarak sizin faali
yetlerinizi öğrenebilir miyiz?

Oda olarak bahsettiğimiz yapı faaliyetle
rini takip etmekteyiz. Bunun dışında özellikle 
eğitim konusunda yaşanan sıkıntılara ilişkin 
gözlemler yaparak buna dair üretimler yapı
yoruz. Ankara’da suyla ilgili bir problemimiz 
var. Hem içme hem kanalizasyon suyuna 
ilişkin bir çalışmamız var. Kentsel dönüşüme 
dair şu anki uygulamaları, bakanlar kurulu

kararlarını, afet riski altındaki yerlere ilişkin 
gelişmeleri incelemeye çalışıyoruz. Yine ulaş
tırmaya dair genel bir çalışma yaptık. Onu da 
yayınladık.

ARITMA İŞLEMİ İÇİN KATI ATIK ÇOK 
OLMALI

O zaman, atık su sorunu ile devam ede
lim. Ankara’daki atık su arıtma tesislerinin 
Ankara’nın ihtiyacını karşıladığını düşünüyor 
musunuz? Ankara’nın ihtiyacına yetiyor mu?

Burada yetmiyor sorusu biraz sıkıntılı. 
Neden diyeceksiniz. Her hangi bir kanalizas
yondan gelen suyun arıtılmasına yönelik bir 
tesis kurduğunuzda verimli çalışması için bu
raya gelen atıklarda katı miktarının çok daha 
fazla olması lazım. Şimdi siz kanalizasyona 
yağmur suyunu karıştırarak, atığın içerisindeki 
su miktarını artıyorsanız. O atıkların temiz
lenmesi, içindeki kirin bertaraf edilmesini 
imkânsız hale getirmiş olursunuz. Bu anlamda 
kendi kapasitesiyle çalışamayan bir tesisimiz 
var diyebiliriz. Bunun da sebebi bitiremediği
miz projeler. Bitirmediğimiz projeler derken, 
yağmur suyunun ayrı kanalizasyon suyunun 
ayrı olması gerekirken bunu ayırmayı başara
mamışız. O nedenle de buraya gelen atık su 
miktarı çok daha fazla olduğundan yetmiyor. 
Hâlbuki biz orayı tam kapasite kullanabilecek 
durumdayız.

‘’ODTÜ ORMANI ORMAN VASFINI 
KAYBEDER’’

Ankara’nın bir de ulaşım sorunu var. Bu 
kapsamda çevre yollarının ODTÜ ormanın 
içerisinden geçirilmesiyle, kentin ulaşım açı
sından yeni bir tehdidin oluşturacağı Anka
ra’da konuşulan bir başka konu. Bu konuda 
siz düşünüyorsunuz?

Bu tehdit sürüyor. Her zaman var. Şehrin 
birçok noktası otoban haline dönüştürülmüş. 
Bu anlayışla devam edersek, bütün binaları 
yıkıp hepsini yol yapmamız gerekiyor. OD-
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TÜ’deki uygulamada iyice ayyuka çıkan bir 
durum var. Burada yapılan çalışma ile ODTÜ 
Ormanı’nın orman vasfının kaybolmasına 
neden olabilecek bir uygulama var: parçala
ra ayrılması ve bölünmesi. Buna da gerekçe 
olarak, Şehir Hastanelerini gösterdiler. Bizim 
arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar da, bu 
yapılan yollar, Şehir Hastanelerinin sorunlarını 
çözebilecek nitelikte de gözükmüyor. Siz bü
tün hastanelerinizi, bütün sağlık kurumlarınızı 
tek bir yerde topluyorsunuz ve herkesin oraya 
gitmesini orada tedavi görmesini düşünü
yorsunuz. Şimdi sağlık hizmetleri bu şekilde 
alınabilecek bir hizmet değil. Diyelim ki, Şehir 
Hastaneleri çalışmaya başladı. Ben burada 
hasbelkader bir kalp krizi geçirdim. Beni 
Bilkent’e kadar ambulansla götüreceksiniz. 
Ankara’da vızır vızır 112 Acil Servis ambulans
ları çalışıyor her birini aynı güzergâh üzerinde 
götürdüğünüzde hiç bir insanı hızlı bir şekilde 
hastaneye yetiştiremeyeceksiniz. En basit 
poliklinik hizmetleri bile yapılamayacak. Ben
ce, Şehir Hastaneleri diye ortaya çıkartılan 
proje oldukça yanlış bir proje. Tüm Türkiye’de 
de uygulanıyor ama burada halk sağlığı çok 
düşünülmüyor.

HER ŞEY BİNANIN YAPILMASINA BAĞLI

Etlik’te büyük ölçüde Şehir Hastaneleri 
tamamlandı ama yolları henüz yapılmadı. 
Bunun da yaratacağı sıkıntılar var ve bu 
yönde gelen eleştiriler var. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?

Her yerde aynı şeyi görüyoruz. Önceledik- 
leri şey her yerde önce binaların yapılması. 
Böyle bir planlama anlayışı olamaz. Siz bir 
yere bina yapabilirsiniz. O binanın bitirilmesi 
en kolay şeydir. Asıl olan sorun bina oraya 
konulduğunda, sizin ona ulaşabilmeniz, çevre 
koşullarının uygunluğudur. Esas olan bunları 
hazırlamak, bunları gerçekleştirdikten sonra 
o bölgeye bina inşa etmektir. Ancak öyle bir 
dönem yaşıyoruz ki, her şey o binanın yapıl
masına bağlı.

‘’BÖYLE BİR PLAN YOK’’

Bu bağlamda, 2038 Ankara Ana Ulaşım 
Planına adında bir çalışma var. Sizin bu pro
jeye dair bir çalışmanız var mı?

Gazi Üniversitesi ile birlikte yapılan bir ana 
plan çalışması var. O ana plan çalışmasını biz 
oda olarak sorduğumuzda daha kitabı basıl
madı dediler. Bizimle de paylaşmadılar. Bir 
ana planımız var diyorlar ama ortada öyle bir 
plan yok.

Bu konuda şunu söyleyebilirim: Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi var. Bu meclis 
her ay toplanır ve kararlar alır. Her ay yaklaşık 
200’e yakın karar alır. Bu kararlara baktığımız
da yüzde 60 küsurunun imar plan kararları 
olduğunu görüyoruz. Şimdi böylesi bir şehir
de, sürekli kararların çıkartıldığı bir kentte, 
2038’de bir ana ulaşım planı kararlaştırılmış 
mıdır, var mıdır sorusuna vereceğim yanıt 
açıkçası böyle bir planın olmadığıdır.

Son olarak, Ankara’da meslek odaları bu 
bahsettiğimiz konularda ortak hareket ede
biliyorlar mı?

Ortak hareket edebiliyorlar. TMMOB öze
linde baktığımızda 24 odası var. Her birinin 
uzmanlık alanları farklı. Her birimiz kendi 
uzmanlık alanlarımız içerinden bir şeyler 
söylüyoruz. Tabi bu fikirleri birleştirdiğimiz 
ortamlarda buluşuyoruz. TMMOB özelinde il 
koordinasyon kurulu dediğimiz bir yapı var.
Bu yapı o il içerisinde bulunan oda şubelerini 
koordine ediyor. Yani bir koordinasyon var 
ama her oda kendi uzmanlık alanında bir 
dava açıyor.
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Mesleki Da(ya)nışma Projesi'nin İlk 
Toplantısı Yapıldı

İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi 
Mesleki Da(ya)nışma 
Projesi'nin ilk adımları 
atıldı. İnşaat Mühendisliği 
Bölümü'nün 3. ve 4. Sınıf 
öğrencileriyle, en fazla 2 
yıllık mezun inşaat mühen
dislerini kapsayan Mesleki 
Da(ya)nışma Projesi'nin 
ilk toplantısı 21 Ekim Cu
martesi günü saat 17.00'da 
İMO KKM'de gerçekleş
tirildi. Açılış konuşmasını İMO Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş yaptı. İMO Ankara 
Şube Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz ve İMO 
Ankara Şube Yönetim Kurulu’ndan Ahmet 
Onur Özergene’nin kolaylaştırıcı olduğu top
lantı, katılanların karşılıklı görüş bildirmesiyle 
devam etti. İnşaat mühendisliği öğrencileri ve

mezunlarını mesleğe ve hayata hazırlamak, 
oda-üye ilişkilerini geliştirmek, meslektaşların 
mesleki deneyimlerini aktarmalarını sağlamak 
ve inşaat mühendisliği yolunda yol arkadaşlığı 
kurmak için başlatılan projenin bilgilendirme 
toplantısına ve sonrasında gerçekleştirilen 
kokteyle yaklaşık 30 kişi katıldı.

Vur Patlasın Çal Oynasın İnşaat Mühendisleri 
Halı Saha Turnuvası Sona Erdi

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
tarafından düzenlenen “Vur Patlasın Çal Oy
nasın İnşaat Mühendisleri Futbol Turnuvası” 
05.11.2017 Pazar günü Dikmen Halı Sahasında 
yapılan final maçı ile sona erdi. 12 takımın ka
tıldığı turnuvada kazanan takım Sabri İnce’nin 
takımı oldu.

3 haftadır yapılan maçlar sonucunda finale 
yükselen Sabri İnce ve Canberk Karayol’un
takımları final maçını oynadı.

Kazanan takıma madalyalarını İMO Anka
ra Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Onur 
Özergene verdi.

İkinci olan Canberk Karayol’un takımına 
madalyalarını İMO Ankara Şubesi Şube Sekre
ter Yardımcısı Erkal Tülek verdi.

Maç sonrası katılan üyeler ve futbolcularla 
sucuk-ekmek ve sıcak şarap eşliğinde kutlama 
yapıldı.



Emek ve Demokrasi Güçleri 
OHAL'i sorguluyor

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin yürüttüğü 
“OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz” kampanyası 
kapsamında düzenlenen “Emek ve Demokrasi 
Güçleri OHAL'i Sorguluyor” Ankara forumu, 2 
Aralık 2017 tarihinde İMO Teoman Öztürk Salo- 
nu'nda gerçekleştirildi.

“Emek ve Demokrasi Güçleri OHAL'i Sor
guluyor” sloganıyla İMO Teoman Öztürk Sa- 
lonu'ndan gerçekleştirilen foruma düzenleyici 
dört örgütün yanı sıra siyasi partiler ve diğer 
emek-meslek örgütleri de katıldı. Forum, DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanlarının 
konuşmalarıyla başladı.

DİSK, “Omuz omuza olmalıyız”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, AKP'nin 
ülkeyi OHAL ile yönetmekten vazgeçmeyece
ğini, muhalefetin susturulduğu, muhalif siya

setçilerin hapse atıldığı, medyanın baskı altına 
alındığı, sokağa çıkıp hakkını savunanın terörist 
ilan edildiği bu OHAL rejimini kalıcı hale getir
mek istendiğini söyledi. Beko, önemli olanın bu 
gidişat karşısında emekten yana, barıştan yana, 
demokrasiden yana güçlerin ne yapacağı oldu
ğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bu karanlık gidişe karşı hep beraber bir 
çoban ateşi yakacağımızı ilan etmek için top
landık. Mücadele yöntemlerimiz farklı olabilir 
ama geleceği kurmak için tüm bu farklılıkları 
bir zenginlik olarak görmeliyiz. OHAL değil 
demokrasi istiyoruz. Çocuklarımıza kalıcı bir 
olağanüstü hal rejimi değil, aydınlık bir gelecek 
bırakmak istiyoruz. OHAL rejimine son vererek 
demokrasiyi kazanacak olan biziz. Bu ülkenin 
işçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, hekim
leri; bu ülkenin tehdit altındaki kadınları, gele
ceği çalınan gençleri, hiçbir ayrım gözetmeden, 
tüm farklılıklarımızla ve renklerimizle bir araya
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geliyoruz. Bu ülkenin gerçek sahipleri biziz. 
Darbe girişimi ile ilgisi açık-seçik kurulmadan, 
hiçbir somut delile dayanmadan, adil yargılama 
süreçleri işletilmeden 130 binin üzerinde kamu 
emekçisi işinden, geleceğinden edildi. 50'nin 
üzerinde emekçi bu süreçte intihar etti. DİSK 
üyesi 2000'e yakın işçi, KESK üyesi 4099 kamu 
emekçisi, 3315 hekim ve 3000'in üzerinde TM- 
MOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancısı 
ihraç edildi. Er ya da geç OHAL gidecek, de
mokrasi gelecek. Ve elbette bir gün mutlaka bu 
güzelim ülke işçilerin emekçilerin olacak.

KESK, “Yan yana olmalıyız”

KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, faşist bütün 
baskılara karşın yan yana mücadelenin önemine 
dikkati çekerek şöyle konuştu:

“AKP bir lütuf olarak gördüğü OHAL'den 
istifade ederek yaptığı değişiklikler ile terö
rün tanımını genişletti. Kendine muhalif olan 
bu politikalara karşı çıkan, yağma, talan, rant 
ekonomisine itiraz eden bütün kesimlere karşı 
‘terörist' yaftası ile bir savaş başlattı. Bunun ar
kasında AKP'nin tekçi, otoriter, anti-demokratik 
faşist bir rejim inşasının amaçlandığını görmek

mümkün. Bu durumda meslek örgütlerine ve 
sendikalara yöneltilen saldırıların anlamı ne? 
Sendikaların ve meslek örgütlerinin tüm bu 
yağma, talan politikasına, emekçilerin hakları
nın hiçe sayılmasına, kadın düşmanı cinsiyetçi 
politikalara karşı ses çıkarmasını engellemektir. 
Emek ve meslek örgütlerinin iç işleyişine ka
rışacak saldırılar yaşıyoruz. Şunu bilmeliler ki, 
ne emek meslek örgütleri olarak bizler çekiliriz 
ne de bizlerle birlikte mücadele kararlılığında 
olan yoldaşlarımızla aramızın bozulmasına izin 
veririz. Yan yana omuz omuza yürümeye de
vam edeceğiz. Emek ve meslek örgütleri olarak 
güvencesizliğin ve çıkarılan KHK'lerin yarattığı 
sonuçları ortadan kaldırmaya yönelik çabala
rımızı sürdüreceğiz. Bizler emek ve meslek ör
gütleri olarak referandumda kazandık bir daha 
kazanabiliriz diyoruz.”

TMMOB, “OHAL’siz, KHK’sız, AKP’siz bir 
Türkiye”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko- 
ramaz, “AKP Hükümetinin ülkeyi yönetme ye
teneği ve koşulları kalmadı. Kendi halkına yalan 
söyleyen, kendi halkına zulmeden, kendi hal
kının taleplerini görmezden gelen bir iktidarın
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OHAL'siz, KHK'sız, AKP'siz bir Türkiye'dedir. 
Bunu yaratacak olan bizlerin mücadelesidir. Bu 
mücadeleye omuz veren herkese selam olsun” 
ifadelerini kaydetti.

TTB, “Mücadeleye devam ediyoruz”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, 
“KHK'larla ihraç edilen hekim sayısı, Sağlık 
Bakanlığı'ndan bin 960, Tıp Fakültelerinden 
bin 382 olmak üzere toplam 3 bin 342'dir. Bu 
konuda çarpıcı bir olgu, son 10 yıl içinde Di
yarbakır Tabip Odası Başkanlığı'nı yapmış ya 
da yapmakta olan 5 meslektaşlarımızın OHAL 
sürecinde ihraç edilmiş olmasıdır” dedi.

hiçbir toplumsal meşruiyeti yok. AKP Hükümeti, 
Gezi Direnişinde ortaya çıkan bu gerçekle yüz
leşmek yerine, yıllardır yalanla, zulümle, baskıy
la, zorla ülke yönetmeye çalışıyor. Darbecilerle 
mücadele etmek için çıkartıyoruz dedikleri 
OHAL'in asıl amacı AKP'nin 15 yıllık rant düze
nine, rüşvet çarkına, yağma ekonomisine karşı 
çıkan toplumsal muhalefet hareketini, emek ve 
demokrasi güçlerini bastırmak. 16 aydır hüküm 
süren OHAL Rejimi, FETÖ'nün devlet içindeki 
uzantılarını tasfiye etmek için değil, emekçile
rin sokağa çıkmasını, hakkını aramasını, hesap 
sormasını engellemek için kullanılıyor” diye 
konuştu.

OHAL koşulları altında inşa edilmeye çalı
şılan tek adam rejimine karşı mücadele eden 
herkesin, AKP iktidarının topyekûn saldırısına 
maruz kaldığını söyleyen Koramaz, “ Birliğimize 
yönelik saldırılar, şaibeli Anayasa Referandumu 
sonrasında daha da yoğunlaştı. Referandumdan 
bu yana geçen 6 aylık dönemde gerçekleştirilen 
yasal değişikliklerle, Birliğimize bağlı odala
rın kamu adına yürüttükleri mesleki denetim 
yetkileri ellerinden alınarak, Birliğimiz etkisiz
leştirilmek istendi. Bu saldırılar, bu tehditler 
bizleri yıldıramayacak. AKP zulmüne de boyun 
eğmeyeceğiz, hiçbir arkadaşımızın boynunu 
eğdirmeyeceğiz. Emekçi ve yoksulların istikbali,

“Hekimlerin hukuksuz bir biçimde görevle
rinden ihraç edilmeleri ne OHAL ne de darbe 
girişimi ile ilişkilendirilebilir” diyen Tükel, söz
lerini şöyle sürdürdü: “TTB ve tabip odaları yö
netici ve üyeleriyle birlikte çok sayıda hekimin 
kamu görevinden ihraç edilmeleri, üniversite
lerdeki kadrolarından koparılmaları, ülkemizde 
sağlık hizmetlerine ve yükseköğretim sistemine 
zarar verdi. 3 bin 342 hekimin ihraç edilmesi 
halkın sağlık hizmetlerine erişimini aksattı ve 
sağlık hakkının engellenmesine neden oldu. 
İhraçlar, nitelikli sağlık hizmeti verilmesini, has
talarının ve öğrencilerin ülkemizin değeri olan 
bilim insanlarından faydalanmasını, iyi ve do
nanımlı hekim yetişmesini engelledi. OHAL kal
dırılmalı, KHK'lar iptal edilmelidir. Herhangi bir 
somut suçlama dahi yöneltilmeksizin hukuksuz 
olarak ihraç edilen kamu çalışanları görevlerine 
iade edilmelidir. Sağlık hakkımız, hekimlik de
ğerlerimiz ve toplumsal sağlığımız için; emek, 
demokrasi, adalet ve toplumsal barış için, hu
kuksuz biçimde ihraç edilen meslektaşlarımızın 
hastalarına ve öğrencilerine bir an önce kavuşa
bilmeleri için mücadeleye devam ediyoruz.”

Forum, siyasi parti ve emek demokrasi 
güçlerinin temsilcilerinin konuşmaları ile devam 
etti.



BÜLTEN ANKARA 11

TMMOB'li Kadınlar: OHAL'de Her Halde 
Karanlığa Teslim Olmayacağız

TMMOB 5. Kadın Kurultayı programı çer
çevesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla ha
zırlanan “OHAL'DE HER HALDE KARANLIĞA 
TESLİM OLMAYACAĞIZ” başlıklı basın açıkla
ması geniş katılımla saat 12.00'de İMO Teoman 
Öztürk toplantı salonunda gerçekleştirildi.

BASINA VE KAMUOYUNA

Mirabal kardeşler; Patria, Minerva ve Maria 
Teresa... Nam-ı diğer Kelebekler...

Bugüne adını taşıyan ve diktatörlüğe karşı 
verdikleri yaşam mücadeleleri ile tanınan bu üç 
kız kardeş, 1930'dan beri 1961'e kadar Dominik 
Cumhuriyeti'ni yöneten Rafael Trujillo diktatör
lüğüne karşı savaşmıştır.

Clandistina (Propaganda) hareketinin ön
cülüğünü yapan bu üç kız kardeş baskıya, dik
taya karşı cesaretle mücadele ettiler, defalarca 
tutuklandılar ve en sonundan yine siyasi suçlu 
eşlerinin cezaevi görüşünden dönerken 25 Ka
sım 1960'da diktatörlüğün askerleri tarafından
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tecavüz edilerek vahşice öldürüldüler. Cesetleri 
Dominik Cumhuriyetinin kuzey bölgesinde bir 
uçurumun dibinde bulundu. Öldürülmeleri dik
tatörlük tarafından kamuoyuna “trafik kazası” 
diye duyuruldu.

Baskıya karşı cesaretin simgesi olan bu 
kadınların katledilmeleri bir diktatörlüğün yıkıl
masındaki kelebek etkisi oldu ve yedi ay sonra 
Trujillo öldürüldü.

1981 yılında Kolombiya'nın başkenti Bo
gota'da toplanan 1. Latin Amerika ve Karayip 
Kadınlar Kongresi'nde Mirabal kardeşlerin öl
dürüldüğü gün olan 25 Kasım, “Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” 
olarak kabul edildi, 1985 yılında BM tarafından 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve 
Uluslararası Dayanışma Günü” olarak ilan edildi.

Biz TMMOB'li kadınlar, 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete karşı Mücadele ve Uluslararası 
Dayanışma Gününü; kadına yönelik şiddetin 
hedefi olmuş tüm kadınların anısı önünde say
gıyla eğilerek ve tarih boyunca emeğine, bede
nine kimliğine, kültürüne sahip çıkan tüm ka
dınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz 
vererek selamlıyoruz.

15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek 
ilan edilen ve halen tüm yakıcılığıyla sürdürülen 
OHAL koşullarında gerçekleştirdiğimiz TMMOB 
5. Kadın Kurultayımızda kurulacak cümlelerimiz, 
iktidarlarının varlığını baskıcı kadın politikaları 
ile taçlandıran egemenlerin elbette hoşuna 
gitmeyecektir.

AKP-Saray faşizminin toplumun tüm ke
simlerine yönelik baskılarını artırarak devam 
ettirdiği OHAL döneminde, 2016 yılı TÜİK veri
lerine göre, her 10 kadından 4 'ü  eşinden veya 
birlikte yaşadığı kişiden fiziksel şiddet görüyor. 
Kadınların istihdam oranının erkeklerin istihdam 
oranının yarısı kadar olması ve tüm eğitim dü
zeylerinde çalışan kadınların erkeklerden daha

düşük ücretler alması ise ekonomik şiddetin 
boyutlarını ortaya koyuyor. Sadece geçtiğimiz 
ay boyunca ve yine sadece basına yansıyan 
haberlerden elde edilen verilere göre 31 kadın 
erkekler tarafından katledildi, 13 kadına teca
vüz edildi, 17 kadına cinsel tacizde bulunuldu,
28 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuldu. 
Bunun ötesinde sürdürülen savaş politikasıyla 
çocuklarının ölümlerini izlemek zorunda kalan 
kadınların şiddetin en büyüğüne uğradığını 
düşünüyoruz. Erkeklerin karar verdiği savaşların 
bedelini ne yazık ki biz kadınlar ödüyoruz.

Sormayan, sorgulamayan itaatkar, kanaatkar 
bir toplum yaratarak kurduğu otokratik rejimi 
kolayca sürdürmek isteyen saray rejimi, çağdaş 
bilimsel laik yaklaşımlardan vazgeçerek 4-4-4 
eğitim sistemini taçlandırmaya, erken yaşta 
evliliğin teşvik edilmesinden kürtajın reddine, 
müftülük yasasından boşanmanın zorlaştırılma
sına, esnek çalışma modeli denilerek kadınların 
çalışma yaşamından uzaklaştırılmasına kadar 
yaşamın her alanındaki erkek egemen zihniye
tin temsilcisidir.

İktidarın cinsiyetçi politikaları ve söylemleri
ne, içeride ve dışarıda yürütülen savaş politika
ları toplumun kutuplaştırılması, farklı düşünen
lerin ötekileştirilmesi, muhalefetin susturulmaya 
çalışılması ve nefretin körüklenmesi de eklene
rek bir korku iklimi yaratılmaya çalışılmaktadır.

Son bir yıl içerisinde çıkarılan 28 KHK ile 
100 binin üzerinde çalışan ihraç edildi. Tespit 
edilebilen mühendis, mimar, şehir plancısı ar
kadaşlarımızın sayısı 3000'e yaklaştı. Bu sayı 
içerisindeki ihraç edilen kadın MMŞP sayısı 
300'e yakındır. Mühendislik fakültelerinden ih
raç edilen akademisyen sayısı 683 kişi olup, bu 
sayı içerisindeki MMŞP kadın sayısı da 70 kişidir. 
İhraçlar içerisinde eski ve yeni TMMOB kadroları 
da bulunmaktadır.
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Sözleşmeli personel olarak çalışırken görev
lerine son verilen veya süre bitiminde sözleş
meleri yenilenmeyen pek çok kadın mühendis, 
mimar şehir plancısı olduğunu da biliyoruz.

Darbe girişimi sonrası hiçbir somut delile 
dayanmadan, adil yargılama süreçleri işletilme
den, hukuksuz biçimde ihraç edilmeleri sonrası 
meşru talepleri olan işlerine geri dönmek ama
cıyla açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça aylarca hemen her gün gözaltına 
alınmalarından sonuç alınamayınca bu kez tu
tuklandılar. Halen Nuriye Gülmen tutuklu olarak 
hastanede, Semih Özakça ise evinde açlık grev
lerine devam ediyorlar.

Nuriye ve Semih işlerine geri döndükleri 
andan itibaren açlık grevini sonlandıracaklarını 
defalarca açıkladılar. Uzamış açlık durumunda, 
ortaya çıkan doku yıkımı gün geçtikçe derinleş
mekte ve açlık grevinin bırakılması durumunda 
organların ve vücut dokularının eski haline ka
vuşması imkânsız hale gelmektedir. Bu nedenle 
Nuriye ve Semih'in işlerine geri dönmeleri ya
şamsal bir önem taşımaktadır.

OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun 
her ikisinin başvurularını bir an önce ele alıp 
işlerine geri dönmelerini sağlamalıdır. OHAL 
İşlemlerini İnceleme Komisyonunun her ikisinin 
başvurularını bir an önce ele alıp işlerine geri 
dönmelerini sağlamalıdır. Bu karar bekletilmek
sizin açıklanmalıdır. Nuriye Gülmen derhal ser
best bırakılmalıdır.

İşte böylesi bir iklimde “kadına yönelik şid
dete karşı mücadele ve dayanışma günü” her 
zaman olduğundan daha fazla önem kazanıyor. 
Bugün artık “Belki de bize en yakın şey ölüm; 
fakat bu beni korkutmuyor, haklı olan her şey 
için savaşmaya devam edeceğiz” diyen Maria 
Teresa Mirabal'i de “Çocuklarımızın, bu yoz 
ve zalim sistemde yetişmesine izin vermeye
ceğiz. Bu sisteme karşı savaşmak zorundayız.

Ben kendi adıma her şeyimi vermeye hazırım; 
gerekirse hayatımı da” diyen Patria Mercedes 
Mirabal'i de çok iyi anlıyoruz. Tıpkı Mirabal 
Kardeşlerin verdiği tarih dersinde olduğu gibi 
kadınlara yönelik baskıların artışı mücadelemiz
de saflarımızı sıklaştıracaktır.

Farklılıklarımızdan rahatsız olan iktidarın 
bizi tek tipleştirmesini kabul etmiyoruz. Her bir 
bireyin kendini anadilinde ifade edebileceği bir 
dünyanın kadınlar tarafından yaratılabileceğine 
inanıyoruz.

Bilinmesini istiyoruz ki, bu ülkenin mimar 
mühendis ve şehir plancısı kadınları olarak 
bizler, ülkemize reva görülen ortaçağ karanlığı 
karşısında kollarımızı kavuşturup, oturup bekle
meyeceğiz. Tüm toplumu saran gericilik ve çü
rümeye, toplumun üzerine çöken ağır atmosfe
re, OHAL rejimine, her alanda uygulanan baskı 
ve yıldırma politikalarına boyun eğmeyeceğiz. 
Ülkemizin geleceği ve sorunlarımızın çözümü 
baskı ve istibdat rejimlerinde değil, hukukun 
üstünlüğünden, dogmatizmin karşısında laik 
yaşamın korunmasından, sosyal adaletin sağ
lanmasından ve demokrasinin egemen kılınma
sından geçmektedir.

İyice anlaşılsın ve bilinsin ki; bu ülkenin 
mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınları 
emekleri, bedenleri ve yaşamları üzerinde gi
derek artan baskıya karşı direnmeye, karanlığa 
karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı savunmaya, 
eşitliğin, özgürlüğün, kısaca başka bir dünyanın 
var olduğunu bir kez daha haykırmaya, kadın 
mücadelesini yükseltmeye devam edecektir.

OHALDE DE BU HALDE DE ELDE ETTİĞİMİZ 
HİÇBİR HAKKI ELLERİNİZE TESLİM ETMEYE
CEĞİZ.

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Yaşasın TMMOB'li Kadın ÖrgBtiBİBğB



Depremi Unutmadık, 
Unutturmayacağız!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi, 12 Kasım Depremini unutturmamak ve 
depremde kaybettiklerimizi anmak için Düz- 
ce'de etkinlikler gerçekleştirdi. 12 Kasım 2017 
Pazar günü saat 11.00'de Düzce Temsilciliği 
binasında Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'nun 
da katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. İMO 
Ankara Şubesi Şube Yönetim Kurulu Başka
nı Selim Tulumtaş'ın okuduğu basın açıklama
sında, “Ancak ne yazıktır ki ülkemizde yaşanan 
tüm acılar gibi, Düzce depreminde yaşanan 
acılar ve oluşan tablo toplumsal hafızamızın 
derinliklerine gömüldü. Bu nedenle bugün, 
mesleki bilgimizin bizlere yüklediği kamusal 
ve toplumsal sorumluluğumuz ve vicdanımızla 
Düzce Depremi'nin yıldönümü nedeniyle bir 
kez daha deprem gerçeğini halkımıza ve özel
likle karar verici ilgililere hatırlatacağız” denildi.

Saat 12.00'de Düzce Belediyesi Sergi Sa- 
lonu'nda depremden korunma, depreme dair 
bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla 
“Deprem Sergisi” açıldı. Sergi açılışı öncesinde 
Düzce Büyükşehir Belediyesi önünde de basın

açıklaması düzenlendi.

Sergi açılışının ardından Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası'nda Yük. İnş. Müh. Nejat Ba- 
yülke tarafından “Hasarlı Yapı Değerlendirme 
ve Mevcut Yapılarda Risk Belirleme” semineri 
verildi.

Basın Açıklamasının tam metni:

Depremi Unutmadık, Unutturmayacağız!

18 yıl önce bugün Düzce 7,2 büyüklüğünde 
bir depremle sarsıldı. Resmi kayıtlara göre 710 
insanımızı yitirdiğimiz, 5 bin insanımızın ya
ralandığı 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.

Ancak ne yazıktır ki Ülkemizde yaşanan 
tüm acılar gibi, Düzce depreminde yaşanan 
acılar ve oluşan tablo toplumsal hafızamızın 
derinliklerine gömüldü. Bu nedenle bugün, 
mesleki bilgimizin bizlere yüklediği kamusal 
ve toplumsal sorumluluğumuz ve vicdanımız
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la Düzce Depremi'nin yıldönümü nedeniyle 
bir kez daha deprem gerçeğini halkımıza ve 
özellikle karar verici ilgililere hatırlatacağız. 
Ancak biliyoruz ki, topraklarımızın büyük bir 
kısmının deprem tehlikesi altında bulunduğu 
kısa bir süre sonra unutulacak, unutturulacak. 
Deprem toplanma bölgeleri imara, üzerinde 
yapı bile bulunmayan alanlar “afet riski” altında 
alan olarak ilan edilerek yapılaşmaya açılmaya 
devam edilecek. Oysa yakın bir zamanda 2017 
yılı içerisinde Çanakkale, Manisa, Adıyaman ve 
İzmir ilimiz, son olarak da Muğla ilimiz ve ilçele
ri deprem gerçeğini yaşayarak gördü.

Bilindiği gibiDüzceİli'miz Kuzey Anadolu Fay 
kuşağı üzerinde olup 1.derece deprem bölgesi 
içinde yer almaktadır. İlimiz kendi yerelindeki 
nispeten orta ölçekli fayların hareketi dışında 
esas olarak Kuzey Anadolu Fayı'nın hareketle
rinden etkilenmektedir.1999 Depremleri sonrası 
yapılan çalışmalarda Düzce'de olabilecek dep
rem olasılıkları, 6.0 büyüklüğünde bir deprem 
için%72, 6.5 büyüklüğünde bir deprem için 
%45,7 büyüklüğünde bir deprem için %25 ,
7.5 büyüklüğünde bir deprem için %13 olarak 
belirlenmiştir. Bu rakamlar hem ülkemiz hem de 
Düzce için deprem gerçeğinin unutulmaması ve 
unutturulmamasının ve kentlerimizde yapılacak 
çalışmalarda da bu gerçeğin göz önüne alınma
sının gerekliliğini gözler önüne sermektedir.

12 Kasım 1999 depremi sonrası Düzce'de 
şehrin demografik yapısı ve ihtiyaçlarını gözet
meden alınan planlama kararları ve tedbirleri 
daha sonraki yıllarda bilim ve tekniğe aykırı kat 
artışlarına neden olmuştur. Son yıllarda bina 
güvenliğini hiçe sayan ilave katların yapımı ve 
bazı bölgelerde kat sınırlamasının kaldırılması 
hem altyapı ve şehircilik açısından olumsuz 
sonuçlar doğurmakta hem de depremgerçeği 
ile uyuşmamaktadır.Deprem bir doğa olayıdır. 
Öncelikle bu gerçek kabul edilmelidir. Bu ko
nuda neredeyse özdeyiş haline gelen “deprem 
değil uygunsuz konut öldürür” tanımlaması 
doğru ancak eksik bir tanımlamadır. Çünkü 
konut, yer seçiminden planlamaya, projelendir

meden programlamaya, inşadan denetlemeye 
uzanan ve bir bütünlük taşıması gereken yapı 
üretim sürecinin bir ürünüdür. Bu nedenle süreç 
bir bütün olarak ele alınmalı ve öldürenin dep
rem değil bilim ve tekniği yok sayan, günübirlik 
çıkar odaklı ve ranta dayalı “bozuk yapı üretim 
süreci” olduğu gerçeği görülmelidir.

Depremle birlikte ortaya çıkan can ve mal 
kayıplarını «kadere» bağlamak, her afetten 
sonra günü kurtarma anlayışı ile yapılan 
açıklama ve çalışmalar deprem gerçeğini 
anlamamanın ötesinde insan hayatı ile kumar 
oynamanın örnekleri olarak değerlendirilmelidir.

Depreme karşı yapı stokunu güvenli hale 
getirmek iddiasıyla başlatılan ve sosyal adalet, 
sosyal gelişim, sosyal bütünleşme, tarihi ve 
kültürel mirasın korunması, zarar azaltma ve 
risk yönetimi ile birlikte kapsamlı ve bütünleşik 
bir şekilde ele alınması gereken ancak bu 
hususları hiçbir şekilde dikkate almayan 
kentsel dönüşüm uygulamaları ile kentlerin 
fiziksel eşikleri aşılmakta, demografik yapıları 
bozulmakta, yeni trafik ve alt yapı sorunları 
yaratılmaktadır.

Bütünlüklü bir planlama yerine parçacı bir 
anlayışla yapılar yıkılıp yeniden yapılmaktadır.

“Riskli alan”, “ riskli yapı” belirlenmesindeki 
adaletsizlik, keyfilik ve hukuksuzluklar mağduri
yetler ve hak kayıplarına neden olmaktadır.

Kentlerimiz konut inşaa projelerinin birer 
“arazisi” haline dönüştürülürken, insana, tarihe, 
doğal çevreye dair ne varsa yok edimekte,or- 
manlarımız ve su havzalarımız büyük ölçüde 
zarar görmekte, toprağın drenaj sistemi bozul- 
maktadırr. Yağan yağmur suyunu alacak toprak 
dahi kalmamaktadır.

Sonuç Olarak;

Ülkemiz toprakları büyük ölçüde deprem 
tehlikesi altında bulunuyor. Nerede ise her gün 
ülkemizin bir yerinde bir deprem yaşıyoruz. 
Buna karşın planların gereklilikleri yerine
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getirilmiyor, yapı üretim süreci Ülke ve halkın 
ihtiyaçları gözetilerek değil, konut inşaasını 
ekonominin anahtarı olarak gören bir anlayışla, 
rant yaratmaya yönelik olarak işliyor.

Bilim ve tekniğin yok sayıldığı bir ortamda 
ticari kaygı teknik kaygının önüne geçiyor. Bilgi 
ve beceriye dayalı yöneticilerin yerini şirket ve 
cemaat ilişkileri alıyor. Üniversiteler, meslek 
odaları sürecin dışına itiliyor.

Bilimin, tekniğin ve insan yaşamının dikkate 
alındığı bir kentleşme ve yapılaşma yerine, kişi 
ve grupların çıkarlarına dayalı bir yapılaşma 
anlayışı kentlerimizi yaşanmaz bir hale getiri
yor. Ormanlar, ağaçlar, yeşil alanlar, su havzala
rı, park ve bahçeler yok edilerek kentlerde boş 
alan bırakılmıyor. Güvenli yapı ve yaşanabilir bir 
çevrenin yaratılması Ülkenin karar vericilerinin 
öncelikleri arasında yer almıyor.

Bizler İnşaat Mühendisleri Odası olarak 
bilim ve tekniğe bağlılığın Ülkemizinve halkımı
zın aydınlık geleceğinin biricik yolu olduğuna 
inanıyor ve bu inançla depremin bir afet değil 
doğa olayı olduğunu, onu afet yapanın rant ya
ratma politikaları ve buna bağlı olarak işletilen 
bozuk yapı üretim süreci olduğunu kamuoyu ile 
paylaşıyoruz.

Düzce Depreminin 18. yılı nedeniyle, dep
remde yaşamını yitiren tüm insanlarımızı say
gıyla anıyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı 
ve sabır diliyoruz.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ANKARA ŞUBESİ ve DÜZCE TEMSİLCİLİĞİ
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Şehir Hastaneleri Sempozyumu 
Gerçekleştirildi

TMMOB Ankara İKK 
tarafından düzenlenen 
“Şehir Hastaneleri Sem
pozyumu” 16 Aralık 2017 
Cumartesi günü İnşaat 
Mühendisleri Odası Teo
man Öztürk Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

Ülkemizin önemli 
sorunlarından biri haline 
gelen “şehir hastaneleri” 
tüm yönleriyle ele alındı.
Sempoyzum “Sağlıkta 
Dönüşüm ve Sağlık Poli
tikaları”, “Şehir Hastane
lerinin Ekonomi Politiği” ve “Kentsel Planlama 
ve Mühendislik” başlıklı üç ayrı oturumdan 
oluştu.

Açılış konuşmasını yapan TMMOB Ankara 
İKK Sekreteri Özgür Topçu, “Ankara'da Bilkent 
ve Etlik'te yapılmakta olan şehir hastanelerinin 
hizmete girmesiyle birlikte on yıllardır hizmet 
vermekte olan 13 kamu hastanesi kapatılacak. 
Şehir hastanelerine halkın erişim probleminin 
nasıl çözüleceği, ortaya çıkacak ulaşım yükünün 
kent trafiğine etkisinin nasıl çözümleneceği ve 
şehir hastanelerinin halkımıza fatura edilecek 
olan ekonomik maliyetinin ne olacağı soruları 
AKP tarafından cevaplanmamaktadır” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko- 
ramaz ise, “Sermaye için hiçbir riski olmayan 
bir ticaret ve para kazanma yöntemi yaratıldı. 
Sağlığın piyasalaşma süreci Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Yasası ile ivmelendi. Bu 
süreç şehir hastaneleri ile yeni bir boyut kaza

nıyor. Şehir hastanelerinin tek problemi finans
man modeli değildir. Şehir planlamasından acil 
durum yönetimine, trafik sorunundan altyapı 
hizmetlerine ve en önemlisi sağlık hizmetlerine 
ulaşım meselesine kadar pek çok alanda büyük 
sorunlar yaratacaktır” dedi.

Oturum başkanlığını TMMOB Yönetim Kuru
lu Eski Başkanı Mehmet Soğancı'nın “Sağlıkta 
Dönüşüm ve Sağlık Politikaları” oturumunda 
Eriş Bilaloğlu ve Bayazıt İlhan konuştu.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Korkut Bo- 
ratav'ın yaptığı “Şehir Hastanelerinin Ekonomi 
Politiği” oturumunda Çiğdem Toker ve Faruk 
Ataay konuştu.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Tarık Şen- 
gül'ün yaptığı son oturum “Planlama ve Mü
hendislik Perspektifinden Şehir Hastaneleri” 
oturumunda Deniz Kimyon, Erhan Öncü, Yalçın 
Memlük ve Hasan Akyar konuştu.



Edebiyatla Kavga Söyleşisi 
Gerçekleştirildi

Mühendislik Haftası etkinliklerinden “Edebi
yatla Kavga” söyleşisi 18 Aralık 2017 Pazartesi 
günü İMO Rüştü Özal Salonu'nda gerçekleşti
rildi.

Söyleşi öncesi “Oğuz Atay Anısına Hayatın 
Koordinatları Öykü Yarışmasının sonuçlarını 
İMO Ankara Şubesi Şube Sekreter Yardımcısı 
Erkal Tülek açıkladı. İnşaat Mühendisi-İnşa- 
at Mühendisliği Öğrencisi Olan Kategorisi ve 
Genel Katılım Kategorisi olmak üzere iki ayrı 
kategoride toplam 7 eser başarı ödülüne değer 
görüldü. İnşaat Mühendisi-İnşaat Mühendisliği 
Öğrencisi Olanlar Kategorisinde Emre Yörük 
“Muğlak”, Berk Demir “Sevgimizin Matematiği”, 
Hasan Demir “Melek” öyküleriyle, Genel Katılım 
Kategorisinde Gökhan Bulut “Kuş Yağmuru”, 
Rıdvan Karaman “Otuz Altı”, Gökten Çağrı 
Aktan “Küçük Kızlar Pembe Giyer”, Ümit Yiğit 
“Gül Memeler Değil” öyküleriyle başarı ödülünü 
aldılar.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Tulumtaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan 
söyleşi, edebiyat eleştirmeni Doğuş Sarpkaya, 
yazar Özgür Mutlu ve yazar Arzu Eylemin su
nusuyla devam etti. Panelde katılıcımcılar ede
biyatın tarihle, dilde, konuda, akım yaratmada, 
politikada ve toplumsal konumlamada yürüttü
ğü kavgayı tarihselliğiyle incelediler. Konuşma
ların ardından soru cevap bölümüyle sona erdi.

Söyleşi sonunda “Oğuz Atay Anısına Ha
yatın Koordinatları Fotoğraf Yarışması”nın 
fotoğraf sergisi açıldı. 28 Aralık 2017 Perşembe 
gününe kadar açık olacak olan fotoğraf yarış
ması sergisi halk jürisi oyları neticesinde ödüller 
sahibini bulacak.
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Gündeme Dair Paneli 
Gerçekleştirildi

İnşaat Mühendisliği Haftası kapsamında 
19 Aralık 2017 Salı günü İMO Rüştü Özal 
Salonu'nda ülke gündemine dair bir panel 
gerçekleştirildi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan 
Cihaner, Prof. Dr. Aziz Konukman ve BirGün 
gazetesi Ankara Temsilcisi Yaşar Aydın'ın ko
nuşmacı olarak katıldığı panelde, panelin açılış 
konuşmasını ve moderatörlüğünü Şube Başka- 
nımız Selim Tulumtaş yaptı.

Tulumtaş, panel açılışında “AKP iktidara 
geldiğinde kendi programlarında şöyle bir şey 
vardı; 3Y ile mücadele diye. Bunlarda birisi 
yolsuzluk, birisi yoksulluk birisi de yasaklardı. 
Bu noktalardan bile bakıldığında geldiğimiz

noktada gündemimizi bu yolsuzluk, yoksulluk 
ve yasaklar konusunda bir çok konunun ilgilen
dirdiğini görebiliriz” dedi.

Aziz Konukman, konuşmasında “Sosyal 
devlet tasfiye oluyor ama AKP, inanılmaz bir 
şekilde sadaka devleti kuruyor. Sosyal devleti 
tasfiye ediyor ama adamın gideceği başka bir 
adres buluyor. Yardım yapıyor, evine gidiyor, 
ilaç buluyor, yaşlılara yardım ediyor vb. Bunu 
da yerel yönetimsel müteahhitlerden avanta 
alıyorlar. ‘Sana ihaleyi veririm ama bana şu ka
dar para vereceksin. Bununla da yoksullara bir 
şeyler yapıyorlar. Bunun sonucunda da yoksul
ları yönetiyorlar. Buna da güzel bir isim bulmuş-



■ ■  iMO ANKARA ŞUBESİ

lar:Yoksulluğun yönetilmesi. Dünya Bankası da, 
dinler de aynı şeyi söylüyor. (...) Fakirliği orta
dan kaldıra yok bu dünyada. Fakirliği yönetmek 
var. Fakirlere yardım yapmazlarsa politik, sos
yal, siyasi risk patlama noktasına gelir” diyerek 
büyümenin aslında gerçeği yansıtmadığı üzeri
ne vurgu yaptı.

Konukman'ın ardından söz alan gazeteci 
Yaşar Aydın, genel bir siyasi değerlendirme 
yaparak “Türkiye, tüm kurum, kuruluşlarıyla 
ve toplumsal yapısıyla yıkılmış bir ülke. 1923 
itibariyle hem kurumlarda hem bürokraside, 
devlet aygıtında, toplumsal yaşamda ne kurul
muşsa AKP'nin 15 yılında bu yıkıldı. Yıkılmış ve 
bölünmüş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bunu 
ancak yeniden kurarak, yeniden her meseleyi 
tartışarak, inşa ederek bu sürecin üstesinden 
gelebiliriz. Hiç bir tamirat, güçlendirme bu bina
nın ayakta kalmasını sağlayamaz” dedi.

İlhan Cihaner, genel politik tabloya ve 
muhalefete dair konuştu. Dünyada da benzer 
sıkıntılar olduğuna değinerek “Bizim bu süreçte 
yeni enternasyonalizmi inşa etmemiz lazım.
Bu unuttuğumuz bir şey. Özellikle sermayenin 
çok rahat hareket etmesiyle birlikte sorunlar da 
ortaklaştı. O bir olanak da açtı. Bunun da yeni 
bir enternasyonalizme kapı açtığını düşünüyo
rum. Kurtuluş da öyle olur. Özellikle neoliberal 
kesimden son günlerde ardı ardına yapılan 
açıklamalar, sistemin sömürü mekanizmasının 
devamı için çözüm bulmak olduğu kadar kendi 
güvenceli alanlarında bu şekilde giderek devam 
edemeyeceklerinin de farkına varmalarından 
kaynaklanıyor” dedi.

Yaklaşık 110 kişinin izlediği ve birçok bo
yutuyla ülke gündeminin ele alındığı panel so- 
ru-görüş bölümüyle sona erdi.
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Tiyatro: Sadece Diktatör

İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri da
hilinde 26 Aralık 2017 Salı günü İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde Onur Orhan'ın yazdığı, Ca- 
ner Erdem'in  yönettiği, Barış Atay'ın diktatöre 
hayat verdiği “Sadece Diktatör” adlı politik 
oyun sahnelendi.

Oyunun açılışını İMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Özgür Topçu yaptı. Top
çu, “Mesleğimizin ve üyelerimizin sorunlarının 
halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağı ilkemiz 
gereği meslek alanlarımızla ve ülke sorunlarıyla 
ilgili gelişmelerin ve politikaların, sosyal, siyasal, 
ekonomik ve kültürel boyutlarının derinleme
sine kavranması, yorumlanması ve bu politika
ların toplum yararına düzenlenmesi ve yaşama 
geçirilmesi için mücadele ediyor çalışmalar 
yürütüyoruz” dedi. Açılış konuşmasını, “Yaşa
mın her alanına müdahale eden, bilime, sanata, 
özgürlüğe düşman iktidarın sanata ve sanatçıya 
da baskı uyguladığı bir dönemde onurlu dik 
duruşuyla halkın gönlünde yer edinen değerli 
sanatçı dostumuz Barış Atay’ın sahne aldığı 
“Sadece Diktatör” oyununu birlikte izleyeceğiz” 
diyerek bitiren Özgür Topçu'nun ardından oyun 
başladı.

Oyunda “devlet benim” diye haykıran bir 
diktatörün halkla kurduğu paradoks ilişki ve 
içsel hesaplaşmaları anlatılıyor. “Benim gibi bir 
adam, yıllardır ‘tehlikeli bu adam' diye düşünü
len bir adam, eğitimsiz denilen, cahil denilen bir 
adam, kaba saba bulunan, ‘radikal bu' denilen 
bir adam nasıl oldu da bu kadar yükseldi...” 
sorularına cevap arayan oyuna çok sayıda üye
miz katıldı.

Oyun sonrasında Barış Atay, “Birbirinden 
farklı yapılarda, perspektifte, inançta bir sürü 
insan büyük bir şevkle ve azimle burayı doldu- 
rabiliyorsak eminim her gün dertlendiğimiz, her 
gün nasıl kurtulacağız dediğimiz diktatörlükten 
ve faşizmden de birbirimizin farklılıklarını asgari 
müştereklere kadar inanarak ve indirerek, mü
cadeleyi beraber örerek kurtulacağız” dedi.



Meslekte 25. 40. 60. Yıl 
Plaket Töreni ve Yemeği

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 21 
Aralık 2017 Perşembe günü İnşaat Mühendisleri 
Odası Kongre ve Kültür Merkezi'nde meslekte 
25. 40. ve 60. yılını dolduranlara belgelerini 
ve plaketlerini verdi. Plaket töreninin ardından 
ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde yemek düzenlendi.

Plaket töreni İMO Ankara Şube Başkanı 
Selim Tulumtaş'ın açılış konuşmasıyla başladı. 
Hepimizin ortak amacının, sahip olduğumuz 
teknik bilgimizi topluma en yararlı olacak şekil
de sunmak olduğunu belirten Tulumtaş, bunun
la birlikte hayatın genel akışı içerisinde, doğaya 
ve yaşam alanlarına kast eden, kamu kaynakla
rını heba eden onaylamadığımız ya da etik an
layışımızla bağdaşmayan projeler içerisinde de 
inşaat mühendisi olarak yer almak durumunda 
kaldığımızı, ancak bu durumlarda dahi projenin 
bilim ve tekniğe uygun olarak gerçekleşmesi 
yönünde elimizdeki imkânlarla tüm bilgi biriki
mimizi kullandığımız söyledi.

Mühendisleri, uygulanan politikaların meş
rulaştırma aracına dönüştüren bir sistemde salt 
teknik ve bilimsel gerekliliklerin yerine getiril
mesinin kendi başına yeterli olmadığını belirten 
Tulumtaş, “ İşte tam da bu noktada, sahip oldu
ğumuz bilgiyi ve birikimi toplumun hizmetine 
ve yararına kullanabilmek amacıyla mesleği
mizin sorunlarını içinde yaşadığımız ülkenin ve

toplumun sorunlarından ayrı tutmayan bir bakış 
açısı ile bireysel çabalardan çok ortak bir çaba
ya ve vicdana ihtiyacımız var. Bu anlamda bir 
arada bulunduğumuz, örgütlendiğimiz meslek 
odamız İMO ve birliğimiz TMMOB'nin böylesi 
bir ortak çabanın yani kolektif vicdanın oluş
tuğu ve eylem ve etkinliklerini de bu kolektif 
vicdanın yönlendirdiği yerler olduğunu bir kere 
daha inançla hatırlatmak isterim.” diye ekledi.

Tulumtaş, sözlerine “Bu gün ülkemizde 
mesleğimizin itibarsızlaştırılması yönündeki 
olumsuzluklar da en yoğun şekilde devam et
mektedir. Eğitimin niteliksizleştirilmesinden, 
meslektaşlarımızın hak gasplarına, denetimin 
yozlaştırılmasından meslektaşlarımızın çalışma 
koşullarının kötüleşmesine, plansız, program
sız, projesiz çalışmalar içerisinde meslektaşları
mızın ve mesleğimizin bir meşrulaştırma aracı
na dönüşmesine kadar olan mesleğimize ilişkin 
bir çok olumsuz gelişmeye karşı bu alanın asıl 
emektarı ve sahibi olan biz inşaat mühendis
lerinin bir arada olmasına ve tüm bu olumsuz
luklara karşı birlikte mücadele etmesine ihtiyaç 
vardır” diyerek devam etti.

Tulumtaş'ın konuşmasının tamamı:
Meslekte 25, 40, 60 yıl onurunu yaşayan 

değerli meslektaşlarım,
Değerli Birlik ve Oda Başkanım,
Birliğimizin ve Odamızın değerli yöneticileri, 
Değerli Konuklar;
Sizleri İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 

Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı 
ile selamlıyor Odamızın kuruluşunun 63. Yıl 
dönümü ve 19 Aralık İnşaat Mühendisleri Günü 
etkinlikleri kapsamında, meslekte 25, 40 ve 
60 yılını doldurmuş meslektaşlarımız onuruna 
düzenlediğimiz plaket törenimize hepiniz hoş 
geldiniz diyorum.

TMMOB ve Odamız 1954 yılında kuruldu. 
Odamız Anayasa'da tanımlandığı gibi kamu
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kurumu niteliğinde bir meslek odasıdır ve Ülke
mizde İnşaat Mühendislerinin tek örgütlü gücü
dür. Bu yıl Odamızın ve TMMOB'nin kuruluşları
nın 63. Yıldönümünü yaşıyoruz. Odamız Genel 
Kurulunun 1959 yılında aldığı kararla Odamızın 
kuruluş günü olan 19 Aralık İnşaat Mühendisleri 
Günü olarak kabul edilmiştir. 1960 yılından bu
güne kesintisiz olarak 19 Aralık etkinlikleri Oda- 
mızca tertip edilmektedir.

Değerli meslektaşlarım,
İnşaat mühendisliği medeniyet mühendisli

ğidir. Ortaya çıkardığımız her ürün birebir top
lumla, insanla ilgilidir ve yaşamın her alanında 
insana dokunur. Bu anlamda İnşaat Mühendisli
ği salt teknik bir mühendislik alanı değildir.

Sizler de meslek hayatınız boyunca ortaya 
koyduğunuz çalışmalarla topluma, insana do
kundunuz. Meslek hayatınız boyunca yaptığınız 
üretimlerden duyduğunuz gurur Odamızın da 
gururudur. Çünkü biliyoruz ki hepimizin ortak 
amacı, sahip olduğumuz teknik bilgimizi toplu
ma en yararlı olacak şekilde sunmaktır.

Bununla birlikte, hayatın genel akışı içeri
sinde doğaya ve yaşam alanlarına kast eden, 
kamu kaynaklarını heba eden onaylamadığımız 
ya da etik anlayışımızla bağdaşmayan projeler 
içerisinde de inşaat mühendisi olarak yer almak 
durumunda kaldık.

Ancak biliyorum ki bu durumlarda dahi pro
jenin bilim ve tekniğe uygun olarak gerçekleş
mesi yönünde elimizdeki imkânlarla tüm bilgi 
birikimimizi kullandık.

Ancak şunu da biliyoruz ki mühendisleri, 
uygulanan politikaların meşrulaştırma aracına 
dönüştüren bir sistemde salt teknik ve bilimsel 
gerekliliklerin yerine getirilmesi kendi başına 
yeterli değildir.

İşte tam da bu noktada, sahip olduğumuz 
bilgiyi ve birikimi toplumun hizmetine ve ya
rarına kullanabilmek amacıyla mesleğimizin 
sorunlarını içinde yaşadığımız ülkenin ve toplu
mun sorunlarından ayrı tutmayan bir bakış açısı 
ile bireysel çabalardan çok ortak bir çabaya ve 
vicdana ihtiyacımız var.

Bu anlamda bir arada bulunduğumuz, ör
gütlendiğimiz meslek odamız İMO ve birliğimiz 
TMMOB'nin böylesi bir ortak çabanın yani ko
lektif vicdanın oluştuğu ve eylem ve etkinlikle
rini de bu kolektif vicdanın yönlendirdiği yerler 
olduğunu bir kere daha inançla hatırlatmak 
isterim.

Bu gün Ülkemizde mesleğimizin itibarsızlaş
tırıla s ı yönündeki olumsuzluklar da en yoğun 
şekilde devam etmektedir. Eğitimin niteliksiz- 
leştirilmesinden, meslektaşlarımızın hak gaspla
rına, denetimin yozlaştırılmasından meslektaş
larımızın çalışma koşullarının kötüleşmesine, 
plansız, programsız, projesiz çalışmalar içeri
sinde meslektaşlarımızın ve mesleğimizin bir 
meşrulaştırma aracına dönüşmesine kadar olan 
mesleğimize ilişkin bir çok olumsuz gelişmeye 
karşı bu alanın asıl emektarı ve sahibi olan biz 
inşaat mühendislerinin bir arada olmasına ve 
tüm bu olumsuzluklara karşı birlikte mücadele 
etmesine ihtiyaç vardır.

Değerli meslektaşlarım,
İnşaat Mühendisi olarak sizler çalışma ha

yatlarınızdan emekli olabilirsiniz. Ancak hiçbir 
zaman İnşaat Mühendisliğinden emekli olmaya
caksınız. Bu sizlerin bu Ülkeye, bu topluma olan 
sorumluluğunuzun da bir gereğidir. Bilginizi, 
görgünüzü, tecrübelerinizi paylaşacağınız en 
önemli mecralardan biri hiç kuşkusuz Odanız, 
İnşaat mühendisleri Odasıdır. Hep birlikte bura
dayız, bundan sonra da bir arada olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Meslekte 25, 40 
ve 60 yıl onurunu yaşayan üyelerimizi ve ailele
rini kutluyor, sağlık ve mutluluk içerisinde daha 
nice yıllar diliyorum.

Bu gün vesilesiyle bir kez daha Teoman
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ÖZTÜRK'ün sözleriyle “Yüreğimizdeki insan 
sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yön
temlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, 
bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenle
rin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak

için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda 
inanç ve kararlılığımızı ifade ediyor, bilim ve 
tekniği rehber edinen, laik, aydınlanmacı ve 
kamucu bir anlayışla Halkımızın ve ülkemizin 
mühendisleri olarak her şart ve durumda kolek
tif vicdan ve bu vicdanın yol gösterici çizgisinde 
halkımızın ve ülkemizin hizmetinde olacağımıza 
inancımla tekrar saygılar sunuyorum.

Tulumtaş'ın ardından İMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemal Gökçe söz aldı. İnsanlığın ba
şından itibaren inşaat mühendisliği alanının 
olduğunu ve öğreniminin 1700'lerde başladığını 
belirten Gökçe, “Toplumun, bağımsızlığın, cum
huriyetin, laikliğin kuruluşunda bulunanların 
çocuklarısınız” dedi.

Gökçe'nin konuşmasının ardından meslekte 
60 ve 40 yılını dolduran üyelere plaket, İMO 
rozeti ve belgeleri verildi; 25 yılını dolduran 
üyelere ise İMO rozeti ve belgeleri verildi. Plaket 
töreninin ardından ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde 
yemek düzenlendi.

"Meslektaşlar Söylüyor" Konseri, 
Yılbaşı Kokteyli Gerçekleştirildi, 
Fotoğraf Yarışması ÖdüMeri Açıklandı

İnşaat Mühendisliği Haftası etkinlikleri kap
samında 29 Aralık 2017 Cuma günü İMO Kongre 
ve Kültür Merkezi'nde inşaat mühendislerinin 
şarkılarını söylediği konser verildi, yılbaşı kok
teyli ve Oğuz Atay Anısına Hayatın Koordinatla
rı Fotoğraf Yarışması ödül töreni yapıldı.

Konser İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Özlem Kaya'nın konuşmasının ardından 
başladı. Konser bitiminde fuaye alanında yılbaşı 
kokteyli gerçekleştirildi.

Oğuz Atay Anısına Hayatın Koordinatları 
Fotoğraf Yarışması'nın başarı ödülüne değer 
görülen eserler açıklandı. Mühendis Kategori
sinde Kadir Balta, Onur Can Sungur (Geleceğe 
Dönük Hayatın Koordinatları), Kadir Yılmaz 
(Suretler), Genel Katılım Kategorisinde Aygül 
Öztürk (özgürlük), Erdinç Yılmaz ve Can Kaya 
(Hareket) fotoğraflarıyla ödül aldılar.
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Ankara genç-İMO Pazar 
Kahvaltısında Buluştu

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile İn
şaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri 
genç-İMO kahvaltısında bir araya geldi. 
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı kahvaltıda 
katılımcılara İMO, genç-İMO ve önü
müzdeki dönem yapılacak olan eğitim, 
seminer, sempozyum ve teknik geziler 
hakkında bilgiler verildi.

9-10-11 Ekim 2017 Bartın 
Üniversitesi Stant

Ekim tarihlerinde Bartın Üniversite- 
si’nde 9-10-11 genç-İMO standı açıldı. 
İMO tanıtımı yapıldı ve öğrenci üye kaydı 
alındı.

18 Ekim 2017 Kırıkkale Üniversitesi 
Tanışma Kokteyli

18 Ekim 2017 Çarşamba günü Kırıkkale 
Üniversitesi genç-İMO öğrencileri tarafından 
Tanışma kokteyli düzenlendi. İMO Ankara Şube
si Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz, 10. Dönem 
genç-İMO Konsey Üyesi Tolunay Yılmaz’ın katı
lımı ile Kırıkkale Ünivesitesi’nde gerçekleştirilen 
kokteyle çok sayıda öğrenci geldi. Yeni öğrenci
lerle tanışılan kokteylde oda tanıtımı yapıldı ve 
genç-İMO faaliyetleri hakkında bilgi verildi.



23 Ekim 2017 ODTÜ Yolu ve Paneli
ODTÜ Yapı Topluluğu, genç-İMO ODTÜ, 

ODTÜ Mimarlık Topluluğu ve ODTÜ Çevre 
Topluluğu 23 Ekim 2017 Salı günü ‘ODTÜ 
Yolu ve Paneli’ konulu etkinlik gerçekleştir
miştir. Etkinlik dahilinde Serhan Ergin, Salih 
Usta, Tezcan Karakuş Candan ve Bayazıt 
İlhan konuşmacı olarak panel kısmını yürüttü 
Sonrasında ise Önder Algedik ile forum ger
çekleştirildi.

Zonguldak Temsilciliği genç-İMO 
Pazar Kahvaltısında Buluştu

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi Zonguldak Temsilciliği olarak bu 
yıl üçüncüsü düzenlenen genç-İMO Ta
nışma Kahvaltısında; Zonguldak Bülent 
Ecevit Üniversitesi öğrencilerine, oda 
temsilcisi Seda SOYLU’nun katılımlarıyla 
İMO tanıtımı yapıldı.

16-17 Ekim 2017 Zonguldak 
Bülent Ecevit Üniversitesi Stant

16-17 Ekim tarihleri arasında Zongul
dak Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mü
hendisliği Bölümünde genç-İMO standı 
kuruldu ve üyelik kaydı alınıp genç-İMO 
tanıtımı yapıldı.



Kırıkkale genç-İMO, Yenikent Temelli 
Projesi Yapracık Şantiyesi'ne Teknik 
Gezi Düzenledi
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genç-İMO 2 Aralık 2017 Cumartesi günü 
‘Yenikent Temelli Projesi Yapracık Şantiyesi’ne 
teknik gezi düzenledi. 45 kişinin katıldığı teknik 
gezide öncelikle iş güvenliği ile ilgili seminer ve
rildikten sonra karayolu ile ilgili yapılan deneyler 
ve uygulamalar gösterildi. Viyadük montajı hak
kında bilgiler verildi. Öğrencilere şantiye sahası 
gezdirildi.

Atılım Üniversitesi'nde İMO ve 
Genç-İMO Tanıtımı Yapıldı

Atılım Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği 
Bölümü'nde İMO ve genç-İMO'nun tanıtımının 
yapıldığı bir toplantı düzenlendi. 06 Aralık 2017 
Çarşamba günü yapılan tanıtım toplantısına

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Araş
tırma Görevlisi Mehmet Gökçe ve Araştırma 
Görevlisi Ozan Yılmaz katıldı.

Toplantıda Mehmet Gökçe öğrencilere 
odayı tanıtan bir sunum yaptı. Gökçe, odanın 
örgütlenme yapısı, yasal durumu, odaya kayıt 
yaptırmanın ve odanın gerekliliği, mühendisliğin 
ne olduğu, Mühendislik Yemini ve mühendislik 
etiği ilkeleri ile ilgili bilgiler verdi.

Ozan Yılmaz ise genç-İMO ile ilgili sunum 
yaptı. genç-İMO etkinlikleri hakkında bilgi veren 
Yılmaz, nasıl üye olunabileceğini de anlattı.

Hacettepe Üniversitesi'nde İMO, genç-İMO 
Tanıtımı ve Baret Giyme Töreni Yapıldı

Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü'nde İMO ve genç-İMO'nun tanıtımı 
ve baret giyme töreni yapıldı. 05 Aralık 2017 
Salı günü yapılan etkinliğe İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi Araştırma Görevlisi Meh
met Gökçe ve Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz 
katıldı.

Toplantıda Mehmet Gökçe öğrencilere 
odayı tanıtan bir sunum yaptı. Gökçe, odanın 
örgütlenme yapısı, yasal durumu, odaya kayıt 
yaptırmanın ve odanın gerekliliği, mühendisliğin 
ne olduğu, Mühendislik Yemini ve mühendislik 
etiği ilkeleri ile ilgili bilgiler verdi.

Ozan Yılmaz ise genç-İMO ile ilgili sunum 
yaptı. genç-İMO etkinlikleri hakkında bilgi veren 
Yılmaz, nasıl üye olunabileceğini de anlattı.

Sunumun ardından öğrenciler genç-İMO 
logolu baretlerini takmasıyla etkinlik son buldu.



Kayseri genç-İMO Tanışma 
Kahvaltısında Buluştu

Kayseri genç-İMO 9 Aralık 2017 
Cumartesi günü tanışma kahvaltısında 
bir araya geldi. Temsilcilerin genç-İMO 
üyeleriyle tanıştığı tanışma kahvaltısına 
genç-İMO Konsey üyesi Atakan Yasin 
Atan katıldı. Kahvaltıda katılımcılara İMO 
ve genç-İMO hakkında bilgiler verildi.

genç-İMO Temsilciler Toplantısı Yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
tarafından düzenlenen ve hinterlandında bu
lunan tüm temsilciliklerin katıldığı genç-İMO 
Ankara Şube temsilciler toplantısı 16 Aralık 2017 
Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını İnşaat Mühendisleri Oda
sı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Tulumtaş gerçekleştirdi. Tulumtaş, güçlü bir 
genç-İMO örgütlenmesine ihtiyaç olduğunu ve 
bunun için yönetim kurulu olarak ellerinden ge
leni yaptıklarını söyledi. Açılış konuşmasından 
sonra İMO Ankara Şubesi Eğitim Koordinatörü 
Mahir Kaygusuz “ İmo nedir?” sunumunu, Araş
tırma Görevlisi Ozan Yılmaz “genç-İMO” sunu
munu yaptı ve genç-İMO Ankara Şube faaliyet

raporunu sundu.

Sunumların ardında 10. Dönem genç-İMO 
Öğrenci Konseyi’nden Onur Aktolun, Tolunay 
Yılmaz ve Atakan Yasin Atan “ Bugün neden 
genç-İMO’lu olmalıyız? genç-İMO örgütlülüğüne 
neden ihtiyaç vardır?” başlıklı konuşmalarını 
gerçekleştirdiler. Tüm üniversite temsilcilerinin 
fikirlerini ve düşüncelerini belirttiği forum kıs
mında İMO Ankara Şubesi’ne görüş, düşünce ve 
sorular yöneltildi.

Kapanış konuşmasında Yılmaz, yapılması 
planlanan etkinlikler ve karşılaşılan sıkıntılar 
hakkında bilgiler verdi ve ardından sorulan so
rulara cevap verdi.



Deprem Sadece Ülkemizin Değil, 
Coğrafyamızın da Bir Gerçeğidir

BÜLTEN ANKARA ââ

Düzce Depremi'nin yıldönümünde coğrafya
mızın deprem gerçeği bir kez daha acıyla ha
tırlanmış oldu. Irak-İran sınırında, merkez üssü 
Süleymaniye ve Halepçe şehirleri yakınında bir 
bölgede 7,3 şiddetinde bir deprem meydana 
geldi. Şu ana kadar gelen bilgilere göre İran'da 
328, Irak'ta ise 7 kişi olmak üzere en az 335 ki
şinin yaşamını yitirdiği açıklanırken 5000 kişinin 
üzerinde yaralının bulunduğu gelen bilgiler ara
sında. Deprem Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve

Gaziantep'te yoğun olarak hissedilirken, İran'da 
da can kayıplarının yaşanmasına sebep oldu.

Ülkemiz ve deprem gerçeği için söyledik
lerimizi, coğrafyamız için de yinelemek zorun
luluğunu bu acılar sonrasında dile getirmenin 
üzüntüsünü taşımaktayız. Bir kez daha hatırlat
mak zorundayız ki deprem hem ülkemizin hem 
de coğrafyamızın bir gerçeğidir. Fakat bu tür bir 
doğa olayını afete dönüştüren kâr odaklı poli
tikalar ve yönetimlerdir. İnsan hayatının yerine 
rantın ve talanın koyulduğu her iklimde doğa 
olaylarında katledilmeye mahkum edilmek 
kaderimiz değildir. Coğrafyamızda, komşuları
mızda yaşanan bu acıyı yüreğimizde hissediyor, 
hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

İnşaat Mühendisleri Günü
TMMOB ve Odamız 1954 yılında kuruldu. 

1959 yılında Oda Genel Kurulumuzun aldığı 
kararla Odamızın kuruluş günü olan 19 Aralık 
“ İnşaat Mühendisleri Günü” olarak kabul edildi. 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak

bu gün vesilesiyle bilimi ve tekniği 
ülkemizin ve halkımızın yararı doğ
rultusunda kullanma kararlığımızı bir 
kez daha ifade ediyor ve tüm üyeleri
mizle paylaşıyoruz.

Medet ÖZBEK'İ Aramızdan Ayrılışının 
Birinci Yıldönümünde Saygıyla Anıyoruz

Odamızın 24. Dö
nem Yönetim Kurulu 
Başkanı, 21., 22., ve 25. 
dönemlerde Yönetim 
Kurulu üyesi, 38, 39, 
40 ve 41. Dönemlerin
de Onur Kurulu Üyesi 
ve TMMOB 20, 21, 23

ve 31. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış 
olan Medet Özbek'in  aramızdan ayrılışının 1. 
yılında saygıya anıyoruz. TMMOB'ye, Odamıza 
ve örgütlülüğümüze özveriyle kattığı değerleri 
asla unutmayacağız.

İMO Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu



Proje Yönetimi Eğitimi 
Tamamlandı

14-22 Ekim 2017 tarihleri ara
sında İMO KKM Güney Özcebe 
Salonu’nda Dr. Taylan Ulaş Evci
men tarafından Proje Yönetimi 
Eğitimi verildi.

24 saatlik kurs süresince “Proje 
Yönetimine Giriş ve Temel Kav
ramlar, Proje Bütünleşme (Enteg
rasyon) Yönetimi, Proje Kapsam 
Yönetimi, Proje Zaman Yönetimi,
Proje Maliyet Yönetimi, Proje 
Kalite Yönetimi, Proje İletişim 
Yönetimi, Proje İnsan Kaynakların 
Yönetimi, Proje Risk Yönetimi, Proje Tedarik 
Yönetimi, Proje Paydaş Yönetimi” başlıklarında

bilgiler verildi. Kursa devam sağlayan katılımcı
lara kurs sonunda katılım belgesi verildi.

"Karayolu Tasarımı ve Trafik 
Güvenliği" Semineri Gerçekleştirildi

M E S L E K  İÇİ
EIeğltlm

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi tarafından düzenlenen 
Perşembe Seminerleri kapsamında 
19 Ekim 2017 günü saat 19.00’da İMO 
KKM Rüştü Özal Salonu’nda “Karayolu 
Tasarımı ve Trafik Güvenliği” semineri 
düzenlendi.

Açılış konuşmasını Araştırma Gö
revlisi Ozan Yılmaz’ın yaptığı semineri 
Ali Murat Altınsoy verdi. Yaklaşık 70 
kişinin takip ettiği seminerde “Trafik 
Güvenliği Konusuna Diğer Ülkelerin 
Yaklaşımı, Trafik Güvenliği Proje Kontrollerinde 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” başlıklarında 
bilgiler verildi.

Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz’ın konuş
macı Ali Murat Altınsoy’a plaket vermesinin 
ardından seminer soru-cevap bölümüyle sona 
erdi.



"Hasarlı Yapı Değerlendirme ve Mevcut 
Yapılarda Risk Belirleme" Semineri 
Düzenlendi

BÜLTEN ANKARA ââ

“ İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
tarafından hazırlanan Ekim ayı Perşembe Se- 
minerleri'nden “Hasarlı Yapı Değerlendirme ve 
Mevcut Yapılarda Risk Belirleme” semineri 26 
Ekim 2017 tarihinde İMO KKM Rüştü Özal salo
nunda gerçekleştirildi.

Araştırma Görevlisi Onur Alpağan’ın açılış 
konuşmasıyla başlayan semineri Yük. İnş. Müh. 
Nejat Bayülke sundu. Yaklaşık 90 kişinin ka
tıldığı seminerde Bayülke, “ Depremde Hasarlı 
Yapı İncelenmesi, Betonarme Yapıda Çatlak ve 
Hasar Değerlendirme, Yapıların Depremde Yı
kılma Nedenleri, Mevcut Yapılarda Risk ve Per
formans Belirleme” başlıklarında bilgiler verdi. 
Seminer sonunda Onur Alpağan katkılarından 
ötürü Nejat Bayülke'ye plaket verdi.

Bilirkişilik Temel Eğitimi Verildi
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 

3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren 
Bilirkişilik Yönetmeliği doğrultusunda 
24-30 Ekim tarihleri arasında İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tara
fından 24 saat süreyle Bilirkişilik Temel 
Eğitimi verildi.

Avukat Zuhal Bereket Baş, Avukat 
Kerem Canbazoğlu ve İnşaat Mühendisi 
Erdoğan Balcıoğlu tarafından verilen 
eğitime 24 kişi katıldı.



"Motivasyon-Öğrenme ve Öğretme Üzerine 
Doğru Bildiğimiz Yanlışlar" Semineri 
Düzenlendi

İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi tarafından 
hazırlanan Kasım ayı Perşembe 
Seminerleri'nin ilki “ Motivasyon- 
Öğrenme ve Öğretme Üzerine 
Doğru Bildiğimiz Yanlışlar” semi
neri 02 Kasım 2017 tarihinde İMO 
KKM Rüştü Özal Salonunda ger
çekleştirildi.

Araştırma Görevlisi Onur 
Alpağan’ın açılış konuşmasıyla 
başlayan semineri Ayşe Buğu Ba- 
yazıt Yıldırım sundu. Yaklaşık 75 
kişinin katıldığı seminerde Yıldırım, “ Motivas
yon Nedir? İç Motivasyon, Dış Motivasyon, Ha
fızanın Biyolojisi, Öğretme ve Öğrenme ile İlgili

Doğru Bilinen Yanlışlar, İşe Yarayan Öğrenme 
Teknikleri” başlıklarında bilgiler verdi. Seminer 
sonunda Onur Alpağan katkılarından ötürü 
Ayşe Buğu Bayazıt Yıldırım'a plaket verdi.

Bilirkişilik Temel Eğitimi İkinci 
Grubu Tamamlandı

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 
3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü 
giren Bilirkişilik Yönetmeliği doğrultu
sunda 30 Ekim-5 Kasım tarihleri ara
sında İnşaat Mühendisleri Odası An
kara Şubesi tarafından 24 saat süreyle 
Bilirkişilik Temel Eğitimi verildi.

M E S L E K  İÇİ
Avukat Ahmet Korhan Mastı, Avu- 

E Ğ İ T İ M  kat Mehmet Emin Akgül ve İnşaat Mü
hendisi Erdoğan Balcıoğlu tarafından 
verilen eğitime 24 kişi katıldı
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"Yapı Maliyeti Çalışmaları" Semineri 
Düzenlendi

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi tarafından hazırlanan Kasım 
ayı Perşembe Seminerleri’nden “Yapı 
Maliyeti Çalışmaları” semineri 09 Kasım 
2017 tarihinde İMO KKM Rüştü Özal 
salonunda gerçekleştirildi.

Araştırma Görevlisi Başak Budak’ın 
açılış konuşmasıyla başlayan semineri 
Yrd. Doç. Dr. Latif Onur Uğur sundu.
Yaklaşık 90 kişinin katıldığı seminerde 
Uğur, “Yapı Maliyeti Nedir?, Yapı Ma
liyeti Hangi Parametrelere Göre Nasıl 
Değişir?, Ön ve Son Maliyet Tahmin Yöntemleri, 
Ekonomik Olarak Optimum Bina Tasarımı, Gün
cel Yapı Tasarımlarında Alternatif Maliyetlerin

Karşılaştırılması” başlıklarında bilgiler verdi. 
Seminer sonunda Araştırma Görevlisi Onur 
Alpağan katkılarından ötürü Latif Onur Uğura
plaket verdi.

Bilirkişilik Temel Eğitimi Üçüncü 
Grubu Tamamlandı

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 
3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü gi
ren Bilirkişilik Yönetmeliği doğrultusun
da 6-12 Kasım 2017 tarihleri arasında 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şu
besi tarafından 24 saat süreyle Bilirkişi
lik Temel Eğitimi verildi.

Avukat Ahmet Korhan Mastı, Avu
kat Mehmet Emin Akgül ve İnşaat 
Mühendisi Nurten Peköz tarafından 
verilen eğitime 24 kişi katıldı.



"BEP TR 2 Oryantasyon 5. Grup Eğitimi" 
Gerçekleştirildi

EKB (Enerji Kimlik Belgesi) Uzma
nı belgesi olan üyelerimize özel olarak 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi tarafından 16.11.2017 tarihinde 
önceden kullanılan BEP-TR programı 
yerine kullanılacak olan BEP-TR 2 
programı için oryantasyon eğitimi 
gerçekleştirildi.

Şube Araştırma Görevlileri Başak 
Budak, Mehmet Gökçe ve Onur Alpa-
ğan tarafından düzenlenen kursa 24 
üyemiz katılmıştır.

"Şehir Taşkınlarının Etkisini Azaltabilir 
miyiz?" Semineri Düzenlendi

16 Kasım 2017 tarihinde İMO KKM Rüştü 
Özal salonunda İMO Ankara Şubesi tarafından 
“Şehir Taşkınlarının Etkisini Azaltabilir Miyiz?” 
semineri düzenlendi.

M E S L E K  İÇİ  
E Ğ İ T İ M

Araştırma Görevlisi Başak Budak’ın açılış 
konuşması yaptığı semineri Prof. Dr. Zuhal 
Akyürek verdi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı 
seminerde Akyürek, “ Şehir Taşkınları ile Müca
delede Tasarım ve Yönetim Aşamasında Neler 
Yapılabilir?, Yapısal Önlemler ile Birlikte Taşkın 
Öncesi, Sırası ve Sonrasında Yapılabilecekler, 
Kullanılan Yeni Ölçüm Yöntemleri ve Modelleme 
Teknikleri, Üst Havza Yapısal Önlemler, Uydu 
Yağış Verileri, RADAR Yağış Verileri Kullanılarak 
Erken Uyarı Sistemleri, Taşkın Yayılım 
Modellemesinde LİDAR Verisinin Kullanımı, 
Samsun - Terme Çalışma Alanı Akademik Taş
kın Modelleme Çalışmaları Örneği” başlıklarında 
bilgiler verdi.

Taylan Ulaş Evcimen katkılarından ötürü 
Zuhal Akyürek'e plaket vermesinin ardından 
seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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Bilirkişilik Temel Eğitimi Dördüncü Grup 
Tamamlandı

13-19 Kasım 2017 tarihleri arasında 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şu
besi tarafından 24 saat süreyle Bilirkişi
lik Temel Eğitimi verildi.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 
3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü gi
ren Bilirkişilik Yönetmeliği doğrultusun
da 6-12 Kasım tarihleri arasında İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tara
fından 24 saat süreyle Bilirkişilik Temel 
Eğitimi verildi.

Avukat Ahmet Korhan Mastı, Avukat Meh

met Emin Akgül ve İnşaat Mühendisi Erdoğan 
Balcıoğlu tarafından verilen eğitime 24 kişi 
katıldı.

"İçme Sularının Arıtılmasında Enerji 
Sarfiyatı ve Ozonla Arıtma" Semineri Yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi tarafından düzenlenen Perşem
be Seminerleri kapsamında 23 Kasım 
2017 günü saat 19.00'da İMO KKM 
Rüştü Özal Salonu'nda “ İçme Sularının 
Arıtılmasında Enerji Sarfiyatı ve Ozonla 
Arıtma” semineri yapıldı.

Açılış konuşmasını Araştırma Gö
revlisi Ozan Yılmaz ın yaptığı semineri 
Doç. Dr. Ender Demirel verdi. 60 ki
şinin takip ettiği seminerde “ Ozonla 
Arıtmanın Klorla Arıtmaya Göre Sağ
ladığı Avantajlar, Yüksek Enerji Sarfiyatının Dü
şürülmesi Üzerine Yapılan Araştırmalar, Ozonla 
Arıtmanın Önemli Bir Ünitesi Olan Temas Tankı
nın Enerji Veriminin Arttırılması Üzerine Yapılan 
Ar-Ge Çalışmaları” başlıklarında bilgiler verildi.

Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz'ın konuş
macı Doç. Dr. Ender Demirel'e plaket verme
sinin ardından seminer soru-cevap bölümüyle 
sona erdi.



Bilirkişilik Temel Eğitimi Beşinci Grup 
Tamamlandı

20-26 Kasım 2017 tarihleri arasın
da İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi tarafından 24 saat süreyle Bi
lirkişilik Temel Eğitimi verildi.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 
3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü 
giren Bilirkişilik Yönetmeliği doğrultu
sunda 20-26 Kasım tarihleri arasında

Avukat Ahmet Korhan Mastı, Avukat Meh
met Emin Akgül ve İnşaat Mühendisi Erdoğan 
Balcıoğlu tarafından verilen eğitime 24 kişi 
katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şu
besi tarafından 24 saat süreyle Bilirkişilik Temel 
Eğitimi verildi.

"Yeni Deprem Yönetmeliği Kapsamında 
Dolgu Duvarlar" Semineri Düzenlendi

Kasım ayı Perşembe seminerlerinin sonun
cusu olan “Yeni Deprem Yönetmeliği Kapsa
mında Dolgu Duvarlar” semineri 30 Kasım 2017 
günü İMO KKM Rüştü Özal Salonu’nda yapıldı.

M E S L E K  İÇİ  
F Ğ İ T İ M

Araştırma Görevlisi Mehmet Gökçe'nin açı
lış kouşması yaptığı semineri Prof. Dr. Erdem 
Canbay verdi. 100 kişinin takip ettiği seminerde 
“ Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin Yapısal 
Olmayan Dolgu Duvarlara Getirdiği Kısıtlamalar, 
Dolgu Duvarlarla İlgili Yeni Yönetmelik Hüküm
leri, Yeni Yönetmeliğin Yapı Tasarımı Üzerine 
Etkileri, Yeni Yönetmeliğin Uygulama Üzerine 
Etkileri” başlıklarında bilgiler verildi.

Mehmet Gökçe, sunum sonrasında konuş
macı katılımından ötürü Erdem Canbay'a pla
ket vermesinin ardından seminer sona erdi.
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"Açık Deniz Rüzgar Türbinlerinin Taşıyıcı 
Yapıların Tasarımı" Semineri Yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 7 
Aralık 2017 Perşembe günü "Açık Deniz Rüzgar Türbinleri
nin Taşıyıcı Yapıların Tasarımı” semineri gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmasını İMO Ankara Şubesi Araştırma Görevlisi 
Onur Alpağan'ın yaptığı seminere, yaklaşık 70 kişi takip 
etti. Konuşmacı Dr. Ercan Taşan, seminere katılanlara " Açık 
Deniz Rüzgâr Türbinleri, Temel Sistemleri, Planlama Aşama
ları, Jeolojik Çalışmalar, Geoteknik Çalışmalar, Tasarım Esas 
Parametreleri, Taşıyıcı Yapı Tasarımı” hakkında bilgiler verdi.

Araştırma Görevlisi Onur Alpağan'ın konuşmacı Ercan 
Taşan'a plaket vermesinin ardından seminer soru cevap 
bölümüyle son buldu.

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Yapıldı
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafın

dan 9-17 Aralık 2017 tarihleri arasında "Kamu İhale 
Mevzuatı Eğitimi” yapıldı.

25 kişinin katıldığı eğitim süresince " Kamu İhale 
Mevzuatının Genel Çerçevesi ve Güncel Gelişmeler”, " 
Yapım İhaleleri Mevzuatının Genel Çerçevesi” , "Danış
manlık Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatının Genel Çer
çevesi ", "Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu” başlıklarında 
bilgiler verildi.

Afyon Temsilciliğinde Geoteknik Kursu 
Gerçekleştirildi

16-17-23-24 Aralık 2017 tarihleri arasında İMO Ankara 
Şubesi Afyon Temsilciliğinde "Geoteknik” kursu verildi.
Toplam 24 saat devam eden kursa eğitmen olarak Prof. Dr.
Mustafa Laman, Doç. Dr. Banu İkizler, Yrd. Doç. Dr. Selçuk 
Bildik, Doç. Dr. Volkan Okur, Doç. Dr. Selman Sağlam, Doç.
Dr. Berna Unutmaz, İnş. Yük. Müh. Ozan Dadaşbilge, Yrd.
Doç. Dr. Nejan Huvaj katıldı.

Eğitim süresince; "Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri,
Laboratuvar Deneyleri, Zeminlerin Sınıflandırılması ve 
Zeminlerin Mekanik/Mühendislik Özellikleri, Zeminlerin 
İyileştirilmesi, Sığ temellerin Tasarımı ve Oturmaların Hesa
bı, Derin(Kazıklı) Temeller ve Tasarımı, Geoteknik Deprem 
Mühendisliği, Dayanma (İstinat) Yapıları, Şev Stabilitesi, Geoteknik Mühendisliğinde Sayısal Analizler” 
başlıklarında bilgiler verildi. Kurs 24 Aralık 2017 Pazar günü yapılan sınavla son buldu.



STA4CAD Kursu Tamamlandı

İMO Ankara Şube tarafında 5-16 Aralık 2017 
tarihlerinde İMO KKM Güney Özcebe Salonu'n- 
da STA4CAD Kursu gerçekleştrildi.

İnşaat Mühendisi Mehmet Aydın tarafından

verilen 16 saatlik kurs süresince katılımcılara “ 
Aks Oluşturulması, Değiştirilmesi, Çoğaltılması, 
Ayarların Yapılması, Kolon, Kiriş ve Döşeme 
Bilgilerinin Girilmesi, Çeşitleri ve Özellikleri, 
Tekil, Mütemadi ve Radye Temel Oluşturulması 
ve Özellikleri, Yapı Genel Bilgilerinin Girilmesi 
ve Yönetmelikler Çerçevesinde Ayarlanması, 
Proje Ayarlarının Yapılması ve Çeşitleri, Kat 
Kopyalama, Eleman Numaralandırma, Süreklilik 
Kontrolü, Analiz Sonuçlarının İncelenmesi, Kalıp 
Planı, Kolon Aplikasyon Planı, Kiriş Detayları vb. 
Gibi Çizimlerinin Yapılması, Çizimlerin AutoCAD 
Ortamına Aktarılması ve Düzenlenmesi, Merdi
ven Tasarımı Analizi Çizimi ve Düzenlenmesi, 
Ara Katlı ve Kademeli Yapı Tasarımı, Farklı Elas- 
tisite Modülü Seçimi ve Atanması” başlıklarında 
bilgiler verildi.

Excel İleri Eğitimi Yapıldı
İMO Ankara Şubesi tarafından 23-24 Aralık 

2017 tarihlerinde İMO KKM Güney Özcebe Sa- 
lonu'nda “Excel İleri Eğitimi” gerçekleştirildi. 12 
saat devam eden kursa 26 kişi katıldı.

M E S L E K  İÇİ
E(f Ğ I TI  M

Ömer Bağcı'nın verdiği kursta “Genel Excel 
Kullanımı, Formüle Bağlı Koşullu Biçimlendirme 
Uygulamak, Listelerde Tekrar Eden Değerleri 
Bulmak, Listelere Filtre Uygulamak, Gelişmiş 
Filtre Özelliğini Kullanmak, Verilerinizin Girdisini 
Doğrulamak, Girdi İletilerini ve Hata Uyarılarını 
Belirlemek, Excel'in Sık Kullanılan Fonksiyonları: 
E-Topla, Eğersay, Eğer, İç İçe Eğer Fonksiyonları 
ile Şarta Bağlı İşlemler Yapmak, Tarih ve Saat 
Fonksiyonları: Yıl, Ay, Gün, Bugün, İşgünü Fonk
siyonları, Alttoplam İşlevini Kullanmak, Grafik 
Özelliklerini Kullanmak, Hedef Ara ve Senar
yolar ile Çalışmak, Metin ve Veri Fonksiyonları,

Fonksiyonların İç-İçe Kullanım Örnekleri, Çö
zücü ile Çalışmak, Özet Tablo Raporlamaları 
Oluşturmak, Özet Tablolar ile Satışların, Alışların 
Toplam İçindeki Değerlerini Yüzdelerini Bul
mak” başlıklarında bilgiler verildi.
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Nevşehir Temsilciliği'nde "BEP TR 2 
Oryantasyon Eğitimi" Gerçekleştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 
önceden kullanılan BEP-TR programı yerine 
BEP-TR 2 programı kullanıma açıldığı için EKB 
(Enerji Kimlik Belgesi) Uzmanı belgesi olan 
üyelerimize özel olarak İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi tarafından Nevşehir Tem

silciliği'nde 11 Kasım 2017 tarihinde BEP-TR 2 
Oryantasyon Eğitimi gerçekleştirildi.

Şube Araştırma Görevlileri Başak Budak, 
Mehmet Gökçe ve Onur Alpağan tarafından 
düzenlenen kursa 24 üyemiz katılmıştır.

İMO Ankara Şubesi Düzce Temsilciliğinde 
Meslekte 25 ve 40. Yıl Plaket Töreni 
Gerçekleştirildi

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Düzce Temsilciliği 25 Aralık 2017 Pazartesi günü 
Gösterişli Otel'de meslekte 25. ve 40. yılını 
dolduranlara belgelerini ve plaketlerini verdi.
İMO Düzce Temsilcisi Ayşe Emiroğlu, İdris 
Özyılmaz, Mehmet Karaman, İsa Yıldırım, İb
rahim Öztürk 40. yıl plaketlerini, Hüsnü Güçlü 
ve Maksut Bora Vural 25. yıl hizmet belgelerini 
aldılar. Plaket töreninin ardından üyelerle daya
nışma yemeği düzenlendi.



OHAL ve KHK Düzeni Türkiye’yi 
Karanlığa Sürüklüyor

24 Aralık 2017 tarihinde yayın
lanan 695 ve 696 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameler hakkında TM- 
MOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz tarafından 25 Aralık 2017 
tarihinde basın açıklaması gerçekleş
tirildi.

OHAL VE KHK DÜZENİ 
TÜRKİYE’Yİ KARANLIĞA 
SÜRÜKLÜYOR

15 Temmuz Darbe Girişimine karı
şanları bertaraf etme gerekçesiyle 3 
ay süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal 
Rejimi, on yedinci ayını doldurdu.

On yedi aydır devam eden Olağa
nüstü Hal Rejimi boyunca parlamentonun yet
kileri gasp edilerek çıkartılan toplam 30 Kanun 
Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler, 
Türkiye'yi hızla karanlığa doğru sürüklüyor.
24 Aralık sabahı yayınlanan 695 ve 696 Sayılı 
KHK'larda yapılan düzenlemeler, içine sürüklen
diğimiz bu karanlığın en açık göstergesidir.

2756 kamu emekçisinin daha hukuksuz bi
çimde ihraç edildiği bu KHK'larla, tutuklu sanık
lara tek tip elbise uygulamasından Yargıtay'a 
yeni üyeler atanmasına, taşeron işçilerden Var
lık Fonu'na dış borç yetkisine kadar çok sayıda 
yeni düzenleme yapılmıştır.

sini yok sayan bu cezasızlık sistemi asla kabul 
edilemez!

AKP Hükümetini bir kez daha uyarıyoruz! 
Hükümet, kendi siyasal istikbali için ülkenin 
geleceğini karanlığa sürüklemeyi bırakmalıdır. 
Ülke olarak ihtiyacımız olan şey, toplumsal ça
tışmaların körüklenmesi değil, barış ve huzur 
dolu bir Türkiye'dir.

Artık herkes biliyor ki, AKP Hükümeti 
OHAL'i, darbe girişiminde bulunanlarla he
saplaşmak için değil, kendi siyasal ihtiyaçlarını 
karşılamak için kullanmaktadır. Hukuk düzenini 
ve toplumsal barışı tehdit eden bu gidişata artık 
bir son verilmelidir.

Bu düzenlemelerin en korkutucu olanların
dan birisi, 696 Sayılı KHK'nın 121. Maddesi ile 
herhangi bir kamu görevi taşımayan sivillerin 
“terör eylemleri ile bunların devamı niteliğinde
ki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket 
eden kişiler hakkında” hukuki sorumsuzluk 
getirilmesidir. Şiddeti özendiren, toplumsal 
çatışmayı körükleyen, hukukun üstünlüğü ilke

Daha da geç olmadan, halk iradesini gör
mezden gelen, güçler ayrılığı ilkesini tanımayan, 
parlamentonun yasama yetkisini gasp eden 
bu düzenlemeler geri alınmalı, OHAL Rejimine 
derhal son verilmelidir.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı



BÜLTEN ANKARA Ü 4 I

DİSK, KESK, TMMOB,TTB: OHAL 
Değil Demokrasi İstiyoruz!

OHAL'in kaldırılması, KHK'ların ve baskıların 
sora ermesi için 81 ilde emek ve meslek örgütleri 
ile birlikte eylem ve etkinliklerden oluşan bir kam
panya yürütecek olan DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB "OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz!” başlığıyla 
basın toplantısı düzenledi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Ge
nel Başkanları Aysun Gezen, Mehmet Bozgeyik,
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel'in katıl
dığı basın toplantısı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 
gerçekleştirildi. Toplantıya CHP ve HDP Milletve
killerinin yanı sıra emek ve demokrasi güçlerinin

temsilcileri de katıldı.

Ortak açıklamayı yapan DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, "OHAL rejimine son vererek demok
rasiyi kazanacak olan biziz. Laik, demokratik ve 
sosyal bir cumhuriyeti kendi kollarımızla, aklımız
la, yüreğimizle inşa edecek olan biziz. Bu bilinçle, 
'OHAL değil demokrasi istiyoruz' başlığıyla dü
zenleyeceğimiz kampanyamızı 81 ilde emek ve 
meslek örgütleri ve yerel demokrasi güçleriyle 
ortaklaştırarak yaygınlaştıracağız. Öncelikli ama
cımız 20 Ocak 2018 tarihinde OHAL'in bir kere 
daha uzatılmamasıdır. Bu amaçla demokratik bir 
çok etkinliği hep beraber, omuz omuza hayata
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geçireceğiz. Emekçilerin yüzyıllardır süren müca
dele ile kazandığı hakları ve özgürlüklerini OHAL'e, 
AKP'nin tek adam rejimine terk etmeyecek, de
mokrasi, barış, eşitlik, özgürlük ve laiklik için mü
cadeleyi büyüteceğiz” diye konuştu.

OHAL’de direneceğiz

"Biçimsel demokrasi dahi rafa kaldırılmıştır” 
diyen Beko, sözlerini şöyle sürdürdü: "OHAL top
lumsal muhalefeti susturmak için bulunmaz bir 
fırsat olarak görülmekte ve kullanılmaktadır. AKP, 
siyasal projesinin önünde engel gördüğü kesimleri 
OHAL hukuksuzluğu ve keyfiyetinden faydala
narak ihraç etmekte, susturmakta ve cezaevine 
göndermektedir. Basın yayın organları, dernekler 
kapatılmış, gazeteciler tutuklanmış, OHAL tek 
sesli bir Türkiye yaratmak için kullanılmıştır. OHAL, 
gerici-mezhepçi bir toplumsal yapı inşası için kul
lanılmaktadır. Eğitim müfredatı bilimsel olmaktan 
çıkarılmış, tamamen dinselleştirilerek, sınav sis
temleri değiştirilerek tüm okullar imam hatipleş- 
tirilmiştir. Kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz 
artmış, ceza indirimleri ile kadına yönelik şiddet 
teşvik edilmiş son olarak da müftülere nikah kıyma 
yetkisi verilerek çocuk gelinlerin artması ve çok 
eşlilik meşrulaştırılmış, kadın ve çocukların yasa
larla korunan haklarının da ortadan kaldırılması 
söz konusu olmuştur. Sosyal devletin son kırıntıları 
yok edilmiştir. OHAL sürecinde 'hukuk devleti'n- 
den bahsetmenin olanağı kalmamıştır. OHAL süre
cinde muhalif kesimler cezaevlerine doldurulurken 
cezaevlerindeki baskı ve hak ihlallerinde kaygı 
verici düzeyde artışlar yaşanmaktadır. Demokrasi 
istiyoruz. OHAL'de direneceğiz.”

Demokrasi ve barış için ilk şartın OHAL'in 
kaldırılması ve KHK'ların iptal edilmesi olduğunu 
belirten Beko, "Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
olarak, geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan, 
hak-hukuk tanımayan bu adaletsiz düzene karşı, 
OHAL rejimine karşı, toplumun tüm kesimlerini 
ortak mücadeleye çağırıyoruz. Siyasi partilerle, 
demokratik kitle örgütleriyle, gazetecilerle, akade
misyenlerle, sanatçılarla, toplumun tüm renkleriyle 
Hayır'ı kazanan, adalet talebiyle yan yana yürüyen 
milyonlar olarak bir araya geldiğimizde neler ya
pabildiğimizin tanığıyız” dedi.

Açıklamanın tamamı:

OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ!

15 Temmuz darbe girişimi başarısız olsa da,
20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL ve 
KHK Rejimi ile AKP'nin fiili darbesine dönüşerek 
bir rejim değişikliğine giden yol açılmıştır. Bu on 
altı aylık sürede Anayasa fiilen ilga edilmiş, ya- 
sama-yürütme ve yargı tamamen tek bir kişinin 
emrine verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Artık Hiçbir Biçimde 
Anayasa'da İddia Edildiği Gibi "Demokratik, Laik, 
Sosyal Hukuk Devleti” Değildir.

Biçimsel Demokrasi Dahi Rafa Kaldırılmıştır!

TBMM fiilen etkisizleştirilmiş, yasama yetkisi 
de bütünüyle askıya alınmış durumdadır.

TBMM onayından geçirilmeyen KHK'lar, yargı 
süreçleri ile de denetlenememekte, tek bir kişinin 
akşam aklına gelen, sabah kanun olabilmektedir. 
Yaz saati uygulamasından, kış lastiğine kadar 
darbe girişimiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan 
hemen her konu, KHK'lar ile düzenlenmektedir.

Sadece TBMM değil, yerel yönetimler de tek 
adamın atadığı seçilmemiş, kişilere devredilmiştir. 
83 belediyeye kayyum atanması ve 6 belediye 
başkanının "görevden alınması” sonucu Türkiye 
nüfusunun %43'ünü seçilmemiş, atanmış belediye 
başkanları tarafından yönetmektedir. Milli irade 
diyenler, TBMM'den yerel yönetimlere halkın irade
sini gasp etmeye devam etmektedir.

OHAL toplumsal muhalefeti susturmak için 
bulunmaz bir fırsat olarak görülmekte ve kul
lanılmaktadır. AKP, siyasal projesinin önünde 
engel gördüğü kesimleri OHAL hukuksuzluğu ve 
keyfiyetinden faydalanarak ihraç etmekte, sus
turmakta ve cezaevine göndermektedir. Basın 
yayın organları, dernekler kapatılmış, gazeteciler 
tutuklanmış, OHAL tek sesli bir Türkiye yaratmak 
için kullanılmıştır. Yine bu hedefe uygun olarak her 
türlü hak arama mücadelesi keyfi biçimde yasak
lanmaktadır.

Devletin "laik” olduğunu söylemek mümkün 
değildir

Darbe girişiminin merkezinde olan cemaatin
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devletin her kademesinde yerleşmesini, kadrolaş
masını ve palazlanmasını sağlayan AKP iktidarı, 
yüzlerce insanın ölümündeki sorumluluğunun 
hesabını vermek bir yana, aynı “hata”da ısrar 
etmekte, Gülen cemaatinden boşalan devlet kad
rolarını bugün kendine biat eden tarikat ve cema
atlerle doldurmaktadır.

Liyakatin yerine mülakatın getirilmesinin 
amacı, açıktır ki başka başka cemaatlere ve “sadık 
kullara” kadro sağlamaktır. Dini cemaatler arasın
daki mücadele ekseninde şekillenen bir devlete 
“laik” demek mümkün değildir.

OHAL, gerici-mezhepçi bir toplumsal yapı 
inşası için kullanılmaktadır. Eğitim müfredatı 
bilimsel olmaktan çıkarılmış, tamamen dinselleş
tirilerek, sınav sistemleri değiştirilerek tüm okullar 
imam hatipleştirilmiştir. Kadınlara yönelik şiddet, 
taciz, tecavüz artmış, ceza indirimleri ile kadına 
yönelik şiddet teşvik edilmiş son olarak da müftü

lere nikah kıyma yetkisi verilerek çocuk gelinlerin 
artması ve çok eşlilik meşrulaştırılmış, kadın ve 
çocukların yasalarla korunan haklarının da orta
dan kaldırılması söz konusu olmuştur. OHAL dö
neminde artan iş cinayetleri “fıtrat”a bağlanarak 
sorumlular yargılanamaz hale getirilmiştir.

Sosyal Devletin Son Kırıntıları Yok Edilmiştir!

Sosyal bir devletin en temel özelliği, emeğiy
le geçinenlerin iş güvencesidir. Nüfusun dörtte 
üçünün ücret gelirleriyle geçindiği bir ülkede iş 
güvencesi OHAL döneminde tümüyle ortadan 
kaldırılmıştır.

Darbe girişimi ile ilgisi açık-seçik kurulmak- 
sızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil yar
gılama süreçleri işletilmeden 130 binin üzerinde 
kamu emekçisi işinden, geleceğinden edilmiştir. 
50'nin üzerinde emekçi bu süreçte intihar et
miştir. Anayasal güvence altında olan çalışma ve 
yaşam hakkı gasp edilmiş, devlet iş güvencesinin
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teminatı olmak bir yana, iş güvencesine karşı en 
büyük "tehdit” halini almıştır.

OHAL iş güvencesinin yanı sıra işçilerin en te
mel haklarına da bir tehdittir. AKP Genel Başkanı 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grevleri engellemek 
için OHAL'i kullandıklarını açıkça söylemiştir. Bu 
sözlere uygun olarak 2017 yılı boyunca beş grevi 
engelleyerek yaklaşık 25 bin işçinin hakkı gasp 
edilmiştir.

Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati gibi cemaat 
ve tarikatlarla mücadele içinde geçmiş olan emek 
ve meslek örgütlerinden binlerce kişi darbe ile 
ilişkilendirilerek işlerinden atılmıştır. Bugün DİSK 
üyesi 2000'e yakın işçi, KESK üyesi 4099 kamu 
emekçisi, 3315 hekim ve TMMOB üyesi 3000'in 
üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç 
edilmiş durumdadır. Devletin tüm sosyal yönleri 
tasfiye edilirken, direnen/direnecek olan herkes 
etkisizleştirilmek istenmektedir. İşe iade talebiyle 
açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça'nın haklarının iadesi bir yana tutuklan
maları, Nuriye Gülmenin tutukluluk halinin halen 
devam ettirilmesi, emeği için, işi için mücadeleyi 
düşünen herkese karşı bir gözdağı olarak günde
me gelmiştir.

Bütün çalışma yaşamı, tamamen antidemok
ratik yollarla, meclisi işlevsiz kılıp halkın iradesini 
çiğneyerek düzenlenmekte, KHK ile İşsizlik Sigor
tası Fonundan, işçilerin parasından sermayeye 
kaynak aktarılmaktadır.

OHAL sürecinde birçok kamu kuruluşu VAR
LIK FONU'na devredilerek uluslararası sermaye 
kuruluşlarına ipotek karşılığı borçlanma yoluna 
gidilmiştir.

OHAL sürecinde "Hukuk Devleti”nden Bah
setmenin Olanağı Kalmamıştır!

Türkiye'de tam bir hukuksuzluk ve keyfiyet 
rejimi hâkim olmuştur. Yapılmak istenen düzen
lemeleri hukuki denetimden kaçırmak için sıklıkla 
kullanılan KHK'lar ile hukukun üstünlüğü ve hukuk 
devleti ilkelerinin hiçbir kırıntısı kalmamıştır. Ülkeyi 
yönetenlerin kararlarını ve uygulamalarını hukuk 
yolu ile durdurmanın hiçbir imkânı bırakılmamıştır.

Mahkemeler açıkça emirle çalışmakta, savcılara

talimatla soruşturma açmakta, hakimler "yukarı
dan” gelen "telkinlerle” tutuklama kararları al
maktadır. Ülkenin cumhurbaşkanı yargıya açıktan 
kamuoyu önünde talimat vermekte, yargı kararla
rını ilan etmekte, hüküm kesmektedir. Kimin niye 
tutuklandığının, niye serbest bırakıldığının hukuki 
gerekçelerle açıklanmadığı, tamamen bir kişinin 
politik hedeflerine göre karar veren bir yargı siste
mi yaratılmıştır.

OHAL sürecinde muhalif kesimler cezaevlerine 
doldurulurken cezaevlerindeki baskı ve hak ihlalle
rinde kaygı verici düzeyde artışlar yaşanmaktadır.

Demokrasi İstiyoruz! OHAL'de direneceğiz!

Demokrasi ve barış için ilk şart OHAL'in kaldı
rılması, KHK'ların iptal edilmesidir.

Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; 
geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan, hak-hu- 
kuk tanımayan bu adaletsiz düzene karşı, OHAL 
rejimine karşı, toplumun tüm kesimlerini ortak 
mücadeleye çağırıyoruz. Siyasi partilerle, demok
ratik kitle örgütleriyle, gazetecilerle, akademis
yenlerle, sanatçılarla, toplumun tüm renkleriyle 
Hayır'ı kazanan, adalet talebiyle yan yana yürüyen 
milyonlar olarak bir araya geldiğimizde neler ya
pabildiğimizin tanığıyız!

OHAL rejimine son vererek demokrasiyi kaza
nacak olan biziz!

Laik, demokratik ve sosyal bir cumhuriyeti 
kendi kollarımızla, aklımızla, yüreğimizle inşa ede
cek olan biziz!

Bu bilinçle, "OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYO
RUZ” başlığıyla düzenleyeceğimiz kampanyamızı 
81 ilde emek ve meslek örgütleri ve yerel demok
rasi güçleriyle ortaklaştırarak yaygınlaştıracağız.

Öncelikli amacımız 20 Ocak 2018 tarihinde 
OHAL'in bir kere daha uzatılmamasıdır. Bu amaçla 
demokratik bir çok etkinliği hep beraber, omuz 
omuza hayata geçireceğiz.

Emekçilerin yüzyıllardır süren mücadele ile ka
zandığı hakları ve özgürlüklerini OHAL'e, AKP'nin 
tek adam rejimine terk etmeyecek, demokrasi, 
barış, eşitlik, özgürlük ve laiklik için mücadeleyi 
büyüteceğiz!



Iş Yeri Tescil Belgesi (ITB)-2018

Prensleri O dası
Tescile Esas Y( İnşaat Mühendisleri

İTB TESCİL NO:

İşyeri Adresi:

işyeri Hizmet Alanı:

TMMOB
inşaat Mühendisleri Odası

tarihine kadar geçerlidir.

TM M O B
İnşaat M ühı

İŞYERİ TESCİL BELGESİ 2018 YILI ONAYI

İşyeri Tescil Belgesi kayıtlarının 01 Ocak 2018 tarihinde kapanmasını istemeyen 
İşyeri Tescil Belgesi sahibi işyerleri, 2018 yılı İşyeri Tescil Belgeleri için 01 Aralık
2017 tarihinden itibaren başvuruda bulunabileceklerdir.

2018 yılı İşyeri Tescil Belgesi ücreti olarak 750.-TL İşyeri Tescil Belgesi yurtdışı 
belge ücreti 1500.-TL olarak tahsil edilecektir.

2017 yılı ve önceki yıllarda İTB' si geçerli olmayanlardan ayrıca geçmiş yıl onay 
ücreti alınmayacaktır.

45. Dönem Bütçe Uygulama Esaslarının 2 /İ maddesi gereği, İTB alacak üyeler, 
belgesinin geçerli olacağı yılın aidatının tamamını (2018) belge alacağı tarihte 
ödeyecektir.

2018 yılı Serbest İnşaat Mühendisi(SİM) Belgesi ücreti olarak 350.-TL tahsil 
edilecektir. (SİM belgesi başvuru tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.)



TMMOB Ankara İKK: Melih Gökçek 
Halka Hesap Verecek!

TMMOB Ankara İl Koordi
nasyon Kurulu, eski Ankara Bü- 
yükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek'in istifasına ilişkin basın 
açıklaması düzenledi.

Açıklamayı TMMOB Ankara 
İl Koordinasyon Kurulu (İKK)
Sekreteri Özgür Topçu okudu.
Topçu, “Cumhuriyetin tüm 
değerlerine saldırırken, gerici, 
neoliberal, piyasacı politikaları 
uygulamaya koyarken arkasına 
AKP iktidarının gücünü alan 
Melih Gökçek istifa etti ama bu 
istifa Ankara'nın kurtuluşu anla
mına gelmiyor. Çünkü biz biliyoruz ki, Gökçek 
gitse de, iktidarın politikalarını sürdüren yerel 
yöneticiler ve yandaş sermaye grupları, rant 
ve talan projeleriyle kentimizi, sakinlerini 
sömürmeye devam edecek. Melih Gökçek'in 
gidişine üzüldüğümüzü söyleyemeyiz elbet, 
ancak üzüldüğümüz önemli konular var. Üzül
dük; çünkü elektrik kesintileri, trafoya giren 
kediler ve nice olaylarla “galip geldiği” seçim 
yerine, saray iradesiyle gitti. Bizleri Gökçek'in 
Ankaralılara hesap verdiği, parsel parsel satı
lan kamu arazilerini açıkladığı; kentimizi ranta, 
talana, kıyıma nasıl kurban ettiğini anlatırken 
görmek isterdik.” dedi.

TMMOB Ankara İKK tarafından hazırlanan 
rapor ile Melih Gökçek'in Ankara'ya verdiği 
zarar açıklandı. Raporda yer alan Gökçek'in 
icraatları özetle şöyle: 70 günde bitirilmesiyle 
övünülen “70 gün Alt Geçidi” defalarca su
lar altında kaldı, ODTÜ ormanı iki kere talan 
edildi, AOÇ kavşağı ortasına 10 milyon liralık 
dinazor heykeller konuldu, İller Bankası binası

yapılan tadilatın ardından yıkıldı, 71 milyon lira 
harcanan ve en gözde mekan olacağı iddia 
edilen ve “demir kafes” olarak bilinen yapı 8 
yılın ardından yıkıldı, Ankara'nın meşhur giriş 
kapılarına 25 milyon harcandı, AOÇ yıllarca 
talan edildi, “Ankapark ucubesi” dikildi, An
kara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan İvedik 
arıtma tesisi alanına ASKİ spor salonu yapıldı, 
312 köprülü kavşağı ile övünen Gökçek, An
kara şehir içi trafiğini otoyola dönüştürdü, 
Çubuk Barajı kaderine terk edildi, uzun yıllar 
tamamlanmayan metroların yapımı Ulaştırma 
Bakanlığı'na devredildi, birçok kentsel dö
nüşümle semtler ranta kurban edildi, toplu 
ulaşım saatleri erkene çekilerek başkent ölü 
bir şehre dönüştürüldü, belediye hizmetleri oy 
oranlarına göre şekillendirildi, belediye mecli
si tam bir mütehait şirketi gibi çalıştı.

Yerel yönetimlerin katılım ve denetimde 
demokratikleşmeyi içselleştirmesi gerektiğini 
belirten raporun üçüncü bölümün de ise Top
çu, yerel yönetim anlayışının hukuka saygılı, 
kamu yararını gözeten, şeffaf bir yaklaşımda
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olmasını önerdi. Topçu, sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Merkezi idare, kentlerin kimliğini, 
kültürünü, ortak belleğini yok eden ulusla
rarası sermaye güdümündeki tepeden inme 
projelerine son vermelidir. Kentin kaderini 
etkileyecek büyük projeler halkın, kentlinin 
tartışmasına açılmalı; meslek odalarının, uz
man kişilerin ve üniversitelerin görüşleri ve 
hukuka, bilime ve tekniğe bağlılık esas alın
malıdır. Meslek örgütlerinin ve üniversitelerin 
bilimsel ve hukuki temellere dayandırarak 
karşı çıktığı hiçbir proje yerel yönetimler tara
fından hayata geçirilmemelidir. Eşit yurttaşlık 
temelinde bir toplum fikrinden hareketle, kent 
merkezine ulaşacak maddi imkanı olmayan ya 
da kent merkezi dışında yaşayan yurttaşların 
yaşadığı bölgelerde sosyal, sanatsal, kültürel

faaliyetler kurumsallaştırılmalı, sosyal yaşam 
faaliyetleri herkes için erişilebilir temel bir hak 
olmalıdır. “

Topçu’dan sonra söz alan Şehir Plancıları 
Odası Ankara Şube Sekreteri Gözde Güldal, 
“Melih Gökçek 94 yıllık Cumhuriyet’in başat 
mekanı başkent Ankara’yı 23 senedir yönet
mektedir. 94 yıllık Cumhuriyet’in yarattığı 
değerlerin mekanı olarak kurduğumuz Ankara 
kendisinin ortaya attığı cahilce ve görgüsüzce 
politikalarla yönetilmiştir. Bu yolu kendisine 
açan AKP hükümeti yetkilileri ve bu yolu 
beraber yürüdüğü kendisine destek veren 
hepsine haklarında açtığımız yüzlerce davayı 
hatırlatarak hesap vereceklerini eklemek isti
yoruz.” dedi.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu Satranç Turnuvası Düzenlendi

TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu 
tarafından 03 Aralık 
2017 tarihlerinde, İnşaat 
Mühendisleri Odası'nda, 
'Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu Satranç Turnuva
sı' düzenlendi.

Turnuva, katılımcı 20 
kişinin kuralarla eşleşme
leri ile başladı. 5 turun 
ardından İnşaat Mühen
disleri Odası Ankara Şu
besinden Kemal Seviner 
birinci, Makine Mühen
disleri Odası Ankara Şu
besinden Osman Emre Celek ikinci, Elektrik 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesinden Ömer 
Özler üçüncü oldu.

Dereceye giren katılımcılara ödülleri 
TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu 
(İMO), TMMOB Ankara İKK Temsilcisi Seyit Ali 
Korkmaz(MMO), TMMOB Ankara İKK Temsil
cisi Adil Güneş Akbaş(BMO) verdi.
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Türkiye'de İnşaat Mühendisliği 
Eğitimi

Türk Dil Kurumu sözlüğünde Üniversite, “ bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek 
düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş 
ve birimlerden oluşan öğretim kurumu” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım dahi, üniversitelerin, 
bilim ve teknolojinin gelişmesinde , yeni bilgilerin üretilmesinde ve yeni bakış açıların geliştirilmesin
deki rolü ve önemini gözler önüne sermektedir.

Ülkemizde üniversite eğitim-öğretiminin hedef ve amacı ve buna bağlı olarak yürütülen politika
lar açısından belirsizlikler bulunmakla birlikte temel olarak üniversite mezunlarınınniceliksel artışına- 
yönelik bir proje olarak değerlendirilebilecek “her ile bir üniversite politikası”nınÜlkemiz'de80'lerin 
ortasından itibaren başat konumda olduğunu söylemek mümkündür.

Ülkemizde 1982 yılında eğitim-öğretim veren 27 üniversite bulunurken bu sayı 1992 yılında 53'e 
c  2002 yılında ise 77'ye yükselmiştir. 2002 yılı sonrasında da devam ettirilen bu politika sonucunda 

ülkemizde eğitim-öğretim veren üniversite sayısı 2017 yılı itibarı ile 186'ya çıkmıştır.
fü

CÛ

2002-2003 eğitim-öğretim döneminde üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı 1.894.109 iken 2016
2017 döneminde bu değer 3,8 kat artarak 7.198.987'ye çıkmıştır. Aynı dönemler için öğretim ele-

O  y'
manları sayısı ise sırasıyla 74.134 ve 151.763'dür. Öğretim elemanları sayısı bu dönem aralığında 2 kat 
artmış, buna karşın öğrenci sayılarındaki artışa koşut olarak öğretim elemanı başına düşen öğrenci 
sayısı da 25'den 47'ye yükselmiştir.

İnşaat mühendisliği özelinde bakıldığında 2002-2003 döneminde ülkemizde 44 üniversitede 
inşaat mühendisliği eğitim-öğretimi verildiği görülmektedir. Bu dönemde kontenjan 3.704'dür ve 
3.379 öğrenci inşaat mühendisliği bölümlerine kayıt yaptırmıştır. 2017-2018 döneminde inşaat 
mühendisliği eğitim-öğretimi verilen üniversite sayısı 2,7 kat artışla 117'ye, kontenjan 3,2 kat artışla 
11.858'e ve kayıt yaptıran öğrenci sayısı 3,3 kat artışla 11.275'e yükselmiştir.

Üniversite ve üniversitede okuyan öğrenci sayılarındaki artışın ülke ihtiyaçları ve ekonomik geliş
me ile ilişkisi bağlamında ülke nüfusunda ve kişi başı milli gelirdeki artışlar incelendiğinde bu ilişki
nin kurulamadığı açıkça görülmektedir. 2002-2017 yılları arasında ülke nüfusu % 23, 2005 yılı sabit 
fiyatları ile kişi başı milli gelir % 50 artmıştır.

Anayasanın 130. Maddesinde üniversitelerin “çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir 
düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile...” kurulacağı 
belirtilmektedir. Bu veriler ışığında ülkemizde “ her ile bir üniversite” adı altında yürütülen politikala
rın ve özellikle 2002 yılından sonra meydana gelen artışların Anayasanın 130. Maddesinde belirtilen 
üniversitelerin kuruluş amacına hizmet etmediğini söylemek mümkündür.

Eğitim ve öğretimin en temel öznelerinden biri hiç kuşkusuz öğrencilerdir.Bu nedenle öğrenci 
profilleri ve öğrencilerin aldıkları eğitime ilişkin düşünceleri üniversite eğitiminin değerlendirilmesi
nin araçlarından biri olarak göz önüne alınmalıdır. Bu yazının konusu olan ve 2016-2017 eğitim-öğ
retim döneminde İnşaat mühendisleri Odası Ankara Şubesi hinterlandında bulunan üniversitelerin
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inşaat mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenciler arasında İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesince yapılan alan araştırmasının sonuçları, inşaat mühendisliği eğitimi özelinde üniversiteleri
mizin mevcut durumunun sorgulanması ve geleceğe ilişkin çözümler ve bakış açıları geliştirilmesin
de faydalanabilecek nitelikte görülmektedir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ, EVREN-ÖRNEKLEM

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi hinterlandında bulunan üniversitelerin inşaat mühen
disliği bölümlerinde okuyan öğrenciler arasında 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde yapılan ça
lışma bir alan araştırmasıdır. Araştırmaya katılan öğrencilere 40 soruluk bir anket uygulanmıştır. Söz 
konusu anket öğrencilerin kişisel bilgilerinin bu anlamda öğrenci profilinin saptanmasına yönelik 
soruların -  üniversite, sınıf, cinsiyet, ailenin yaşadığı bölge, mezun olunan lise, anne-baba öğrenim 
ve iş durumları, öğrenci ve aile aylık gelirleri, öğrencinin kaldığı yer - yanısıra öğrencinin inşaat mü
hendisliği ve okuduğu üniversiteninimkanları, ülkemizdeki üniversite sistemine ilişkin öznel düşün
celerinin derlenmesine yöneliktir.

Bu yazıda, inşaat mühendisliği öğrencilerinin inşaat mühendisliği alanında eğitim-öğretim gör
melerine ilişkin memnuniyetleri ve geleceğe ilişkin umutlarına ilişkin sorulara verdikleri öznel yanıt
lar değerlendirilmiştir.

Öğrencilerin verdikleri yanıtların bulundukları sınıflara ve okudukları üniversitelere göre farklılık 
gösterip göstermediği ki kare testi ile istatistiksel olarak test edilmiştir. Üniversitelere göre farklılık 
olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak ODTÜ, Kırıkkale Üniversitesi ve Bartın Üniversiteleri 
seçilmiştir. Bu seçimde temel olarak üniversitelerin kuruluş yılları göz önüne alınmıştır. ODTÜ 1956 
yılında, Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında ve Bartın Üniversitesi 2008 yılında kurulan ve bu yıllarda 
inşaat mühendisliği eğitim-öğretimine başlayan üniversitelerimizdir.

2017 yılı itibarı ile ülkemizde ve İMO Ankara Şube hinterlandında bulunan inşaat mühendisliği 
eğitim-öğretimi verilen üniversite sayıları ve ilgili veriler tablo 1' de verilmiştir.

TÜRKİYE ANKARA ŞUBE

Ü niversite Sayısı 117 17

Yılı Kontenjanı/Yerleştirm e 2017 11.858/11.275 1.874/1.895

En Yüksek (Tavan) Puan 514 483

En D üşük (Tab an )P u an 244 245

(Üst Başarı Sırası (Taban 5.060 15.214

Alt Başarı Sırası 240.008 239.922

Tablo 1: 2017 Yılı İtibarı ile İnşaat Mühendisliği Eğitim-Öğretimi Verilen Üniversite Verileri

Tablonun incelenmesinden de görülebileceği gibi İMO Ankara Şubesi, hinterlandında bulunan 
üniversite sayısı, üniversitelerin dağılımı, üniversiteye giren öğrencilerin puan ve başarı sıralamaları 
açısından Türkiye'nin homojen bir örneğini oluşturmaktadır. Bu anlamda elde edilecek bulguların 
istatistiksel olarak büyük ölçüde Türkiye'yi yansıtacağı da kabul edilebilir.
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Anket farklı üniversitelerde okuyan toplam 1.427 öğrenci tarafından yanıtlanmıştır. Öğrencilerin 
cinsiyet, sınıf ve üniversite dağılımları tablo 2. de verilmiştir.

Ankete katılan öğrencilerin % 26’sı kadın, % 74'ü erkektir. Sınıflar açısından bakıldığında homojen 
bir dağılım olduğu görülmektedir. Üniversitelerin dağılımı açısından yeterli örnekleme ulaşılmıştır.

Sın ıf n %

sınıf. 1 296 20,7

sın ıf .2 373 26,1

sın ıf .3 368 25,8

sın ıf .4 390 27,3

Toplam 1427 100,0

Toplum sal C insiyet n %

Kadın 378 26,5

Erkek 1.049 73,5

Toplam 1.427 100,0

Ü n ive rs ite n %

A fyo n  K o ca tep e  Ü n ive rs ite s i 33 2,3

A tılım  Ü n ive rs ite s i 4 0 ,3

B artın  Ü n ive rs ite s i 169 1 1 ,8

C u m h u riy e t Ü n ive rs ite s i 24 1,7

Ç a n ka ya  Ü n ive rs ite s i 174 12,2

E rc iye s Ü n ive rs ite s i 120 8 ,4

G azi Ü n ive rs ite s i 221 15,5

H a cettep e  Ü n ive rs ite s i 19 1,3

K a ra b ü k  Ü n ive rs ite s i 79 5,5

K ırıkka le  Ü n ive rs ite s i 253 1 7 ,7

N uh N aci Yazgan  Ü n ive rs ite s i 40 2 ,8

O D TÜ 104 7,3

TED  Ü n ive rs ite s i 31 2,2

Z o n g u ld a k  Ü n ive rs ite s i 156 1 0 ,9

Top lam 1 427 1 0 0 ,0

Tablo 2: Sınıf, Cinsiyet, Üniversite Dağılımı
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MEMNUNİYET VE UMUT

Ankette, inşaat mühendisliği öğrencilerinin memnuniyeti ve umutlarının saptanmasına yönelik 
3 soru sorulmuştur. 1. soru, “ bu bölümde okumaktan memnun musunuz?” dur. Bu soru ile “mutlak 
memnuniyetsizlik oranı” saptanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle soru cevap seçenekleri, evet ve hayır 
olarak düzenlenmiştir. 2. Soruda öğrencilerin aldıkları eğitimi değerlendirmeleri, 3. Soruda ise al
dıkları eğitimi tamamlamaları sonrasında mühendislik formasyonuna sahip olup olamayacaklarına 
ilişkin değerlendirmeleri istenmiştir. 2. ve 3. Sorular öğrencilerin gelecek umutlarına yönelik olmakla 
birlikte 1. Soruya evet cevabı veren öğrencilerde ki gizli memnuniyetsizlik oranı da saptanmaya çalı
şılmıştır.

İnşaat mühendisliği öğrencilerinin okudukları bölümdeki memnuniyet oranları grafik 1’ de ve
rilmiştir. Ankete katılan inşaat mühendisliği öğrencilerinin % 16,2’si inşaat mühendisliği bölümünde 
okumaktan memnun olmadıklarını belirtmektedirler. Bu mutlak memnuniyetsizlik oranı, ülkemizde 
üniversite eğitim-öğretimi sırasında bölüm değiştiren öğrenci oranlarına yakındır. Bu orandaki bir 
mutlak memnuniyetsizlik oranının hem eğitim-öğretim süreci boyunca hem de bu süreç sonrasında 
yaratacağı olumsuzluklar tartışmasızdır. Bu nedenle bu mutlak memnuniyetsizliği yaratan koşullar 
ortaya çıkarılmalı ve bireysel olarak öğrenciyi, toplamında ülkemizin geleceğini etkileyecek bu soru
nun nedenlerinin çözümüne yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Grafik 1:İnşaat Mühendisliği Okuma Grafik 2: Sınıflara Göre Memnuniyetsizlik
Memnuniyeti (%) Oranları (%)

Grafik 2’de sınıflara göre memnuniyetsizlik oranları verilmiştir. Genç mühendislere ilişkin veri, 2017 
yılı içerisinde 5 yıl ve daha yakın zamanda üniversiteden mezun olmuş 370 inşaat mühendisi ara
sında İMO Ankara Şubesi tarafından yapılmış olan bir anket çalışmasının sonucudur. Grafikten de 
görülebileceği gibi öğrencilerin memnuniyetsizliği yıllar itibarı ile artmaktadır. Genç mühendislerden 
elde edilen sonuç bu memnuniyetsizliğin mezuniyet sonrasında da artmaya devam ettiğini göster
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mektedir. Bu veriler bir önceki yargıyı güçlendirmekte ve neredeyse 4 inşaat mühendisinden Tinin 
mennuniyetsizliğine ve bu anlamda verimsizliğine yol açacak bu sorunun toplumsal bir sorun olarak 
ele alınması gerekliliğini gözler önüne sermektedir.

Öğrencilerin eğitim-öğretim gördükleri üniversitelerde verilen eğitime ilişkin değerlendirmeleri 
grafik 3' de verilmiştir.

y Çok ¡yİ y İyi y Yeterli değil y Kötü

Grafik 3: Öğrencilerin aldıkları eğitime ilişkin değerlendirmeleri (%)

Öğrencilerin % 10'u aldıkları eğitimi “kötü” olarak değerlendirirken % 36'sı da “yetersiz” olarak 
değerlendirmektedir. Buna göre öğrencilerin % 46'sı aldıkları eğitimden memnun değildir. Mutlak 
memnuniyetsizlik oranı olan % 16 göz önüne alındığında eğitimi yetersiz-kötü değerlendiren % 30 
gibi bir oranın varlığı derinleşen bir sorun yumağının işareti olarak değerlendirilmelidir.

Öğrencilerin aldıkları eğitime ilişkin değerlendirmeleri, bulundukları sınıfa ve eğitim-öğretim al
dıkları üniversitelere göre farklılık göstermektedir (p<0.001). Sınıflara göre değerlendirmeler grafik 
4'te, üniversitelere göre değerlendirmeler grafik 5'de verilmiştir.
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Grafik 4: Öğrencilerin Aldıkları Eğitime İlişkin Değerlendirmeleri (Sınıflara Göre) (%

y  ODTÜ y  KIRIKKALE y  BARTIN

Grafik 5: Öğrencilerin Aldıkları Eğitime İlişkin Değerlendirmeleri (Okullara Göre) (%)

3. ve 4. Sınıf öğrencileri aldıkları eğitimi 1. Ve 2. Sınıf öğrencilerine göre daha yüksek oranda 
yetersiz ve kötü olarak değerlendirmektedir. 3. Ve 4. Sınıflarda verilen eğitim-öğretimin meslek 
dersleri ağırlıklı olduğu ve öğrencilerin % 50’yi geçen bir oranda aldıkları eğitimi yetersiz ve kötü 
olarak değerlendirdikleri göz önüne alındığında, öğrencilerin mesleğe ilişkin gelecek kaygılarının 
yıllar itibarı ile arttığını söylemek mümkündür.

Üniversitelere göre değerlendirmede ODTÜ ile Kırıkkale ve Bartın üniversiteleri arasında fark 
bulunmuştur. Kırıkkale ve Bartın üniversitesinde okuyan öğrencilerin değerlendirmeleri arasında ise 
fark yoktur. Her ile bir üniversite projesinin ürünü olarak değerlendirilebilecek Kırıkkale ve Bartın
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üniversitesinde okuyan öğrencilerin % 60'ı aşan oranı verilen eğitim-öğretimi yetersiz ve kötü olarak 
değerlendirirken ODTÜ öğrencilerinin % 15'i verilen eğitimi yetersiz ve kötü olarak değerlendirmek
tedir. ODTÜ öğrencileri arasında % 15'e gelen, Kırıkkale ve Bartın Üniversitesi öğrencileri arasında 
ise % 60'ı aşan bu oranlar öğrencilerin geleceğe ilişkin umutsuzluklarının işareti olarak değerlendiril
melidir.

Öğrencilerin eğitim-öğretimlerini tamamlamaları sonrasında mühendis formasyonuna sahip olup 
olamayacaklarına ilişkin değerlendirmeleri grafik 6'da verilmiştir.

Grafik 6: Eğitiminiz Sonrasında Mühendis Formasyonuna Sahip Olacak mısınız? %

Öğrencilerin % 47'si eğitim-öğretimleri sonucunda mühendis formasyonuna sahip olacaklarını 
ifade ederken % 30'u mühendislik formasyonuna sahip olamayacaklarını belirtmektedir. Öğrencile
rin % 23'ünün ise bu konuda fikri yoktur. Bu oranlar alınan eğitimin değerlendirmesi ile de benzerlik 
göstermektedir. Hayır ve fikrim yok oranları birlikte değerlendirildiğinde 2 öğrenciden birini bu tür 
bir umutsuzluğa sürükleyen eğitim-öğretim sisteminin Ülkemizin geleceği açısından taşıdığı tehlike 
açıktır.

Öğrencilerin bulundukları sınıflara ve üniversitelere göre formasyon sorusuna verdikleri cevaplar 
arasında farklılık bulunmaktadır. Sınıflara göre farklılık grafik 7'de, üniversitelere göre farklılık grafik 
8'de verilmiştir.
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Grafik 7: Eğitiminiz Sonrasında Mühendis Formasyonuna Sahip Olacak mısmız?(Smıflara göre) %

Formasyon sorusuna öğrencilerin verdikleri cevaplarda 1. Ve 2. Sınıflar ile 3. Ve 4. Sınıflar arasın
da fark bulunmuştur. Verilen cevaplarda temel farklılık bu soruya verilen “fikrim yok” cevabının sınıf 
büyüdükçe “hayır”a dönmesidir. Bu anlamda umutsuzluk yıllar itibarı ile artmaktadır.

0-5 yıllık mühendislerin “eğitim-öğretiminiz sonrası mühendislik formasyonuna sahip oldunuz 
mu” sorusuna verdikleri cevaplar bu umutsuzluğun artarak devam ettiğini ve bir anlamda mutsuz
luğu beslediğini göstermektedir. Genç mühendislerin % 59,8’i bu soruyu “hayır” olarak yanıtlamıştır. 
“Fikrim yok” yanıtının oranı % 7,1, “evet” yanıtının oranı % 33,2’dir. Yaklaşık 3 inşaat mühendisinin 
2’sinin okuldan mühendislik formasyonuna sahip olmadan ayrıldığını belirttiği bir eğitim öğretim 
sisteminin hem inşaat mühendisliği hem de ülkemizin geleceği için ne anlam ifade ettiği tartışılmalı 
ve değerlendirilmelid

Grafik 8: Eğitiminiz Sonrasında Mühendis Formasyonuna Sahip Olacak mısınız? (okullara göre) %
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Üniversitelere göre değerlendirmede ODTÜ ile Kırıkkale ve Bartın üniversiteleri arasında fark 
bulunmuştur. Kırıkkale ve Bartın üniversitesinde okuyan öğrencilerin değerlendirmeleri arasında 
ise istatistiksel olarak bir fark bulunmamaktadır.ODTÜ öğrencilerinin eğitim-öğretimleri sonrasında 
mühendislik formasyonu edineceklerine ilişkin olumlu düşünceleri diğer üniversitelerdeki öğren
cilerden yüksektir. Buna karşın her 2 ODTÜ öğrencisinden Tinin bu soruya olumsuz cevap vermesi 
eğitim-öğretim sisteminin de bir bütün olarak ele alınarak değerlendirilmesini gerektirmektedir.

SONUÇ

Öğrenciler eğitim-öğretimin en temel öznelerinden biridir. Öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarını 
karşılayamayan, onları geleceğe umutla bakmak yerine mutsuzluğa ve umutsuzluğa sürükleyen bir 
eğitim-öğretim sistemi salt o öğrencilerin değil ülkenin geleceğinin de kaybedilmesi anlamına gel
mektedir.

İnşaat mühendisliği öğrencileri arasında yapılan alan araştırması sonuçları, öğrencilerin mutsuz
luğu ve geleceğe ilişkin olarak da umutsuzluğunu gözler önüne sermektedir.

Bu noktada üniversite eğitim-öğretimi ve bu eğitim-öğretim sonucunda elde edilmeye çalışıla
nın tartışılması yararlı olacaktır.

15 yeni üniversitenin kurulmasına yönelik 01.03.2006 tarihli 5467 sayılı Kanunun “Genel Gerek
ç e li bu kanunu çıkaranların üniversitelerin amaçlarına ilişkin bakışını çok iyi özetlemektedir.

Söz konusu kanun gerekçesinin başlangıcında “ Günümüzde üniversite, toplumların en etkili kültü
rel ve bilimsel iletişim merkezidir. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmada birinci derecede sorumluluk 
üniversitelere düşmektedir. Özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli elemanların yetiştirilmesi de 
ülkemizin öncü kuruluşları olan üniversitelerimizin görevleri arasındadır” Saptaması yapılmakta, bu 
saptama sonrasında sorulması gereken “Nasıl” sorusu es geçilerek “Üniversitelerimizin ülke gene
linde dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması ise Anayasanın 130. Maddesi gereğidir.” Denilerek 
farklı illerde 15 yeni üniversitenin kurulumu gerekçelendirilmektedir.

Üniversitelerin amacını ve kuruluş biçimini belirleyen Anayasanın 130. Maddesinin bu şekilde yo
rumu kötü ve yanlış bir zorlamadır. Üniversite kurulan illerde meydana gelecek hareketliliğin, sosyo
ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmelerin, söz konusu illerin kalkınmasına da çok önemli katkılar 
sağlayacağı, kurulacak üniversitelerin büyük çoğunluğunun taşra illerinde olmasının da bölgesel 
kalkınma farklılıklarının asgariye indirilmesinde olumlu katkıları olacağı savı ile beslenen bu gerekçe, 
bu kanunu çıkaranların üniversiteyi bir ticari yatırım aracı derecesine düşüren anlayışının işaretidir.

Bir diğer gerekçe "Son yıllarda orta öğretimdeki okullaşma oranının yükselmesiyüksek öğrenime 
olan talebi de sürekli olarak arttırmaktadır." "Bu durumda yeni üniversiteler kurulmadığı takdirde üni
versite kapısındaki yığılmanın büyüyerek devam etmesi kaçınılmazdır"d e n ile re k  konulmaktadır. Bu 
gerekçeden anlaşılan, bu kanunu çıkaranlar için sorunun üniversite kapılarındaki yığılma olduğu bu 
sorunun çözümünün de üniversite sayısının bu anlamda üniversiteye girecek öğrenci sayısının arttı
rılması olduğudur. Kanunu çıkaranların, yeni üniversite kurarak hem bu sorunu öteleme hem de bu
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sorunun devamında yaşanacak hoşnutsuzluğu sönümlemeye yönelik popülist bir anlayışta oldukları 
görülmektedir. Açıkça söylemek gerekirse bu gerekçede de üniversite eğitim-öğretimi yoktur.

Gerekçenin ilerleyen bölümlerinde yapılan saptamalar da, bu saptamalardan nasıl böyle bir 
sonuca ulaşılabilir dedirten cinstendir. "YÖK istatistikleri, üniversite kontenjanlarının beşte birinin 
program değiştiren öğrenciler tarafından kullanıldığını göstermektedir. Bu durum da orta öğretimden 
mezun olan öğrencilerin üniversiteye girmelerini sınırladığından yeni üniversite kurulmasına olan talebi 
arttırmaktadır." Denilerek sorunun kaynağı ve çözümü aranması yerine -öyleyse yeni üniversiteler 
kuralım- sonucuna ulaşılmaktadır. "Meslek liselerinin cazibesini yitirmesi bu okullara talebin azalma
sına ve öğrencilerin genel liselere yönelmesine yol açtığından genel liselerde okullaşma oranı gelişmiş 
ülkelerdekinin aksine % 70'lerseviyesine çıkmıştır." Saptaması ile ifade edilen sorunun çözümü kanu
nu çıkaranlarca -öyleyse yeni üniversite kuralım- dır.

Bu gerekçelerle kurgulanan yapıda üniversite eğitim-öğretiminin ve üniversitenin amacına ilişkin 
bir öngörü yoktur. Kurgu, üniversiteyi araçsallaştıran, devamlılığını öğrenci ve velilerine yani halka 
yükleyerek ticaretselleştiren, mevcut sorunları öteleyerek ve bunu yaparken de halkta talebin halka 
ait olduğuna yönelik bir algı oluşturarak günü kurtarmacı popülist bir anlayışın ürünüdür. Bu kurgu
da, eğitim-öğretim sonrasında yetersizlik, işsizlik v.b. sorunlarla ortaya çıkabilecek hoşnutsuzluklar 
da ileri bir tarihe gün verilerek yaratılan umutlarla sönümlenebilmekte, her geçen yıl da bu sorunlar
la boğuşanların sorunların çözümüne yönelik sorgulama isteğini yok etmektedir.

İnşaat mühendisliği özelinde baktığımızda bu anlayışın sonucu, aldığı eğitim-öğretim sonucun
da mühendis formasyonuna dahi sahip olamayacağını düşünen mutsuz ve gelecekten umutsuz bir 
gençliktir. Bu durumun Ülkemizin geleceği açısından sorunlu olduğunu söylemek mümkündür.

Bu nedenle, hem halen üniversitelerimizde bulunan öğrencilerin sorunlarının çözümüne yönelik 
fikirler üretilmesi ve bu yönde çalışılması hem de üniversite eğitim-öğretimi ve üniversitenin ama
cını kurgunun temel taşı yaparak kanunun genel gerekçesinde de saptanan sorunların bütüncül bir 
çözümüne yönelik çalışmalar yapılması gerekliliği bu gün dünden daha acil duruma gelmiştir.



YİRMİ ÜÇ BUÇUK YILDA 
SUYUN BAŞINA GELENLER

İlçe belediye başkanlığının ardından Ankara'nın seçilmiş (!) yerel yöneticisi olarak yirminci yüzyılın 
son on yılından buyana yaptığı tüm iş ve işlemleri sergilemek yerine ilgi alanımıza giren sadece ‘suyun 
başına gelenler’ ile ‘su nedeniyle başa gelenler’ belli başlı başlıklar altında özetlenmeye çalışılacaktır.

SUYUN BAŞIMIZA GETİRDİKLERİ

Çubuk Barajı

Cumhuriyet döneminin ilk büyük su yapısı 
olan, Ankara'nın uzun yıllar içme ve kullanma 
suyunu sağlayan Çubuk Barajı devre dışı bı
rakıldı ve kaderine (!) terk edildi... Ekonomik 
ömrünü tamamlamış olmasına karşın kentin en 
önemli rekreasyon alanlarından olan baraj ve 
çevresi ilgisizlik ve bakımsızlıktan çürütüldü.

Çubuk Çayı

Çubuk Barajı içmesuyu kaynağı olmaktan 
çıkarılınca, Çubuk Çayı'nın kirlenmekten korun
masına yönelik önlemler kaldırıldı. Çubuk Çayı 
havzasının Çubuk-II Barajına kadar olan bölümü 
sanayi kuruluşlarına ve yapılaşmaya açıldı.

Çayı-baraj akışyukarısı ve akışaşağısı ile-, açık 
bir kanalizasyon mecrası işlevi üstlendi.

Barajın sağ sahilindeki ‘Atatürk Evi - Müzesi' 
harabeye döndü, sol sahilindeki Göl Gazinosu 
geçtiğimiz yıl yıktırıldı.

Kayaş ve Mamak yöresinin içmesuyu ihtiya
cını karşılayan Kayaş-Bayındır Barajı ve arıtma 
tesisi devre dışı bırakıldı. Baraj gölü ve çevresi 
“Mavi Göl” namıyla ‘mangal turizmi'ne hizmet 
etmeye başladı. Barajın yukarı havzası alelacele 
imara açıldı, büyük rant alanı oluştu.

Ankara'nın içme, kullanma ve endüstri su
yunun neredeyse tamamının arıtıldığı (Çubuk-II 
Barajından isale edilen suyu arıtan Pursaklar 
Arıtma Tesisi dışında) İvedik Arıtma Tesisi'nin 
3'ncü ve 4'üncü kademe inşaat alanına 1990'la- 
rın ortalarında 10 bin seyirci kapasiteli ASKİ 
Spor Salonu yapıldı! Başta Ankara Sirki olmak 
üzere dünyanın çeşitli sirklerinin gösterilerine 
de ev sahipliği yapan ASKİ Spor Salonu etkin
likleri, yanı başındaki arıtma tesisinde ciddi kir
lenme riski oluşturdu. Güvercin pislikleri, fareler, 
sıçanlar, türlü kemiriciler, her etkinlik sonrası 
oluşan çöp tepeleri, binlerce aracın egzozları- 
dan çıkan türlü gazlar ve ağır metallere yakın 
komşuluk yaptı Ankara'ya içmesuyu sağlayan 
arıtma tesisi.

Çubuk Baraj Gölü kurutuldu, tüm suyu bo
şaltıldı. Dip çamurunu temizleme çalışmaları 
istenen sonucu vermedi, başarısız oldu. Çubuk

Çubuk Barajı ile birlikte 1936 yılı sonlarında 
hizmete alınan ‘Su Süzgeci’, uzun yıllar An
kara'nın içmesuyu arıtma tesisi olarak işletildi.
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Çubuk Barajı devre dışına alınınca atıl duruma 
düştü. ‘Dünya Sanayi Mirası' kapsamında tescil- 
lenen süzgecin Ankara'da bir ‘Su Müzesi'ne dö
nüştürülmesi yönünde çalışmaların olgunlaştırıl
dığı dönemde, Turgut Özal Üniversitesine tahsis 
edildi. Ardından yıktırıldı (08 Ağustos 2013).
Bir süre sonra süzgecin de bulunduğu alan adı 
geçen üniversitenin ‘FET Örgütü'nün bir parçası 
olması gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi tara
fından geri alındı. Olan ‘Su Süzgeci'ne oldu...

Kızılırmak üzerindeki mevcut Kesikköprü 
Barajından İvedik Arıtma Tesisine yaklaşık 130 
kilometrelik mesafeden birbirlerine paralel 3 
ayrı hatla yıllık kapasitesi 500 milyon metreküp 
olan toplamda yaklaşık 400 kilometre büyük 
çaplı (çelik ve CTP) borular döşendi. Güzergâh 
boyunca -dünyanın hiçbir hamsu isale hattı 
üzerinde yer verilmeyen-, toplam hacimler 200 
bin 500 metreküp olan 10 adet büyük depo 
inşaa edildi.

Ankara'nın uzun dönemli içme, kullanma 
ve endüstri suyu ihtiyacını karşılayacak olan ve 
1969 yılında onaylanan “Ankara İçmesuyu Mas
ter Plam”nda yer alan ‘Gerede Sistemi’ için çok 
uygun koşullarda sağlanan Japon Kredisi'nin 12 
Mart 2004 tarihinde Hazine Müsteşarlığındaki 
imza töreninden üç gün önce “Ankara'ya uzun 
yıllar yetecek suyu var, krediye ihtiyacımız yok, 
önceliğimiz metrodur..” gerekçeleriyle söz ko
nusu kredi geri çevrildi. Japonya ile diplomatik 
krize neden olundu.

Japonya (JBIC) ile Ankara İçmesuyu Gerede 
Sistemi Kredi anlaşmasının imzalanamaması 
üzerine, aynı dönemde Marmaray Projesi'nin 
dış kredi görüşmelerinin uzun bir süre askıya 
alınmasına da sebep olundu. Çok sonra bu kez 
daha katı koşullarda ve daha yüksek bir faiz 
oranıyla kredi sağlanabildi.

DSİ'nin 2004 yılında defalarca, ‘gelecek bir
kaç yıl içerisinde kurak bir dönemin yaklaştığı' 
uyarılarına kulak tıkanarak, Ankara'nın mevcut 
içmesuyu barajlarında uzun yıllara yetecek suyu 
olduğu öne sürülerek Ankara 2007 yılında su
suzluğa mahkûm edildi. Çözüm olarak (ileride 
çözümsüzlüğün bir anıtı olarak) 2008 yılı ikinci 
yarısında -DSİ'nin Raporlarında içerdiği kirle
tici parametreler yönünden ve konvansiyonel 
yöntemlerle arıtılamayacağı belirtilen Kızılırmak 
suyu- ‘Kızılırmak’tan Ankara’ya Su Getirme 
Projesi’ kapsamında inşaatı olağanüstü bir hızla 
tamamlayarak işletmeye alındı!

Kesikköprü Barajından İvedik Arıtma Tesisi 
arasındaki 700 metrelik pompaj yüksekliğine 
hamsuyun terfi edilmesi için 5 ayrı noktada 
toplamda 66 adet pompadan oluşan büyük 
pompa istasyonları konuşlandırıldı. (2009 yılın
da bir dönem sadece iki haftalık bir süre içinde, 
kapasitesinin dörtte biri oranında çalıştırıldığın
da bile pompaların tükettikleri elektrik enerjisi 
bedeli neredeyse 10 milyon TL'yi buldu.)

Zaman zaman Gölbaşı Mogan Gölüne bu
isale hattından su verildi. Gölün ekolojik denge
si bozuldu, gölün doğal faunası içinde yer alan 
bazı balık türleri öldü, kıyılara vurdu.

‘Kızılırmak’tan Ankara’ya Su Getirme Pro
jesi’ su yapıları dünya tarihine ibretlik bir baş
yapıt enkazı olarak devredildi!

Su kaynakları kısıtlı olan ve uzak havzalar
dan iletilen ve arıtılarak üzerine katma değer 
eklenen şehir şebekesi içmesuyu, sulama suyu
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olarak kullanıldı. Ankara’nın yol boylarına, refüj- 
lerine, kavşaklarına çim vb. yüksek su ihtiyacı 
olan bitkiler ekilerek aşırı ölçüde ve özellikle 
kontrolsüz bir biçimde vahşi sulama yapılarak 
şebeke suyu hoyratça tüketildi, harcandı.

Kent içi sulama suyu büyük oranda şebeke 
suyundan, özellikle kontrolsüz bir biçimde kar
şılandı. Öyle ki, zaman zaman ya yollara sular 
taştı, ya da yağmur yağarken bile sulamaya de
vam edildi. Trafikte kazalara davetiye çıkarıldı.

Ankara nüfusunun üçte bir oranında azal
masına karşın su tüketimi yaz aylarında yıllık 
ortalama tüketime oranla %25 arttı...

SUYUN BAŞINA GELENLER

Ankara Çayı ve Ankara Dereleri

Üstü açık olarak 2010’lu yılların başlarında 
DSİ tarafından projelendirilen ve inşaat ihalesi 
gerçekleştirilen Ankara Çayı Islah Projesi’nin 
kesin kabulü yapılmadan AOÇ arazisi içinden 
geçen kısmın bir bölümünün üstü kapatıldı.

Çeyrek asrı aşan bu sürede Ankara’nın yüzü 
aşkın deresi görünmez kılındı, gökyüzü onlara 
gösterilmedi, pissu mecrası olarak tepe tepe 
kullanıldı.

Dikmen Deresi’nin açıktan aktığı kesimlerde 
kademe kademe üstü kapatıldı. Dikmen vadi
sinde, doğal akışı olan Dikmen Deresi’nin üzeri 
tamamen örtüldü, tam üstüne konuşlandırılan 
fıskiyeli havuzları birbirine bağlayan ‘yapay 
dere’ oluşturuldu.

İncesu Deresi Orta İmrahor’a kadar birbir
lerine paralel iki dikdörtgen kesitli menfez içine 
alındı. Eymir Gölü’nden Orta İmrahor’a kadar 
doğal haliyle açıktan akan İncesu Deresi vadisi 
çevresine büyük emsal artışları verilerek hem 
dikine hem yayılmacasına yerleşime açıldı.

Kanal içine hapsedilen ve yukarı havzası 
imara açılan, betonlanan ve asfaltlanan İncesu 
Deresi’ne daha fazla yağmursuyu gelmeye, 
yeni yerleşim yerlerinden de atıksular/pissular 
verilmeye başlandı. Son yıllarda İncesu Deresi 
taşkınları özellikle Kolej ve Sıhhiye yörelerinde 
ciddi maddi hasarlı su baskınlarına yol açtı.

Balgat’ta Çetin Emeç Bulvarı üzerinde 
hizmete alınan ‘70 Gün Altgeçiti’, açıldığı yıl
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Cevizlidere'nin gazabına uğradı, su baskınında 
araçlarında mahzur kalanları balıkadamlar kur
tardı.

Hemen hemen her yıl Eskişehir Yolu’nu 
Diyanet İşleri Başkanlığı önünde su baskınları 
trafiği engelledi, araçlar duble yolda yüzdü. 
Birçok kez AtatBrk Hastanesi'ni su bastı; bir 
keresinde acil serviste yatan 2 hasta boğularak 
yaşamını yitirdi.

Ankaray'ın Kolej ve Beşevler, Metro'nun 
Söğütözü ve Gordion istasyonlarını su bastı. 
Kalıcı çözüm üretmek yerine damlayan /  akan 
suların altına kova yerleştirildi. Oysa bu sızan /  
akan suların İncesu Deresi, Kirazlıdere, Söğü
tözü Deresi, Kutuğun Deresinin taşıdığı suların 
istasyon yapısındaki ‘derzlerden süzüldüğü 
gerçeğinden hareketle buna göre gereken ön
lemler yıllarca alınmadı.

Altgeçitlerde su boruları patladı, tavanların
dan, duvarlarından sızan sular yolları kapladı. 
Geceleri donunca taşan sular, sabahları araçla
rın kontrolsüz bir biçimde kaymalarına ve çoğu 
maddi hasarlı kazalara neden oldu...

BAKAY (Büyük Ankara Kanalizasyon ve 
Yağmursuyu) Projesi kapsamında 1994 yılında 
işletmeye alınan Tatlar Pissu Arıtma Tesisine 
‘ayrık sistem' gereği sadece evsel pissuları ak
taracak ana toplayıcıların yapımı 23 yıldır ihmal 
edildi. Ankara’nın dere ve çayları pissu hatları 
olarak çalıştırıldı.

Evsel atıksu ve yağmursuyu kentin büyük 
bir bölümünde aynı kanalizasyon şebekesi ile 
taşındı, en yakın akarsuya deşarj edildi. Yetersiz 
kentsel drenaj ve altyapı eksiklikleri taşkınlarda 
yağmursuyu ile birlikte pissuyun da (lağım) su 
baskınlarında etkili olmasına olanak tanındı.

Günbegün giderek artan asfalt kaplama ve 
beton dökümü, suyun toprakla buluşmasını

engelledi, buna koşut sağlıklı yüzeysel drenaj 
yatırımları gerçekleştirilmeyince büyük oranda 
akışa geçen yüzeysel sular, yakın geçmişte ya
şanmadığı kadar su baskınlarına neden olmaya 
başladı.

İnşaa edilen ve hizmete alınan hemen he
men tüm altgeçitlerde doğru planlama yapıl
madı /  yapılamadı; doğru hesaplamalar, güncel 
verilere dayalı ileriye dönük kestirimlerde 
bulunulmadı, drenaj konusu yeterince önem
senmedi. Asfalt ve Beton Kardeşliği altına 
saklanan ‘Ankara’nın Kayıp Dereleri’ dikkate 
hiç alınmadı.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 

Ankara Su Çalışma Grubu



Gökçek İçin Ne Söylemiştik?

30.10.2017 11.09.2017

“Cumhuriyetin tüm değerlerine saldırırken, 
gerici, neoliberal, piyasacı politikaları uygula
maya koyarken arkasına AKP iktidarının gücünü 
alan Melih Gökçek istifa etti ama bu istifa Anka
ra'nın kurtuluşu anlamına gelmiyor. Çünkü biz 
biliyoruz ki, Gökçek gitse de, iktidarın politikala
rını sürdüren yerel yöneticiler ve yandaş serma
ye grupları, rant ve talan projeleriyle kentimizi, 
sakinlerini sömürmeye devam edecek. Melih 
Gökçek'in gidişine üzüldüğümüzü söyleyemeyiz 
elbet, ancak üzüldüğümüz önemli konular var. 
Üzüldük; çünkü elektrik kesintileri, trafoya giren 
kediler ve nice olaylarla “galip geldiği” seçim 
yerine, saray iradesiyle gitti. Bizleri Gökçek'in 
Ankaralılara hesap verdiği, parsel parsel satı
lan kamu arazilerini açıkladığı; kentimizi ranta, 
talana, kıyıma nasıl kurban ettiğini anlatırken 
görmek isterdik.”

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 
2017 Dünyası'nda sosyal medya hesabından 
başarı olarak yansıttığı ve takdir beklediği olay, 
onlarca iş makinesi ve TOMA'yla bir üniversi
tenin kampüsüne gece yarısı baskın yaparak 
ağaçları kesip yol zemini oluşturmasıdır. Sayın 
başkan sağ olsun; gerek bilimimizin ve tekni
ğimizin geldiği noktayla, gerek doğa ve insana 
bakış açısıyla gerekse de yerel yönetim dehasıy
la, bizleri kendine bir kez daha hayran bırakmayı 
başarmıştır.

İtiraf etmek gerekirse biz ve bizim gibi mes
lek odaları,fizibilitesinden yapımına kadar hay
ranlıkla izlediğimiz bu proje karşısında şaşkınlık
larımızı gizleyemedik. Kentimizin ne kadar şanslı 
olduğunu bir kez daha görme imkânı bulduk: 
Ankara'nın kapılarına her baktığımızda, AOÇ 
arazisine kurulan Ankapark inşaatını izlerken,
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o sevimli mi sevimli dinozoru selamlarken, 
yıkılan su süzgeciyle, su basan alt geçitleriyle, 
çöken yolları, açılamayan metrolarıyla simü- 
lasyon oyunlarında dahi yaratılamayacak bir 
kentte yaşamanın haklı gururunu taşıyoruz.”

09.06.2016

“Havagazı Fabrikası, Su Süzgeci Binası, 
Etibank Binası ve Marmara Köşkü'nden sonra 
Çubuk Barajı Sosyal Tesisi olan Göl Gazinosu 
da geçtiğimiz günlerde yıkıldı. Fransız Mimar 
TheoLeveau tarafından tasarlanan ve 1937
1938 yıllarında inşa edilmiş olan Göl Gazino- 
su'nun yıkılması kent belleğine saldırı niteli
ğindedir. Tanıklığın, dolayısıyla tanıkların yok 
edilmesi amacı apaçık ve ürpertici boyuttadır. 
Peyzajla uyum içindeki sosyalleşme mekânı 
olan Göl Gazinosu'na saldırı, kamusal alanı 
kendine göre düzenleme, kendisi gibi olma
yanların oradan kovulması zorbalığıdır.”

08.06.2016

“Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve 
Belediye Meclisi'nin aldığı kararlara bakarak 
dahi adeta bir inşaat firması ve bir emlak ofisi 
gibi çalıştığını daha önce de belirtmiştik. Var 
olan planları bile kadük duruma getiren bir 
anlayışla mesaisinin % 68.75'ini imar plan 
değişiklikleri ve uygulamaları ile geçiren bir 
Belediyenin kentliye karşı bir sorumluluk 
bilinciyle hareket etmediğini söylemek müm- 
kündür.Kentin geçmişinin, kentin hafızasının 
bin bir türlü karartma ile gözlerden kaçırılarak 
yok edildiği bir dönemde, yapılan bu uygula
malarla kentin geleceği de yok edilmektedir.”

16.05.2016

geçen hatalı imalatların ve tamiratının, Ankara 
halkının vergileri ile yapıldığı unutulmamalıdır. 
Ankaralılar için sıradan bir hale gelen asfalt 
çökme olaylarının önüne geçilebilmesi için 
Belediye'yi çalışmalarını titizlikle yerine getir
meye davet ediyoruz.”

07.05.2016

“Sonuç olarak, kentimizdeki birçok tehli
keye bir de iptal edilmemiş foseptik kuyuları 
eklenmiş olup ve bu durum attığımız her 
adıma, aracımızı park ettiğimiz her metrekare 
alana kuşku ile bakmamıza neden olmakta
dır. 22 yılı aşkın bir süredir yönetimde olan 
ve teknik bilgiyi her seferinde elinin tersi ile 
iten anlayıştan beklentimiz, 1970'li yıllarda 
yapılmış diyerek önemsiz gördüğü foseptik 
çukurlarının bir envanterini çıkarması, yurt
taşlarımızı bilgilendirmesi ve en kısa zamanda 
ömrü dolan bu yapıları iptal ederek daha üzü
cü olayların önüne geçmesidir.”

21.08.2015
“Aslında yaşanan bu tür olaylar, bizlere 

yapılan işlerin nasıl ciddiyetsiz yapıldığını 
göstermekle birlikte daha büyük olayların da 
habercisi olma özelliği taşımaktadır. Bahsi

“Eğer derelerin, çayların, akarsuların üze
rini kapatır, ‘dere ıslahı' yapıyorum diye kesit
lerini daraltır, altlarına beton döküp toprakla
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temasını engeller, üstünden yol geçirir, çevresini 
imara açar ve yeni rant alanları yaratırsan gün 
gelir SU, kendi mülküne sahip çıkar, işgalcileri 
kovar, enkazı ortalıkta bırakır ve hatta birikmiş 
alacaklarını da tahsil eder...

Ankara'da yaşadığımız bu tür su baskınları 
kader değildir! Sorumluları Yerel Yönetim ve 
buna bağlı ilgili İdarelerdir.”

18.08.2015

“Ankara Ulaşımı Melih Gökçek yönetimin
de 22 yıldır içinden çıkılamaz bir hal almıştır. 
ulaşımı özellikle özel araç kullanımı üzerine 
kurgulayan bu anlayış,22 yıldır Ankara'da bir 
metre metro yapamamış ve metro yapma yetki
si elinden alınmıştır. Ankapark gibi bir oyuncak 
alanına dinozor ve robot doldurarak Ankara'nın 
bütçesini kendi kişisel fantezilerine harcamıştır. 
Toplu taşıma ve planlı bir ulaşıma yatırım yapa
cağına, Ankaralılara daha fazla yol, daha fazla 
katlı kavşak, daha hızlı trafik ve maalesef daha 
fazla trafik kazası daha fazla ölüm ve yaralanma 
olarak geri dönen bir ulaşım sistemini reva gör
müştür. Bu yaklaşımla Ankara‘nın ulaşım sorunu 
çözüme değil çözümsüzlüğe itilmiştir.”

bir kez daha kentlilere ödetme sevdasında. Sü
recin başında beri Ankara Bulvarı, Kaçaksaray 
ve Ankapark gibi AOÇ arazisi talanına ilişkin 
proje ve uygulamaların yasadışı ve temelsiz 
olduğunu belirten odalarımızın bu işin sorum
lusu olduğunu söyleyebilmek ancak kentlilerin 
imkanlarını şehre kapılar yapan bir zihniyetin 
ürünü olabilirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı 
Gökçek'in halka kan kusturan uygulamaların 
takipçisi olacağımızı, Ankara Bulvarı özelinde 
yaşanan keyfi ve şuursuz uygulamaların teşhi
rinden geri adım atmayacağımızı kamuoyuyla 
paylaşıyoruz.”

06.04.2015

“Ankara Büyükşehir Belediyesi ise “ödüllü” 
“en yaşanabilir kent” olarak Yenimahalle'de bir 
kavşakta Ankaralıların en temel sorunlarından

birine çözüm üretmekle meşguldü. Tüm imkan 
ve olanaklar seferber edilerek kavşağa yetiştiri
len “ robot” la Ankara'nın tüm altyapı, planlama, 
imar ve ulaşım sorunlarının çözüleceğini bekle
mekteyiz.

14.08.2015

“20 yıllık yönetimi döneminde Ankara'yı 
rant odaklı talan politikalarıyla yaşanmaz kılan
lar kendi hukuksuzlukları ve hırslarının bedelini

Aksi halde kentin ana şebeke içme suyu 
boruları patlarken, metro hatları ve yollar bir bir 
göçerken bu robotun teknik sorunları anında 
gideren bir mühendis ve şehir plancısı olabilme 
ihtimalinin en mantıklı alternatif olduğunu dü-
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şünmekteyiz. Eğer yanılıyorsak tüm kentlileri 
birlikte ağlamaya davet ediyoruz(dikkatli ol
makta yarar var altyapı yetersiz kalabilir).”

28.01.2015

“Tanıtım süreci, alan seçimi ve adeta bi
lim ve teknikle dalga geçercesine paylaşılan 
beklentiler; Ankapark Projesi'nin ne anlam 
ifade ettiğini de açıkça ortaya koymaktadır. 
Beklentilerden bir tanesi olan 10 milyon turist 
(kentin ulaştığı en yüksek rakam 500 bin
ken) ne kadar ayakları yere basan ölçütlerle 
hazırlanan bir proje olduğuna dair fikir sahibi 
olmamız için yeterlidir.

Ankapark için seçilen alan ise iki handi
kapla karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan bi
rincisi; zeminin ağır metal oyuncaklar ve olu
şacak yaya ve araç trafiği için uygunsuzluğu 
ikincisi ise; bilirkişi raporlarında Ankapark için 
düşünülen alana ilişkin görüşlerdir.

Atatürk Orman Çiftliği'nin kendi bütün
selliği içerisinde tarım alanı olarak korunması 
gerektiğini belirten bilirkişi raporu; rekreasyon 
niteliğiyle alan bütünleştirilmeli ve alanda 
yenileme olacaksa kentsel niteliğe dönüşmüş 
parçaların yeniden tarıma ve doğa niteliğine 
kavuşması yönünde bir yenileme olmalı diyor.

Bilirkişi raporu ayrıca, üst ölçekli planlarda 
konut ticaret amaçlı yapılaşma yapılamayaca
ğını belirtiyor. Ankapark ise tepeden tırnağa 
ticari bir proje. “

24.10.2014

“Bilindiği gibi halen işletmede olan İvedik 
Arıtma Tesisi tümü Ankara'nın kuzeyinde yer 
alan Kurtboğazı, Akyar, Eğrekkaya, Kavşak- 
kaya ve Çamlıbel barajlarının suyunu arıtmak 
için gerekli ve yeterli donanıma sahipken, 
Kızılırmak'tan gelen ve gelecek suyu arıtacak 
özellikten uzak olup teknik kapasite ve tekno
lojiye de sahip değildir.”

08.07.2014

“Altyapı sorunlarını çözmeyi kendisinin 
görev ve sorumluluğu olarak görmeyen, 
insanların can güvenliklerini tehlike altına 
sokan, olayları sürekli olarak kendi dışındaki 
güçlere bağlayan bir belediyecilik anlayı
şından bu sorunları çözmesini istemek artık 
hayalciliğinde ötesindedir. Bu nedenle artık 
ilgililere sorunları çözün demiyoruz. Halkımı
za, eğer Ankara'da araba kullanıyorsanız ve 
“Rus Ruleti” oynamak istemiyorsanız yağmur 
yağmaya başladığı anda arabanızı kenara 
çekerek durdurun ve yağmur dindikten sonra 
dikkatli bir şekilde yolunuza devam edin diyo
ruz. Çünkü tüm yollarımız böylesi durumlarda 
havuz olmaya aday alt geçitlerle doludur ve 
bu olayın oluş süresi sizin mayonuzu giymeni
ze imkan verecek yeterlikte değildir.”

24.06.2014

“Demokrasiyi çoğunluk olmanın yapabile
cekleri kapsamında değerlendirenler, toplum
da temsiliyetin ne kadar adaletsiz olduğunu 
göremezler. Keyfi uygulamalar ve bireysel 
çıkarlara tekabül eden yaptırımlarla yasa ve 
kanun belirlemek, değil “demokrasi” kapsa-
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mında en hafif ifadesiyle insan olmanın değer
leriyle dahi örtüşemezler. Sopa ve havuç seçe
neğiyle bütün bir ülkeyi rant politikaları uğruna 
şekillendirmeye kalkanlar, yasalara uyduklarını 
söyleyerek kendilerinin dahi inanmadığı tespit
leri halka sunmaya devam etmektedirler.”

20.06.2014

“Plan dahilinde olan projeleri dahi engel
leyerek, kullanımı 2034 yılından sonra gerekli 
teknoloji ve uygun teknikler kullanılarak arıtıl
dıktan sonra ancak yeniden değerlendirilebile
ceği düşünülecek Kızılırmak suyunun 2007 ve 
sonrasında bilim ve teknikten uzak bir proje ve

keyfi gerekçelerle uygulamaya geçirilmesi, o 
günden bugüne gerekli önlemlerin alınmaması 
ve gerekli çalışmaların yapılmayarak Ankara
lıları hem sağlıklarını etkileyecek hem de yeni 
maddi kayıplara yol açacak Kızılırmak suyuna

mahkummuş gibi göstermek kelimenin en hafif 
anlamıyla görevi ihmal ve görevi “su istimal” 
olarak değerlendirilmelidir.”

06.06.2014

“Ankara olarak neredeyse kaderimiz haline 
getirilen sel ve taşkınlar, belediyenin alt yapı ça
lışmalarını gereksiz gören anlayışı devam ettiği 
sürece, kaçınılmazlığını korumaya devam ede
cektir. Bir haftalık süreç bir kez daha göstermiş
tir ki Ankara'nın en temel ihtiyacı kanayan bir 
yara halini almış alt yapı sorunlarıdır.Belediye 
keyfi ve fantastik park, kapı, kale uygulamala
rıyla kendine hizmet anlayışını bir kenara bırak
malı, ülkenin başkentinde geçtiğimiz asırlardan 
kalma görüntülerin yaşanmasına son verecek 
altyapı çalışmalarına öncelik vermelidir.”

05.05.2014

“Kentin günü birlik kararlarla ve plansız bir 
şekilde idaresi bilim ve teknikten uzak, tartış
malı, şaibeli bir çok projenin ortaya çıkmasına, 
planlı olmayan bu projelerin de programsız bir 
şekilde bilim ve teknikten uzak zamanlamalarla 
hayata geçirilerek bitirilmesine neden olmakta
dır. Bu durum mesleğimizin itibarsızlaşmasının 
da nedenlerinden birini teşkil etmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında mesleğimizin itibarsız
laşmasının nedenlerinden biri olan plansız ve 
programsız projelerin yapılması ve uygulanması 
kararlarını veren Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisinin çalışmalarının sorgulanması Mes-
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26.02.2014

“Bu yolu neden istemedik?

ODTÜ Yolu trafiğin sadece Anadolu Bulva
rı ve Eskişehir yönünden gelen, Konya Yoluna 
dönecek araçların yol ihtiyacını karşılamak
tadır. Bu ise toplam talebin yaklaşık %10'una 
tekabül etmektedir. Ankara'da her yıl yaklaşık 
olarak trafikte olan araçların %5'i kadar daha 
araç trafiğe girmektedir. Yani herhangi başka 
bir etken gözetmeksizin bakıldığında bu yo
lun trafik sıkışıklığını bir nebze rahatlatması 
ancak 2 yıl sürebilir.

lektaşlarımızın da görev ve sorumluluğudur. 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ola
rak üyemiz olan/olmayan, bilgisini, becerisini, 
bilim ve tekniği günübirlik çıkarlar için değil 
halkın çıkarları için kullanmayı şiar edinmiş 
tüm meslektaşlarımızı Ankara Büyükşehir 
Belediye Meclisinin plan ve programsızlığının 
neden ve sonuçlarını sorgulamaya, uygulama
lardaki bilim ve tekniğe aykırılıkları paylaşma
ya davet ediyoruz.”

Eskişehir Yolu'nun tam kapasitesi kulla
nılmadan mevcut trafik sorunu çözülemez. 
Bunun için de Çukurambar Kavşağı ve Ar
mada önü düzenlenmelidir. ODTÜ Yolu buna 
bir çözüm olamaz. Dahası her yıl artan araç 
edinme sayısı Eskişehir Yolu tam kapasite 
olarak kullanılsa bile ciddi trafik sıkışıklığı 
yaratacaktır. Bu sebeple, ulaşım politikaları 
değiştirilmeli, toplu taşıma ağı genişletmeli ve 
kullanımı teşvik edilmelidir.”

21.04.2014

“Kentlerimizin sokaklarına varana değin 
otoyola dönüştürüldüğü bu ulaşım politikaları 
sonucunda trafik tüm kentliler için can pa
zarından farksız bir hal almıştır. Yaşanan can 
kayıplarının sorumlusu uygulanan günübirlik, 
plansız ve taşıt odaklı ulaşım politikalarıdır.

Kent içi ulaşımda toplu taşımanın destek
lenmesi, trafikteki araç sayısında ve yoğunluk
ta azalma sağlayacak yegâne çözümlerdendir. 
Raylı sistemler, metro hatları, şehir içi toplu 
ulaşım araçlarının daha sürekli ve nitelikli hale 
getirilmesi kent içi ulaştırmada temel prensip 
haline getirilmelidir.”
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1. KOLAY

3. ZOR

2. ORTA

Bulmacaların çözümleri dijital dergimizde mevcuttur. 
ankara.imo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



S E Mİ NE RL E R İ

11 Ocak 2018 Perşembe
Şantiyecilik Uygulamaları 

Temel Prensipler ve Sorunların Çözülmesi
İnş. Müh. Faruk CAYMAZ 

18 Ocak 2018 Perşembe
İnşaat Sözleşmelerinin Yönetiminde Modern Yaklaşımlar

Yrd. Doç. Dr. Latif Onur UĞUR 

25 Ocak 2018 Perşembe
Soğuk Havalarda Beton Dökümü
Prof. Dr. İlker Bekir TOPÇU

SAAT: 19.00 • YER: İMO KKM 
KATILIM ÜCRETSİZDİR

Seminer, kum vb. meslek içi eğitim faaliyetleri ile ilgili görüş ve önerileriniz için bizimle 
miekankara@imo.orgtr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

İM O  ANKARA  ; b  O  TMMOB
İM O  Ankara Şubesi İNŞAAT M ÜHENDİSLERİ ODASI

«IM O AnkaraSubesi J ■ ■ ■  ANKARA ŞUBESİ 
¡moankara l^{ | | |  ankara.imo.org.tr



TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi

Üret Ren 5
Çağdaş

Demokratik bir İMO için...
ar

DONEM
T  OLAĞAN £

GENEL KURULU'NDA 
BULUŞALIM

17 Şubat 2018
10.00 - 17.00
İMO Ankara Şubesi
Necatibey Cad. No:57 Kızılay - ANKARA

18 Şubat 2018
09.00 - 17.00
Mimar Kemal İlköğretim Okulu 
Yüksel Caddesi No: 18 
Kızılay-ANKARA

3 eti dmadatı h kışı ehujî l.


