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Neye Hayır?
Başkanlık sistemi başlığıyla gündeme gelen 

anayasa referandumu süreci fiili olarak başlamış 
durumda. Teklifi getirenlerin “Güçlü bir Türkiye” 
olarak amacını açıkladıkları değişiklik, Ülkemiz 
ve halkımız açısından neyi öngörüyor? ’’Güç
lü Türkiye”den kasıt ne? Nisan ayı içerisinde 
önümüze getirilecek sandıkta neyi seçmemiz 
isteniyor?

2001 ekonomik krizi sonrası süreçte Ülke
mizin 15 yıllık tarihine ve geldiğimiz noktaya 
bakmak “Güçlü bir Türkiye” denilerek neyin 
kastedildiğini anlamanın en pratik yolu ola
rak gözüküyor. Bununla birlikte derinlikli bir 
irdeleme yerine “başkanlığın” bir çok yönüyle 
benzeşliğini de içinde barındıran ve Ülkemizde 
şu anda yaşanmakta olan OHAL/KHK rejimine 
bakmak da “Güçlü Türkiye” ile murat edileni 
anlamayı sağlayabilecek nitelikte. Denetlen(e) 
meyen, yargılan(a)mayan, hesap vermeyen bir 
sistemin sürgit devamının sağlanması, fiiliyatta 
yaşanan yasa tanımazlığın “ tek adam” şahsında 
yasalaştırılması.

Bu gün ülkemiz, tarihinde hiç olmadığı kadar 
yoğun bir kırılganlığın içerisinde. Siyasi, ekono
mik, toplumsal alanda yaşanan bu kırılganlıkla
ra yenilerini ekleyebilecek nitelikte bir evet-hayır 
kıskacının Ülkemizin geleceği açısından taşıdığı 
olumsuzlukları dilimiz döndüğünce gücümüz 
yettiğince bir çok ortamda dile getirdik. Ancak 
Ülkede yaşanan her türlü olumsuz gelişimin 
tek çözüm yolunun anayasa değişikliğine bağlı 
olduğunu düşünenler TBMM’de dahi bir uzlaşı 
aramadan, kavga-dövüş içerisinde teklifi mec
listen geçirdiler, Cumhurbaşkanının Onayı ile de 
bu değişikliği referanduma sundular.

Referanduma sunulan anayasa değişikliği 
hazırlanış usulünün yanı sıra içeriği bakımından 
da bir çok yanlışı ve sorunu içinde barındırıyor.

İnşaat mühendisliği açısından baktığımızda, 
teklif ile kurulması öngörülen yapının “statik” 
yönden ayakta kalabileceğini ve kullanan/ 
yaşayanları sağlıklı bir şekilde koruyabileceğini 
söylemek mümkün görünmüyor.

Bu durumu bir örnek üzerinden anlatmakta 
fayda var. Diyelim ki evinizde dört ayaklı, ayak
ları laçkalaşmış, kesitlerinde azalma olmuş bir 
masanız var. O masa üzerinde kaygısız bir şekil
de yemek yeme ihtimali de göremiyorsunuz. Bu

durumda bir mühendis olarak ne yaparsınız? 
Eğer bu masa üzerinde dost sofraları kurmak, 
neşeyle yemek yiyip sohbet etmek istiyorsanız, 
buna verilecek sanırız iki cevap var- Bir, masayı 
değiştirirsiniz, iki, masanın ayaklarını gözden 
geçirir güçlendirirsiniz-. Bu seçenekler arasında 
karar verirken fayda-maliyet analizi yapmayı da 
unutmazsınız.

Hiç birinizin aklına tablası sabit kalmak üze
re ayakları söküp birleştirerek tek ayak üstüne 
masayı kurmak gelmemiştir herhalde. Çünkü 
böylesi bir seçenek masanın sağlıklı bir şekilde 
durmasını sağlamaya yönelik olarak, ayağın bir 
kısmının yere gömülmesinden, bastığı nokta
dan farklı noktalara doğru yeni güçlendirme 
seçeneklerini gündeme getirecektir. Dört ayaklı 
bir masaya göre bu şekilde oluşturulacak bir 
masanın üzerine gelen her yük altında daha 
düşük bir dayanımı olmasının yanısıra bunların 
her birisinin de masanın kullanımında yaratacağı 
değişikliklerin olumlu olacağını da bekleyeme
yiz.

Toplumsal hayat açısından masayı değiştir
me seçeneğimizin olmadığı açıktır. Çünkü masa
nın tablasını oluşturan, bu ülkede yaşayan tüm 
vatandaşlardır. Bu durumda yapılabilecek İki 
seçeneğimiz kalıyor.Ayakların sağlamlaştırılması 
yada sökülüp birleştirilerek tek ayak haline ge
tirilmesi. Yönetim bilim açısından bakıldığında 
bu ayaklar, yasama, yürütme, yargı ve özgür ve 
bağımsız olarak çalışabilecek ve kamuoyunu 
bilgilendirebilecek kitle örgütleri ve medya 
ayaklarıdır.

Bunların birbirinden bağımsızlıkları, farklı 
yükler altında toplumun bir ve bütün kalmasının 
teminatıdır. Tüm bu ayakları birbirine bağlayıp 
tek ayak üzerine oturtmak toplum açısından 
geri dönüşü olmayan sorunlar yaratacaktır.

Referanduma sunulan teklif toplumsal açı
dan tek ayaklı bir masa kurma teklifidir.

Hep beraber kurulacak kardeş sofralarında, 
kaygısız ve neşe içerisinde hep beraber birlikte 
olmak isteyen biz İnşaat Mühendisleri, bu is
teğimizi karşılamamasının yanı sıra yaratacağı 
olumsuzluklarla tüm toplumu etkileyecek “Tek 
Ayak Üzerinde” masa kurma teklifinin yasalaş
masına “HAYIR” diyoruz.

İMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu
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TMMOB 
Yönetim Kurulu Hayır!

TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu 21 Ocak 
2017 tarihinde gerçekleştirdiği 11. toplantısında 
138 numaralı kararla, Anayasa değişikliği ve refe
randum sürecine ilişkin tüm birimlerini harekete 
geçirme kararı aldı.

TMMOB Yönetim Kurulunun aldığı karar şu 
şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel 
Kurulunda, 339 evet oyu ile kabul edilmiş olup, 
Cumhurbaşkanı onayı sonrası referanduma su
nulacaktır.

Anayasa değişikliği ile mevcut parlamenter 
sistemde eksikte olsa işleyen kuvvetler ayrılığı 
ilkesi yerle bir edilecek, yasama, yürütme ve yar
gı erkleri tek kişide toplanacak, otoriter-totaliter 
bir rejime geçilecektir. Yasama ve yargı erkleri
nin zaten önemli ölçüde budanmış bağımsızlığı 
tümüyle ortadan kaldırılacaktır.

Özgürlükçü ve gelişmiş demokrasilerde 
kuvvetler ayrılığı ilkesi tartışmasız temel ilkedir. 
Anayasa ortak bir toplumsal sözleşme metnidir. 
Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Anayasa Mahke
mesi üyelerinin neredeyse tamamının siyasi parti 
başkanı kimliği de olacak tek bir kişi tarafından 
belirlenmesi asla kabul edilemez.

Tek başına bir kişiye parlamentoyu gerekçe
siz fesih yetkisi verilmesi açık bir diktatörlüktür.

Anayasa değişikliği ile ülkemizde on yıllardır 
adım adım kurgulanan piyasacı, emek ve doğa 
düşmanı, laiklik karşıtı düzen korunmak ve kalı- 
cılaştırılmak istenmektedir. Fiili olarak uygulanan 
başkanlık ve dikta rejimine yasal statü kazandı
rılması hedeflenmektedir.

Örgütümüz, toplumsal kutuplaşmayı artıra
cak ve diktatörlüğü kurumsallaştıracak, ortak 
bir toplum sözleşmesi metninden uzak, OHAL

koşullarında hazırlanan ve 12 Eylül darbe Anaya
sasından bile daha gerici olan bu Anayasa deği
şikliği teklifine “HAYIR” demektedir.

TMMOB tüm bileşenleri ile referandum süre
cinde de bu değişiklik teklifine “HAYIR” diyecek, 
bu süreçte üyelerine ve halkına olan sorumlu
luğu gereği tüm birimlerini harekete geçirerek, 
ortak mücadele hattının oluşturulması için emek 
ve meslek örgütleri ile birlikte hareket edecektir.

t m m o b
TÜ R K  MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ



TMMOB’ye Bağlı Odalar Anayasa 
Değişikliğine “ Hayır” Demektedir

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine 
bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mü
hendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası,

Fizik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İş
letme Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri 
Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 
İçmimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, 
Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendis
leri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden 
Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, 
Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Me
teoroloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, 
Orman Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri 
Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları 
Odası, Tekstil Mühendisleri Odası ve Ziraat Mü
hendisleri Odası, Anayasa değişikliğine ilişkin 3 
Şubat 2017 tarihinde ortak bir basın açıklaması 
yaptılar.

TMMOB'YE BAĞLI ODALAR ANAYASA DE
ĞİŞİKLİĞİNE “HAYIR” DEMEKTEDİR. BAŞARA
BİLİRİZ, KARANLIĞA GİDİŞİ DURDURABİLİRİZ!

Bilindiği üzere ülkemiz, siyasal sistem ve 
rejimi köklü bir şekilde değiştirecek bir anayasa 
referandumu sürecine girmiştir. Ancak mevcut 
Anayasanın 58 maddesini değiştiren ve 21 mad
desini de yürürlükten kaldıran Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi, yasama şekli, usulü, tekniği ve 
içeriği açısından birçok temel sorun ve yanlışı 
barındırmaktadır.

Toplumun kapsamı hakkında sağlıklı bir 
bilgi dahi edinemediği, demokratik ortamlarda 
özgürce tartışılmadan; barolar, anayasa hukuk
çuları, üniversiteler, özerk meslek kuruluşları, 
demokratik kitle örgütleri ve halktan hiç görüş
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alınmaksızın hazırlanan kanun teklifi, hızla 
TBMM Genel Kuruluna sunulmuş ve hızla 
kabul edilmiştir.

Kanun teklifinin oylamasında Meclis İç 
Tüzüğü'nün bir gereği olan gizli oy esası 
ihlal edilmiştir. Kanun teklifi yalnızca bir 
siyasi partinin, iktidar partisi milletvekille
rinin teklifi olarak TBMM'ye sunulmuş ve 
yalnızca iki parti mensubu milletvekilleri
nin, parti yönetimlerinin denetimine tabi 
açık oylarıyla kabul edilmiştir.

Anayasa değişikliği üzerine olan kanun 
teklifi, Anayasa hukukunun en temel özelli
ği olan iktidarların yetkilerinin sınırlandırıl
ması gerekliliğinden yoksundur.

Sistem ve rejim değişimini içeren ana
yasaların yapımının organı olan ve siyasal 
toplumsal değişim, dönüşümlerin kuruluş 
süreçlerini ifade ve temsil eden Kurucu 
bir Meclis'ten yoksundur.

Söz konusu kanun teklifi, 15 Temmuz 
darbe girişimi üzerine ilan edilen ancak 
demokratik toplumsal muhalefet üze
rinde baskı ve sindirme politikalarının 
uygulama aracına dönüşen OHAL ve 
OHAL KHK'leri sürecinde referanduma 
sunulmaktadır. OHAL süreci devam eder
ken, iktidar olanaklarının Cumhurbaşkanı, 
Hükümet ve iktidar partisi tarafından 
sonuna kadar kullanılacağı bir halk oyla
ması, hiçbir şekilde demokratik koşullar
da yapılmış bir oylama hüviyeti kazanma- 
yacaktır.

Cumhurbaşkanı'nın parti genel baş
kanı olmasına olanak tanıyan, dolayısıyla

partili Cumhurbaşkanı tarafından be
lirlenen isimlerin milletvekili olabildiği; 
Cumhurbaşkanına meclisi feshetme, 
bütçe hazırlama, kararname çıkartma, 
HSK ve AYM üyelerinin tamamına yakı
nını, büyükelçileri, tüm üst düzey kamu 
yöneticilerini atama, milli güvenlik poli
tikalarını belirleme yetkisi tanıyan; Türk 
tipi Başkanlık sistemi olarak kamuoyuna 
sunulan Anayasa değişiklik teklifi özü 
itibariyle “ tek adam” diktasından başka 
bir şey değildir.

Biz TMMOB'ye bağlı Odalar olarak, 
Anayasa değişikliği ve başkanlık siste
mi üzerine TMMOB 44. Olağan Genel 
Kurul Sonuç Bildirisinde, Genel Kurul 
kararlarında ve Birliğimizin 44. Dönem 
Yönetim Kurulu açıklama ve kararların
da ifade edilen tutumu tam bir birlik ve 
dayanışma içinde paylaşıyor; hazırlanış 
ve referanduma sunuluş biçimini doğru 
bulmadığımız, içeriğini kabul etmemiz 
mümkün olmayan Anayasa değişiklik 
teklifine kesinlikle hayır diyoruz.

Meclis hükümeti niteliğini, parla
menter demokrasiyi; yasama, yargı, 
yürütme kuvvetleri arasındaki denge, 
fren ve denetleme mekanizmalarını; 
Meclisin yasamaya dair tek ve en üst 
yetkili organ olma özelliğini; bağımsız 
yargının varlık koşullarını; kamu kurum- 
larının kamu yararı ve liyakat temelinde 

işlevlenmesini; kamusal, toplumsal yarar 
doğrultusunda hizmet ve denetim sunan 

özerk meslek kuruluşlarının kamusal 
işlevlerini ortadan kaldıracak olan ana
yasa değişikliğine hayır diyeceğiz.
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Partili Cumhurbaşkanının 
yasama, yürütme, yargı; devlet, 
siyaset, toplum ve iktisadi yaşa
mın bütünü üzerinde totaliter ve 
adeta mutlakiyetçi/otokratik bir 
hâkimiyet kurmasını amaçlayan 
anayasa değişikliğine hayır di
yeceğiz.

Ülkemizin ve halkımızın ge
leceğini, Cumhuriyeti, demokra
siyi, laikliği, toplumsal yaşamın 
bütününü kapsayan meslek 
alanlarımız ve örgütlerimizi ko
rumak için anayasa değişikliğine 
hayır diyeceğiz.

Mühendis, mimar ve şehir 
plancıları, aydınlık geleceğimiz 
için üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirecektir.

Özellikle belirtmek isteriz, 
bütün olumsuzluklara rağmen, 
yaşanan bütün haksızlıklara, 
hukuksuz uygulamalara ve 
baskılara rağmen başarabiliriz, 
ülkemizin karanlığa gidişini dur
durabiliriz.

Ülkemizin, halkımızın gele
ceği için başarabiliriz, başarma
lıyız!

03.02.2017
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Bir Dönüm Noktasındayız
Bir dönüm noktasındayız. Var olmak ya 

da yok olmak meselesi olarak kabul edilecek 
bir referanduma gidiyoruz. Popülist bir dille 
gerekçelerin halka anlatıl(ama)dığı ve sözle
rin, tarihin, gerçeklerin ve aklın neye kurban 
edildiğini bilmediğimiz bir dönemin içindeyiz. 
Aynı zamanda OHAL'i yaşıyoruz. Kimin suçlu 
kimin suçsuz, kimin terörist kimin yurttaş oldu
ğunu kararının saraya bırakıldığı, evet için her 
şeyin yapıldığı, HAYIR’ın radikalleştirildiği, hayır 
diyenlere sokakların yasaklandığı, Cumhuriyet 
gazetesi yazarlarının, Ahmet Şık ve Mahir 
Kanat gibi birçok gazetecinin FETÖ'den içer
de tutulduğu, laiklik vurgusu yapan gençlerin 
tutuklandığı ama siyasetçilerin FETÖ ile ilişki
lilerinin sorgulanmadığı, 15 Temmuz'u yaratan 
koşulların tartışılmadığı, “ kandırıldık” demenin 
siyasi sorumluluk olarak bir özeleştiri sayıldığı 
olağan üstü hallerin adaletsizliğini yaşıyoruz.

“Devletin beka sorunu var”, “Vesayet döne
minde halk yok sayıldı”, “Koalisyon günlerine 
dönmemeliyiz”, “ terör örgütlerinin saldırısı al
tındayız” ve buna benzer topluma korku salan 
gerekçelere daha güçlü bir iktidar, daha hızlı bir 
bürokrasi vaadiyle bize yeni bir anayasa yeni bir 
rejim (veya onların söylemi ile yeni bir sistem) 
dayatılıyor.

Eğer memlekette bir beka sorunu varsa, 
bunu da siz ve sizin siyasi mirasınız sağladı.
Sizin siyasi mirasınız bu ülkeyi NATO'ya so
karak bağımsızlığımızı Amerika'ya teslim etti. 
Sizin siyasi mirasınız soğuk savaş döneminin 
kontr-gerillalarını kurdu. Sizin siyasi mirasınız 
“bir koy üç al” hayalleri ile Irak'ın yıkılmasına 
ve o coğrafyanın güvensizleşmesine yol açtı. 
Suriye'nin coğrafyasının güvensizleşmesini sağ

ladınız. Ne olduğu belli olmayan radikal İslamcı 
grupların bölgemizde varlığını sağladınız. Dev
letin bütün kurumlarını cemaatlere, tarikatlara 
peşkeş çekerek partinizi bir cemaatler ve tari
katlar koalisyonu olarak örgütleyerek, devletin 
kurum ve kuruluşlarını güvensizleştirdiniz. Beka 
sorunu sizin politikalarınızın, aklınız ve üst akıl 
köleliğinizin ürünüdür.

Yukarıda anlatılanlar bu ülkenin yakın tarihi
nin bir kısmının kısa özetidir. İçerisinde bırakıl
dığımız karanlığın, mutsuzluğun sadece birkaç 
sebebi. Bu ülkenin geri kalmasının, bağımsızla- 
şamamasının, demokratikleşememesinin birkaç 
sebebi. İşte bu sorunların yaratıcıları önümüze 
yeni bir ayrım koyuyor. Evet ve Hayır.

Toprak Reformu'na karşı çıkarak bu memle
ketin köylülerinin yoksul kalmasını sağlayanlar, 
Köy Enstitüleri'ne karşı çıkarak bu memleketin 
yurttaşının üretmesini, öğrenmesini ve geliş
mesini engelleyenler, bunlar mal, mülk düşmanı 
diyerek bu memleketin emekçilerinin insanca 
yaşamasını, örgütlenmesini engelleyenler, dini 
siyasallaştırarak bu memleketin yurttaşlarının 
özgürlüğünü elinden alıp biat kültürüyle iktida
rını koruyanlar ve laikliği tasfiye ederek ülkenin 
geleceğini orta çağ karanlığına döndürenler 
bize bir tercih sunuyor.

Önümüze getirilen bu tercih bizim için artık 
yeni bir başlangıç. 1980 darbesi ile başlayan 
sürecin artık sona erdirilmesi için bir fırsat. 
Kaldığımız yerden yenilenerek, güçlenerek 
çıkabilmek için bir fırsat. Güçlü bir HAYIR 
sesi çıkarmak önümüze yeni tartışmalar, yeni 
olanaklar ve gerçeğin hâkim olduğu bir ülke 
çıkarabilir.
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Hukuki tartışmaları bir tarafa bırakırsak 
hedeflenen şey tek adam etrafında şekillenmiş, 
kontrolü ve denetimi olmayan, halkın örgüt
lenmesinin, irade koymasının önüne geçilmek 
istenen bir düzen. Yani en hafif ifadesiyle tek 
adam rejimi. Kendinden olmayanı sadece ma
halle baskısı ile ezmekle yetinmeyecek, huku
kunu, güvenliğini karşısında duran her yurttaş 
için kullanacak olan bir düzen. Toplumun önüne 
getirilen seçenek; aklınızı kullanmayın, susun, 
itiraz etmeyin, biat edin düzeninin yasallaşmış 
hali. Toplumun aklını kullanmasına izin ver
meyen, herkes adına tek bir kişinin her şeyin 
kararını almasını sağlayan bu tercihe Hayır 
demek ülkemizde yeni ve geri dönüşü olmayan 
bir başlangıç yaratacak. Taleplerimizi sadece 
daha yüksek sesle söylemekle sınırlı kalmaya
cağımız, o taleplerin hayata geçmesini sağlaya
cağımız olanaklar ortaya çıkacak.

Peki yıllardır sürdürdüğümüz mücadelemi
zin temel talepleri nelerdi? Daha doğrusu halkı 
aldatan bütün popülist söylemleri bir kenara 
bırakırsak yurttaşlarımız özünde ne istiyor?

Tam Bağımsız Demokratik TBrkiye!

Kendi kararlarını kendisi alabilen, emperya
lizmle gerçekte yüzleşen, gücünü yurttaşından 
alan bir ülke olabiliriz.

Bütün ekonomisi dışarıya bağlı, tüketen 
bir toplum yerine, kaynaklarını yurttaşı için 
kullanan, üreten bir ülke olabiliriz. 1980 sonrası 
hızla tasfiye edilen kamu kuruluşlarını yeniden 
örgütleyebiliriz. Tasfiye edilerek uluslararası 
sermayeye peşkeş çekilen kamusal alanı yeni
den örgütleyerek halkçı-kamucu bir ekonomi 
kurabiliriz.

Emperyalizmin yarattığı savaşlara, çatışma
lara karşı ülkemizde, bölgemizde ve dünyada 
barışı savunabilecek bir ülke olabiliriz.

Ülkemizdeki faşist, dinci, mezhepçi 
gericiliği yenerek, eşit yurttaşlar olarak eşit 
haklara ve olanaklara sahip olarak, dil, din, ırk, 
cinsiyet ayrımı yapmayan, bir arada yaşama 
becerisini ve onurunu gösteren demokratik bir 
ülke olabiliriz.

Referanslarını siyasal iktidarın ihtiyaçlarına 
göre belirleyen bir eğitim sistemi yerine, aklın 
ve bilimin referans alındığı, üretken bir ülkenin 
temeli olacak olan yeni bir eğitim sistemi ör
gütleyebiliriz.

Kadın yurttaşlarımızın ne giydiğini, nasıl 
güldüğünü ya da konuştuğunu, nasıl yaşadı
ğını sorgulamayan, kadın cinayetlerini sadece 
geçmişteki karanlık olarak hafızamızda yer ede
ceği, kadın erkek eşitliğinin kurumsallaştığı bir 
ülke olabiliriz.

Daha fazla kâr hırsıyla işçilerin katledilme- 
diği, sistemin bütün yükünün ve acımasızlığı
nın vergilerle, güvencesizlikle ve taşeronlukla 
üstüne yüklendiği emekçi yığınların üzerindeki 
baskı ve sömürünün kalktığı bir ülke olabiliriz.

İnançları siyasallaştırılarak toplumsal 
kutuplaşmaları sağlayan bir düzen yerine, 
inançların özgürleştiği otoriter yerine 
içselleştirilmiş ve vazgeçilmez olan laik bir 
düzen kurabiliriz.

Yukarıda yazılanları hayata geçirebilmek 
için sadece Hayır demek yetmez. Hayırı sokak 
sokak, mahalle mahalle örgütlemek gerekir. 
Akrabasına, komşusuna, iş arkadaşına, alışveriş 
yaptığı esnafa Hayırı anlatan bir ülke geleceğini 
kurtarabilir.
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Yüksek Yapılarda Öngerilimli Beton 
Uygulaması Semineri Gerçekleştirildi

Yüksek Yapılarda Öngerilimli Beton Uygu
laması Semineri İMO Ankara Şubesi Araştırma 
Görevlisi Başak BUDAK'ın açış konuşmasıyla 
başladı. Yaklaşık 60 kişinin takip ettiği semi
nerde Eğitmen Yük. İnş. Müh Erşan GÖKSU, 
Öngerilimli Beton Teknolojisindeki Gelişmeler 
-  Sistemler ve Patentler, Öngerilimli Beton Tek
nolojisinin Ana Prensipleri ve Öngerilimli Beton 
Teknolojisinin Kullanım Yerleri ve Binalarda 
Kullanılış Tarzına ait sunum ve bilgiler verdi. 
Seminer sonunda soru-cevap bölümü ile katı
lımcıların dâhil olmasının peşi sıra İMO Ankara 
Şubesi Araştırma Görevlisi Başak BUDAK eğit
men Erşan GÖKSU'ya plaket verdi.



Hidrolojik Modelleme Semineri 
Gerçekleştirildi

Hidrolojik Modelleme Semineri İMO Ankara 
Şubesi Araştırma Görevlisi Başak BUDAK'ın 
açış konuşmasıyla başladı. Yaklaşık 30 kişinin 
takip ettiği seminerde Eğitmen İnş. Müh. Gör
kem ÖNDER, Hidrolojik Modelleme Girdileri, 
Hidrolojik Modelleme Aşamaları, Yağış Akış 
Modellemesi Aşamaları ve Model Yardımıyla 
Taşkın Tekerrür Debileri Hazırlanması ait sunum 
ve bilgiler verdi. Seminer sonunda soru-cevap 
bölümü ile katılımcıların dâhil olmasının peşi 
sıra İMO Ankara Şubesi Sayman Üyesi Okan 
Çağrı BOZKURT Eğitmen Görkem ÖNDER e 
plaket verdi.
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Yüksek Yapılar Çalıştayı 
Gerçekleştirildi

10 Aralık 2016 tarihinde İMO KKM Rüştü 
Özal Salonunda Yüksek Yapılar Çalıştayı ger
çekleştirildi. 60 kişinin katılım sağladığı Ça- 
lıştayda açılış konuşması İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tulumtaş tara
fından yapıldı.

Çalıştayın Sabah oturumunda Dr. Erhan 
KARAESMEN “Neden Yüksek Yapılar?”, Doç.
Dr. Mehmet Halis GÜNEL ve Yrd. Doç. Dr. Bekir 
Özer AY “Yüksek Binalar: Tanım, Taşıyıcı Sistem, 
Form ve Örnekler” başlıkları altında sunumlarını 
gerçekleştirdi.

Öğleden sonraki oturumda ise Doç. Dr. 
Özgür KURÇ “Yüksek Binalarda Rüzgâr Etki
leri” , Prof. Dr. Barış BİNİCİ “Yüksek Binalar 
için Analiz Yöntemleri, Modellemeler, Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar”, Prof. Dr. Haluk 
SUCUOĞLU “Yüksek Binalar için Performansa 
Dayalı Tasarım İlkeleri” ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan 
TUNÇ “Yüksek Yapıların Tasarım Zorlukları - 
Türkiye-Yurtdışı” başlıkları altında sunumlarını 
gerçekleştirildi. İMO Ankara Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Okan Çağrı Bozkurt ve İMO 
Ankara Yönetim Kurulu üyesi Koray Kadaş ko
nuşmacılara plaketlerini takdim etti. Katılımcıla
rın Katılım belgelerini alması ile Yüksek Yapılar 
Çalıştayı son buldu.



Oğuz Atay’ı Aramızdan Ayrılışının 
39. Yılında Özlemle Anıyoruz

Korkuyoruz. Düşünmekten ve sevmekten 
korkuyoruz. İnsan olmaktan korkuyoruz

Oğuz Atay'ı aramızdan ayrılışının 39. Yılın
da özlemle anıyor, anısı önünde saygıyla eğili
yoruz.

Oğuz Atay Hayatın Koordinatları*

İroni çalkantının içindeki insana tüm unsur
larında mükemmel bir güzellik sundu. Kibire 
tokatlar vurdu. Kişiye öz hakkını unutturmadı. 
Öteki ile bütünleşme için acıya yer bıraktı. Öz
deş kıldı aklı, elle. Ciddiye almanın en erdemli 
yolu oldu ironi.

“Hayattaki tek eserim bu duvar” diyor bü
yük yazar. Bu ifade, babasının “büyük yardım 
ve baskıları” ile sürüklendiği ama süreçte gözler 
ya da durmadan uzayan tırnaklar kadar parçası

olmuş mühendisliğinin, tek kabul gören değere 
yani “para kazanma yol haritasına” gülümseyen 
bir isyanı olsa gerek. Karakter Selim Işık'ın Tu- 
tunamayanlar'daki gülümsetici bir acıyı yayan 
cümlelerinin yazarından bahsediyoruz. Haddini 
bil, diye yankılanıyor aklın duvarları. Bu bir 
gerçek. Fakat aflara sığınıp üzerine düşünmek, 
konuşmak ve iddia etmek isteği durmadan bas
tırıyor:

Selim: “Ne Yapabilirim? Kitap okumakla ma
navın beni aldatmasına engel olamıyorum bir 
türlü. Manava inanmadığım halde beni aldatıyor 
namussuz. Ya inandığım dostlarımın beni aldat
masını önlemek; büsbütün imkânsız bu.”

“1934'de İnebolu'da doğmuşum. Beş ya
şında Ankara'ya geldim. Bugün arsasında bir 
işhanı yükselen Devrim İlkokulu'nu bitirdim” 
diyor büyük yazar. Bugün biraz ama bir gün 
kesinkes yerinde yeller esecek bir işhanı pusu
lası, bir çocuğun devrimli ilk okulunu çiğnemiş 
olsa da, bu çocuğun Oğuz Atay olup, oradan da 
çocuk çocuk akmasına engel olamayacak, mut
lak. Muhterem izinlerle, ellerinden alıp oyuncağı 
biraz da biz kaybolabiliriz bir gün vesselam.

“Tek eserim bu duvar” vurgusunun gölge
sindeki Tutunamayanlar romanına ilişkin biz 
mühendislerde saklı kimi ifadelerden “Oğuz 
Atay'da insan” ufaktan ortaya çıkıyor. Eleştir
menlerin, bir dönem pek de kıymet vermeyen 
şimdi ise bireyin iç yolculuğundan ibaret ve 
toplumsal söylemden uzak bulma alışkanlığına, 
mühendislerden itiraz var, da denilebilir elbet. 
Toplumcu bir yazarı sahiplenememiş toplumcu
ların bıraktığı sopsoğuk boşluğa kalkıp gelmiş 
olmaları sanırız başına buyruk bir tahlile ve 
sahip çıkışa mazeret teşkil edemez. Üstlenmeye 
bir davettir bu cümle.
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“Romanda ayrıca “ insan” denilen ve ülke
mizin çeşitli güçlükleri yüzünden kendisine bir 
türlü gerçek anlamıyla yaklaşamadığımız bir 
garip yaratıkla da uğraşılmaktadır; onun hoyrat 
ellerde bir kukla durumuna indirgenmesine 
karşı çıkılmaktadır. “Tutunamayanlar” ın da garip 
yaratıklar olmakla birlikte herkes kadar saygı
değer olduğuna inanıyorum.”

Doğrudan bir buluşma ile dümdüz konuş
mak istedi ironi. Teknik Güç'te yer alan bir son
raki sayfadaki yazıyı okumadan çöpe atmak da 
mümkün, bir antika değeri olsun da atılmasın 
diye grafiker kılığına girip Teknik Güç'te yer 
aldığı şekliyle yer verdi... Okunma yüzdesine 
fevkalade bir katkı olur mu ki? Onun sözleri ve 
üslubu ile konuştu ironi:

“Yazdığım ilk kitabın adı “Topoğrafya”dır. 
Sonra “Tutunamayanlar” romanını yazdım. Ede
biyatçılar vitrinlerde ilk kitabımı gördükleri za
man çok gülüyorlar; akademideki bazı hocalar 
da roman yazdığımı duyunca acıma duygularını 
(buna biraz istihza da karışıyor) gizleyemiyorlar. 
“Tutunamayanlar” ı 1968'de yazmaya başladım 
ve bir yılda bitirdim. Romanın başlıca kahra
manları nedense mühendistir, hem de inşaat 
mühendisi. Ve nedense, mühendis oldukları 
halde tutunamamışlardır.”

Bir çare olarak binlerce sanatçı, yaşayabil
mek çaresizliğini tattı kustu, tattı kustu durma
dan. Geriye kalan başarılının hesabını sanatın 
ışıltılarıyla okuyup kim olduğu bilinmeyen adlar 
namına tarihî sevinmeler elde kalan tek teselli. 
Çekilen acılar, hadi acılar neyse, gerisi, yani 
duymadan, duyulmadan yok olmuş olan nicesi. 
Biri çetelesini tutar mı ki?

Oğuz Atay, oturttuğu dengede eriyen çifte 
yaşamın peşin bedelini ilk günden ödemiş gö
rünüyor. Beyinde iki ur, bir yazın emekçisi için 
“gerçek bir işçi işte!” demeye ne çok metaforik 
imkân tanımakta. Üstüne ekle ekle bitmez: 43 
yaşında erken bir göç. Hayat boyu kabul mü red 
mi belli değil edebiyat eleştirmeni. Sonrasında 
da 50 'li-60 'lı baskılar.

Oğuz Atay'ın, Demiryolu Hikâyecileri adlı 
öyküsünde “Ben buradayım; sevgili okuyucum, 
sen neredesin acaba?” diye seslenen bir anlatı
cısı var... Bu anlatıcıyı ve cümlesindeki sitemkâr 
vurguyu yazarın doğrudan kendisi gibi dü
şünmek yaygın bir kanı artık... Yaşamında onu 
bolca örselediğimizi biliyor olmamızdan olsa 
gerek. “Acısını görüyoruz işte” der gibi herkes. 
Oysa Oğuz Atay, Teknik Güç'te, 1 Ekim 1972'de 
kaleme aldığı yazısında kurduğu sıcacık ve ola
bildiğine umutlu atmosferde “Sanıldığı kadar 
karamsar değilim” diyordu keyifle.

Sevdi ironi, kaldı biraz. Kıyıda demlendi 
güneşte. Az ama sonsuz bir sürede unuttu 
gitmeyi, terki. Gözünü güneşe doğru beyaz 
kıpırtılar ve kırpıştırmalar içinde açtı. Çok parlak 
ve paramparça olsa da gördüğü, hepsi müm
kündü. Bir hayale emek ve zamandan başka ne 
gerekli ki? Zaman sonuçta yeniden yaratılabilir, 
uzatılabilir zaman. Filhakika romanın sayfalarını 
şöyle bir karıştıranların dedikodularına kulak 
vermeden okumak ile bu pekala mümkün dedi 
ironi.

“Ben belki de büyük bir bilim adamı olmak 
isterdim. Büyük bir bilim adamı olduğuna inan
dığım profesör bir arkadaşım da romancı olmak 
isterdim diyor; anlaşamıyoruz. Olduğundan 
başka türlü olmak isteyenlerin ülkesinde yaşı
yoruz herhalde. Bu durumun da içinden çıka
cağımıza güveniyorum. Bu konuda şöyle düşü
nüyorum. Tutunamayanlar sayfa 213'te “Kaç yıl 
sonra başlayacağını henüz bilim adamlarımızın 
kesinlikle tespit edemediği Tunç devri halkımız 
için bir iş devri olacaktır. Herkes istediği mesleği 
seçecektir. Ressam olmak isteyenler reklamcı, 
yazar olmak isteyenler hukukçu, hukukçu olmak 
isteyenler tezgâhtar, adam olmak isteyenler 
uşak ve dilediği gibi yaşamak isteyenler rezil 
olmayacaklardır.” Mühendis olduğuma da se
viniyorum ayrıca. Başka meslek seçemezdim 
herhalde.”

*Eylül 2011 tarihli Şube Bültenimizden alın
mıştır.



Medet Özbek’i Kaybettik
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Her yitim biraz zamansızdır ve erkendir. 
Fakat bugün Medet Abi'nin acı haberini almak 
çok daha derinden yaraladı bizleri. 66 yıllık 
yaşamı boyunca onurlu bir duruş ve müca
delenin timsali olarak bizlere unutulmayacak 
değerler bırakan Medet Özbek'in, mühendis
liğiyle birlikte insanlığının da bizlere bıraktığı 
miras omuzlarımızda bir şeref payesi olarak 
varlığını sürdürecektir. Odamız ve TMMOB'de 
görev aldığı 70'li yıllarda bizi biz yapan değer
ler hamurunun yoğurucularından Medet Abi'yi 
yıldızlara uğurluyoruz. Bıraktığı mirası sürdüre
cek, yarınlarda izinden ayrılmayacağız.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Söyleşi: Gündeme Dair
İnşaat Mühendisliği Hafta

sı kapsamında ülke gündemi
ne dair bir söyleşi gerçekleş
tirildi. Gazeteci yazar Erdem 
Gül, eski CHP milletvekili ve 
Ziraat Mühendisi Doç. Dr.
Gökhan Günaydın ve Siyaset 
Bilimci Prof.Dr. Filiz Zabcı'-  
nın katıldığı moderatörlüğünü 
Taner Yüzgeç'in  yaptığı 
“GÜNDEME DAİR” adlı söyleşide açılış konuş
masını Şube Başkanımız Selim Tulumtaş yaptı. 
Konuşmasında başkanlık sürecinden, savaşa, 
Kürt sorunundan patlayan bombalara, temel 
hak ihlallerinden baskı ortamına birçok sorunun 
yaşandığı ülkemizde insanların nasıl büyük bir 
buhranın ve umutsuzluğun içine sürüklendiğine

değinen Tulumtaş, bir arada olmanın ama da
yanışma temelinde bir arada olmanın önemine 
vurgu yaptı.

Birçok boyutuyla ülke gündeminin ele alın
dığı söyleşi bitiminde soru-görüş kısmına geçil
di. Yaklaşık 80 kişinin izlediği etkinlik, soru-gö- 
rüş bölümünün peşi sıra sonlandırıldı.
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An Be An Kan 
Oyunu Gösterildi

Mühendislik Haftası Etkinlikleri kapsamında, 
Birinci Peron Tiyatro'nun yeni oyunu An Be An 
Kan, 23 Aralık ta İMO Kongre ve Kültür Mer
kezinde sahnelendi. Yaklaşık 150 kişinin katılım 
sağladığı oyun 1 saat 15 dakika sürdü.

Birinci Peron Tiyatro'nun yeni oyunu 'Ah 
be an kan', yıllardır barış şarkılarının söylen
mediği bir coğrafyada geçiyor. Tek perde, on 
sahneden oluşan oyunda, savaşın farklı yüzleri 
anlatılıyor.

Tek Perde 
Yazan: Ido Setter 
Çeviren: Nursen Akçay 
Yöneten: Tuncer Yığcı 
Işık Tasarım: Çetin Atay 
Müzik: Fırat Ağacık
“Çocuğun gördüğü düştür barış /  Ananın 

gördüğü düştür barış /  Ağaçlar altında söy
lenen sevda sözleridir barış” dizelerini yazan 
Yannis Ritsos acılara, yıkımlara, çocukların göz
yaşına itirazını sözcüklere sığınarak yapmaya 
çalışır. Tarihte, ilk savaşta düşen domino taşının 
insanlığı yok etmeye devam etmesinin karşı
sında yaşadığımız çaresizliği aktarır bize. Aynı 
zamanda düşmekte olan domino taşının önüne 
dikilme sorumluluğunu da.

“Ne acı ki, vahşetin egemen olduğu dünya
mızda çıkan savaşların büyük bir kısmı “uygar
lık” yahut “barış” adına yapılıyor... Dahası, atası 
kesici aletler olan toplarla tüfeklerle büyüyen 
modern savaş silahları bir tek tüccarların cebini 
dolduruyor. Karşısında hep yoksullar ölüyor.

“Dünyanın düzeni böyle” deyip büyük bir yı
kıma sessiz kalmak mı? Yoksa korku ve sefalet
ten başka hiçbir getirisi olmayan savaşa yüksek 
sesle “hayır” demek mi? Yüzyıllardır sanatçının 
sıkışıp kaldığı araf tam da burası. Her şeye 
rağmen yaratıcı, ürettiği her eserde; resimde, 
müzikte, şiirde, romanda, tiyatroda kirli hesap
lara tek bir can kurban etmemek için direniyor. 
Tıpkı çağdaş bir yazar olan Ido Setter gibi.

“An be an kan” oyunu yıllardır barış şarkı
larının söylenemediği bir coğrafyada geçiyor. 
İsrailli bir yazar olmasına karşın . Filistin'e 
kalbiyle bakıyor. Böylece sanatçı vicdanının, ırk, 
dil, din temelinde olmayan, her şeyin üstünde 
en doğru göz olduğunu da hatırlatıyor.

Oyun belli bir coğrafyada geçiyor. Seyircinin 
coğrafyası ise kendine. Kanlı elbiseleri çocukla
rımız giymesin!”



"Babamın Kanatları” Filmi 
Gösterildi
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Mühendislik Haftası Etkinlikleri kapsamında 
Babamın kanatları filmi 27 Aralık ta İMO Kong
re ve Kültür Merkezinde gösterildi. Gösterimin 
Ardından yönetmen Kıvanç Sezer'le film hak
kında söyleşi düzenlendi, Yaklaşık 250 kişinin 
katılımdı.

Özet ve Detaylar
İbrahim, ciddi bir hastalığa yakalandığını 

öğrenen bir inşaat işçisidir. Onun için hayatın
daki en kıymetli değer ise kendisinden uzak
larda yaşayan ailesidir. Yeğeni Yusuf ise işinde

yükselme hırsıyla yanıp tutuşan genç bir işçidir. 
Amcasını anlamaktan çok uzaktır. İbrahim'in 
çalıştığı bu toplu konut şantiyesinde şartlar 
gitgide zorlaşırken her geçen gün zihninde aynı 
soru döner durur; arkasında ailesine ne bıraka
caktır, yaşam mı, ölüm mü?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Kıvanç 
Sezer'in üstlendiği filmin yapımcısı ise Soner 
Alper. Filmde başrol Menderes Samancılar'a 
Musab Ekici , Kübra Kip ve Tansel Öngel eşlik 
ediyor.



Meslektaşlar Söylüyor Konseri ve 
Yılbaşı Kokteyli Gerçekleştirildi

İnşaat Mühendisliği Haftası etkinlikleri kap
samında 29 Aralık 2016 Perşembe günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi'nde inşaat mühen
dislerinin şarkılarını söylediği konser verildi. 
Aşağıda grup elemanlarının isim listesi verilmiş 
olan konseri yaklaşık 300 kişi büyük bir beğeni 
ile izledi ve konser bitiminde seyircilerin de 
katılımıyla büyük bir halay çekildi.

Bağlamalar: Arda Kaan Karatay, Umut Hay
dar Kamişli, Özlem Kaya

Gitar: Mustafa Doğu Demirci

Koristler: Sevinç Beken, Ece Sultan Tetik, 
Haydar Ali Maden, Recep Mızrak Konuk

Müzisyenler: Suat Kuş, Yücel Erbasan

Eğitmen: Berivan Canbolat

Konser ve halayın ardından, fuaye alanında 
yeni yıl kokteyli gerçekleştirildi. Yaklaşık 350 
kişinin katıldığı kokteyl esnasında fuaye alanın
da, fotoğraf yarışması ödüllerinin belirlenmesi 
için oy sayımı yapıldı. Açık bir şekilde yapılan 
oy sayımı sonucunda ödül dağılımı şu şekilde 
gerçekleşti:

1. Sondör Fatih Aydoğmuş,

2. Pedestal Onur Tulu,

3. Bir Şantiye ,İki Kadın İlayda Duraklar ve 
Gün Sonu Yunus Yıldız

Ödüllerin duyurulmasının ardından kokteyl 
etkinliği son buldu.
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"İmo Nedir, Ne Değildir" 
Söyleşisi Gerçekleştirildi

19 Aralık İnşaat Mühendisliği ve Odamızın 
62. Kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında 19 Aralık 
Pazartesi İMO KKM'de Dr. Erhan Karaesmen, 
Yüksek İnşaat Mühendisi Erdoğan Balcıoğlu, 
Yüksek İnşaat ve Çevre Mühendisi Hasan Akyar 
ve İnşaat Mühendisi Mustafa Çobanoğlu'nun 
sunumlarıyla ve genç-İMO ODTÜ Öğrenci Tem
silcisi Yasin Akkuzu'nun moderatörlüğünde 
Kuruluşunun 62. Yılında İMO Nedir, Ne Değildir? 
Söyleşisi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı söyleşi İMO An
kara Şubesi Şube Başkanı Selim Tulumtaş'ın 
konuşmasıyla başladı. Odamızın 62. Yılında bir 
arada olmanın verdiği mutluluğun, ülkemizin 
geçirdiği karanlık günlerin üzüntüsüyle birlikte 
yaşandığını ifade eden Tulumtaş, haberini yeni 
aldığı Rusya Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen

suikasti nefretle kınadığını dile getirerek sözü 
moderatör Yasin Akkuzu'ya bıraktı.

Söyleşi Dr. Erhan Karaesmen'in üniversite
lerin Odayla, Yüksek İnşaat Mühendisi Erdoğan 
Balcıoğlu'nun belediyelerin Odayla, Yüksek İn
şaat ve Çevre Mühendisi Hasan Akyar'ın kamu 
kurumlarının Odayla ilişkilerini anlatan ve İnşaat 
Mühendisi Mustafa Çobanoğlu'nun kapsamlı 
İMO değerlendirmesi sunumlarını gerçekleştir
diği iki tur şeklinde devam etti. Söyleşinin mo- 
deratörlüğünü de yapan genç-İMO ODTÜ Öğ
renci Temsilcisi Yasin Akkuzu ise gençlik ve oda 
ilişkileri sunumuyla söyleşiye katkıda bulundu. 
Söyleşi soru-cevap bölümüyle sonlandırıldı.



Meslekte 25. 40. 60. Yıl 
Plaket Töreni

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi,
16 Aralık 2016 Cuma günü İnşaat Mühendisleri 
Odası Kong-re ve Kültür Merkezi'nde meslekte 
25. 40. ve 60. yılını dolduran inşaat mühendis
lerine belgelerini ve plaketlerini verdi.

Plaket töreni İMO Ankara Şube Başkanı 
Selim Tulumtaş'ın açılış konuşmasıyla başladı. 
Konuşmasına “Odamızın kuruşunun 62. Yılında 
ve 19 aralık inşaat mühendisleri günü kapsa
mında meslekte 25. 40. ve 60 yılını dolduran 
üyelerimiz onuruna düzenlediğimiz bu plaket 
törenine hepiniz hoş geldiniz” sözleriyle başla
yan Tulumtaş, “bugün gerçekten hepimiz açı
sından onur ve gurur verici bir durum ancak bir 
o kadar da acı bir gün, bugün sabah saatlerinde 
24. Dönem yönetim kurulu başkanımız, bir çok 
dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış, TM-

MOB'de de yönetim kurulunda bulunmuş bir 
Abimizi kaybettik Medet Özbek. Tüm camiamı
zın başı sağ olsun, böylesi bir günde konuşma 
yapmak gerçekten zor ancak şunu biliyorum ki; 
bu törenler 1960 yılından beri kesintisiz olarak 
devam ediyor, ve şunu biliyoruz ki Medet Abi 
aramızda olsa idi bu günün kesintisiz olarak 
yapılmasını isterdi bu nedenle törenimizi iptal 
etmeden törenimizi gerçekleştiriyoruz.” diyerek 
konukları selamladı. Tulumtaş'ın konuşmasının 
tam metni şu şekilde:

Değerli Konuklar;

Yaşamı biçimlendiren, bugünlerimizi değil 
yarınlarımızı da kuran,

Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri İnşaat Mühendisleri Odası Ankara
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Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı 
ile selamlıyor Odamızın kuruluşunun 62. 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.

Değerli meslektaşlarım,

TMMOB ve Odamız 1954 yılında kuruldu. 
Odamız Anayasa'da tanımlandığı gibi kamu 
kurumu niteliğinde bir meslek odasıdır ve Ülke
mizde İnşaat Mühendislerinin tek örgütlü gücü
dür. Bu yıl Odamızın ve TMMOB'nin kuruluşla
rının 62. Yıldönümünü yaşıyoruz. Odamız Genel 
Kurulunun 1959 yılında aldığı kararla Odamızın 
kuruluş günü olan 19 Aralık İnşaat Mühendis
leri Günü olarak kabul edilmiştir. 1960 yılından 
bugüne kesintisiz olarak 19 Aralık etkinlikleri 
Odamızca tertip edilmektedir. Biz inşaat mü
hendisleri için onur ve gurur dolu bu günkü 
mutluluğumuz ne yazık ki Ülkemizde yaşanan 
acılarla gölgeleniyor. Bu noktada son olarak 
10 aralık'ta İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan ve 7 
haziran seçimleri sonrası neredeyse kanıksa
maya başladığımız bize kanıksatılmaya çalışılan 
terör olaylarında katliamlarda aramızdan alınan 
tüm canlarımızın anısı önünde saygı ile eğiliyo
rum. Ülkemize ve bizlere bu acıları yaşatanları, 
katliamları yapanları, yaptıranları, bu katliam
lardan kişisel, grupsal, siyasal çıkar devşirmeye 
çalışanları kelimenin en ağır anlamı ile şiddetle 
lanetliyorum.

İyiden, güzelden, doğrudan, adaletten, hak
tan, halktan yana fikirlerin silahlara ihtiyacı ol
madığını, belki bu gün değil ancak er yada geç 
bu fikirlerin aydınlığının Ülkemizin tüm ufkunu 
saracağına olan inancımı sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

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 alan 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-
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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.

Değerli Meslektaşlarım,

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 bu gün dünden daha çok ihtiyacımız 
olduğunu tüm kalbimle söylemek istiyorum.

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.

Biz inşaat mühendislerinin, eşit, özgür, laik 
Tam Bağımsız Bir Türkiye'de yaşama özlemiyle, 
bilim ve tekniğin ışığında her şart ve durumda 
kolektif vicdan ve bu vicdanın yol gösterici 
çizgisinde Ülkemizin ve Halkımızın hizmetinde 
olacağımıza inancımla tekrar saygılar sunarım.

Törende meslekte 60 ve 40 yılını dolduran 
üyelere plaket, İMO rozeti ve belgeleri verildi;
25 yılını dolduran üyelere ise İMO rozeti ve bel
geleri verildi. Plaket töreninin ardından ODTÜ 
Vişnelik Tesisleri'nde yemek düzenlendi.
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Proje ve Yapım Yönetiminde Yapı Bilgi 
Modellemesi (YBM/BIM) Uygulamaları 
Semineri

Aralık ayı perşembe seminerlerinin sonuncu
su olan “Proje ve Yapım Yönetiminde Yapı Bilgi 
Modellemesi (YBM/BIM) Uygulamaları Semi
neri” 15.12.2016 tarihinde İMO KKM Rüştü Özal 
salonunda gerçekleştirildi.

Proje ve Yapım Yönetiminde Yapı Bilgi Mo
dellemesi (YBM/BIM) Uygulamaları Semineri 
İMO Ankara Şubesi Araştırma Görevlisi Başak 
Budak'ın açış konuşmasıyla başladı. Yaklaşık 70 
kişinin takip ettiği seminerde Eğitmen Yrd. Doç. 
Dr. Aslı AKÇAMETE GÜNGÖR, BIM - Building In-

formation Modelling Nedir?, BIM ile Oluşturulan 
Modellerin Özellikleri, İnşaat Sektöründe BIM 
İhtiyacının Nedenleri, BIM Kullanım Amaçları 
ve Araçları, BIM Kullanımının Geldiği Nokta ve 
Gelecekten Beklenenler konularına dair bilgiler 
verdi. Seminer sonunda soru-cevap bölümü ile 
katılımcıların dâhil olmasının peşi sıra İMO An
kara Şubesi Araştırma Görevlisi Başak BUDAK 
eğitmen Aslı AKÇAMETE GÜNGÖR'e  plaket 
verdi.



Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Laboratuvar 
Uygulamaları Semineri Gerçekleştirildi

Ocak ayı perşembe seminerlerinin ilki olan 
“Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Laboratuvar 
Uygulamaları Semineri” 12.01.2017 tarihinde 
İMO KKM Rüştü Özal salonunda gerçekleştirildi.

lamaları konularına dair bilgiler verdi. Seminer 
sonunda soru-cevap bölümü ile katılımcıların 
dâhil olmasının peşi sıra İMO Ankara Şubesi 
Araştırma Görevlisi Başak Budak eğitmen Mu
rat Doğan'a plaket verdi.

Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Laboratu- 
var Uygulamaları Semineri İMO Ankara Şubesi 
Araştırma Görevlisi Başak Budak'ın açış konuş
masıyla başladı. Yaklaşık 70 kişinin takip ettiği 
seminerde Eğitmen 
İnş. Müh. Murat Doğan,
Sağlam ve Kaliteli Yapı 
Üretimi İçin Vazgeçil
mezler, Ülkemizdeki 
Mevcut Yapıların Duru
mu, Mevcut Yapıların 
İncelenmesi İşlemlerine 
Genel Bakış ve Yapılar
da Laboratuvar Uygu-
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Yapı Denetim Çalıştayı 
Gerçekleştirildi

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
tarafından 14 Ocak Cumartesi günü Yapı De
netim Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay İMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Tulumtaş'ın konuşmasıyla başladı. Ülkemizin 
içerisinden geçtiği olağanüstü koşullara de
ğinen Tulumtaş, yapı denetim sistemine ait 
yürürlükteki sorunlara dair görüşlerini ifade etti. 
Tulumtaş'ın konuşmasının tam metni aşağıda 
bulunmaktadır:

“Değerli katılımcılar,

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygı ile 
selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum.

Bu çalıştayın gerçekleştirilmesinde emeği 
geçen tüm arkadaşlarıma, Çalıştayımızın birinci

bölümünde ülkemizde yapı denetimi ve dünya 
uygulamaları konusunda bilgi ve birikimlerini 
sunu olarak bizlerle paylaşacak değerli mes
lektaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
Çalıştayımızın ikinci bölümünde yapılacak grup 
oturumlarında ve sonrasında yapılacak değer
lendirme oturumunda alanın birebir içinde olan 
ve alanın sorunlarının çözümüne yönelik öneri
lerini bizlerle paylaşacak olan siz değerli mes
lektaşlarıma aramızda bulunduğunuz için ayrıca 
teşekkür ediyorum.

Odamızca bu yıl içinde her biri farklı ille
rimizde olmak üzere 5 yapı denetim çalıştayı 
düzenlenecek. Şubemiz yürütücülüğünde An
kara'da gerçekleştireceğimiz bu çalıştay bunla
rın 2. Si. Yapı Denetimine ilişkin bu yoğunluktaki 
bir çalıştay programı Odamızın Yapı Denetimine



2 6 h  iMO ANKARA ŞUBESİ

verdiği önemin de bir işareti olarak değerlendi
rilmelidir.

Değerli meslektaşlarım,

Çalıştayımızı, Ülkemizde rejim-sistem deği
şikliği tartışmaları ile süren anayasa değişikliği 
gündeminde gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde 
yaşanan, ekonomiden sosyal yaşama canımızı 
yakan, canlarımızın hayatına mal olan sorun
larımızın çözümüne odaklanılması gereken bir 
süreçte Ülkemizin gündeminin anayasa deği
şikliğine bağlanmasının gerekliliği-gereksizliği 
konusunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Bu
nunla birlikte rejim değişikliği eleştirilerine karşı 
sistem değişikliği yapıldığını söyleyenlerin bu 
savunuyu yaparken sistemin rejimi de kapsayan 
bir bütünlük olduğunu bilip bilmediklerini me
rak ettiğimi belirtmek istiyorum.

Bu gündem ve tartışmalardan Yapı Denetim 
olgusuna geçtiğimizde Yapı Denetiminin süreç 
bütünlüğü içerisinde ele alınması ve sistem

vurgusunun ön plana alınması gerekliliğini ifa
de etmek isterim. Çünkü sistem vurgusu, yapı 
denetimine ilişkin düzenlemelerin bir bütünlük 
içerisinde ele alınmasının gerekliliğini de vur
gular.

Bu çerçevede hem sistem hem de denetim 
kavramının tekrar hatırlanmasında fayda oldu
ğuna inanıyorum.

Sistem, birbirleriyle karşılıklı ilişkiye giren 
öğelerin oluşturduğu karmaşık bir bütün, bileş
tiricileri birbirlerinden ayrı ve bağımsız düşünü
lemeyeceği için de içsel-bağımlılıkla nitelenen 
bir karmaşa olarak tanımlanabilir.

Bu tanımlamadan yola çıkıldığında sistemi 
oluşturan öğelerin karşılıklı olarak birbirlerini 
etkiledikleri ve birbirlerinden bağımsız olarak 
düşünülemeyeceği açıkça görülür. Bu da sistem 
bütünlüğü içerisinde tüm öğelerin tanımlanması 
ve karşılıklı etkileşimlerinin ortaya konulması 
gerekliliğini işaret eder.
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Denetim ise bir yönetim işlevi olarak, be
lirlenen amaçların ya da üstlenilen görevlerin 
eksiksiz, verimli ve zamanında gerçekleşip ger
çekleşmediğinin hiyerarşi içinde ve yaptırımlı 
biçimde izlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu 
tanım, denetim işlevinin yönetimin planlama, 
örgütlenme, yönlendirme ve koordinasyon 
işlevlerinden bağımsız olarak düşünülemeyece
ğini ortaya koyar.

Konu bu düzlemde ele alındığında yapı 
denetim sürecinin planlama, projelendirme ve 
uygulama süreçleri ile birlikte yapı üretim siste
minin bir parçası olduğu gerçeğine ulaşırız.

O halde sağlıklı bir yapı denetim düzeneği
nin kurulabilmesinin olmazsa olmazı, konunun 
yapı üretim sistemi bütünlüğü içerisinde değer
lendirilmesi gerekliliğidir.

Öte yandan; yapı üretim sistemi biraz önce 
tarif etmeye çalıştığım üzere alt süreçlere da
ğılmış bir çok öğe ve aktörü de içinde barındır

maktadır. Kuşkusuz mimar ve mühendisler bu 
sistemin asli aktörleridir.

Değerli meslektaşlarım.

Sizlerin de bildiğiniz gibi Odamız tarafın
dan ilki 2009 yılında son olarak da 2015 Yılında 
olmak üzere 4 yapı denetim sempozyumu dü
zenlenmiştir. Tüm sempozyumlarımızda olduğu 
gibi Yapı Denetim Sempozyumlarımıza da ilgili 
kamu kuruluşları temsilcileri, birlik temsilcileri 
ve kurum temsilcileri kurumsal olarak davet 
edilmiş aynı sistem içerisinde yer almakla birlik
te temsilcisi oldukları yer itibarı ile farklı hareket 
saiklerine sahip aktörlerin görüşlerinin de pay
laşılması ve tartışılması sağlanmıştır. Bununla 
birlikte gerçekleştireceğimiz bu çalıştay için 
böyle bir süreç işletilmemiş ve kurumsal olarak 
davet yapılmamıştır. Çağrımız hangi kademede, 
yerde, pozisyonda olursa olsun inşaat mühen
disliği penceresinden Yapı Denetim alanına iliş
kin görüş ve önerileri inşaat mühendislerinden
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almaya yönelik olarak inşaat mühendislerine 
yapılmıştır.

Çağrımızın bu şekilde yapılmasına ilişkin 
oluşan görüşümüzün gerekçesini kısaca sizlerle 
paylaşmak isterim.

Evet, kurumlardan gelen temsilciler de, bir
liklerden gelen temsilciler de üyemiz ve inşaat 
mühendisidir. Ancak biraz önce de belirttiğim 
gibi kurumsal temsiliyet, hem temsilci olarak 
katılan üyelerimizin hem de bu kurumsal tem- 
siliyetin dışında kalan diğer üyelerimizin kendi 
bireysel görüş ve önerilerini geliştirmesinde 
zayıflatıcı bir etkiye sahip olmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası Ülkemizde İnşaat 
Mühendislerinin tek örgütlü gücüdür. Bu anlam
da inşaat mühendislerinin de sesidir. Bu sesin 
büyütülmesi inşaat mühendislerinin görüşleri
nin ortaklaştırılacağı ve bu ortaklık temelinde 
stratejik planların geliştirilerek hep beraber uy
gulanacağı bir iklime ihtiyaç duyar. Çalıştaylar 
bu anlamda, inşaat mühendislerinin Ülkemize 
ve halkımıza karşı sorumluluk bilinciyle hiçbir 
kısıt ve baskı grubunun etkisi altında kalmadan 
inşaat mühendisi ünvanına uygun şekilde ba
ğımsız ve özgür olarak düşünce ve önerilerini 
sunabileceği alanlardır.

Dere yataklarına imar izinleri verilip mey
dana gelen su basmaları ve bunların neden 
olduğu can kayıpları sonrası sanki mevcut bir 
düzenleme yokmuş gibi bundan sonra bodrum 
katları ikamete açılmayacak açıklamaları yapı
lan, ÇED süreçlerine ilişkin olarak “ insanların 
ulaşamadığı ancak helikopter ile ulaşılan kayalık 
yerlere bile imar izni vermemişler, ben bunları 
imara açacağım” denilen, kar yağışları sonrası 
çöken çatılara ilişkin olarak “ hesaplamalarda 
zati yüklerin dışında kar ve rüzgar yüklerini de 
alsınlar” diye mühendislere tavsiye de bulunu
lan, altgeçitlerde yaşanan su basmaları sonrası 
“ne yani 100 yılda bir olacak yağışa göre mi 
kesitleri belirleyelim, bunun maliyeti ne olur 
biliyor musunuz” denilen, uzmanlık alanımızı 
aşağılayan ve itibarsızlaştıran söylemlerin ol
duğu ve en yetkili idarecilerce bu söylemlerin 
dillendirildiği bir ortamda gerçekleştirdiğimiz 
çalıştayımızda üretilecek düşüncelerin Odamı
zın Yapı Denetimine ilişkin stratejik planını da 
oluşturacağına ve mühendislik etiğine uygun 
olarak tüm inşaat mühendislerinin de bu planın 
arkasında olacağına inancımla katılımınız için 
tekrar teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum. “

Tulumtaş'ın ardından kürsüde söz alan 
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Baş
kanı Cemal Gökçe; ülkemizin geçirdiği zor gün
lere değindiği konuşmasında tasarım, yapım ve 
denetim aşamalarından oluşan yapı üretim sü
recinde sonuç olarak yapı kullanımı ve güvenliği 
açısından en önemli kısmın denetim olduğunu 
ifade etti. Denetimin tüm toplumu ilgilendir
mesi bakımından kamusal bir özellikte olması 
gerektiğine vurgu yapan Gökçe “Serbest reka
bet düzeni, boşluksuz kamusal bir denetimle, 
toplumsal yarar düzenine oturtulamazsa haksız 
rekabet yapı denetim ortamına egemen olur. 
“Ne pahasına olursa olsun para kazanma” eğili
mi, yapı denetim yasasıyla hedeflenen depreme 
dayanıklı yapı üretimini bir kez daha ulaşılmaz
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bir hayal haline dönüştürür. Bugün yapılanda 
budur.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Mustafa 
Baygeldi “Ülkemizde Yapı Denetim Sisteminin 
Genel Çerçevesi ve Nitelikli Bir Denetim Hizme
tinin Yapılabilmesi İçin Yapı Denetimi Kuruluşu 
Hizmet Bedeli Oranı ile Çalışanların Hizmet 
Bedelinin Yeterliliğinin İrdelenmesi” başlıklı su
numunu gerçekleştirdi. İkinci sunumda Mustafa 
Selmanpakoğlu “Denetlemenin Denetlenmesi 
Bağlamında TMMOB ve Bağlı Odalar” konusun
da görüşlerini dile getirdi. Son olarak A. Onur 
Özergene ise sunumunu “Yurtdışında Uygu
lanan Yapı Denetimi Uygulamalarının Ülkemiz 
Yapı Denetimi Sistemi İle Karşılaştırılması” baş
lığında gerçekleştirdi.

Öğleden sonraki oturumda ise 2 başlık al
tında guplanmış konular için çalışma grupları 
kuruldu.

1. GRUP KONU BAŞLIKLARI

- Yapı Denetimi Uygulamasında Görev 
Alan Tüm Çalışanların Yetki ve Sorumlulukla
rının Değerlendirilmesi

-Yapı Müteahhidinin Mesleki Yeterliliği ve 
Sorumlulukları

-4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu İle 
Hakkında İşlem Yapılan Denetçi ve Kontrol 
Elemanı Personelin Durumu

-TMMOB ve Bağlı Odalarının Cezai Yaptırım 
Konusundaki Yeri Ve Önemi

-Belediye ve Çevre Şehircilik Bakanlığının 
Cezai Yaptırımları Esnasında Baz Alınan Kriter
ler ve Suçlunun Tespitinin Doğruluğu

2. GRUP KONU BAŞLIKLARI

-Yapı Denetimi Sisteminde Görev Alan 
Çalışanların Mesleki Yeterliliğinin İrdelenmesi 
İle Meslek İçi Eğitimin Önemi

-Mevcut Yapı Denetimi Uygulamasına Al
ternatif Olabilecek Sistemler

Bu başlıklar altında iki gruba ayrılan yaklaşık 
200 civarı katılımcının konu başlıklarını tartış
malarının ardından ortak toplantıya geçilerek iki 
çalışma grubunun çalışma metinleri son toplan
tıda yapılan tartışmaların peşi sıra birleştirildi ve 
çalıştay sonuç metni için çalışmalar yapıldı.

Çalıştayın kapanışında İMO Ankara Şu
besi Yönetim Kurul Başkanı Selim Tulumtaş, 
ülkemizin içinde bulunduğu karanlık süreçte 
çalıştaya katılım sağlayan herkese teşekkür etti. 
Tulumtaş'ın teşekkür konuşmasının ardından 
söz alan İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Hüseyin Kaya, birçok şube tarafından yürütülen 
Yapı Denetim Çalıştayları sonuç metinlerinin 
tamamlanmasından sonra oluşturulan kolektif 
görüşlerin yetkili mercilere aktarılması ve takibi 
sürecinin Oda Yönetim Kurulunca büyük bir 
özveriyle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kapanış konuşmalarının ardından Yapı De
netim Çalıştayı saat 18.00'da son buldu.



İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Yapı Denetim Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

İnsanların güvenli ve sağlıklı yapılarda, yaşa
nabilir bir çevrede yaşama hakkı en temel insan 
hakları kapsamındadır. Bu bağlamda yapı üre
tim sisteminin sağlıklı olarak kurulup işletilmesi, 
bu hakkın yaşama geçirilmesinin en önemli 
güvencesidir. Yapı denetimi hizmeti, yapı üretim 
sisteminin asli süreçlerinden birini teşkil etmek
tedir. Denetim kamusal bir hizmettir ve hiçbir 
şartta piyasanın vahşi, rekabetçi ve kâr odaklı 
koşullarına terk edilmemelidir.

Bu bilinç ve bakış açısıyla 14 Ocak 2017 
tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubemizin yürütücülüğünde düzenlenen Yapı 
Denetim Çalıştayı aşağıda belirtilen program 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 
davet amacıyla Yapı Denetim Kuruluşları ve 
çalışanları ziyaret edilmiş, ayrıca Şube hinter
landında bulunan illerde Yapı Denetim Sistemi 
içerisinde aktif görülen üyelerimize e-posta ve 
sms mesajla çağrı yapılmıştır. Ayrıca Makina 
Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası 
ile Mimarlar Odası Ankara Şubelerinden, bün
yelerinde bulunan yapı denetimi alanında ça
lışan üyelerine çalıştay bilgilerinin duyurulması 
istenmiştir.

Çalıştayın “Sunumlar” başlıklı öğleden önce 
ki oturumunda;

Ülkemizde Yapı Denetim Sisteminin Genel 
Çerçevesi ve Nitelikli Bir Denetim Hizmetinin 
Yapılabilmesi İçin, Yapı Denetim Kuruluşu 
Hizmet Bedeli Oranı ile Çalışanların Hizmet 
Bedelinin Yeterliliğinin İrdelenmesi (Mustafa 
BAYGELDİ) ,

Denetlemenin Denetlenmesi Bağlamında 
TMMOB ve Bağlı Odalar (Mustafa SELMANPA- 
KOĞLU),

Yurtdışında Uygulanan Yapı Denetimi Uy
gulamalarının Ülkemiz Yapı Denetimi Sistemi 
İle Karşılaştırılması (Ahmet Onur ÖZERGENE), 
konu başlıkları ile hazırlanan sunum bilgileri 
katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Öğleden sonra 1. Ve 2. Grup olarak eşza
manlı yapılan oturumların “1.Grup Çalışmaları” 
başlıklı oturumunda;

Yapı Denetimi Uygulamasında Görev Alan 
Tüm Çalışanların Yetki Ve Sorumluluklarının 
Değerlendirilmesi

Yapı Müteahhidinin Mesleki Yeterliliği Ve 
Sorumlulukları

4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu İle Hak
kında İşlem Yapılan Denetçi Ve Kontrol Ele
manı Personelin Durumu

TMMOB Ve Bağlı Odalarının Cezai Yaptı
rım Konusundaki Yeri Ve Önemi

Belediye Ve Çevre Şehircilik Bakanlığının 
Cezai Yaptırımları Esnasında Baz Alınan Kriter
ler Ve Suçlunun Tespitinin Doğruluğu

“2.Grup Çalışmaları” başlıklı oturumda ise ;

Yapı Denetimi Sisteminde Görev Alan 
Çalışanların Mesleki Yeterliliğinin İrdelenmesi 
İle Meslek İçi Eğitimin Önemi

Mevcut Yapı Denetimi Uygulamasına Al
ternatif Olabilecek Sistemler, konuları tartışıl
mıştır.

Sunum ve Grup çalışmaları bölümlerinde 
tespit edilen sorunlar ile çözüm önerileri son 
oturumda tartışılıp ortaklaştırılmıştır.
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İnşaat Mühendisleri Odası 

ANKARA ŞUBESİ 

YAPI DENETİM ÇALIŞTAYI 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE GEREKÇELER

Çalıştayda yapılan sunumlarda ve grup 
çalışmalarında ki tartışmalarda dile getirilen ve 
son oturumda ortaklaştırılan görüş ve öneriler 
aşağıda sunulmaktadır:

4708 sayılı kanun ve Yönetmeliklerinin 
yeniden düzenlenip uygulamasında; ; TMMOB 
ile bağlı Odaların doğrudan dahil olması 
gereklidir.

Gerekçe: Yapı Denetimi niteliği gereği ka
musal bir hizmettir. Güvenli ve sağlıklı yapıların 
üretimi ile birebir ilgili olan bu alanda, yetki, 
görev ve sorumluluklar hiçbir etkiye açık ol
maksızın toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlıklı 
olarak belirlenmeli ve dengeli olarak dağıtıl
malıdır. Bu anlamda Yapı Denetim hizmetleri 
rekabetçi piyasa koşullarına terk edilmemelidir. 
Bu nedenle alan, TMMOB'nin de dahil olduğu, 
yetkili idare ve çalışanların koordine içerisinde 
çalışabileceği bir konuma kavuşturulmalıdır. 
Mevcut Yapı Denetimi alanında asli unsur 
olarak çalışan mimar, mühendisler, sistem 
içerisinde karşılaşılan sorunlara doğrudan 
muhatap olmaktadır. Bu sebeple TMMOB ;
6235 sayılı kanunun madde 2 b,c bentleri ile 
bağlı Odaların ilgili yönetmelikleri gereği , bu 
alanda karşılaşılan sorunların tarafı olmakla 
kanunen yükümlüdür.

Nitelikli bir denetim hizmetinin yapılabil
mesinin ön koşullarından biri bu alanda çalışan 
mühendis ve mimarların aldıkları ücretlerin 
düzeyi ve özlük haklarının koruma altında bu
lunmasıdır. Mühendis ve mimarların ücretle
rinin insan ve meslek onuruna yakışır düzeyde 
olabilmesi için Yapı Denetimi Hizmet Bedeli, 
en az %2.5 oranına yükseltilmeli, bu alanda 
çalışan mühendis ve mimarların hizmetleri kar
şılığı aldıkları ücretlerin takibine yönelik olarak 
çalışandan bağımsız sağlıklı bir denetleme dü
zeneği oluşturulmalı, iş güvencesi ve özlük hak

larının korunmasına yönelik net tanımlamalar 
yapılmalıdır. Belirtilen asgari hizmet bedeli ve 
bağlı diğer oranlar her yıl güncellenmelidir.

Gerekçe: Ek1'de sunulan Mustafa BAY- 
GELDİ tarafından yapılan hesaplama sonuçları

Yapı Denetimi alanında çalışan mimar, 
mühendislerce yapılan uygulamalar için cezai 
yaptırım gereken durumlarda, ilgili kovuştur
ma kendi meslek örgütleri tarafından yapıl
malıdır.

Gerekçe: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından Yapı Denetim Kuruluşu ve bünye
sinde çalışan mühendis ve mimarlar denet
lenmektedir. Sistemin aksaklıklarının da büyük 
etkisi ile beraber cezai yaptırım uygulanan 
firma ve çalışan sayısı çok yüksek seviyededir. 
Bu yüksek seviyede ki vakaların yarattığı bü
rokratik işlemler Odamız dahil bir çok kuruma 
ciddi bir iş yükü getirmekte, ayrıca Bakanlıkça 
verilen haksız ve ağır cezai uygulamalarla da 
karşılaşılmaktadır. Kuruluş çalışanı mühendis 
veya mimar tarafından yapılan uygulamada 
gerek kasten gerek ihmal görülen durum
larda - meslek konuları olması sebebiyle de 
- sicil kaydının tutulduğu TMMOB tarafından 
denetlenmesi ; uygulanan haksız yaptırımların 
önüne geçebilecektir.

Yerel idarelerdeki işlemlerin yasa ve yö
netmeliklere uygun hale getirilmesi sağlanmalı, 
bu idarelerde bulunan sorumlu ve teknik per
sonel için ceza yaptırım uygulanmalıdır.

Gerekçe: Yerel idareler için belirlenen 
uygulama ve yaptırımlar farklılık göstermek
tedir. idarelerce alınan evraklarda sahte imza 
olayları ile sıklıkla karşılaşılmakta ve bu du
rum üyelerimizi zor durumda bırakmaktadır. 
Bakanlık ise bu idarelerin sorumlu ve teknik 
personeli için cezai yaptırımları nadiren uygu
lamaktadır.

Yapı Denetimi alanında çalışan mühendis ve 
mimarların belgeleri; yapılacak sınav sonucuna 
göre bağlı olduğu Meslek Odaları tarafından 
düzenlenmelidir. Ayrıca meslektaşlarımız için
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gerekli eğitimler, seminerler vb. düzenlenmeli, 
meslek ahlakı ve etiği hususlarında gerekli ça
lışmalar yapılmalıdır.

Gerekçe: Bilim ve teknolojinin süratle 
ilerlediği yaşadığımız çağda meslek içi eğitimin 
önemi yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu nedenle 
bu alanda çalışan mühendis ve mimarların da 
sürekli-hayat boyu öğrenme anlayışı ile belirli 
sürelerde meslek içi eğitimlere katılması ve bil
gilerinin güncellenerek sınanması bir gereklilik
tir. Bu alanda yapılan yetkilendirmelerde alanın 
ihtiyaçlarının göz önüne alınmadığı ve buna yö
nelik bir planlama olmadığı yetkilendirilen mü
hendis sayısı ile açığa çıkmaktadır. Bu durum 
“ ¡mzacılığı” beslemektedir. Bu bağlamda yeterli 
koşullar oluşturulmadan, Bakanlık tarafından 
yetkilendirilen belge sahibi üyelerimiz, hem 
verilen cezalar ile boğuşmakta hem de cüzi 
ücretler karşılığında denetim görevini fiilen 
yapmamaktadır. Nitelikli bir denetim hizme
tinin uygulanabilmesi için yapılacak planlama 
çerçevesinde belirlenecek sayıda konusunun 
uzmanı mühendis ve mimarın yetkilendirme 
ve denetleme görevlendirmesi Meslek Odaları 
tarafından yapılmalıdır.

Yapı inşası için yapılan başvuru sürecinde, 
Yapı Denetim Kuruluşu elektronik ortamda 
olmak üzere sınırlı ve sıralanmış şirketler için
den görevlendirilmelidir.

Gerekçe: Mevcut sistemde yapı sahibi ile 
yapı müteahhidi çoğunlukla aynı kişiler olup 
aksi durumlarda ise yapı sahibinin denetim 
konusunda çoğunlukla yeterli bilinçte olma
dığı görülmektedir. Bu vaziyette Yapı Denetim 
Kuruluşu, hizmet bedelini doğrudan yapı 
müteahhidinden tahsil ettiği için bağımsız bir 
denetim hizmetinden bahsetmek mümkün ol
mamaktadır. Bu kapsamda sağlıklı yapı üretil- 
memekte, yeterli denetim uygulanmamakta ve 
çalışan mimar, mühendisler ciddi yükümlülük 
altında kalmaktadır. Yapılacak denetim hizme
tinin, İşveren baskısı yaşanmadan gerçekleşti
rilebilmesi bu alanın önemli gerekliliklerinden 
birini oluşturmaktadır.

Yapı üretim sisteminin önemli ayakla
rından biri müteahhitliktir. Müteahhitlik yasal 
altyapıya kavuşturulmalı, bu alan isteyen herke
sin faaliyet gösterebileceği bir alan olmaktan 
çıkartılmalıdır. Bu bağlamda Odalaşma yönün
de çalışmalar da gündeme getirilmelidir.

Gerekçe: Müteahhitlik ; mesleki bilgi ge
rektirmeyen, yasal düzenlemesi oluşturulma
yan, herkesin faaliyet gösterebileceği bir alan 
halindedir. Yapı sahibi ile yapı müteahhidi 
çoğunlukla aynı kişi olduğu için Yapı Denetim 
Kuruluşu ile doğrudan ilişkilenmekte ve mey
dana gelen olumsuzluklardan ise mühendis, 
mimar doğrudan etkilenmektedir. Ayrıca yapı 
sahibi ile yapı müteahhidinin aynı kişi olmasını 
engelleyen yada bu durumda ne gibi yüküm
lülükler olması gerektiğini düzenleyen yasal 
hükümler de bulunmamaktadır. Bu alanda yasal 
sorumluluklarının belirleneceği ve denetim me
kanizmasının işlenebileceği bir statü kazanması 
için “Müteahhitler Odası'nın” kurulmasının da 
faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.

Yapı Denetim Kuruluşları; zorunlu olarak 
Birlik çatısı altında bir araya getirilmelidir. 
Birliğin, gerekli denetim ile yaptırım gücü uy
gulayabilmesi için yeterli yasal alt yapısı oluş
turulmalıdır. Ayrıca Müşavir firmaları da aynı 
kapsamda ele alınmalıdır.

Gerekçe: Mevcut haliyle Yapı Denetim Ku
ruluşları kısmi örgütlenmekte olup aralarında ki 
haksız rekabet önlenememektedir. Bu haksız 
rekabet koşulları mühendis, mimarlar tarafın
dan nitelikli denetim hizmeti üretilememesi- 
ne ve hizmet bedellerin düşmesine sebep 
olmaktadır. Sistem içerisinde yer alan tüm 
firmaların zorunlu ve yeterli bir denetime tabi 
tutulmasının bahse konu sorunları çözmede 
etkili olacağı değerlendirilmektedir.

Meslek Odaları ve Yapı Denetim Kuruluşu 
çalışanı üyeleri arasında yasal altyapısı olan ve 
gerekli çalışmaların periyodik olarak yapılacağı 
bir platform oluşturulmalıdır.

Gerekçe: Bakanlık ve yerel idareler tespit
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edilen sorunları çözmemek konusunda ısrar 
etmekte olup bu çözümsüzlükten en fazla 
çalışan mimar, mühendis etkilenmektedir. Yapı 
denetimi sistemi hakkında; çalışanların tespit 
ettiği sorunları ve çözüm yöntemlerini ortak
laştıracakları, daha örgütlü ve yüksek sesle 
aktarabilecekleri adres ; kendi meslek örgüt
leri ile çalışanların örgütlü gücüdür.

Yapı Müteahhitlerinin belirlenecek bir 
oranda teminat vermesi zorunlu hale getiril
melidir.

Gerekçe: İsteyen herkesin kolaylıkla fa
aliyet gösterebileceği Yapı Müteahhitliği , 
meydana getirdiği zararlar konusunda Yapı 
Sahibi ve Yapı Denetimi Kuruluşu ile çalışanla
rını mağdur edebilmektedir. Belirlenecek bir 
bedelin, yapı inşası başlamadan önce tahsil 
edilmesinin belirtilen mağduriyetlerin önüne 
geçeceği değerlendirilmektedir.

Mesleki sorumluluk sigortası, müteahhit 
sigortası, yapı sigortası mevzuatı düzenlenme
lidir.

Gerekçe: Doğru tespitlerle oluşturulacak 
sigorta uygulamasının ; çevre, ekonomi, estetik 
konularında ve çalışanların şartlarının düzeltil
mesinde faydalı olabileceği değerlendirilmek
tedir.

Yapı denetimi ; imar çapı alınması ile baş
layıp yapı kullanım izin belgesi alımına ka
dar devam etmeli ve belirli bir süre zarfında 
periyodik kontroller devam etmelidir.

Gerekçe: Yapı üretim sistemi içerisinde 
yürüyen süreçlerde yapılan her uygulama 
birbirini etkilemekte olup topyekun ele alınma
lıdır. Yapı kullanım izin belgesi alındıktan sonra 
ki süreçte uygulanan tadilatlar için de denetim 
gereklidir.

Uygulama alanında tespit edilen ve yapı 
taşıyıcı sistemini bozmayacak tadilatlarda, Yapı 
Denetim Kuruluşu onayı yeterli görülmelidir.

Gerekçe : Projede yapılacak bazı de
ğişiklikler zaman kaybı ve cezalara sebep 
olmaktadır. Sorumluluğu alınmak üzere ilgili

mühendislerce onay verilmesinin yönetmelik 
kapsamına alınması gereklidir.

Yapı kontrol defterinin düzenli tutulması 
ile teknik personelin fiilen uygulama alanında 
bulunduğu Bakanlıkça kontrol edilmelidir.

Gerekçe: Rekabet koşullarında verilen 
yapı denetimi hizmeti, mühendis, mimarların 
sadece yetkisinin kullanıldığı mesleki bilgisinin 
ise sorgulanmadığı bir sektör haline gelmiştir. 
Herhangi bir planlama dahilinde olmadan üni
versitelerde yapılan kontenjan artışları ile orta
ya çıkan mühendis enflasyonu, ayrıca bu alanda 
yine planlama yapılmaksızın yapılan yetkilen
dirmelerle çoğunlukla yeni mezun veya emekli 
olan mimar, mühendisler çalışacağı bir alan 
bulamamakta ve cüzi ücretler karşılığında 
fiilen yapının inşasında yer almadan denetim 
alanın da yetkisini kullandırmaktadır. Yapı de
netim sisteminin işlevsiz yapısının büyük payı 
olduğu bu sorunun çözümünde planlama başat 
olmakla birlikte , yeterli denetim ve mesleki 
etik ilkelerinin işletilmesinin de önemli olduğu 
değerlendirilmektedir.

TMMOB yasal düzenlemeler çerçevesinde 
Yapı Denetimi alanında etkin bir rol almak için 
gerekli hukuki mücadelesini büyütmelidir.

Gerekçe: Teknik hizmetlerin yürütülmesin
de Bakanlık ve Belediyeler tarafından Meslek 
Odaları dışlanmaya çalışılmaktadır. Üyelerinin 
ve toplumun çıkarlarını korumak için TMMOB 
yasal yollara başvurarak bu mücadelesinde 
ısrarcı olmalıdır.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ANKARA ŞUBESİ

YAPI DENETİM SEMPOZYUMALARINDAN 
SÜZÜLENLER

Odamızca ilki 19-20 Kasım 2009'da İstan
bul'da, ikincisi 17-18 Kasım 2011'de İstanbul'da, 
üçüncüsü 5-6 Ekim 2013'de Diyarbakır'da, 
dördüncüsü 3-4 Aralık 2015'de İzmir'de olmak 
üzere 4 Yapı Denetim Sempozyumu düzen
lenmiştir. Sempozyumlarda dile getirilen ve 
sonuç bildirgelerine yansıyan temel görüş yapı
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denetim sisteminin kamusal özüne yöneliktir.
Bu noktadan hareketle sempozyumlarda ortak
laştırılan görüşleri kısaca hatırlatmanın faydalı
olacağı kanaatindeyiz.

1) Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yönet
meliklerinde kamusal bir yaklaşımla yeni 
düzenlemeler yapılmalıdır. Gerek kanunun 
hazırlanmasında ve gerekse uygulamasında 
TMMOB ve ilgili taraflar aktif rol almalıdır.

2) Denetimin bağımsızlığı felsefesine uygun 
olacak şekilde, yapı denetim kuruluşunun 
seçimi; yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje 
müellifi ve ilgili idare inisiyatifinden çıkartı
larak bağımsız hale getirilmelidir.

3) TMMOB'nin kanunundan gelen haklarını
kullanmasına yönelik engellemelere son 
verilmeli, yapı üretim sürecinin tek muhatabı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmamalı, tüm 
ilgili kurum ve kuruluşların sağlıklı denetim 
yapılması konusunda eşgüdümü sağlayacak 
yeni düzenlemelere gidilmelidir.

4) Kamusal bir denetim olan yapı denetimin 
amaçlanan nitelikte olabilmesi için; dene
timde aktif rol alan mimar ve mühendisler, 
yasal düzenlemelerle, kendi meslek örgütleri 
olan TMMOB tarafından denetlenip sicilleri 
tutulmalı, özlük haklarında yapılacak düzen
lemelerle korunmalıdır.

5) Yapı denetim süreci içerisinde çalışacak mi
mar ve mühendislerin yetkin ve konusunun 
uzmanı olması sağlanmalı, denetçi belgesi, 
uzmanlık alanlarına göre belirlenecek ih
tiyaç planlaması çerçevesince ilgili Meslek 
Odasınca düzenlenecek eğitim ve yapılacak 
değerlendirme sınavına göre ilgili Meslek 
Odasınca verilmelidir.

6) Uygulama projelerinde imara uygun değişik
likler, sonradan proje tashih ve tadilatı ya
pılması şartı ile proje müelliflerinin oluru ve 
yapı denetim kuruluşundaki ilgili denetçi mi
mar ve mühendis onayı ile yapılabilmelidir.

7) Yapılacak etkinliklerle güvenli ve sağlıklı 
yapılarda yaşama arzusu, bilinci ve talebi

güçlü hale getirilmelidir.

8) Yapı üretim sürecinin unsurlarından olan
müteahhitlik kurumu yasal altyapıya kavuş
turularak, bu alan isteyen herkesin faaliyet 
gösterebileceği sektör olmaktan çıkarılma
lıdır.

9) Yapı denetim, yapıların yapı güvenliğinin 
ötesinde genel işlevsellik ve görüntü düz
günlüğü sergilemesi gerekliliğinden hare
ketle estetik, çevreye uyum ve ekonomik 
bakımlardan da denetlenmesini içerecek şe
kilde genişletilmeli, kaynak israfının önlen
mesi için her türlü tedbir alınmalı ve tüm bu 
hususlarla birlikte “yapı kalite sigortalaması” 
kapsamında ek düzenlemeler yapılmalıdır. 

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 

ANKARA ŞUBESİ

İLK SÖZ YERİNE

Hem yapı denetim çalıştayımızda, hem de 
yapılan sempozyumlar sonrası hazırlanan sonuç 
bildirgelerinde, yapı denetim hizmetinin ülke
mizde sağlıklı olarak yürütülebilmesine ilişkin 
üretilen görüş ve öneriler temel olarak yargı 
cümleleridir.

Söz konusu yargı cümlelerinin hayata geçi
rilebilmesi bu alandaki aktörlerin konuya yakla
şımıyla birebir ilgilidir.

Bu alanda yer alan inşaat mühendislerinin 
tek örgütlü gücü olan İnşaat Mühendisleri Odası 
olarak, bu yargı cümlelerinin Odamızın Yapı 
Denetim Stratejik Planına evriltilmesi ve bu pla
na bağlı olarak eylem planlaması yapılması, bu 
alana ilişkin müdahalemizin sağlıklı olarak ger
çekleşebilmesini sağlayacak bir yöntem olarak 
değerlendirilmelidir.
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Riskli Yapı Belirlemede Karşılaşılan 
Sorunlar Semineri Gerçekleştirildi

Ocak ayı perşembe seminerlerinin İkincisi 
olan “Riskli Yapı Belirlemede Karşılaşılan So
runlar” Semineri 19.01.2017 tarihinde İMO KKM 
Rüştü Özal salonunda gerçekleştirildi.

Riskli Yapı Belirlemede Karşılaşılan Sorunlar 
Semineri İMO Ankara Şubesi Araştırma Görev
lisi Başak Budak'ın açış konuşmasıyla başladı. 
Yaklaşık 60 kişinin takip ettiği seminerde Eğit
men Yük.İnş. Müh. Nejat Bayülke, Depreme 
Dayanıklı Yapıların Nitelikleri, Yapı Tasarımı ile 
Riskli Yapıların Yapı Performansını Belirleme 
Arasındaki Farklar, Yapılar Hakkında Veri Top
lama Sorunları, Değerlendirme Yöntemlerinin 
İlkeleri ve Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre 
Performans Belirleme konularına dair bilgiler 
verdi. Seminer sonunda soru-cevap bölümü 
ile katılımcıların dâhil olmasının peşi sıra İMO 
Ankara Şubesi Araştırma Görevlisi Başak Budak 
eğitmen Nejat Bayülke'ye plaket verdi.



Karanlığa Işık Olanlara

Bu gün Uğur Mumcu'nun aramızdan alışının 
24. Yılı. Aradan geçen bunca zamana rağmen 
ne failleri bulundu ne de bu şiddet sarmalı son 
buldu. İyiden, güzelden, adaletten, eşitlikten 
yana olan her şeyin ve herkesin bir şekilde he
def tahtasına konulduğu günümüzde bu değer
lerimizi daha çok sahiplenmek düşüyor bizlere.

Abdi ipekçi'den Metin Göktepe'ye, Hrant 
Dink'ten Uğur Mumcu'ya kadar birçok onurlu 
gazetecinin katledilmesinin sorumlusu olanlar, 
bugün de onurlu ve dik duruşuyla öne çıkan, 
halkın doğru haber almasını sağlayan gazeteci
leri tutuklatıyor, gazetecilik yapmalarını engelli
yor ve gazetelerini kapatıyor. Kapatılan onlarca 
dergi ve gazeteden, tutuklanan gazetecilere

kadar yapılan tüm bu saldırılar çok boyutlu ve 
geleceğimiz üzerinedir.

İçinden geçtiğimiz süreç doğruları yazıp 
söylemenin, gerçekleri hayatın her alanına taşı
manın kritik önemde olduğu bir dönem. Böylesi 
günlerde karanlığın karşısında duran tüm yiğit 
kalemlerimize sözünüz onurumuzdur diyor, 
Uğur Mumcu şahsında yitirdiğimiz tüm gazete
cilerimizi saygı ve özlemle anıyoruz.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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Proje Yönetimi Kurusu

Ankara'da 10-25 Aralık 2016 tarihlerinde, 
İMO Kongre ve Kültür Merkezi Rüştü Özal Salo- 
nu'nda Proje Yönetimi Kursu yapıldı.

Dr. Taylan Ulaş Evcimen tarafından veri
len kursta; “Proje Yönetimine Giriş ve Temel 
Kavramlar”, “Proje Bütünleşme (Entegrasyon) 
Yönetimi”, “Proje Kapsam Yönetimi”, “Proje 
Zaman Yönetimi”, ”Proje Maliyet Yönetimi”,

“Proje Kalite Yönetimi”, “Proje İletişim Yöneti
mi”, “Proje İnsan Kaynakların Yönetimi”, “Proje 
Risk Yönetimi”, “Proje Tedarik Yönetimi”, “Proje 
Paydaş Yönetimi” “Proje Yönetiminde Ahlak 
(Etik) Kuralları” konuları işendi.

Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan 
üyelere, Proje Yönetimi Sertifikası verildi.

Yaklaşık Maliyet-Hakediş Kursu

Ankara'da 2-27 Aralık 2016 tarihlerinde ger
çekleştirilecek , Yaklaşık Maliyet-Hakediş Kursu

2 Aralık 2016 tarihinde İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi Harun Karadeniz Dersliği'nde 
başladı.

İnş. Müh. Zafer KESKİN tarafından verilen 
kursta

Genel Tanımlar

Örnek Projenin Çözümlenmesi ve İş 
Gruplarının Oluşturulması

İmalatların Gruplandırılması

İmalat Miktarlarının Hesaplanması (Metraj)

Birim Fiyatların Tespiti (Fiyat Analizleri)

Maliyet Tablolarının Oluşturulması (Yaklaşık 
Maliyet - Hakediş)

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamaları

Teknik Şartname Hazırlanması

Başlıklarına dair bilgiler paylaşıldı. Kurs 
sonunda yapılan sınavda başarılı olan üyelere, 
Yaklaşık Maliyet-Hakediş Kursu Sertifikası ve
rildi.
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Protastructure Temel Eğitim 
Kursu

Ankara'da 3-26 Ocak 2016 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek , Protastructure Temel Eği
tim Kursu

3 Ocak 2016 tarihinde İMO Kongre ve Kül
tür Merkezi Güney Özcebe Salonu'nda başladı. 

Yük. İnş. Müh. Mustafa Kemal GÖKALP
tarafından verilen kursta

Bina Modelinin Oluşturulması 
Bina Analizi
Yatay Yükler (Deprem Yüklemeleri, Rüzgar 

Yüklemesi, Zemin İtkisi Tanımı)
Analiz Sonuçlarının İncelenmesi 
Modellerin İthal/İhraç Seçenekleri 
Raporların Oluşturulması 
Kolon, Perde Donatı Hesabı ve Raporları-

nın Oluşturulması
Kiriş Donatılarının Hesaplanması ve Rapor

larının Oluşturulması
Temel Hesabı
Ortak Temel Çözümü
ProtaDetails'da Plan ve Detay Çizimlerinin 

Oluşturulması
ProtaDetails'da Akıllı Donatılar Tanımlan

ması
ProtaDetails'da Makroların Oluşturulması 

(İskele, İstinat Duvarı, Menfez)
Başlıklarına dair bilgiler paylaşıldı. Kurs 

sonunda yapılan sınavda başarılı olan üyelere, 
Protastructure Temel Eğitim Kursu Sertifikası 
verildi.

Mühendisler İçin (Temel Seviye) 
Matlab ve Scilab Kursu

Mühendisler İçin (Temel Seviye) Matlab Ve 
Scılab Kursu Ankara'da 21-21 Ocak 2016 tarih
lerinde İMO KKM Güney Özcebe Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

3 Ocak 2016 tarihinde İMO Kongre ve Kül
tür Merkezi Güney Özcebe Salonu'nda başladı.

MESLEK İÇİ
E(f Ğ I TI M

İnş. Müh. Vesile Hatun AKANSEL tarafın
dan verilen kursta

MATLAB ve Scilab'a Giriş 

MATLAB ve Scilab'da Değişkenler ve İfa
deler

MATLAB ve Scilab'da Vektör ve Matrisler 

Matrisler ve Matematik İşlemleri 

MATLAB ve Scilab'da Temel Programlama 

MATLAB ve Scilab'da Fonksiyon Tanımları 

Sayısal ve Analitik Hesaplamalar 

Veri Alışverişi

MATLAB ve Scilab'da Grafik Çizdirme 

MATLAB ve Scilab'da Uygulamalar

Başlıklarına dair bilgiler paylaşıldı. Kurs 
sonunda yapılan sınavda başarılı olan üyelere, 
Mühendisler İçin (Temel Seviye) Matlab Ve 
Scılab Kursu Sertifikası verildi.
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Sismik İzolasyon Sistemleri ve 
Tasarım Esasları Kursu

Ankara’da 21-28 Ocak 2016 tarihlerinde ger
çekleştirilecek , Sismik İzolasyon Sistemleri ve 
Tasarım Esasları Kursu 21 Ocak 2016 tarihinde 
İMO Kongre ve Kültür Merkezi Güney Özcebe 
Salonu’nda başladı.

Dr. Cenan ÖZKAYA tarafından verilen kursta;

Sismik İzolasyon Sistemlerinin Testleri

Yakın Saha Yapılarının Sismik İzolasyon 
lu Tasarımı

Sıvılaşan Zeminler Üzerindeki Yapıların 
Tasarımı

• Sismik İzolasyon Sistemleri

• Sismik İzolasyon Sistemlerinin Tasarım 
Esasları

• Sismik İzolasyon Sistemleri Kullanılarak 
Bir Yapının Depreme ve Servis Yüklerine 
Dayanıklı Tasarımı

Başlıklarına dair bilgiler paylaşıldı. Kurs 
sonunda yapılan sınavda başarılı olan üyelere, 
Sismik İzolasyon Sistemleri ve Tasarım Esasları 
Kursu Sertifikası verildi.

VEFAT
1948 Mustafacık (Şereflikoçhisar) duğumlu, 11478 Sicil Numaralı Üyemiz 

Hamit Yiğitbaş hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına 

başsağlığı dileriz.



Afyon Temsilciliğimizde 
Plaket Töreni Düzenlendi

İnşaat Mühendisleri Odası Afyonkarahisar 
Temsilciliği olarak 24 Aralık 2016 tarihinde 
“Meslekte 25 ve 40. yıl plaket töreni” düzen
lenmiştir. Temsilcimiz Sinan MİLLİK gecenin ve 
mesleğin önemine vurgu yapan bir konuşma 
yapmış ve arkasından plaket törenine geçilmiş
tir. Gecede Meslekte 40 yılını doldurmuş olan 
Rüstem UYSAL,Şükrü TAHAN, Şükrü YEŞİLÇAY, 
Mehmet GÜNGÖR, Mustafa UYSAL plaketlerini 
ve onur belgelerini almışlardır. Aynı gecede 
meslekte 25 yılını doldurmuş olan Ali UMUT, 
Sedat ALTINTUĞ, Haluk YİTİK, Niyazi DİLER, 
Hakan KOYUNCU plaketlerini ve onur belgeleri
ni almışlardır. Ayrıca gecemizde bu sene bir ilk 
yaparak tüm üyelerimizle birlikte, birlik ve bera
berliğimizin devamı temennisiyle imo logolu bir 
pasta kesimi yapılmıştır. Gecede aynı zamanda 
hem üyemiz hemde meslekte 40 yılını doldur
muş olan Şükrü YEŞİLÇAY sahne almıştır.
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Çorum Temsilciliğinde 25, 40  
ve 60. Yıl Plaket Töreni

TMMOB İnşaat Mmühendisleri Odası Çorum 
Temsilciliği olarak 21 Aralık 2016 tarihinde sabah 
09:30 da Hitit Üniversitesi Hübtuam Konferans 
Salonunda Yrd. Doç. Dr. Eyüphan Avcı, Öğr. 
Görevlisi Dr. Alper Cumhur, öğr. Görevlisi Hasan 
Baylavlı konferansı ve teknik gezi sonrasında 
akşam saat:19:00 da Güleryüz Restaurant da 
meslektaşlara gala yemeği verildi. Gala yeme
ğinde meslekte 40 yılını dolduran İnş.Müh. Atila 
Soyocağa plaketini Hitit Ünv. Rektörü Reha 
Metin Alkan, İnş.Müh Ahmet Akoğluna yine 
İnşaat Mühendisi olan oğlu Gürkan Akoğlu, İnş. 
Müh. Sami Göktepeye Vali Yar. Fikret Zaman, 
İnş. Müh. Mustafa Kemal Baloğluna Vali Yrd. 
Haldun Aksalman, meslekte 25. yılını dolduran 
İnş. Müh. Feridun Eskizaraya plaketini Mimarlar 
Odası Başkanı Ulaş Tokgöz İnş.Müh. Ogün Me- 
roğluna CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, İnş. Müh. 
Cemal Ersoya yine kendisi gibi İnş. Müh. olan

kızı Hümeyra Ersoy, teşekkür amaçlı konferans 
veren hocalarımız Yrd. Doç.Dr. Eyüphan Avcı’ya 
plaketini Bel. Baş. Yrd. Alper Zahir, öğr. Gö
revlisi Dr. Alper Cumhur’a Bel. Baş. Yrd. Murat 
Erdem, Öğr. Görevlisi Hasan Baylavli’ya Bel.
Bşk. Yrd. Ahmet Yabacıoğlu, Oda Eski Başkanı 
Turan Damar’a ise yeni yönetim olarak Başkan 
Özgür Kılıç plaket sundu. Son olarak farklı siyasi 
partilerde bulunan İnşat Mühendisi, Belediye 
Meclis Üyeleri ve Grup Başkanları sahneye tak
dim edildi.



Çocuklarımızın Yaşamlarını Tarikatlara 
Cemaatlere Teslim Etmeyeceğiz!

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara 
Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordi
nasyon Kurulu ve Ankara Tabip Odası, Adana 
Aladağ'da yaşanan katliamı protesto etmek için 
1 Aralık Perşembe günü Yüksel Caddesi'nde bir 
basın açıklaması yaptı. Açıklama TMMOB Ankara 
İKK Sekreteri Özgür Topçu tarafından okundu. 
Kitlesel basın açıklamasına, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB ve Oda
ların Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Çocuklarımızın Yaşamlarını Tarikatlara Cema
atlere Teslim Etmeyeceğiz!

Adana'nın Aladağ ilçesindeki yurt yangının
da 11 çocuğumuzu ve bir yurt çalışanını kaybet
tik. Olayın acısı dahi yaşanamamışken peş peşe 
gelen çelişkili açıklamalar, sansürler ve niha
yetinde yayın yasağıyla bir Yeni Türkiye klasiği 
daha izledik. Yetkililerin ve sorumluların ne bir

bilirkişi raporu ne de bir araştırma dahi yapılma
dan olayın münferitliğinden, kazaların olağan
lığından bahsetmeye başlamaları akıl almaz bir 
sorumsuzluğun ifadesidir.

Çocuklarımızın katledilmesine sebep olan, 
yetkililerin açıkladığı ihmaller, kazalar, teknik 
sorunlar gibi nedenlerin arkasındaki yıllardır 
karşı çıktığımız politik tercihlerdir. Bütün bu acı
lar ölümlere sevinecek kitleler yaratan, çocuklar 
üzerinden nesil tartışmaları yapan, tecavüzcüleri 
koruyan, kız çocuklarını küçük yaşta evlendir
mek isteyen, yoksul çocukları ise cemaat yurt
larına teslim eden AKP iktidarının politikalarının 
trajik sonuçlarıdır.

Yasadışı biçimde çocukların konaklatıldığı bu 
binada, bir sorun gözlenmediği, denetim yeter
sizliği olmadığı yetkili ağızlar tarafından söylen
di. Yangın kapılarının arızalı olması, kaçak elekt
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rik rölesinin bulunmaması, yapı malzemelerinin 
yangın dayanıklılık standartlarına uygun olma
ması, havalandırmanın yangında çıkan dumanı 
tahliye etmekte yetersiz kalması, kaçış yollarının 
kapalı olması, önleyici önlemlerin alınmaması 
gibi temel sorunlar yapılmayan denetimlerle 
üzeri örtülü bırakılmıştır.

Ülkemizde çocuklar giderek hızla artan 
biçimde illegal yurtlarda istismara, tacize ve 
tecavüze maruz kalmakta ya da yine buralarda 
ölüme teslim edilmektedirler. Geçtiğimiz yıl
larda Konya'da yine Süleymancılar Tarikatına 
ait illegal bir yurt binasının çökmesi sonucu 
onlarca çocuğumuz hayatını kaybetmiş, dün 
Ensar Vakfı'nın kaçak yurdunda çocuklarımız 
tecavüze uğramıştı.

Devlet, bizleri yoksullukla, çaresizlikle ter
biye edip, çocuklarımızı tarikatlara, cemaatlere 
mecbur bırakıyor. Özel Öğrenci Yurtları Yö
netmeliği açıktır, ilköğretim düzeyinde hiçbir 
çocuk yurtlarda kalamaz, hiçbir kişi veya tüzel 
kişi ilköğretim ve öncesi çağdaki öğrenciler için 
yurt açamaz. Özellikle çocuk yaşlardaki eğitim, 
ailelerin yanında sürdürülmelidir, devlet bu hak
kı tüm vatandaşlarına teslim etmelidir.

Ülkemizde insan yaşamına dönük tüm ih
maller, yetkililer tarafından olağan karşılanıyor. 
Tüm aksaklıklar açıkça bilinmesine rağmen 
hepsinin üzeri örtülüyor. Tarikatlarla, cemaat
lerle kol kola yol yürüyerek, insanca yaşam için 
tüm umutlarımız çöpe atan AKP iktidarı tüm 
günahlarının bedelini bizlere ve çocuklarımıza 
ödetiyor.

Bu büyük acıların sonrasında iktidarın aklına 
ilk gelen şeyin yayın yasağı olması da kabul 
etmediğimiz bu politik yaklaşımın hatalar zin
cirine halkın haber alma hakkını engelleyen, 
yasakları çoğaltan yaklaşımının sınırlarını gös
termesi bakımından ibret vericidir.

Artık tuz bile koktu! Ülkemizde yaşanan 
hiçbir kaza, ülkenin yönetim biçiminden, ülkenin 
iktidar güçlerinden bağımsız gerçekleşmemek- 
tedir. Madenlerde, inşaatlarda işçiler; evlerinde, 
sokaklarda, otobüslerde kadınlar; tarikatların 
yasadışı yurtlarında, cemaat evlerinde çocukla
rımız ölüyor! Yetkililer ise bu yaşananların hiçbi
rinde ihmal olmadığını söylüyor.

AKP'nin kendi dindar neslini yetiştirmesi 
için kaç can daha toprak altına girecek, kaç 
çocuk tacize ve tecavüze uğrayacak, kaç kadın 
öldürülecek, kaç insanın daha hayatları karartı
lacak?

Bu facianın yaşandığı günden bu zamana, 
bağımsız medya kuruluşları dışında hiçbir yayın 
organı durumun vahametini ortaya koyamıyor! 
Emekten, demokrasiden ve barıştan yana olan 
medya organları ise sırf gerçekleri söyledikleri 
için kapatılmak isteniyor.

Bizler çocuklarımızın onurlu geleceği için, 
yaşam hakkımız için direnmeye, doğruları söy
lemeye ve çocuklarımıza sahip çıkmaya devam 
edeceğiz!

Ne çocuklarımızı, ne okullarımızı, ne emeği
mizi, ne yarınlarımızı kirli düzeninize, kanlı ikti
darınıza, karanlık hırslarınıza teslim etmeyece
ğiz. Laikliğin, eşitliğin, özgürlüğün ve çocukların 
ülkesini hep beraber kuracağız.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği 
KESK Ankara Şubeler Platformu 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
Ankara Tabip Odası



Tek Bir Huzurlu Günüm üz Kalm adı!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK 
Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu ve Ankara Tabip Odası İstanbul/Be- 
şiktaş'ta yaşanan katliamla ilgili olarak 12 Aralık 
Pazartesi günü Yüksel caddesinde ortak basın 
açıklaması düzenledi.

Tek bir huzurlu günümüz kalmadı!

Her gün bir yerlerde intihar saldırısı olur mu 
diye yaşamak istemiyoruz!

Her gün okula giderken, işten eve dönerken, 
sokakta, durakta, işyerinde ölmek istemiyoruz!

Ülkeyi kan gölüne çeviren, ölümden başka 
bir sonuç getirmeyen kanlı savaş politikalarından 
bıktık usandık!

Çok iyi biliyoruz, siyasetin meşru diyalog 
alanı ortadan kaldırıldıkça bir yerlerde bombalar 
patlıyor, nice canlar yitip gidiyor.

İstanbul/Beşiktaş'ta 40'tan fazla yurttaşı
mızı kaybettiğimiz terör eyleminde olduğu gibi... 
Eve ekmek götürmeye çalışan emekçiler, görev

başındaki memurlar, o esnada oradan geçen 
gencecik insanlarımız kanlı bir saldırıyla katle
dildi.

Yaşanılan katliamın suç örgütü TAK ise, AKP 
politikalarının da siyasi sorumluluğu vardır.

Katliamlarla ortaya çıkartılan korku ve gü
vensizlik ortamının neye veya kimlere hizmet 
ettiği sorusu orta yerde durmaktadır.

AKP/Saray iktidarının başkanlık projesi ve 
Yeni-Osmanlıcı fantezileri, ülkeyi adım adım uçu
ruma sürükleyen bir siyasete dönüşmüştür. Ülke 
içinde ve dışında güdülen savaş stratejileri bu 
toprakları IŞİD'in ve TAK'ın intihar saldırılarına 
açık hale getirmiştir.

AKP/Saray iktidarının, toplumsal muhalefetin 
yükseldiği ve bir arada yaşamın filizlendiği her 
dönemde şiddetle siyasal alana ağır müdaha
lelerde bulunması ve sevmediği siyası parti, 
medya ve toplumsal muhalefete yönelttiği an
tidemokratik baskı ve saldırılar şiddet ve savaş
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yanlısı politikalara alan açmaktadır. Dinci-mez- 
hepçilikle ve kör bir milliyetçilikle iktidarını zırh
landıran AKP/Saray rejimi, toplumsal ve sınıfsal 
kutuplaştırmayı derinleştirmekten başka bir 
şeye hizmet etmemektedir.

Barış isteyenleri susturdukça, savaş isteyen
lerin sesi daha yüksek çıkmaktadır; kanlı hesap
lar peşinde olanlar ellerini ovuşturarak gidişatı 
izlemektedir.

Ne yazık ki katliamları dahi Başkanlık Siste
mine geçiş için fırsata dönüştürmeye çalışan bir 
iktidar anlayışı ve yandaş medya ile karşı kar- 
şıyayız. Beşiktaş'ta yerdeki kan daha kuruma- 
mışken “bu saldırı başkanlığa karşı oldu” diyen, 
ölümlerle başkanlık hesabı yapanların topluma 
sunacağı tek “ istikrar” katliam, ölüm ve savaş
tan başka bir şey değildir. Şiddetle siyasetin 
ve toplumun dizayn edildiği ortamda kazanan 
ancak ve ancak ölümler üzerinden başkanlık ve 
iktidar peşinde koşanlardır.

Haziran 2015 seçimlerinden bugüne bu 
topraklarda 17 kanlı saldırı gerçekleşmiş, yüz
lerce insan hayatını kaybetmiş ve binlercesi de 
yaralanmıştır. Daha o günlerde iktidar sözcüleri 
tarafından 'Halkımız Kaosu Seçti' denilerek 
yaşanacak acı ve kayıpların sinyali adeta veril
miştir. Dahası 17 katliama, açık güvenlik ve istih
barat zafiyetlerine rağmen bir tek sorumlu, bir 
tek yetkili bile istifa etmemiştir.

Berkay'ın, 28 yaşındaki Selin'in, 29 yaşındaki 
Kartal Yuvası çalışanı Tunç'un, 24 yaşındaki Di
yarbakırlı dolmuş şoförü Velat'ın düşlerini kan 
ve ölüm üzerinden planlar yapanlar çalmıştır.

Bugün kan gölü içinde yaşıyorsak, sivil ya 
da resmi, insanlarımızı, yaratılan karanlığa kur
ban veriyorsak sorumlusu içeride ve dışarıda 
yürüttüğünüz politikalardır.

Pusularla, katliamlarla, kanla özgürlük 
mücadelesi ya da siyaset yapmaya çalışanları 
lanetliyoruz.

İstanbul'u kana bulayan terör eylemini 
gerçekleştirenleri ve arkasındakileri nefretle 
kınıyoruz.

Bizler, barış içinde eşitçe özgürce yaşamak 
istiyoruz!

Bizler, kimsenin bizim adımıza ölmesini, 
öldürmesini, intikam peşinde koşmasını istemi
yoruz!

Şiirin gücüyle noktalayalım sözlerimizi:

Savaşla,

“Büyüyecek

Mülk sahiplerinin mülkleri

Ve mülksüzlerin sefaleti

Yönetenlerin söylevleri

Ve yönetilenlerin suskunluğu”

Şiddetin ve savaşın hüküm sürdüğü, kör 
intikamdan başka bir gerekçeyle hareket etme
yen terör saldırılarının arttığı koşullarda ölümler 
ölümleri /  düşmanlıklar düşmanlıkları besle
mektedir.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği 

KESK Ankara Şubeler Platformu 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 

Ankara Tabip Odası
Bu ülkenin emekçileri olarak savaştan ve 

şiddetten en fazla yoksul halk sınıf[annm_etki 
lendiğini çok iyi biliyoruz. İhale 
peşinde koşan patronlar, iş bağla
yan siyasetçiler korunaklı alanla
rında yaşamlarına devam ederken, 
ya bombalı saldırılarda ya da iş 
cinayetlerinde yoksullar emekçiler 
ölmektedir.

19 yaşındaki Başkent Üniversi
tesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi



TMMOB IKK - KESK Ankara Şubeler Platformu- 
DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği - Ankara 
Tabip Odası Ortak Basın Açıklaması

TMMOB IKK - KESK ANKARA ŞUBELER 
PLATFORMU- DİSK İÇ ANADOLU BÖLGE TEM
SİLCİLİĞİ - ANKARA TABİP ODASI ORTAK BA
SIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

17 Aralık 2016 Cumartesi günü sabah saat
lerinde Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınlarında 
gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucunda 14 er 
ve erbaş yaşamını yitirmiş, 56 asker ve yurttaş 
yaralanmıştır.

Yine kan! Yine gözyaşı!

Ölümün en acımasızı!

Daha bir hafta önce Beşiktaş' ta yaşanan, 
bugüne kadar Reyhanlı, Suruç, Ankara, Diyarba

kır, İstanbul katliamlarında yitirdiklerimizin acısı 
taze iken yine ölüm yoksul emekçi çocuklarını 
vurdu, acı yine yoksul ailelerin ocağına düştü.

Şiddet ve terör kimden gelirse gelsin, siyaset 
yapma aracı, ya da her ne amaçla kullanılırsa 
kullanılsın şiddetle kınıyor, yeter artık diyoruz!

Saldırıda kaybettiklerimizin ailelerine baş
sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ailele
rin acısını paylaşıyoruz.

Bu acıların yaşandığı ve duygusal tepkilerin 
en üst seviyede olduğu bugünlerde bir daha bu 
acıların yaşanmaması adına; ülkemizin getirildi
ği bu durumu sorgulamadan ve geleceğe dair 
endişelerimizi kamuoyu ile paylaşmadan geçe- 
meyiz.
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Bugüne kadar içeride ve dışarıda uygula
nan politikalarla, ülkeyi kaosa sürükleyenler; 
kaostan tek çıkış yolu olarak ta tek parti/tek 
adam iktidarlarını göstermektedirler. Hatta her 
patlama sonrasındaki hamasi nutuklarında bu 
isteklerini daha yüksek perdeden dile getirmek
tedirler. Son olaylarla birlikte, seferberlik ilan 
ederek halkı kin ve nefret duyguları ile birbirle
rine düşürmeye, muhalif kesimleri hedef göste
rerek linçlere, ihbarcılığı yaygınlaştırarak top
lumu suskunlaştırmaya, milyonları ilgilendiren 
Anayasa değişikliğini gözden kaçırmaya, tüm 
bunlarla birlikte ülke yönetimindeki başarısızlık
larını da gizlemeye çalışmaktadırlar. Sorumluluk 
almamak ve hesap vermemek için ilgili bakanlık 
koltuklarında oturanlar gülünç bahaneler ileri 
sürmektedirler. Engellenen birçok saldırı girişi
minin yanında arada bir dikkatlerden kaçanların 
olduğunu söylemektedirler.

Şimdi biz soruyoruz: “Arada bir dikkatlerden 
kaçanlardır” dediğiniz patlamalar kaçıncı oldu? 
Kaç yurttaşımız öldü? Her patlama sonrasındaki 
acil toplantılarda hangi önlemleri konuşuyorsu
nuz ki arkasından yeni bir patlama olmaktadır? 
Her patlama sonrasında anket yaptırıyor musu
nuz?

2013 yılında ortaklar arasında başlayan ikti
dar kavgasının silahlı bir kalkışmaya dönüştüğü 
15 Temmuz darbe girişimi; demokrasinin zaferi 
denilerek günler ve gecelerce metropol şehir
lerin meydanlarında kutlanmış, FETÖ/PDY ile 
mücadele diyerek başlatılan tasfiye hareketi, 
fırsatçılıkla kısa bir süre sonra emek, demokrasi, 
özgürlük ve barış savunucularına yöneltilerek; 
seçilmiş siyasetçiler, gazeteciler tutuklanmış, 
birçok dernek, gazete, dergi ve TV kanalları 
kapatılmıştır. Sayısı yüz binleri bulan kamu 
emekçisi ve sendikacılar hukuksuz bir şekilde 
açığa alınmış ya da ihraç edilmiştir. Böylece 
kamuda kadrolaşmanın önü açılmıştır. Her türlü 
hak arama faaliyeti, işçilerin grevleri ve basın 
açıklamaları OHAL bahanesiyle yasaklanırken,

iktidar yanlısı gösteri, miting, hatta linçlere ala
bildiğince ÖZGÜRLÜK tanınmıştır. Kısacası; 15 
Temmuzda tamamlanamayan Darbe girişimi, 
bugüne kadar yapılanlarla adım adım tamam
lanmaktadır.

İçeride ve dışarıda uygulanan savaş politika
ları; ülkemizi güvenliksiz ve saldırılara açık hale 
getirerek yoksul emekçi çocuklarının ölümüne 
sebep olduğu gibi, bütçeden halkın insanca 
yaşam, parasız, nitelikli eğitim ve sağlık talep
lerine pay ayrılmasına da engel olmaktadır. Bu 
ülkenin kaynaklarını, sermayeye teşvikler adı 
altında peşkeş çekerek, çevreyi, doğayı talan 
eden, insan yaşamını tehdit eden ve hatta do
ğacak çocuklarımızı dahi borçlandıran, bizleri 
yoksullaştıran ekonomi politikalarından ve yatı
rımlardan vazgeçilmesini istiyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,

Son olarak; ülkemizin ve bölgemizin daha 
fazla acı çekmemesi için intikam sloganlarına, 
teröre, baskı ve şiddete değil, demokrasiye, 
barışa ve kardeşliğe; şiddetin acilen ortadan 
kaldırılması için toplumun geniş kesimlerinin bir 
araya gelmesine ihtiyacımız olduğunun görül
mesini istiyoruz.

Tekrardan; tüm katliamlarda yitirdiğimiz 
çocuklarımız için ülkemize başsağlığı dilerken, 
yaraların bir an önce sarılmasını istiyoruz.

ÖLÜMLERE KARŞI YAŞAM İÇİN, DEMOKRA
Sİ VE BARIŞ İÇİN ACİL “SEFERBERLİK” İLAN 
EDİYORUZ.

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU

DİSK ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB ANKARA İKK

ATO ANKARA ŞUBE



İnsanlığa ve Toplumumuza Yapılan 
Katliamlara Boyun Eğmeyeceğiz.

TMMOB Ankara İl Koordinas
yon Kurulu, DİSK Ankara Bölge 
Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, ve Ankara Tabip Odası,
İstanbul'da yeni yıl kutlamaları 
sırasında düzenlenen terör saldı
rısına ilişkin 2 Ocak 2017 tarihinde 
yüksel caddesinde bir basın açık
laması yaptı.

İSTANBUL'DA YAŞANAN SAL
DIRIYI LANETLİYORUZ!

İNSANLIĞA ve TOPLUMUMU
ZA YAPILAN KATLİAMLARA BOYUN EĞMEYE
CEĞİZ.

Ülkemiz yeni yıla yeni bir katliam haberiyle 
girdi. İstanbul Ortaköy'de bir eğlence mekanın
da düzenlenen terör saldırısında en az 39 kişi 
hayatını kaybetti, 69 kişi ise yaralandı. Öncelikle 
hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

mizden nefret edelim, biraraya gelmeyelim, kor
ku aklımızı ve sorumluluğumuzu engellesin;

öfke vicdanımızı körleştirsin amacındadır. Bu 
karanlık amaçlara ve vahşete asla boyun eyme- 
yeceğiz. Katliamları hiçbir zaman kanıksamaya
cağız.

Biliyoruz ki bu insanlık dışı katliamları ancak 
bizlerin ortak mücadelesi durdurabilir.

Yaşamdan hunharca koparılan canlarımızla 
ağır bir bedel ödüyoruz. Canımız çok çok acıyor. 
İnsani değerleimiz ve geleceğimiz ağır bir tehdit 
ve tehlike altında.

Tetiği kim çekmiş olursa olsun, bu terörist 
saldırı Türkiye'yi Taliban karanlığına sürükleme
ye ve Ortadoğu bataklığına çekmeyeçalışanların 
yarattığı ortamın bir sonucudur.

Biliyoruz ki bu vahşetin bir amacı da birbiri

Katliamlarla geçen koca bir yılın ardından, 
yeni yılın ilk gününde, göz göre göre yaşanan 
bu katliamla birlikte iktidarın yine bir sorumluluk 
üstlenmemesi artık kabul edilemez bir noktaya 
ulaşmıştır.

Toplumu sürekli kutuplaştırıp, nefret dilini 
kullanarak düşmanlaştıranlar,

Laikliği her fırsatta ayaklar altına alıp, top
lumun her kademesinde cihatçı katil yaratan;
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ilkokul çocuklarına cihat yeminleri ettiren öğ
retmenler yetiştirip, sokak ortasında kadınlara 
saldıranları serbest bırakanlar, “Yılbaşı kutlamak 
gayrimeşrudur” diye fetva verenler,

OHAL süresince aydınlardan, gazetecilere, 
çalışanlardan, siyasetçilere binlerce insanı tu
tuklayan, ancak halk için yeterli güvenlik önlemi 
almayıp; siyasi sorumluluk, “ istifa” dendiğinde 
dalga geçercesine gülümseyerek karşılayanlar 
bu cinayetlerin siyasi sorumluluğuna ortaktırlar. 
Onlar artık istifa etmelidir.

Bizlerse; eşitliğin, özgürlüğün, demokrasi
nin, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir 
ülkeye olan inancımızı 2016'da kaybetmedik.

Ne 2017'de; ne de sonrasında da kaybet- 
miyeceğiz. Demokrasi için verilecek emeğimiz, 
uğruna direnilecek memleketimiz, faşizme ve 
diktatörlüğe teslim edilmeyecek düşlerimiz var!

Bizler, baskıya, savaşa, teröre karşı birlikte 
yaşama ve birlikte yaşatma mücadelesine inadı
na devam edeceğiz.

Bu katliam; daha üç gün önce Diyanet, yılın 
son Cuma Hutbesinde, yılbaşı kutlamalarını, 
“Değerlerimizle örtüşmeyen gayr-i meşru tu
tum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla

yakışmaz” diye niteleyip, haftalardır yılbaşı 
kutlamalarını “kafirlik” diye yaftalayan siyasal 
İslamcıların, Noel-Baba maskotlarının başına, 
sorumsuzca silah dayayarak gösteri yapanların, 
yılbaşı kutlamalarını “günah” ilan edenlerin 
açıklamalarının eseridir.

Bu insanlık dışı tablonun siyasal sorumlu
luğu ise, Cumhuriyeti dinci faşizan bir düzene 
dönüştürmeye çalışan, bu amaçla ulusun bütün 
ilerici değerlerine ve kazanımlarına saldıran 
AKP iktidarı sorunluluktan, vebalden sıyrılamaz.

İSTANBUL'DA YAŞANAN SALDIRIYI LA
NETLİYOR, YURTTAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ 
SAĞLAYAMAYANLARIN DERHAL İSTİFA ETME
LERİNİ TALEP EDİYORUZ.

DİSK ANKARA BÖŞGE TEMSİLCİLİĞİ,

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU,

TMMOB- ANKARA İL KOORDİNASYON KU
RULU,

TTB- ANKARA TABİP ODASI



Tüm Baskı Uygulamalarına Karşı 
Biz Hayır Diyoruz!

KE5K
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OHALE VE. ANKAk A
YASAKLARINA VA

I ANKARA 
TABİP ODASI

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK 
Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 11.01.2017 ta
rihinde OHAL ve Ankara Valiliğinin eylem yasağı 
kararına karşı ortaklaşa basın açıklaması yaptı

TÜM BASKI UYGULAMALARINA KARŞI

BİZ HAYIR DİYORUZ!

larla susturulmak istenmektedir.

Yılın ilk gecesi Reina'da başlayan ve en son 
Antep'te yaşanan saldırılar, hepimizi hedef 
almakta, halkımızın can güvenliğini sağlamak 
kolluk güçleri açısından bir acizlik göstergesi 
haline gelmiştir. Ne istihbarat ne emniyet ne 
de devletin bir başka birimi can güvenliğimize 
yönelik saldırıların engellenmesi konusunda ba
şarılı olmuştur.

Ülkemiz yeni bir yılın ilk haftasını oldukça 
karanlık günler ile tamamlamıştır. Herkesin umut 
ve mutluluk dilekleriyle başladığı 2017 daha ilk 
günlerden zor bir yıl olacağını bizlere göstermiş
tir. Ülkemizin içinde bulunduğu atmosfer, artık 
kaba bir savaş atmosferi halini almıştır. Yaşam, 
emek ve özgürlük taleplerimiz bombalarla, silah

AKP ve Saray, OHAL'i bir defa daha uzata
rak bu karanlık atmosferin üzerini kapatmaya 
çalışmaktadır. OHAL'i uzatarak, artık herkesin 
malumu olduğu üzere ülkemizde kendilerinden 
farklı ses çıkaran herkesi çalışma yaşamından ve 
toplumsal yaşamdan uzaklaştırma uygulamaları
nı perçinlediler. Adaletsizliği, hukuksuzluğu ki-
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tabına uydurarak toplumun muhalif kesimlerini 
sindirmeye uğraşıyorlar.

15 Temmuz'un ardından ilan edilen ve 
defalarca uzatılan bu OHAL dönemi tarihe, 
basın-yayın organlarının kapatıldığı, milletve
killerinin, belediye başkanlarının ve muhalif 
gazetecilerin tutuklandığı, kamu çalışanlarının, 
akademisyenlerin görevlerinden alındığı, KHK'- 
larla işten atıldığı, derneklerin kapatıldığı uzun 
ve acımasız bir baskı dönemi olarak geçecektir.

OHAL süresinin 9 aya çıkacak olması, ül
kedeki karanlık atmosferin giderek artması, 
mecliste yaşananlar bizlere göstermektedir ki; 
ülkemizin başına gelen her şey totaliter baskı 
rejiminin yeniden ve kuvvetle tesis edilmesi 
isteğidir.

Bu istek, dün mecliste oy kullanan milletve
killerinin içinde bulunduğu acınılacak durumla 
sınırlı değildir. Ardı ardına yaşadığımız katliam
larda genç, yaşlı, çocuk, kadın, sivil, asker, polis 
binlerce insanımızın can vermesi, binlerce insa
nımız yaralanması; basın yayın organları üzerin
de tekel oluşturulması, muhalif kesimler baskı 
ve şiddetle sindirilmeye çalışılması, bu karanlık 
isteğin ürünüdür.

Ankara Valiliği'nin dün yayınladığı açık
lama da bu baskı rejiminin getirisidir. Valilik 
terör saldırısı şüphesi adı altında temel hak ve

özgürlüklerimizi bir kere daha 
kısıtlamıştır. Bu açıklamaya 
göre değil basın açıklaması 
yapmak, sokakta şarkı söyle
mek bile yasaklanmıştır.

Bizler biliyoruz ki, mec
liste Anayasa görüşmeleri 
yapılırken, valiliğin böylesi bir 
yasak getirmesinin tek amacı, 
başkanlık sistemine yönelik 
toplumsal muhalefetin sustu
rulması, tepkilerin engellen

mesidir.

Halkın temel hak ve özgürlüklerini güvence
ye almayan, sosyal hukuk devleti normlarından, 
hukukun üstünlüğünden ve kuvvetler ayrılığın
dan yoksun, toplumsal, politik örgütlenmelerin 
hazırlanmasında öncü bir rol üstlenmediği, de
mokratik koşullarda özgürce tartışılmayan hiç
bir anayasa değişikliği girişiminin ülkemiz için 
olumlu bir getirisi olmayacağını biliyoruz.

Bu baskı ve zor ortamına rağmen, temel hak 
ve özgürlüklerimizin elimizden alınmasına, can 
güvenliği bahane edilerek her türlü demokratik 
etkinliklerin yasaklanmasına, demokrasinin hem 
fiili hem de anayasal olarak ayaklar altına alın
masına karşı emek, meslek ve demokrasi güçle
ri olarak biz hayır diyoruz!

OHAL'in bir an önce bitirilmesini ve Ankara 
sokaklarında uygulanan bu olağanüstü yasaklar 
bir an önce geri çekilmelidir. Temel hak ve öz
gürlüklerimiz elimizden alınamaz!

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği

KESK Ankara Şubeler Platformu

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

Ankara Tabip Odası

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası
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Ülkemiz, 
Halkımız ve 
Mesleğimiz 

İçin
Mücadele
Etmekten

Vazgeçmeyeceğiz!
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