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İMOAnkara Şubesi ve İMO Genel Kurulu ve 

Seçimleri Yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubemizin 22. 
Olağan Genel Kurulu'nu 20-21 Şubat 2016 tarihlerin-
de demokratik bir ortamda gerçekleştirdik. Ardından 
İnşaat Mühendisleri Odamızın 45. Olağan Genel 
Kurulu'nu da 25-27 Mart 2016 tarihlerinde aynı du-
yarlılıkta tamamladık. Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği'nin 44. Dönem Olağan Genel Kurulu'nu 
da aynı anlayış ve duyarlılıkla tamamlayacağımıza 
inanıyoruz.

Sizlerin, hem mesleki hem de toplumsal açıdan, 
yeni seçilen Yönetim Kurulumuza yüklediği görevler, 
Şubemizin üstlendiği sorumlulukların bir kez daha 
vurgulanmasını sağlamıştır.

Yönetim Kurulumuz, üyelerimizin kendisine ver-
diği görevlerin ağırlığı ve sorumluluğunun bilinciyle, 
Şubemizin tüm faaliyetlerinde, mesleki ve toplumsal 
olarak çıkarlarımızı korumak ve geliştirmek amacın-
da olacaktır. Bu kapsamda, görüş ve önerilerinizle 
her zaman yanımızda olup, kurulacak çalışma grup-
ları ve komisyonlar içerisinde yer alarak, Odamızın 
"bilim ve tekniği, halkın ve ülkenin yararına kullan-
ma" ilkesinin güçlendirilmesine katkı sunacağınıza 
olan inancımız tamdır.   

1 Mayıs

İş cinayetlerinde ölümlerin yüzlerle ifade edildiği, 
taşeronlaşmanın ve güvencesizliğin olanca hızıyla 
yaygınlaştırıldığı, emek gücü sömürüsünün maksi-
muma üretim maliyetlerinin minimuma ulaştırılması 
politikalarının en ağır bedellerinin yine halka öde-
tildiği bir süreçten geçmekteyiz.Mevcut siyasal ikti-
darın halkı ayrıştırma, sindirme, muhalif tüm sesleri 
bastırma çabaları varlığını sürdürebilme koşulların-
dan olmakla birlikte, bu politikaların uygulanabilirliği 
emekçiler gözünde çoktan ortadan kalkmıştır. 

En zorlu kışların dahi baharın gelişini engelleye-
mediği gibi tüm bu zorlu koşullar Mayısların, Hazi-
ranların üretkenliğinin ve sıcaklığının önüne geçebil-
me gücüne sahip değildir. Sömürü işgal istila varsa, 
kurtuluş kavgası da olacaktırdiyen Ümit İlter'e atıfta 
bulunurcasına hukuk ve yasa tanımazlığın, katliam ve 
ölümler üzerinden yapılan hesapların, rantın, talanın, 
yıkımın savunucularının karşısına dikilmek, demokra-
sinin, emeğin, özgürlüğün, barışın ve eşitliğin ülkesi-
ni savunmak adına 1 Mayıs'ta alanlardayız.

"Bunlar Yıkım Ekibi"

"...Yapmak için, inşa etmek için mücadele ederken 
birileri de yıkmak için çalışıyor. Adı Mimarlar Mühen-
disler Odası. Bir yerde abide yükselecekse, hemen 
yargıya gitmek işleri. Dertleri inşa etmek değil, yık-
mak. Bizim her projemiz birileri tarafından protesto 
edilip yargıya götürülmüştür. Hatta yargıdan engelle-
yici kararlar çıkartılmıştır. Çünkü bunlar paralelle bera-

ber çalışıyor, tam paraleller. Köprü yaparız karşımızda 
bunlar. Turizm projesi yaparız, karşımızda bunlar. 
Konut yaparız, hastane yaparız karşımızda bunlar. 
Elektrik üretmek için baraj yaparız karşımızda bunlar. 
Kim bunlar; muhalefet partileri ile meslek odaları ile 
ünlüleriyle, ünsüzleriyle bunlar yıkım ekibi..."

Alıntıda geçen sözler 'Osman Gazi Köprüsü' adı 
verilen İzmit Körfez Geçişi Köprüsü'nün açılışında 
Cumhurbaşkanı'nınkonuşmalarından.Yıkım ekibi ve 
paralel olmakla hedef gösterilen ise TMMOB örgüt-
lülüğü. 

Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir yönüyle doğru-
dur. EvetTMMOB bir yıkım ekibi gibi çalışmaktadır.

TMMOB; doğanın talanına karşı Cerattepe'de, 
HevselBahçeleri'nde, Akkuyu'da ve ülkenin peşkeş 
çekilen her santiminde bu talan düzeninin tekerine 
çomak sokmak için mücadelededir. Tüm inşa edi-
lenleri çalışsa dahi enerji ihtiyacının sadece %5'ini 
karşılayabilecek HES'ler için yapılan kıyımın karşı-
sında, Yırca'nın zeytinlerinin, ODTÜ'nün ağaçlarının 
yanındadır. Soma'da, Ermenek'te yüzlerle katledi-
len emekçilerin, taşeronlaştırılan işçilerin yanında, 
güvencesiz çalışmanın karşısındadır. Halkın yaşam 
alanlarının savunucusu, Gezi Parkı'nın, AOÇ'nin, Ku-
zey Ormanları'nın sesidir. 

EvetTMMOB bir yıkım ekibi gibi çalışmaktadır. 
Yıkmaya çalıştığı hesapsız, plansız, hukuksuz talan 
ve rant çarkının ta kendisidir. TMMOB ve örgütlülüğü 
var olduğu sürece de bu çarkı yıkma mücadelesi 
kesintisiz olarak sürecektir.

Laiklik

TBMM Başkanı İsmail Kahraman "Laiklik bir kere 
yeni anayasada olmamalıdır", "Dindar anayasa me-
selesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini 
olarak bahsetmesi lazım" diyerek “dindar anayasa” 
savunusu yapmış ve laikliği hedef tahtasına koymuş-
tur.  

Meclis başkanı iktidarın temsilcisi gibi konuşarak, 
laiklik ile kazanılan ilerici birikimlerin tasfiyesi ile 
birlikte iktidarın toplumu dini kurallara göre biçim-
lendirme girişimlerini hangi noktalara götürmek 
istediklerini açıkça itiraf etmiş ve yeni anayasa ile 
başkanlık sisteminin içeriği, bu sözlerle gün yüzüne 
çıkmıştır.

Bu ülkenin ilerici, aydınlanmacı ve demokrat 
birikiminden aldığımız güçle, çağdaşlık ve laiklikle 
ilgili değerlerin hedef tahtasına konulmasına ve her 
türlü tasfiye girişimlerine karşı mücadelede, aklın ve 
bilimin ışığına inanan biz mühendisler Ülkemizin ve 
halkımızın geleceğinin karartılmasına ve laikliğin yok 
edilmesine izin vermeyeceğiz. 

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
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İMO Ankara Şubesi Genel 
Kurulu ve Seçimleri Yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
22. Olağan Genel Kurulu, 20 Şubat 2016 
Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Seçimler 
ise 21 Şubat 2016 Pazar günü Mimar Kemal 
İlköğretim Okulu’nda yapıldı.

İMO Ankara Şubesi 21. Dönem Yönetim Ku-
rulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş’un açtığı Genel 
Kurul Divan üyelerinin seçilmesiyle başladı. 
Oy birliği ile Divan Başkanlığına Mustafa Sel-
manpakoğlu, Başkan Yardımcılıklarına Nilgün 
Aldemir ve Mustafa Baygeldi, Yazmanlıklara ise 
Mehmet Gökçe ve Ezgi Çimen seçildi.

Divan seçiminin ardından Genel Kurul 
Gündemi Divan Başkanı tarafından okunarak 
Genel Kurul’un onayına sunuldu. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın ardından ilk sözü İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Selim 
Tulumtaş aldı.

Selim Tulumtaş’ın Genel Kurul’da yaptığı 
konuşma:

Sayın Başkan; Divanımızın Değerli Üyeleri; 

Değerli Konuklar; Genel Kurulumuzun Değerli 

Üyeleri; Değerli Meslektaşlarım;

21. Dönem Yönetim Kurulumuz ve şahsım 
adına sizleri saygı ile selamlıyor ve 22. Dönem 
Olağan Genel Kurulumuza hepiniz hoş geldiniz 
diyorum.

Öncelikle; Başkentimizde 3 gün önce 
yaşanan terörü şiddetle lanetliyor, 10 Ekim 
Ankara Katliamında aramızdan alınan 
meslektaşlarımız Başak Sidar ÇEVİK ve Güney 

DOĞAN’ın şahsında, Ülkemizde son bir yıl içeri-
sinde ivmesini arttıran terör olaylarında yaşamını 
yitiren tüm canlarımızın anısı önünde saygı ile 
eğiliyorum.

Değerli meslektaşlarım; Değerli konuklar;

Genel Kurullarımız Odamızın varlığının ge-
rekliliğine inananların bu yönde geçmişi değer-
lendirmelerinin yanı sıra geleceğinin tekrar ve 
tekrar kurulması yönünde öneri ve görüşlerinin 
tartışıldığı ve tartışmaların sonucunda ulaşılan 
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yol ve yöntemlerin bir sonraki döneme ışık tuttu-
ğu geniş bir platform olmuştur ve inanıyorum ki 
olmaya devam edecektir.

Ben bugün bu genel kurul konuşmasında, 
ülkemizde uzun yıllardır uygulanan plansız, 
programsız politikalarla meslek alanımızın içi-
ne düşürüldüğü durumu, inşaat mühendisliği 
eğitiminden başlayarak meslektaşlarımızın ya-
şadıkları sıkıntıları, hak gasplarını, mesleğimi-
zin niteliksizleştirilmesini, denetim sisteminin 
içerisinde bulunduğu durumu, kayırıcı ihale 
sistemini, başkentimiz özelinde, uygulanan vahşi 
rant politikalarıyla mesleğimizi birebir ilgilendi-
ren imar, ulaşım, altyapı konularında kentimizde 
yaşanan sorunları ve bunlara karşı yürüttüğü-
müz çalışmaları uzun uzun anlatmak isterdim.

Ancak, Genel kurulumuzun siz değerli dele-
gelerinin bu konularla ilgili yapacağınız konuş-
maların zamanından da çalmamak amacıyla 
yaşadığımız sürece ilişkin anlayışımızı da açıkla-
yacak şekilde bazı görüş ve düşüncelerimi kısaca 
sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli meslektaşlarım; Değerli konuklar;

Dönüşümün değil ilerlemenin değişim olarak 
değerlendirilmesi gerekliliğine olan inancımla 
bugün sizlere yepyeni mutlu ve adil bir yaşam 
içerisinde olduğumuzu söylemek isterdim. Ama 
üzgünüm… 

Ülkemiz için üzgünüm, toplumumuz için 
üzgünüm…

 Üzgünüm çünkü çok güçlü bir akıl tutulması 
yaşıyoruz. 

Üzgünüm çünkü binlerce yıldır bereketi ve 
bolluğu simgeleyen, farklılıkların zenginliğinde 
ilericiliğe ve aydınlanmaya işaret eden bu 
coğrafyada artık ayrılıklarımız körükleniyor

Sanki gözyaşı kaderimiz olmuş…

Küçük bebekler silah sesleriyle uyanıyor, 
kentlerimizde masum insanlar bombaların hedefi 
haline gelmiş, sokaklarımız savaştan kaçan çare-
siz komşularımızla dolmuş;

Bu şartlar altında hala sürekli ayar verenler, 
kendilerinden başka kimseyi beğenmeyenler, 
insan olmak, vicdanının sesini dinlemek yerine 
çıkarları peşinde koşanlar, yaşamın her anını, 
düşünme biçimimizi, tercihlerimizi ve hatta 
sevdalarımızı bile formatlamaya, neye sevinece-
ğimizi, neye üzüleceğimizi, nasıl öfkelenip, nasıl 
seveceğimizi dayatmaya çalışıyorlar. 

Böylesi can yakıcı olumsuzlukların olduğu 
Ülkemizde, biz İnşaat mühendislerinin faaliyet 
gösterdiği alana ilişkin olarak, tüm bir ekonomi 
inşaat ve ihaleler üzerine kuruluyor, üretim rezi-
dans sayılarıyla tarifleniyor… Ortadoğu’nun, Bal-
kanlar’ın, Avrupa’nın, dünyanın en büyük inşaat-
ları gölgesinde, birbirine yabancı, hayata yabancı 
yaşamlar biçimleniyor.

Sularımız zehirleniyor, tarım alanlarımız 
AVM’lere teslim ediliyor, orman arazilerimiz ima-
ra açılıyor.

Değerli meslektaşlarım; Değerli konuklar;

Biz İnşaat Mühendislerinin faaliyet göster-
diği alan, Ülkemizde halen yürütülmekte olan 
tüm politikaların meşrulaştırılmasında ve bu 
politikaların plansız, programsız, hukuksuz, 
toplumsal alanda adaletsiz, baskıcı ve ayrış-
tırıcı niteliğini perdelemenin bir aracı olarak 
kullanılan en temel faaliyet alanı haline gelmiş 
durumdadır.

Toplumsal alandaki adaletsiz, baskıcı ve ay-
rıştırıcı genel politikanın doğal bir sonucu olarak; 
mesleğimiz ve meslektaşlarımızın çalışma koşul-
ları üzerindeki olumsuzluklar da artarak devam 
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etmektedir. Mesleğimizin itibarsızlaştırılması ve 
niteliksizleştirilmesi yönünde birçok uygulama 
hayata geçirilirken, ücretli çalışan meslektaşla-
rımız çalışma hayatlarında dışlanma, baskı, en-
gellenme, güvencesiz çalışma v.b. birçok sorun 
yaşamakta, iş yeri sahibi meslektaşlarımız ise 
kayırıcı ihale koşullarında eşitsizlik sorununu her 
geçen gün daha derinden yaşamaktadır.

Bu noktadan hareketle, eşit, özgür ve adil 
bir Türkiye özlemimizden ve talebimizden 
vazgeçmeden, Odamızın mesleki ve toplumsal 
sorumluluklarımızı yerine getirmede etkinli-
ğinin daha da arttırılması ve mesleki üretim 
denetimini toplum yararına yapan bir kuruluş 
olarak aynı zamanda daha etkili bir baskı oda-
ğı olması yönünde Odamızın ve üyelerimizin 
uzmanlıklarını öne çıkaran ve kendi alanlarımı-
za sahip çıkan bir anlayışla çalışmanın, bilim 
ve tekniği ülke ve toplum yararına kullanmayı 
şiar edinmiş biz inşaat mühendisleri için ülke-
mize ve toplumumuza sahip çıkmak olduğuna 
inanıyorum.

Dönemimiz boyunca bu anlayışla sürdürdü-
ğümüz çalışmalarda bizlerle birlikte olan, katkı 
ve emeklerini koyan, görüş ve önerileriyle ça-
lışmalarımıza yön veren herkese huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum.

Ülkemizde bugün umutsuzluğun, korkunun, 
geleceğe güvensizliğin en üst noktalara 
ulaştığı koşullarda gerçekleştirdiğimiz Genel 
Kurulumuzun bu anlayış çerçevesinde yapılacak 
tartışmalarla önümüzdeki yıllara ışık tutacağına 
ve umutlarımızı daha güçlü yeşerteceğine 
olan inancımla sizleri tekrar saygı ve sevgi ile 
selamlıyorum.

Selim Tulumtaş’ın ardından açılış konuşma-
larını sırasıyla Yapıdenetim Kuruluşları Birliği 
Ankara Şube Başkanı Mustafa Aynur, İnşaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Ersan, CHP Ankara Milletvekili Nihat 
Yeşil, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hak-
verdi yaptı.
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Nevzat Ersan konuşmasında genel kurullar 
sürecinin maalesef ülkemiz ve meslek örgütü-
müz için kritik sayılabilecek bir zaman dilimin-
de gerçekleştirildiğini belirtti ve Reyhanlı’da, 
Diyarbakır’da, Suruç’ta, 10 Ekim’de Ankara’da, 
Sultanahmet’te, 17 Şubat’ta Ankara’da hayatını 
kaybedenleri andı.

TMMOB’nin toplumcu, ilerici, muhalif yö-
nünün rahatsızlık yaratmakta, kamu yararına 
uygun olmayan projelere karşı başlatılan hukuki 
girişimlerin siyasi erki tedirgin etmekte olduğu-
nu ve dolayısıyla Birliğimizin kıskaca alınmak, 
etkisizleştirilmek istenmekte olduğunu söyle-
yen Ersan, “Şu açık ki, TMMOB’liler, toplumun 
refahı için, sosyal adalet ve eşitlik için, barış ve 
demokrasi için mücadele etmeye, özgür basın, 
bağımsız yargı ve demokratik bir ülke istemeye 
kararlıdır. Bu kararlılık, yasamızı değiştirme giri-
şimlerinin yaşandığı dönemlerde ilan edilmiştir” 
diye belirtti.

Meslek odalarının kuruldukları günden bu 
yana, sadece eleştiren değil, aynı zamanda 
alternatif öneri oluşturan ve bunları kamuoyuy-
la, ilgili idare ile paylaşan kurumlar olduğunu 
söyleyen Ersan, hemen her konuda düzenlenen 
mesleki-bilimsel etkinlikler zemininde oluşturu-
lan görüşlerin meslek alanımıza dahil sorunların 
çözümünü sağlayacak bilimsel içeriğe sahip 
olduğunu belirtti ve “Odamızca, ulaşımdan işçi 
sağlığı ve iş güvenliğine, deprem önlemlerin-
den yapı denetime, eğitimden istihdama kadar 
oluşturulan görüşler ne yazık ki kamu idaresi 
tarafından maalesef görmezden gelinmektedir” 
diye ekledi.

Genel Kurul’a gelemeyen CHP Ankara Millet-
vekili Bülent Kuşoğlu, AKP Ankara Milletvekili 
Lütfiye Selva Çam, MHP Ankara Milletvekili 
Zühal Topcu, CHP Ankara Milletvekili Levent 
Gök, AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan, 
AKP Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel 

Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün iyi dileklerini 
ileten telgraflarının okunmasının ardından İMO 
Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Özer Akkuş tarafından İMO Ankara Şubesi 21. 
Dönem Çalışma Raporu sunuldu.

Çalışma Raporu ile ilgili değerlendirmeler 
bölümünde Hayati Karatokuş, Asil Engin, Er-
doğan Balcıoğlu, Nazmi Şahin, Okan Çağrı 
Bozkurt ve Koray Kadaş söz aldılar. 21. Dönem 
Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Tulumtaş’ın gelen öneri ve eleştirilere 
ilişkin yaptığı açıklamalar ardından Genel Kurul 
son buldu.

Seçimleri Çağdaş İnşaat Mühendisleri Ka-
zandı.

Seçimlere Çağdaş İnşaat Mühendisler Grubu 
ve Başkent Mühendisler Grubu katıldı. İnşaat 
Mühendislerine yakışır demokratik bir ortamda 
yapılan seçimlerde 4125 geçerli oy kullanılmış 
Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu 2336, Baş-
kent Mühendisler Grubu ise 1789 oy almış ve 
seçimi Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu ka-
zanmıştır.

Asıl ve Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri 

Asıl                                                                 Yedek

Selim Tulumtaş           Hayrettin Onur Bektaş
Özgür Toçu                          Ufuk Yurtoğulları 
Okan Çağrı Bozkurt                  Eylem Gümüş
Özlem Kaya                             Cenan Özkaya
Koray Kadaş                             Volkan Yılmaz
Ahmet Onur Özergene                Özgür Çelik
Emrah Alp                                   Erkan Saçan
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İMO Ankara Şubesi ev sahipliğinde, İMO 
Ankara Şubesi Ankara Su Çalışma Grubu-
muz, 350Ankara.org ile birlikte “ve COŞ-

KUN AKARDI SU” başlığıyla etkinlik düzenledi. 
Etkinlik kapsamında iki belgesel film gösterimi 
ve ardından forum yapıldı.  

30 Ocak 2016 Cumartesi günü İMO KKM’de 
düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Se-
lim Tulumtaş yaptı. Tulumtaş konuşmasında Su 
Yapıları Sempozyumu Sonuç Bildirgesinde yer 
alan İnşaat Mühendisleri Odası olarak suya ilişkin 
kurumsal görüşleri paylaştı. İnşaat mühendisle-
rinin su ile olan mesleki ilişkisinin su temininden 
enerji üretimine, sulamadan taşkın kontrolüne, 
çevresel düzenlemeden eğlen-dinlen alanlarının 
oluşturulmasına kadar uzanan ve çoğu zaman 
birden fazla bileşeni ve amacı bulunan yapılar ile 
suyun kullanım şeklini belirleyen politikaları da 
kapsayan teorik ve uygulama boyutunda yapı-
lan çalışmalar çerçevesinde olduğunu belirten 
Tulumtaş konuşmasına “Su, bir doğal kaynaktan 
öte başlı başına bir varlıktır. Sadece insanların 
değil yeryüzündeki tüm canlı ve cansız varlıkların 
suya gereksinimleri vardır. Dolayısı ile su ve su 
yapıları, bu büyük çerçeve içinde değerlendi-
rilmelidir. Sadece suya ilişkin doğa yasalarını 
bilmek, su ile ilgili formülleri geliştirmek ve uy-
gulamak yetmez. Suyun binyıllardır çevrimini, hiç 
aksatmadan yinelediği döngüsünü anlayabilmek, 
deneyimlerden ders çıkarmak, ‘suyun mülkü`ne 
saygı göstermek de gerektir. İnşaat Mühendisleri 
Odası olarak, “Su”ya bakışımız, bahsettiğimiz bu 
temel yaklaşımlar çerçevesinde, suyun hidrolojik 
çevrimi, hidromekaniği gibi teknik konuların yanı 
sıra, siyasal, hukuki, sosyal ve ekonomik boyutla-

rını da göz önünde bu-
lundurarak şekillenmek-
tedir. Geçmişten bu yana 
yaptığımız etkinliklerde 
“Küresel Isınma’’, ‘’Sınır 
aşan Sular’’, “Suya Erişim 
Hakkı’’, “Özelleştirme”, 
“Su Hukuku’’ gibi konuları 
da gündemde tutmaya 
çalıştık. 

İnşaat Mühendisleri 
Odası olarak, Çevresel 
duyarlılıklarımızı bir ke-
nara bırakmadan, rant 
odaklı olmayan, plan-
lama tabanlı politikalar 
üretilmesi konusundaki 
ısrarımızı her platformda 
vurgulamaya devam ede-
ceğiz” diye devam etti.

Tulumtaş’ın konuş-
masının ardından İnşaat 
Mühendisleri Odası Su 
Çalışma Grubu adına 
Hasan Akyar, 350 Anka-
ra adına Önder Algedik 
söz aldı. 

Konuşmaların ardın-
dan önce yönetmenliğini 
Travis Rummel ve Ben 
Knight’ın yaptığı “Baraj Devri” filmi, sonra yö-
netmenliğini Gary Marcuse’nin yaptığı “Yeşil 
Kaplanın Uyanışı: Çin’de Yükselen Yeşil Hareket” 
filmi izlendi. Etkinlik gösterimlerin ardından 
düzenlenen forum ile son buldu.

“ve COŞKUN AKARDI SU” 
Film ve Forum Etkinliği



H A B E R

Güney Özcebe’yi 
Anma Söyleşisi Yapıldı

AAramızdan ayrılışının 17. yıldönü-
münde başkanımız Güney Özcebe 
düşünceleri ve eylemleri ile 9 Mart 

2016 Çarşamba günü yapılan söyleşi ile anıldı. 

Anma etkinliği İMO Ankara Şubesi Başka-
nı Selim Tulumtaş’ın konuşması ile başladı. 
Konuşmasına “Bugün ölümünün 17. yılında 
başkanımız Güney Özcebe’yi anıyoruz. Anısı 
önünde saygı ile eğiliyorum” diyerek başlayan 
Tulumtaş, “Bildiğiniz gibi geçen yıl yaptığımız 
anma etkinliğinde bu anmanın bir kitap haline 
getirilmesini amaçladığımızı belirtmiştim. Hem 
o etkinlikteki konuşmaları hem de daha önceki 
yıllara ait Başkanımız Güney Özcebe’ye dair 
yazıları ve Başkanımızın kendisine ait yazılarını 
içeren bir kitabı “Güney Abi” adı ile bugüne 
yetiştirebildik. Bundan duyduğum mutluluğu 

sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitap Fikri Kaya 
abimiz tarafından hazırlandı, kendisine huzurla-
rınızda teşekkürlerimi sunuyorum” diye belirtti. 

Tulumtaş konuşmasını “Bugün yapacağımız 
etkinliğin formatı bir önceki yıla göre biraz farklı. 
Yine bildiğiniz gibi geçen yıl Başkanımız Güney 
Özcebe ile Odamızda birlikte çalışmış abilerimizle 
etkinliğimizi gerçekleştirmiştik. Bu yıl Başkanı-
mızla birlikte çalışmış olan Fikri Kaya ve Erman 
Tamur’un yanı sıra Taylan Ulaş Evcimen ve Emrah 
Alp’de günümüz özelinde Başkanımız Güney 
Özcebe’ye ilişkin görüşlerini bizlerle paylaşacaklar. 
Anma etkinliğimizin bu formatta yapılması fikri 
Erkal Tülek’e ait. Bu fikri benimle paylaştığı için 
kendisine teşekkür ediyorum. Başkanımız Güney 
Özcebe ülkemizin ve Odamızın belki de en yo-
ğun baskı ve karışıklık içerisinde bulunduğu bir 
dönemde Odamızı bir arada tutma başarısını ve 
baskılara direnme gücünü gösteren bir değerimiz 
olmasının yanı sıra aynı zamanda hidrolik alanında 
çalışan başarılı bir mühendisti. Bu noktadan hare-
ketle Güney Özcebe anma etkinliği kapsamında 
gelecek yıl 9 Mart Perşembe günü bir tam gün 
olarak hidrolik alanında bir önceki yıl içinde ülke-
mizde teorik, uygulama ve projelendirmeye ilişkin 
yeni ve özgün çalışmaların değerlendirileceği ve 
Başkanımız Güney Özcebe adına ödüllendirileceği 
bir etkinlik düzenlenmesi yönünde çalışacağız. 
Bu etkinliğimizin merkezi olarak sahiplenilerek 
kurumsallaşması da en temel amaçlarımızdan 
biri olacaktır. Bu etkinliğin düzenlenmesine ilişkin 
herkesin görüş, düşünce, öneri ve desteklerini 
beklediğimizi belirtmek istiyorum. Etkinliğimizin 
bu şekilde düzenlenmesine ilişkin fikir Başkanımız 
Güney Özcebe ile aynı yönetimde bulunmuş Se-
may Taneri ablamıza ait ve Erman Tamur abimiz 
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tarafından bana aktarıldı. Her ikisine de fikirlerini 
paylaştıkları için huzurlarınızda teşekkür ediyo-
rum. Başkanımız Güney Özcebe’yi tekrar saygı ile 
anıyor ve konuşmacılarımızı kürsüye davet ediyo-
rum” diyerek sonlandırdı.

Tulumtaş’ın konuşmasının ardından Gü-
ney Özcebe anısına hazırlanan slayt gösterisi 
gerçekleştirildi ve konuşmacılara söz verildi. 
Anma etkinliğine konuşmacı olarak katılan 
Fikri Kaya ve Erman Tamur Güney Özcebe ile 
olan anılarını ve Güney Özcebe’nin çalışma-
ları, düşünceleri, eylemlerini paylaştılar. Yine 
konuşmacı olarak katılan Taylan Ulaş Evci-
men ve Emrah Alp ise Güney Özcebe’yi tanı-
mayan mühendisler olarak “Güney Özcebe” 
ismi ile nasıl tanıştıklarını, Güney Özcebe’nin 
onlara neler hissettirdiğini ve Güney Özcebe 
ile ilgili düşüncelerini paylaştılar. Konuşmala-
rın ardından salona söz verildi. İnşaat Mühendisleri Ankara Şubesi tarafından  

yayımlanan “Güney Abi” adlı kitabı şubemizden 
temin edebilirsiniz.



H A B E R

Liselerde
Meslek Tanıtımı Yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi Mesleki Tanıtım Seminerleri kapsamında 
28 Mart 2016 Pazartesi günü Nermin Mehmet 

Çekiç Anadolu Lisesi’nde, 29 Mart 2016 Salı 
günü ise Celal Yardımcı Anadolu Lisesi’nde 
İnşaat Mühendisliği mesleği tanıtıldı. İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi adına tanı-
tımı Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Onur 
Özergene ve Odamız araştırma görevlilerinden 
Hüseyin Engin Sakın yaptı. 

Tanıtımda Ahmet Onur Özergene TMMOB 
ve İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat mühendis-
liğinin genel anlamda ne olduğu, etki alanları ve 
kapsamı hakkında geçmişten günümüze bilgiler 
verdi ve gelecekte bizi bekleyen yapıları anlattı. 
Tanıtımın ardından gerçekleştirilen soru-cevap 
bölümünde Ahmet Onur Özergene ve Hüseyin 
Engin Sakın öğrencilerin yönelttikleri soruları 
cevapladı.

23 Mart 2016 Çarşamba günü “Yurt Dışı 
İnşaat Mühendisliği Deneyimleri” söyleşisi ger-
çekleştirildi. Söyleşiye çoğunluğu öğrenci üye 
olmak üzere 120 civarı inşaat mühendisi ve in-
şaat mühendisliği öğrencisi katıldı. 

Söyleşi Şube Başkanımız Selim Tulumtaş’ın 
açılış konuşması ile başladı. Tulumtaş konuş-
masında yurtdışında çalışmanın meslektaş-

larımızın bir gerçeği olduğunu ancak bunun 
yanında ülkemize sahip çıkmanın çok önemli 
olduğunu söyleyerek sözü Anıl Uluşan’a bırak-
tı. Anıl Uluşan konuşmasında Türkmenistan 
ve Etiyopya’daki hayattan bahsetti ve orada 
çalışmış olduğu şantiyelerdeki deneyimlerini 
anlattı. Mesleğe yeni başlayacak olanların yaşa-
yabilecekleri sorunları ele alarak, bunlara karşı 
kendi çözümlerini aktardı. Öğrencilere yönelik 
olarak okul döneminde öğrenmelerinin önemli 
olduğu konularla ilgili görüşlerini ekledi. Taner 
Yıldırım ise genel olarak yurtdışında çalışmak-
tan korkulmaması gerektiğini, dünyayı anlamak 
için tek bir yere bağlı kalınmaması gerektiğini 
söyleyerek kendi bulunduğu Filipinler, Etiyopya, 
Laos, Tayland gibi ülkelerdeki deneyimlerini 
aktardı. Salonun soruları ve katkılarıyla devam 
eden söyleşi katılımcılara teşekkür edilmesi ile 
sona erdi.

Yurtdışı İnşaat Mühendisliği

Deneyimleri Söyleşisi
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21 Ocak 2016 Perşembe günü İMO KKM’de 
“İnşaat İskelesinin Bilgisayar Destekli Tasarımı” 
semineri düzenlendi. 98 üyemizin katıldığı se-
mineri İnş. Yük. Müh. Çağdaş İzbul verdi. İzbul, 
seminere katılan üyelerimize “Açılış, Projeye 
Başlangıç ve Proje Parametrelerinin Tanımlan-
ması; İnşaat İskelesinin Modellenmesi, Analiz ve 
Tasarımı; İnşaat İskelesinin 3B ve Yapı Görünüş 
Çizimlerinin Oluşturulması; İnşaat İskelesinin 
Hesap Raporlarının Oluşturulması” başlıklarında 
bilgiler verdi, yöneltilen sorular cevaplandı.

28 Ocak 2016 Perşembe günü İMO KKM’de 
“Çelik Üstyapılı Köprü Tasarımı ve İnşaatı” semi-
neri düzenlendi. 42 üyemizin katıldığı semineri 
Dr. İnş. Yük. Müh. Cenan Özkaya verdi. Özkaya, 
seminere katılan üyelerimize “Köprü Çelik Üst-
yapısı Tasarımı, Köprü Sismik İzolasyon Sistem 
Tasarım Esasları” başlıklarında bilgiler verdi, 
yöneltilen sorular cevaplandı.

7 Nisan 2016 Perşembe günü İMO KKM’de “Sulama Şebekelerinde Basınçlı 
Boru Çapı Optimizasyonu Hesap Yöntemi ve INOP Program Tanıtımı” semi-
neri düzenlendi. Semineri İnş. Müh. Kazım Karaağaç verdi. Karaağaç, semi-
nere katılan üyelerimize “Neden boru çapı optimizasyonu gereklidir?, Neden 
optimizasyon programı kullanmalıyız?, Neden boru basınç sınıflarını dikkate 
almak gerekir?, Boru çapı optimizasyonunun matematiksel altyapısı, Uygu-
lamalı örnek hesap yöntemi, Program tanıtımı” başlıklarında bilgiler verdi, 
yöneltilen sorular cevaplandı.

İnşaat İskelesinin

Bilgisayar Destekli Tasarımı Semineri

Çelik Üstyapılı

Köprü Tasarımı ve İnşaatı Semineri

Sulama Şebekelerinde Basınçlı Boru 

Çapı Optimizasyonu Hesap Yöntemi ve 

INOP Program Tanıtımı Semineri
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14 Nisan 2016 Perşembe günü İMO KKM’de 
“Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, 
Çözüm Önerileri” semineri düzenlendi. Nihat 
Ataman sunduğu seminerde üyelerimize “ÇED 
nedir?, Kısaca ÇED Yönetmeliği, Ülkemizdeki 
uygulamaları, ÇED raporunda neler yer alır?, 
ÇED raporu nasıl değerlendirilir?, Sorunlar ve 
Öneriler” başlıklarında bilgiler verildi, yöneltilen 
sorular cevaplandı.

21 Nisan 2016 Perşembe günü İMO KKM’de “Ba-
lık Geçitlerinin Tasarımı” semineri düzenlendi. Yak-
laşık 20 üyemizin katıldığı semineri Dr. Taylan Ulaş 
Evcimen verdi. 

Evcimen, seminere katılan üyelerimize “Balık 
Geçitleri, Mevcut Durum ve Tasarı Kıstasları, Balıklar 
ve Göç, Balıkların Duyu Organları, Balık Geçidinin 
Parçaları, Doğala Benzer Balık Yolları, Teknik Balık 
Yolları, Balık Geçidi Tasarımında Kurallar, Balık Ge-
çidi Neden Çalışmaz, Mevcut Durum” başlıklarında 
bilgiler verdi, yöneltilen sorular cevaplandı.

22-24 Ocak 2016 tarihleri arasında İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Primavera” kur-
su verildi. Toplam 21 saat devam eden kursu İnş. 
Müh. Bahar Kızılırmak verdi.

Kızılırmak kurs süresince; “Primavera Ça-
lışma Alanı, Organizational Breakdown Stru-
cture (OBS), Enterprise Breakdown Structure 
(EPS),  Takvim, Kaynak, Yönetici Kategorileri, 
Proje & Aktivite Kodları, Proje ve İKY (İş Kırılım 
Yapısı – WBS), Aktiviteler, Kaynak, Harcama, 
İlişki, Kod, Doküman Atama, Aktivite Tipleri, 
Aktivite Tamamlanma Yüzdeleri, Aktivite Süre 

Tipleri, Gruplama, Sıralama ve Filtreleme, Hedef 
İş Programı, Proje Güncellemesi İlerlemelerin 
Analizi, Raporlar” başlıklarında bilgiler verdi. 

Ülkemizde ÇED Uygulamaları,

Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri

Primavera Kursu

"Balık Geçitlerinin Tasarımı" Semineri
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesince 
28-29 Ocak 2016 ve 31 Mart-1 Nisan 2016 tarih-
lerinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlığı 
Kursları düzenlendi. İMO Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen kursları İnş. Müh. Murat 
Karacaoğlu verdi. 

Karacaoğlu kurslarda 5627 Sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu ve Yönetmelikleri hakkında 
bilgi verirken uygulamaya ilişkin örnekler anlat-
tı. Kurs sonunda sınav yapıldı.

21 Mart 2016 tarihinde başlayan “Proje Çi-
zimlerinde Autolisp Uygulamaları” kursu İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde verildi. Toplam 
12 saat devam eden kursu İnş. Yük. Müh. Tolga 
Gürol verdi.

Gürol kurs süresince; “AutoLisp’e Giriş, Te-
mel AutoLisp Komutları (Değişkenler, Döngüler, 
Şartlar, Fonksiyonlar), AutoCAD Komut Yöne-
timi, AutoCAD Objelerinin Veritabanı Yönetimi, 
Arayüzler” başlıklarında bilgiler verdi. 

21 Mart 2016 tarihinde başlayan “Makro 
Programlama” kursu İMO Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde verildi. Toplam 24 saat devam eden 
kursu İnş. Müh. Kazım Karaağaç verdi.

Karaağaç kurs süresince; “Excel Uygulama-
ları, VBA Programlamaya Giriş, Değişkenler ve 
Komutlar, Döngüler ve Koşullar, Akış Kontrolü, 
Arayüzler, AutoCad ve VBA Programlama, VBA 
ile Birden Çok Programla Çalışma” başlıklarında 
bilgiler verdi. 

Enerji Kimlik Belgesi

Uzmanlığı Kursları

Proje Çiziminde

Autolisp Uygulamaları Kursu

Makro Programlama Kursu



G E N Ç  İ M OG E N Ç  İ M O

3 Mart 2016 Perşembe günü saat 18.00’de 
ODTÜ K1 binasında Yapı Topluluğu ve genç-İMO 
“Toplumcu Mühendislik” başlıklı ortak tanışma 
etkinliği gerçekleştirdi.

Program topluluk ve genç-İMO adına 
üniversite temsilcisi Yasin Akkuzu’nun açılış 
konuşmasıyla başladı. Daha sonrasında Hasan 
Akyar toplumcu mühendislik hakkında sunum 
gerçekleştirdi. Konuşmasında mühendislik ala-
nıyla ilgili ihale süreçlerine, “beyaz fil” olarak 
anılan gösteriş yatırımlarına, sürekli verimsiz 
harcamalar yaptıran yanlış kararlara değinen 
Akyar, toplumcu mühendisin kamunun parasını 
harcama bilincinde olması gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe İMO Ankara Şube adına yönetim 
kurulu üyeleri Emrah Alp ve Ahmet Onur Özer-
gene ile Şubemiz Araştırma Görevlisi Hüseyin 
Engin Sakın katıldı. Program koridorda yapılan 
kokteyl ve baret dağıtımı ile sona erdi.

25 Mart 2016 tarihinde ODTÜ İnşaat Mü-
hendisliği bölümü DR1 amfisinde “Mimar Koca 
Sinan Konferansı” gerçekleştirildi. Etkinlik 
süresinde Mimar Sinan’ın eserlerinden oluşan 
fotoğraf sergisi açıldı. Genç-İMO ve ODTÜ 
Yapı Topluluğu’nun ortaklaşa düzenlediği ve 
yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı etkinliğe ko-
nuşmacı olarak Erhan Karaesmen katıldı.

ODTÜ'de Tanışma 
Toplantısı Yapıldı

Mimar Koca Sinan
Konferansı



BÜLTEN ANKARA 15�

İMO Afyonkarahisar Temsilciliği, 31 Mart 2016 tarihinde genç-İMO 
etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar ilinde yeni yapılmakta olan Çim-
Sa’ya ait yeni çimento fabrikası inşaatına teknik gezi düzenlendi. Geziye 
Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Millik ve Özlem Özpınar, Afyon-
karahisar Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ali Ergün, Doktor Veli 
Başaran, Murat Hiçyılmaz ve yaklaşık 40 inşaat mühendisliği öğrencisi 
katılmıştır. 

12 Nisan 2016 İMO KKM Rüştü Özal Salonu’nda meslekte ilk beş yılında 
olan genç inşaat mühendislerinin sorunlarını, çalışma koşullarını ve çözüm 
önerilerini tartışması amacıyla “Genç Mühendisler Forumu” düzenlendi.

39 üyemizin katıldığı ve moderatörlüğünü İMO Ankara Şube Araştırma 
Görevlisi Hüseyin Engin Sakın’ın yaptığı forumda “Genç Mühendisler Ça-
lışma Grubu’nun geçmişte düzenlediği ve katkıda bulunduğu etkinlikler ve 
gelecekte yapılacak etkinlikler hakkında öneriler sunulması”, “mesleğimizin 
sorunları ve çalışma koşullarımız”, “Mesleğe Hazırlık Kursları” ve “KPSS’ye 
girecek meslektaşlar etkinliği” gündemleri tartışıldı. 

Forum yapılacak etkinlikler için takvim belirlenmesi, bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı 
hakkında öneriler alınması ile sona erdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 
Tesisleri’nde öğlen yemeği düzenlendi. Yemeğe 40 kişi katıldı. Yemeğin 
ardından “Mühendislik ve Kadın Olmak” konulu söyleşi düzenlendi. Söyle-
şide kadınlar deneyimlerini paylaştı.

Söyleşi İMO Ankara Şubesi Afyon Temsilciliği ve Afyon Kocatepe 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü işbirliği ile düzenlendi. Etkinliğin 
açılışını İMO Ankara Şubesi Afyon Temsilcisi Ayşegül Sevim yaptı. Se-
vim’in ardından Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Ayfer 
Örten, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden İnşaat Mühendisi Jale Güler, 
Afyonkarahisar Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden İnşaat Mühendisi Özlem 
Özpunar, AKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden Araştırma Görevlisi Şerife 
Gökçe söz aldılar.

Afyon'da Öğrencilere

Teknik Gezi Düzenlendi

Genç Mühendisler Forumu

Afyon Temsilciliği

"Mühendislik ve Kadın Olmak" Söyleşisi
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İnşaat Mühendisleri Odası
45. Olağan Genel Kurulu

İnşaat Mühendisleri Odası 45. Olağan Genel 
Kurulu, 25-27 Mart 2016 tarihlerinde, Anka-
ra’da yapıldı. İMO Teoman Öztürk Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul üç gün 
sürdü. 

25 Mart 2016 Cuma günü açılış töreniyle 
başlayan Genel Kurula 26 şube ve 116 temsil-
cilikten 440 delege katıldı. Genel Kurul Divan 
Başkanlığına Mustafa Selmanpakoğlu, yardım-
cılıklarına Berdan Dinçyürek, Ayşegül Yarıcı, 
yazman üyeliklere de Yusuf Yeşil ve Feride 
Betül Hacımusalar Yörükcü seçildi. Saygı duru-
şu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşma-
sını yapmak üzere kürsüye İMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat Ersan geldi.

Genel Kurula başarı dileklerini ileten Ersan, 
Oda Genel Kurullarının sadece seçme-seçilme 

ilişkisi nedeniyle oluşmadığını, mesleğimizin ve 
meslek örgütümüzün ihtiyaç duyduğu tartışma-
ların gerçekleştirildiği zeminler olduğunu be-
lirtti. Genel Kurulumuzun, ihtiyaç duyduğumuz 
tartışmalara tanıklık edeceğini, mesleğimize, 
meslektaşlarımıza katkı sağlayacağını, meslek 
örgütümüzün uzun soluklu yürüyüşüne yeni 
bir nefes katacağını ve mesleki kazanımlarla 
dolu onurlu tarihimizde yeni bir sayfa açacağını 
belirten Ersan, “Odamızın ayırt edici özellikleri 
arasında bulunan demokratik, katılımcı, özgür-
lükçü anlayış, bu genel kurulun da belirleyicisi 
olacak, her delege arkadaşım kürsüyü özgürce 
kullanacak, Odamıza yakışır, yapıcı tartışmalar 
olanca samimiyeti ile yaşanacaktır” dedi. 

Meslek odalarının her dönem, siyasi ikti-
darları rahatsız ettiğini,  meslek odası – siyasi 
iktidar çelişkisinin miladının mevcut hükümet 
dönemi olmadığını kaydeden Ersan bunun; 
odaların siyasi iktidarların karar ve tasarruflarını 
kamu adına denetlemesi, toplum yararına gör-
mediği projelere itiraz etmesi ve pek çoğunu 
yargıya taşımasından kaynaklandığını vurgu-
ladı. Türkiye gibi demokrasinin içselleşmediği, 
hak arama ve örgütlenme kültürünün gelişme-
diği, mesleki örgütlenmelerine bile mesafeli 
yaklaşıldığı bir ülkede iMO’nun altmış iki yıldır 
varlığını sürdürüyor olmasının bile başlı başı-
na kayda değer olduğunun altını çizen Ersan, 
“İnsanı değil rantı merkezine alan yaklaşımdan 
kanal İstanbul gibi fantezi projelere, AVM’lerin, 
rezidansların kuşatması altındaki kentlerden, 
kentlilerin ortak yaşam alanlarının talanına, 
kıyıların yapılaşmaya açılmasından imara ve 
yapılaşmadaki plansızlığa ve hukuksuzluğa, 
meslek odalarının vesayet altına alınmasından 
yapı üretim ve denetim süreçlerindeki zaafa 
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kadar geniş yelpazeye yayılan sorunlarla karşı 
karşıya bulunuyoruz” dedi.

İnşaat mühendisleri var olduğu, nefes aldığı 
sürece, inşaat mühendislerinin tek ve merkezi 
örgütü İMO ayakta kaldığı sürece, insana, top-
luma zarar veren bütün projelere karşı mesleki 
ve hukuki mücadelemizin süreceğini belirten 
Ersan, “Parlamenter demokrasinin neredeyse 
askıya alındığı, topluma başkanlık sisteminin 
dayatıldığı, kuvvetler ayrılığı ilkesinin açıktan 
ihlal edildiği, farklı düşünenlerin toplumsal 
yaşamdan tecrit edildiği, bildiri yayınlayan 
akademisyenlerin evlerine baskın düzenlendiği, 
gazetecilerin cezaevine konulduğu, her türlü 
demokratik gösterinin yasaklandığı, polis şid-
detinin sıradanlaştığı bir ülkeyle karşı karşıya 
bulunuyoruz” dedi.

Ersan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumu kamplaştıran, toplumu etnik ve 
dini kökenine göre bölmeyi hedefleyen, bir 
başkasını düşmanlaştırarak, ötekileştirerek güç 
sağlamaya çalışan anlayışın egemenliğindeki 
bir ülkede barış ve kardeşlikten söz etmek 
mümkün değildir. Bizler de bu çağdışı, yasak-
çı anlayışlar karşısında, sağlıklı kentleşme ve 
güvenli yapılaşmanın sağlandığı, insanca ve 
hakça bir düzenin kurulduğu bir ülke düşlüyo-
ruz. Bu ülkeyi yaratmak için, öncelikle 12 Eylül 
darbe hukukuyla hesaplaşmak, başta 12 Eylül 
Anayasası olmak üzere, darbe döneminin bütün 
kurum ve kanunlarını ortadan kaldırmak gerek-
mektedir. Ülkemizin özgürlükçü, eşitlikçi, sosyal 
adaletçi, demokratik bir Anayasa ihtiyacı bu-
lunmaktadır. Türkiye’nin Kürt sorununu barışçı, 
eşitlikçi temelde acilen çözüme kavuşturması, 
silahların susması, ortak geleceği inşa edecek 
duygudaşlığın tesisi gerekmektedir. Demokra-
tikleşmeye paralel olarak, kamu ihale sistemi ile 
birlikte, kamu otoritesinin merkezi ve yerel dü-
zeyde karar alma süreçlerinin şeffaflaştırılması 
ve katılımcılığa açık hale getirilmesi, Meslek 

odalarının, üniversitelerin sürece dahil edilmesi, 
Yapı denetim sistemi ile işçi sağlığı, iş güvenli-
ği mevzuatının ihtiyaca göre düzenlenmesini, 
denetimlerin işlevli kılınması, Doğayı ve kentsel 
değerleri yok eden projelerin iptal edilmesi, 
Üniversite eğitiminin sorunlarının çözülmesi 
doğrultusunda adım atılması, meslektaşlarımı-
zın maruz kaldığı düşük ücretlerle ve sağlıksız 
koşullarda çalıştırılmasının önüne geçilmesi, 
deprem önlemlerinin eksiksiz alınması, yapıları-
mızın ve kentlerimizin deprem gerçeğine göre 
düzenlenmesi sağlanmalıdır.”

Nevzat Ersan’ın konuşmasının ardından 
Divan tarafından, Genel Kurul’a gönderilen me-
sajlar okundu. Daha sonra kürsüye, Genel Kuru-
lumuzu selamlamak üzere gelen konuklarımız; 
HDP Parti Meclisi Üyesi Orhan Çelebi, EMEP 
Genel Başkan Yardımcısı Fevzi Ayber, Kıbrıs 
İMO Başkanı Seran Aysal, Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu, ÖDP Başkanlar Kurulu 
Üyesi Önder İşleyen ve CHP Mersin Milletvekili 
Serdal Kuyucuoğlu gelerek başarı dileklerini 
ilettiler.

Konuşmaların ardından Divan’a sunulan 
önerileri görüşmek üzere; Yönetmelikler Ko-
misyonuna; Abdullah İncir, Osman Murat Kaya, 
Murat Serdar Kırçıl, Emrah Alp ve Orhan Şen-
kaya, Örgütlenme Komisyonuna; Şenol Adanur, 
Mahir Esmer, Baykal Hancıoğlu, Mahir Kay-
gusuz ve Hüseyin Kuzu, Bütçe Komisyonuna; 
Temel Pirli, Okan Çağrı Bozkurt, Ceren Narin, 
Zülküf Murat Kahraman ve Arslan Dilaver, Ana 
Sorunlar Komisyonuna; İsmail Uzunoğlu, Özgür 
Topçu, Eylem Gümüş, Birol Bora ve Rojda Var-
han seçildi.

Genel Kurulun “44. Dönem Çalışma Raporu-
nun okunması ve görüşülmesi”  başlıklı gündem 
maddesinde, Genel Kurulun oy birliğiyle aldığı 
karar doğrultusunda, İMO Yönetim Kurulu Sek-
reter Üyesi Bülent Tatlı tarafından rapor özet 
olarak sunuldu. Sunumun ardından çalışma 
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raporunun görüşülmesine geçildi. Bu bölümde 
söz alan üyeler; Birol Bora, Çağdaş Kaya, Ok-
tay Gülağacı, Hasan Akkar, Mete Akalın, Erol 
Menteş, Nusret Suna, Sinan Tarı, Mert Nedim 
Alhas, Abdullah İncir, Gürkan Erdoğan, Nur-
gül Atabay, Serdar Atilla Erdem, Nihat Çolak, 
Osman Murat Kaya, Ali Ergin Açan söz alarak 
görüş belirtti.

Daha sonra Denetleme Kurulu Başkanı Mü-
cahit Akkoç kürsüye gelerek Denetleme Kurulu 
Raporunu Genel Kurula sundu. İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Nevzat Ersan’ın değerlendirme 
konuşmasının ardından Yönetim Kurulu, Genel 
Kurulun oybirliğiyle aklandı.

Genel Kurulda oluşturulan bir heyet, Anka-
ra’da katliamların gerçekleştirildiği Gar Önü, 
Merasim Sokak ve Güvenpark önüne karanfil 
bırakmak üzere görevlendirildi. Heyet kaybet-
tiklerimizin anısına katliamların gerçekleştiği 
noktalarda anma gerçekleştirdi.

Genel Kurulun ikinci günü komisyonlar 
sırayla raporlarını sundu. Yönetmelikler Komis-

yonu Sözcüsü Osman Murat Kaya, Örgütlenme 
Komisyonu Sözcüsü Baykal Hancıoğlu, Ana 
Sorunlar Komisyonu Sözcüsü Özgür Topçu ve 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü Okan Çağrı Bozkurt 
raporlarını sunarak verilen önergelerle ilgili 
sunumlarını yaptılar. Delegelerin verilen öner-
gelerle ilgili görüşlerini belirtmelerinin ardından 
önergeler oylamaya sunuldu.

Son gündem maddesi olarak Oda yetkili 
kurulları için adayların isimleri okundu. Yedi 
kişilik Oda Yönetim Kurulu üyeliği için 29; yedi 
kişilik Oda Yönetim Kurulu yedek üyeliği için 
14; beş kişilik Oda Onur Kurulu üyeliği için 19; 
beş kişilik Oda Onur Kurulu yedek üyeliği için 9; 
dokuz kişilik Oda Denetleme Kurulu üyeliği için 
25; dokuz kişilik Oda Denetleme Kurulu yedek 
üyeliği için 6; üç kişilik TMMOB Yönetim Kurulu 
üyeliği için 10; bir kişilik TMMOB Yüksek Onur 
Kurulu üyeliği için 3; bir kişilik TMOOB Denetle-
me Kurulu üyeliği için 4; 15 kişilik Oda Danışma 
Kurulu üyeliği için 47 aday çıktı.

27 Mart 2016 Pazar günü saat 09.00’da 
başlayan oy verme işlemleri saat 17.00’de ta-
mamlandı.
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TMMOB

İnşaat Mühendisleri Odası

45. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

10 Ekim katliamında yaşamını yitiren 

meslektaşlarımız Başak Sidar Çevik ve Güney 

Doğan’ın anısına saygıyla...

Odamız; örgüt içi demokrasisi güçlendiril-
miş, demokratik katılımcılık anlayışını benimser. 
“Birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte 
yönetme” temel ilkemizden hiçbir zaman ödün 
vermeden, İnşaat Mühendislerinin mesleki sos-
yal gelişmelerini sağlamayı ve uzmanlık alan-
larını toplum yararına kullanmalarını amaçlar. 
Mesleğimizin ve örgütümüzün muhatap olduğu 
politikaların, ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve 
siyasal sorunlardan bağımsız ele alınamayacağı 
bilinmektedir, ülke ve halkın sorunları üzerine 
politikalar geliştirip, çözüm önerileri getiren, 
insan hakları, kamusal alanın genişletilmesi ve 
demokrasi mücadelesinde aktif olarak yer alan 
bir örgütlenme olma sorumluluğunu 45. Dö-
nemde de sürdürmekte kararlıdır.

Ülkemiz ve Ortadoğu coğrafyası, 2008 
krizi sonrası dönemde, uluslararası sermaye-
nin oyunlarına sahne olmayı sürdürmektedir. 
Irak işgali ile başlayan Ortadoğu ve bölgenin 
yeniden tasarlanması süreci Suriye noktasında 
çıkmaza girmiş, bölgemizden başlayarak tüm 
dünya ülkelerini 3. Dünya Savaşının eşiğine ge-
tirmiştir. Küresel aktörler Suriye üzerine politi-
kalarında anlaşamamış ve yine halkların payına 
yokluk, sürgün, acı ve ölümlerden başka bir şey 
düşmemiştir.

Dün Irak’ta bugün Suriye’de Ortadoğu 
halklarının kaderi üzerinden çıkar devşirmeye 
çalışan zihniyet bugün savaşı ülkemize getirmiş, 
içinden çıkılmaz bataklığın ortasına sürüklemiş-
tir. 7 Haziran sonrası süreçte “istikrar” açıklama-
larının peşi sıra gelen Suruç’la başlayan Diyar-

bakır, Ankara, Sultanahmet ve İstiklal’e kadar 
yayılan katliamlarla savaş politikalarının en ağır 
bedeli yine halkımıza ödetilmiştir.

Siyasal iktidar 14 yıllık politikaları süresinde, 
tüm muhalif sesleri susturma, tüm toplumu 
zapt-u rapt altına alma çabaları hız kesmeden 
devam etmiştir. Akademisyenlerden, gazeteci-
lere, sendikalardan meslek örgütlerine tüm kişi 
ve kurumlar hedef tahtasına oturtulmuş, yok 
sayılıp yok edilmek istenmiştir. Tam da bu se-
bepten ötürüdür ki, emekten, halktan ve kamu 
yararından taviz vermeyen tutumu sebebiyle 
TMMOB sürekli iktidarın gündeminde olmuş 
ve her fırsatta yeni bir torba içine konulmaya 
çalışılmış, itibarsızlaştırıp etkisizleştirilmek is-
tenmiştir.

Emeğe yönelik saldırılar had safhaya ulaş-
mış, iş cinayetleri fıtratlaştırılmış, ölüm emekçi-
lerin kaderi haline getirilmek istenmiştir. İş cina-
yetlerinde emekçilerimiz katledilirken, hayatta 
kalanların tekmelenmesi “ihmal” edilmemiştir. 
Önümüzdeki süreçte gündemleşecek olan Özel 
istihdam Bürolarıyla ise taşeron uygulama da 
yeni bir boyuta geçmenin, işçi güvenliğini hiç-
leştiren ve geleceksizliği garantileyen yasa ve 
uygulamalarla da sömürüde yeni bir boyut atla-
manın hesapları yapılmaktadır.

Sokağa çıkma yasakları ve fiili OHAL uygu-
lamalarıyla insanlarımız katledilmiş, darbe dö-
nemlerini aratmayan uygulamalar hayata ge-
çirilmiş, iktidar içerde ve dışarıda devam eden 
savaş politikalarıyla kendi varlığını sürdürmeye 
çalışmıştır. Bunca katliam, ölüm acı yetmezmiş 
gibi, insanların acıları dinmeden bölge halkı 
göçe zorlanmıştır. Kentlerde alınan acil kamu-
laştırma kararları sonrası TOKİ devreye sokul-
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mak istenmekte, yıkımlar üzerinden rant dev-
şirme zihniyeti tüm çirkinliğiyle sergilenmeye 
devam ettirilmektedir. Yine bu bölgelerin kaderi 
de ülkemizdeki pek çok pratikten de bildiğimiz 
üzere kimliksizleştirilmek istenmektedir.

14 yıllık tahakkümün sonunda taciz ve teca-
vüz normalleştirilmiş, kadın cinayetleri sıradan-
laştırılmış, ülkemiz kadınları korunmak yerine 
tahrik ve iyi hal indirimleri ile bir kez daha kat-
ledilmiştir. Devletin ilgili organlarından sapkınca 
açıklamalarla, yaşananlar topluma kanıksatıl-
maya çalışılmıştır. Pek çok olay ya üzeri kapatıl-
maya çalışılmış ya da bilinçli bir siyasetin ürünü 
olarak yok sayılmıştır.

Emeğe düşman, insana düşman, doğaya 
düşman, yaşama düşman politikalar,  görülme-
miş bir pervasızlıkla sürdürülmektedir. İhtiyaca 
cevap vermekten uzak, sürdürülebilir olmayan 
HES projeleri, Nükleer ve Termik Santraller, 
Kanal İstanbul, 3. Havalimanı, 3.Köprü, Yeşilyol, 
gibi doğa talanı ile rant sağlayacak uygulama-
lar ortak değerlerimizi tüketerek yok etmeye 
devam etmektedir. Munzur özelinde olduğu 
gibi, toplumun belli kesimi için önemli olan tüm 
yapılar bir bir yok edilmektedir. Cerattepe’de 
ağacına, havasına, yaşamına sahip çıkan halkın 
direnişi, iktidarın baskı aygıtlarıyla bastırılmak 
istenmiş, polis copunun, gazın, TOMA’nın hedefi 
olmakla birlikte, yargı süreçlerini hiçe sayan bir 
dikta anlayışının uygulamalarıyla pasifize edil-
meye çalışılmıştır. Direnişin giderek büyümesi 
ve yeni bir muhalefet cephesinin gelişme ihti-
mali AKP’yi geri adım atmaya zorlamıştır.

Tüm bu uygulamalar neticesinde mesleği-
miz ve meslektaşlarımız da neo-liberal politika-
lar ve uygulayıcıların en büyük mağdurlarından 
olmuşlardır. Ülke ekonomisi inşaat sektörü 
üzerinden sürdürülmeye çalışılmaktadır. İnşaat 
özelinden başlayarak, ekonomik sistemin de-
vamı için bilimsel bilgi ve bilgiyi üreten odalar 
ve meslek insanları yok sayılmıştır. Meslek 
eğitimindeki konularda keyfi kararlarla meslek 

eğitimi niteliksizleştirilmiş, hemen hemen her 
üniversitede bir inşaat mühendisliği bölümü 
açılmıştır. Mantar biter gibi açılan üniversiteler 
teknik ve donanım açıdan yetersiz eğitimlerle 
mesleğin niteliğini düşürürken, ucuz işgücü ve 
taşeron uygulamaları mesleğin hak ve sorumlu-
luklarına ilişkin tam bir kaos hali yaratmaktadır.

45. Olağan Genel Kurulumuz, meslek örgü-
tümüzün;

• Ülkemizde demokrasi ve özgürlük mü-
cadeleleri,

• Eğitim Politikaları,

• Yapı Denetim Yasası ve Yönetmelikleri,

• İmar Yasası ve Yönetmelikleri,

• Kentsel Dönüşüm Yasası,

• Enerji Politikaları,

• Meslektaşlarımızın Özlük Haklarına Yö-
nelik Yasal

Düzenlemeler,

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikaları,

• Kamu İhale Yasası,

• Bilirkişilik Kanunu,

• Mesleki Denetim Yasası,

• Mesleki Yeterlilik Yasası

gibi gündeminde olan konularda bilgilen-
dirme ve mücadelesini sürdürme konusundaki 
çabalarının devam etmesi gerektiğini,

Gücünü aldığı örgütlülüğünü güçlendirmek 
adına Genç-İMO ve Genç Mühendisler çalışma-
larını yoğunlaştırarak sürdürmesini,

Taşeronlaştırma, özelleştirme vb. alanlarda 
kamu yararını hiçe sayan uygulamalara karşı 
savunduğu emek eksenli hattı korumasını ve 
geliştirmesini,
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Mühendislerin de aralarında bulunduğu 
kamu çalışanları özelinde yaşanan sendikasız-
laştırma, görev alanı dışında çalıştırılma, keyfi 
sürgünler vb. alanlarda mücadeleyi sürdürme-
sini ve sendikal alanda faaliyet yürütülmesini 
desteklemesini,

Ülkenin bağımsızlığına, ülke kaynakları ve 
toplum çıkarlarının gözetilmesini, demokrasi 
talebini, insan hak ve özgürlüklerinin savunul-
masını, bilimin yol göstericiliğine önem ve özen 
gösterilmesini,

Odayı vesayet altında bırakabilecek yakla-
şımlardan ve ilişkilerden uzak durulmasını,

Başta TMMOB ve bağlı Odaları olmak üzere, 
diğer meslek kuruluşları, sendikalar ve demok-
ratik kitle örgütleriyle iş birliği ve güç birliğini 
artırmasını,

Üyeleşme oranının artırılması doğrultusunda 
çalışmalar yapmasını,

Üye-Oda ilişkilerinde, üyenin işlerini ko-
laylaştırmasını, bütün üyelere eşit mesafede 
durmasını,

Kolektif, üretken, ve uyumlu bir tarz’a sahip 
olmasını,

Merkezi-demokratik yapımızın korumasını 
ve geliştirmesini,

Üye ve toplumun odamız faaliyetlerini ya-
kından takip edebilmesi için yayın organlarının 
ve sosyal medyanın aktif bir şekilde kullanılması 
için çalışmalar yapılmasını, acil ve temel sorun-
lar kapsamında değerlendirmektedir.

Meslek örgütlülüğümüz; temel şiarı olan “Bi-
limi ve tekniği rantın değil, emeğin hizmetine 
sunma” ilkesinden taviz vermeden, ilerici, yurt-
sever, devrimci bir yön göstericilikle mücadele 
ve örgütlüğünü gündeminde tutmaya devam 
edecektir.
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Bölüm  Başkanları 
3. Toplantısı Gerçekleştirildi

İnşaat mühendisliği eğitiminin her yönüyle 
ele alındığı ‘Bölüm Başkanları Toplantısı’nın 
üçüncüsü 26–27 Şubat 2016 tarihlerinde, Anka-
ra’da düzenlendi. 

Oda Merkezimiz tarafından düzenlenen 
bölüm başkanları toplantısının ilki 22 Eylül 2011 
tarihinde Muğla’da, ikincisi de 18-19 Ocak 2014 
tarihinde Antalya’da yapılmıştı. Katılımcıların 
büyük ilgi gösterdiği ve konuların canlı tartış-
malarla ele alındığı 3. Bölüm Başkanları Top-
lantısı İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda 
yapıldı.

Odamızın, inşaat mühendisliği eğitiminin 

sorunlarını tespit etmek, çözüm önerileri geliş-
tirmek ve yeni bir vizyon oluşturmak amacıyla 
düzenlediği 3. Bölüm Başkanları Toplantısında, 
60 katılımcı yer aldı. İMO İnşaat Mühendisliği 
Eğitimi Kurulunun hazırlamakta olduğu “İnşaat 
Mühendisliği Vizyon Raporu-2016” toplantıda 
bölüm başkanlarının görüşüne sunularak tartış-
maya açıldı.

Toplantı, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nev-
zat Ersan, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Güney Özcebe ve İnşaat Mü-
hendisliği Eğitimi Kurulu Raportörü Yrd. Doç. 
Dr. Halit Cenan Mertol’un açılış konuşmalarıyla 
başladı.
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Açılışta konuşan İMO Yönetim Kurulu Başka-
nı Nevzat Ersan, eğitim sıralarından başlayarak 
mesleğimizi olumsuz yönde etkileyen sorunla-
rın çözülmesinde, mühendisleri yetiştiren ve on-
lara hayatı öğreten, yön veren akademisyenlerin 
görüş ve düşüncelerinin büyük bir öneme sahip 
olduğunu belirterek, “Devasa büyüklüğe sahip 
ve çok yönlü bir eğitim sorunuyla karşı karşıya 
olduğumuzun farkındayız. Eğitim ülkemizin en 
önemli sorunlarından biridir; sadece mühen-
dislik eğitimi değil, okul öncesinden başlayarak 
eğitimin bütün aşamaları sıkıntılıdır. Ne yazık ki 
sorunlara kaynaklık eden asıl neden ülkemizin 
eğitim politikasıdır” dedi. Ersan, inşaat mühen-
disliği eğitiminin düzeyi ve niteliği ile ilgili farklı 
yaklaşımların bu toplantı zemininde özgürce 
dile getirileceğine, çözüm önerilerinin toplantı 
sonuç bildirgesinin belirleyicisi olacağına inan-
dığını belirtti.

İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Güney Özcebe düzenlenen bu top-
lantının önemine değinerek iki gün boyunca 
gerçekleştirilecek tartışmaların inşaat mühen-
disliği eğitimi için gerekli olduğunu kaydetti. 
İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu Raportörü 
Yrd. Doç. Dr. Halit Cenan Mertol ise Odamızın 
bu konuda yaptığı faaliyetleri hatırlatarak İnşaat 
Mühendisliği Eğitimi Sempozyumları, Bölüm 
Başkanları Toplantıları ve daha önce yayımla-
nan Vizyon Raporu-2014 hakkında bilgilendir-
mede bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından İnşaat Mü-
hendisliği Eğitimi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erdem 
Canbay’ın yaptığı İnşaat Mühendisliği Eğitimin-
de Durum Tespiti sunumuyla başlayan 1. oturum 
görüş, öneri ve tartışmalarla gerçekleştirildi.

2. oturumda ise “İnşaat Mühendisliği Eğiti-
minde Ne Öğretilmeli?” başlığıyla yapıldı. Bu 
oturumda İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu 
Üyesi Dr. Rıza Secer Orkun Keskin bir sunum 

yaptı. Toplantının 3. oturumunda Bölüm Baş-
kanları Sunumları yapıldı.

27 Şubat 2016 Cumartesi günü devam eden 
toplantının 4. Oturumunda “İnşaat Mühendisliği 
Eğitimi Nasıl Öğretilmeli?” başlığı tartışıldı. Bu 
oturumda İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu 
Üyesi Yük. İnş. Müh. Mustafa Çobanoğlu ve İn-
şaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu Raportörü Yrd. 
Doç. Dr. Halit Cenan Mertol birer sunum yaptı.

5. ve son oturum olan “Beklentiler ve So-
nuç” başlığında Bölüm Başkanlarının görüşleri 
alındı.

Toplantıya katılan inşaat mühendisliği bö-
lüm başkanları, Odamızın “Vizyon Raporu” 
çalışmaları için memnuniyetlerini dile getirir-
lerken toplantının inşaat mühendisliği eğitimi 
için önemli ve memnuniyet verici olduğunu 
belirttiler.

Toplantıda alınan görüşlerin de hazırlanan 
Vizyon Raporu-2016’ya eklenmesiyle birlikte 
raporun son hali yayımlanacaktır.
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İMO 44. Dönem
4. Danışma Kurulu Toplantısı

Oda merkezimiz  44. Dönem son Danışma 
Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, 45. 
Dönem Genel Kurul hazırlık çalışmalarının de-
ğerlendirilmesi gündemiyle, 24 Mart 2016 tari-
hinde, İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda 
yapıldı.

Divan Başkanı Dr. Işıkhan Güler’in açılışıyla 
başlayan toplantıya, Danışma Kurulu üyeleri 
ile çağrılı üyelerle birlikte 103 üye katıldı. Açılış 
konuşmasını yapan İMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nevzat Ersan; Şubelerde, dönemi birlikte 
tamamladıkları ve dönem içerisinde önemli 
destekler veren, hali hazırda görev yapan veya 
görevini bir başka arkadaşlarına devretmiş olan 
üyelerimize teşekkür etti. Genel kurullarımızın 
örgütümüz için dönüm noktası olduğunu be-
lirten Ersan, “Genel Kurullarımız sadece birer 
seçme ve seçilme amacıyla yapılan birliktelikler 
değil, aynı zamanda Odamızın politikalarının 
şekillendiği, bir sonraki yönetimin bir sonraki 
dönemin genel mücadele hattının çizildiği, eği-
limlerinin tespit edildiği ve geleceğe devredildi-
ği ortak toplantılardır” dedi. 45. Dönem Genel 

Kurulunda, oldukça önemli kararların altına 
imza atılacağını düşündüklerini kaydeden Er-
san, “Bu hem yeni dönemin şekillenmesi açısın-
dan hem de yeni dönemin politikalarının ve ana 
sorunlarının belirlenmesi açısından önemlidir” 
diye konuştu.

Toplantıda İMO Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe-
gül Bildirici Suna; Genel Kurul’da Yönetmelikler 
Komisyonu, Örgütlenme Komisyonu, Bütçe 
Komisyonu’na sunulacak olan önergeler ile ilgili 
bir sunum yaptı.

Toplantıda kurul üyelerinin gündeme ilişkin 
görüş bildirmelerine geniş yer verildi. Umut 
Yılmaz Deveci, Rezan Bulut, Cevat Öncü, Fik-
ret Kemal Yıldırım, Gülay Özdemir, Mehmet 
Albayrak, Mutlu Bilgin, Ömer Zafer Alku, İlhan 
Tohumcu, Nusret Suna, Mustafa Yaylalı, Hasan 
Akyar, İhsan Kaş, Gürkan Özcan, Gürkan Erdo-
ğan söz aldı.

Toplantı İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nev-
zat Ersan’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.
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genç-İMO 9. Öğrenci Meclisi’ne hazırlık 
amacıyla yapılan Üniversite Temsilci-
leri Toplantısı 13 Şubat 2016 tarihinde, 

Ankara’da gerçekleştirildi. 

Genç-İMO 8. Dönem Konseyi tarafından 
düzenlenen ve geçtiğimiz Ocak ayında yapı-
lan genç İMO Temsilci seçimlerinde belirlenen 
üniversite temsilcilerinin katıldığı toplantı İMO 
Rüştü Özal Konferans Salonu’nda yapıldı. 

Toplantıya 41 üniversite temsilcisinin yanı 
sıra İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan, 
Sekreter Üye Bülent Tatlı, Sayman Üye Cihat 
Mazmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşegül 
Bildirici Suna, Tansel Önal, Necati Atıcı ve İMO 
Genel Sekreter Yardımcısı Serap Dedeoğlu 
katıldı.

genç-İMO Öğrenci Konseyi Üyelerinden 
Oğulcan Ayazoğlu, Ülkü Can ve Mehmet Can 
Akıncı’nın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda 
açılış konuşmasını Konsey Başkanı Oğuz Düztaş 
yaptı.

Açılış konuşmasının ardından gündem mad-
deleri doğrultusunda yürütülen toplantıda üni-
versite temsilcileri kendilerini tanıtarak geçtiği-
miz yıl içinde bağlı şubelerinde gerçekleştirilen 
faaliyetler ve örgütlenme çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. 

Toplantıda, 5-6 Mart 2016 tarihinde gerçek-
leştirilecek olan 9. genç-İMO Öğrenci Meclisi’nin 
gündem ve organizasyonu planlandı. genç- İMO 
Konseyi tarafından Meclis’te sunum yapılmak 
üzere belirlenen konular için temsilciler arasın-
da görevlendirilme yapıldı.

genç – İMO Üniversite 
Temsilciler Toplantısı 
Ankara’da Gerçekleştirildi
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genç-İMO
9. Öğrenci Meclisi

genç-İMO 9. Öğrenci Meclisi, 5-6 
Mart 2016 tarihlerinde, Antalya’da 
gerçekleştirildi. Üniversite temsilcisi 

genç-İMO’luların katıldığı Meclis’te çeşitli konu 
başlıkları, yoğun katılımla gerçekleştirilen tar-
tışmalarla ele alındı. Konsey seçimi için sandık 
başına giden genç-İMO’lular, yeni genç-İMO 
Öğrenci Konseyini belirledi. 

Bu yıl 9.’su düzenlenen genç-İMO Öğrenci 
Meclisi, 5 Mart 2016 Cumartesi günü düzen-
lenen açılış töreniyle başladı. Divan seçiminin 
ardından açılış konuşmalarına geçildi.

 Açılışta ilk olarak genç-İMO 8. Dönem Kon-
sey Başkanı Oğuz Düztaş bir konuşma yaptı.  
Düztaş’tan sonra kürsüye gelen İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Nevzat Ersan Meclis’e başarı 
dileklerini sundu. İnşaat Mühendisleri Odası’nın 

her türlü görüş ve düşünceye sahip üyelerden 
oluşan ve bunu zenginlik olarak kabul eden bir 
meslek örgütü olduğunun altını çizen Ersan, 
ortak paydanın inşaat mühendisliği mesleği 
olduğunu söyledi. Genel kurulların her görüş ve 
düşünceye sahip üyelerimizin özgürce kendi-
lerini ifade ettikleri kürsüler olduğunu belirten 
Ersan, genel kurulların ayrışma değil birleşme 
amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

10 Ekim Ankara Katliamına ilişkin gündem 
maddesinde 8. Dönem Konsey Üyesi Gizem 
Sığla Açıkelli  bir sunum gerçekleştirdi. Açıkelli, 
katliamda hayatını kaybeden inşaat mühendisi 
öğrencileri Başak Sidar Çevik ve Güney Doğan 
şahsında, tüm yitirdiklerimizi andı.

 Konsey adına yapılan bir diğer sunum da 8. 
Dönem Konsey Üyesi Mehmet Can Akıncı tara-



BÜLTEN ANKARA 27�

fından yapıldı. Akıncı; TMMOB, İMO, genç-İMO 
örgütlülüğüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

 8. Dönem Konsey’inden Tolga Yılmaz 
genç-İMO 8. Dönem Çalışma Raporunu Meclis’e 
sundu. Çalışma Raporunun okunmasının ardın-
dan oturumlara geçildi.

 Meclis’te;

 -Mühendisin Değerleri; Mühendislik Etiği, 
Toplumcu Mühendislik

-Mühendisin Sorunları; Öğrenci Sorunları, 
İnşaatta Yüksek Topuklar, Mühendisliğin Sınıfsal 
Konumu

-Mühendislik Eğitimi; İnşaat Mühendisliği 
Eğitimi ve Referans Yönetmeliği, İnşaat Mühen-
disliği Öğrenci Yarışmaları, Mühendislik Eğiti-
minde İntörn Mühendislik

-Yaşam ve Ekoloji; Karadeniz’in Asi Suları, 
Nükleer Enerji, İş Cinayetleri

-Güvenli Yapı; Türkiye Depreme Hazır Mı, 
Yapı Denetim Mekanizması

-Kentleşme ve Restorasyon; Yüksek Yapılaş-
manın Getirdiği Altyapı Sorunları, Raylı Sistem-

ler, Tarihi Yapıların Korunması

 konu başlıklarında sunumlar yapıldı. Su-
numların sonunda katılımcıların görüş ve öneri-
leri alındı. 

6 Mart 2016 Pazar, 9. Öğrenci Meclisi Sonuç 
bildirgesinin Divan tarafından okunmasıyla 
Meclis’in ikinci günü başladı. Okunan bildirgeye 
ilişkin temsilciler tarafından görüş ve öneriler 
tartışıldı. Konsey seçimi için adayların konuşma-
larının ardından seçime geçildi. 9. Öğrenci Kon-
seyi için 7 asil ve 7 yedek aday arasında yapılan 
seçimde 5 asil ve 5 yedek üye, temsilcilerin 
oylarıyla belirlendi. Buna göre resmi olmayan 
seçim sonuçları şöyle:

Asil üyeler;

Saim Kaymak

Oğuz Kır

Onur Aktolun

Mizgin Bektaş

Mehmet Can Akıncı 

Yedek üyeler;

Tolga Kanpolat

Ali Korkut
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Mustafa Ali Kabukçu

Yasin Akkuzu

Merve Kara  

Genç-İMO 9.Öğrenci Meclisi Sonuç 
Bildirgesi

genç-İMO 9. Öğrenci Meclisi 5-6 Mart ta-
rihleri arasında 9. Dönem öğrenci konseyini 
seçmek ve mühendislik adına görüş bildirmek 
için Antalya da toplandı. Meclis gündeminde 
genç-İMO örgütlenmesi, Mühendislik Sorunları 
ve Mühendislik eğitimi, Yaşam ve Ekoloji Gü-
venli Yapı, Kentleşme ve Restorasyon konuları 
ele alındı.  Konu başlıklarını çeşitli üniversite-
lerin temsilcileri sunumlarını yaptıktan sonra 
Meclis’e katılan diğer temsilciler serbest kür-
süyü kullanarak kendi fikir ve çözüm yollarını 
belirttiler. Meclis sonunda oluşturulan sonuç 
bildirgesi şu şekildedir.

-genç- İMO ailesi gün geçtikçe büyümek-
te, biriktirmekte ve biriktirdiklerini paylaşarak 
toplumcu mühendislik algısını yaymaya devam 
etmektedir.

-Mesleki açıdan mühendislerin topluma, 
doğaya, işçilere ve meslektaşlarına karşı sorum-

lulukları tartışılmıştır.

- Mühendisliğin beyaz yakalı olarak işçi 
sınıfına dahil olduğu belirtilmiş ve sınıf mücade-
lesinde proletarya içerisinde yer aldığı vurgu-
lanmıştır.

-Kadının toplumdaki yeri ve toplumsal cin-
siyet rolleri konuşulmuştur. İnşaat mühendisliği 
eğitimi alan kadınların sorunlarına vurgu yapıl-
mış ve çözüm yolları aranmıştır.

-Geçmişten bugüne gelen ve bugünden 
yarınlara kalması gereken tarihi yapıların insan-
lığın ortak bir mirası olduğu ve tarih boyu köprü 
görevi gördüğü bir miras olarak kabul edilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır.

-Fukuşima Nükleer santralinin yıkımından 
sonra dünya üzerinde artık güvenli reaktör ol-
madığı kanısına varılmış. Nükleer santral yerine 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
yaygınlaşması gerektiği savunulmuştur.

-İşçi ölümlerinin en önde geldiği sektör olan 
inşaat sektöründe mühendisin rolü tartışılmış 
ve sorumluluklarından bahsedilmiştir. Yaşanan 
facialardan ders çıkarılması ve her türlü güven-
cesiz çalışma şartlarının kaldırılması gerektiği 
sonucuna varılmıştır.

-Gelişmiş ülkelere bakıldığında depremin 
toplumların yazgısı olarak değerlendirilemeye-
ceğine, olması kesin olarak beklenen depremler 
için acil toplanma alanlarının rantlaşmasının 
önüne geçilmesine ve daha sağlam yapıların 
üretimine hız verilmesi gerektiği sonucuna ula-
şılmıştır.

-Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada 
genç-İMO örgütlülüğünün parasız, eşit bilimsel 
eğitimi desteklemeye devam edecek.

-Rantsal değil kentsel ve yerinde dönüşü-
mün halkın yararına olacağı görüşüne varılmış-
tır.
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13 Mart Pazar akşamı Kızılay’da yaşanan 

patlama ile ilgili 14 Mart 2016 Pazartesi günü 

basın açıklaması yapıldı:

13 Mart Pazar akşamı Kızılay’da yaşanan 
patlama ve sonrasında yitirdiğimiz 37 canımızın 
ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı yurttaşla-
rımıza ise acil şifalar diliyoruz. Ankara’nın mer-
kezinde son 5 ayda yaşanan üçüncü katliamı bu 
katliamların faillerini ve ülkemizi savaş bataklı-
ğının içine sürükleyenleri nefretle kınıyoruz.

Yaşanan katliamlar ve sonrasında yaşanan 
süreç içerisinde güvenlik zafiyeti, kimlik teşhisi, 
ambulansların kaç dakikada olay yerine ulaştığı 
gibi konular ve halkımıza bu saldırılara alışılması 
gerektiğini öğütleyen, acıların üstünden geçen 
duyarsız dile karşı yitirdiklerimizin insanlarımız 
olduğu gerçeğini utanarak hatırlatıyoruz.

Ülkemiz katliamlar ülkesine dönüşmüş, 
akşam eve dönememek olağanlaşmış, savaş 
yanı başımıza değil yüreğimize taşınmıştır. Dün 
Afganistan ve Irak’a, bugün Suriye’deki savaşa 
elinde benzinle koşanlar bugün özelde Ankara 
genelde tüm bir ülkeyi bir yangın yerine dönüş-
türmüştür.

Bizler savaşların tarafı olmadığı halde be-
delini ödeyen halkımızın kanı üzerinden çıkar 
devşirecekleri yüzyılı savaşlara dönüştüren 
yaptırımların uygulayıcılarından tanıyoruz. Fa-
illeriyle birlikte bütün bu anlayışın yok olduğu 
güne kadar unutmayacağız, alışmayacağız, 
affetmeyeceğiz!      

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

'Günler Ağır. Günler

Ölüm Haberleriyle Geliyor!'

17 Şubat akşamı Ankara’da yaşanan pat-

lama ile ilgili 18 Şubat 2016 Perşembe günü 

basın açıklaması yapıldı:

Dün Ankara’nın göbeğinde bombalı bir 
aracın patlatılması sonucu, resmi ağızlardan 
yapılan açıklamalara göre çoğu askeri personel 
olmak üzere 28 yurttaşımız yaşamlarını kay-
betmiş, 61 yurttaşımız yaralanmıştır. TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak 
gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyor, 
yaşamlarını kaybeden yurttaşlarımızın aileleri 
ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

Ankara’da Yaşanan Terör Saldırısını Şiddetle 
Kınıyoruz!

Dün Ankara’nın göbeğinde bombalı bir 
aracın patlatılması sonucu, resmi ağızlardan 
yapılan açıklamalara göre çoğu askeri personel 
olmak üzere 28 yurttaşımız yaşamlarını kay-
betmiş, 61 yurttaşımız yaralanmıştır. TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak 

gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyor, 
yaşamlarını kaybeden yurttaşlarımızın aileleri 
ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

Ülkemizde yaşanan bu tablodan son dere-
ce rahatsız ve sürüklendiğimiz bu karanlıktan 
kaygılı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. 
Ankara’nın göbeğinde dahi yurttaşlarımızın can 
güvenliği kalmamış, ülkemiz adeta bir savaşın 
içine sürüklenmiş ve her güne yeni ölümlerle 
uyanır hale getirilmiştir.

Savaşlar ve katliamlar en nihayetinde kur-
gulayıcılarının sonu olmuştur, olmaya da devam 
edecektir. Ölümlerin, katliamların ve acıların 
son bulduğu bir geleceği hep birlikte kurmakta 
İMO Ankara Şubesi olarak üzerimize düşeni 
yapmaktan geri durmayacağımızı bir kez daha 
ifade ediyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Ankara'da Yaşanan Terör 

Saldırısını Şiddetle Kınıyoruz!



H A B E R

2011 yılında yapılacak olan milletvekili se-
çimleri öncesi gündeme getirilen ve “Çılgın 
Proje” olarak adlandırılan kanal projesi yeniden 
ısıtılmaya başlandı. Uzunca bir süredir ülkemiz-
de plan ve planlama kavramı yok edilmiş, plan-
lamanın sonuçları olması gereken projeler ne 
yazık ki “bilimsel bilgi ve bilimsel planlamanın” 
önüne geçmiştir.

Önce köprü yapmaya karar veriyoruz sonra 
planlara işliyoruz. Havaalanı yapmaya karar 
veriyoruz sonra planlara işliyoruz. Yapılmasına 
karar verdiğimiz yapıların yapılmasıyla ortaya 
çıkacak olumlu ve olumsuz sonuçları bilim, bilgi 
ve akıl süzgecinden geçirerek tartışmıyoruz. 
Tartışmak isteyenleri de yok sayıyoruz. Bilin-
mesi gerekir ki bilimsel bir bilgi ve bilimsel bir 

planlamanın sonucu olmayan yaklaşımlar enin-
de sonunda bir duvara toslar.

Bu nedenle ortaya çıkacak olan olumsuz 
sonuçların ve yeni afetlerin durdurulması ola-
nak dahilinde olmadığı gibi, ödenmesi gereken 
olumsuz sonuçların büyük bedellerini de ne ya-
zık ki karar süreçlerinde bulunmayanlar öderler. 
Oysa bilimsel bir bilgi ve katılımcı bir anlayışla 
yapılan planlar, geleceğe dair uzun yılları kap-
sayacak bir öngörüyü içinde taşır. Bir bölgenin 
ve bir ülkenin 50 yıllık, 100 yıllık geleceğini be-
lirler. 3. Köprü ve 3. Havaalanı ve bu gibi yapıları 
da bu kapsamda düşünmek gerekir.

Uzunca bir süredir dillendirilmeyen “İstanbul 
Kanal Projesi” torbaya konularak Meclis gün-

İstanbul Kanal Projesi

Neden Yapılmamalıdır?
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, “İstanbul Kanal Projesi“ 

hakkında 14 Nisan 2016 tarihinde açıklama yaptı:

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 

13 Mart 2016 Kızılay Katliamına ilişkin, 14 Mart 

2016 tarihinde basın açıklaması yaptı;

Başkent Ankara 5 ayda 3. kez bombalı sal-
dırıyla sarsıldı. 13 Mart 2016 tarihinde, Kızılay’da 
gerçekleştirilen saldırıda ilk resmi açıklamalara 
göre 37 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yara-
landı.

Sözcüklerimiz anlatmaya yetmiyor yaşa-
dıklarımızı. Son bir yılda başımızdan geçen 
katliamları, bu katliamlarda hayatını kaybeden 
insanlarımızın sayılarını tutmakta zorlanır olduk. 
Hatırlayalım, 5 Haziran 2015’te Diyarbakır’da, 
20 Temmuz 2015’te Suruç’ta, 10 Ekim 2015’te 
Ankara’da, 12 Ocak 2016’da Sultanahmet’te, 17 
Şubat 2016’da Ankara’da ve son olarak 13 Mart 
2016’da yine Ankara’da can evimizden vurul-
duk.

7 Haziran seçimlerinin hemen ardından bir 
siyasetçi, “Ya başkanlık, ya kaos” diyordu. Şimdi 

biz soruyoruz: kastettiğiniz kaos bu mu? 

Ülke içinde ve sınırların ötesinde yürütülen 
savaşçı politikalar bir bumerang gibi geri dönü-
yor. Ne yazık ki bu savaşçı politikaların diyetini, 
hiçbir kabahati olmayan masum insanlarımız 
ödüyor, biz ödüyoruz!

İnşaat Mühendisleri Odası olarak her zaman 
“barış, barış, barış” dedik. Bıkmadan, yorul-
madan barışı savunmaya da devam edeceğiz. 
Biliyoruz ki faili kim olursa olsun savaş varsa, 
nefret varsa, düşmanlık varsa ölümler kaçınıl-
mazdır. Bu saldırılar hangi ellerle gerçekleştiril-
miş olursa olsun sivillere yönelik katliamlardır 
ve şiddetle lanetliyoruz. Sorumluların hesap 
vermesini, “yurtta barış, dünyada barış” siyase-
tinin acilen hayata geçirilmesini istiyoruz.

Kızılay’da gerçekleştirilen katliamda hayatını 
kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralananlara acil 
şifalar diliyoruz.

Türkiye Yüzünü Barışa 

Dönmek İçin Daha Ne Kadar 

Bedel Ödeyecek?



BÜLTEN ANKARABÜLTEN ANKARA 37�

demine getirilip “Su Yolu” tanımı yapılarak su-
yollarına yasal bir statü kazandırılmaktadır. Bu 
kapsamda TBMM Genel Kurulunda Kanal İstan-
bul’a yasal dayanak oluşturan “torba tasarısı” 13 
Nisan 2016 tarihli birleşimde kabul edilmiştir.

Birkaç gün önce İstanbul’da yapılan Kentsel 
Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı’nda yapı-
lan konuşmalardan da anlaşıldığı gibi “Kanal 
Projesi” üzerinde sıkı bir çalışmanın yapıldığı da 
ifade edilmiştir. Ayrıca kanal projesinin iki ya-
kasında konut projelerinin yapılacağının altı da 
kalın çizgilerle çizilmiştir. Bu proje ile Karadeniz 
ve Marmara Denizi’nin ekosisteminin tamamen 
bozulacağı ve zaten “biten-bitirilen” İstanbul’un 
sonu olacağı ne yazık ki hiç düşünülmemiştir. 
Bu projenin yapılması durumunda ortaya çıka-
cak sonuçlar üzerinde çalışma yapan bilim ve 
bilgi insanları; İstanbul’un yaşam destek sistem-
leri olan kuzey ormanları, su havzaları, tarım ve 
mera alanları, yer altı suları ile biyolojik çeşitlilik 
üzerinde oluşturacağı tehditler ve yer altı su 
drenajının bozulacağını gündeme getirmişlerdir.

İstanbul Kanal Projesi’nin nerede yapılacağı-
nın gizli tutulması ve kimler tarafından üzerinde 
çalışmaların yapıldığının bilinmemesi bile bu 
projenin yapılmaması gerektiğini açıklıkla or-
taya koymaktadır. Kapalı kapılar arkasında ve 
şeffaflıktan uzak bir anlayışla yapılan çalışmalar 
her zaman sorunludur, bu sorunun yaratacağı 
sonuçlara katlanmak da çok kolay bir iş değildir.

İstanbul bugün yaşanmaz bir duruma gel-
miştir. Deprem tehlikesi altında bulunan bir 
kenttir. Ayrıca birçok yapının ciddi bir deprem 
riski altında bulunduğunu biliyoruz. İstanbul 
depreme, 17 Ağustos 1999 depreminin yaşandı-
ğı günden daha hazırlıklı bir durumda değildir. 
Kontrolsüz, plan dışı ve rant amaçlı yapılan yeni 
yapılar İstanbul’u deprem afeti ile birlikte yeni 
beş afetle karşı karşıya bırakmıştır.

·  İstanbul bugün depreme hazırlıklı değildir.
·  İstanbul’da ciddi bir ısı adası oluşmuştur.
·  Hava kirliliği oldukça fazladır.
·  Her an yaşanacak (yaşananlar gibi) sel ve 

su baskınları tehlikesi altındadır.
·  Sosyal ve toplumsal sorunlar bir afet nite-

liğine ulaşmıştır.
Yapılması düşünülen ve meclis gündemine 

gelen kanal projesi nerede yapılırsa yapılsın 
İstanbul’u ve Trakya bölgesini büyük sorunlarla 
karşı karşıya bırakacaktır.

·  Bu proje İstanbul’a göçü daha da artıracak 
nüfus 25 milyona, Trakya bölgesinin nüfusu 
(İstanbul’la birlikte) 40-45 
milyona ulaşacaktır. Türkiye 
topraklarının yaklaşık %8 ini 
oluşturan bu bölge bu kadar 
nüfusu kaldıramaz.

·  Bugün bile zaman zaman 
büyük bir sorun oluşturan su 
ihtiyacının karşılanması gele-
cekte çok daha büyük sorunlar 
yaratacaktır.

·  İnanılmaz ölçekte kazı, 
dolgu, dinamit patlatılması ve 
iş makinalarının kullanımı ciddi 
ölçekte gürültü ve egzoz gazı 
yayılmasına neden olacaktır.

·  Önemli bir tarım ve mera alanı yok ola-
caktır.

·  İnanılmaz ölçekte yapılacak olan kazı ve 
dolgu işleri toprak kaymalarına ve yer altı su-
yunun drenaj sisteminin bozulmasına neden 
olacak, ortaya çıkacak su kayıpları İstanbul’u 
yaşanmaz kılacaktır.

·  1992 Yılında imzalanan Bükreş Sözleşmesi 
ve 2011 yılında yürürlüğe giren “Karadeniz Bi-
yolojik Çeşitlilik ve Peyzajın Korunmasına İlişkin 
Protokol” uyarınca; proje sadece İstanbul’u ve 
Trakya’yı değil, Karadeniz’e kıyısı olan birçok 
ülkeyi ilgilendirmektedir.

·  Bölgenin doğal hayatı ve sularda yaşayan 
canlı varlıkların etkilenmesi eko-sisteme önemli 
ölçüde zarar verecektir.

·  Karadeniz’i Marmara Denizi’ne bağlayacak 
kanal projesi köyleri ve bölgedeki yerleşik dü-
zeni bozacak, ortaya çıkacak iki yaka arasında 
en az 10 yeni köprünün yapılmasına neden 
olacaktır.

·  Komşu ülkelerle ortaya çıkacak yeni so-
runları bir tarafa bıraktığımızda bile; akılla, 
bilimle ve bilgi ile uzaktan yakından ilgisi olma-
yan bir projedir.

Bugüne kadar bir bilim insanı veya insanları 
“biz bu çalışmayı yaptık” demediklerine göre, 
gizlilik içinde yürütülen çalışmaların bölgemize 
ve ülkemize getireceği bir yarar yoktur. Yapılan 
birçok iş ve projede olduğu gibi, bazı kişi ve 
gruplara yeni bir rant kapısı açarak bölgemizi 
ve ülkemizi yeni sorunlar yumağının içine sok-
mak gibi bir sonuç doğuracaktır.

Aklın, bilimin ve bilginin galip gelmesini ve 
bu inattan vazgeçilmesini diliyoruz.
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İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 

17 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen 

bombalı saldırıya ilişkin 18 Şubat 2016 tarihin-

de açıklama yaptı;

Dün Ankara’nın merkezinde, 18.30’da bom-
ba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Res-
mi açıklamalara göre, 28 kişi hayatını kaybetti, 
61 kişi de yaralandı. Yapılan bu saldırıyı terör 
eylemi olarak görüyoruz ve lanetliyoruz. Saldı-
rıda hayatını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına 
başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Ülkemiz, son dokuz ayda beşinci kez 
bombalı saldırıya sahne oldu. Diyarbakır’daki 

mitingde, Suruç’ta, 10 Ekim Gar Önünde ve 
Sultanahmet Meydanı’nda yapılan saldırılardan 
sonra, şimdi de Ankara’nın en merkezi nokta-
sında bu saldırı gerçekleştirildi. İnşaat Mühen-
disleri Odası olarak yeryüzünde tek bir insanın 
bile kanlı saldırıların mağduru olmaması için 
hep barışı savunduk. İçerde ve dışarda yürütü-
len saldırgan savaşçı politikaların topluma fela-
ketten başka bir şey getirmeyeceğini defalarca 
ifade ettik. İşte, savaşın kanlı yüzü bir kez daha 
kendini gösterdi. Yetkilileri olayı kınamaktan öte 
sorumluluk almaya davet ediyor, tek bir insa-
nımızın burnunun bile kanamaması için bir kez 
daha, savaşa hayır, diyoruz.

19 Mart 2016 tarihinde, İstanbul İstiklal 

Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya 

ilişkin İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Ku-

rulu 19 Mart 2016 tarihinde açıklama yaptı:

İstanbul’un en kalabalık noktalarından biri 
olan İstiklal Caddesinde, 19 Mart 2016 tarihinde 
düzenlenen bombalı saldırıda, İstanbul Valiliği-
nin verdiği bilgiye göre 4 kişi hayatını kaybetti, 
36 kişi de yaralandı. Ocaklara ateş düşüren bu 
kanlı alçakça saldırıyı lanetliyoruz.

Son bir ayda, onlarca masum sivili hayattan 
koparan 3 kanlı alçakça saldırının yaşandığı bir 
ülkede söylenecek söz tükenmiş demektir. Ülke 
içinde ve dışında, her geçen gün daha da yakı-
cılığını hissettiren savaş ortamında halkın can 
güvenliği tehdit altındadır.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, savaştan 
hiç kimsenin kazanç elde edemeyeceğini, barı-
şın tek çözüm olduğunu önemle vurguluyoruz. 
İstiklal Caddesi’ndeki kanlı saldırıda hayatını 
kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralanan-
lara acil şifalar diliyoruz.

Ankara'daki Bombalı Saldırıyı Lanetliyoruz!

Bir Kez Daha Savaşa Hayır,

Barış Hemen Şimdi

İstiklal Caddesi'nde

Düzenlenen Saldırıyı 

Lanetliyoruz!
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İnşaat Mühendisleri Odası Kadın İnşaat 

Mühendisleri Komisyonu tarafından 7 Mart 

2016 tarihinde basın açıklaması yapıldı;

Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin 
bir simgesi haline gelen 8 Mart Dünya Kadınlar 
gününün gerek dünyada gerekse de ülkemiz 
genelinde her geçen yıl daha da önem arz ettiği 
zamanlardan geçiyoruz.  Toplumsal cinsiyet 
bakımından tüm dünya genelinde -çeşitli dere-
ce farkları olsa da- ikincil bir konumda yer alan 
ve buna mahkum edilmek istenen kadınların 
sürdürdüğü mücadelenin haklılığı oranında 
görünürlüğü de her geçen gün artıyor.  Çatış-
masızlık ve barış ortamında dahi emeği, bedeni 
ve yaşamı üzerinde söz sahibi olmak için mü-
cadele etmek zorunda olan kadınları, şiddet 
sarmalının ortadoğu sınırlarını aşıp dünyaya 
yayıldığı bu tarihsel dönemeçte çok daha çetin 
bir mücadele bekliyor. Kadınlar için yaşam; 
bazen savaşın yıkımından kaçıp göç yolların-
da sağ kalmak için, bazen daha insani ve eşit 
koşullarda yaşamak için, bazense savaşa karşı 
barışın sesini yükseltmek için mücadele etmek 
anlamına geliyor.

Ülkemizdeki kadınların eşitlik ve özgürlük 
mücadelesi ise neredeyse “var olma” ve “yok 
olma” mücadelesine dönüşmüş durumda. Zira 
vicdan ve akıl sahibi her insanı derinden etki-
leyen kadına yönelik şiddetin boyutları artan 
“kadın cinayetleri” olarak karşımıza çıkıyor. 
Sayısız kadının adını ve hikayesini taşıdığımız 8 
Mart alanlarına her sene yeni adlar ve hikayeler 
ekleyerek çıkıyoruz. Geçtiğimiz yılın 8 Mart’ı ile 
simgeselleşen Özgecan cinayeti dün gibi hatrı-
mızdayken, 2016 yılının 8 Mart’ına yeni bir cina-

yetle, intihara sürüklenerek hayatını kaybeden 
Cansel Buse’nin acısı ile giriyoruz.

Kadına yönelik şiddetin boyutları her geçen 
gün daha da derinleşirken, sorumluların ter-
cihleri ise endişemizi daha da arttırıyor. Kadın 
cinayetlerine uygulanan tahrik veya iyi hal 
indirimlerini sonlandırmak yerine kurbanların 
yaşam tarzlarına dil uzatmayı özendiren söy-
lemler dökülüyor en yetkili ağızlardan. Bir diğer 
yandan 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kadın-
ların eşit ve özgür koşullarda yaşama hakkını 
vurgulamak için bir fırsat olarak değerlendir-
mek yerine, alanları ve sokakları kadınlara ka-
patmak tercih ediliyor. Kadınlar bu ataerkil akla 
en güzel yanıtı verdiler ve vermeye de devam 
edecekler. Bizler de inşaat mühendisi kadınlar 
olarak yaşamın her alanında farklı biçimlerde 
karşımıza çıkan bu ataerkil akla karşı mücadele-
mizi sürdüreceğiz.

Mesleğinin seçiminden, eğitim sürecine ve 
icrasına kadar cinsiyet ayrımcılığının birçok 
biçimiyle karşılaşan inşaat mühendisi kadınlar 
olarak bu 8 Mart’ta da eşitlik ve özgürlük tale-
bimizin arkasında durarak kadın dayanışmasını 
güçlendireceğiz. Çok iyi biliyoruz ki kurtuluşu-
muz kendi ellerimizdedir. Kadınlar artık susma-
yacaklar!

Tüm kadınları ve kadın meslektaşlarımızı 
dayanışma ruhuyla selamlıyor, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günümüzü Kutluyoruz. 8 Mart’ların 
göstermelik karanfil/gül dağıtımı gibi etkin-
liklerle sınırlandırılmasındansa, tıpkı 1 Mayıslar 
gibi, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadeleleri-
nin günü olarak tanınmasını diliyoruz.

Çok İyi Biliyoruz ki Kurtuluşumuz Kendi Ellerimizdedir.

Kadınlar Artık Susmayacak
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İş Cinayetleri Unutulmadı

3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 

Günü kapsamında DİSK (Ankara Bölge Temsil-

ciliği)-KESK (Ankara Şubeler Platformu)-TM-

MOB (Ankara İl Koordinasyon Kurulu) ve TTB 

(Ankara Tabip Odası) 3 Mart Perşembe günü 

Olgunlar Sokak Madenci Anıtı önünde bir basın 

açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı TMMOB 

Ankara İKK’dan Özgür Topçu okudu. Açıklama-

nın tam metni şöyle:

Bugün, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak 
Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını 
yitirdiği facianın yıldönümü. 2013 yılından bu 
yana her 3 Mart’ta “İş Cinayetlerine Karşı Mü-
cadele Günü” etkinliğiyle ülkemizin kanayan 
yarası haline gelen iş cinayetlerine bir kez daha 
dikkat çekmeye çalışıyoruz.  

Öncelikle iş cinayetlerinde, işçi katliamla-
rında kaybettiğimiz canlarımızın anısı önünde 
saygıyla eğiliyor, başta aileleri olmak üzere he-
pimize başsağlığı diliyoruz. 

Ne yazık ki ülkemizde, emekçinin sağlığının, 
canının önemi yok, önemli olan sermayenin 
daha fazla kar elde etmesi. Tüm parlak sözlere, 
devrimmiş gibi sunulan yasal düzenlemelere 
rağmen iş cinayetlerinde ortalama her gün 5 
emekçi hayatını kaybediyor.

Ülkemizin, çalışma yaşamı koşulları açısın-
dan hem hükümetin hem de kamuoyunun ola-
ğanüstü hassasiyetle üzerine eğilmesi gereken 
son derece olumsuz bir tablo ile karşı karşıya 
olduğu tüm açıklığı ile ortadadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, iş 
cinayetleri sonucu oluşan tepkilere karşı çıkar-
tılmış bir “göz boyama” yasasıdır. 6331 Sayılı İş 
Sağlığı Güvenliği Yasası ve yasa çerçevesinde 

yapılan düzenlemeler problemlidir. Bununla 
birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan “te-
lafi çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine 
çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt 
işveren ilişkisi” başta olmak üzere kuralsız çalış-
ma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş gü-
venliği alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade 
etmeyecektir. Sendikal örgütlenmenin önündeki 
engeller kaldırılmadıkça, örgütsüz çalışma art-
tıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol 
almak mümkün olmayacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş 
cinayetleri sonrasında mevzuatı defalarca de-
ğiştirmekte ancak işçi sağlığı ve iş güvenliğine 
yönelik düzenlemelerde, sendikaları, TMMOB ve 
TTB başta olmak üzere meslek örgütlerini taraf 
olarak almamaktadır.

Çalışma yaşamındaki anti-demokratik dü-
zenlemeler yetmezmiş gibi AKP iktidarı şimdi 
de kamuoyunda “kiralık işçi yasası” olarak 
bilinen, “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa-
rısı”nı yasalaştırmaya çalışmaktadır. Bu tasarı 
yasalaştığında, çalışanın ücret alma güvencesi 
olmayacaktır, kiralık işçi sendikalı olmayacaktır, 
iş güvencesi olmayacaktır, kıdem, ihbar taz-
minatlarında, yıllık izin kullanımında problem 
yaşanacaktır, meslek hastalığı tespitinde sıkıntı 
daha da artacaktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
hizmetleri kiralık işçiler tarafından yerine getiri-
lebilecektir.

Kiralık işçilik, doğrudan esnek çalışmaya 
yol açtığı gibi, kiralık işçiler sık sık işsiz kala-
caktır. Bu nedenle işçi sağlığı daha da kötüye 
gidecektir. Esnek çalışma, işsiz kalma korkusu, 
işçilerin sadece fiziksel sağlığını değil, ruhsal ve 
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toplumsal sağlığını da olumsuz etkileyecektir. 
Dolayısıyla kiralık işçilik, işçi sağlığı ve iş güven-
liği bakımından son derece sağlıksız, sakıncalı, 
tehlikeli ve riskli bir istihdam ve çalışma biçimi-
dir. Kiralık işçilik, bir bütün olarak işçi sağlığında 
ağır bir tahribat yaratacak, daha çok işçi cina-
yetine, meslek hastalığına yol açacaktır.

İş cinayetlerinin sorumlusunun siyasi iktidar 
ve işverenler olmasına rağmen, gözaltına alınan, 
tutuklananlar sonuçta işyerlerinde “iş güvenliği 
uzmanı” olarak görevlendirilen, mühendisler, 
mimarlar, teknik elemanlar olmaktadır.

Biz DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, iş 
cinayetlerinin son bulması için aşağıda belirtilen 
hususların hemen yerine getirilmesini istiyoruz;

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması 
öncelikle devletin ve işverenin görevidir. İşyerle-
rinde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında görev 
verilen mühendis, mimarların işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin sağlanması konusundaki görevle-
rinin bir danışmanlık hizmeti olduğu kabullenil-
melidir.

İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş gü-
venliği hizmetleri bir kamu hizmeti olarak ele 
alınmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ticari kuru-
luşların kar alanı olmaktan çıkartılmalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin 
düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürü-
tülmesi doğru kararların alınmasının önünde bir 
engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanın-
da, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, 
TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden 
bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilme-
lidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler 
bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve 
kararlaştırılmalıdır.

4857 Sayılı İş Kanunu ile çalışma yaşamında 
yer alan, esnek çalışma türleri, uzun çalışma sü-
releri, asıl işveren-alt işveren ilişkisi vb. hususlar 
ile 1983 yılından bu yana sendikalaşma, toplu 
sözleşme ve grev hakkının kullanımını zorlaştı-
ran düzenlemeler, çalışanların işçi sağlığı ve iş 
güvenliğine doğrudan müdahalesini engelleyen 
düzenlemelerdir ve bu durum iş cinayetlerini ve 
işçi katliamlarını artıran faktörlerdir. Bu düzen-
lemeler ortadan kaldırılmalı, “kiralık işçi yasa 
tasarısı” geri çekilmelidir.

İş cinayetleri ne kader ne de fıtrattır, yeter 
ki taşeron düzeni, güvencesiz çalıştırma son 
bulsun, sendikal haklar tanınsın! Yeter ki; her 
çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun.



A n k a r a  İ K K

Katliamı lanetliyoruz!
Savaş politikalarına Son 
Verilsin! Hükümet İstifa!

Ankara Kızılay’daki bombalı saldırının ardın-
dan Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri 14 Mart 
2016 Pazartesi günü Mülkiyeliler Birliği’nde ba-
sın toplantısı düzenledi. Orta basın açıklamasını 
kurumlar adına TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu adına Özgür Topçu yaptı. 

Topçu’nun ardından söz alan Ankara Tabip 
Odası Genel Sekreteri Ebru Basa, patlama son-
rasında kendilerine ulaşan ilk yaralı sayısının 
336 olduğunu söyledi. Hastanelerden çok sayı-
da yaralının taburcu edildiğini aktaran Basa, ha-
len hastanede 48 yaralının olduğunu, bunlardan 
15’nin yoğun bakımda bulunduğunu açıkladı.

Basın açıklamasının tam metni:
Yine yaşadığımız şehirde, üstelik şehrin 

merkezi Kızılay Meydanı’nda Dikmen, Ayrancı, 
Çankaya, Bağcılar, Etlik semtlerine giden oto-
büs duraklarında bombalı saldırı yaşadık. Patla-
yan bombalar 5 ayda 3. kez olarak hayatımızın 
içine, yüreğimize düştü. Onlarca vatandaşımız 
öldü (resmi olarak 38 vatandaşımız öldü) yüz-
lerce vatandaşımız yaralandı.

Onlar ki BES, Eğitim Sen, DİSK Genel İş sen-
dikalarımızın üyelerinin yakınları, Kadın Platfor-
mumuzun üyeleri, öğrencilerimiz, siyasi partile-
rimizin, odalarımızın, Alevi örgütlerimizin, köy 
derneklerimizin yöneticileri, üyeleri, mesai arka-
daşlarımız, hemşerilerimiz, arkadaşlarımızdı. 

Reyhanlı, Hatay, Suruç, Diyarbakır, 10 Ekim 
Ankara, Sultanahmet, 17 Şubat Ankara ve 13 
mart Ankara katliamında yüzlerce insanımızı 
yitirdik.

AKP hükümeti her ne kadar hamasi nutuklar 
atıp, yayın yasakları getirse de, İç İşleri Bakanı 

dahil bir tek sorumlu istifa etmese de, biz ha-
yatımıza kastedenlerin kim olduğunu gayet iyi 
biliyoruz.

Bu bombanın pimini çekenler halka karşı 
insanlık suçu işlemiş ve bu katliamı lanetliyo-
ruz. İçeride ve dışarıda savaş politikalarının asıl 
sorumlusunun da AKP iktidarının olduğunu bir 
kez daha siz basın mensupları önünde tekrarlı-
yoruz.

İstikrar vaat ederek bombayla, kanla iktidar 
olan hükümet, iktidarını yine savaşla, bombayla, 
katliamla korumaya çalışıyor. Cizre’de, Silopi’de, 
Sur’da, Yüksekova’da, Ankara’da can güvenliği-
miz kalmadı.

Suriye başta olmak üzere Ortadoğu, ABD, 
AB ve Rusya’nın yeniden paylaşım sahası haline 
gelen Ortadoğu’da ve ülkemizde AKP hüküme-
ti, biz emekçileri ve halkları büyük bir yıkıma 
sürüklüyor.

Kürt sorunu eşit haklar temelinde demok-
ratik bir çözüme kavuşturulmalı, Suriye başta 
olmak üzere bölgedeki ülkelerin iç işleyişine 
müdahale edilmemeli, emperyalisterin yeni-
den paylaşımında işbirliği reddedilmelidir.

ACIYA, GÖZYAŞINA, ÖLÜME, KANA, KATLİ-
AMA, BASKILARA ALIŞMAYACAĞIZ.

BARIŞ İÇİNDE KARDEŞÇE VE GÜVENLE 
YAŞAMAK BİZİM HAKKIMIZ ONU ELLERİMİZLE 
KAZANACAĞIZ!

Bizle Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri 
olarak, AKP hükümetine sesleniyoruz; “Ne kat-
liamlara alışacağız, ne evlerimize hapsolacağız, 
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13 Mart Ankara Patlaması

Karanfillerle Anıldı

ne de yeni güvenlik konsepti adı altında anti 
demokratik baskı yasalarınıza teslim olacağız.”

Bizden katliamlarınıza, her gün kan emen 
iktidarınıza alışmamızı, bunu fıtrat saymamızı, 
hele de sessiz kalmamızı beklemeyin. Sorumlu-
sunuz, hesap verin, istifa edin!

Ankara halkına sesleniyoruz! Hayatımız ken-
di ellerimizde!

AKP hükümetinin savaşına, şiddetine, katli-
amlarına mecbur değiliz.

İşimize, okulumuza, evimize giderken, bom-
balarla öldürülmek bizim kaderimiz değil.

Susmak, sessiz kalmak, hatta evde oturmak, 
çocuklarımızı okullara göndermemek, işe git-
memek bizim ve sevdiklerimizin hayatını kurta-
ramaz. Hayatımız, geleceğimiz ve güvenliğimiz 
kendi ellerimizdedir.

Yaşamak için savaşı durduralım!

Yaşamak için daha çok örgütlenelim, bir-
leşelim!

İçeride dışarıda hep beraber barış içerisinde 
yaşamak için mücadele edelim!

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri 15 Mart 
2016 Çarşamba günü “13 Mart Ankara Patlama-
sı”nı andı. Anma için saat 18.30’da Yüksel Cad-
desi’nde buluşuldu. Buluşan kitle kol kola gire-
rek patlamanın yaşandığı yer olan Güvenpark 
otobüs duraklarına yürüdü. Güvenpark’ta kısa 
bir açıklama yapılmasının ardından katliamda 
hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bu-
lundu. Saygı duruşunun ardından patlamanın 
yaşandığı yere karanfiller bırakıldı ve hayatını 
kaybedenler için mumlar yakıldı.
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TMMOB'den

10 Ekim Katliamının 5. Ayında Gar 
Önünde Buluşuldu 
10 Ekim katliamının 5. ayında, katliamda ya-
şamını kaybedenlerin yakınları “10 Ekim Barış 
ve Dayanışma Derneği”nin çağrısıyla Tren 
Garı önünde buluştu. 

Artvin Cerattepe’de Yapılmak 
İstenen Madencilik Faaliyeti Yöre 
Halkı ve Karadeniz İçin Katliamdır
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 11 Mart 2016 Cuma 
günü TMMOB’de Artvin Cerrattepe’de yapılması 
planlanan maden işletmesine karşı bir basın 
toplantısı düzenledi. Toplantıda “Emek, barış ve 
demokrasiyi savunan toplumun diğer kesimleri 
gibi Artvin halkı da baskı, şiddet ve zorbalıktan 
nasibini almış, yandaş basın tarafından Alman 
ajanı vb. karalamalar ile hedef haline getiril-
miştir. AKP, Artvin’den Sinop’a kadar doğanın 
ve yaşam alanlarının yağmalanmasına karşı 
mücadele edenleri hedef göstermeye devam 
etmektedir. Deresine, ormanına, yaşam alanları-
na, doğasına, kentine ve geleceğine sahip çıkan 
Artvin halkının mücadelesi bizim de mücadele-
mizdir” diye belirtildi.

Cerattepe’de Keşif ve Bilirkişi 
İncelemesi Gerçekleşti
Artvin Cerattepe’de Cengiz Holding’in maden 
arama projesine karşı açılan davanın keşif ve 
bilirkişi incelemesi 14 Mart Pazar günü gerçek-
leştirildi. Cerattepe’de yapılmak istenen proje-
nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu 
kararının iptali için açılan davaya TMMOB’ye 
bağlı Odalar da müdahil olmuş, ayrıca “TMMOB 
Cerattepe Raporu” hazırlanarak kamuoyu ve 

ilgililer ile paylaşılmıştı.

13 Mart Kızılay Katliamını 
Yapanları da Yaptıranları da 
Göz Yumanları da Lanetliyoruz. 
Alışmayacağız, Unutmayacağız, 
Hesap Soracağız!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, 13 Mart’ta Ankara Güvenpark otobüs 
durakları önünde meydana gelen terör saldırısı 
üzerine 14 Mart 2016 tarihinde  bir basın açıkla-
ması yaptı. Açıklamada ““Artık Yeter” demenin 
sonucu değiştirmediğine hep beraber tanık 
olsak da yine, yeniden, inadına “Artık Yeter” 
diyoruz.  Daha 10 Ekim Katliamı için “Yastayız, 
İsyandayız, Ankara, 10.10.15” yazılı siyah pan-
kartlarımız binalarımızda asılı duruyor. Yasımız 
sürüyor, acımız büyüyor, yaramıza tuz basılıyor” 
diye belirtildi.

Katliamı Protesto Eden 
Arkadaşlarımızın Gözaltına 
Alınmasını Kınıyoruz 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, 13 Mart Ankara terör saldırısını protesto 
eden emek-meslek örgütleri İstanbul bileşenleri 
temsilcilerinin gözaltına alınmasına ilişkin olarak 
15 Mart 2016 tarihinde açıklama yaptı.

Alışmayacağız! Teslim Olmayaca-
ğız! Susmayacağız!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Ankara’daki terör 
saldırısı üzerine 16 Mart 2016 Çarşamba günü 
TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi. Açık-
lamada “Bizler aklımızla, vicdanımızla, sağdu-
yuyla, soğukkanlılıkla, dayanışmamızla bu kötü 
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gidişe “dur” diyebilmeliyiz. Bu kaotik durumun 
7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıktığını 
görüyoruz. Birilerinin kan ve gözyaşını hızla 
kendi lehine kullanabildiğini izliyoruz. Bu oyunu 
hep birlikte bozabilmeliyiz. Şiddetin bir an önce 
durmasını sağlayacak tutum, Türkiye’ye karşı 
sorumluluk duyan herkesin ödevidir. Aksi halde 
kanın, gözyaşının, ölümlerin artmasından kaygı-
lıyız” diye belirtildi.

1 Mayıs Davası Kararına Saygı 
Duyun! Emeğe Saygı Duyun!
1 Mayıs 2015 ile ilgili davanın ilk duruşmasında 
verilen beraat kararının ardından DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB bir basın toplantısı düzenledi. 1 
Mayıs 2015 davasının sonucunda konuya dair 
hukuki tartışmanın bittiğinin vurgulandığı 
açıklamada, beraat kararını “yüklenen fiillerin 
kanunda suç olarak tanımlanmamış olması ne-
deniyle” verildiğinin altı çizilerek “1 Mayıs’ı Tak-
sim’de kutlamak suç değildir” denildi. 

19 Mart 2016. Bu Kez İstiklal 
Caddesi. Bu Katliamı Yapanlardan 
da, Yaptıranlardan da, Göz 
Yumanlardan da, Zemin 
Hazırlayanlardan da Hesabını 
Soracağız
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, 19 Mart 2016 tarihinde İstanbul Taksim’de 
gerçekleşen terör eylemine ilişkin 20 Mart 2016 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 
“Biz bu katliamlar zincirine ve ölümlere alışma-
yacağız, normal karşılamayacağız. Biz bu karan-
lığa teslim olmayacağız. Tesadüfen yaşayanlar 
olarak emperyalizme, faşizme ve gericiliğe tes-
lim olmayacağız. Biz bu katliamları ve hayatını 
kaybeden kardeşlerimizi unutmayacağız” diye 
belirtildi.

Brüksel Katliamını Lanetliyoruz 
Belçika Halkının Acısı Acımızdır 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-

ğancı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşanan 
terör saldırılarına ilişkin 23 Mart 2016 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “TM-
MOB emperyalizme, gericiliğe ve faşizme karşı 
dünya halkları ile dayanışma içerisindedir. Bel-
çika halkının acısı, acımızdır. Saldırıda hayatını 
kaybedenlerin ailelerine ve tüm Belçika halkına 
başsağlığı diliyoruz” diye belirtildi.

ÇED Yönetmeliği’nin Bazı 
Maddelerinin Yürütmesi 
Durduruldu 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetme-
liğinin bazı maddelerinin iptali için Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Barolar Birliği 
(TBB) tarafından açılan davada, Danıştay 14. 
Daire bazı maddelerin yürütmesinin durdurul-
ması yönünde karar verdi.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, 
Diyarbakır İKK ve Beraberindeki 
Heyetle Büyükşehir Belediye Eş 
Başkanlarına Ziyarette Bulundu
Sokağa çıkma yasağı ve çatışmaların ardından 
dayanışmak, bölge için neler yapılabileceğini 
görüşmek amacıyla 7 Nisan’da Diyarbakır’a 
giden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Diyarbakır İKK bileşenleri temsilcileri 
ve üyeleriyle MMO Diyarbakır Şube’de gerçek-
leşen toplantıda bir araya geldi.

10 Ekim Katliamının 6. Ayında Gar 
Önünde Buluşuldu
10 Ekim katliamının 6. ayında, katliamda ya-
şamını kaybedenlerin yakınları “10 Ekim Barış 
ve Dayanışma Derneği”nin çağrısıyla Tren Garı 
önünde buluştu.

TMMOB-TTB Soma Maden Faciası 
İnceleme Raporu Açıklandı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TM-
MOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), Soma 
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T M M O B ' d e nT M M O B ' d e n

VEFAT

HASAN GÜNDOĞDU
1950 Torul doğumlu, 1975 İTÜ mezunu 
15552 sicil numaralı üyemiz HASAN 
GÜNDOĞDU hayatını kaybetmiştir. 
Ailesine ve çalışma arkadaşlarına 
başsağlığı dileriz.

TURGUT ACAR
1948 Pazar doğumlu, 1971 İTÜ mezunu 
16597 sicil numaralı üyemiz TURGUT 
ACAR hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve 
çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

KUBİLAY DEMİR
1949 Arpaçay doğumlu, 1976 ADMMA 
mezunu 18819 sicil numaralı üyemiz 
KUBİLAY DEMİR hayatını kaybetmiştir. 
Ailesine ve çalışma arkadaşlarına 
başsağlığı dileriz.

İBRAHİM ŞEN
1950 Beypazarı doğumlu, 1981 ADMMA 
mezunu 27341 sicil numaralı üyemiz 
İBRAHİM ŞEN hayatını kaybetmiştir. 
Ailesine ve çalışma arkadaşlarına 
başsağlığı dileriz.

ADNAN ŞEYHİSMAİLOĞLU
1957 Suriye doğumlu, 1985 Gazi 
Üniversitesi mezunu 31799 sicil numaralı 
üyemiz ADNAN ŞEYHİSMAİLOĞLU 
hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma 
arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

MUSTAFA TAHİROĞLU
1951 Köprülü doğumlu, 1974 Karadeniz 
Teknik Üniversitesi mezunu 14642 sicil 
numaralı üyemiz MUSTAFA TAHİRUĞLU 
hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma 
arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

RAİF ÖZENCİ
1945 Hilinder doğumlu, 1968 İTÜ mezunu 
5960 sicil numaralı üyemiz RAİF ÖZENCİ 
hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma 
arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

Eynez maden ocağında yaptıkları inceleme 
sonrası değerlendirmelerini rapor haline getirdi. 
Soma Maden Faciası İnceleme Raporu, 12 Nisan 
2016 tarihinde TMMOB’de düzenlenen bir basın 
toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, 
Diyarbakır İKK ve Beraberindeki 
Heyetle Büyükşehir Belediye Eş 
Başkanlarına Ziyarette Bulundu
Sokağa çıkma yasağı ve çatışmaların ardından 
dayanışmak, bölge için neler yapılabileceğini 
görüşmek amacıyla 7 Nisan’da Diyarbakır’a 
giden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Diyarbakır İKK bileşenleri temsilcileri 
ve üyeleriyle MMO Diyarbakır Şube’de gerçek-
leşen toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Konuştu, 
Karanlığın Sesi Durumdan Vazife 
Çıkardı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, Yeni Akit gazetesinde yayımlanan haber-
ler üzerine 13 Nisan 2016 tarihinde bir açıklama 
yaptı. Açıklamada “AKP’nin ve liderinin, ülke 
kaynaklarını yok eden rant politikalarının önün-
de en büyük engel olarak gördükleri TMMOB’ye 
düşmanlıkları herkesin malumudur. Akıllarına 
düştükçe TMMOB’ye düşmanlıklarını ilan et-
mektedirler. Biz bunları çok ciddiye almıyoruz. 
TMMOB’yi bilen biliyor” diye belirtildi.

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda 
Başkanları Toplantısı Yapıldı
TMMOB Yönetim Kurulu ve Odaların yeni olu-
şan yönetim kurulu temsilcileri 13 Nisan 2016 
Çarşamba günü düzenlenen toplantıda bir ara-
ya geldi.
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Her yıl geleneksel olarak “PM SUMMIT” mar-
kası adı altında Proje Yönetim Zirvesi PMI Tur-
key Chapter tarafından düzenlenmektedir.

Proje Yönetim Dünyası’ndaki gelişmelerin, 
Proje Yönetim konusunda tecrübe ve bilgilerin 
paylaşıldığı Proje Yönetim Zirvesinde her yıl 
farklı temalar altında buluşulmaktadır. 2015 
yılında Ankara ve İstanbul olmak üzere 800’nün 
üzerinde proje yöneticisi, üst düzey yönetici ve 
akademisyenler Zirve’de bir araya gelmiştir. 

Söz konusu zirve bu yıl da hem İstanbul 
hem de Ankara’da düzenlenecek olup, PM 
Summit 2016 Ankara, “Projelerle Geleceği Şe-
killendirmek” teması ile evrensel boyutta yeni 
stratejilerin oluştuğu, projelerin sürdürülebilir 
miraslar bıraktığı, “yeni nesil yöneticiler ve 
modern teknikler” ile “tecrübeler ve geleneksel 
yönetim metodolojileri”ni bir araya getirerek 
farklı kompozisyonların oluştuğu bir gelecek 
çizmeyi hedeflemektedir.

12 Mayıs 2016 tarihinde CERMODERN Sa-
natlar Merkezi’nde gerçekleşecek olan zirvede 
ana konuşmacılar Phil Bristol ve Aaron Shen-
har’ın yanı sıra geleceğin teknolojileri, gelecek-
te siber güvenlik, PMO, CMMI, kişisel gelişim 
üzerine alanında uzman konuşmacılar ile sunum 
oturumlarının, Savunma Sanayi ve Proje yöne-
tim stratejileri hakkında panellerinin ve kişisel 
gelişim atölyelerinin yer aldığı kapsamlı bir 
program ile sizler birlikte olacak. 

Siz değerli üyelerimiz için 30 Nisan 2016’ya 
kadar Normal Kayıt üzerinden %25 indirim uy-
gulanacaktır. EFT yolu ile kayıt yaptırabilirsiniz. 

İndirimden faydalanmak için lütfen EFT yap-
tırırken açıklama kısmına “PM Summit Ankara 
2016” diye ve “İMO Ankara Şubesi adına ve kaç 
kişilik ödeme yapıldığını” da belirtiniz. 

Program hakkında detaylı bilgiye http://
www.pmi.org.tr/summit/ankara/ web sitesinden 
ulaşabilirsiniz.

PM Summit 2016 Ankara

Proje Yönetim Zirvesi

Üyelerimize Özel İndirimli
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Ankara İçme Suyu

Barajları Nisan Ayı Doluluk Oranları



Şubemiz 14 Mart 2016 tarihinden itibaren 
öğle tatillerinde de hizmet vermeye 
başladı. Üyelerimiz sabah 09.00 ve 

akşam 18.00 saatleri arasında kesintisiz 
olarak şubemizden oda işlemlerini 

yaptırabilecekler.

Hukuk danışmanımız her Çarşamba 
13.00-18.00 saatleri arasında Şubemizde 

ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir.
İster şahsen ister telefonla danışmanlık 

hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Telefonla 
danışmanlık hizmeti için: 0312 294 30 66

Şubemiz Artık Öğle 
Tatilinde de Hizmet Veriyor

İMO Ankara Şubesinde 
Ücretsiz Hukuk 

Danışmanlık Hizmeti 
Vermeye Başladı



SE
Mi
NER
LE
Ri

BAHAR
5 Mayıs Perşembe 19:00

Sazlık Tipi Balık Geçidi Yapısı: 
Balık Dostu Tasarım Semineri

Prof. Dr. Serhat Küçükali 
 

12 Mayıs Perşembe 19:00
Su Dağıtım Şebekelerinin

Modellenmesi Semineri
Dr. Gençer Gençoğlu

 

17 Mayıs Salı 19:00
Yapı Denetim Mevzuatı ve

Kontrol Elemanlarının Hak, 
Sorumluluk, Yetkileri Etkinliği

(Genç Mühendisler Çalışma Grubu)
 

24 Mayıs Salı 19:00
Kamu’da İnşaat Mühendisliği:

Kamu Personeli Adayları için Tercihler, 
Kurumlar ve Çalışma Yaşamı 

Bilgilendirme Etkinliği 
(Genç Mühendisler Çalışma Grubu)

 

26 Mayıs Perşembe 19:00
Ahşap Yapı Analizi

"Frilo" Ürün Tanıtım Semineri
 

31 Mayıs Salı 19:00
Ard Germeli Beton Teknolojisi Semineri

M. Zafer Kınacı
Emre Akyüz

 

2 Haziran Perşembe 19:00
Planlamasından Yapım Aşamasına

Silvan Barajı Semineri
Önder ÖZEN, MSC, PMP Baraj ve Tünel Projeleri 

Direktörü
ICOLD Teknik Komite Üyesi

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI  ANKARA ŞUBESİ

YER:  İMO KKM. NECATİBEY CD.
NO:57 KIZILAY ANKARA

(Katılım ücretsizdir)

TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ


