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Fiiliyatı Yasallaştırmak
Tek Adam Rejimi, Diktatörlük, Saray İktidarı, 

Yeni Türkiye vb. tanımlamalar eşliğinde nitelen-
meye çalışılan süreç; resmin bütününü ıskala-
makta dolayısıyla eksik ve hatalı tanımlamaları 
da beraberinde getirmektedir. Yeni bir sürecin 
yaşanmakta olduğu doğrudur. Sermayenin 
küresel anlamda yeni yöntemler ve argüman-
larla genelde savaş politikaları eşliğinde Orta-
doğu’da, özeldeTranspasifik gibi anlaşmalarla 
Uzak Asya’da yeni bir vahşi dönemi kurma 
çalışmalarını izlemekteyiz. Ülkede ise mevcut si-
yasal iktidar tarafından atılan adımları bu olgu-
ları hesaba katmadan değerlendirmek yanıltıcı 
olacaktır. Bugün başkanlık tartışmaları,yeni ana-
yasa, başbakanlık değişimi ve dokunulmazlıklar 
başlıklarında yapılan hamleler küresel ölçekte 
yaşananlardan bağımsız değildir. Başkanlık 
modeli kriz içerisinde bulunan sistemin dağılan 
ekonomisi içerisinde sermayenin ihtiyaçlarına 
hızlı ve kolay cevap verebilme noktasındaki 
işlevselliği itibariyle de iktidar tarafından ihtiyaç 
olarak görülüyor.Bu nedenle başkanlık da, yeni 
anayasa da, savaş da kişilerin veya kurumların 
ihtiyacından öte egemen sistemin  sınıf çıkar-
larının da ihtiyacıdır. Nasıl ki 4+4+4 sadece 
eğitimde gericileştirme, HES’ler sadece doğa 
katliamı, Ensar sadece tecavüz olarak tanım-
lanamazsa  bugün  örülmeye çalışılanı ve bu 
amaçla yapılan hamleleri  bütünlüklü bir sürecin 
adımları, parçaları olarak görmemek ve tekil 
terimlerle tanımlamak da süreci karartmanın, 
perdelemenin bir yöntemi olarak değerlendiril-
melidir. Ülkemizde halen yaşanmakta olan süre-
cin karanlığına karşı,ülkemiz, halkımız, mesleği-
miz ve örgütümüz için mücadelemiz kararlılıkla 
sürecektir. 

Soma’dan Zonguldak’a Yanan Hep Bizdik 
Soma’da yaşanan katliamın ardından 2 yıl 

geçti. 787 işçinin göçük altında kaldığı 301 
işçinin hayatını kaybettiği katliamdan sonra 
yer altında çalışanlar için işler daha da kötüye 
gitti ve süreç yeni katliamlara gebe olarak sür-
mekte. Aynı madenin şu an halen faal olması 
bir kenara güvenlik önlemleri ve işçi sağlığı 
uygulamalarında gözle görülür bir iyileştirmeye 
rastlamak mümkün değil. Madenlerde yaşanan 
tablo böylesine kölelik koşullarında sürerken 
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 4 aydır maaşlarını 
alamayan madenciler de açlık grevi yaptılar. 
İşçilerin ölümünü fıtratlarında görenler için 
maden katliamlarını durdurmak, işçi sağlığı ve 

güvenliği önlemleri almak ve sorumluların ce-
zalandırılmasını sağlamak gibi konular  hiçbir 
zaman gündem olmadı. Soma’da hayatını kay-
beden madenci yakınlarını tekmeleyen zihniyet 
açısından bu konuların gündem olmamasını 
doğal karşılıyoruz. Ancak bu tekmeleri  ve bu 
tekmelerin amacını,  Ülkemizin aydınlık yüzlü 
mühendislerinin hiçbirzaman unutmayacağına 
inancımız tamdır.

İnsanlığın Sınırı: Kilis
Yaklaşık 4 aydır Türkiye-Suriye sınırına 25 

kilometre uzaklıkta IŞİD denetimindeki Bab böl-
gesinden Kilis’e atılan Katyuşa füzelerinin sayısı 
70’i geçti. Siyasi iktidarın Özgür Suriye Ordusu 
döneminden beri her anlamda desteklediği 
çetelerin bugün dönüp birçok noktada saldırılar 
gerçekleştirmesi bir tehdit olarak görülmediği 
gibi, ölüm korkusuyla yaşamak istemediğini dile 
getiren Kilis halkına IŞİD’e gösterilen töleransın 
zerresi gösterilmiyor. Yıllardır sürdürülen söz-
de komşularla sıfır sorun politikalarının bugün 
gelip dayandığı nokta ülkeyi savaş bataklığının 
içine sürüklemekten başka bir şey değildir. 
Uluslararası kirli hesapların kan ve ölümler üze-
rinden sürdürüldüğü dönemde savaşlar en ni-
hayetinde halkların ödediği bedeller üzerinden 
beslenenleri vuracaktır.

Bingöl Depremi
1971 ve 2003 yıllarının Mayıs aylarında iki 

büyük deprem yaşadı Bingöl halkı. Toplamda 
1054 yurttaşımız hayatını kaybederken aradan 
geçen yıllar içerisinde depremle ilgili hiçbir 
önlem alınmadığı gibi sonrasında yaşanan dep-
remlerde de binlerce yurttaşımızın yaşamını 
yitirmesine göz yumulmuş oldu. İnsan hayatını 
hiçe sayan politikaların yaşamın her alanında 
gözlemlenebildiği gibi deprem olgusu da kirli 
hesaplar içerisinde rantın aracı haline getirildi. 
Özellikle Van depremi sonrasında “Afet Riski” 
altındaki alanların dönüştürülmesi adına rantın 
ve talanın önü açılırken, denetiminden sorumlu 
oldukları alanları peşkeş çekenlerin, denetim-
sizliklerin faturasını halka ödettiği bir sürecinde 
başlangıcı oldu. Bundan önceki süreçte olduğu 
gibi sonrasında da depremi unutmamaya ve 
unutturmamaya, depreme ve depremden rant 
devşirenlere karşı duyarlılığı yükseltmeye de-
vam edeceğiz.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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Kadın Meslektaşlarımızla
Toplantı Yapıldı

Yapı Denetim Mevzuatı Söyleşisi ve
Forumu Gerçekleştirildi

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Kadın Komisyonu 15 Mayıs 2016 tarihinde kadın 
meslektaşlarımızla İMO Lokali’nde toplantı ger-
çekleştirildi.

Toplantıda kadın meslektaşlarımızın iş yer-
lerinde yaşamış oldukları problemler üzerine 
konuşularak çözümler bulmaya çalışıldı.  

Ayrıca toplantıya katılan kadın meslektaş-
larımızla önümüzdeki dönem içerisinde nasıl 
etkinlikler yapılabileceği konuları görüşüldü. 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Genç Mühendisler Çalışma Grubu tarafından 
18.05.2016 Perşembe günü İMO KKM’de “Yapı 
Denetim Mevzuatı Söyleşisi ve Forumu” düzen-
lendi. Mustafa Baygeldi’nin konuşmacı olarak 

katıldığı etkinlikte “Yapı Denetim Mevzuatı, 
Kontrol Elemanlarının Hak, Sorumluluk ve Yet-
kileri” başlıklarında bilgiler verildi, yöneltilen 
sorular cevaplandı.
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Kamu’da İnşaat Mühendisliği
Etkinliği Gerçekleştirildi

24 Mayıs 2016 tarihinde İMO Rüştü Özal 
Salonu’nda “Kamu’da İnşaat Mühendisliği; 
Kamu Personeli Adaylar İçin Tercihler, Kurumlar 
ve Çalışma Yaşamı Bilgilendirme Etkinliği” dü-
zenlendi.

İMO Ankara Şubesi Genç Mühendisler Ça-
lışma Grubu’nun düzenlediği etkinlikte Uzman 
Danışman Serkan Karaoğlu sunum yaptı. Kara-
oğlu KPSS, puanları, tercihleri ve kadroları hak-
kında bilgilendirmede ve tavsiyelerde bulundu. 
Atamaların nasıl yapılacağı ve yerleştirme süre-
cini anlattı.

Karaoğlu’nun ardından Botaş’tan Murat Ço-
banoğlu, İlbank’tan Aysel Duru ve Sabri İnce, 
Devlet Su İşleri’den Hasan Akyar, Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nden Özer Akkuş, TCDD’den 
Volkan Erkan ve Erkan Saçan ve Ulaştırma 
Bakanlığı’ndan Umut Alparslan kendi çalışma 
yaşamları ve çalıştıkları kurumların ne gibi işler 
yaptığını anlattılar, kurumlarında çalışan inşaat 
mühendislerinin durumları ve aldıkları maaşları 
hakkında bilgiler verdiler, yöneltilen soruları 
cevapladılar.
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28 Nisan 2016 Perşembe günü İMO KKM’de 
“Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) ve İnşaat Mü-
hendisliğinde Proje Yönetimine Giriş” semineri 
düzenlendi. Yaklaşık 70 üyemizin katıldığı semi-
neri A. Buğu Bayazıt Yıldırım (PMP, PMI-RMP), 
Mustafa Kemal Yener (PMP), Dr. Taylan Ulaş 
Evcimen (PMP) verdi. 

Yıldırım, Yener ve Evcimen seminere katılan 
üyelerimize “Proje Yönetimi, tarihçesi gelişimi, 
PMI sertifikaları ve avantajları, PMI Türkiye fa-
aliyetleri, PMI Türkiye’de gönüllülük ve gönül-
lülük fırsatları, Proje ve Proje Yönetimi Nedir?” 
başlıklarında bilgiler verdi, yöneltilen soruları 
cevapladı.

5 Mayıs 2016 Perşembe günü İMO KKM’de 
“Sazlık Tipi Balık Geçidi Yapısı: Balık Dostu 
Tasarım” semineri düzenlendi. Prof. Dr. Serhat 
Küçükali’nin verdiği seminerde üyelerimize 
“Sazlık Tipi Balık Geçidi Yapısının Hidroliği ve 
Tasarımı, Klasik Balık Geçidi Yapılarına Göre 
Farklılıkları ve Avantajları, Almanya’da Bu 
Yapıyla İlgili Yapılan Model ve Balık İzleme 
Çalışmaları, Sazlık Tipi Balık Geçidinin Türkiye 
için Uygunluğunun Tartışılması, Türkiye’de İlgili 
Konuda Yürütülen Model ve Saha Çalışmaları” 
başlıklarında bilgiler verildi, yöneltilen sorular 
cevaplandı.

“Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) 
ve İnşaat Mühendisliğinde Proje 
Yönetimine Giriş” Semineri

“Sazlık Tipi Balık Geçidi Yapısı:
Balık Dostu Tasarım” Semineri
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12.05.2016 Perşembe günü İMO KKM’de “Su 
Dağıtım Şebekelerinin Modellenmesi Semineri” 
düzenlendi. Dr. Gençer Gençoğlu’nun verdiği 
seminerde üyelerimize “Su Temin Sistemleri 
Bileşenleri, Su Dağıtım Şebekeleri Neden Mo-
dellenir?, Enerji Denklemi ve Temel Teori, Su 
Dağıtım Şebekesi Tasarım Yaklaşımları, Basınç 
Katlarının Oluşturulması, Nüfus ve Su İhtiyacı 
Tahminleri, Su Tüketim Dalgalanmaları, Şebeke 
Çözüm Yöntemleri, Şebekelerde Boru Çapı Op-
timizasyonu” başlıklarında bilgiler verildi, yönel-
tilen sorular cevaplandı.

15-17 Nisan 2016 tarihleri arasında İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Primavera” kur-
su verildi. Toplam 21 saat devam eden kursu İnş. 
Müh. Ebru Ünver verdi.

Ünver kurs süresince; “Primavera Çalışma 
Alanı, Organizational Breakdown Structure 
(OBS), Enterprise Breakdown Structure (EPS),  

Takvim, Kaynak, Yönetici Kategorileri, Proje & 
Aktivite Kodları, Proje ve İKY (İş Kırılım Yapı-
sı – 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. 

Su Dağıtım Şebekelerinin 
Modellenmesi Semineri 

Primavera Kursu
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Su Dağıtım Şebekelerinin 
Modellenmesi Semineri 

Primavera Kursu

18 Nisan 2016 Pazartesi günü İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Yak-
laşık Maliyet - Hakediş” kursu başladı. Toplam 24 saat devam eden ve 18 
kişinin katıldığı kursu İnş. Müh. Zafer Keskin verdi. 

Keskin kurs süresince; Genel Tanımlar, Projenin Çözümlenmesi ve İş 
Gruplarının Oluşturulması, İmalatların Gruplandırılması, Saha İşleri - Be-
ton İşleri - Duvar İşleri - Metal İşleri - Isı ve Su Yalıtımı - Kapı, Pencere ve 
Cam İşleri - Ahşap ve Plastik İşleri - Kaplama İşleri - Aksesuarlar ve Özel 
İşler – Müteferrik İşler vb, İmalat Miktarlarının Hesaplanması (Metraj), Birim 
Fiyatların Tespiti (Fiyat Analizleri), Maliyet Tablolarının Oluşturulması (Yak-
laşık maliyet – Hakediş), Aşırı Düşük Teklif Sorgulamaları, Teknik Şartname 
Hazırlanması başlıklarında bilgiler verdi. 

3 Mayıs 2016 tarihinde İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Hecras” kur-
su başladı. Toplam 16 saat devam eden kursu İnş. Yük. Müh. Özgür Sever 
verdi.

Sever kurs süresince açık kanal akımı, HECRAS genel bilgi, basit açık 
kanal çözümü, köprü, menfez vs. eklenmesi ve çözümü, ayrılıp birleşen 
akarsular ve çözümü, yan kolların eklenmesi ve çözümü, köprü çevresinde 
oyulma, akarsu üzerinde yapı tanımlanması ve çözümü konularında bilgiler 
verdi.

Yaklaşık Maliyet - Hakediş Kursu

Hecras Kursu

21 Mayıs 2016 tarihinde İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde “Netcad Temel Eğitimi Ana-
modül & Netsurf Eğitim Programı” başladı. Top-
lam 24 saat devam eden kurs süresince temel 
harita, projeksiyon ve veri yapıları konusunda 
bilgi sahibi olunması, programın temel ara yüz-
leri, proje süreçlerinde kullanımı ve projeksiyon 
tanımlanmaları, coğrafi referanslama, Netcad’in 
veri üretimine yönelik gelişmiş fonksiyonları 
sayesinde, CAD yapısında farklı özelliklerde 
veri üretimi ve editing işlemi, verilerin yönetimi; 

düzenleme, tabaka ve sorgu işlemleri, projelerin 
paftalanması ve kartografik çıktıların alınması, 
sayısal arazi modeli oluşturulması, raster ana-
lizler (rölyef, yükseklik, eğim, bakı haritaları), 
vektör analizleri (eğri geçirme, eğri ve eğim 
alanları oluşturma, görüş analizleri) GIS yapısı, 
eşyükselti ve eş dağılım eğrileri geçirilmesi ve 
düzenlenmesi, kesit, profil alımları, kübaj hesap-
lamaları, plankote nokta üretimi, şev taramaları, 
üretilen projelerin Google Earth’e aktarılması 
konularında bilgiler verildi. 

Netcad Temel Eğitimi Anamodül &
Netsurf Eğitim Programı



G E N Ç  İ M O

30 Nisan 2016 Cumartesi günü Eymir Gö-
lü’ne gezi düzenlendi. Geziye ODTÜ, Gazi, Atı-
lım ve Kırıkkale Üniversitelerinden 55 genç-İMO 
üyesi katıldı.

İMO Ankara Şubesi’nden Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ahmet Onur Özergene ve Emrah Alp ile 
Araştırma Görevlisi Hüseyin Engin Sakın’ın da 
katıldığı gezide odamızın tanıtımı yapıldı, etkin-
likler hakkında bilgi verildi ve 1 Mayıs için söyle-
şi gerçekleştirildi, ardından eğlence düzenlendi.

Zonguldak genç-İMO, üniversitelerdeki kali-
tesiz-niteliksiz, yandaş ve eşit olmayan eğitime 
karşı dur demek için 1 Mayıs’ta geniş kitleye sa-
hip bir şekilde baretleriyle birlikte alanlardaydı.

genç-İMO Eymir’e
Gezi Düzenledi

Zonguldak genç-İMO
1 Mayıs’ta Alanlardaydı
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genç-İMO Eymir’e
Gezi Düzenledi

Zonguldak genç-İMO
1 Mayıs’ta Alanlardaydı

Öğrenci üyeler için 2 Mayıs 2016 tarihinde 
İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde “SAP2000” 
kursu düzenlendi. 18 kişinin katıldığı ve toplam 
24 saat devam eden kursu İnş. Müh. Ömer Can 
Pamuk verdi.

Pamuk kurs süresince, “Sistem Modelinin 
Oluşturulması, Malzeme Özelliklerinin, Kesit 
Özelliklerinin Tanıtılması, Yüklerin Tanıtılması, 
Çözüm (Analiz), Boyutlandırma” başlıklarında 
bilgiler verdi.

9 Mayıs Pazartesi günü 21 öğrencinin katı-
lımıyla KARÇİMSA Çimento Fabrikası’na teknik 
gezi düzenlendi. Gezide çimento üretimi ile ilgili 
tesis fabrika yetkilileri rehberliğinde gezildi.

SAP2000 Kursu

Karabük Üniversitesi
KARÇİMSA Teknik Gezisi

PM Summit 2016 Ankara Proje Yönetim 
Zirvesi’ne katılım sağlandı

12 Mayıs 2016 Perşembe günü İnşaat Mü-
hendisleri Odası Ankara Şubesi Yayın Kurulu 
Üyesi Dr. Taylan Ulaş Evcimen ve Şube Araştır-
ma Görevlisi Hüseyin Engin Sakın, 2 genç-İMO 
üyesi ile birlikte Proje Yönetimi Enstitüsü’nün 
etkinliğine katılım sağladı. Etkinlikte proje yö-
neticilerinin “proje” kavramı üzerine yaptığı 
sunumlar, gelecekteki projeler üzerine görüşler 
ve katılımcı firmaların etkinlikleri izlendi.
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13 Mayıs 2016 Cuma günü Kırıkkale Üniver-
sitesi öğrencilerinin katılımıyla Hamzalı Sulama 
Projesi’ne teknik gezi düzenlendi. İMO Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Alp ve 
İMO Ankara Şubesi’nden Araştırma Görevlisi 
Hüseyin Engin Sakın’ın da katıldığı geziye 15 

genç-İMO üyesi katıldı. Hamzalı Sulama Projesi 
yapım işlerini üstlenen firma temsilcisi Kemal 
Sak rehberliğinde şantiye ofisi ve laboratuarlar 
incelendi, açık kanallar ve borulu sistemlerin 
karışık kullanıldığı proje HES binasından itiba-
ren gezildi.

genç-İMO “Hamzalı Sulama Projesi”
Teknik Gezisi

genç-İMO 9. Dönem Öğrenci Konseyi ilk 
toplantısını 16 Nisan 2016 Cumartesi günü ger-
çekleştirdi.

İMO Toplantı salonunda gerçekleştirilen top-
lantıda, Öğrenci Meclisi’nin değerlendirilmesi, 

Konsey görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, 
Çalışma Programı ve Konseye bağlı alt komis-
yonların oluşturulması gündemleri değerlendi-
rildi.

Toplantıya İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemal Gökçe, İMO Yönetim Kurulu 2. Başkanı 
Şükrü Erdem, Sekreter Üye Hüseyin Kaya ve 
İMO Yönetim Kurulu Üyeleri Necati Atıcı ile Ce-
mal Akça da katılarak görüşlerini ve önerilerini 
sundu, Konsey üyelerinin önerilerini ve düşün-
celerini dinledi.

Yeni dönem görev dağılımının da kararlaştı-
rıldığı toplantıda Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 
Oğuz Kır Konsey Başkanı, Gazi Üniversitesi’n-
den Saim Kaymak Sekreter üye olarak belirlen-
di.

genç-İMO 9. Öğrenci Konseyi
İlk Toplantısı
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Bartın Üniversitesi bilgisayar laboratuarında 
genç-İMO üyeleri için STA4 CAD kursu düzen-
lendi. 19 Mart – 21 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
düzenlene ve 32 saat süren kursa 57 Bartın 
Üniversitesi öğrencisi katıldı.

Yük. İnş. Müh. Alper Kanbur ve İnş. Müh. 
Hüseyin Gümüşdağ’ın Bartın Üniversitesi Mü-

hendislik Fakültesi Kutlubeyyazıcılar Kampü-
sünde verdiği kursta “Asıl bilinmesi gerekenle” 
başlığı altında bir projeye nasıl başlanılması ve 
nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi hususlar 
anlatıldı. Kursa katılım sağlayan öğrencilerle 
“kahvaltı etkinliği” düzenlendi. Bu etkinlik kap-
samında öğrencilere 2007 Deprem Yönetmeliği, 
genç-İMO ajandası ve katılım belgesi dağıtıldı.

genç-İMO 9. Öğrenci Konseyi
İlk Toplantısı

STA4 CAD Kursu
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TMMOB 44. Olağan
Genel Kurulu Yapıldı

TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu, 26-29 
Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. Koca-
tepe Kültür Merkezi’nde üç gün süren Genel 
Kurul, 29 Mayıs Pazar günü TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapılan 
seçimle sona erdi. Genel Kurulda, 10 Ekim kat-
liamının burukluğu yansıyan açılış konuşmala-
rında, ülkenin içinden geçtiği karanlık dönemde 
gerçekleştirilen TMMOB Genel Kurulu’nun daha 
da önemli hale geldiği ifade edilirken, gerici-fa-
şist yönetim anlayışına karşı ortak mücadelenin 
önemine vurgu yapıldı.

Genel Kurul çalışmalarına Divan’ın oluşturul-
masıyla başladı. Divan Başkanlığı’na Şehir Plan-
cıları Odası’ndan Ü. Nevzat Uğurel seçilirken, 
Divan Başkan Yardımcılığı’na Peyzaj Mimarlar 
Odası’ndan Necla Yörüklü ve Makina Mühendis-
leri Odası’ndan Nusret Doğan Albayrak; yaz-
man üyeliklere ise Elektrik Mühendisleri Oda-
sı’ndan Murat Kocaman, İç Mimarlar Odası’ndan 
Hanze Gürkaş, Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan 
Ümit Uzunhasanoğlu ve Mimarlar Odası’ndan 
Elif Güven getirildi.

Genel Kurulda, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından Anıkabir Çelenk Komisyonu 
oluşturuldu. Gündemin oylanarak kabul edilme-
si sonrası 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını 
yitirenlerin fotoğraflarından oluşan sinevizyon 
gösterimi gerçekleştirildi. 

TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı Genel Kurul açılış konuşma-
sına, 10 Ekim Katliamı’nda yaşamını yitirenleri 
anarak, “Unutursak, unutturursak yüreğimiz 
kurusun” sözleriyle başladı. Soğancı, TM-
MOB’nin bugünlere gelmesinde büyük emeği 
olanları, TMMOB eski Başkanı Teoman Öztürk’ü, 
2013 Gezi-Haziran Direnişi ve sonrasında yiten 
canları; Suruç, Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve 
Güneydoğu’daki katliamlarda hayatını kaybe-
denleri; Soma’da, Ermenek’te ve iş cinayetlerin-
de yaşamını yitirenleri saygıyla andı. Soğancı, 
azami kâr güdüsü ile esnek, taşeron çalışma 
sistemini sürdürenleri; düşünce, toplanma, ör-
gütlenme, basın özgürlükleri ve barajsız siyaset 
yapma hakkını engelleyen bütün anti-demokra-
tik uygulamaları yaratanları, mezhepçi faşizmi, 
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanlığını, 
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savaş kışkırtıcılığını, provokasyonları ve yapılan 
katliamları ise kınadı.

TMMOB Genel Kurulu’nun fiili başkanlık 
sisteminin ilan edildiği, milletvekili dokunul-
mazlıklarının kaldırıldığı, parlamenter temsili 
demokrasinin fiilen feshedildiği, anayasa ih-
lallerinin doruğa vardığı, Kürt halkına yıkım 
ve katliamların reva görüldüğü, ölümlerin kut-
sandığı, milliyetçiliğin körüklendiği bir Türkiye 
koşullarında toplandığına dikkat çeken Soğancı, 
AKP’nin hedeflediği İslami rejim egemenliği için 
laikliğin tasfiye edildiği, kadın ve çocuk istisma-
rının sistemli olarak propaganda edildiği, şeriat-
çı düzenlemelerin yapıldığı, emekçilerin hak ve 
kazanımlarının yoğun saldırı altında olduğuna 
vurgu yaptı.

Soğancı, “Siyasal iktidarın ‘ustalık’ döne-
minde devreye soktuğu otoriter düzenlemeler, 
gerici eğitim sistemi, insanların yaşam biçim-
lerine ve tercihlerine ait düzenlemeler, hayatın 
her alanını şekillendirme isteğinde somutlanan 
sayısız dayatmalar, halkın kaygılarını ve tepkile-
rini artırırken aynı dönemde AKP, iktidarını pe-
kiştirmiş, ‘Yeni Türkiye’si doğrultusunda önemli 
adımlar atmıştır. Parlamenter sistemi dışlayan 
otoriter-faşist yönelimi daha fazla açığa çıkmış, 
laiklik karşıtı gerici uygulamaları yoğunlaş-
mıştır. Son iki yılda ülkemiz, halkımız, TMMOB 
ve bütün ilerici güçler, sömürü, yolsuzluk ve 
baskı-zulüm iktidarının düşmanca icraatlarına 
maruz kalmıştır” diye konuştu.

Soğancı, TMMOB’nin iktidarın baskı ve 
zulüm politikalarına karşı sinmediğini, mücade-
leyi büyüttüğünü belirtirken, TMMOB’nin yeri 
geldiğinde karanlığın karşısında aydınlığı temsil 
etmekten asla geri durmadığını vurguladı.

Soğancı, eşitlik ve özgürlük, bir arada kar-
deşçe yaşamak, gericiliğe ve karanlığa karşı ay-
dınlığın yaratılması, emperyalizme ve neoliberal 
politikalara karşı insanca bir yaşam, demokratik, 
bağımsız, eşit ve gerçekten laik bir Türkiye için, 
bilim ve teknolojinin halkın hizmetine sunulması 
için TMMOB’ye sahip çıkma ve güçlendirme 
çağrısı yaptı.

Soğancı’dan sonra 10 Ekim Dayanışma 
Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, DİSK 

Genel Başkanı Kani Beko, Kamu Emekçi Sen-
dikaları Konfederasyonu Başkanı Lami Özgen, 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey 
Başkanı Bayazıt İlhan, Birleşik Haziran Hareke-
ti’nden Gamze Yücesan Özdemir, CHP adına 
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP adına 
Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, EMEP 
Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, HTKP adına 
Metin Uçak, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Pelin 
Bektaş, Sanat topluluklarını temsilen Ferahnur 
Barut kürsüye çıktı ve söz aldı.

Açılış konuşmalarından sonra Genel Kurul 
çalışmalarına Yönetmelikler Komisyonu, Karar-
lar Komisyonu, Mali İşler Komisyonu ve Bütçe 
Komisyonu ile Sonuç Bildirisi Komisyonu seçim-
leriyle devam etti.

Daha sonra TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül çalışma raporunu, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Bahattin Şahin mali raporu, Denetleme 
Kurulu Üyesi Kirami Kılınç Denetleme Kurulu 
raporunu, Yüksek Onur Kurulu Üyesi Erkan Ka-
rakaya da Yüksek Onur Kurulu raporunu sundu.

Genel Kurul ilk gün çalışmalarını çalışma 
raporu üzerine görüşmelerle tamamladı.

Genel Kurul, ikinci gün de çalışmalarına ça-
lışma raporu üzerine görüşmelerle devam etti. 
Delegelerin TMMOB çalışmaları üzerine değer-
lendirmeleri sonrası, TMMOB Yönetim Kurulu 
üyeleri de söz alarak görüşlerini aktardılar.

Genel Kurul divana verilen bir önergeyle 
üçüncü gün çalışmalarına başlamadan önce, 
başta açlık grevindeki maden emekçilerinin 
haklı direnişi olmak üzere; iş, ekmek, özgürlük 
mücadelesi veren tüm emekçilerin yanında 
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olduğunu ve mücadelelerini desteklediğini 
kamuoyuna duyurmak amacıyla Madenci Anıtı 
önünde bir basın açıklaması düzenledi. Divan 
Başkanvekili Necla Yörüklü tarafından okunan 
basın açıklamasında, Devletin öncelikli göre-
vinin açlık grevindeki işçilerin yaşamlarını gü-
vence altına almak ve iş yasasıyla belirlenmiş 
olan haklarının verilmesini sağlamak olduğu 
vurgulandı.

Basın açıklaması sonrası Kocatepe Kültür 
Merkezi’nde üçüncü gün çalışmalarına başlayan 
Genel Kurulun sabah oturumunda 43. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı söz 
alarak Çalışma Raporu üzerine değerlendirme-
leri yanıtladı. TMMOB’de 6 dönem süresince 
Yönetim Kurulu başkanlığı görevini üstlenen 
Soğancı, konuşmasında tüm örgüte, birlikte 
çalıştığı yönetim kurulu üyelerine, oda yönetim 
kurullarına, İKK sekreterlerine, TMMOB çalış-
malarında yer alanlara ve TMMOB çalışanlarına 
teşekkür etti.

Mehmet Soğancı’nın konuşması sonrası 
“son söz üyenin” kuralı gereği Gıda Mühendis-
leri Odası delegesi Sezgin Çalışkan’ın konuş-
masıyla çalışma raporu üzerine görüşmeler 
tamamlandı ve yapılan oylamayla 43. Dönem 
Yönetim Kurulu aklandı.

Daha sonra Makina Mühendisleri Odası, Bur-
sa İl Koordinasyon Kurulu ve TMMOB 43. Dö-
nem Yönetim Kurulu’nca 6 dönemdir Yönetim 
Kurulu başkanlığı görevini üstlenen Soğancı’ya 
birer plaket takdim edildi.

Genel Kurul çalışmalarına, Makina Mühen-
disleri Odası delegesi İbrahim Tataroğlu’nun 
Yönetmelikler Komisyonu, Makina Mühendisleri 

Odası delegesi Süleyman Solmaz’ın Kararlar 
Komisyonu, Elektrik Mühendisleri Odası de-
legesi Hüseyin Önder’in Mali İşler ve Bütçe 
Komisyonu raporlarını salona aktarması ve 
raporların oylanması ile devam etti. Sonuç 
Bildirgesi Komisyonu tarafından hazırlanan 
Genel Kurul Sonuç Bildirisi de komisyon üyesi 
İnşaat Mühendisleri Odası delegesi Özer Akkuş 
tarafından okundu. Sonuç Bildirisi delegelerin 
söz alarak belirttiği görüşler sonrası oylanarak 
kabul edildi.

Genel Kurul, adayların salona okunmasının 
ardından “dilek ve öneriler” maddesi kapsamın-
da yapılan konuşmalarla çalışmalarını tamam-
ladı.

TMMOB 44. Dönem kurullarının belirlene-
ceği seçimler ise 29 Mayıs 2016 Pazar günü 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi’nde yapıldı.

TMMOB 44. Dönem Kurulları Belli Oldu

Yapılan seçimlerle 44. Dönem Yönetim Ku-
rulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu 
Üyeleri belirlendi.

TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu

Bilgisayar Mühendisleri Odası - Ali Rıza Atasoy
Çevre Mühendisleri Odası - Cihan Dündar
Elektrik Mühendisleri Odası - Cengiz Göltaş
Fizik Mühendisleri Odası - Ekrem Poyraz
Gemi Mühendisleri Odası - Can Durgu
Gemi Makineleri İşlt. Müh. Odası - Alper Dinç
Gıda Mühendisleri Odası - Kemal Zeki Taydaş
Harita ve Kadastro Müh. Odası - Ali Fahri Özten
İçmimarlar Odası - Hasan Hüseyin Çetinkaya
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İnşaat Mühendisleri Odası ile Türk Standart-
ları Enstitüsü arasında yapılan görüşmeler so-
nucunda işbirliği protokolü oluşturuldu.

Protokol; ülkemizin teknik personel ve kalite 
alt yapısının güçlendirilmesi, eğitim faaliyet-
lerinin yaygınlaştırılması amacıyla İMO ve TSE 
arasında imzalandı. 20 Mayıs 2016 tarihinde 
yürürlüğe giren Protokol kapsamında;

•	 “TS EN 12810 -1 Ön Yapımlı Bileşenlerden 
Oluşan Cephe İskeleleri – Bölüm 1: Mamul 
Özellikleri

•	 TS EN 13374 – Geçici Kenar Koruma Sis-
temleri – Mamul Özellikleri,

•	 TS EN 13377 – Ön Yapımlı Ahşap Kalıp 

Kirişleri –Özellikler, Sınıflandırma ve Değer-
lendirmesi

•	 TS EN 1065 – Ayarlanabilir Teleskopik Çelik 
Ölçüm Uçları – Ürün Özellikleri Tasarım ve 
Hesaplama ve Deneylerle Değerlendirmesi

•	 TS EN 1263 -1 Geçici İş Donanımları – Gü-
venlik Ağları – Bölüm 1: Güvenlik Kuralları, 
Deney Metotları,

•	 TS EN 12813 Geçici İş Donanımları – Ön 
Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Yük Taşıyıcı 
Kuleler – Özel Yapısal Tasarım Metotları”

Konularında İMO bünyesinde eğitim ve sı-
nav faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yer almak-
tadır.

İnşaat Mühendisleri Odası - Züber Akgöl
Jeofizik Mühendisleri Odası - Murat Fırat
Jeoloji Mühendisleri Odası - Ersin Gırbalar
Kimya Mühendisleri Odası - Mehmet Besleme
Maden Mühendisleri Odası - Niyazi Karadeniz
Makina Mühendisleri Odası - Emin Koramaz
Metalurji ve Mlz. Müh. Od. - Cemalettin Küçük
Meteoroloji Müh. Odası - A. Deniz Özdemir
Mimarlar Odası - Bahattin Şahin
Orman Mühendisleri Odası - İsmet Aslan
Petrol Mühendisleri Odası - Mehmet Çelik
Peyzaj Mimarları Odası - Ozan Yılmaz
Şehir Plancıları Odası - Ümit Özcan
Tekstil Mühendisleri Odası - M. Murat İlhan
Ziraat Mühendisleri Odası - Turhan Tuncer 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu

Ü. Nevzat Uğurel (Şehir Plancıları Odası)
Zeki Arslan (Makina Mühendisleri Odası)
Ahmet Göksoy (İnşaat Mühendisleri Odası)
Erkan Karakaya (Mimarlar Odası)
Yusuf Bozkurt (Elektrik Mühendisleri Odası)

TMMOB Denetleme Kurulu

Asiye Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası)
Taylan Kalender (İnşaat Mühendisleri Odası)
Mustafa Asım Rasan (Elektrik Mühendisleri 
Odası)
Abdullah Melik (Ziraat Mühendisleri Odası)
Ramazan Tümen (Kimya Mühendisleri Odası)

İnşaat Mühendisleri Odası ile
TSE Arasında İşbirliği Protokolü
Yapıldı



Ya z ı l a r

Kiralık İşçiliğe Karşı 
#Direnİşçi

Sermayenin çok yönlü sömürü ilişkilerinde 
3. Bunalım Dönemi özelliklerinden derinleme-
sine sömürünün  en net okunabildiği konu baş-
lıklarından biri Özel İstihdam Büroları. Emeğin 
kazanımlarının bir bir törpülendiği süreçte en 
temel haklar şeklinde özetlenen güvence, sigor-
ta, kıdem tazminatı ve kadro alanlarının topye-
kün ortadan kaldırılmasına ilişkin düzenleme 
4 yıl aradan sonra tekrar meclis kürsülerinden 
dillendirilir hale geldi. Üstelik taşerona kadro 
söylemini seçim şiarlarından edinmiş mevcut 
iktidar tarafından.

2000’li yılların başlarında krizler ve kriz öte-
leme yaptırımlarıyla sinyallerini veren ekonomik 
daralma neo-liberal sistemin ilişkilerini yeniden 
dizayn etme manevralarını da beraberinde ge-
tirdi. Sermayenin iç rekabetinin yeni emperyal 
aktörlerin sahnede yerlerini almasıyla birlikte 
keskinleştiği koşullarda süreci asgari maliyet 
azami kâr politikalarının en vahşice uygulanaca-
ğı dönemin başlangıcı olarak okumak eksik bir 
tanım olmayacaktır.

Tanımlı adıyla Özel İstihdam Büroları, gerçek 
anlamına daha uygun şekliyle ise Kiralık İşçi 
konusunu Boğaziçi Üniversitesi’nden İktisat 
Hocası Dr. Gaye Yılmaz’ın 2012 yılının Temmuz 
ayında Şubemiz Bülteni’nde yer alan yazısından 
örneklerle açıklamak konunun Dünya ve Ülke-
miz konjonktüründeki seyrini kıyaslayabilmek 
açısından yararlı olacaktır. 

“...Kiralık işçiliğin öncüllerine baktığımda, 

ilk Amerika Birleşik Devletleri’nde görüyorum. 

ILO’da sermaye sınıfı 1919’dan beri bunu çok 

alt boyutlarıyla tartışıyor, yavaş yavaş dünya 
gündemine sokmaya çalışıyor. Ama kiralık işçi 

uygulaması ilk nerede başlamış diye baktığımız-

da, 1950’lerin sonunda ilk defa ABD’de mühen-

dislikle başladığını görüyoruz...” 

Gaye Hoca’nın örneğinde sermayenin kiralık 
işçi konusunu ele almasının evveliyatıyla birlik-
te mühendislikle başladığını duyurması süreç 
açısından daha net bir olguyu da gözler önüne 
seriyor. Doktorların, mühendislerin, avukatların 
vb. meslek disiplinlerinin işçi sınıfının bir parçası 
olmadığı algısının temelsizliğine. 1950’li yıllarda 
istihdam alanı açısından mühendis yetersizliği 
açısından durumu açıklamaya çalışan bakış 
açıları da mevcut. Böylesi durumlar için İngil-
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tere’den bizdeki adıyla bir Özel İstihdam Büro-
su’nun ilanına bakmak yeterli;

“Mühendise, teknisyene ya da düz işçiye 

mi ihtiyacınız var, sarı, kızıl, siyah, beyaz, ya da 

göçmen, hangi ırktan olmasını istersiniz. Şirketi-

miz uluslararası piyasalara sunduğu hizmetlere 

bir yenisini daha ekledi. Artık sadece malzeme, 

ekipman, eşya değil, insanları da kiralıyoruz. Visa 

ve Mastercard kabul edilir.”   

Kiralık işçilik meselesinin emek cephesi açı-
sından doğru okunması temel önemde. Çünkü 
yasayla birlikte sendikalı olabilmeniz imkansız-
laşmakta. Birincisi çalıştığınız her işte taşeron 
bir firmanın çalışanı olarak görev almaktasınız. 
Bu da emek süreçlerinin dolaylanmasıyla ve 
(piyasadaki şirket sayısına paralel olarak) par-
çalı ve örgütsüz halde bulunmasıyla sonuçlan-
makta.  

Örgütsüz emek kural dışı, esnek ve güven-
cesiz çalışma karşısında yalnızdır, çözümsüzdür. 
Yine Gaye Hoca’nın Berlinli bir işçiyle ilgili 
verdiği örnek durumun en net ifadelerinden; 
toplamda 7 saat çalışan işçi 10 dakikalık bir 
kahve molasının dahi olmadığı söylediğinde 
bunun Almanya’da ki çalışma yasasına uygun 
olmadığını düşünmek temel yanılgı. Fakat yasa 
4 saat sonrasında mola ve yemek haklarının 
kullanılmasını zorunlu koşuyor. Fakat Berlinli işçi 
arkadaşımız 3’er buçuk saat olmak üzere iki ayrı 
Özel İstihdam Bürosuna çalıştığı için bu hakkını 
kullanamamakta. 

Berlinli dostumuzun kahve molası kul-
lanamaması elbette önemli bir sorun. Fakat 
akşam eğer bira içebilirse (Berlin’de gelirinin 
önemli bir kısmını buna ayırması gerekse bile 
bu gereksinimini karşılayacağını varsayıyoruz), 
içerken tek sorunu bu olmayacaktır. 25 Euro 7 
saat emek gücü karşılığı Berlinli dostumuz için 
Almanya SSK’ya bildirilip vergilendirilmiş. Ama 

dostumuz günlük 9 Euro karşılığında 7 saat 
çalışmakta. Sermayenin üzerine çöreklendiği 
artı değerden sonra çok ciddi bir miktarda Özel 
İstihdam Bürosu Berlinli dostumuzun masasını 
fakirleştirmekte.

Berlinli meslektaşımız ayrıca grip olma lük-
süne de sahip değil. Çünkü kadrolu bir işi olma-
dığı gibi herhangi bir sosyal güvencesi de yok. 
Özel İstihdam Bürosu arkadaşımızın portföyünü 
hazırlarken ona çok tan seçmeli bir sigorta tale-
binin olup olmadığını sordu. Fakat ferdi, sağlık 
veya kaza sigortası seçeneklerden birini seçmiş 
olsaydı 9 Eurosu erimeye devam edecekti. 
Şimdi grip olup hastaneye gitmek veya evinde 
dinlenmek için yeterli parası ve tabii ki zamanı 
da yok.

Gaye Hoca’nın tanıdığı genç bir Japon mes-
lektaşımız Berlinli dostumuza göre biraz daha 
şanslı. Onların bir Kiralık İşçiler Federasyonu 
var. Federasyon üyelerinin %70’i öğrenci mü-
hendislerden oluşmakta. Örgütlü olmanın avan-
tajıyla ücretlerin belirlenmesinde söz sahibiler. 
Fakat kiralık işçilerin tümünü kapsayacak iyileş-
tirmeler için daha çok doktor, avukat, kalıpçı, 
şoför vb. meslek disiplinlerinde sosyal ilişkilerini 
geliştirmeliler. Özel İstihdam Bürolarını tabi 
olmayan alanlar yok denecek kadar azalmış 
durumda çünkü.    

Gaye Hoca’ya bize örneklerindeki meslek-
taşlarımızla yoldaşlaşma hayali kurabilmemize 
ve masalarına oturmamıza fırsat verdiği için 
teşekkürler. Bu tasarıyla birlikte fark etmemiz 
gereken en temel noktanın “Modern Kölelik Ça-
ğı”ndan “İlkel Kölelik Çağı”na geçişimizin ayak 
seslerinin duyuluyor olduğunu söylemek abartılı 
ifade olmaz sanırım. Zira Berlinli arkadaşımızı 
sağır etme derecesine geldi. Unutmayalım, 
onun herhangi bir sosyal güvencesi de yok.
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Balık Geçitlerinin Tasarımı
1-Balık Geçitlerinin Tasarımında
Genel Yaklaşımlar

Balıkların gerekli habitata ve ihtiyaç duy-
dukları üreme ortamına ulaşabilmeleri için su 
yapılarında, özelikle hidroelektrik santrallerin-
de mansap ve memba yönünde tasarlanmış 
balık geçitleri yapılması gerekmektedir.

1. MEVCUT DURUM

Türkiye Cumhuriyeti yasaları, Balık geçit-
lerini 22.3.1971 tarihli 1380 numaralı su ürün-
leri kanununa göre “Akarsular üzerinde kurul-
muş ve kurulacak olan baraj ve regülatör gibi 
tesislerde su ürünlerinin geçmesine mahsus 
balık geçidi veya asansörlerin yapılması ve 
bunların devamlı olarak işler durumda bulun-
durulması mecburidir” şeklinde tanımlamış; 
1380 numaralı su ürünleri kanunu, 10.03.1995 
tarihinde yönetmeliğe dönüştürülmüş ve 
balık geçitleri ile ilgili mevzuat “Baraj gölü, 
gölet, set gibi tesisler yapılırken balık geçit-
leri, asansörleri ve balık perdeleri yapılması 

zorunludur.” şeklinde değiştirilmiştir1. 

DSİ 1975-2005 arasında farklı amaçlı 4922 
baraj ve su yapısı tamamlamış ancak bu ya-
pıların hiçbirinde balık geçidi tasarlanmamış-
tır3(DSİ). 

2. TASARIMA GİRİŞ

Nehir sistemleri dinamik ve değişken ol-
dukları için, her proje uygulama noktasının 
kendine has benzersiz nitelikleri vardır ve her 
biri balık geçidi tasarımında yeni zorluklar ta-
şır. Balık geçitleri tasarımında tekil bir çözüm 
bulunmamaktadır. Özel bir noktaya has balık 
geçidi tasarımının başarısı, biyologlar ve mü-
hendisler arasındaki kurulacak iyi bir iletişime 
ve saha özeliklerinin titiz şekilde araştırılması 
ve anlaşılmasına bağlıdır.

Hidrolik mühendisliğinde balık geçitleri, 
bir engelin çevresinden balıkların geçişini 
sağlamak için tasarlanmış, balıkların yüzerek 
ya da sıçrayarak geçtikleri yapay su yollarıdır. 
Balık geçitleri, köy yolunun altından geçen 
basit bir menfez kadar küçük veya hidroe-

1 (www.mevzuat.gov.tr)  
  2 http://www.dsi.gov.tr/baraj-arama
  3 Balık Geçitleri Ve Türkiye’de Mevcut Durumu
 (sunum) - Ramazan Çelebi, Balıkçılık ve Su Ürünleri
 Genel Müdürlüğü, Kaynak Yönetimi Daire Başkanı;
Tarih yok ;  (sue.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/74/
files/ramazan-celebi-sunum-18072014.pdf; http://
www.tarim.gov.tr/BSGM/Iletisim)

Dr. Taylan Ulaş Evcimen, PMP®
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lektrik tesisi atlayan karmaşık bir geçiş siste-
mi kadar büyük olabilir. Doğal ya da yapay 
bir yapıda balık geçişi için yapılan bir yapı 
veya değişikliklerdir. Balık geçitlerinde tasar-
lanması gereken kapsam aşağıdaki gibidir;

•	 Balığı çağıracak cazibesel özelikler

•	 Giriş

•	 Ek su sistemleri

•	 Toplama ve taşıma kanalları

•	 Çıkışlar

•	 İşletme / bakım standartları

Tasarım mutlak suretle hedef türe ve öz-
gün saha şartlarını baz almalıdır4.

2.1. GEREKLİ VERİLER 

Tasarımın doğruluğu için hidrolojik ve 
hidrolik veriler ile hedef türe özgü yeterli 
miktarda biyoloji bilgisi5 ve balığın türüne 
özgü davranış bilgisidir.

Sahaya özgü veriler mutlak suretle top-
lanmalıdır; su engelinin (bariyer), akarsuyun, 
dere yatağının jeolojik, topografik, hidrolojik, 
hidrolojik özelikleri ve hava fotoğrafı verile-
ridir. 

 
 4 Nehir sistemleri dinamik ve değişken olduğu için,
 her saha farklı zorluklar barındırır. Bu zorluklar
 yatırımcı, danışmalar ve devlet otoritelerince beraber
 çözülmelidir. Bazı durumlarda iki tip membaya göç
 yapısının imal edilmesi gerekebilir.

   5 Balıklarda genel olarak görülen duyular görme,
 duyma, akım tespiti, basınç tespiti, koku alma, tat
 alma, dokunma, elektrik alanı üretimi ve tespiti,
 manyetik reseptörlerdir. Balıklar duyularının
 türlerine ve seviyelerine, göç tercihlerine, beslenme
 tercihlerine, besin şartları vb. faktörlere bağlı olarak
 farklı davranırlar.

2.1.1. HEDEF TÜRE ÖZEL VERİLER VE 
GEREKLİ ÇALIŞMALAR

•	 Hedef türlerin biyolojisi ve davranışları 
incelenmeli, türlerin yüzme performansı 
ve davranışları doğru şekilde anlaşılma-
lıdır. 

•	 Balıklar üreme ortamlarına ulaşırken ger-
çek fiziksel ortamdakine benzer işaretleri 
kullanır. Bu kalıtsal tercihleri anlamak, 
balık geçidi uzmanlarının balıkları cezbe-
decek ve geçidi kullanmalarını sağlaya-
cak fiziksel ortamlar yaratmalarını sağlar 
ve balık dostu bir geçit tasarlanır.



Ya z ı l a r

iMO ANKARA ŞUBESİ20 

•	 Yaygın olarak kullanılan geçit türlerinin 
tasarım kıstasları oldukça geneldir. Ba-
lık geçidi tasarımcılarının bu tiplere ait 
biçim ve işlevleri iyi biçimde anlamaları, 
tek bir balık geçidinin işlevinin ne olaca-
ğını ve verili şartlar altında tekil bir türe 
nasıl uyarlanacağını öngörebilmek için 
zorunludur. 

•	 Hedef türün hayat evreleri ile kendine 
has özelikleri analiz edilerek belgelendi-
rilmeli ve tasarım bu belgeyi önemli bir 
girdi olarak kullanmalıdır. 

•	 Tasarım yapılmak için seçilmiş hedef 
türler; fiziksel boyut, yüzme mesafesi, 
hedef türle alan mücadelesine girecek 
türler, göz önüne alınmaması gereken 
türler, balık geçidinin yılın hangi za-
manında hangi türlerce kullanılacağı 
bilgilerinden yararlanarak geçidin 
fiziksel ve akım ihtiyaçları belirlenme-
lidir.

•	 Hedef türün yüzme kapasitesi (hız 
ve dayanıklılık), akım durumuna göre 
tercihleri ve türün davranışlarına göre 
kanal için uyarlanması gereken deği-
şiklikler belirlenmelidir.

2.1.2. MEMBA ve MANSAP HİDROLİK 
KOŞULLARI

•	 Hidrolik mühendisliği, balık geçidinin 
çalışmasında gerekli akımların nasıl yara-
tılacağını, değiştirileceğini ve devamlılığı-
nın sağlanacağını belirler.

•	 Akım verisi, türlerin geçide girişini sağla-
yan doğru geçit girişinin derinliğini be-
lirlemede ve balık geçidinin ihtiyacı olan 
akımın sağlanması aşamasında önemlidir.

•	 Balık geçidinin çalışmasını sağlayacak en 
düşük ve en yüksek debiler belirlenme-
lidir.

•	 Tüm olası akım şartlarında kullanılan ba-
lık geçitleri ender olarak tasarlanır; ta-
sarım debisinden farklı bir debi gelmesi 
durumunda hidrolik şartlara göre hedef 
türün ve diğer türlerin geçide adapte 
olabilecekleri davranış bilgi verisiyle kar-
şılaştırılmalıdır.

2.2. BALIK GEÇİDİ ÜNİTELERİNİN TASA-
RIMI 

Etkin balık geçidi tasarımı, balık geçidini 
oluşturan üç temel yapının doğru biçimde 
tasarlanmasına bağlıdır.

2.2.1. GEÇİT GİRİŞİ

Giriş yapısı, hedef türlerin ulaşabileceği bir 
noktaya yerleşmeli ve ulaşımı kolay olmalıdır. 
Baraj veya santral binasından, ana nehirden 
ve kuyruk suyundan çok uzağa yerleştirilme-
melidir.

Giriş yapısının derinliği giriş tasarımının 
en önemli çıktılarından biridir. Debi şartları-
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nın ve dolayısıyla nehir yüzeyinin değişken 
olduğu durumlarda, giriş nehir içinde yeterli 
derinliğe indirilmeli ve düşük akımlarda gi-
rişin askıda kalıp hedef türler için ulaşılmaz 
hale gelmesi engellenmelidir. Kuyruk suyu 
şartlarının iyi çalışılması ve bu duruma göre 
birden fazla girişi olan balık geçidi tasarımın 
yapılması da makul bir çözümdür.

Yeterli miktarda cazibe akımının geçit 
girişine, doğru şekilde yerleştirilmesi, hedef 
türlerin geçidi bulmasının ve geçide girmesi-
nin anahtarıdır. Cazibe yaratan ek su sistemi, 
su alma ağzı, iletim kondüvisi, kontrol ve ek 
su sistemi çıkışından oluşur. Ek su sistemi 
çıkış yapısı türbülans yaratan çıkışlardan (Dif-
fusor / Nozzle) oluşur ve bunlar çıkış yapısı-
nın duvarlarına ya da tabanına yerleştirilir.  

BALIK YOLU

Balık yolları, biyolojik, hidrolojik ve uy-
gulama noktasının fiziksel özeliklerine göre 
tasarlanır. Balık geçitlerinin memba şartla-
rının değişmesiyle değişen debi değişimleri 
incelenmeli ve seviye kontrolü yapılmalıdır. 
Farklı memba seviyeleri ile balık geçidi içinde 
oluşabilecek hidrolik şartlar kontrol edilme-
lidir. Açıklıklar, enerji kırıcı bloklar gibi akım 
kontrolü yöntemlerinden faydalanılmalıdır. 
Yüksek memba su seviyelerinin balık yolunda 
oluşacak hidrolik şartlara nasıl etki edeceği, 
fiziksel model deneyleriyle incelenip kolaylık-
la anlaşılabilir.

ÇIKIŞ YAPISI

Balıklar çıkış yapısına ulaştıklarında, ge-
çişin başladığı noktadan çok farklı özeliklere 
sahip bir ortama ulaşmış olur. Balık yolunun 
geometrisinden kaynaklı yön kaybetme, yeni 
ortamın fiziksel şartlarına ve akım şartlarına 
uyum sağlama gibi sebepler, hedef türün 
çıkış yapısı içinde beklemesine, çıkışın ge-
cikmesine sebep olur. Çıkış yapısının doğru 

şekilde yerleştirilmesi, hedef türlerin bekleme 
zamanını azaltır. Bunun için, membadaki 
akım şartlarının doğru şekilde analiz edilmesi 
gerekmektedir. Çıkışlar, türbin girişi, dolu 
savak gibi yapılardan uzak olmalı ve çıkışın 
olduğu noktada nehir akışı ile aynı doğrultu-
da düzenli bir akım olmalıdır. 

Balıklar memba göçü esnasında kıyı şe-
ridini izleyen akımı takip ederler. Bu nedenle 
balık geçidi çıkışlarının membaya doğru iste-
nilen akım şartları sağlanana dek uzatılması 
gerekmektedir.

Yüzen rüsubatın geçidin girişini tıkama-
ması için ızgara benzeri yapılar kullanılabilir, 
ancak bunun düzenli olarak bakımı muhak-
kak gerekmektedir. Balık geçidini rüsubattan 
düzenli olarak temizlemek ve hidrolik şartları 
gözlemek, doğru şekilde çalışması için önem-
lidir. Tasarıma yüzen rüsubatın dolu savağa 
yönlendirilmesi için ızgara ya da kol (boom) 
eklenebilir.

2.3.  BALIK GEÇİTLERİ NEDEN DÜZGÜN 
ÇALIŞMAZ

Balık geçidinin düzgün biçimde çalışıp ça-
lışmadığının kontrolü için “Balıklar geçidi kul-
lanıyor mu?” ve “Geçidi kaç balık kullanıyor?” 
soruları yeterlidir. Balık geçitlerinin düzgün 
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şekilde çalışmamasının üç sebebi vardır:

I. Yetersiz ya da açık olmayan hedefler

Yapıya ait herhangi bir hedef konmaması 
durumunda, etkinliğini doğru biçimde ölç-
mek mümkün olmaz.  Yere göre değişken 
olabilen hedefler, uzun ya da kısa süreli, 
direkt olarak ölçülebilen ya da doğaya etkisi 
zamanla geniş biçimde görülen şekilde ola-
bilir. Balık türünü korumak, göçü korumak ya 
da tehlikede olan bir türe ait yeni bir habitat 
oluşturmak da olası hedeflerdendir. 

II. Kötü tasarım

•	 Cazibe akımının eksikliği
•	 Hatalı tasarlanmış giriş yapıları
•	 Geçit içinde uygun olmayan akım şartları
•	 Yüksek akım ve türbülans nedeniyle çıkı-

şın batık çalışması
•	 Yüksek pürüzlülük sebebiyle akımın azal-

ması ve girişin yüksekte kalarak hedef tür 
için ulaşılamaz hale gelmesi

•	 Akım hızının yüksek olması
•	 Yanlış yerleştirilmiş çıkış yapısı
•	 Balık yolundaki aşırı sıcaklık farklılıkları
•	 Türün ışığa karşı ilgisinin yanlış analiz 

edilmesi6 

 
 6 Gölgede bulunmayı tercih eden ve etmeyen türler,
 gün ışığı altında hareket etmeyi tercih etme, düşük
ışıkta yön kaybetme ve yavaşlama vb.

•	 Türün kokuya karşı 
ilgisinin yanlış analiz 
edilmesi
•	 Balık davranışı ve 
balığın yüzme kabiliyeti 
düşünülmeden tasarım 
yapılması7 

III. İşletme ve Bakım

Balık geçitlerinin 
etkin ve verimli çalış-
ması, düzenli bakıma ve 
işleyişin düzenli olarak 
kontrol edilmesine bağ-

lıdır. Balık geçidinin rüsubatla tıkanması ya 
da dolması, hidrolik şartları değiştireceği için 
balık geçidinin çalışma verimliliğini azaltır. 
Bazı tip balık geçitleri rüsubattan dolayı daha 
kolay tıkanma eğilimindedir. En iyi şekilde ta-
sarlanmış geçitler bile, eksik bakımdan dolayı 
çalışmaz hale gelirler. 
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*Bu yazı 9 Mart 2016 
tarihinde yapılan 
“Güney Özcebe’yi 
Anma Söyleşisi”nde 
yapılan konuşmadan 
derlenmiştir.

GÜNEY ÖZCEBE *
Güney Özcebe’yi hiç tanımamış; sadece oda 

kaynaklarından okumuş, kendisini tanıyanlar-
dan dinlemiş ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
o yıllarda sürdürdüğü politik çizgiyi anlamaya 
çalışan bir İmo üyesi olarak Güney Özcebe;

 Bir mücadele insanıdır;

Yaşam boyunca toplum için çalışmanın mut-
luluk sağlayacağını düşünen, bireyin değil ço-
ğunluğun yararının nasıl sağlanacağına odakla-
nan bir kişidir; bu mücadelede temel dayanağı 
ise Bilgisi, iradesi, çalışkanlığı, özverisi, onuru ve 
erdemidir.

Bir Mühendistir;

Hazırladığı raporlar, DSİ mühendislerince 
projelerde bir rehber olarak kullanılan; Ülkesine, 
mesleğine, meslektaşlarına her zaman sahip 
çıkan kalkınma yanlısı bir mühendistir.

“Toplumun gelecekte ödeyeceği faturanın 
bedelinin ne olacağını, enine boyuna hesaplan-
madan günübirlik kararların kamu yönetimine 
egemen olduğu ülkemizde, bu kararlara karşı 
korkusuzca karşı çıkan, çıkarı için doğrularından 
ödün vermeyen, rant peşinde koşmayan; millet 
ve memleket menfaati için mücadelesinden 
dolayı mahkûm olan, ancak bu mücadelenin 
sonunda GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİNİ 
ülkeye kazandıran yurtsever bir mühendistir. 

Bir Demokrattır;

Kürt sorununun daha dillendirilemediği, 
konuşulmadığı dönemlerde çözümü demokra-
tik bir ülkede ve ekonomik kalkınmada gören, 
GAP’ı ve toprak reformunu Kürt sorunun çözü-
münde bir bütün olarak algılayan;  

“halk”ın, savaştan herhangi bir çıkarı olma-

dığını her fırsatta dile getiren bir silahlanma 
karşıtı, anti-militarist.

Türkiye’de Henüz “sol” kavramının fısıltıyla 
söylenebildiği günlerde “Sosyalizm” kavramı ile 
birlikte ölümü, hapsi, sürgünü, işkenceyi göze 
alan sosyalist ismini ilk kez taşıyan bir derneğin 
kurucusu; 

Bir insan hakları savunucusu ve barışsever; 
din, dil, ırk, mezhep ayrımcılığı yapmayan ger-
çek bir demokrattır.

Bir Aydındır;

Konut ve kira sorununu insanlarımızın, in-
sana yaraşır bir ortamda ve maddi sıkıntıya 
düşmeden yaşamalarını sağlamak olarak gören 
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ve sık sık dile getiren; konut 
hizmetlerini ödeme gücün-
den yoksun yurttaşlarımıza 
da ulaştırılmanın asıl başarı 
olduğunu söylerken bugün 
TOKİ’nin yapmaya çalıştığını 
ve yapamadığını 30 yıl önce 
anlatan;

Çevre, teknoloji, enerji, ula-
şım ve su kaynaklarının geliş-
tirilmesi sorunlarını anlatırken 
bugün hükümetin yapmaya 
çalıştıklarını ve yapamadıkları-
nı 30 yıl önce dillendiren;

Mühendislik mesleğini yal-
nızca uygulama olarak değil, 
daha çok düşünme, düşünce 
üretme ve uygulamanın yön-
temlerini geliştirmek olarak 
tanımlayan; inşaat mühen-
disliği fakültelerindeki eğitim 
düzeyini gerilemesini başlıca 
nedenini YÖK ve uygulama-
larında gören; mühendislik 
fakültelerinden mezunları-
nın çok azında mühendislik 
formasyonu bulunduğunu 
belirten ve çözümün inşaat 
mühendisliği eğitimi veren 
kurumların çağdaş, özerk ve 
demokratik bir yapıya kavuş-
turulması olduğunu savunan 
bir aydındır.

Bir Ağabeydir, 

12 Eylül 1980 sonrasında 
TMMOB örgütünün barınma, 
ısınma, su ve elektrik sorunla-
rına çözüm bulmakla mücade-
le ettiği; 

Baskıların 1971 darbesi 
sonrasında yaşanılan seviye-

leri geçtiği dönemde, 1971 sonrasında yaşanılan 
baskıları ve işkenceleri çok iyi bilen biri olarak 
örgütün başına bir ağabey geçmekte tereddüt 
etmeyen; Genç yönetim Kurulu üyelerini, onlara 
hissettirmeden her toplantı sonrası evlerine dek 
bırakarak korumaya alan;

Bilgisini, deneyimini, ölçü ve ağırbaşlı bir 
alçak gönüllülükle birleştirmeyi her koşul içinde 
başarabilen; övmeyi, övülmeyi ve övünmeyi hoş 
görmeyen, açık, kesin, öznel ve incitecek yargı-
lardan kaçınan bir ağabeydir.

ve İnşaat Mühendislerinins yolunu aydınla-
tan Bir Fenerdir;

Odaların öncelikle mesleki olarak ciddi 
çalışmalar yapmasını savunan; doğru şeyleri 
söylenmesi, söylenilenlerin doğru çıkması ve 
bunu topluma duyurması sırasıyla güçleneceği-
ni anlatan;

Meslekten hareketle politika yapılmasını 
savunan; meslekten bağımsız direk politikanın 
ve grupçuluğun meslek odalarını zayıflatacağını 
söyleyen;

Daha etkin ve daha güçlü bir İMO yarat-
manın yolunu, oda-üye ilişkilerinin sağlıklı 
kurulmasından ve devamlılığından geçeceğini 
anlatan; 

Oda-üye ilişkilerinin sağlıklı kurulmasının 
sağlanamadığı ve gelişmelere ayak uydurula-
madığı takdirde diğer tüm siyasal ve sivil top-
lum örgütlenmelerine benzer biçimde Odaların 
etkisizleşmeye mahkûm olacağını söyleyen bir 
fenerdir.

Aramızdan ayrılışının17.Yılında, Güney Öz-
cebe’nin, kendisinden daha sonraki kuşaklara 
bıraktığı en değerli miras, İnşaat Mühendisleri 
Odasının politikalarına oluşturduğu hat ve 
onurlu ve erdemli dik duruştur.

Kendisini Hasretle anıyorum.

TAYLAN ULAŞ EVCİMEN
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Ankara’da 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Daya-
nışma Günü’nde DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 
Türk-İş’e bağlı sendikaların katılımıyla gerçek-
leştirilen miting için, İnşaat Mühendisleri Odası 
olarak sabah saatlerinden itibaren Kurtuluş’ta 
TMMOB pankartı arkasında toplanılmaya baş-
landı.  

Tren Garı, Merasim Sokak ve Kızılay’da ya-
şanan katliamların ardından ilk büyük miting 
olan 1 Mayıs’ta geniş güvenlik önlemleri alındı. 
Katılımcılar miting alanına 3 arama noktasından 
geçerek alındılar.

Ankara mitinginde kortejin en önünde 10 
Ekim Barış ve Dayanışma Derneği yer aldı ve 
alana 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenle-
rin fotoğraflarıyla girdi.

6 ay içinde yaşanan üç terör saldırısının 
ardından düzenlenen miting geniş katılımla ve 
coşkuyla gerçekleştirildi.

Mitingde açılış konuşmasını KESK Ankara 
Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü, Tertip Ko-

mitesi Başkanı Fevzi Yılmaz yaptı. Yılmaz’ın 
ardından Tertip Komitesi adına DİSK’ten Çetin 
Çalışkan ortak metni okudu. Basın açıklamasın-
da kıdem tazminatının gasp edilmesine, kiralık 
işçiliğe, güvencesizliğe hak arama mücadele-
lerinin sürgünle bastırılmak istenmesine karşı 
örgütlü mücadelenin önemine vurgu yapıldı. 
Açıklamanın ardından kitleyi TMMOB adına 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür 
Topçu selamladı.

Ankara 1 Mayıs’ı İçin Ortak Karar Çıkmıştı
 
KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve Türk İş, 1 Mayıs 

kutlamalarına ilişkin 21 Nisan 2016 tarihinde 
ortak basın açıklaması yapmış, emek ve meslek 
örgütleri, Türk İş şubelerinin de katılıyla Anka-
ra’da yapılacak olan 1 Mayıs kutlamalarına ortak 
katılım kararı almış, emekçilere ve halka katılım 
çağrısında bulunmuştu.

Mülkiyeliler Birliği’nde toplantıya KESK Şu-
beler Platformu Dönem Sözcüsü Fevzi Yılmaz, 
DİSK Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun 
Görgün, Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Ca-

1 Mayıs’ta On Binler 
Meydanlardaydı
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fer Konca, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu 
üyesi Mine Önal ve TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu üyesi Özgür Topçu ve Türk İş Ankara 
Temsilcisi Halil İbrahim Alpoğlu katıldı.

Grup adına ortak açıklama yapan KESK Şu-
beler Platformu Dönem Sözcüsü Fevzi Yılmaz, 
Sıhhiye alanı için yaptıkları başvurunun Ankara 
Valiliği tarafından, “meydanın miting alanı ol-
maktan çıkarılması” gerekçe gösterilerek redde-
dildiğini hatırlatarak Sıhhiye’nin yasaklı alan ilan 
edilmesinin anlaşılır olmadığını belirtti. Yılmaz, 
1 Mayıs kutlaması için dün valiliğe başvuruda 
bulunduklarını ifade ederek, kutlamayı Kolej 
Meydanı’nda yapma kararı aldıklarını söyledi.

1 Mayıs kutlamalarının bu yılki önemine 
işaret eden Yılmaz, kutlamanın 10 Ekim katlia-
mından sonra yapılan ilk ortak kutlama olması 
nedeniyle önemli olduğunu şu sözlerle dile 
getirdi: “Daha sonra 17 Şubat ve 13 Mart tari-
hinde Ankara’da patlayan bombalar, hayatlarını 
kaybeden onlarca kişi ve sokağa çıkamaz hale 
gelen milyonlar… Güvenlik politikaları adına 
emekçilere alanların yasaklandığı, baskı-şiddet 
politikalarının giderek arttığı koşullarda 1 Mayıs 
daha da önemlidir.”  İşçilerin dünya ölçeğinde 
126 kez alanlara çıkarak 1 Mayıs’ı kutladığını 
hatırlatan Yılmaz, 1 Mayıs’ın hem emekçilerin 
birliği hem de halkların eşit yurttaşlık hakları 
için dünya insanlığı açısından da önemli bir gün 
olduğuna vurguladı.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemal Gökçe’nin 1 Mayıs Birlik, Daya-
nışma ve Mücadele Günü’nde yaptığı açıkla-
ma:

1 Mayıs; Birliğin, Dayanışmanın, Sömürüyü 
Reddetmenin, Savaşa Karşı Barışı İstemenin 
Bayram Günüdür

Kutlu Olsun!

Birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 
1 Mayıs; emekçi halkların nitelikli, eşit ve insan 
onuruna yakışır koşullarda çalışma hak ve ta-
leplerini tüm dünyaya ilettiği bir bayram olarak 
kutlanmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak; tüm üye-
lerimizi 1 Mayıs birlik ve dayanışma gününde 
emeğimize, mesleğimize, kaybolan haklarımızın 

geri kazanılması yolunda birlik ve dayanışma 
içinde olmaya, toplumsal barışın sağlanması ve 
geleceğimiz için mücadele etmeye çağırıyoruz.

1 MAYIS birlik ve mücadele gününde sizleri 
TMMOB ile birlikte İnşaat Mühendisleri Odasının 
kortejlerinde yer almaya davet ediyoruz.
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6 Mayıs 2016 günü ODTÜ yolunda oluşan 
göçük ile ilgili İnşaat Mühendisleri Odası Anka-
ra Şubesi yerinde inceleme ve basın açıklaması 
yaptı:

6 Mayıs 2016 günü saat sabah 04:48’de 
Karakusunlar ve Ortadoğu Mahallelerinin sı-
nırından geçen 1588. Sokak üzerinde bulunan 
bir market ve eğlence merkezinin önünde bir 
göçük oluşmuştur. ASKİ ve İtfaiye ekiplerinin 
olaya müdahalesi ile birlikte İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi uzmanları da olay yerine 
giderek kurtarma süreci boyunca teknik incele-
melerde bulunmuşlardır.

Bu incelemelerin sonucunda bölgenin pis su 
altyapısının döşenmesinden önce (resmi yetki-
liler tarafından 1970’li yıllar olarak ifade edilen) 
yapılmış olan bir foseptik çukurunun çöktüğü 
bilgisine ulaşılmıştır. Yapılan proje incelemeleri 
sonucunda, sokaktaki Ø300 mm çapındaki pis 
su hattının kabulünün 2002 yılında yapıldığı 

bilgisine ulaşılmıştır.

Ayrıca aynı noktada Ø100 mm çapında dük-
til boru içmesuyu hattı ve Ø350 mm çapında 
düktil boru içmesuyu iletim hattının da bulun-
duğu görülmektedir.

Oluşan göçüğün, eski foseptik çukurunun 
sürekli dolu çalışması ve aşırı su yükü dolayısıy-
la yapısal olarak zarar görüp sızdırmaya başla-
masından kaynaklı meydana geldiğini tahmin 
etmekteyiz.

Sızma, foseptik çukurunun tabanındaki kili 
oyup zamanla çökmeye neden olmuş, sonrasın-
da da yanından geçen basınçlı içme suyu bina 
bağlantı borusunun kırılmasına sebep olmuş 
olabilir. Basınçlı suyun foseptik çevresini hızlı bir 
şekilde oyduğu; oyulan toprağın, hemen yanın-
daki dolgu yolun içinden su ile birlikte taşınma-
sıyla foseptik çukurunun çevresinin de boşaldığı 
ve çökmeye neden olduğu düşünülmektedir.

Saha incelemeleri sırasında, ekli şekilde de 
gösterilen pis su hattının son bulduğu göçük 
noktasında, suyunu önce foseptik çukuruna, 
oradan da başka bir pis su hattına ilettiği, yani 
çok önceleri iptal edilmesi gereken foseptik 
çukurunun bir baca ya da toplama odası gibi 
kullanıldığı anlaşılmıştır.

Kuşkularımız bu yöntemle toplanan pis 
suyun aynı cadde üzerinde bulunan Ø1200 
mm çapındaki yağmursuyu hattına aktarıldığı 
yönünde artmıştır. Eğer böyle bir durum varsa 
Ankara Çayı’nı kirleten kaynaklardan birisi bu-
lundu demektir, bu kentimiz için sevindirici bir 
gelişmedir.  Bu olay yıllar önce büyük paralar 
harcanan BAKAY projesinin doğruluğunu ve 

6 Mayıs 2016 Cuma 
Günü Oluşan Göçükle 
İlgili Açıklama
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güvenilirliğini tartışmalı hale getirebilir. Odamız 
bu konu üzerinde bir süredir yürüttüğü çalışma-
larını yakın zamanda bir Ankara Kentsel Drenaj 
Kongresi ile kamuoyuna sunacaktır ve konuyu 
meslektaşlarımızın tartışmasına açacaktır.

Olayın gece vakti olması yalnızca maddi 
kayıpla atlatılmasını sağlamıştır. ODTÜ A4 kapı-
sının çok yakınında olan ve gündüz çok yoğun 
trafiğin olduğu bu bölgede daha üzücü bir ola-
yın olmaması sevindiricidir.

Çukura düşen aracı kurtarılması işlemleri-
ne yardım etmesi için getirilen kombine kanal 
temizleme aracının da aynı çukura düşmesi, 
ASKİ personeli ve yöneticilerinin karşılaştıkları 
sorunun ciddiyetini anlayamadığını, bu gibi mü-
dahalelerde iş güvenliği eğitiminin olmadığını 
göstermektedir. Çukurdaki pis suyun daha gü-
venli bir noktadan, hortumu uzatarak çekilmesi 
gerektiği rahatlıkla söylenebilir.

Arızanın olduğu bölgedeki iş güvenliği 
önlemlerinin de yerlerde sürünen bir kırmızı 
şeritten öteye gitmemesi ASKİ’nin yetkin kadro-
larının zayıflığını bizlere göstermiştir. İş makine-
lerinin çalıştığı süre boyunca olay yerinde me-
rakla koşuşturan mahalleli çocukların bölgede 

özgürce dolanabilmeleri, ASKİ’nin şehir içinde 
benzer işlemlerde nasıl davrandığı konusunda 
ipuçları sunmuştur. ASKİ yetkililerinin şemsiye 
ve yağmurluklarına gösterdikleri özeni, çalışma 
ortamındaki iş güvenliği önlemlerine de gös-
termelerini beklerdik. Bir diğer beklentimiz de 
yöneticilerin yaşanan her kentsel sorunda su-
çun önceki dönemlerde araması yerine samimi 
şekilde özeleştiri yapmalarıdır.

Sonuç olarak, kentimizdeki birçok tehlikeye 
bir de iptal edilmemiş foseptik kuyuları eklen-
miş olup ve bu durum attığımız her adıma, ara-
cımızı park ettiğimiz her metrekare alana kuşku 
ile bakmamıza neden olmaktadır. 22 yılı aşkın 
bir süredir yönetimde olan ve teknik bilgiyi her 
seferinde elinin tersi ile iten anlayıştan beklen-
timiz, 1970’li yıllarda yapılmış diyerek önemsiz 
gördüğü foseptik çukurlarının bir envanterini 
çıkarması, yurttaşlarımızı bilgilendirmesi ve en 
kısa zamanda ömrü dolan bu yapıları iptal ede-
rek daha üzücü olayların önüne geçmesidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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1. Göçük nasıl gerçekleşti, olayın gerçek-
leşmesindeki ana sorun nedir?

Göçük haberini aldığımızda aklımıza 2 
senaryo geldi. Bunların ilki, içme suyu şe-
bekesinde oluşan bir arızanın zaman içinde 
boru yatağını ve dolgusunu oyması sonucun-
da bir göçük oluştuğu senaryosuydu. Diğeri 
ise yağışlı geçen birkaç gün ardından yeraltı 
su seviyesinin yükselmesine bağlı toprak 
hareketlerine bağlı bir göçük senaryosuydu. 
İlk senaryo daha gerçekçi gözükmüştü çünkü 
elimizdeki bilgilerden ve sahayı iyi tanıdığı-
mızdan olayın yaklaşık 400 metre yakınında 
T40 kodlu su deposunun bulunduğunu bili-
yorduk. Toprakta oluşan oyulmanın bu de-
poya çıkan 350 mm’lik çelik iletim hattından 
olabileceğinden kuşkulanmıştık.

Ancak teknik ekibimizle sahaya inip olayı 
incelemeye başladığımızda göçüğün ASKİ 
tarafından iptal edilmemiş bir fosseptik çu-
kurundan kaynaklandığını gördük. Benzer 
bir açıklamayı resmi yetkililer de ilerleyen 
saatlerde yaptı. Olay yalnızca bir otomobilin 
çukura düşmesi ile sınırlı kalsaydı belki ASKİ 
yetkilileri de bir açıklama yapmadan geçiş-
tireceklerdi; fakat kurumun kendi aracı da 
aynı çukura düşünce kamuoyunun ilgisi iyice 
olaya yoğunlaştı ve açıklama yapmaları kaçı-
nılmaz oldu.

Olayın gerçekleştirilmesindeki ana sorun, 
içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu 
altyapısı konusunda Ankara’daki tek yetkili 
kurum olan ASKİ’nin altyapısına hakim ola-
mamasıdır. Hakim olamamaktaki kastımız, 
hem boru hatlarının hem de boru hatları üze-
rindeki armatür ve sanat yapılarının yerlerini 

ve işlevlerini yeteri kadar bilememesidir. Bu 
bilgisizlik ne yazık ki bazen altgeçitlerin su 
basmasına bazen metro göçüğünde yurt-
taşlarımızın hayatını kaybetmesine bazen 
de bu örnekteki gibi maddi hasarlara neden 
olmaktadır.

2. Ankara özelinde göçük olaylarıyla 
sıklıkla karşılaşmaktayız, benzer olaylardaki 
sebeplerle bu göçüğün gerçekleşme nedeni 
arasında paralellik bulunmakta mıdır?

Önceki sorunuza verdiğimiz yanıtta da 
değindiğimiz gibi altyapı konusundaki bil-
gisizlik temel nedendir. Toprağın altındaki 
varlıklarından haberi olmayan bir idarenin bu 
tip olaylarla her gün karşılaşabileceğini söy-
leyebiliriz. 

6 Mayıs 2016 Günü ODTÜ 
Yolunda Oluşan Göçük ile İlgili 
Röportaj:
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ASKİ’nin altyapı envanterini 1990’lı yılların 
başlarından itibaren sayısal olarak oluştur-
duğunu bilmekteyiz. Bu envanterin içinde 
bu olayın yaşandığı –idarenin ifadesine göre 
1970’li yıllardan kalma– fosseptik tanklarının 
olmadığını biliyoruz. Bu eksiklik giderilme-
dikçe benzer kazalar olacaktır. Diğer altyapı 
envanterleri de her ne kadar en yeni coğ-
rafi bilgi sistemleri yazılımları ile tutulsa da 
verinin güncelliği sağlanmadıkça sokaktaki 
gerçeklik bilinemez ve acil durum müdahalesi 
yapılamaz. 

Altyapı yönetiminde çok para harcanıp 
yazılım ve hizmet satın almanın değil güncel 
ve güvenilir veri sahibi olmanın çok daha 
doğru olduğunu söyleyebiliriz.

3. Göçük olayı gerçekleştikten sonraki 
süreçte tam bir fiyasko yaşandı. Bu tarz 
olaylar ve sonrasında yapılacaklar ve yapı-
lamayanlar için kimler ya da hangi kurumlar 
sorumludur?  

Sahada gün boyu bulundurduğumuz tek-
nik ekibimiz sözünü ettiğiniz fiyaskonun tüm 
aşamalarına şahit oldu. Olayın başından so-

nuna kadar ortalıkta dolaşan meraklı yurttaş-
ların ve özellikle mahalledeki çocukların başı-
na bir kaza gelmemiş olmasını büyük bir şans 
olarak görüyoruz. Sorumluluk tüm altyapıda 
ASKİ’nin ve yol üstü yapılarda–tartışmalı bir 
yönetmelikle yolun adında “cadde” geçmesi 
nedeniyle– Büyükşehir Belediyesi’nindir. Bu 
tartışmalı yönetmelikle, etrafımızda durduk 
yere adı “sokak”tan “cadde”ye dönüşen yol-
larda Büyükşehir Belediyesi sürekli sorumlu-
luk üstlenmekte ancak nedense bu yollarda 
üstüne düşeni aynı hızda yapmamaktadır.

Diğer altyapı kuruluşları (elektrik, telefon, 
kablo tv, doğalgaz, fiber internet vb.) gün 
içinde açılan çukurda kendi altyapılarına za-
rar gelip gelmediğini denetlediler. Çok büyük 
olasılıkla açılan çukurda kendi altyapılarını 
gördükten sonra envanterlerindeki bilginin 
doğruluğunu da denetleyip yanlışlarını dü-
zeltme fırsatı buldular. Bu yöntem ne yazık 
ki ASKİ için geçerli değildir. Her gün onlarca 
noktada kazı ve onarım yapan ASKİ’nin ona-
rım sonrası yeni döşediği ya da iptal ettiği 
borunun koordinatını alan, krokisini çizen bir 
yetkiliye hiç rastlamadık.
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RÖPORTAJ:
100. Yıl'da Göçen ve Araba 
Yutan Otopark

1. Göçük nasıl gerçekleşti, olayın gerçekleş-
mesindeki ana sorun nedir? 

Fehmi Toptaş: 70’li yıllarda parçalı imar 
planlaması uygulanırdı ve bu bölgede de par-
çalı plan gereği imar planı yapılmış. Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi çalışanları, Orta Doğu Ko-
operatifi diye bir kooperatif kurmuş orada. O 
zamanlar Karakusunlar köyünün altyapısı olma-
dığı gibi, o kooperatifin de bağlayabileceği bir 
kanalizasyon hattı yok. Bu nedenle hem köyün, 
hem de kooperatifin bu sorununun çözülmesi 
için orada bir fosseptik çukuru yapılmış. Fos-
septik çukuru tercihi, sanırım her şeyden önce 
o konutlara yetebilecek ve aynı zamanda oranın 
da bir yeşil alan olduğu düşünülerek yapılmış. 
Daha sonraki yıllarda, halk arasında “ODTÜ’nün 
arka kapısı” denilen ya da Yüzüncü Yıl tarafı ya 
da A4 dedikleri kapıda, yeni yapılaşmalar mey-
dana gelmiş ve müthiş bir trafik yükü oluşmuş. 
Trafik yükü ve bölgedeki yapılaşma ile o gö-
çüğün olduğu yerler tamamen otopark olarak 
kullanılmaya başlanmış. Yani bu otopark olarak 
kullanılırken, geçmiş unutulmuş ve otoparkın 
“Büyük araç giremez, küçük araç girer” ya da 
“Küçük araç girmez” gibi hiçbir kuralı olmamış. 
Bu alan en azından 15 yıldır bu şekilde kullanıl-
mış. Tabii ki, haddinden fazla yüklü araçlar da 
giriyor. Çünkü orada bir de eğlence merkezi ve 
market var. Çevredeki ticari işletmeler, konutlar 
ve eğlence merkezinin müşterileri, araçlarını 
oraya park ediyorlar. Bir yandan da hemen ya-
nındaki yolda ODTÜ merkezli olan müthiş bir 
trafik gelip gidiyor. Benim görüşüm, yıllara sarih 
bir etkiyle suyun yükselmesi çekilmesi benzeri 
yer altı suyu hareketi ile 1970’lerin şartlarında 
imal edilmiş demir, beton malzeme yorulmasına 

maruz kalmış ve üstünde çok yük olmadığı bir 
anda, bir araçla çökmüş. 

Her şeyden önce o şekilde bir fosseptik çu-
kuru iptal edilmesi gerekirken, daha sonraki yıl-
larda yanına yapılmış kanalizasyon şebekesine 
bağlanmış. Bu tamamen yanlış bir yaklaşımdır. 

FEHMİ TOPTAŞ
1989-2004 Ankara Büyükşehir Belediyesi

Fen İşleri Müdürü
(İMO Ankara Şubesi 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı)
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Niye yanlış? Çünkü o fosseptik çukurunun artık 
kapatılması gerekir ve doldurulması gerekir, 
onun hiçbir şekilde çalışmaması gerekir; ama 
bunu ASKİ yapmıyor, yapmadığı için de orada 
su hareketleri devam ediyor. Malzeme yorgun-
luğu da binince, orada bir çökme meydana 
geliyor. Çökme meydana geldikten sonra, aracın 
kurtarılmasını yapan arkadaşlar daha dikkatli 
olabilirlerdi, ASKİ elemanları daha dikkatli ola-
bilirlerdi; yani kendi makinelerini oraya yaklaş-
tırırken, en azından oraya belirli bir miktarını 
doldura doldura girebilirlerdi ya da bomu uzun 
olan daha büyük bir araç götürebilirlerdi. Aracın 
bomu kısa gelince, arabayı kurtaramayınca, 
“Biraz daha yaklaş, biraz daha yaklaş” derken, 
kurtarıcı aracın kendisi de o çukura düşmüş.

Tabii ki, büyüklüğünü net bilmiyorum, ama 
orada bayağı bir konutun kanalizasyonunu alan 
bir hacim var. O hacim araba da yutar, kamyon 
da yutar. Nihayet, ASKİ’nin kamyonunu da yut-
tu. Ondan sonra vinçler geldi, vinçlerle çıkara-
cağız. Daha sonra tekrar çöktü. 

Her şeyden önce ASKİ’nin, Büyük şehir Ya-
sası çıktıktan sonra ve ASKİ’nin o büyükşehir 

yasa ve yönetmeliklerinin yeniden gözden geçi-
rilmesi lazım. Bu gözden geçirmenin gelişigüzel 
bir gözden geçirme olmaması lazım. Bu tür 
parçalı imar planlarıyla yerinde, gerektiğinde 
foseptik yapılmış yerlerin envanterinin kesin 
çıkması lazım ve bu envanter çıktıktan sonra 
bunların yeraltı incelemeleri yapılarak, kesinkes 
bu foseptik çukurlarının her şeyden önce mu-
kavemet edemeyeceği düşüncesiyle tamamının 
doldurulması, ASKİ’nin ana kanallarına bağlan-
ması gerekir. Bunun yapılıp yapılmadığını bilmi-
yoruz, belki de buna benzer daha çok var An-
kara’da. Tek evlerden tutun da, Siteler’e kadar 
foseptikle çalışan binalar olabilir. Bunlar bugün 
göçmezse yarınlarda göçebilir. ASKİ’nin acele 
bir kanal master planı, bir de su master planı 
yapması lazım ve bunların yönetmeliklerini de 
çok ivedi şekilde yazması lazım. Örneğin -bu 
göçükten dolayı söylüyorum- kesinlikle böyle 
bir foseptik çukurundan kanala su alınıp; yani 
pislik, kanal alınıp bağlanması yanlıştır. Oranın 
bakımı birine bırakılacak. Eğer boşaltırsanız, 
onu doldurmazsanız, orası pislik yuvası olur, 
bir sürü mikroplar ürer, üstü kapalı da olsa halk 
sağlığını tehdit eder, Koku yapar, çevre kirlenir.
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Onun için, bu tür yerlerin nasıl, hangi top-
rakla, ne şekilde dolacağının kesinkes bu yö-
netmeliklere yazılması lazım. Avrupa’nın pek 
çok yerinde de vardır foseptik. Bina foseptikleri, 
tek binalık foseptikler vardır. Yani siz, o yörenin 
belediyesine müracaat ettiğinizde, “Ben kanalı-
mı akan kanala bağlayacağım” dediğiniz andan 
itibaren belediyesi, “Burayı dolduracaksınız” 
der. Siz, ona bir proje yaparsınız, orayı doldu-
rursunuz, ondan sonra denetçiler gelip denetler, 
ondan sonra da kanalına bağlar ve izin verir. 
Tabii, Türkiye’de bunlar çok hızlı yapılıyor, “Ben 
yaptım, oldu” şeklinde gidiyor. “Ben yaptım, 
oldu” ile gidince, bu tür olayların çoğalması çok 
normal. 

2. Ankara özelinde göçük olaylarıyla sıklık-
la karşılaşmaktayız. Benzer olaylardaki sebep-
lerle bu göçüğün gerçekleşme nedeni arasında 
paralellik bulunmakta mıdır? 

Fehmi Toptaş- Tabii ki, bulunmaktadır. Bu 
göçükle paralellik sağlamaktadır. Bir defa, her 
şeyden önce toprak olarak Ankara kili çok ori-
jinal bir topraktır. Bu orijinal toprağı çok iyi bil-
mek, tanımak lazım. Bunun üstüne de, altına da 
yapı yaparken çok dikkatli olmak lazım. Ankara 
deyince, sadece Ankara’nın içi ya da Ankara’nın 
kenarı değil. Onun için zemin etütleri yapılması 
lazım diyoruz, onun için binalarda zemin etüt-
leri isteniyor. Böyle kritik yapıların yapılacağı 
zaman da bu zemin etütlerinin dikkate alınması 
lazım. Bunun arşivlerden çıkartılıp, oradaki ze-
minin mukavemetinin ne kadar olduğu, zamana 
bağlı su seviyesi vb. konuların etüt edilerek ona 
göre yapılar yapılması lazım. Bu, kanal için de 
aynı, metro yaparken de aynı. Ne yaparsanız 
yapının, Ankara’nın altını da çok iyi etüt etme-
niz lazım. Ayrıca, binalar yapılırken etüt edildiği 
söyleniyor; ama bunun yanında, etüt edilen 
yerlerde de bakıyoruz, bina kenarlarında ya da 
şurada burada vatandaşların mağdur edildiği 
görülüyor. 

Yeraltı su seviyeleri gerçekten yoğun olan 
bölgelerde, yerüstüne nasıl imar planlarında 
standartlar getirilmişse, yeraltında da belirli 
standartlar getirmek lazım. 

Bunlar yapılıyor mu? Ben, yapıldığını söy-
leyemiyorum. Niye söyleyemiyorum? Bakıyor-
sunuz, yeraltına ne kadar gidersen git, kazıklar 
çakılıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor, motorlar 
çalışıyor, sonra mağdur olan kim oluyor? Motor-
lar stop ettiği ya da diyelim ki takviyeli motor 
olmadığı zaman su bastığı zaman vatandaş 
mağdur oluyor. Şehircilikteki birinci prensip, 
vatandaşların mağdur edilmemesidir. Bu va-
tandaşların da mağdur edildikten sonraki çö-
zümleri, mağdur edilmeden önce düşünülerek 
o kararların verilmesi ve ona göre kararlar veril-
dikten sonra ona göre denetlenmesi lazım. Ne 
yazık ki, bunlar Türkiye’de hâlâ yapılamıyor. 

Kentsel yenileme diyoruz, kentsel yenile-
meye üst yenileme olarak bakıyoruz, yeniden 
yapı yapıyoruz. Altyapılarımız çeker mi, çekmez 
mi, temellerimiz ne durumda ya da bizim alt-
yapılarımız ne durumda, hiç bakmıyoruz ya da 
incelemiyoruz ya da incelettirmiyoruz. Yani bu 
belediyecilik, büyükşehir yasası, küçük şehir ya-
sası ya da Bütün şehir Yasası şeklinde kanun çı-
karmakla olmuyor. Bu kanunlar çıktıktan sonra, 
bu kanunlara her bölgede yeni yönetmeliklerin 
yazılması lazım, mastır planların olması lazım. 

Bataklığa yapı yapılır mı; yapılır. Ama kalkıp 
da o bataklıkta belirli önlemleri almazsanız, 
o yapıyı satın alanlar mağdur oluyor. Bugün, 
Ankara’mızın değişik yerlerinde heyelan böl-
gelerine bile yapı müsaadesi veriliyor. Heyelan 
bölgesi deyince, üstüne bir bina yapınca he-
men heyelan olacak anlamı taşımaz. Bu, ileriki 
yıllarda bu heyelan bölgelerinde heyelanlar 
başladığında mağdur olacak. Müteahhit yaptı, 
sattı, gitti. Mağdur olacaklar kimler; mağdur 
olacaklar oradaki vatandaşlar, oradan satın alan 
vatandaşlar. Oradan satın alan vatandaşlarla 
beraber biz halk, biz vatandaşlar mağdur ola-
cağız. Niye? Çünkü bizim vergilerimizle onların 
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acılarını bir miktar gidermeye çalışacağız, biz 
de bir noktada mağdur olacağız. Niye? Onla-
ra vergilerimizle katkıda bulunurken, deprem 
fonunda olduğu gibi, belki yeni fonlar icat ede-
ceğiz. Onun için, kentleşme başlamadan önce, 
“Ben yaparım” iddialarını bir tarafa bırakıp… 
Örneğin, Ankara’nın heyelan bölgelerinde şimdi 
çok yüksek yapılar yapılmakta. 

Bunlar doğru mu, yanlış mı? “Ben yaptım, 
bir şey olmuyor.” Bugün olmayabilir, ama yarın 
ne olacağını hiç kimse bilmez. Bu bir ilim, bilim 
meselesi. Siz bilmem nereye göre hesap yapar-
sınız, onu biraz aştıktan sonra ya da bir rüzgar 
darbesiyle heyelan olduğunda ya da göçtü-
ğünde, o olur mu; bana göre olmaz, olmaması 
lazım. Böyle kentçilik, böyle belediyecilik, böyle 
düşünce de olmaz, olmaması gerekir. 

Master planlarının yapılması, su master, 
kanal master planlarının yapılması, yönet-
meliklerin gözden geçirilmesi derken, bütün 
şehir olduktan sonra, Ankara’da, 170 kilometre 
ileride ASKİ ne kadar denetliyor? Belki oraya 
konan kişi, “Benim görüşüm bu” demek yerine, 
yönetmelikleri daha açık, daha net, daha sarih 
yazarak, oradaki yapıcılara da, oradaki okuyu-
culara da kolaylık sağlarız, yani denetleyene de 
kolaylık sağlarız, oradaki mühendise de kolaylık 
sağlarız, ASKİ’nin oradaki temsilcisine de kolay-
lık sağlarız. Ama bunların kısa zamanda olması 
gerekirken, Bütünşehir Yasası çıkalı kaç sene 
oldu, hâlâ bunların doğru dürüst gözden geçi-
rildiği yok.

3. Göçük olayı gerçekleştikten sonraki sü-
reçte tam bir fiyasko yaşandı. Bu tarz olaylar 
ve sonrasında yapılacaklar ve yapılamayanlar 
için kimler ya da hangi kurumlar sorumludur?  

Fehmi Toptaş - Bir defa, az önce söylediğim 
Bütünşehir Yasasından sonra İçişleri Bakanlığı 
bir zaman koyacak, bütün bu az önce söyledi-
ğim master planları, yönetmelikleri isteyecek. 
Bunu bütünşehirlerden isteyecek ve bunu 

istedikten sonra da bütün meslek odalarına 
göndermesi lazım, “Bundan böyle böyle yü-
rütülecek” şeklinde. Meslek odalarımızın da 
bunu kendi içerisinde bütün üyelerine, meslek 
erbabı üyelerine, o işlerle serbest, hatta resmi 
uğraşan üyelerine duyurması lazım. Bunlar 
yapılamıyor. Yani bilgi çağı diyoruz, bilgi kirlili-
ğinden başka bir şey yok. Bakıyorsunuz, herkes 
her şeyi giriyor internete. Ama biz, onaylı bilgi 
duyurmak zorundayız, özellikle meslek odaları 
olarak. Onaylı bilgileri de onaylı yerlerden, ilgili 
makamlardan almak durumundayız. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının da bu konuya el atması 
lazım. Adı üstünde, Şehircilik Bakanlığı. 

Bütünşehir Yasası çıktı, artık bütünşehir 
deniliyor. İnşaat işlerinin standartlarla tanımlan-
ması gerekiyor. Nelerin standarda konulabilece-
ği, nelerin konulamayacağını da ilgili kuruluşlar-
la toplantı yapılarak belirlenmelidir. Bana göre 
sorumlu olan kuruluşlar İçişleri Bakanlığı, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerdir.

Sadece bu mesele değil, göçük meselesi 
değil; Türkiye’de kentlerimizin akan suları kir-
letiliyor, taşocağı müsaadesi veriliyor, ormanın 
içinden taşocağı müsaadesi veriliyor ve taşoca-
ğı işletiliyor, ondan sonra da orada hiçbir işlem 
yapmadan, adam oranın rantını aldıktan sonra 
çekip gidiyor. Ülkede nereye giderseniz gidin, 
yolların kenarlarında terk edilmiş taş ocakları 
görürsünüz. Bu, bana göre çok yanlış bir şey. 
Sadece rant alınıyor ve sonra görüntü kirliliği 
meydana geliyor. Sadece göçükler görüntü 
kirliliği yapmıyor, maden işletme sahaları da 
görüntü kirliliği yapıyor. Diyelim ki, Ankara 
Belediyesi bütünşehir olduktan sonra, bütün 
mücavir alan sınırları tamamen kendi ilçeleriyle 
bütünleşmiştir. Bu bölgelerdeki bu tür oyuklar, 
bu tür çukurlar da sorumluluğundadır. Bunları 
yarınlarda ne getireceğini bilemeyiz. Onun için, 
bunlara el atılması lazım. 

Teşekkür ederiz.
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16 Mayıs 2016 günü Mamak Harman Ma-
hallesi’nde meydana gelen asfalt çökmesi ile 
ilgili İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
açıklama yaptı:

Bugün sabah saatlerinde Mamak Harman 
Mahallesi Mamak Caddesi-Abdülhakhamit Cad-

desi kesişimi üzerinde yine bir asfalt çökmesi 
meydana geldi. Olay yerinde kanalizasyon 
bacası etrafına yeni dökülen asfalt yamanın 
olduğu ve yamanın altındaki dolgunun iyi sıkış-
tırılmaması sonucu ve yoğun yağışların da et-
kisiyle yaklaşık 1 metre çapında ve derinliğinde 
çukur oluştuğu gözlemlendi. Söz konusu nokta, 
yer altından akıp Hatip Çayı’na bağlanan yan 
dere güzergâhının da üzerinde bulunmakta. 
Çökmenin oluştuğu alanda belediye otobüsü ve 
bir ticari taksinin karıştığı, hafif maddi hasara 
neden olan bir trafik kazası da meydana geldi.

Aslında yaşanan bu tür olaylar, bizlere 
yapılan işlerin nasıl ciddiyetsiz yapıldığını gös-
termekle birlikte daha büyük olayların da ha-
bercisi olma özelliği taşımaktadır. Bahsi geçen 
hatalı imalatların ve tamiratının, Ankara halkının 
vergileri ile yapıldığı unutulmamalıdır. Anka-
ralılar için sıradan bir hale gelen asfalt çökme 
olaylarının önüne geçilebilmesi için Belediye`yi 
çalışmalarını titizlikle yerine getirmeye davet 
ediyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Ankaralılar Asfalt 
Çökmelerine Alıştı

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 
Soma’da meydana gelen maden kazasının 2. 
yıl dönümü 12 Mayıs 2016 tarihinde açıklama 
yaptı:

Soma’da 301 madenciyi hayattan koparan 
işçi katliamın üzerinden tam 2 yıl geçti. 2 yıl 
önce, hiçbir önlemin alınmadığı, işçilerin son 
derece kötü ve güvencesiz koşullarda çalıştığı 
ortaya çıkan madende yaşanan olay sonucu 
yüzlerce eve ateş düştü, tüm Türkiye yasa bo-
ğuldu.

Soma’daki kömür madenleri, maden ocak-
larının işletmesinin kiraya verilmesi yöntemiyle 
özelleştirilmiş, özelleştirmeyi alan Soma Hol-
ding daha ucuz kömür çıkartmayı vaat etmiş ve 
maliyetleri en aşağıya çekebilmek için işçi sağlı-
ğı ve güvenliği ile ilgili hiçbir önlem almamıştır. 
Ayrıca, yapılması gereken denetimlerin ciddi-
yetle yapılmamış olduğu da basına yansımıştı. 
Madenlerde güvencesiz bir çalışma ortamının 
olduğu TBMM’ye getirilmesine rağmen sorun-
ların görüşülmesi milletvekillerinin çoğunluk 

Bir Kez Daha Yaşanmasın Diye;
Soma’yı Unutmayacağız, 
Unutturmayacağız!
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B A S I N I M I Z A

oylarıyla engellenmişti. 301 canımızı yitirdiğimiz 
olay göz göre göre geliyorum demişti.

Dünyayı elleriyle yaratan, yarattıklarının 
ancak kırıntılarına mahkûm edilen işçiler, daha 
fazla kâr için hiçbir güvenlik önleminin alın-
madığı madenlerde, inşaatlarda ve pek çok iş 
yerinde ölümle burun buruna çalışıyorlar. Gerek 
çalıştıkları şirketlere gerekse ülke ekonomisine 
büyük kazançlar sağlayan işçiler yalnızca yaşa-
nılabilir ücretler ve sosyal haklardan mahrum 
kalmıyor, aynı zamanda tarihin yüz yıl gerisin-
de kalmış koşullarda çalışıyorlar. Hatırlayalım; 
Soma katliamından hemen sonra dönemin Baş-
bakanı, yüz yıl önce Avrupa’da yaşanan maden 
facialarını örnek vererek anlatıyordu. Şirketlerin 
ve ülkelerin kazançları yüz yıl öncesine göre kat 
be kat artmasına rağmen işçilerin yüz yıl önceki 
koşullarda çalışması ne yazık ki unutulmuştu! 
Oysa Avrupa’nın birçok ülkesinde neredeyse 
yüz yıla yakın bir zamanda ölümlü kazaların 
olmadığı da görmezden geliniyordu.

2 yıl önce yaşadığımız acıyı hala yürekle-
rimizde hissediyoruz. Kaybettiğimiz 301 canın 
acısını unutmamız mümkün değildir. Nitekim 
her gün yaşanan işçi cinayetleri acımızı tazele-
mekte, acılara yeni acılar eklenmektedir.2014 
yılında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 1882 
işçiye ilave olarak 2015 yılında da 1731 insanımı-

zı iş cinayetlerinde toprağa gömdük. Ölümlü iş 
cinayetlerinin yaklaşık olarak 1/3 inşaat sektö-
ründe ortaya çıkan ölümlerdir.

Ülkenin değerlerini özelleştirerek piyasanın 
hırçın ellerine bırakanlar bu katliamların sorum-
lularıdır. Siyasi iktidarın, işçi sağlığı ve iş gü-
venliğine ilişkin yasal ve idari düzenlemelerden 
kaçınması ve layıkıyla denetim yapmayan kişi 
ve kurumlar da bu katliamın sorumlularıdır.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak işçi ölüm-
lerinin son bulması için bilimsel yöntemler ve 
toplum yararını gözeten mühendislik anlayı-
şımızla yetkilileri uyarmaya devam edeceğiz. 
Odamızın işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
birçok önemli çalışması olmuştur ve olacaktır. 
Yetkili kurum ve kuruluşlar çalışmalarımızın 
sonuçlarını görmeli ve bu sonuçlardan yarar-
lanmalıdır. Bizler iş cinayetlerini iş kazası olarak 
görmeyip işçilerin daha sağlıklı ve güvenli 
koşullarda çalışabilmesi için üzerimize düşeni 
yapmaya devam edeceğiz.

Soma Maden Ocağı’nda yaşanan katliamın 
ikinci yılında hayatını kaybeden işçilerimizi say-
gıyla anarken yakınlarına bir kez daha sabırlar 
diliyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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TMMOB’ye Bağlı 
Odalardan Ortak Açıklama: 
Cumhurbaşkanı TMMOB ve 
Odalarımızı Hedef Gösteriyor

TMMOB’ye bağlı odalar, Cumhurbaşka-
nı’nın TMMOB’yi hedef gösteren açıklamaları 
üzerine 23 Nisan 2016 tarihinde ortak bir basın 
açıklaması yaptı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün, İzmit 
Körfez Geçişi Asma Köprüsü’nün son tabliye 
yerleştirme ve Altınova-Gemlik Otoyol kesimi 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, 5 Nisan 
Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşma-
dakine benzer görüşler dile getirmiş ve üst bir-
liğimiz TMMOB ile ona bağlı odalarımızı hedef 
göstermiştir. 

Cumhurbaşkanı’nın, “Tabii biz yapmak için, 
inşa etmek için mücadele ederken, birileri de 
yıkmak için çalışıyor. Bakıyorsun adı Mimar 
Mühendisler Odası. İşleri, güçleri ne biliyor 
musunuz? Bir yerde bir abide yükselecek değil 
mi; onu durdurmak için hemen yargıya gitmek, 
işleri, güçleri bu. Her yargıya gidişlerinden de 
eli boş dönerler, ama dertleri inşa etmek değil, 
yıkmak...” sözleri gerçekleri çarpıtmaktadır. 

Zira biz meslek odaları, kuruluş yasala-
rımız, Anayasa’nın amir hükümleri ve Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yö-
netmeliklerimiz uyarınca, kamusal hizmet ve 
kamusal denetim görevi icra ediyoruz. Cumhur-
başkanı’nın “yıkmak/yıkıcılık” ithamının aksine, 
TMMOB ve bağlı 24 oda olarak bizler, meslek 
alanlarımızdan hareketle yapıcıyız. Görevimiz, 
yapmak, inşa etmek, bakmak, onarmak, denet-
lemek, korumak ve geliştirmek, kamu ve toplum 
çıkarları doğrultusunda kararlar almak ve uygu-
lamaktır. Ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynakları, 
kentleri, çevresi, doğası, suyu, toprağı, tarımı, 
peyzajı, yapıları, gıdası, ulaşımı, enerjisi, ma-
denleri, malzemeleri, sanayisi, bizlerin bilimsel 
teknik uygulamalarıyla korunur ve geliştirilir. Bu 
görevlerimizde kamu ve toplum yararı ölçütünü 
gözetmek ve gerekli girişimlerde bulunmak, 
bizzat Anayasa, kuruluş yasalarımız ve özerk 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
olarak benimsediğimiz, Başbakanlık oluru ile de 
Resmi Gazete’de yayımlanmış ana yönetmelik 
ve diğer yönetmeliklerimizle kamusal, hukuksal 
hükümlere bağlanmıştır. 

Odalarımızın, hemen her hükümet veya 
iktidar döneminde başvurduğu usulsüz veya 
bilimsel teknik gerekliliklerle uyuşmayan uygu-
lamaları yargıya taşıması, tamamen bu çerçeve-
de gündeme gelmiştir. Bilinmelidir ki, hiç kimse, 
anayasal bir hak olan hukuk ve yargı yolunu, 
şikâyet edemez, etmemelidir! Aksi durum, ikti-
dar uygulamalarında sıklıkla görüldüğü üzere; 
hukuk, yargı ve Anayasa dışılığı teşvik eder; 
idari, hukuki, adli ve toplumsal normlara güveni 
azaltarak keyfiyet veya zorbalığa kapı aralar. 

Diğer yandan Cumhurbaşkanı’nın “Her yar-
gıya gidişlerinden de eli boş dönerler” sözleri 
de gerçeği yansıtmamaktadır. Zira odalarımızın 
yargıda açtığı ve kazandığı yüzlerce dava bu-
lunmaktadır. Yargı kararlarına karşı sayısız yeni 
düzenleme ile yargı kararlarını ihlal eden biz 
değil, siyasi iktidar ve onun şemsiyesi altındaki 
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kurum, kuruluş, idare ve firmalardan oluşan rant 
konsorsiyumlarıdır. 

Bugün ülkemizde yapılması gereken, hukuk 
ve yargı yolunu eleştirmek ve anayasal dayana-
ğı olan kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşlarını hedef haline getirmek değil, evrensel 
normları demokratik bir şekilde benimsemek, 
yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemektir. 
Demokrasiye tahammülsüzlüğe ve yargı süreç-
lerine müdahaleye bir son verilmelidir. 

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, açtığımız 
davalardan hareketle yaşanan Anayasa, hukuk, 
yargı ve denetim dışılığın tek nedeni vardır, o 
da ülkemizin rant cumhuriyeti haline gelmesine 
karşı direncimiz, bilimsel teknik gerekliliklere 
sadakatimizdir. 

İktidarların tasarruflarını kamusal-toplum-
sal-mesleki yarar süzgecinden geçiren, mesle-
ki-bilimsel teknik doğrulara dayanarak ülkenin 
en karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıkla-
maktan geri durmayan TMMOB ve bağlı meslek 
odaları olarak, Anayasa, hukuk ve örgütlü üye-
lerimizden aldığımız güçle gerçeklerin yanında 
yer almaya devam edeceğimizin bilinmesini 
isteriz. 

 

Bilgisayar Mühendisleri Odası 
Çevre Mühendisleri Odası 
Elektrik Mühendisleri Odası
 Fizik Mühendisleri Odası 
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası 
Gemi Mühendisleri Odası 
Gıda Mühendisleri Odası 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
İçmimarlar Odası 
İnşaat Mühendisleri Odası 
Jeofizik Mühendisleri Odası 
Jeoloji Mühendisleri Odası 
Kimya Mühendisleri Odası 
Maden Mühendisleri Odası 
Makina Mühendisleri Odası 
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 
Mimarlar Odası 
Orman Mühendisleri Odası 
Petrol Mühendisleri Odası 
Peyzaj Mimarları Odası 
Şehir Plancıları Odası 
Tekstil Mühendisleri Odası 
Ziraat Mühendisleri Odası

TBMM Başkanı Protesto Edildi
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Laiklik” ile ilgili açık-

lamasını protesto etmek için 26 Nisan 2016 tarihinde Yüksel 
Caddesi’nde bir araya gelen TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu ve Ankara Tabip Odası 17.30’da basın açıklaması 
yaptı. Basın açıklaması metni KESK Ankara Şubeler Platformu 
dönem sözcüsü tarafından okundu. Fevzi Yılmaz, açıklamada 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı istifaya davet ettiklerini 
belirtti. 

Açıklamada, Kahraman’ın sözlerinin AKP’nin 14 yıldır baş-
ta eğitim olmak üzere toplumsal yaşamın bütün alanlarında 
oluşturmaya çalıştığı tek din, tek mezhep anlayışına dayalı 
toplum modelinin anlaşılması açısından ibret verici olduğu 
belirtildi.
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TBMM Başkanı Protesto Edildi

‘Üç Fidan’
Mezarları Başında Anıldı

6 Mayıs 2016 günü, idam edilişlerinin 44. 
yılında 3 Fidan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve 
Hüseyin İnan Karşıyaka mezarlığında anıldı.

Saat 12.30 da başlayan anma programında 
önce saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra 
içinde TMMOB Ankara İKK’nın da yer aldığı 
siyasi partiler, demokratik kitle örgütlerden 
oluşan düzenleme komitesinin ortak metni, 
kürsüden KESK dönem sözcüsü Fevzi Yılmaz 
tarafından okundu. Peşi sıra gençlik örgütleri 
adına konuşma yapıldı.

Bu konuşmanın ardından Deniz, Yusuf ve 
Hüseyin’in avukatlığını yapan Halit Çelenk’in eşi 

Şakibe Çelenk’in mesajı okundu. Şakibe Çelenk 
anma boyunca mezarlıkta bulundu. Çelenk’in 
konuşmasının ardından Deniz Gezmiş’in arka-
daşlarından Mustafa Yalçıner kürsüden konuş-
masını yaptı.

Anma programının kürsüden sonlanmasıyla 
birlikte tüm katılımcılar, karanfiller ile Deniz’in, 
Yusuf’un ve Hüseyin’in mezarlarına yürüdüler. 
Çok sayıda yurttaş mezarlara karanfil bıraktı. 
TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu da 
anma etkinliğinin peşi sıra mezar başındaydı ve 
karanfil bıraktı.
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TMMOB Ankara İKK (İl Koordinasyon 
Kurulu) ve ATO (Ankara Tabip Odası) 11 
Mayıs 2016 tarihinde “Soma: Maden Faciası 
ve Gerçekler” panelini ortak etkinlik olarak 
düzenledi. İMO KKM’de düzenlenen panele 
TMMOB YK Üyesi Mehmet Torun ve ATO İşçi 
Sağlığı, İşyeri Hekim Komisyonu Üyesi Dr. Arif 
Müezzinoğlu konuşmacı olarak katıldı. 

Panel’in açılışını TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu 
yaptı. TMMOB ve TTB’nin Soma’da yaşanan 

katliamın ardından Soma’ya bir heyet 
göndererek hazırladığı teknik rapora değinen 
Topçu, katliamın ardındaki sosyal ve siyasal 
gerçeklerin tartışılması amacıyla hazırlanan 
panelin ilk konuşmacısı Mehmet Torun’a sözü 
bıraktı.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Torun öncelikle TTB ve EMO’nun hazırladığı 
raporun yazılması öncesinde gelişen idarî süreci 

anlattı. Buna göre idare tarafından reddedilen 
bağımsız inceleme çalışmaları talebinin, açılan 
dava sonucu mahkemece haklı bulunmuş 
olduğuna değinen Torun, bütün engellere 
rağmen, 19 ay kadar süren mücadele sonunda 
madene inebildiklerini ifade etti.

Sahaya ilişkin ilk olarak, Soma’nın sadece 
kendinden ibaret bir maden üretim alanı olarak 
görülmemesi gerektiğini söyleyen Torun, 
yangın içinde kalan Soma değil bütün ülkenin 
çalışma yaşamıdır dedi. Teknik olarak 100 
yıldan beri kamu ruhsatıyla faaliyet yürütülen 
Soma Madeni’nde, son dönemde ise hizmet 
alımı yöntemiyle çalıştırılan madenden çıkan 
linyit kömürünün kendiliğinden yanmaya 
müsait olduğunu vurguladı. Hizmet alımı 
yöntemiyle üretimi devredilen sahada 
defalarca yanma ve su kusuru olduğunun 
gözlemlendiği bilgisi olduğunu ifade 
etti. Olayı incelediklerinde ise en temel 
olayın kızışan kömürün yanması olduğunu 
gördüklerini söyleyen Torun, kızışmanın ise 
izlenmesi gereken tekniğin maliyeti sebebiyle 
esnetilmesinden kaynaklandığını düşündüklerini 
söyledi. Tüm teknik incelemeleri hassasiyetle 
yaptıklarını fakat savunmanın ise hâlâ olayın bir 
kömür yangını olmadığı üzerine bir savunmada 
ısrarının sürdüğünü ifade eden Torun, 
hazırlanan raporunda mahkemenin doğru 
kararına ışık tutacağına inandıklarını ifade etti.

Torun, gerek sıcaklık, gerekse 
karbonmonoksit ölçüm kayıtlarında kazadan 
az zaman önce dikkat çekici ve aşırı 
artışların bulunduğunu, buna karşılık oksijen 
değerlerinin kabul edilebilir sınırların altına 
defalarca düştüğünü, bütün bu verilerin ise 
işveren tarafından önemsiz görüldüğünü 
gözlemlediklerini belirtti. Öte yandan 
havalandırma konusunda da madendeki birçok 
ekipmanda olduğu gibi gerekli kapasiteye 
sahip bir vantilatörün sahada bulunmadığına 
değinen Torun, tüm bu süreçler için denetleme 
mekanizmasının da eksik işlediğini, denetleme 
için gelenlerin yazdığı raporların esas konulara 
dair olmadığını düşündüklerini söyledi. 

Soma; Maden Faciası ve
Gerçekler Paneli

Soma; Maden Faciası ve
Gerçekler Paneli

13 Mayıs 2014’te Türkiye’nin 
Manisa ilinin Soma ilçesindeki 
kömür madeninde çıkan yangın 
nedeniyle 301 madenci hayatını 
kaybetti. 
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Aynı konunun başka bir boyutunun da 
sendika olduğuna değinen Torun, sendikaların 
da daha çok bürokratik işlere takılı kaldığını 
ifade etti. Olay sonrası kurtarma durumunun 
da “rezalet” olduğunu, yanlış yönlendirme, 
bilgisizlik ve ters müdahaleler, örneğin 
havalandırma yönlerine göre kapatılacak 
ya da açılacak kapaklara ters müdahale 
edilmesi sonucunda ölü sayısının arttığını 
düşündüklerin ifade eden Torun, durumu 
doğrudan Enerji Bakanı’na ifade ettiklerini fakat 
tüm bu kurtarma yanlışları sebebiyle gereken 
doğru müdahalenin ne yazık ki 17 saatlik bir 
gecikmeyle başladığını belirtti.

Torun sözlerini şöyle tamamladı: “Bu 
tespitler ışığında, raporumuzda dedik ki, 
“Facianın asıl sorumluları ve asli kusurluları 
Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, o 
bakanlıklara bağlı kuruluşlar ve şirket, Soma 
Kömürleri A.Ş.’dir.” Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı ilgili 
kuruluşlar diyoruz.”

Torun’un ardından Dr. Arif Müezzinoğlu 
sözü aldı. Soma’nın geldiğini adım adım 
gördüğümüz olaydan olduğunu, bu nedenle 
“Kaza değil, cinayet” dediklerini söyleyen 
Müezzinoğlu, işe giriş muayenelerinin, 
periyodik muayenelerinin, ilkyardım 
programının ya da sağlık gözetim 
programının ne kadar yetersiz olduğunun, 
ne kadar görüntüyü kurtarmak adına 
yapılmış şeyler olduğunun denetlenmediği, 
geçmiş denetimlerde olur aldığının raporda 
vurgulandığını belirtti. Kazadan kurtulmuş 
90 çalışanın hastaneye başvurmuş olduğunu 
ve yaklaşık yüzde 30’u, yani 3’te 1’inin 
pnömokonyoz, yüzde 10’unun astım, yüzde 
10’unun mesleki KOAH olduğunu belirten 
Müezzinoğlu, bunların önemli kalıcı ve 
ilerleyici meslek hastalıkları olduğunu söyledi. 
Bunun bütüne yansıtıldığında yaklaşık 3 bin 
çalışanlı bir iş yerinin yaklaşık 800 kadar 
pnömonokonyoz tanısı olması gerektiğini, 
buna karşılık çalışanların pnömokonyoz 

olduğu, mesleki hastalıkların ve KOAH’ların 
hiçbirisinin tespit edilmemiş olduğunu 
belirten Müezzinoğlu, bunun son derece 
önemli olduğunu, yani iş kazalarıyla ilgili 
majör tablonun hepimizin gördüğü bir tablo 
olduğunu, insanların öldüğünü ama bunun 
arkasında gizlenen o mesleki etkilenme, sağlık 
etkilenmesi, meslek hastalığı boyutunu facia 
arkasında göremeyebileceğimizi söyledi.

Ülkemizde 1 yıldan az çalışan işçi sayısının 
giderek arttığını ve Avrupa’nın en çok 

çalışma saati olan ülke olduğumuzu söyleyen 
Müezzinoğlu, bunun sendikasızlaştırma 
ya da çalışanların aralarındaki farklılıkları 
belirginleştirmek, daha kolay yönetme, daha 
kolay üretme vesaire gibi bir dizi anlamı 
olduğunu, iş kazalarının görünür olmaktan 
çıkacağını belirtti ve meslek hastalıklarının 
tanısının çok uzun olduğunu ekledi.

Müezzinoğlu son olarak şunu paylaştı: 
“Son olarak şunu paylaşmak istiyorum: Eğer 
çalışanlar sağlıklı ve güvenli olma hakkını 
sahiplenirlerse, yani bunu isterlerse, “Benim 
sağlığım işyerinde korunuyor mu?” sorusunu 
sorarlarsa, “Ortam gözetimi yapılıyor mu?” 
sorusunu sorarlarsa, “Bu işyeri sağlıklı mı?” diye 
sorar, denetlerlerse, herhalde bir şey olabilir. 
Başka türlü, biraz zor olacak gibi görünüyor.”

Panel soru ve cevap bölümü ile son buldu.

Facia, Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinin en çok can kaybı ile 
sonuçlanan iş ve madencilik 
kazası olarak kayıtlara geçti.

Yangın, vardiya değişimi sırasında 
meydana geldi ve 787 işçi patlama 
sırasında yer altında kaldı.
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13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen SOMA 
Faciasını anmak ve sorumlulara seslenmek 
amacıyla, birçok ilde olduğu gibi Ankara’da da 
etkinlik gerçekleştirildi.

13 Mayıs 2016 günü saat 18.30 Yüksel 
Caddesi’nde, İnsan Hakları Heykeli’nin önünde 
buluşulup Olgunlar Sokak’taki madenci anıtına 
doğru yürüyüşe geçildi. Yaklaşık 500 kişinin 
katıldığı yürüyüşün sonunda Olgunlar Sokak’ta 
Madenci Anıtı’nın önünde basın açıklaması 
gerçekleştirildi.

SOMA’YI UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ
Değerli Basın Mensupları

Bugün, Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana 
gelen ve 301’i canımızı yitirdiğimiz yüzyılın 
en büyük iş faciasının ikinci yıldönümü. 301 
canımızın acısı hala yüreğimizde.

13 Mayıs’ta Soma’da yaşamını yitiren tüm 
maden emekçilerini saygıyla anıyor, yakınlarına 
ve tüm maden emekçilerine bir kez daha 

başsağlığı diliyoruz.

Bugün, bu acıyı unutturmamak için, 
böyle acıların bir kez daha yaşanmaması için 
alanlardayız.

Ülkemizde Soma gibi bir facia yaşandıktan 
sonra dahi her ay onlarca emekçi iş 
cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam 
etmektedir. Hükümet ve ilgili kamu kurumları 
tarafından faciadan sonra alınan ders nedir 
diye bakıldığında, sermayenin ihtiyaçlarını 
karşılamak ve yeni katliamlara zemin 
hazırlamak dışında bir şey görülmemektedir. 
Bu acı gerçek, ülkemizde emeği ile geçinen 
milyonlarca işçiye ölümden, sakatlanmaktan 
ve sömürülmekten başka bir şeyin reva 
görülmediğini ortaya koymaktadır.

İş cinayetlerinin başlıca nedeni; ülkemizde 
uygulanmakta olan neoliberal ekonomi 
politikaları sonucunda iş güvencesinin 
azalması, esnek çalışma biçimlerinin artması, 
çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, 
sendikasızlaştırma ve taşeronlaşmanın 
yaygınlaşmasıdır.

Son olarak AKP tarafından TBMM’den 
geçirilen, Kölelik Yasası olarak adlandırdığımız 
Özel İstihdam Büroları Yasası ile emekçilere 
bir darbe daha vurulmuştur. Bu düzenleme 
ile; güvencesiz, kuralsız ve esnek çalışma 
yaygınlaşacak, iş güvencesi tamamen ortadan 
kalkacak, emekçiler açlık sınırının altında 
ücretlerle çalışmaya mahkum edilecek, 
örgütsüz çalışma yaygınlaşacaktır. İşçi sağlığı ve 
iş güvenliği açısından en riskli işçiler yine kiralık 
işçi statüsünde çalışan emekçiler olacaktır. 
Ayrıca bu yasadan en olumsuz etkilenecek 
olanlar kadın işçiler olacak ve kadın işçiler 
üzerindeki sömürü derinleşecektir.

Soma Faciası Anması
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında, işçiyi 
her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis 
ve hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu 
tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten 
sorumlu olan devleti ise her türlü sorumluluktan 
arındıran bir politika ile karşı karşıyayız. En son 
Cumhurbaşkanının 8. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konferansı’nda «İşçilerin ‘bana bir şey olmaz’ 
anlayışıyla hareket ettikleri için iş güvenliği 
ihlalleri yaptığı ve canından olduğu» söylemi 
bunun en net yansımasıdır.

Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döneminde 
üretim; teknik bilgi ve alt yapı olarak yetersiz, 
deneyimi ve deneyimli uzmanı bulunmayan kişi 
ve şirketlere bırakılmıştır. Kamusal denetimin 
de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması 
iş cinayetlerinin Soma’da olduğu gibi katliama 
dönüşmesine neden olmuştur. AKP’nin iktidara 
geldiği Kasım 2002’den beri iş cinayetlerinde 17 
binin üzerinde emekçi yaşamını yitirmiştir.

Ne yazık ki Soma gibi büyük bir facianın 
ardından yürütülen, gerçek sorumluların 
yargılanmadığı, sorumluların görünen 
bir kısmının yargı önüne çıkartıldığı dava 
kamuoyunu tatmin etmekten uzaktır.

Soma’da yaşanan acı gerçeğin nedenleri 
ortadadır. Bu nedenler ile hesaplaşılmadığı 
sürece fabrikalarda, madenlerde, inşaatlarda ve 
tüm çalışma alanlarında bizleri bekleyen yeni 
Soma’ların yaşanması kaçınılmazdır.

Soma katliamı göz göre göre gelmiştir. 
Çünkü; ocakta kömürün içten içe yandığının 
bariz göstergesi olan karbon monoksit gazının 
aylardır limit değerlerin üzerinde seyretmesi ve 
gaz sensörlerinde bu değerlerin belli olmasına 
rağmen önlem alınmaması, ocak sıcaklığının 
bir aydan beri normalden yüksek olması, 
işçilerin baş ağrısı şikayetlerinde bulunması ve 
bu işçilerde ağrı kesici ilaçların yoğun olarak 
kullanımı net bir şekilde kömür yangınını 
göstermesine karşın üretim zorlamasının devam 

ettirilmesi katliamın meydana gelmesinin ana 
nedeni olmuştur.

Bizler,

Göz göre göre ölümle karşılaşmanın ne 
kader ne de fıtrat olmadığını çok iyi biliyoruz.

Her anı ölüm, sakatlanma ve meslek 
hastalıklarına yakalanma riski taşıyan çalışma 
koşullarının ortadan kaldırılmasının zor 
olmadığını çok iyi biliyoruz.

Biz yaşamını alın teriyle kuran emekçiler, 
güvenceli koşullarda çalışmak ve emeğimizin 
karşılığını almak istiyoruz.

Güvencesiz, sendikasız ve kayıt dışı 
çalıştırılmak istemiyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla 
temelden çelişen ve özellikle kamuya ekonomik 
anlamda da yük olan, işçileri köleleştiren 
taşeron ve rödovans sistemlerine son 
verilmesini istiyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları piyasacı 
yaklaşımlarla çözülemez. Sendikaların, meslek 
odalarının, üniversitelerin karar süreçlerinde 
ve yönetiminde yer aldığı, idari ve mali 
yönden bağımsız, demokratik bir işleyişe 
sahip Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği Kurumu bir 
önce oluşturulması gerektiğini bir kez daha 
yineliyoruz.

Soma’da yaşanan iş cinayetini doğuran 
nedenler ve bu cinayetin sorumluları ile 
hesaplaşmadan sağlıklı ve güvenli çalışmanın 
mümkün olmadığının altını bir kez daha 
çiziyoruz.

SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ…

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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A n k a r a  İ K K

“Laiklik, Bilim ve Aydınlanma Tartışmaları” 
Paneli Gerçekleştirildi

TMMOB Ankara İKK tarafından 
17.05.2016 Salı günü saat 19.00’da İMO 
Teoman Öztürk Salonu’nda “Laiklik, Bilim 
ve Aydınlanma Tartışmaları Üzerine” başlıklı 
panel gerçekleştirildi. Kaya Güvenç’in 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve yaklaşık 
150 kişinin katıldığı panelde; Prof. Dr. Korkut 
Boratav, Arş. Gör. Yasin Durak, Eğit-Der 
Başkanı Mustafa Demir kürsüde yer alan 
isimlerdi. 

Panel TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) Sekreteri Özgür Topçu’nun 
konuşması ile başladı. Topçu açılış 
konuşmasında; İsmail Kahraman’ın Meclis 
kürsüsünden dile getirdiği “Yeni anayasada 
laiklik olmamalı” sözünün laiklik tartışmalarını 
tekrar alevlendirdiğini vurgularken, dile 
gelen bu sözlerin Başkanlık ve Yeni Anayasa 
hamlelerinin de gerçek amacını ifşa ettiğini 
vurguladı. Laikliğin olmadığı ülkelerde 
toplumsal barışın sağlanmasının mümkün 
olmadığını belirten Topçu, yine laikliğin 
olmadığı ülkelerde mühendislik hizmetlerinden 
ve bilimden bahsetmenin pek mümkün 
olmadığını söyledi ve sözü panelistlere bıraktı.

İlk sözü alan Prof. Dr. Korkut Boratav 
“Aydınlanma ve Laiklik” üzerine konuştu. 
Aydınlanma için en iyi tanımın Kant’tan 
geldiğini belirten Boratav, Kant’ın “Hiçbir 
şey eleştirinin dışında kalamaz; ne kutsallığı 
dolayısıyla din ve ne de yüceliği dolayısıyla 
yasalar. Aydınlanma’nın temel noktasını 
insanların devlete, özellikle de dine karşı 
vesayetten çıkmalarında görüyorum. Çünkü 
dini vesayet, tüm vesayetlerin hem en zararlısı, 
hem de en onur kırıcısıdır” sözünü alıntıladı. 

Buradaki iki unsura daha sonraları sosyalistler 
ve Marks’ın parayı da eklediğini belirten 
Boratav, “bu üç vesayete isyan ederseniz ve 
isyan etmeyi sürdürürseniz Aydınlanma’nın 
nimetlerine, kendisine girmiş olursunuz” diye 
belirtti.

İslam dininin tanrının kelamı olarak 
öğretildiğini, dolayısıyla bu kelamın dünyevi 
olayları da düzenleme iddiasında olduğunu 
söyleyen Boratav, “İslam dünyasında 
Aydınlanma’nın laiklik ayağını uygulama 
güçlükleri nasıl aşılacaktır?” sorusunu 
hatırlattı ve bu soruyu Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yanıtladığını belirtti.

Müslümanlık ve İslamcılık ayrımının 
önem taşıdığını söyleyen Boratav, kültürel 
bir öğe olan Müslümanlığın laiklikle kavgalı 
olduğunu söyleyemeyeceğimizi, İslamcılığın 
Müslümanlığın üzerine yönelmiş bir saldırı 
olduğunu, Müslümanlığı dönüştürüp, bize 
yabancı olan kökten dinci farklı bir siyasi 
İslam anlayışını topluma taşımak çabası içinde 
olduğunu belirtti.

Boratav’dan sonra söz alan Mustafa Demir 
“Eğitim ve Laiklik” üzerine konuştu. 3 Mart 
1924’ün, Türkiye’de hem siyasi alanda, hem 
toplumsal alanda, hem de eğitim alanında laik 
sistemin önemli bir dönüm noktası olduğunu 
belirten Demir, zaman içerisinde din eğitiminin 
müfredattan çıkarıldığını ancak 1948’de 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Milli Eğitim Bakanı 
olan Şemsettin Günaltan’la birlikte yeniden 

Laiklik veya laisizm (Fransızca: 
Laïcisme); devlet yönetiminde 
herhangi bir dinin referans 
alınmamasını ve devletin dinler 
karşısında tarafsız olmasını 
savunan prensip. 



BÜLTEN ANKARA 45 

okullarda din eğitimi başlatıldığını ve 1950’lerde 
de köy enstitülerinin kapatıldığını, bunun en 
ciddi kırılma noktası olduğunu söyledi.

“Türkiye’de, 1924’ten sonra, okutulacak 
derslerin, ana derslerin ve seçmeli derslerin 
tespitini Talim Terbiye Kurulu yapmaktadır” diye 
belirten Demir, bunun 1982 Anayasasına kadar 
da hep böyle gittiğini, ancak 1982 Anayasası, 
24. Maddesine zorunlu din dersi hükmünün 
koyulduğunu ve böylelikle, okutulacak bir 
dersin Talim Terbiye’nin genelgeleriyle 
değil de, zorunlu olarak anayasa hükmüne 
dönüştürülmesi gerçekleşmiş olduğunu 
söyledi. Bundan sonra Özal hükümetlerinin bir 
döneminde kanunla trafik dersi koyma yoluna 
gidildiğini söyleyen Demir, 4+4+4’le de kanunla 
seçmeli ders konulduğunu belirtti.

4+4+4 ile Türkiye’de eğitim sisteminde ciddi 
değişmeler, dönüşmeler, kopmalar olduğunu 
ve ciddi anlamda eğitimde gericileşme 
başladığını belirten Demir, eğitim sistemini 
belirleyen en önemli konunun ilke, kural, 
bilginin meşruiyeti ve kaynağı dediğimiz 
şey olduğunu söyledi. “Eğer siz eğitim 
sisteminde bilginin kaynağını dogmalara, ilahi 
güçlere, efsanelere, söylentilere, tevatürlere 
dayandırıyorsanız, orada bilimsel, modern, 
çağdaş eğitimden, sonuç itibarıyla laiklikten, 
laik eğitimden söz edemezsiniz. Ama bir de 
bunun tersi var. Bilginin meşruiyetini, bilginin 
kaynağını doğaya ve insana dayandırıyorsanız, 
hem özgür, sorgulayan, analitik düşünen bir 
insan yetiştirmeyi hedeflemişsinizdir, hem de 

bilimsel bir eğitim yapıyorsunuzdur, laik bir 
eğitimdir” diye söyleyen Demir, 12 Eylül’le 
birlikte başlanılan bu bilgi kaynağındaki 
insana ve doğaya dayandırma ilkesindeki 
erozyonun, 4+4+4’le çok üst düzeye çıkmış 
olduğunu ve sonuç itibarıyla 2016-2015 
eğitim yılında neredeyse tümüyle tüketildiğini 
belirtti ve eğitimdeki gericileşmenin özünün 
ana ekseniyle, bilgi kaynağının tevatürlere, 
söylentilere, efsanelere, kahramanlara 
dayandırılması; bilimden, doğadan ve insandan 
uzaklaştırılması olduğunu ekledi.

Son olarak söz alan Arş. Gör. Yasin Durak 
“Kitlelerin Tevekkülü: AKP’li Yıllarda Politik 
Kültür» üzerine konuştu. Şu an meselemizin 
laiklik olduğu kadar aynı zamanda şeriat da 
olduğunu söyleyen Durak, laikliğin mevcut 
Cumhuriyetin kurucu ilkelerinden biri olduğunu 
ve sadece belirli yasalarla tanımlandığı 
biçimiyle cereyan eden bir şey değil, aynı 
zamanda kültürel tekabüllere sahip olduğunu 
belirtti. İyimser bir rakamla Türkiye nüfusunun 
en az 3 milyonunun zaten şu anda şer’i hukuka 
göre yaşadığını söyleyen Durak, “bu yüzden 
bunun sosyolojik bir mantığı da var mıydı?” 
sorusunu sordu.

Laiklik tartışmasında, laikliği üretimden 
statükonun sembolizasyonuna kadar tüm 
süreçte bir değişken olarak kavramamız 

gerektiğini belirten Durak, “Dinden politik 
özgürleşme talebi tıpkı barış talebi gibi bir 
taleptir; başka birçok özgürlük arayışını da 
mümkün kılan, başka birçok politik itirazı, 
reaksiyonu da mümkün kılan bir şeydir. Ama 
AKP’li yıllarda çok hasıl olduğu üzere, nedense, 
sürekli olarak bu retorik gaflete düşmeye, 
sürekli olarak bazen yerlileşme arayışıyla, 
bazen meşruiyet arayışıyla, bir şekilde bu İslami 
hegemonik izleklerin içine dahil olmaya, kimi 
zaman İslamcı, kimi zaman Türkçü hegemonik 
izleklerin içine dahil olmaya devam ettiğimiz 
sürece, başa çıkabilecek bir hal olduğunu 
sanmıyorum” diye söyledi.

Konuşmaların ardından salondan yöneltilen 
sorular cevaplandı.

Hukuki tanımlara göre en yaygın 
tanım, devlet ile din işlerinin 

ayrılmasıdır.

Siyasi anlamı üzerindeki 
tartışmalarda ise laiklik, 
liberalizmin fikri kaynaklarından 
biri sayılır ve siyasi kudretin dini 
kudretten ayrılmasını ifade eder.



G E R Ç E K  G Ü N D E M

Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, meclise sunuldu. 
Tasarıdaki 22-20 ve 23. maddeler, bu şekilde 
kabul edilecek olursa termik santraller nedeniyle 
yaşanan çevre sorunları katlanarak devam 
edecek. Tasarıya göre, özelleştirilen bütün termik 
santraller, çevre mevzuatından 2020 yılına kadar 
muaf olacak. Yalnızca yeni yapılacak santraller 
değil daha önce özelleştirilenler santraller de 
bu muafiyetten yararlanacak. 3 Mayıs 2016 - 
Haberdar

İsrail, vatandaşlarını HAMAS’ın Gazze’den 
attığı füzelere karşı milyon dolarlık füze 
savunması, erken uyarı sistemleri ve binlerce 
sığınakla korurken, Türkiye de Kilis’e yönelik IŞİD 
saldırıları konusunda ilk önlemini aldı. Başbakanlık 
Afet Koordinasyon Başkanlığı (AFAD), Kilis’te her 
gün birden fazla roket saldırısı ile karşı karşıya 
olan vatandaşlar için broşür bastırdı. Broşürde, 
vatandaşlara eğer gelen bir füzenin sesini 
duyarlarsa, çukur bir yer bulup çökmeleri, elleriyle 
başlarını korumaları ve kesinlikle bağırmamaları 
tavsiye ediliyor. 3 Mayıs 2016 - Sözcü

Ankara’da Merasim Sokak’ta 17 Şubat’ta 28 
kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı araştıran 
müfettişler, eylemde kullanılmak amacıyla 
İstanbul’da çalınan aracın 4 kez kameraya 
yakalandığını ancak ele geçirilemediğini ortaya 
çıkardı. Plakası değişmeden önce kameraya 
yakalanan lüks aracı takibe alan MOBESE 
sisteminin, Ankara’da yeni uygulamaya konulan 
ek sistem olduğu ancak bu sistemin görevlilerce 
izlenmediği ortaya çıktı. 7 Mayıs 2016 - Milliyet

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISİG) Meclisi›nin 
derlediği iş cinayetleri verilerine göre, AKP›nin 
iktidara geldiği 2002 yılından bu yana en az 17 bin 

57 işçi, hayatını kaybetti. 9 Mayıs 2016 - Gerçek 
Gündem

Nazilli’de 6 kız öğrenciye cinsel istismarda 
bulunan hademe M.Ş. bugün hâkim karşısında. 
İlk duruşma öncesi cinsel istismarı savcılığa 
bildiren öğretmen hakkında soruşturma açıldı 
ve 45 kilometre mesafedeki başka bir okula 
görevlendirildi. 9 Mayıs 2016 – Birgün

Tuzluçayır ve Antalya’nın ardından bir 
asimilasyon projesi de Çanakkale’de ortaya çıktı. 
Engin Gayrimenkul’ün Biga’da yapmayı planladığı 
cami-cemevi projesinin temel atma töreni 
yapılacak. 11 Mayıs 2016 – sendika.org

Mecliste, “Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen 
Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması 
ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi İçin” kurulan 
Araştırma Komisyonu, kadınların ve çocukların 
haklarının nasıl gasbedileceğini açıkladı. 16 Mayıs 
2016 – Evrensel

Büyükşehir›in 4 milyar TL’nin üzerindeki 
bütçesinin yüzde 10’una yakın kısmının «noksan» 
olduğu ortaya çıktı. 16 Mayıs 2016 - CNNTürk

Avrupa Parlamentosu üyesi 67 milletvekili 
Meclis’e, “HDP›lileri hedefleyen dokunulmazlıkların 
kaldırılmasıyla ilgili tasarıya” destek 
verilmemesi çağrısında bulundu. Bugün yapılan 

Gerçek Gündem
Çevre Felekati Kapıda

AFAD'dan Katyuşa Broşürleri

Cinsel İstismarı Bildiren Öğretmen 
Sürgün

Bir Asimilasyon Projesi de 
Çanakkale'ye: Engin Gayrimenkul'den 
Cami-Cemevi

TBMM Bpşanma Komisyonu:
Çocuklar İstismarcıyla Evlendirilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 553 
Milyonluk Kayıp

Avrupa Parlementosu'ndan TBMM'ye: 
Dokunulmazlıkları Kaldırmayın!

O Otomobil 4 Kez Kameraya Takılmış

AKP İktidarının Kanlı Tarihi:
17 Bin 57 Kişi...
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yazılı açıklamada, “Türkiye’yi AB yolundan 
uzaklaştıracak bu önergeyi desteklememek üzere 
acil olarak çağrıda bulunuyoruz” dendi. 17 Mayıs 
2016 – T24

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu’nda 
önceki gün düzenlenen “İmam Hatip Okulları 
Birlik ve Beraberlik Programı”na katılan Diyanet 
İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü 
Ali Erbaş, 500 imam hatip okulunun 3 bin 500’e, 
İlahiyat Fakültesi sayısının 17 binden 100 bine, 
imam hatipte okuyan öğrenci sayısının ise 60 
binden 1,5 milyona çıktığını söyledi. 18 Mayıs 2016 
– Birgün

Ankara Valiliği’nin Kaos GL’nin düzenlediği 
Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ü 
‘hassasiyetler’i gerekçe göstererek engellemesine 
mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi. 
20 Mayıs 2016 - KaosGL

10 Ekim Ankara katliamı sonrasında yaptığı 
basın açıklaması nedeniyle görevden uzaklaştırılan 
Beypazarı Temsilcimiz Ömer Özkan, hukuk dışı bu 
karara karşı açtığı davayı kazandı. 20 Mayıs 2016 – 
egitimsen.org.tr

Cumhuriyet muhabiri Sinan Tartanoğlu 
hakkında “İspiyonculuk kurumsallaşıyor” başlıklı 
haberi ile “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri 
temin etmek, açıklamak ve devlet kurumlarını 
aşağılamak” iddiasıyla soruşturma açıldı. 21 Mayıs 
2016 - Cumhuriyet

AFAD yine istismarı engelleyemedi: 8-4 yaş 
arasındaki 5 çocuğa cinsel istismar

Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kentlerde 
cinsel istismar skandalları sona ermiyor. Antep’in 
İslahiye ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığına (AFAD) bağlı çadır kentte kalan ve 
yaşları 4 ila 8 arasında değişen Suriyeli 5 çocuk, 
87 yaşındaki Ahmed H. tarafından yol kenarında 
herkesin gözü önünde defalarca cinsel istismara 
uğradı. 22 Mayıs 2016 – Birgün

Sancaktepe’ye bağlı Dumanlar Sokak’ta polis 
tarafından 4 Aralık 2015’te evine düzenlenen 
baskında öldürülen Dilan Kortak soruşturmasında 
takipsizlik kararı verildi. Kotak Ailesi avukatları, 
Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
yürüttüğü soruşturmada, dosya üzerindeki gizlilik 
kararını geçen süreye rağmen kaldırmadan 
takipsizlik kararı verdiğini söyledi. 23 mayıs 2016 
– T24

Dink cinayeti davasında İstanbul Emniyeti 
eski Müdürü ve Merkez Valisi Celalettin Cerrah ve 
İstanbul İstihbarat eski Şube Müdürü Ahmet İlhan 
Güler, soruşturma izinleri alınmadığı gerekçesiyle 
hakkındaki yargılamanın durdurulmasını istedi. 
Mahkeme heyeti, talepleri reddetti. 24 Mayıs 2016 
– Agos

HDP’ye yönelik saldırılar kapsamında 8-7 
Eylül 2015 tarihinde Kırşehir’de HDP il binası, 
Gül Kitapevi ve Kürt işyerlerine saldırıda tutuklu 
bulunan son iki sanık da tahliye edildi. Sanıklar, 
suçlamaları kabul etmelerine rağmen, “tutuklu 
kalmalarının mağduriyete yol açacağı” iddiasıyla 
serbest bırakıldı. 24 Mayıs 2016 - DİHA

13 Yılda 1,5 Milyon İmam Hatipli 
Yarattılar Sancaktepe'de Öldürülen Dilan Kortak 

Soruşturmasına Takipsizlik!

Hrant Dink Davası Yeniden Başladı: 
Kamu Görevlileri Yargılanacak

Gül Kitapevi Davasında Tutuklu Sanık 
Kalmadı

Homofobi Karşıtı Yürüyüş'e Valilik 
Engeline Yürütmeyi Durdurma!

Yargıdan Hukuksuzca Açığa Alınan 
Temsilcimiz Lehine Karar

Cumhuriyet Muhabirinie 'ispiyonculuk 
Kurumsallaşıyor' Haberinden 
Soruşturma

Nizip'in Ardından İslahiye: Kamptaki 
Çocuklara Cinsel İstismar

VEFAT

ERTEKİN AKDAĞ
1965 Gemerek doğumlu, 1987 Çukurova Üniversitesi mezunu 
34469 sicil numaralı üyemiz ERTEKİN AKDAĞ hayatını 
kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

MEHMET TEVFİK METİN YERLİKAYA
1952 Seben doğumlu, 1977 ADMMA mezunu 20540 sicil 
numaralı üyemiz MEHMET TEVFİK METİN YERLİKAYA hayatını 
kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.
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