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Ne Askeri Darbe Ne Sivil Diktatörlük
Ülkemiz darbeler ve darbe sonrası politikaların 

şekillendirdiği bir tarihi çok uzun yıllardır yaşamak-
tadır.  Darbeler, siyasal iktidarların yönetememe 
krizi illüzyonu altında halk için halka karşı yapılan ve  
toplumsal muhalefeti susturmanın ve mevcut düzeni 
derinleştirerek sürdürmenin bir aracı olan hareket-
lerdir. Sadece darbe dönemleri değil sonrasındaki 
yaptırımlar ve izlenen politikalar da bu aracın işlevini 
gözler önüne sermekte, ülkemiz her seferinde yeni-
den dizaynlarla karşı karşıya kalır ve ölümler, baskılar, 
sürgünler halkımız için normalleştirilirken, eşitlik, 
özgürlük, demokrasi talepleri boğulmaktadır. 

15 Temmuz günü yaşanan darbe girişimi de ce-
maat olarak bilinen grubun daha önceleri tapeler, 
iddianameler, dinlemelerle süren manevralarının 
son hamlesi olarak görülmektedir. Yıllardır siyasal 
iktidarla birlikte örülen devletleşme sürecindeki çıkar 
çatışmalarının cemaatin en son kozlarını oynamasıyla 
bir darbe girişimine dönüştüğü süreci başarısızlıkla 
sonuçlanmış olası bir cunta kimseyi kendine “yedek-
leyemeden” son bulmuştur.

Buna karşın bu girişimin engellenmesiyle birlikte 
atılan adımlar ise halkımızı darbe dönemlerini arat-
mayacak kaygılarla başbaşa bırakmıştır. İlan edilen 
OHAL ile birlikte örülmek istenen sürecin siyasal 
iktidarın emek ve demokrasi karşıtı manevralarına 
olanak sağlayan niteliği açıktır. KHK’ler ile yürütü-
lecek dönemin ilk uygulamasının ÇED süreçlerinin 
hızlandırılması oluşu dahi bu döneme ilişkin nelerle 
karşılaşılabileceğinin ipuçlarını taşımaktadır.

Evet bir darbe girişimi engellenmiştir fakat darbe 
girişiminin getirdiği siyasal ortam iktidarın ve temsil 
ettiği grupların elini güçlendirmiş bir “lütuf” olarak 
görülmüştür. 

Bu güne kadar her türlü darbeye, baskı ve an-
tidemokratik uygulamalara karşı olduğumuz gibi 
bugün de “ne darbe ne sivil diktatörlük” diyor, laik, 
demokratik, aydınlık tam bağımsız bir Türkiye hedefi 
doğrultusunda “bilimi ve tekniği emperyalizmin ve 
sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine 
sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yo-
lunda inançlı ve kararlı” olduğumuzu tekrarlıyoruz.

Uluslararası Sömürü
Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı, 28.06.2016 ta-

rihinde ilgili Meclis komisyonundan, komisyona geldi-
ği haliyle aynen onaylamış ve Meclise gönderilmiştir. 
Tamamen uluslararası sermaye ve yerli işbirlikçileri 
lehine olan tasarı, ülkemiz ve birçok akademik meslek 
disiplini ile birlikte Ülkemiz vatandaşı mühendis, mi-
mar, şehir planlamacıları aleyhine birçok olumsuzluğu 
içermekte ve TMMOB Yasası‘nda değişiklik yapılması 
öngörülmektedir. Bu yasa tasarısı her yıl mühendislik 

ve mimarlık bölümünden mezun olan 51 bin gencimiz 
ile birlikte, 435 bin mühendislik-mimarlık öğrencisinin  
geleceğiyle ilgili olmasının yanısıra nitelikli iş gücü 
tanımı içerisinde değerlendirilecek doktor, avukat, 
öğretmen gibi üniversite eğitimi ile elde edilen bir çok 
meslek insanını da içine almaktadır. Ayrıca denetim-
sizliğin bir kural haline geldiği Ülkemizde niteliklerinin 
belirlenmesinde karşılıklılık ilkesi dahi gözetilmeden 
başka ülke vatandaşlarına bu hizmetlerde çalışma 
serbestisinin sağlanmasının Ülkemiz ve halkımız için 
taşıdığı tehlike açıktır. Tasarının yasalaşması duru-
munda:

Milyonlarca insanımız, mühendis, mimar, şehir 
planlamacısı arkadaşımız, mevcut istihdam sorunları 
yanında yeni ve büyük bir sömürü, işsizlik, mesleki 
geleceksizlik tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Ül-
kemiz mühendis, mimar, şehir planlamacıları, kendi 
ülkelerinde mülteci ve ikinci derecede ucuz bir işgücü 
konumuna düşürülecektir. Yabancıya bağımsız çalışma 
izni verilecek, yurttaşlarımızın serbest çalışma hakkı 
ellerinden alınarak yabancıların yanında düşük ücretli 
çalışan konumuna getirilecektir. Rekabet ve haksız 
rekabet, yabancı çalışanlar lehine olacaktır. Mühendis, 
mimar, şehir planlamacısı işsizliği çığ gibi artacaktır. 
Akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan, dip-
loma denkliği aranmayan yabancı çalışanlar “nitelikli 
işgücü” sayılacak, kanıtlayan yurttaşlarımız ise “ara 
eleman” konumuna indirgenecektir.

Bu sebeple bu yasanın meclisten geri çekilmesi 
gerektiğini, bu mücadelenin peşini bırakmayacağı-
mızı mesleğimizin ve meslektaşımızın geleceğinin 
karartılmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha 
vurguluyoruz.

Teoman Öztürk’ü Saygıyla Anıyoruz   
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin 

1973-1980 yılları arasında başkanlığını yapan, mü-
hendis-mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip 
olmasında ön saflarda yer alan, TMMOB ile bütünle-
şen Teoman Öztürk’ü ölümünün 22. yıldönümünde 
saygıyla anıyoruz. Halkımıza ve mesleğimize dönük 
saldırıların ardarda yaşandığı günlerde TMMOB ör-
gütlülüğünün anlamını ve mühendislerin çıkarlarının 
halkın çıkarlarından bağımsız olamayacağını gösteren 
Teoman Öztürk’ün”...Yüreğimizdeki insan sevgisini 
ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp 
atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği em-
peryalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımı-
zın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız...” sözünü bir 
an olsun unutmadan yolundan yürümeye devam 
edeceğiz.

İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu
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15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti, 
tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadı. 
Sonuçları şimdiden kestirilemeyen ancak etki-
lerinin uzun süre devam edeceği anlaşılan bir 
darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Yüzlerce 
insanın hayatını kaybettiği ve binlerce insanın 
yaralandığı darbe girişimini şiddetle kınıyor, 
hayatını kaybeden yurttaşların yakınlarına baş-
sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

12 Eylül darbesinde, hizmet verdiği binaları 
kapatılmış; yöneticileri ve üyeleri tutuklanmış, 
darbenin faşist baskısını en sert biçimde yaşa-
mış bir meslek odası olarak, darbe karşısında 
tavrımız nettir. Amaçları ve hedefleri ne olursa 
olsun, her darbe halka karşı yapılır; darbenin 
karşısında durmak, halkın yanında olmaktır ve 
ahlaki bir sorumluluktur. Meslek alanımızı, “bi-
limle halk arasında köprü olmak” olarak tanımla-
yan TMMOB ve bağlı odaların üyeleri için darbe 
karşıtlığı, toplumsal ilerlemenin yanında olmak-
tır ve bu nedenle mesleki bir sorumluluktur. 

Elbette bir analize girmeden malumun ilanı 
olan gerçekleri de tekrar hatırlatmakta fayda 
var. 12 Eylül darbesi, ülkenin ilerici çağdaş de-
mokratik ve devrimci birikimini yok etmek için 
yapılmıştır. Toplum içindeki gerici öğeler darbe 
öncesi desteklenmiş, darbe sonrası tarikatlar 
ve cemaatler kullanılarak toplum dönüştürül-
meye başlanmış ve siyasal İslam’ın etkinliğinde 
neo-liberal politikalar uygulamaya konulmuştur. 
Bugünleri iyi anlamanın temel yolu, 12 Eylül 
darbesinden bu güne geçen süreyi, siyasal-top-
lumsal bir zemine oturtarak, tarihsel dinamikler 
içinde analiz etmektir. Bugün ülke üzerinde ve 
yönetiminde etkin olan güçler, 1980 darbesi 
ile örgütlü ve programlı bir şekilde geliştirilen 
milliyetçiliğin-gericiliğin ve tarihsel-stratejik iç 
çelişkilerinin ürünüdür. 

Darbe girişiminde bulunan cemaat de her-

kes tarafından kabul edildiği gibi 12 Eylül dar-
besi sonrasında etkinlik göstermeye başlamıştır. 
Toplumla uyumlu, toplumla aynı düzeyde, göze 
batmayan bir şekilde uyum içinde yaşamışlar 
ve insana yatırım yapmışlardır. Tarihi 1534 yılına 
dayanan Cizvitler tarikatının örgütlenme mode-
lini benimseyen cemaat, ilk gününden itibaren 
kısa vadeli hedefler yerine hep uzun vadeli he-
deflere yönelmiştir. 12 Eylül darbesinin yarattığı 
ortamın çelişkileri, cemaatin devletin her ala-
nında; toplumda, kamuda, kamu kuruluşlarında 
ve orduda etkili bir hale gelmesine neden ol-
muştur. 2002’den bugüne ve özelikle 2007’den 
sonra, devlet içinde çok büyük bir ivmeyle 
örgütlenen cemaat, 15 Temmuz gecesi Türkiye 
Cumhuriyeti yönetimini silah zoruyla, tüm top-
lumsal kesimlerden kopuk, üstten bir darbeyle 
ele geçirmeye çalışmıştır. Darbe, toplumun tüm 
güçleri tarafından ret edilerek püskürtülmüştür. 

Cemaat benzeri yapılar, gerçek anlamda 
bir demokrasiye karşıdırlar ve devletleri ve 
kurumları kendi emellerine göre yönetmeyi 
hedeflerler. Gerçek bir demokrasiyi hedefleyen 
ülkemizin çağdaş ve devrimci yurttaşları ise, 
demokrasinin gereksinimi olan bilimin yol gös-
tericiliği, aydınlanma ve katılımcılığın yanında-
dırlar. Bu tarz tarikat ve cemaatlerin demokrasi 
sınırları içerisinde kalmasını beklemek tarihsel 
bir hatadır. Bu hatanın sonuçları, Ortadoğu’nun 
birçok ülkesinde gördüğümüz kan, vahşet ve 
karanlıktır. Cemaatin demokratik sınırlar içeri-
sinde kalmasını bekleyen siyasi iktidar, cemaat 
ile birlikte Ergenekon, Balyoz, KCK, 3 Temmuz 
gibi davalarla birçok masum insanı, gazeteci 
ve yazarı, muhalifi ceza evine atmış; kendisine 
muhalif olan siyasi partileri, demokratik kitle 
örgütlerini, sendikaları ve meslek odalarını ik-
tidarın verdiği güçle etkisizleştirmeye çalışmış 
ve benzeri bir çok anti-demokratik uygulamalar 
gerçekleştirmiştir. 
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Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti toplu-
munda var olan Laik-Şeriatçı, Alevi-Sünni, 
Solcu-Sağcı, Türk-Kürt gerilimleri sertleştirilmiş; 
Demokrasi ile bağdaşmayan kendinden baş-
kasını yok sayma, toplumunun çok renkliliğine 
ve yaşam tarzına müdahale etme, Cumhuri-
yetin temel değerlerinden olan Laikliği tasfiye 
etmeye çalışma gibi eylemlere girişilmiştir. Bu 
gerilim ve iç çelişkilere, toplum gezi isyanı ile 
karşılık vermiş; ancak siyasi iktidar, halkın kendi 
eylemi ve özgücüne dayanarak iktidarın bas-
kılarına karşı özgürlük ve laiklik mücadelesi ile 
birlikte, neoliberal düzenin yağma ve talan poli-
tikalarına karşı kamucu bir anlayışla karşı koyuş 
sürecini, tanımı net olmayan bir güce; “Faiz 
Lobisi”ne dayandırmıştır. Bu gün siyasi iktidar, 
tüm olayları yine “üst akıl” diyerek bilinmeyen 
bir üst güce bağlamaktadır. Bu bakış açısı, bur-
juva sisteminin idealist-metafizik felsefesinin bir 
sonucudur ve olayları tarihsel dinamikler ve bu 
dinamiklerin sonuçlarıyla irdelemekten uzaktır. 
Darbe gecesi yaşananları kurgulanmış bir “ti-
yatro” olarak tanımlamak da, idealist-metafizik 
felsefenin orta sınıfın düşünce yapısına nasıl 
sirayet ettiğinin bir göstergesidir. 

Burada varılması gereken sonuç, demokra-
sinin gereksinimi olan bilimin yol göstericiliği, 
aydınlanma, ve katılımcılığın desteklenmediği; 
toplumsal muhalefetin bütün kesimlerine ait 
görüşlerin, tepkilerin ve varlığın siyasi iktidar 
tarafından yok sayıldığı; evrensel insan hakları 
ve hukuk değerlerinin uygulanmadığı; kamu 
personeli atamalarının gerçek bir liyakat siste-
mine dayandırılmadığı;  devlet harcamalarının 
şeffaf bir şekilde yapılmadığı bir ülkede gerçek 
bir demokrasi olmadığı; demokrasinin olmadığı 
bir ortamda bir darbe girişimi yaşadığımızdır. 

Darbe girişimi sürecinde halka uygulanan 
acımasız şiddet, sokağa inen linç ve şiddete 
eğilimli saldırgan kişilerin önünü açmış ve şid-
det ülkemizde daha önce hiç karşılaşılmayan 
bir düzeyde toplumsallaşmıştır. Sokaklarda 
yaşadıklarımız ve gördüklerimiz; sosyal ve ba-
sılı medyadan okuduklarımız ve duyduklarımız 
şiddetin toplumsallaşmasının sonuçlarıdır ve 
Türkiye Halkları için kaygı vericidir. Meydanlar-
da Laik kesimi ve laikliği hedefleyen sloganlar 
atılması, Alevi yurttaşların yoğun olduğu bölge 
ve mahallelerin, kalabalık içindeki kışkırtıcılar 
tarafından hedef gösterilmesi; “Demokrasi 
Mitinglerine” katılmayanların darbe yanlısı ve 
düşman olarak görülmeleri ve saldırılara uğra-
maları, mitinglerde mafya liderlerinin imzalarıy-

la açılan pankartlar şiddetin toplumsallaşmaya 
başladığını gösteren kanıtlardır. Yıllardır toplum 
kesimleri arasındaki gerilimi arttıran politikalar, 
şiddetin giderek daha fazla toplumsallaşmasıyla 
çok tehlikeli bir zemin oluşturmuştur ve oldukça 
vahim sonuçlar doğurmaya gebedir.

Darbe girişiminin ardından toplumun dar-
beciler dışında kalan bütün kesimlerinin ve tüm 
siyasi partilerin ortaklaştırıcı tavır göstermesi 
toplumsal barışın inşaası açısından önemli bir 
fırsat oluşturmuştur.Demokrasi gereksiniminin 
hem siyasi iktidar hem de toplumun ezici bir 
kesimi tarafından vurgulandığı bu dönem, ül-
kede gerçek bir demokrasinin tahsis edilmesi 
yönünde kullanılmalıdır.  

Gezi olaylarının simgesi ve toplumsal ge-
rilimlerin patlamasının başlangıç noktası olan 
gezi parkına topçu kışlası yapılması söylemi, za-
ten yıllardır uygulanan politikalarla iyice geril-
miş olan toplum kesimlerini karşı karşıya getirici 
niteliktedir ve tehlikelidir. Birlik ve beraberlik 
içinde demokrasi inşa etmek yerine, toplumsal 
gerilimleri arttırıcı bu gibi söylemlerin yanında, 
insanlık suçu olan işkencenin meşrulaştırmaya 
çalışılması ve idamın geri gelmesi yönünde-
ki açıklamalar, şiddetin toplumsallaşmasına 
hizmet edici niteliktedir. Hayatın ayrılmaz bir 
bütünü hale gelen toplumsal şiddet, demokrasi 
hedefiyle çelişmektedir.

Ülke çapındaki OHAL ilanı ile birlikte 15 
Temmuz gecesi savaş uçaklarıyla bombalanan 
TBMM devre dışı bırakılmış ve yönetim Cumhur-
başkanı başkanlığında toplanacak olan Bakan-
lar Kuruluna bağlanmıştır. Mecliste bulunan dört 
siyasi partinin darbeye karşı ortak tutum alma-
sına ve toplumun bütün kesimlerinin darbeye 
karşı bütünleşmesine rağmen alınan OHAL 
kararı ile hukuk askıya alınmakta, ülke yönetimi 
KHK’lara dayanarak Cumhurbaşkanına veril-
mektedir. Söz konusu bu uygulamalarla ülkeye 
demokrasi gelmeyeceği açıktır. 1987-2002 ara-
sında 13 Doğu ilinde terör sebebiyle uygulanan 
OHAL’in sonuçlarının ne olduğu günümüzde 
daha iyi tahlil edilebilir. 

Dün olduğu gibi bugün de, darbelere, 
diktaya, otoriterleşmeye ve demokrasinin saf 
dışı bırakılmasına karşı mücadele edilmelidir. 
Türkiye halklarını güzel günlere ve refaha götü-
recek olan yol, Hukukun üstünlüğüne, Laikliğe, 
katılımcılığa dayanan Demokratik, Çağdaş ve 
Bağımsız bir Türkiye mücadelesidir.
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31 Mayıs 2016 Salı günü İMO KKM Rüştü 
Özal Salonu’nda “Ardgermeli Beton Teknolojisi” 
semineri düzenlendi. Yaklaşık 100 üyemizin 
katıldığı semineri Mehmet Zafer Kınacı ve Emre 
Akyüz verdi. 

Kınacı ve Akyüz seminere katılan üyeleri-
mize “Ardgerme Teknolojisi, Ardgerme Tasarım 
Esasları, Ardgerme – Öngerme Karşılaştırması, 
Ardgerme Uygulama Esasları, Ardgerme Uygu-
lama – Resim ve Video ile Görsel Anlatım, Özel 
Projelerden Örnekler Sunulması” başlıklarında 
bilgiler verdi, yöneltilen sorular cevaplandı.

Seminer sonunda semineri sunan Mehmet 
Zafer Kınacı ve Emre Akyüz’e İMO Ankara Şu-
besi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Okan Çağrı 
Bozkurt tarafından plaketleri verildi.

2 Haziran 2016 Perşembe günü İMO KKM 
Rüştü Özal Salonu’nda “Planlamasından Yapım 
Aşamasına Silvan Barajı” semineri düzenlendi. 

İnş. Yük. Müh. Önder Özen verdiği seminer-
de üyelerimize “Silvan Projeleri: Projelerin Sos-
yal ve Ekonomik Etkileri ve Paydaşları, Silvan 
Barajı Gövdesi Tasarımının Güncel Yüksek Ön-
yüzü Beton Baraj Yapım ve Tasarım Kriterlerine 
göre Değiştirilmesi, Silvan Barajı Batardolarının 
Karar Verme Matrisi ve TOPSIS Yöntemi Kul-
lanılarak Geosentetik Kil Örtü Olarak Değişti-
rilmesi” başlıklarında bilgiler verildi, yöneltilen 
sorular cevaplandı.

Seminer sonunda semineri sunan Önder 
Özen’e İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üye-
si Koray Kadaş tarafından plaket verildi.

“Ardgermeli Beton 
Teknolojisi” Semineri

“Planlamasından Yapım 
Aşamasına Silvan Barajı” 
Semineri
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Zonguldak, Afyon ve Kırıkkale’de 
Üniversitelerin Mezuniyet 
Törenlerine Katılım Sağlandı

İMO 45. Dönem Danışma Kurulu 
1. Toplantısı 

31 Mayıs 2016 tarihinde Zonguldak Bülent 
Ecevit Üniversitesi, 2 Haziran 2016 tarihinde 
Afyon Kocatepe Üniversitesi ve 3 Haziran 
2016 tarihinde ise Kırıkkale Üniversitelerinde 
mezuniyet törenleri yapıldı. Yapılan mezuniyet 

törenlerinde İMO Ankara Şubesi’nin ilgili 
temsilciliklerince yaklaşık 350 öğrenciye meslek 
hayatlarında başarılar dilendi ve hediyeler 
verildi.

İnşaat Mühendisleri Odası 45. Dönem 
Danışma Kurulu ilk toplantısı, 4 Haziran 2016 
tarihinde yapıldı. Teoman Öztürk Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen toplantıya 94 Danışma 
Kurulu üyesi katıldı.

Toplantı, İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Hüseyin Kaya’nın açışıyla başladı. Yapılan Divan 
seçiminde Divan Başkanlığına Ülkü Özer, Baş-
kan Yardımcılığına Meral Saraç Çavga, Yazman 
Üyeliklere İsmail Cem Baskın ve Ahmet Evci 
getirildi. Divanın, toplantı gündemini Kurul Üye-
leri’nin oylamasına sunmasıyla toplantı başladı. 
Toplantının açılış konuşmasını İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemal Gökçe yaptı. Gökçe’nin 
konuşmasının ardından 45. Dönem İMO Yöne-
tim Kurulu Çalışma Raporu üzerine görüşme 
başladı. 3 oturum süren görüşmelerde; Nevzat 
Ersan, Ahmet Göksoy, Beyhan Ölçer, Çağdaş 
Kaya, Bülent Erkul, Hüsnü Gürpınar, Abdullah 
Bakır, Hakkı Nadir Çelebi, Haluk Selçuk, İhsan 
Kaş, Kamuran Turgut, Ömer Zafer Alku, Nusret 
Suna, Gülsun Parlak, Mete Akalın, Meral Saraç 
Çavga, Gürkan Erdoğan, Sabri İnce, Mustafa 
Balcı, Murat Gökdemir, Ertan Parlar, Ayhan 

Emekli, Soykut Özer, Cevat Öncü, Mustafa 
Yaylalı söz aldı.

Son olarak kürsüye gelen İMO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cemal Gökçe, yapılan sunumları 
ve yorumları değerlendirerek Danışma Kurulu 
toplantısının kapanış konuşmasını yaptı. Toplan-
tı boyunca süren tartışmalar ve görüş alışveriş-
lerinin sonunda 45. Dönem Çalışma Programı 
belirlendi. 

Yaptığı konuşmada demokratik gelenekle-
rimize yakışır bir iradeyle Şube Genel Kurulla-
rımızı, Oda Genel Kurulumuzu ve Birlik Genel 
Kurulumuzu yaparak tamamladığımızı söyleyen 
Cemal Gökçe, seçilen yeni kurullarımıza bu 
zor dönemde başarılar diledi, İMO 45. Dönem 
Yönetim Kurulu’nun, daha önceki dönemlerde 
olduğu gibi, iki yıllık çalışma döneminde mes-
leğe, meslektaşlarına, ülke ve kentlere yönelik 
saldırılara karşı doğruluk, dürüstlük ve güve-
nirlilik, insan emeğine ve gelişimine olan saygı, 
hakkaniyet, açıklık, yeterlilik ve sorumluluk an-
layışına bağlı olarak çalışmalarını sürdüreceğini 
ekledi.

Ülkemizin oldukça zor günlerden geçtiğini 
Belirten Gökçe, öldürmek yerine yaşatmaktan, 
barıştan ve uygarlıktan yana olan bir mesleğin 
insanları olduğunu söyledi. Diğer yandan kent-
lerde hiçbir bilimsel kural, toplumsal, demog-
rafik kaygı, kamusal yarar gözetilmeden büyük 
projelerin yapıldığını söyleyen Gökçe, yık-yap 
anlayışıyla, rantı merkezine alan kentsel dönü-
şüm projeleri hayat geçirildiğini, kentlerin kural-
sız, acımasız bir şekilde, piyasanın ihtiyaçlarına 
göre düzenlendiğini belirtti. 
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Tiyatro Etkinliği Düzenlendi:
Eşeğin Gölgesi

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve 
İzmir Şubesi 11 Haziran 2016 Cumartesi günü 
tiyatro etkinliği düzenledi. 

Haldun Taner’in yazdığı, Tamer Özşeker’in 
yönettiği ve İMO İzmir Şubesi Tiyatro Grubu 
Şantiye Tozu Tiyatrosu tarafından sahnelenen 
oyuna çok sayıda üyemiz katıldı. Katılımın 

ücretsiz olduğu oyunun açılışını İMO Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özgür 
Topçu yaptı.

Eşeğin Gölgesi, Haldun Taner’in 1965 yılında 
yazdığı üç perdelik bir politik tiyatro oyunudur. 
Türk tiyatrosundaki ilk epik tiyatro örneklerin-
den ve sofist filozof Samsatlı Lukianos’un bir 
masalından hareketle oluşturulmuş olan Eşeğin 
Gölgesi, Abdaliya adlı hayali bir ülkenin, Şa-
baniye kasabasında geçer. Para babaları Abid 
ve Zahid Ağaların yoksul ve zavallı çırakları 
Şaban’la Mestan arasındaki basit bir tartışmanın 
milli bir davaya dönüşerek Abdalya ülkesinin 
bölünmesine yol açışını sergileyen oyunda 
kapitalist sistemin kusurları ve bunun ayırdına 
varmayan halkın eleştirisi yapılır.



Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları 
Birliği’nin 1973-
1980 yılları arasında 
başkanlığını yapan, 
mühendis-mimar ha-
reketinin toplumcu 
bir çizgiye sahip ol-
masında ön saflarda 
yer alan, TMMOB ile 
bütünleşen Teoman 
Öztürk 11 Temmuz 
2016 Pazartesi günü 
ölümünün 22. yıldö-
nümünde anıldı.

Teoman Öztürk 
için anma töreni 

Karşıyaka’daki Anıt Mezar başında gerçekleş-
tirildi. Teoman Öztürk’ün ailesi, arkadaşları, 
TMMOB ve Oda yöneticilerin katıldığı anmada, 
açılış konuşmasını TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Koramaz yaptı. Koramaz, Teoman 
Öztürk’e sahip çıkmak demek, eşitlikten, özgür-
lükten ödün vermemek demek diyerek Teoman 
Öztürk’ün çizdiği yolda bugün de mücadelenin 
devam ettiğini belirtti.

Arkasından sırasıyla Teoman Öztürk’ün kızı 
Elif Öztürk, Teoman Öztürk ile aynı dönemde 
mücadele etmiş arkadaşları İsmet Çebi, Murat 
Gümrükçü, Ali Açan, Haydar İlker de söz ala-
rak onunla ilgili duygularını aktardı. Mehmet 
Soğancı, konuşması öncesi her yıl anmalara fiili 
olarak katılan Oğuz Türkyılmaz’ın mesajını oku-
du ve ardından karanfiller Anıt Mezara bırakıldı.

Teoman Öztürk'ü
Andık...
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TMMOB 44. Dönem Yönetim 
Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti-
rilen 44. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu, 4 Haziran Cumartesi günü gerçekleştiri-
len ilk toplantısında görev dağılımı yaparak Yürütme Kurulunu belirledi.  

Yürütme Kurulu şöyle oluştu:
Başkan Emin Koramaz (Makina Mühendisleri Odası)

II. Başkan Züber Akgöl (İnşaat Mühendisleri Odası)

Sayman Bahattin Şahin (Mimarlar Odası)

Üye Cengiz Göltaş (Elektrik Mühendisleri Odası)

Üye Ekrem Poyraz (Fizik Mühendisleri Odası)

Üye Kemal Zeki Taydaş (Gıda Mühendisleri Odası)

Üye Ali Fahri Özten (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)

Üye Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri Odası)

Üye Turhan Tuncer (Ziraat Mühendisleri Odası)

Mezarlık anmasının ardından Makina Mü-
hendisleri Odası Suat Sezai Gürü Salonu’nda 
“Meclis Gündemindeki Uluslararası İş Gücü 
Kanun Tasarısı’nın Mesleğimiz Üzerindeki Yıkıcı 
Etkileri” başlıklı forum düzenlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz’ın açış konuşması ile başlayan forumun 
moderatörlüğünü TMMOB YK eski Başkanı 
Mehmet Soğancı yaptı.

Ekonominin kapsadığı bütün sektörlere yö-
nelik kamusal nitelikli meslek, uzmanlık alanları 
bulunan TMMOB ve bağlı odalarının yetkileri-
ni, ülkemiz ve mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı birikimimiz aleyhine yeniden düzen-
lemeyi öngören tasarının Meclis gündeminden 
çekilmesi gerekliliğinin vurgulandığı forumda 
sırasıyla Ali Ekber Çakar, Haydar İlker, İsmet 
Çebi, Tevfik Kızgınkaya, Leman Arman, Özden 
Güngör, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 
Hatice Genç, Halil Salmanlı, Kadır Dağhan, 

Yaşar Üzümcü ve Ali Fahri Özten söz aldılar.

Teoman Öztürk’ün de anıldığı forum, TM-
MOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz’ın de-
ğerlendirmesiyle son buldu.
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8 Haziran 2016 tarihinde,  Çankaya Dik-
men’de 180.923 metrekarelik 29211/1 nolu 

ada/parsel 497.538.250-TL muhammen bedel 
ile satışa çıkarılmasıyla ilgili basın açıklaması 

yapıldı:

25.05.2016 tarih ve 29722 sayılı Resmi 
Gazete’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
bir ihale ilanı yayınlandı. Buna göre, Çankaya 
Dikmen’de 180.923 metrekarelik 29211/1 nolu 
ada/parsel 497.538.250-TL muhammen bedel 
ile satışa çıkarıldı. İhale 09.06.2016 tarihinde 
gerçekleşecek. Söz konusu ada/parselin plan 
amacı konut, emsal değeri 2.00 ve H max ise 
serbest olarak belirtilmiş. Buna göre bu alana 
minimum 3.500 konut yapılabilecek, yapılacak 
binaların yüksekliğini ise sanıyoruz projeleri 
oluştuğunda görebileceğiz.  

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “halkı 
gözeten, doğal yaşam alanlarını koruyup ço-
ğaltan, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan” bir 
uygulamasını daha izlemekteyiz diyebilmeyi 
çok isterdik. Fakat 22 yıllık pratiğinde olduğu 
gibi bizi yine yanıltmayacağını, yepyeni bir rant 
ve çarpık yapılaşma projesinin ön ayağı olaca-
ğını söylemek için kahin olmaya gerek olmadığı 
kanısındayız. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ve Bele-
diye Meclisi’nin aldığı kararlara bakarak dahi 
adeta bir inşaat firması ve bir emlak ofisi gibi 
çalıştığını daha önce de belirtmiştik. Var olan 
planları bile kadük duruma getiren bir anlayışla 
mesaisinin % 68.75’ini imar plan değişiklikleri ve 

uygulamaları ile geçiren bir Belediyenin kentliye 
karşı bir sorumluluk bilinciyle hareket etmedi-
ğini söylemek mümkündür. Kentin geçmişinin, 
kentin hafızasının bin bir türlü karartma ile 
gözlerden kaçırılarak yok edildiği bir dönemde,  
yapılan bu uygulamalarla kentin geleceği de 
yok edilmektedir. 

Buradan Ankara için böylesi kararları alan 
sorumlulara sormak istiyoruz; 

-Bugün ki haliyle bile trafik açısından so-
runlar yaşanan bu bölgeye yapılacak böylesi 
yoğun yeni bir yapılaşmanın yaratacağı trafiğin 
çözümlemesi yapılmış mıdır? 

-Gazi Üniversitesi’ne yaptırıldığı belirtilen 
Ulaştırma Master Planı’n da bu ve buna benzer 
yapılaşmalar göz önüne alınmış mıdır,  bu tür 
yapılaşmalar için planın bir öngörüsü var mıdır? 

-Çanak içinde yer alan Ankara’nın, en yük-
sek bölgelerinde H maksimumun serbest olarak 
tanımlanması Ankara’yı duvarlar içine alarak, 
boğulmasına neden olacak bir uygulama değil 
midir, bu olumsuzluğa ilişkin bir çözümünüz var 
mıdır? 

- Mevcut haliyle her yağmur sonrası deniz 
gelen Ankara’da böylesi yoğun yapılaşmaların 
ihtiyaç duyacağı altyapı çalışmalarının planı var 
mıdır, yoksa kervan yolda dizilir mantığı ile de-
nizin daha da kabarması mı beklenmektedir?

 -Böylesine bencilleşen, rant odaklı politika-
lar sonucunda,  göç yollarına duvarlar ördüğü-
nüz kuşların, bizlere ulaşmasını engellediğiniz 
rüzgarların, penceremize doğmasını beklediği-
miz güneşin, var olmak için sizlere-bizlere değil, 
sizlerin-bizlerin onlara gereksinimimiz olduğu-
nun farkında mısınız?

 Kamuoyuna, ilgililerine ve sorumlularına 
duyurulur.

 İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Çıkarlar Uğruna
Ankara Boğuluyor
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14.06.2016 günü Çankaya Mercan cadde-
sinde inşaat çalışmaları halen devam eden bir 
kesimde istinat yapısının yıkılması sonucunda 
yolun 8 m’ye kadar çökmesiyle ilgili 18 Haziran 
2016 tarihinde basın açıklaması yapıldı:

14.06.2016 günü Çankaya Mercan cadde-
sinde inşaat çalışmaları halen devam eden bir 
kesimde istinat yapısının yıkılması sonucunda 
yol 8 m’ye kadar çökmüştür. Çok yakın bir tarih-
te 24.05.2016 da söz konusu alana yaklaşık 500 
metre mesafede olan Bağcılar Mahallesi 271. 
Sokakta da benzer bir göçme olayı yaşanmış, 
olay sonucunda etkilenen apartmanlar boşaltıl-
mış ve bu apartmanlarda yaşayanlar kaderleri-
ne terk edilmiştir.

Oturdukları evlerde hiçbir şekilde müdahil 
olamadıkları bir inşaat çalışması nedeniyle ev-
lerini terk etmek zorunda kalan insanların yaşa-
dıkları, bu kentte yaşayan tüm insanların da so-
runu olarak algılanmalıdır. Her iki olayda da can 
kaybı yaşanmamış olması gönlümüzü rahatlatsa 
da, olayların oluş biçimi, olayların meydana 
geldiği yerlerin yapısı göz önüne alındığında bu 
olayların, kentimizde halen yürütülmekte olan 
politikaları ve bu politikaların bir aracı haline 
getirilmiş olan inşaat çalışmalarında ki bilim ve 
tekniği hiçe sayan yaklaşımları, denetimsizliği,  

yer seçiminde dikkat edilmesi gereken husus-
ların rant uğruna göz ardı edilmesini bir kere 
daha gözler önüne serdiğini görmemiz ve anla-
mamız gereklidir. Bu durumun kentte yaşayan-
lar olarak her birimiz için bir tehlike potansiyeli 
taşıdığı açıktır.

Yaşanan olaylara ilişkin olarak Şubemiz 
uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonu-
cunda teknik alanda elde edilen bulgular aşağı-
da belirtilmiştir.

Yıkılan İstinat Duvarları, Yıkılmanın Bazı 
Nedenleri

Ankara’nın yamaçları 1950’li yıllardan baş-
layarak “gecekondu” inşaat alanı olmuştur. Bu 
gecekondular çoğunlukla tek katlı ya da arazi-
nin eğimine göre bodrum/zemin kat artı bir kat 
olarak yapılmışlardır. Genellikle yamaç tarafında 
yapılan 2-3 metrelik bir kazı aynasından çıkan 
toprak yamaç aşağısına biriktirilip yapının 
tabanı oluşturulmuştur. Aşağıda ekte verilen 
Şekil-1’de gecekondulu yamaçların “kentsel 
dönüşümü” sonrasında ortaya çıkan durumu 
görülmektedir.Parselin tümünün kullanılmak is-
tenmesi, komşu parselle arada 5 metre gibi bir 
aralık bırakılması, yamaçlardaki komşu parseller 
arasında 10-12 metre hatta daha yüksek yamaç 

Yıkılan İstinat
Duvarları mı?
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aynaları ortaya çıkarmıştır. Birbirine çok yakın 
parseller arasındaki bu yüksek aynaların mut-
laka teknolojiye uygun tasarlanıp inşa edilmiş 
istinat duvarları ile tutulması gerekmektedir.

Ankara çevresindeki bu dik yamaçlar gro-
vak, andezit türünden çok da sıkı olmayan yer 
yer bozulmuş çok çatlaklı kayaçlardan oluşmak-
tadır. Bu kayaçların çatlaklarından geçen yer 
altı su kaynaklarına da sık sık rastlanmaktadır. 
Bu kayaçlar açık havaya çıktıkları zaman hızla 
bozulmakta ve kesme dayanımları gibi mekanik 
özellikleri giderek kötüleşmekte ve kendilerini 
tutamayıp yamaç kaymalarına neden olmakta-
dırlar.

Bir başka sorun ise bazı yamaçların inşaat 
molozu ve kazı artıkları döküm yeri olarak kul-
lanılmış olmasıdır. Bu tür sıkışmamış zeminlere 
yakın yapılan ve iksa edilmemiş kazılar da yük-
sek aynalar ortaya çıkarmakta ve büyük toprak/
yamaç kaymaları olmaktadır. Aynı şekilde ya-
maç arazilere paralel yapılan yol dolguları da 
yola sıfır inşaatlar sırasında yapılan kazılarda 
büyük aynalar çıkarmaktadır.

Yüksek derecede eğimli arazilerde parselleri 
sonuna kadar kullanma isteği, yüksek yamaç 
aynaları ortaya çıkarmaktadır. Mevcut komşu 

yapılar arasına yeni yapılacak birkaç kat bod-
rumlu yapılarda da komşu yapıların temellerine 
inşaat sırasında yanal destek sağlanmasını 
gerektirmektedir. Çevresinde binalar olan bir 
parselde birkaç bodrum katı olan yeni bir bina 
yapılmak istenildiği zaman kazı çevresindeki 
komşu binaların temellerinin korunması, çoğu 
zaman kazıdan önce arsa çevresine özellikle 
ankrajlı fore kazıklı istinat perdesi yapılması 
gerekmektedir.

Bahsedilen bu her iki uygulamanın gerek-
tirdiği bir zorunluluk olan, zemindeki derin 
aynaların desteklenmesi, sıklıkla gereken teknik 
ve teknolojik önlemler alınmadan yapılınca pek 
çok sorunlu durumlar, zararlar ve gecikmelere 
neden olmaktadır.

Son olarak 24 Mayıs 2016 günü Çankaya 271. 
sokak yamaç tarafında ve 14 Haziran 2016 günü 
Mercan Caddesinde olan yamaç kaymalarında 
çöken ankrajlıfore kazık istinat duvarlarının 
serbest yükseklikleri 22-25 metre gibi birbirine 
benzemektedir. Her iki noktadaki imalatın aynı 
firma tarafından yapılmış olması da ilginçtir. Bir 
Japon atasözü vardır: “Bir şey iki kere olmuşsa 
artık kural (gelenek) haline gelmiştir.”

Mercan Caddesinde ankrajlı fore kazık isti-
nat duvarında sorun daha 2015 yılı Ekim ayında 
ortaya çıkmıştır. Benzin istasyonu önünde yolda 
oluşan çatlakların ve ankrajlı kazıklı istinat du-
varının yerinde yapılan incelenmesi sonucunda 
bu tarihte hazırlanan raporda geniş bir alanda 
yol üstünde görülen çatlakların, derin bir yamaç 
kaymasının yüzey izini gösterdiği ve ankrajlı 
fore kazıklı istinat duvarının Mercan Caddesini 
tutamadığı ve yeniden bir ankrajlı kazıklı istinat 
duvarı yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Benzin istasyonu sahiplerince defalarca 
uyarılmalarına rağmen inşaat sahipleri kazı işle-
mini sürdürüp kazıkların ön tarafındaki zeminde 
kazıya devam etmişler ve önü tümü ile boşalan 
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ankrajlı fore kazık istinat duvarı arkasındaki yol 
dolgu toprağının itkisine karşı koyamayarak 14 
Haziran günü göçmüştür.

Benzer durumlarla sık sık karşılaşılmaktadır. 
Belediyeler, bu tür derin kazıları tutmak için ge-
reken istinat duvarlarının arkasındaki zeminlerin 
mekanik özellikleri ve üst parseldeki yapılaşma 
koşullarını dikkate alan doğru istinat yapılarının 
tasarlanmasını(projelendirilmesini) istemeli 
ve deprojelerin uygulanmasını denetlemelidir. 
Ayrıca yapı denetim şirketleri de istinat duvarı 
imalatlarının denetiminde yüksek bir titizlik 
göstermelidir.

Günümüzde ankrajlı fore kazıklı istinat yapı-
ları çok yaygın olarak yapılmaktadır. Sorunları 
nedeni ile Şubemize bilirkişilik için getirilen pek 
çok istinat yapısında çok ciddi proje ve imalat 
hataları bulunmuştur. Bu durum gerek proje-
lendirme ve gerekse imalatın gerekli özen ve 
dikkat gösterilmeden ve işin bilincinde olmayan 
ve istinat yapı tasarım ve imalatı konusunda 
yeterliliği olmayanlarca yapılmaya çalışıldığını 
göstermektedir.

“Kentsel dönüşüm” adı altında hızlı ve 
plansız bir şekilde hayata geçirilen projelerin, 
tasarım ve denetim aşamalarında gerekli mü-
hendislik hizmetlerinden de yoksun bırakılması, 
bu ve benzeri sorunları sıklıkla ortaya çıkarmak-
tadır. Yapılması gereken mühendislik hizmetinin 
gereksiz görülen bir zaman ve para kaybı me-
kanizması değil, en temel ihtiyaç ve gereklilik 
olduğu tüm kesimlerce kabul edilmelidir. İlgili 
belediyelerce bu süreçlerde çok daha hassas 
davranılması gerektiği bilinmelidir.

Sonuç  olarak bu ve buna benzer olaylara 
neden olan hususların ortadan kaldırılmasının, 
bu tür olayların önlenmesinin kente ve kentte 
yaşayanlara bakış açısıyla ilgili olduğunu söy-
lemek mümkündür. Bilim ve tekniği yok sayan, 
kenti bir rant ve talan alanı olarak gören, günü-

birlik uygulamalarla kenti bir yap-boz tahtasına 
çeviren anlayışın kentin sorunlarını da kentte 
yaşayanların sorunlarını da çözmesi beklene-
mez. Bununla birlikte bilim ve tekniği halkın ve 
ülkenin yararına kullanmayı şiar edinmiş inşaat 
mühendisleri olarak sorumluları tekrar, sorum-
luluklarına uygun hareket etmeye çağırıyoruz.

Kamuoyuna, ilgililere ve sorumlularına say-
gıyla duyurulur.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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ÇUBUK BARAJI GÖL GAZİNOSU HAKKINDA

Çubuk Barajı Su Süzgeci

Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda Ankara’nın 
nüfusu 30 bin dolaylarındadır. Ancak Anka-
ra’nın Başkent ilan edilmesinin ardından nüfusu 
hızla artmış ve kente su sağlayan kaynaklar ye-
tersiz kalmaya başlamıştır bir süre sonra. Kentin 
içmesuyu sorununu çözmek üzere 1930’ların 
başlarında “Ankara Şehri İçmesuyu Komisyonu” 
kurulmuş ve komisyonun hazırladığı Ankara’nın 
uzun dönemli “içmesuyu planlaması” -Jansen 
Planı’nın da öngördüğü-, 160 000 nüfusa göre 
geliştirilmiştir. Yeraltısuyu kaynaklarının sınırlı 
olması nedeniyle artacak su ihtiyacının bir 
yerüstü su kaynağından, Çubuk Çayı üzerinde 
oluşturulacak baraj gölünden karşılanması ön-
görülmüştür. Yapımına 1932 yılında başlanan 
baraj, 1936 yılında işletmeye alınmıştır.

Çubuk barajı suları, Dışkapı’daki Ziraat Fa-
kültesi karşısında yapılan üç gözlü ve günlük 

kapasitesi 24 bin metreküp olan filtre istas-
yonunda arıtıldıktan sonra Ankara içmesuyu 
şebekesine verilirdi. 1940’ların başlarına kadar 
Ankara’da toplam kapasiteleri 12 bin metreküp 
olan 9 adet içmesuyu deposu inşa edildi ve bu 
süre içinde çapları 60-80 cm olan 123 kilometre 
boru döşendi. Çubuk barajı, ekonomik ömrü 
süresince Ankara’ya yılda ortalama 35 milyon 
metreküp içme ve kullanma suyu sağladı. 

Çubuk barajı içmesuyu uygulaması, Ankara 
kentinin ilk su müdürlerinden Eşref Özand’ın 
eseridir. Eşref Özand; Ankara Sular İdaresi’nin 
kurucusu, İnşaat Mühendisleri Odası’nın uzun 
yıllar Başkanı ve Genel Sekreteri, mesleğimizin 
duayenidir.

Çubuk Barajı Göl Gazinosu
Cumhuriyet döneminin ilk büyük su yapısı 
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olan baraj ve çevresi, 1930’ların ikinci yarısından 
başlayarak aynı zamanda Ankara’nın en önemli 
rekreasyon tesisi olarak da işlev üstlendi. Çubuk 
baraj gölü ve altındaki Göl Gazinosu, Atatürk’ün 
de sağlığında sık sık uğradığı, övgüyle söz etti-
ği, yabancı konuklarını ağırladığı bir tesisti. 

Baraj aksının hemen solunda merdivenlerle 
çıkılan zemin katı Ankarataşından, üzeri ahşap-
tan aslına uygun onarılmış yapı, Atatürk’ün Çu-
buk barajını ziyaretlerinde kullandığı konut idi. 
Küçük bir müzeye dönüştürülen bu mekândaki 
Atatürk’ün çalışma odası, içinde o döneme ait 
çeşitli eşyaları, gereçleri, belge ve fotoğrafları 
barındırmaktaydı. 

Çubuk Barajı, daha sonra 1954’te kurulan 
DSİ sorumluluğuna verildi. Çubuk Barajı ve 
tesisleri DSİ teşkilatı bünyesinde oluşturulan 
“Ankara Barajları ve Rekreasyon Tesisleri İşlet-
me Müdürlüğü” tarafından Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’ne 2003 yılında devredilene kadar 
korundu, geliştirildi ve işletildi.

Çubuk Barajı ve tesislerinin ASKİ’ye dev-
redilmesine kadar “Ankara Barajları ve Rekre-
asyon Tesisleri İşletme Müdürü” olarak görev 
yapan, bunları titiz bir biçimde işleten, koruyan 
ve özverili çalışmalarıyla takdir toplayan Sayın 
Yılmaz Taflıoğlu’nu Ocak 2016 ayı başında yitir-
dik. Kendisini minnetle anıyoruz…
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Çubuk Barajı İçmesuyu Kaynağı olmaktan 
Çıkarıldı

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde baraj 
havzasında Çubuk ilçesi nüfusundaki artış, 
Esenboğa Havaalanı ve özellikle Hıfzıssıhha 
Enstitüsü’ne bağlı serum çiftliğinin yer alması 
ve havzadaki irili ufaklı sanayi tesisleri atıksula-
rının arıtılmadan Çubuk çayına boşaltımı, baraj 
gölünde depolanan suyun kalitesini olumsuz 
bir biçimde etkiledi. 1990’ların ortalarına ge-
lindiğinde artık barajın 50 yıl olarak planlanan 
ekonomik ömrü çoktan dolmuş, ölü hacminde 
biriken ve çeşitli ağır metal ve organik kirleti-
ciler içeren dipçamur yüzeye yaklaşmış, gölün 
faydalı aktif hacmi hemen hemen kalmamıştı. 
Ve Çubuk barajından Ankara’ya su iletimi tama-
men durduruldu, barajda depolanan su tama-
men boşaltıldı… 

 2003 yılında Ankara Büyükşehir Beledi-
ye’sine devrinin ardından, Ankara’ya su sağ-
layan diğer tüm baraj ve içmesuyu tesisleri ile 

birlikte Çubuk Barajı’nın işletilmesi de ASKİ’ye 
devredildi. Çubuk Barajı yaklaşık yirmi yıldır 
Ankara’nın içmesuyu kaynakları arasından çı-
kartılmış bulunmaktadır.

 Göl Gazinosu Yıkımı Başladı
Havagazı Fabrikası, Su Süzgeci Binası, 

Etibank Binası ve Marmara Köşkü’nden sonra 
Çubuk Barajı Sosyal Tesisi olan Göl Gazinosu 
da geçtiğimiz günlerde yıkıldı. Fransız Mimar 
TheoLeveau tarafından tasarlanan ve 1937-1938 
yıllarında inşa edilmiş olan Göl Gazinosu’nun 
yıkılması kent belleğine saldırı niteliğindedir. 
Tanıklığın, dolayısıyla tanıkların yok edilmesi 
amacı apaçık ve ürpertici boyuttadır. Peyzajla 
uyum içindeki sosyalleşme mekânı olan Göl 
Gazinosu’na saldırı, kamusal alanı kendine göre 
düzenleme, kendisi gibi olmayanların oradan 
kovulması zorbalığıdır. 

İMO Ankara Şubesi Su Çalışma Grubu 
Adına Hasan Akyar
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Balık geçitleri, temel olarak memba yönlü ve 
mansap yönlü balık geçitleri olarak ikiye ayrılır. 
Nehrin üst kotlarına göç eden balıklar için ta-
sarlanan memba yönlü geçitler ve nehrin akış 
yönünde yer değiştirmeyi hedefleyen türler için 
yapılacak balık geçitleri tamamen farklı pren-
siplerle tasarlanır. Bu yazıda sadece memba 
yönlü balık geçit tipleri incelenecektir.

Memba yönlü balık geçitlerinin en yaygın 
tipi, balıkların engeli yüzerek aşmasına daya-
nan tiptir. Bu tip geçitlerde, cazibe özeliklerinin 
doğru bir şekilde kullanılmasıyla geçit girişine 
çağrılan balık, yüzerek ve türe özel tasarlanan 
bekleme havuzlarında dinlenerek nehir yapısı-
nın membasına geçerler. 

Balığın istemi dışında tamamlanan geçiş-
lerde ise, cazibe özeliklerinin doğru bir şekilde 
kullanıldığı bir girişe ihtiyaç duyulur. Giriş, balık-

ları mekanik yollarla membaya taşımak için bir 
kapan olarak kullanılır; burada toplanan balıklar 
hapsedilir ve balık asansörü, yükseltme havuzu 
veya yakala ve taşı sistemlerinden biri uygula-
narak balıkların geçişi gerçekleştirilir.

1. BALIĞIN İSTEMİYLE TAMAMLANAN 
GEÇİŞLER

Balık yolları balıkların iradeleri ile bir su 
yapısını aştıkları yapılardır. Balık yolları tipleri, 
doğaya benzer balık yolları ve teknik balık yol-
ları olmak üzere ikiye ayrılır. Yüksekliği 30 met-
reden fazla olup, balık yolunun tercih edildiği 

baraj sayısı çok fazla değildir*. Itaipu HES (120 
m.), Tongland HES (36 m.), Pelton Round Butte 
HES (70 m.) ve North Fork Projesi (61 m.), nadir 
örnekler olarak gösterilebilir (Central Valley, 
2012). 

1.1. DOĞALA BENZER BALIK YOLLARI
Doğala benzer balık yolları, balık geçitleri 

arasında en uyumlu geçit tipidir. Doğala yakın 
güzel bir görsel uyum sağlamalarının yanında, 
nehre bağlantıda gerekli biyolojik ihtiyaçları üst 
düzeyde karşılar. Yapımında kullanılan malze-
meler nehirlerden doğal olarak elde edilir ve 
doğaya yüksek uyumlu olmaları, akarsularda 
yeni yaşam alanları oluşturmalarına olanak 
sağlar.

1.1.1. TABAN RAMPALARI VE MEYİLLİ 
TABANLAR, BALIK RAMPALARI 

Taban rampaları ve meyilli tabanlar ile balık 
rampaları tamamen aynı yaklaşımlar kullanıla-
rak tasarlanır. Aralındaki temel fark ise taban 
eğimleridir. Eğimi 1:20 veya daha düşük yapılar 
(DIN# 4047 Bölüm 5) olan meyilli tabanlar, 
eğimi 1:3 ila 1:10 olan arasında olan balık rampa-
larından daha düşük eğimlere sahiptir.

Akarsuda balıklar için aşılması gereken 
bir engel varsa, akarsuyun bir sahilinde engel 
boyunca yapılır. Rezervuar ile mansap su kotu 
arasındaki kot farkından oluşan hidrolik yükü, 
eşit biçimde dağıtan düzeneklerdir. Hafif eğimli, 
düşük meyilli kayalık rampalar nehir sürek-
liliğinin yeniden sağlanmasında en avantajlı 
yöntemdir. Kayalık nehir kesimlerinde görülen 
şartları en iyi şekilde temsil ederler.

Balık Geçitlerinin Tasarımı- 2
Memba Yönlü Balık Geçit Tipleri

Dr. Taylan Ulaş Evcimen, PMP®

Şekil 1- Memba Yönlü Balık Geçitleri
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1.1.2. YAN GEÇİT KANALLARI
Doğal akarsu özelliklerine sahip olan yan 

geçit kanalları, balık geçişini yeniden sağla-
manın en iyi yoludur. Sucul faunadaki bütün 
canlılar bu yapılardan memba ve mansaba ser-
bestçe geçebilirler ve çevreye olumsuz etkisi en 
düşük seviyededir. Sabit seviyeli regülâtörlerde,  
memba su kotunu muhafaza eden yan geçit ka-
nalları kayalardan dizme ya da doldurma yoluy-
la bir geçit yapılması yöntemine dayanır. Kaya 
dolgu yapıların, gömülü kayalık yapılara göre 
tercih edildiği yan geçit kanallarının doğaya en 
iyi şekilde uyum sağlayabilmesi için beton kul-
lanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.

1.2. TEKNİK BALIK YOLLARI
1.2.1. Havuzlu Balık Yolları
Birbirini takip eden havuzlardan ve üst 

havuzdan alttaki havuza savaktan akan su ile 
çalışan havuzlu balık yolları, en yaygın olarak 
kullanılan balık geçidi tipidir. Geniş bir yere 
ihtiyaç duyan havuzlu yollar, az suya ihtiyaç 
duyar. Türkiye karasularında yaşayan hedef 

türlerin göç boyu 30 cm seçildiğinde, ihtiyaç 
duyulan su 200 l/s civarındandır. Balıklar için 
dinlenme alanları da sağlayan havuzlu yol-
larda, iki türlü akım görülebilir. Normal şart-
larda savaklanan su havuz içine dalar; ancak 
zıplama alışkanlığı olmayan balıklar için de 
duraksız akım (streaming flow) alternatifini 
de sunar. Hedef türe yönelik havuz diplerine 
açılan orifislerin de kullanıldığı havuz-savak 
tipleri de yaygın olarak kullanılır. Örneğin 
Somon balıkları orifisleri ve savakları başarılı 
şekilde kullanabilirken, sadece orifisleri seçen 
türler de mevcuttur.

Balıkların geçidin girişini bulması için, ge-
çit içinden geçen suya ek olarak hedef türleri 
geçit girişine çekecek ek su sistemi mutlak 
suretle kullanılmalıdır. Hidrolik açıdan mem-
ba su seviyesi değişimlerine çok hassas olan 
havuzlu balık yollarında, memba su seviyesi 
yükseldikçe akım miktarı artar ve havuz sevi-
yesi yükselir. Bu durumda havuzlar arasındaki 
savaklar etkisini kaybeder ve su havuzlar 
arası duvarların tamamından akmaya başlar.

Bu tip balık geçidi için hesaplanması ge-
reken parametreler havuz hacmi, havuzlar 
arası düşü miktarı, havuzlarda su derinliği 
(genel olarak 20-30 cm arasıdır) ve taban 
eğimidir.

1.2.2. Yarıklı Yollar
Havuzlu balık yollarına benzer biçimde 

havuzlardan oluşan, dikdörtgen kanalın 

Şekil 2- Brewarrina Balık Yolu, Barwon Nehri, 
Avusturalya

Şekil 3- Echuca Regülatörü Yan Geçit Kanalı, 
Viktorya, Avusturalya

Şekil 4- Havuzlu Balık Geçidi
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enerji kırıcı bloklarla bölünmesi ve dinlenme 
havuzlarına açılmasına dayanan bir tasarım 
prensibi vardır. Havuzların ve yarıkların boy-
ları, genişlikleri ve derinlikleri akımın kararlı-
lığını belirleyen etmenlerdir. Havuzlardaki su 
derinliği ve yarıklar arasındaki düşü miktarı, 
yarıkların derinliği ve genişliğini belirler. He-
def tür için belirlenecek havuz boyutları ve 
havuzlar arasındaki düşü miktarına, havuzlar 
arası yarıkların uyum sağlayabilmesi için 
yarıkların tabanına eşik eklenmesi yöntemi, 
yarık derinliğini düşürmede ve türbülans se-
viyesi azaltmada çokça başvurulan bir metot-
tur. Havuzlar arası 200-300 mm seviye farkı 
olması yetişkin yerel türlerin ve somonların 
göçü için uygundur.  %10 eğime sahip olan 
geçidin en büyük avantajı hidrolik olarak çok 
farklı memba ve mansap derinliklerine kedi 
kendine uyum sağlayabilmesidir. Dikey yarık 
tipli geçitler, memba ve mansap su seviyesi-
nin ciddi biçimde değişime maruz kalabilece-
ği durumlarda en verimli geçit tipidir. Başarılı 
biçimde çalışmanın önündeki en önemli kıs-
tas yarıkların derinliğidir. Geçit içinden geçen 
suya ek olarak, hedef türleri geçit girişine 
çekecek ek su sistemine genellikle ihtiyaç 
duyulur.

1.2.3. Denil Tipi Geçitler
1920’de geliştirilen ve Iowa’da 1940’larda 

test edilmiş bir geçit tipidir. Denil balık ge-
çitleri, diğer balık geçitlerine göre daha fazla 
çeşitte balığın geçişine olanak sağlar. Denil 
balık geçitlerinde akım hızlıdır, yoğun bir 
türbülans ve enerji sönümlenmesi mevcut-
tur; geçide giren balık sürekli yüzmek mec-
buriyetindedir. Bu nedenle, yüksek düşülü 
geçitlerde dinlenme havuzlarının yapılması 
gerekmektedir. Havuzlar arası mesafe somon 
balıkları için 15-10 metre; yerel nehir türü 
balıklar içinse, 10-5 m olmalıdır. Eğim somon 
balıkları için %25; yerel nehir türleri için ise 
%10-15 mertebelerindedir. Yüksek su iletim 
kapasitesi geçidin sedimantasyon problemini 
ortadan kaldırır ve giriş yapılarının çevresinde 
yüksek bir cazibe sağlar.

Denil tipi geçitler, havuzlu balık geçitle-
rine göre daha geniş akım şartlarına uyum 
sağlar ve bu nedenle akım ve derinlik kont-
rolü çok kritik değildir. Yine de, memba su 
seviyesi salınışlarının metre mertebesini 
aşmaması, iyi geçit şartlarının sağlanması 
açısından önemlidir. Daha yüksek memba 
su seviyesi değişimlerinde orta tabanlı istifli 
(stacked) tip Denil geçidi kullanılması öneril-
mektedir. Yüzen rüsubatın geçidi tıkaması ise 
bu tip geçitlerin en büyük sorundur.

Denil tipi geçitlerin, ulaşılması güç nokta-
larda uygulanılması amacıyla geliştirilmiş ve 
prefabrik olarak hazırlanmış tipine ALASKA 
basamaklı geçişi adı verilir. 3 metre uzunlu-
ğunda ünitelerden oluşan geçit, %33 eğime 
kadar verimli olarak çalışabilmektedir. Denil 
tipi geçide göre daha karmaşık bir yapısı 
vardır ve hız kontrolünde denil tipine göre 
daha başarılıdır. Ancak daha dar yarıklardan 
oluşması rüsubat problemini daha çok yaşa-
masına ve memba su seviyesinin değişimine 
daha hassas olmasına neden olmaktadır.

Şekil 5- Dikey Yarıklı Balık Geçidi
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1.2.4. HİBRİT BALIK GEÇİTLERİ
Birkaç farlı balık türü için veya akım de-

ğişimlerini kontrol edebilmek için kullanılır. 
Birden fazla farklı balık geçidinin tasarım 
kıstasları birleştirilir ve birbirlerine geçişleri 
tasarlanarak hibrit adı verilen karma balık 
geçitleri tasarlanabilir.  

2. BALIĞIN İSTEMİ DIŞI TAMAMLANAN 
GEÇİŞLER

2.1. BALIK ASANSÖRLERİ
Balık asansörleri, türe özel olmadığı ve 

akım şartlarına bağlı olmadıkları için tercih 
edilir. Balık asansörlerinin genel felsefesi, göç 
eden balıkları nehir tesisinin mansabında inşa 
edilen hazneye çekmek ve projenin mem-
basına pasif olarak geçmelerini sağlamaktır. 
Büyük miktarda balık geçişinin olacağı, hedef 
türlerin yeterince belirlenemediği veya nehir 
yapısının makul fiyatlarda bir balık geçidi 
yapılmasına engel olacak kadar büyük ol-
duğu durumlarda, balıkların kendi istemiyle 
geçişlerini tamamladıkları geçitlerinden daha 
verimlidir. Ancak balıklar, göç sezonunda 
birkaç saatlik periyotlarda taşıma yapan 
asansörlerden dolayı aşırı kalabalıklaşmayla 
karşı karşıya kalabilirler. Benzer yükseklikteki 
bir merdivenli tipe göre ilk yatırım maliyeti 
daha düşük olan asansörlerde, daha yüksek 
işletme ve bakım giderleri bulunmaktadır. 
Balıkların kendi istemiyle geçişlerini tamam-

ladıkları tiplerdeki balık geçitlerine göre, me-
kanik arızalara daha çok maruz kalır. Büyük 
barajlarda, maliyetinin balık geçitlerine göre 
çok daha düşük olması en önemli avantajıdır.

Balık asansörlerinin en önemli sorunu, 
taşıma esnasında balıkta yoğun stres yarat-
ması; bu sebeple ölümlerin ya da yumurtala-
rın erken bırakılması gibi biyolojik sorunların 
oluşmasıdır. Döngü esnasında balıkların uzun 
süre mansapta bekletilmesi de ayrı sorunlar 
(yırtıcılara karşı savunmasız kalma vb.) yara-
tabilir. 

2.2. YÜKSELTME HAVUZLARI
Balığı kapalı kanal içinden transfer eden 

sistemler (LOCK), cazibe akımıyla bir hazne-
ye toplanan balığın, haznenin mansabındaki 
kanalın kapanmasının ardından, haznenin 
bağlı olduğu dikey kanalın dolması ve mem-
ba seviyesiyle aynı seviyeye geldiğinde, ka-
nal içindeki balıkların membaya geçmesine 

Şekil 6- İç Kısmı Ahşaptan Yapılmış
Bir Denil Tipi Geçit

Şekil 7- Tallowa Barajı Balık Asansörü,
Morton Milli Parkı, Avustralya

Şekil 8- Golfesch Barajı Yükseltme Havuzu
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dayanır. Nehirlerde alçak kotlardan yüksek 
kotlara taşımacılık için kullanılan navigasyon 
havuzu sistemlerine çok benzerler.

Balık asansörleri taşıma esnasında balıkta 
oluşturdukları gerginlikten daha düşük sevi-
yelerde gerginliğe sebep olsalar da, çok bü-
yük nehir yapılarında kullanılmaları maliyet-
lidir. Ayrıca, çalışmalar balık asansörlerinden 
daha verimsiz olduğunu göstermiştir. Örneğin 
Fransa’da, yükseltme havuzlarının yerlerine 
balık asansörleri tercih edilmekte ve iki al-
ternatifin de olası olduğu durumlarda balık 
asansörleri inşa edilmektedir.

2.3. YAKALA VE TAŞI
Yetişkin göç eden balıkların bir kapanla 

yakalanıp membaya araçlarla taşınması sis-
temidir. Kapan, diğer balık geçitlerinin balık 
girişleri ve balık girişlerine çağırma sistemiyle 
aynı özelikleri taşır. Başarılı biçimde uygula-
nan birçok örneği bulunan yakala ve taşı sis-
temi, ardışık barajların bulunduğu vadilerde, 
hedef türün üreme ortamına ulaştırılmasının 
en ekonomik yoludur. Birçok barajda yapıla-
cak geçitler yerine tek bir yakalama sistemi 
ile balıkların üreme ortamına ulaştırılması, 
oldukça ekonomiktir.

Balık geçitlerinin kamyonlarla membaya 
taşınması benimsenebilir bir yöntem olarak 
görülse de, yakalama ve taşıma sistemlerinin 
balık sağlığı açısından zararlı olması bu siste-
min kullanılmasını kısıtlamaktadır.  Bu şekilde 
aktarımlar, taşıma işlemleri sırasındaki balık 
gerginliğini (stres) azaltabilmek için koruma-
cı şartlar altında yapılmalıdır. Ayrıca taşınan 
balıkların ulaştırıldıkları noktada, ulaşmak 
istedikleri noktaya ait içgüdüsel yön hislerini 
yitirme ihtimali bir diğer sorundur. (OTA, 
1995)

Yakala ve taşının zararlı yönleri; yön kaybı, 
hastalık ve ölüm, göçte gecikme ve yol kay-
betmeye neden olabilecek üreme alanı bulma 
içgüdüsünün bozulmasıdır. Ayrıca göçün en 

yoğun olduğu zamanlarda gecikmeye ve ya-
ralanmaya sebep olmadan taşımada mevcut 
araç kapasitenin yetersiz gelmesi, işlemin 
maliyetinden dolayı üreme sezonu için gerek-
li olandan daha kısa süreli bir taşıma dönemi 
belirlenmesi ve taşıma kamyonlarının aşırı 
yüklenmesi gibi finansal kaynaklı sorunlar da 
göz önüne alınmalıdır.

2.4. BALIK POMPALARI
Balıkları pompalı bir sistemle membaya 

taşımak çok geniş olarak kabul gören ve kul-
lanılan bir metot değildir. Kamyonlarla taşıma 
yerine, yakalan balıkların pompalı bir sistemle 
taşınılması düşünülmüş, ancak rağbet gör-
memiştir.

SONUÇ
Havuzlu geçitler, denil tipi geçitler, dikey 

yarık, balık asansörleri, yakala ve taşı gibi 
geçiş türleri dünya çapında uygulanmaktadır. 
Hangi balık geçidi tipinin yapılacağının ana 
kıstası, maliyet ile saha ve türe özel şartlara 
göre tasarımdır. Balıkların hidrolik şartlara 
bağlı davranışlarına ve tepkilerine daha iyi 
uyarlanabilen balık geçitleri daha yüksek 
verimle çalışmaktadır.

Balık geçitlerinin başarılı bir şekilde çalış-
masının önemli ölçütlerinden biri balık dostu 
ortamlar oluşturmasıdır. Bu nedenle, balık 

Şekil 9- Yakala ve Taşı Sisteminde Kullanılan
Balık Topu
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bilimi1 ve ihtiyo-mekanik2 alanındaki bilgilerin 
doğru biçimde kullanılması, balık geçitleri-
nin başarılı şekilde tasarlanmasında önemli 
bir kıstastır. Doğal şartlarda hedef türlerin 
davranışların tahmini zor olsa da, mevcut 
veriler balık geçitleri tasarlanmasında kullanı-
labilecek düzeydedir. Hedef türün akarsuyun 
tabanı, ortası ya da yüzeyinde yüzmeyi tercih 
etmesi; çalkantılı ya da düz akışlara uyum 
göstermesi balık geçidi tasarımında, balık 
biliminin sağladığı önemli verilerdir.

Balık geçitlerinin başarısız olmasındaki 
bir neden yetersiz debide veya yanlış yer-
leştirilmiş çekim akımıdır (cazibe suyu). Tüm 
balık geçidi türleri için geçerli olan bu durum, 
balığın geçişinin gecikmesine sebep olabilir. 
İyi şekilde tasarlanmış ve düzgün bir şekilde 
yerleştirilmiş balık geçidi girişleri, balık geçidi 
etkinliğini ciddi derecede arttırır.

Balık geçidi mümkün olduğunca kendi 
kendine çalışabilmesi ile membadaki ve man-
saptaki değişebilen akım şartlarına uygun 
tasarlanmış olması, verimliliğini ciddi düzey-
de arttıran bir etmendir. Ayrıca, balık geçitle-
rinin düzenli bakımlarının yapılması ve yüzey 
süprüntüsünün (yaprak, dal vb.) düzenli 
olarak temizlenmesi gerekmektedir. Bakım 
yapılmaması en iyi tasarlanmış geçitlerin bile 
çalışmasını engeller.

1  İhtiyoloji ya da balık bilimi, zoolojinin balıklarla ilgi-
lenen alt dalıdır. Kemikli balıklar (Osteichthyes), köpek balığı gibi 
kıkırdaklı balıklar (Chondrichthyes) ve çenesiz balıklar (Agnatha) 
ilgi alanıdır. Tüm diğer omurgalı türlerinin sayısı kadar balık türü 
bulunduğu ve balıklar çok uzun zamandır evrimleştiği için, balık 
sınıflandırması ve biliminde halen bilinmeyenle karşı karşıya 
kalınmaktadır. Balık biyolojisi ve davranışları halen tam olarak 
çözülmüş değildir.

2  Balık-mekaniği

Kaynakça

(1995). 3: UPSTREAM FISH PASSAGE TECH-
NOLOGIES. OTA içinde, Fish Passage Techno-
logies. Washington D.C.: Government Printing 
Office.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0hti-
yoloji

*Central Valley, Flood Management Planning 
Program, Public Draft; 2012 Central Valley Flood 
Protection Plan; Attachment 9C: Fish Passage 
Assessment 

McLeod ve Nemenyi, 1940; Su ürünleri araş-
tırmaları teknik raporu, No:78; Tarım, su ürünleri 
ve gıda bakanlıgı; su ürünleri araştırma dairesi, 
1984, ABD

Michel Larinier; Environmental issues, dams 
and fish migration; Institut de Mécanique des 
Fluides, Avenue du Professeur Camille Soula, 
31400 Toulouse, France 

DWA, Balık geçitleri – Tasarım, boyutlandır-
ma ve izleme; Tercume: Dr. Omer Murat TUFEK, 
Devlet Su İşleri Genel Mudurluğu, 2009, Anka-
ra, Türkiye



BÜLTEN ANKARA 23 

Uluslararası İşgücü
Kanun Tasarısı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan ‘Ulus-
lararası İşgücü Kanun Tasarısı’ 28 Haziran 2016 
Salı günü TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu’nda görüşülerek Bakanlıktan 
geldiği haliyle aynen kabul edildi. Komisyon 
toplantısına TMMOB’den de bir heyet katılarak 
itirazlarını ifade etti.

Şükrü Güner (EMO), Bahattin Sarı (İMO), 
Ali Ekber Çakar (MMO), Bedri Tekin (MMO), 
Hasan Topal (MO) ve TMMOB Hukuk Danışmanı 
Nurten Çağlar Yakış’tan oluşan heyetin itiraz-
larına rağmen tasarının tüm maddeleri geldiği 
haliyle kabul edildi.

Ülkemizin Sömürge, Meslek Mensuplarının 
Mülteci Haline Getirilmesine Razı Olmayacağız

Ülkemize büyük bir yük getirirken birçok 
akademik meslek disiplininin yanı sıra mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarını kendi ülkesinde 
yabancı sayan tasarı ile ilgili 30 Haziran 2016 
tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

“Uluslararası İş Gücü Kanun Tasarısı’nın 
Mesleğimiz Üzerindeki Yıkıcı Etkileri” Başlıklı 
Forum

11 Temmuz 2016 tarihinde ise “Uluslararası İş 
Gücü Kanun Tasarısı’nın Mesleğimiz Üzerindeki 
Yıkıcı Etkileri” başlıklı forum düzenlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz’ın açış konuşması ile başlayan forumun 
moderatörlüğünü TMMOB YK eski Başkanı 
Mehmet Soğancı yaptı.

 Ekonominin kapsadığı bütün sektörlere 
yönelik kamusal nitelikli meslek, uzmanlık 
alanları bulunan TMMOB ve bağlı odalarının 
yetkilerini, ülkemiz ve mühendislik, mimarlık 
ve şehir plancılığı birikimimiz aleyhine yeniden 
düzenlemeyi öngören tasarının Meclis günde-
minden çekilmesi gerekliliğinin vurgulandığı 
forumda sırasıyla Ali Ekber Çakar, Haydar İlker, 
İsmet Çebi, Tevfik Kızgınkaya, Leman Arman, 
Özden Güngör, TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül, Hatice Genç, Halil Salmanlı, Kadır Dağhan, 
Yaşar Üzümcü ve Ali Fahri Özten söz aldılar.
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Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı Hakkında 
Milletvekillerine ve Öğrencilere Mektup Gön-
derildi

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, “Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı”na 
karşı TMMOB görüşlerini iletmek amacıyla Mil-
letvekillerine 11 Temmuz 2016 tarihinde mektup, 
“Kanun Tasarısı”na karşı sürdürülecek kampan-
ya ile ilgili olarak da mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı öğrencilerine 12 Temmuz 2016 
tarihinde mektup yolladı.

TMMOB Ankara İKK’dan Uluslararası İşgücü 
Yasa Tasarısına Protesto

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK) olarak da TMMOB ve bağlı odaların üye-
leriyle Kanun Tasarısı’nı protesto etmek için 12 
Temmuz 2016 tarihinde TMMOB önünde bulu-
şularak Sakarya Caddesi’ne yüründü ve kitlesel 
basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını TMMOB Ankara İKK Sek-
reteri Özgür Topçu okudu. Ardından TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, tasarıyı 
değerlendirerek oluşabilecek mesleki hak ka-
yıplarına ve ülkemizin uğrayacağı zarara dikkat 
çekti. “İşsiz kalmak, düşük ücretlerle çalışmak 
istemiyoruz!”, “Diplomalı ve “nitelikli” işsiz ol-
mak istemiyoruz!” sloganlarının ardından eylem 
sona erdi.

Tasarıya Karşı Üyelerimizle Başbakanlık’a 
Fax Çekme Eylemi Başlatıldı

Kanun Tasarısı’na karşı mücadeleyi büyüt-
mek, tepkimizi iletmek için Başbakanlık’a faks 
çekme, e-posta atma, sosyal medya hesaplarına 
mesajlar atma eylemi başlatıldı.

Kanun Tasarısına Karşı TBMM’de Basın Top-
lantısı Düzenlendi

Kanun Tasarısı’na karşı yürütülen mücadele 
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kapsamında 14 Temmuz 2016 Perşembe günü 
13.00’de TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Açıklamaya TMMOB heyetinin yanı sıra 
CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Aytuğ Atıcı, 
Musa Çam, Necati Yılmaz, Şenal Saruhan, Utku 
Çakırözer, Gülay Yedekçi, Niyazi Nefi Kara, Ka-
mil Okyay Sındır, Nurettin Demir, Turabi Kayan 
ve Ali Akyıldız katılarak destek verdi.

Basın toplantısı CHP Milletvekili Orhan Sa-
rıbal’ın konuşması ile başladı. Orhan Sarıbal 
konuşmasında, Uluslararası İşgücü Kanun Tasa-
rısının geri çekilmesi gerektiğini vurgulayarak 
Tasarıya karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’ın konuşması 
ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz basın açıklaması yaptı: 

Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı Geri 
Çekilsin

Meclis gündemindeki yasa tasarısı, ülke-
mize büyük bir yük getirirken profesyonel 
meslek mensuplarını kendi ülkelerinde yabancı 
saymaktadır. Bu tasarı hiç tartışmasız olarak 
mühendis, mimar ve şehir plancılarını kendi 
ülkesinde mülteci haline getirecektir.

Tasarı, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında 
Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu’nu ve Anayasa’nın 135. 
maddesini büyük ölçüde hükümsüz kılan bir 

içeriğe sahiptir. Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı 
ile TMMOB yasasının üç maddesi değiştiril-
mektedir. Tasarı yalnızca yabancı sermayenin 
taleplerine göre hazırlanmıştır. Halkımızın ve 
ülkemizin çıkarları göz ardı edilmiştir.

TMMOB Kanunu’nu değiştiren bu tasarının, 
hazırlık aşamasında Birliğimizden hiçbir şekilde 
görüş istenmemiştir. Ayrıca, taslağın Meclis 
Komisyonunda görüşüleceği tarihten sadece bir 
gün önce Birliğimize iletilmiştir. Komisyonda ise 
aradan daha 24 saat geçmeden jet hızıyla kabul 
edilmiştir. Birlik yöneticilerimizin, oda başkanla-
rımızın ve milletvekillerinin itiraz ve görüşlerinin 
hiçbiri değerlendirilmeye alınmamıştır.

“Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı”, TM-
MOB’ye bağlı 102 meslek disiplinini ve diğer 
tüm akademik meslek disiplini mensuplarını 
işsizlik tehdidi ile karşı karşıya bırakmaktadır. 
Bu yasa tasarısı, yüz binlerce mühendis, mimar, 
şehir planlamacısını sermayenin kâr hırsına 
heba etmektedir.

Bu yasa tasarısı yılda 51 bini mezun olan ve 
şu anda mühendislik, mimarlık öğrenimi gören 
435 bin öğrencinin geleceğiyle de ilgilidir. Ço-
cuklarının eğitim masrafları için, kazançlarının 
en az yarısını harcayan ailelerin tüm emekleri 
bu tasarı ile çöpe atılmaktadır.  Tasarının ya-
salaşması durumunda milyonlarca gencimiz; 
geleceğin mühendis, mimar, şehir planlamacısı 
olacak arkadaşımız, mevcut işsizliğin yanında 
yeni ve büyük bir sömürü düzenine teslim edi-
lecektir. Bugün örgütümüzün 500 bine yakın 
üyesi bulunmaktadır ve her dört üyemizden 
biri işsizdir. AKP iktidarı, yaratacakları bu en-
gin kaosu görmezden gelerek, ülkemizin tüm 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmet 
alanlarını uluslararası sermayeye kuralsız, sınır-
sız ve koşulsuz olarak açmaktadır

Bu gibi tasarılar, ancak sömürge ülkelerde 
kurulan kolonilerde gündeme gelebilir. Çünkü 
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bu yasa tasarısı ülkenin 
kendi işgücünü hiçe 

sayarak, yabancı 
sermayenin getire-

ceği her türlü iş 
gücüne koşulsuz 
ve denetimsiz 
olarak ülkemi-
zin kapılarını 
açmaktadır. Bu 
tasarı, yabancı 
sermayeye “gel 

de, nasıl geliyor-
san gel” demek-

tedir.

Entegre sanayi te-
sislerimiz, tarım ve tarıma 

dayalı sanayimiz, enerji santrallerimiz, ormanla-
rımız, kıyılarımız, derelerimiz, eğitim ve sağlığı-
mız yabancı sermayeye pazarlandığı gibi, ser-
best meslek hizmetleri de yabancı sermayeye 
koşulsuz olarak açılmak istenmektedir.

Bu tasarı ile sınır ötesi hizmet sunumu, 
kavramının içeriği genişletilerek mühendislik ve 
mimarlık hizmetlerinin, yurtdışından vergiden 
muaf ve kontrolsüz biçimde alınması sağlana-
caktır. Akademik ve mesleki yeterliliğini kanıt-
lamayan, diploma denkliği aranmayan yabancı 
ülke çalışanları “nitelikli işgücü” sayılacak, 
kanıtlayan yurttaşlarımız ise önemsizleştirilerek 
“ara eleman” konumuna itilecektir.

Egemen devlet olgusu, uluslararası hukuk-
ta karşılılık ilkesi üzerinden ilişki kurar. Hiç bir 
ülke tek taraflı olarak kendi vatandaşı aleyhine 
taviz vermez. Ancak, siyasal iktidar, tek bir ülke 
lehine değil, dünyadaki 192 ülkenin sermayesi 
lehine kendi vatandaşının aleyhine yasa hazır-
lamıştır.

Gelişmiş ülkeler, ülkemiz insanına turist 
olarak vize dahi vermezken, tüm dünya ülke 

vatandaşları hiçbir denetim ve kontrole tabi ol-
maksızın ülkemize gelecekler ve beyana dayalı 
meslek icra edebileceklerdir.

Kimsenin gitmek istemediği Suudi Arabistan 
bile, ülkemiz mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rına ülkelerine girişte sınav uygularken, Fransa, 
Almanya, Yunanistan ve AB ülkelerinin tamamı 
kendi meslek kuruluşlarının koyduğu şartları 
sağlamayan yabancı mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına çalışma izni vermezken, ülkemizde 
tüm yabancılar diploma denkliğine ve mesleki 
yeterliliğe tabi olmayacaktır. Ülke vatandaşı 
olan mühendis, mimar ve şehir plancılarını ulus-
lararası sermayeye teslim etmeye çalışan siyasal 
iktidar anayasal suç işlemeye hazırlanmaktadır. 

Bu yasa tasarısı,

1. Hizmet sunumunda vatandaşa değil 
yabancıya öncelik veren,

2. Vatandaşı için aradığı koşulları yabancı-
dan istemeyen,

3. Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. 
hizmetlerde yabancılarda akademik ve 
mesleki yeterlilik aramayan,

4. Ülkemizde işsizlik oranının yüksek ol-
duğu üniversite mezunlarını görmek 
yerine, yabancı şirketlerin ülkeye geti-
receği -mühendis, mimar, şehir plancısı 
olduğunu dahi bilmediğimiz- kontrol 
edilmeyen beyana dayalı mühendis ve 
mimarların istihdamına olanak veren,

5. Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, 
yabancıların uzaktan (ülkeye gelme-
den) hizmet sunmasını sağlayan,

6. Yabancıların serbest meslek mensubu 
olarak kendi ad ve namlarına kolayca 
hizmet sunmalarının önünü açarak 
kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet 
ortamı yaratan,

7. Yabancılara, nitelikleri bir yana, çalışma 
ve ikamet izni dahi almalarına gerek 
kalmaksızın muafiyet tanıyan,
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8. Kamu yararına dernek ve vergi muafi-
yeti olan vakıflarda yabancılara çalışma 
iznine tabi olmadan çalışma hakkı ve-
ren,

9. Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda 
özel hüküm getiren,

bir niteliğe sahiptir.

Hazırladıkları yasayla akademik ve mesleki 
yeterliliği olmayan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları ülkemizde meslek icra edecekler ve 
denetimden muaf olacaklardır!

Yabancı bir üniversiteden mezun yurtta-
şımız ülkemizde çalışacağı zaman her türlü 
denetimden geçecekken, aynı üniversiteden 
mezun yabancı ülke vatandaşı ülkemize hiçbir 
denetimden geçmeden girecektir.

Meclis’e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir 
sermaye akışı ve denetimsiz bir hizmet sunu-
munu yasalaştırmak anlamına gelmektedir.

Biz, yabancıların çalışma izni konusunda de-
ğişiklik yapan bu tasarının Meclis gündeminden 
çekilmesini istiyoruz.

Kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen 
mühendis, mimar ve şehir plancıları, yurttaşlık 
haklarını elinden almak isteyenlere “dur!” diye-
cektir.

Mühendisini, mimarını, şehir plancısını göz-
den çıkaranlar bilmelidirler ki, bu ülkenin mü-
hendis, mimar ve şehir plancıları da kendilerini 
gözden çıkaracaktır. 

TMMOB; 500.000’e yakın üyesi ile mühen-
dislik ve mimarlık fakültelerinde öğrenim gören 
435.000 öğrencinin hakları ve geleceği için 
mücadele edecektir.

Ülkemizin sömürge, meslek mensuplarının 
mülteci haline getirilmesine izin vermeyeceğiz.

Mühendislik-Mimarlık Öğrencisi 
İşsizlik Tehtidiyle karşı Karşıya
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TMMOB 44. Olağan Genel 
Kurulu Sonuç Bildirisi
(26–29 Mayıs 2016)

AKP Faşizmine Karşı Ülkemiz, Halkımız, 
Mesleğimiz ve Örgütümüz için Mücadelemiz 
Kararlılıkla Sürecek

24 bağlı Odası ve yarım milyona yakın mi-
mar, mühendis, şehir plancısı üyesi bulunan 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB 
44. Olağan Genel Kurulu, 26–29 Mayıs 2016 
tarihlerinde Ankara’da toplanmıştır.

Genel Kurulumuz, fiili başkanlık sisteminin 
ilan edildiği, milletvekili dokunulmazlıklarının 
kaldırıldığı, parlamenter temsili demokrasinin 
fiilen feshedildiği, anayasa ihlallerinin doruğa 
vardığı, Kürt halkına yıkım ve katliamların reva 
görüldüğü, halka karşı katliamların yapıldığı, 
ölümlerin kutsandığı, milliyetçiliğin körüklen-
diği olağanüstü koşullarda toplanmıştır. Genel 
Kurulumuz, AKP’nin hedeflediği İslami rejim 
egemenliği için laikliğin tasfiye edildiği, kadın 
ve çocuk istismarının sistemli olarak propagan-
da edildiği, şeriatçı düzenlemelerin yapıldığı, 
emekçilerin hak ve kazanımlarının yoğun saldırı 
altında olduğu, iş cinayetlerinin giderek arttı-
ğı, meslek hastalıklarının yok sayıldığı, siyasal 
İslamcı-mezhepçi faşizmin kurumsallaşmasına 
yönelik önemli adımların atıldığı koşullarda 
toplanmıştır.

Genel Kurulumuz, Suriye’ye emperyalist 
müdahalenin taşeronu olarak desteklenen AKP 
iktidarının emperyalist güçlerle birlikte besle-
diği şeriatçı terör örgütlerinin, iktidarın bir yan 
gücü olarak ülkemizde gerçekleştirdiği katli-
amların ve sayısı milyonları bulan mültecilerin 
içinde bulunduğu insanlık dışı koşulların sorum-
luluğunun emperyalizmde ve AKP rejiminde 
olduğunu saptamıştır.

Genel Kurulumuz, Kürt sorununda oyalama-
cı, aldatmacı katliamcı, tasfiyeci ve faşizan sa-
vaş politikalarını reddetmekte ve halk olmaktan 
kaynaklı doğal hakları için direnen Kürt halkının 
yanında yer almaktadır.

Bugün ülkemizde egemen olan sermaye 
birikim politikaları, yoğun emek sömürüsü yanı 
sıra kentsel-kırsal ve kültürel-doğal varlıkların el 
değiştirmesi üzerinden arazi, mülkiyet ve imar 
düzenlemelerine dayanmaktadır. Sanayisizleş-
meye, tarımsal üretimin tahribine; tarihi-kültürel 
varlıkların, doğal kaynakların, orman arazileri-
nin, kamu ve halka ait arazi ve mülklerin yağ-
malanmasına, rant eksenli kentsel dönüşüme, 
ekolojik dengenin bozulmasına, ülkenin kamu-
sal birikiminin özelleştirilmesine karşı çıkan mü-
cadeleci meslek örgütlerinin etkisizleştirilmek 
istenmesi söz konusudur.

Bugün Türkiye, kalkınma, planlama, sanayi, 
tarım, enerji, maden, gıda, su, kent, imar, çevre 
politikalarının dinamik gücü olması gereken 
mühendislik, mimarlık, şehir planlama disiplinle-
rinin tasfiye edilmek istendiği; bilim ve tekniğin 
önermelerinin yerini gericiliğin ideolojik ve mi-
mari çirkinliğinin aldığı bir ülke haline gelmiştir.

44. Olağan Genel Kurulumuz, 2014 yılı sonu-
2015 yılı başında Birlik ve Odalarımızın mevzua-
tının bir torba yasa ile değiştirilmek istenmesine 
karşı yaptığımız TMMOB 43. Dönem Olağanüs-
tü Genel Kurulu’nun “AKP Gericiliği, Piyasacılığı 
ve Diktasına Teslim Olmayacağız” başlıklı sonuç 
bildirisindeki mücadeleci kararlılığı teyit etmiş, 
Birliğimizin mücadeleci geleneğinin sürdürül-
mesini karar altına almıştır.
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Genel Kurulumuz, emek, ülke, halk, doğa 
düşmanı sömürü ve rant politikaları ile cumhuri-
yet, laiklik, demokrasi düşmanı dinci-mezhepçi, 
totaliter faşizme karşı TMMOB’nin anti-emper-
yalist, kamucu, toplumcu, devrimci, demokrat, 
eşitlikçi, özgürlükçü belirlenim ve geleneklerine 
kararlılıkla sahip çıkmaktadır.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir 
bütün olarak gören TMMOB, önümüzdeki çalış-
ma döneminde de, ülkemizi, halkımızı, Birliğimi-
zi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kök-
ten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan “yeni 
anayasa” ve “başkanlık sistemi”nin karşısında 
olacak; cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barı-
şı, emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün 
olarak kazanmak için mücadele edecektir.

Genel Kulumuz; bu ülkede “Emek, Demok-
rasi ve Barış” talebiyle 10 Ekim’de Ankara Ga-
rı’nda katledilen canlarımızın önünde saygı ile 
eğilerek bize miras bıraktıkları birlik, beraberlik 
ve eşit yurttaşlık temelinde barışa olan inanç ile 
beraber faşizme, iş cinayetleri ile dolu kölelik 
düzenine, emek sömürüsüne ve diktatörlüğe 
karşı mücadeleyi büyüterek devam etmek azim 
ve kararlılığındadır.

TMMOB’mizin etkisizleştirilmesine, birimle-
rimizin piyasaya tabi olacak bir işleyişe doğru 
yönlendirilmesine; mühendislik, mimarlık, şehir 
planlama hizmetlerinin rant politikalarına hiz-
met edecek şekilde taşeronlaştırılmasına karşı 
sessiz kalmadığımız ve bundan sonra da kalma-
yacağımız, Genel Kurulumuzda tam bir görüş 
ve oy birliği ile karar altına alınmıştır.

Genel Kurulumuz, mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılık eğitiminin kaynağı olan ilköğre-
tim ve orta öğretimde; demokratik, laik, bilimsel 
ve anadilde bir eğitim sistemini savunur.

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere 
toplumsal hayatın her noktasında cinsiyet 
ayrımcılığının önlenmesini, politik, ekonomik 

ve kültürel alanda pozitif ayrımcılığın destek-
lenmesini, TMMOB örgütlülüğü içinde kadın 
örgütlenmesinin geliştirilmesini, kadın emeğine 
yönelik esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri 
gibi eşitsizliğin önünü açmayı hedefleyen saldı-
rılara karşı emek örgütleri ile birlikte mücadele 
edilmesini savunur ve AKP’nin dayattığı gerici 
kadın politikalarına karşı toplumsal muhalefeti 
güçlendirebilmek için üyelerini bu konuda bilgi-
lendirerek eylem ve etkinlikler düzenler.

Genel Kurulumuz, Cumhurbaşkanının, ne-
oliberal dönüşüm sürecinin kurumsallaşmasını 
tamamlamak ve rant talanının önündeki en 
önemli engeli kaldırmak için, anayasal dayanağı 
bulunan, kamu kurumu niteliğindeki özerk bir 
meslek kuruluşu/birliği olan TMMOB’nin mev-
zuatının değiştirilmesine yönelik talimatlarını 
değerlendirmiş ve AKP faşizminin rant impara-
torluğuna karşı mücadele kararlılığını oybirliğiy-
le teyit etmiştir.

Genel Kurulumuz, AKP faşizmine karşı ül-
kemizi, halkımızı, mesleğimiz ve örgütlerimizi 
koruma ve çağdaşlaştırma mücadelemizin süre-
ceğini kamuoyuna ilan eder. 1970’lerden bugün-
lere dek oluşturduğumuz demokratik mevzileri 
koruyup geliştirerek; faşizm ve gericiliğe karşı 
toplumsal muhalefet güçlerinin birliği için kendi 
özünden gelen bilimsel birikimiyle güçlendire-
rek çalışacak; eşit, özgür, bağımsız, demokratik, 
halkların refah, kardeşlik, barış içinde yaşadığı, 
yargının tüm bu hakların güvencesi olduğu, 
meslekteki geleceğimizin rant aracı olmaktan 
çıkararak müdahil olma görevimizi tüm paydaş-
larımızla birlikte, gericiliğin dogmatizminin alt 
edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki 
başka ve yeni bir Türkiye mücadelesini kararlı-
lıkla sürdürecektir. 

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
44. Olağan Genel Kurulu
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3. İnşaat Mühendisliği 
Eğitimi Sempozyumu Sonuç 
Bildirgesi Yayınlandı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tara-
fından 8-9 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilen üçüncü “İnşaat Mühendisliği 
Eğitimi Sempozyumu”nun (İMES) sonuç bildir-
gesi yayınlandı:

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafın-
dan ilki 6-7 Kasım 2009 tarihlerinde Antalya’da, 
ikincisi 23-24 Eylül 2011 tarihlerinde Muğla’da 
gerçekleştirilen “İnşaat Mühendisliği Eğitimi 
Sempozyumu”nun (İMES) üçüncüsü 8-9 Ocak 
2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyuma iki gün boyunca 200’e yakın 
kişi katılmıştır. İnternet üzerinden canlı olarak 
da yayınlanan sempozyumun kayıtları 800 kişi 
tarafından takip edilmiştir. Bu kayıtlara sem-
pozyum için hazırlanan DVD’den ve internet 
üzerindeki video kanallarından da ulaşılabilin-
mektedir. 

Sempozyum boyunca gerçekleştirilen 6 
oturumda;

•	 Ülkemizdeki inşaat mühendisi ihtiyacı,

•	 Türkiye’deki inşaat mühendisliği eğiti-
minin genel sorunları,

•	 Üniversitelerin fiziki ve idari yeterlilik-
leri,

•	 İnşaat mühendisliği eğitimi müfredatı,

•	 İnşaat mühendisliği öğretim elemanları-
nın ve öğrencilerinin nitelikleri,

•	 İnşaat mühendisliği eğitiminde stajın 
önemi,

•	 Aktif öğrenme metotları, e-öğrenme ve 
uzaktan eğitim çalışmaları,

konularında tartışmalar gerçekleştirilerek 
ortak çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. 

Sempozyuma çağrılı konuşmacı olarak ka-
tılan,

•	 Prof. Dr. Güney Özcebe “Mevcut Duru-
mun Değerlendirilmesi”,

•	 Altok Kurşun “Türkiye’de İnşaat Mühen-
disliği Eğitimi”,

•	 Hasan Akyar “Ne Öğrettiler Ne Öğren-
dim Ne Öğrendim Ne Yaptım”,

•	 Yrd. Doç. Dr. Tarık Atay “Araştırma 
Odaklı Mühendislik Eğitiminde Üçlü 
Sarmal”,

•	 Yrd. Doç. Dr. Halit Cenan Mertol “İnşaat 
Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu”,

•	 Koray Kadaş “Hayat Boyu Öğrenme”,

•	 Necat Özgür “İnşaat Mühendisliği Eğiti-
minde MUDEK Akreditasyon Paramet-
releri”

başlıklı sunumlarıyla katkı sağlamışlardır. 

Sempozyum, Prof. Dr. Tuğrul Tankut tara-
fından yönlendirilen “Kurumsal Bakış Açılarıyla 
İnşaat Mühendisliği Eğitimi” isimli panel-forum 
ile sonlandırılmıştır. Panelde konuşmacı olarak 
Yüksek Öğretim Kurulu’nu temsilen Sakarya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ni 
temsilen Dr. Işıkhan Güler, İMO Eğitim Kurulu’nu 
temsilen Mustafa Çobanoğlu ve genç-İMO’yu 
temsilen inşaat mühendisliği öğrencisi Tolga 
Yılmaz katılmışlardır. 

Sempozyum boyunca yapılan paylaşım-
larda önceki sempozyumlarda belirtilen temel 
sorunların artarak devam ettiği vurgulanmıştır. 
Öncelikli olarak; inşaat mühendisi ihtiyacının 
dünya istatistikleriyle kıyaslamalı olarak ortaya 
konulması neticesinde ülkemizde inşaat mü-
hendisi fazlalığının olduğu ve ülke genelinde 
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bütüncül bir planlama yapılmadan açılmakta 
olan inşaat mühendisliği bölümlerinin bu soru-
nu daha da derinleştireceği görülmektedir. Orta 
ve uzun vadede ulusal ve uluslararası arenadaki 
iş ve istihdam olanakları dikkate alınmadan ger-
çekleştirilen bu arzın mesleki niteliği olumsuz 
yönde etkileyeceği de aşikardır. Bu plansızlığın 
diğer bir sonucu olarak; yeni kurulan bölümlere 
yeterli sayıda nitelikli öğretim elemanı sağ-
lanamamakta, mevcut bölümlerdeki öğretim 
elemanlarının üzerindeki akademik yük ise yine 
plansız bölüm kontenjan artışları nedeniyle 
makul seviyelere indirilememektedir. Ayrıca, 
derslik, laboratuar, kütüphane ve sosyal alan 
kısıtları gibi fiziki alt yapı yetersizlikleri inşaat 
mühendisliği öğrencilerinin yeterince donanımlı 
yetişememesine ve bölümleriyle olan bağlarını 
sağlamlaştıramamalarına yol açmaktadır. Bu 
durum, inşaat mühendisliği eğitimi alan öğren-
cilerin niceliksel ve niteliksel artışının ters oran-
tılı şekilde gelişmesine neden olmaktadır. 

Sempozyumda ağırlıklı olarak üzerinde 
durulan konu; inşaat mühendisliği eğitiminin 
kimler tarafından hangi içerikle ve nasıl bir an-
layışla verilmesi gerektiğidir. Bilindiği üzere, son 
yıllarda dünyada yaşanan ekonomik, toplumsal, 
kültürel ve teknolojik değişimler neticesinde 
mesleki alanın gerektirdiği mühendislerin nite-
likleri de değişmiştir. Günümüzün koşullarının 
şart koştuğu düşünebilen, araştırabilen, çözüm 
üretebilen ve eksiklerini kendi tamamlayabilen, 
öğrenmeyi öğrenmiş teknik elemanların yetiş-
tirilebilmesi için inşaat mühendisliği eğitiminin 
de değiştirilmesi ve iyileştirilmesi gerekmek-
tedir. İlk ve orta eğitimden kaynaklı olarak 
üniversite öğrencilerindeki niteliksel düşüşe 
rağmen yeni öğrenci kuşaklarının değişen öğ-
renme biçimlerini ön plana alan bir eğitim an-
layışının takip edilmesi gerekliliği aşikardır. Bu 
bağlamda, sempozyum katılımcıları tarafından 
çıktı odaklı eğitim anlayışı üzerinde durulmuş, 
müfredatın sürekli güncellenen eğitim planı ve 
çıktı odaklı değerlendirme sistemi üzerinden 
düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, 
değişen eğitim anlayışı çerçevesinde aktif öğ-
renme teknikleri, uzaktan eğitim ve e-öğrenme 
yöntemlerinin üniversitelerimizdeki geleneksel 

öğrenme tekniklerinin destekleyici önemli araç-
lar olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, dört 
yıllık lisans eğitimi içerisine sığdırılamayacak 
bazı teknik eğitimlerin mesleki yaşantı içinde 
ihtiyaç dahilinde alınması gerektiği, bunun da 
öğrenciler tarafından yaşam boyu öğrenme 
ilkesi benimsenerek sağlanabileceği ifade edil-
miştir. Çoğunlukla yüksek lisans, doktora veya 
sürekli eğitim sertifika programları üzerinden 
yine üniversiteler aracılığı ile sağlanan daha ileri 
seviye eğitimlerin eksik veya pratik uygulama-
lardan uzak kaldığı noktalarda ise İnşaat Mü-
hendisleri Odası’nın gerçekleştirdiği meslek içi 
eğitim faaliyetlerinin teknik eğitimi destekleyici 
birer unsur olduğu vurgulanmıştır. 

İlerleyen dönemlerde yapılacak İnşaat Mü-
hendisliği Eğitimi Sempozyumlarında, yüksek 
lisans ve doktora süreçlerinde yaşanan zorluklar 
ile öğretim üyesi - özel sektör ilişkisinin öğreti-
me etkisi konuları da tartışılmalıdır.

Sempozyumların başarıya ulaşabilmesi için 
paylaşılan bilgilerin ve yapılan tartışmaların öğ-
retim üyelerince etkin bir şekilde takip edilmesi 
ve sahiplenilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 
öğretim üyelerinin bilimsel etkinliklere katılımı-
nın arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılma-
sında fayda vardır.

Sempozyum boyunca inşaat mühendisliği 
eğitimi özelinde yapılan tartışmalar, ülkemizde-
ki inşaat mühendisliği eğitiminin genel eğitim/
öğretim politikalarından bağımsız olmadığını 
göstermiştir. Eğitime ayrılan bütçenin düşük-
lüğü, orta ve uzun vadeli eğitim politikalarının 
olmayışı, gözden geçirme ve iyileştirme me-
kanizmalarının yetersizliği genel olarak tüm 
eğitim/öğretim sistemini etkilemektedir. Bu 
durumun ülkemizin geleceğine ilişkin yarattığı 
olumsuzluklar da göz önüne alınarak, ülke ger-
çeği ve ihtiyaçlarını gözetmeksizin yürütülen 
eğitim politikalarının deşifre edilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmalı ve bu bağlamda yapılacak 
çalışmalar ile karar vericiler üzerindeki baskının 
arttırılması ve kamuoyu oluşturulması yönünde-
ki çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.



iMO ANKARA ŞUBESİ32 

B A S I N I M I Z A

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, Atatürk 
Havalimanı’nda gerçekleştirilen katliamla ilgili 
29 Haziran 2016 Çarşamba günü basın açıkla-
ması yaptı:

Ülkemiz dört bir yanında patlayan bombalar 
ve yaşanan çatışmalar ile katliamlar ülkesine 
dönüşmüş, can güvenliğimiz ortadan kalkmıştır. 
Suriye’deki ateşi körükleyenler bugün içinde 
bulunduğumuz durumun sorumlularıdır.

İktidar her bombalı saldırıdan sonra ilk iş 
olarak yayın yasağı koymakta, sosyal medyaya 
erişim engeli getirerek halkın sağlıklı-doğru 
bilgi almasını engellemektedir.

İçerisine sürüklendiğimiz karanlık süreçte 
saldırıları gerçekleştirenler, zemin hazırlayanlar 
ve işbirliği yapanlar aynı amaca hizmet etmek-
tedir.

Ardı ardına patlayan bombalar da göster-
mektedir ki ya emeğin, barışın ve demokrasinin 
yolunda güzel günlere doğru ilerleyeceğiz ya 
da karanlığın açtığı yolda yok olacağız.

Bizler bu karanlığa teslim olmayacağız, ses-
siz kalmayacağız.

Kaybettiğimiz insanlarımızın yakınlarına baş 
sağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifa dileklerimizi 
iletiyoruz.

Kan Gölüne Dönen Ortadoğu’nun Bir Parça-
sı Olduk

Oda merkezimizce de saldırı ile ilgili 29 
Haziran 2016 tarihinde açıklama yapıldı. Açık-
lamada “Ülkemizin içte ve dışta itibarını yok 
edenler ve ülkemizin kan gölüne dönüşmesinde 
sorumluluğu olanlar derhal istifa etmelidirler” 
diye belirtildi.

Atatürk Havalimanı'nda 
Gerçekleştirilen Katliamı 
Lanetliyoruz
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İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, Fran-
sa’nın Nice kentinde yaşanan terör saldırıla-
rıyla ilgili 15 Temmuz 2016 tarihinde açıklama 
yaptı:

14 Temmuz 2016 tarihinde Fransa’nın Nice 
kentinde yaşanan terör saldırılarında en az 84 
kişi hayatını kaybetti yüzlerce insan yaralandı.

Düzenlenen bu saldırının, Ortadoğu’daki 
sömürü, savaş ve işgal politikalarının bir sonucu 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Emperyalizmin Orta-
doğu’da başlattığı savaş yalnızca Ortadoğu’yu 
ve ülkemizi değil tüm dünyayı kana bulamaya 
devam ediyor. Bir kez daha söylüyoruz; Orta-
doğu’da emperyalist güçlerin halkları sürükle-

dikleri etnik-mezhepsel temelli savaşların esiri 
olmayacağız.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 
ve tüm Fransa halkına başsağlığı diliyoruz.

Fransa’da Meydana Gelen Terör Olayını Kı-
nıyoruz

 Oda merkezimizce de yaşanan terör saldı-
rısı ile ilgili 15 Temmuz 2016 tarihinde açıklama 
yapıldı. Açıklamada “İnşaat Mühendisleri Odası 
olarak; ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın 
başka yerlerinde yeni ölümlerin ve katliamların 
olmasını istemiyoruz. Barışa, birlikte yaşamaya 
ve birlikte paylaşmaya her zamandan çok daha 
fazla ihtiyacımız var” diye belirtildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, 16 Temmuz 2016 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı:

Sömürü, baskı, zulüm düzeninin çeşitli sa-
vunucuları el birliğiyle ülkeyi mahvettiler. Bu 
durumdan çıkış yolu askeri darbeler değildir.

Şu an süren kavga bizim için verilen bir kav-
ga değildir. Bizim mücadelemiz aynı zamanda 
bu kavganın tarafları iledir. Bizim mücadelemiz 
sömürü, baskı, zulüm, işsizlik, yoksulluk düze-
niyle, bağımsızlık, cumhuriyet, laiklik, demokra-
si, emek ve barış düşmanlarıyladır.

Bu nedenle, ne AKP karanlığına teslim ola-
cağız, ne de çözümü darbelerde arayacağız.

Askeri darbe girişiminin, camilerden okunan 
ve halk üzerinde daha ağır bir diktatörlüğe va-

racak olan cihat çağrılarına dönüşmesi ile yeni 
bir kaotik ortama giriyoruz.

Bu sürecin görünen sonucu, eğer mücadele 
etmezsek açık bir diktatörlük, açık bir faşizm ve 
başkanlık rejimi olacaktır.

Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin halktan, 
emekten, barıştan ve demokrasiden yana güç-
leriyle birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

Örgütlü halkı hiçbir güç yenemez. Birbirimi-
ze güvenerek, bunu kanıtlayacağız.,

Bütün sömürücüleri, zalimleri, istismarcıları 
hayatımızdan kovacağız.

Kahrolsun Faşizm!

Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, De-
mokratik Türkiye!..

Fransa'da Halka Karşı 
Gerçekleştirilen Terör Saldırısını 
Lanetliyor ve Kınıyoruz

Ne Darbe, Ne Dikta! Yaşasın 
Bağımsız, Demokratik Türkiye
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, OHAL kararı üzerine 21 Temmuz 2016 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, her 
zaman darbelere karşı olmuş, demokrasinin 
vazgeçilmez olduğuna inanmıştır.

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen askeri 
darbe girişimi de Birliğimiz tarafından şiddetle 
kınanmıştır.

Ancak, darbe sonrası gidişat ayrıca endişe 
vericidir. Darbeyi fırsata çevirip, bir sivil darbe 
yapılması, rejimin daha da otoriterleştirilmesi 
kabul edilemez. Darbe girişimi, başkanlık yolu-
na giden bir fırsat olarak görülmemelidir.

Darbeyi gerekçe gösterip, halkın egemenli-
ğini kısıtlayacak, hukuku geri plana atacak “ola-
ğanüstü hal” gibi uygulamalara başvurulmasını 
doğru bulmuyoruz.

Bakanlar Kurulu’nun OHAL ilanı sivil dar-
be ile Başkanlık sisteminin Başkomutanlık adı 
altında uygulanması, kurumsallaştırılması an-
lamına gelmektedir. OHAL ile Meclis devre dışı 
bırakılmakta, hukuk askıya alınmakta ve tüm 
yönetim KHK’lara dayanarak Cumhurbaşkanına 
verilmektedir.

Darbe girişimi sonrası gerekli soruşturma 
ve araştırma süreçleri gerçekleştirilmeden, 
hukukun temel ilkeleri gözetilmeden yapılan 
kamudan görev almaların cadı avına dönüştü-
rülmesinden endişe duymaktayız.

Darbeciler demokratik hukuk devleti ölçüt-
lerine göre yargılanmalıdır. Gündeme getirilen 
“idam” gibi insanlık dışı bir cezanın tartışılması 
yerine hukukun üstünlüğü tesis edilmelidir. 

Ülkemizin 7 Haziran 2015 seçimlerinden 
bu yana içine çekilmeye çalışıldığı karanlık 
girdaptan çıkışı OHAL uygulamalarıyla değil, 
daha fazla demokrasi, laiklik, temel hak ve 
özgürlüklerin güvence altına alınması, yargıda 
bağımsızlığın sağlanması, evrensel hukuk ve 
adaletin tesisiyle mümkündür.

TMMOB’nin demokratik, özgür ve laik bir 
Türkiye için emek ve demokrasi örgütleriyle 
ortak mücadelesi sürecektir.

Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, De-
mokratik Türkiye!..

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

OHAL Değil,
Demokrasi İstiyoruz!
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Mimarlar Odasına Yönelik Baskılar 
Protesto Edildi

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube-
si’nin kullanımında bulunan Yıldız Sarayı Dış Ka-
rakol Binasının boşalttırılması ve Mimarlar Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu, Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticileri ve 
beraberindekilerin gözaltına alınmasını protesto 
etmek için 31 Mayıs 2016 Salı günü Ankara’da 
da eylem düzenlendi.

Akşam saatlerinde TMMOB önünde buluşan 
yüzlerce TMMOB üyesi Sakarya Caddesi’ne 
yürüdü ve burada bir basın açıklaması yapıldı. 
Basın açıklamasını TMMOB Ankara İl Koordinas-
yon Kurulu (İKK) Sekreteri Özgür Topçu yaptı:

Zorbalığa Diz Çökmeyeceğiz!
TMMOB Mimarlar Odası’nın Beşiktaş’ta bu-

lunan Kültür ve Turizm Bakanlığından kiraladığı 
Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nın boşaltılması 
için 30 Mayıs akşamı saat 17.50’de 31 Mayıs saat 
10.00 da binayı boşaltmaları için tahliye tebli-
gatında bulunulmuş, bugün saat 10.00’da ise 
kolluk kuvvetleri eşliğinde binanın tahliyesi için 
Mimarlar Odası Binası ablukaya alınmıştır. Yö-
neticilerimizin binaya girmesine izin verilmemiş, 
sokağa girmek isteyen arkadaşlarımız gözaltına 
alınmak istenmiştir. Bugün öğle saatlerinde 
ise binamız basılarak Mimarlar Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu, Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticileri ve üye-
lerimizin de içinde bulunduğu 15 arkadaşımız 
gözaltına alınmıştır.

Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası asma ve 
bodrum katları, 22    Ekim 2002 tarihinde ye-
nilenen protokol uyarınca binanın tahsis süresi; 
imza tarihinden itibaren kırk dokuz yıl olarak 
belirlenmiş ve 2051 yılına kadar kullanımı Mi-
marlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne 
verilmiştir. Yıldız Sarayı Kompleksi’nin Cum-
hurbaşkanlığı’na tahsis edilmesinin ardından; 7 

Aralık 2015 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
gönderdiği 227976 sayılı yazı ile Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi ile imzalanan pro-
tokolün tek taraflı olarak iptal edildiğini bildir-
miştir.

İstanbul Valiliği Beşiktaş Kaymakamlığı 
tarafından 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 
17:50’de; Beşiktaş İlçesi Yıldız Mahallesi’nde 
bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nin hizmet verdiği Yıldız Sarayı Dış Kara-
kol Binası Asma ve Bodrum katlarının 31 Mayıs 
2016 Salı günü saat 10:00’a kadar boşaltılması 
ve teslim edilmesi için tebligat yapılmıştır. Ay-
rıca; Kaymakamlıkça emniyete iletilen yazıda; 
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“tahliye işleminin söz konusu saatte yapılıp 
yapılmadığının her türlü güvenlik önlemi alına-
rak izlenmesi, tahliyenin yapılmaması durumun-
da zorla tahliye için çilingir, depo, yediemin vs. 
temin edilmesi, yer teslimi almak için görevlen-
dirilen personelin tahliye gününde hazır bulun-
durulması” istenmiştir.

Yaşanan süreç tam bir komedidir, fiyasko-
dur. Yargı sürecinde olan ve kesinleşmeyen bir 
karar tebliğ edilmiş, tebliğin üzerinden 24 saat 
dahi geçmeden zorla boşaltma kararı alınarak 
binanın kapıları kırılmış Mimarlar Odası yöneti-
cileri hukuksuzca gözaltına alınmıştır. 

Bizler biliyoruz ki bugün yaşananlar ideolo-
jik bir saldırıdır ve arakasında kimlerin olduğu 
bellidir. Gezi Direnişi’nin yıldönümünde ülke-
mizin emek ve demokrasi mücadelesinin temel 
taşlarından olan TMMOB örgütlülüğünü hedef 

almanın siyasal iktidarın rövanş duygularından 
başka bir anlamı yoktur. Hukuk tanımaz bir 
despotlukla yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor bu 
baskı ve şiddet uygulamalarına teslim olmaya-
cağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. 

Bu gün 31 Mayıs ve Gezi Direnişi’nin 3. yılı. 
AKP iktidarı tarafından Gezi direnişinin yıldönü-
münde örgütümüze yapılan bu saldırı tesadüf 
değildir. Halkın taleplerine, bilime ve aydınlığa 
karşı tutumu bugün kullanmakta olduğumuz 
bina basılarak TMMOB’den intikam almaya çalı-
şılarak devam etmektedir. TMMOB, doğamızın, 
kentlerimizin ve kamusal varlıklarımızın yağma-
sına, talanına karşı mücadelesini sürdürecektir; 
faşizme, diktatörlüğe ve baskılara asla teslim 
olmayacaktır.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

Ethem Sarısülük Ankara'da 
Vurulduğu Yerde Anıldı!

Gezi Direnişi sırasında 1 Haziran günü Anka-
ra’da polis Ahmet Şahbaz tarafından vurularak 
öldürülen Ethem Sarısülük, ölümünün 3’üncü 
yılında vurulduğu yerde anıldı. Ankara Emek 
ve Demokrasi Güçleri çağrısıyla yüzlerce kişi 
Sarısülük’ün vurulduğu Güvenpark’ta bir araya 
geldi.

Anmada konuşan Ethem Sarısülük’ün an-
nesi Sayfi Sarısülük, “Bizi bu hale katil Tayyip 
getirdi. Artık diyecek bir şey bulamıyorum, 
sadece ben oğlumu çok özledim. Onun ellerini 
tutmayı özledim” dedi.

Anne Sayfi Sarısülük’ün ardından Ankara 
Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıkla-
masını TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK) Sekreteri Özgür Topçu okudu.

Sarısülük ailesinin avukatı Kazım Bayraktar 
ise Ethem Sarısülük’ün komünist, devrimci ve 
genç bir işçi olarak ezilen halkların, işçi sınıfının, 
kadınların ve doğanın birikmiş öfkesini temsil 
ettiğini ifade etti.

Anma, müzik dinletisiyle son buldu.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri adına 
Özgür Topçu’nun yaptığı açıklamanın tam 
metni:

HAZİRAN DİRENİŞİNİ 3. YILINDA SELAMLI-
YORUZ

BURADAYIZ BİRARADAYIZ…

3 yıl önce Gezi Parkı’nın talana açılmasına 
karşı bir avuç insan tarafından başlayan inatçı 
direniş, Türkiye’nin hemen tüm illerine yayılan 
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bir halk isyanına dönüştü. Mesele sadece ‘üç beş 
ağaç’ değildi. Bu ‘üç beş ağaca’ dahi göz koyan 
neoliberal açgözlülüğe, kentlerin ve doğanın 
hayasızca talanına, emeğin vicdansızca sömü-
rülmesine ve tüm bunları gerçekleştirebilmek 
için ihtiyaç duyulan sınır tanımayan zorbalık ve 
despotizme karşı biriken öfkenin patlamasıydı. 

Sadece uzun yıllara yayılan toplumsal edil-
genliğin kulak çınlatıcı bir çığlıkla parçalanması 
bile rejimin tüm dengelerini altüst etti. Ortak 
bir program etrafında buluşup kökleşemediği, 
sağlam bir örgütsel karakter kazanamadığı için 
süreklileşmiş bir toplumsal harekete dönüşe-
medi belki. Ama o, artık hiçbir şeyin eskisi gibi 
yürüyemeyeceğinin tarihe düşülmüş görkemli 
bir şerhi olarak hak ettiği yeri aldı.

Haziran’da sokakları terk etmeyen kadınlar o 
alanlarda devşirdikleri özgüven ve cesareti ka-
dın cinayetlerine karşı giderek kitleselleşen bir 
mücadelenin harcı kıldılar.

Yaratıcılıklarıyla belleklere kazınan gençler, 
yılların neoliberal bireyci kültüründen Haziran’ın 
kolektivizm ırmağında yıkanıp arınmaya çalış-

tılar. Ethem’lerde simgeleşen gözü peklik ve 
adanmışlıkla tanıştılar.

Talepleriyle ve örgütlü bir şekilde Haziran’ın 
parçası olamayan fakat fiilen onun gövdesini 
oluşturan işçi sınıfı, şimdi karşı karşıya olduğu 
büyük saldırılara karşı bir yol açmaya çalışıyor. 
Geçen yılki metal fırtınası günlerinden de hatır-
layacağımız gibi yaptığı her hamle kırılsa da bu 
arayış yeni patlamaları mayalıyor alttan alta…

Haziran tüm toplumun ruhunu yıkayan, öz-
gürleştiren tertemiz bir havaydı. Bunu hep bir-
likte yaşadık gördük. En ciddi handikapları bile 
eriterek bir arada olduk. Tarihsel gericilik biriki-
mi gibi bir zincir bile o iklimde azımsanmayacak 
oranda eriyerek, halklar arasında Haziran’ın 
yarattığı o temiz havaya şimdi her açıdan daha 
fazla ihtiyacımız var. Bölgesel bir savaşın eşiğin-
de, eşi benzeri görülmemiş bir göç dalgasının 
gölgesindeyiz. İnsana, insanlığa herhangi bir 
nesne muamelesinin yapıldığı hoyratlıkların...                                     

Kürt sorununda çözüm sürecinin geldiği 
nokta, Savaş, yıkım, perişanlık, gözyaşı, göç ve 
ölümdür. Yaratılan çatışma ortamı, milletvekili 
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dokunulmazlıklarının kaldırılması ile de körük-
lenerek nefret ve duygusal kopuşa dönüşmek-
tedir. 

Dokunulmazlık ile ilgili düzenleme geçici 
olduğu için hırsızlık, yolsuzluk gibi suçlara karşı 
dokunulmazlık zırhı bundan böyle de devam 
edecektir. 

Yani; bütün bu süreç bir aldatmacadan iba-
rettir. 

İşçi sınıfı simsarlık bürolarıyla ilgili son dü-
zenlemeyle tüm tarihsel kazanımlarının gasp 
edilmek istendiği büyük bir saldırıyla karşı 
karşıya. Bu saldırı kıdem tazminatının tamamen 
gaspı, emeklilik yasasının değiştirilmesi ve diğer 
gasplarla birleşerek derinleştirilmek isteniyor. 
Onlarca yıla yayılan saldırılar şimdi büyük bir 
sıçramayla tamamlanmak isteniyor!

Kapitalizmin o kanlı yüzü iş cinayetleriyle 

açığa çıkmaya devam ediyor. Her işçi cinaye-
tinde Haziran’ın en ön saflarında korkusuzca 
dövüşerek ölümsüzleşen Ethem yoldaş Emeğin 
Yumruğu’nun tarihsel zorunluluğunu bir kez 
bir kez daha hatırlatıyor. Toplumsal çürümenin 
ulaştığı boyut ve bu çürümeyi derinleştiren 
politikalar artık burnumuzun direğini sızlatacak 
kadar keskin bir koku yayıyor. Kadın cinayetleri, 
taciz-tecavüz saldırısı hız kesmediği gibi çocuk-
ları bile içine alan bir derinleşmeyle sürüyor.

Doğanın talanı her derenin önüne kurulan 
HES’lerle, Cerattepe’de altın madeniyle ve ik-
tidarın rant projeleriyle gözü dönmüşçesine 
sürüyor. Cerattepe’de kurulan barikatlar, ışıklı 
meydanlar ve halkın dayanışmacı, birleşik ve 
örgütlü mücadelesinde haziran günlerini gör-
dük bir kez daha. Burjuva devlet tüm bunları 
sürdürebilmek için zorbaca bir biçimde rejimi 
değiştirmeyi tek seçenek olarak görüyor. En 
küçük bir basın açıklaması bile polis zoruyla 
sindirilmeye çalışılıyor.

Bizi nefessiz bırakan, boğan bir cendereye 
dönüşen o kadar çok şey var ki... Her biri yeni 
Haziran’ların tarihsel bir zorunluluğa dönüştü-
ğünü hatırlatan... 

Haziran İsyanı, başka bir dünya özlemini 
sokak sokak, barikat barikat dile getiren bir 
direnişti. Direniş içerisinde toprağa düşen genç-
lerimiz ise başka bir dünya özleminin ve iradesi-
nin sembolü oldular. 

Şimdi o günlerden daha karanlık bir tabloy-
la boğulmak isteniyoruz. Fakat biliyoruz ki en 
karanlık anlardan fışkırır hayatın aydınlığı, renk-
leri. Şimdi Haziran’daki o anlamları kana kana 
içmeye, çoğaltmaya dün olduğundan daha fazla 
ihtiyaç duyuyoruz.

Bizde bu güç var ve bu sokaklar yine Et-
hem’lerin cesareti, tutkusu ve aydınlık yürekle-
riyle ışıyacak.

ANKARA EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ
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Sivas Katliamında Hayatını 
Kaybedenler Anıldı

23 yıl önce 35 kişinin yakılarak öldürüldü-
ğü Sivas katliamı çeşitli kentlerde düzenlenen 
etkinliklerle bir kez daha lanetlendi. Ankara’da 
Kurtuluş kavşağında toplanan binlerce kişi 
Madımak Otel’de yakılarak katledilenlerin fo-
toğraflarını taşıyarak Kolej Meydanı’na yürüdü. 
TMMOB yöneticileri ve üyeleri de mitinge geniş 
katılım sağladı.

Kolej Meydanı’nda gerçekleştirilen miting ilk 
önce Madımak Katliamı’nda, Haziran İsyanı’nda 
ve devrim mücadelesinde hayatını kaybeden-
ler için yapılan saygı duruşu ile başladı. Saygı 
duruşunun ardından Tertip Komitesi adına 

basın açıklamasını Alevi Bektaşi Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başak yaptı. Başak 
22 yıldır Alevilerin canının, teninin maddi ve 
manevi varlığının yanmaya devam ettiğini, Ma-
dımak Katliamı’nın yarattığı bireysel, toplumsal 
travma ve buna bağlı ötekileştirme, asimile 
etme politikasının AKP tarafından hala devam 
ettirildiğini söyledi. Madımak Katliamı’nın Pir 
Sultan Abdal’a idam kararı veren zihniyetle 
aynı zihniyetin ürünü olduğunu belirten Başak 
katliamın sorumlularının yargılandığı davanın 
zaman aşımından düşürüldüğünü ancak insanlık 
suçlarının zaman aşımı kapsamına alınmaması 
gerektiğini bir kez daha söylediklerini ifade etti.
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İstanbul'da Gerçekleştirilen 
Saldırıyı Kınıyoruz!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, 7 
Haziran 2016 tarihinde sabah saatlerinde İs-
tanbul’da gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açık-
lama yaptı:

İstanbul Beyazıt’ta Vezneciler durağında 
Çevik Kuvvet ekiplerini taşıyan otobüse sabah 
saat 08:45 civarında bomba yüklü araçla saldırı 
düzenlendi. Resmi ağızlardan gelen ilk açık-
lamalara göre 11 yurttaşımız hayatını kaybetti 
36’sı ise yaralandı. Hayatını kaybeden yurttaşla-
rımızın aileleri ve yakınlarına başsağlığı yarala-
nan yurttaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.  

Son bir yıl içerisinde ülkemiz savaş kayıp-

larıyla kıyaslanacak boyutlarda ölümlerle kar-
şılaşmış yüzlerce yurttaşımız hayatını kaybet-
miştir. Ülkemizde çok ciddi bir güvenlik sorunu 
yaşanmakta olup, halkımız her güne yaşamla 
ölüm arasında uyanmaktadır. Kirli hesapların ve 
katliamların bedeli sürekli yurttaşlarımıza öde-
tilmektedir.  

İstanbul Üniversitesi, Büyükşehir Beledi-
yesi, hastane ve yurtların bulunduğu bölgede 
gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığımızı 
belirtiyor, insan hayatıyla ödenen bedellerin 
son bulduğu güzel yarınlara olan inancımızı 
diri tutmanın her zamankinden daha da önemli 
olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 

Yargı Sistemi Baskı Aracı 
Olmamalıdır!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 9 
Haziran 2016 Perşembe günü açıklama yaptı:

AKP dönemiyle hukuk sisteminin, bir ce-
zalandırma ve baskı aracı olarak kullanılması 
yoğunlaşmıştır. AKP iktidarı, kendi gibi dü-
şünmeyen herkese topyekûn bir savaş açmış 
durumdadır. İktidarın maşa olarak kullandığı 
fedaileri, iktidarın taşlarını yerinden oynatacak, 
“tehlike” olarak gördükleri kişiler üzerinde ça-
lışmaya başlamış, toplumsal muhalefet yaratı-
lan baskı ortamı içinde hukuksuzluğun hedefi 
haline getirilerek gözaltılar ve tutuklamalar ile 
etkisizleştirilmek istenmektedir. 

Adaletin keyfi bir şekilde kendinden ol-
mayanı cezalandırma şeklini alması sonucu; 
iktidarın gözünde muhalefetin tamamı suçlu 
olarak görülmektedir. Sosyal medya paylaşımla-
rı ve cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla; 
milletvekilleri, siyasi partiler, sivil toplum kuru-
luşları, meslek odaları, gazeteciler, gazeteler, 
köşe yazarları, karikatüristler, ünlü kişiler, reşit 
olmayan çocuklar, liseli ve üniversiteli gençler 

gibi toplumun tüm kesimleri iktidarca po-
tansiyel suçlu olarak görülerek suçlanmakta, 
yargılanmakta ve hukuksuz bir şekilde tutuklan-
maktadır. Suçun iktidar tarafından yaratılması, 
suçlamanın kendisidir. 

Sosyal medya paylaşımlarının suç unsuru 
olarak kullanılması, doğrudan ifade özgürlüğü-
ne yapılan bir saldırıdır. Düşünmenin, sorgula-
manın ve fikir beyanında bulunmanın suç olarak 
görülmesi aleni bir şekilde hukuk devleti anlayı-
şının terk edildiğinin bir göstergesidir. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 2 Mart 2016 
tarihli açıklamasına göre; Recep Tayyip Erdo-
ğan`ın cumhurbaşkanlığı sürecindeki yaklaşık 
1,5 yılda; 1845 kişiye cumhurbaşkanına hakaret 
suçlamasıyla dava açılmış, 845 kişi için kovuş-
turma izni verilmiştir. Görev süresinin ilk altı ayı 
içerisinde ise cumhurbaşkanlığına hakaretten 8 
kişi tutuklanmıştır. 

İddianamesi dahi henüz tamamlanmayan 
kişiler; kaçma, delilleri yok etme veya delil ka-
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rartma şüpheleri ile mahkemeye kadar tutuklu 
durumda bekletilebiliyor. Yargı sistemi böylece 
keyfileşmekte, bir baskı aracı haline gelmekte 
ve kişilerin toplumsal yaşama katılmalarını en-
gellemektedir. 

Dava süreci başlamamış kişilerin tutuklulu-
ğuna, kaçma şüphesi gerekçe gösterilmemeli-
dir. Sosyal medya paylaşımları, ifade araçlarının 
bir parçasıdır ve ifade özgürlüğü kısıtlanma-
malıdır. Cumhurbaşkanlığı makamı, diğer kamu 
yöneticilerinden ayrıcalıklı bir konumda de-
ğerlendirilmemelidir. Yargı sistemi, bir ceza ve 
baskı unsuru olarak kullanılmamalıdır. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Mesleki Dene-
tim Görevlisi Ayhan Erdoğan da sosyal medya 

paylaşımları nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına haka-
ret’ ile suçlanmaktadır. İddianamesi henüz ta-
mamlanmayan Ayhan Erdoğan, kaçma şüphesi 
ile 4 Mayıs’tan beri tutuklu bulunmaktadır. İka-
met ettiği, çalıştığı ve okuduğu yer belli olması-
na rağmen, Ayhan Erdoğan’ın tutukluluğu halen 
devam etmektedir. 

Yargı sisteminin, baskı mekanizmasına dö-
nüşmesinin engellenmesini talep ediyoruz!

Hukuksuz yargılamalara son verilmelidir!

Dava süreci başlamamış ve kaçma şüphesi 
bahanesiyle tutuklu bulunan tüm tutuklular 
derhal serbest bırakılmalıdır!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

15-16 Haziran'ın Işığında "Kölelik 
Düzeniyle Mücadele" Paneli Yapıldı

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK) ve DİSK Ankara Bölge Temsilciliği tara-
fından 15 Haziran 2016 Çarşamba günü “15 - 16 
Haziran’ın Işığında Kölelik Düzeniyle Mücadele” 
Panel/Forumu düzenlendi.

İMO KKM’de düzenlenen etkinliğe panelist 
olarak Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İrfan Türkkolu ve 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Anka-
ra Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün katıldı.

Etkinliğin açılışını İMO Ankara Şubesi Yöne-
tim Kurulu Sekreter Üyesi Özgür Topçu yaptı. 
Bugün kiralık işçilik, taşeron işçilik, esnek ça-

lışma gibi istihdam şekilleri ve özelleştirme ve 
kıdem tazminatı gibi politikalarla birlikte emek 
sömürüsünün yoğunlaştığı bir süreçte oldu-
ğumuzu belirten Topçu, bu yaşananların 1970 
Haziranında ve 2013 Haziranında olduğu gibi 
Haziran ruhuyla birleşik bir mücadele zemini 
yaratmaktan başka bir yolumuz olmadığını gös-
terdiğini söyledi.

Topçu’nun konuşmasının ardından Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ankara Bölge 
Temsilcisi Tayfun Görgün sözü aldı. Görgün, 
15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişinde neler 
olduğuna kısaca değindi ve direnişinin ardından 
bugünlere hangi dersler kaldığını ve bu mirasın 
ışığında önümüzdeki mücadeleyi nasıl verebile-
ceğimizi anlattı. 

Görgün’ün ardından sözü Metalurji ve Mal-
zeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet İrfan Türkkolu aldı. Türkkolu 15-16 Ha-
ziran Direnişinin ve sendikalılaşmanın mühen-
disler, mimarlar, teknik elemanlar açısından ne 
olduğu, TMMOB olarak bunun neresinde olun-
duğu ve olunması gerektiği hakkında konuştu.
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Atatürk Havalimanındaki Terör 
Saldırısı Protesto Edildi!

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekle-
şen terör saldırısını DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
29 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da da Yüksel 
Caddesi’nde bir araya gelerek kitlesel basın 
açıklaması yaptı. Ankara’da gerçekleşen eylem-
de basın metnini Ankara Tabip Odası’ndan Mine 
Önal okudu.

Ortak basın metni şu şekilde: 

ALIŞMAYACAĞIZ! TESLİM OLMAYACAĞIZ! 
SUSMAYACAĞIZ! 

28 Haziran akşamı Atatürk Havaalanı’nda 
yaşanan katliamı şiddetle kınıyor hayatını kay-
bedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı yurttaş-
larımıza acil şifa diliyoruz. 

Ortadoğu’nun bütün halkları olarak Katliam-

lara ve ölümlere alıştırılmaya çalıştırıldığımız, 
savaşın tüm boyutlarıyla hayatlarımızın her 
alanına nüfuz ettiği günlerden geçmekteyiz. 
Güvende değiliz, AKP iktidarda olduğu sürece 
de güvende olmayacağımızı biliyoruz. Mevcut 
tablo içerisinde uluslararası sermayenin ihti-
yaçları bağlamında savaşı evlerimize kadar 
getirenler için yayın yasağı, güvenlik zafiyeti, 
saldırıların analizi curcunasında sıradanlaştırılan 
insan hayatı kimsenin çıkar hesaplarının kurbanı 
haline getirilmeyecek kadar değerlidir. 

Uluslararası sermayenin Ortadoğu’yu ye-
niden şekillendirme üzerinde yaptığı hesaplar, 
bölgede atılacak adımların ve müttefiklerin 
belirlenmesindeki süreci bugüne taşıyan olgu-
ları yarattı. Özgür Suriye Ordusu’yla başlayan 
ve bugün IŞİD’e dönüşen süreç; tüm bu kirli 
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hesapların toplam sonuçlarından ve bölgedeki 
taşeronundan başka bir şey değildir. 

Ülkemizde ise mevcut siyasal iktidar eliyle 
büyük bir iştahla okunan savaş ve yıkım politi-
kaları kan ve barut hesaplarının bedelini bir kez 
daha halklarımıza ödetti. Suruç’la başlayan kat-
liamlar Diyarbakır’da, Ankara’da, Bursa’da ve en 
son dün yine İstanbul’da yaşananlarla birlikte 
yüzlerce insanımızın ölümüne ve yaralanmasına 
sebep oldu. 

Bir yılda, 17 bombalı saldırıda en az 294 kişi 
katledildi: artık yeter! 

Her geçen gün yeni bir katliamın yaşandığı 
ülkemizde iktidarın, bir kez dahi siyasi sorum-
luluk üstlenmemesi artık kabul edilemez bir 
noktaya ulaştı. 

Yolsuzlukların, hırsızlıkların, cinayetlerin 
gözler önünde yaşandığı günlerde gündemleri 
Suriye olanlar, besledikleri katillerin dönüp 
halkımızı vurmasını engelleyemiyorlar. Bedel 
ödeyen halkımızla, yöneten zümre arasında 
yaşamın her alanında hiçbir ortaklaşmanın 
bulunmadığı, katliamlar sonrası yapılan açıkla-
malardan dahi gözlemlenmektedir. Dün Kilis’te 
roket gölgesinde yaşamak istemediğini söyle-
yenlere saldıranlar, bugün onlarca yurttaşımızın 
yaşamını yitirdiği bir katliamın “abartıldığını” 
ifade ederken hiçbir kaygı taşımamaktadırlar. 

Ortadoğu’da ısrarla sürdürülen yanlış po-
litikalar sonucu bugün bizim topraklarımızda 
da can güvenliği ortadan kalkmıştır. Mevcut 
siyasal iktidar, ülkemizi uluslararası hesapların 
arenası haline dönüştürülmüş Ortadoğu satran-
cının piyonluğundan vazgeçmeyecek, beslediği 
çetelerin halklara yönelik katliamlarına sessiz 
kalacak, can güvenliği dahi kalmamış insanların 
tepkilerini ise en sert müdahalelerle yok etmeye 
çalışacaktır. Tüm bu tablo içerisinde ise devletin 
kolluk kuvvetleri halkımızın güvenliğini sağla-
mak yerine, Kıdem tazminatını savunan emek-
çilerin, Cerattepe’de talana karşı direnenlerin, 

Maraş’ta köylülerin, sokaklarda kadınların karşı-
sında durmaya devam etmektedir. Barış diyen 
akademisyenler, basın özgürlüğü diyen insan 
hakları savunucuları, gazeteciler, yazarlar tutuk-
lanmakta, halkın yan yana durması dahi siyasal 
iktidar için çok açık bir tehdit oluşturmaktadır. 
Ülkeyi yönetemez duruma gelen AKP iktidarının 
devamı için içerde dışarıda savaşı ateşleyerek, 
cihatçı terör örgütlerinin ellerini kollarına salla-
yarak sokaklarda, meydanlarda, havalimanların-
da katliamlar yapmalarına göz yummaktadır. 

Güvende değiliz ve bu koşullarda olmaya-
cağımızı da biliyoruz. Katliamları gerçekleşti-
renleri de, göz yumanları da, kucak açanları da 
tanıyoruz. Kendi çıkarlarından başka dertleri 
olmayan bu savaş bezirganlarının saltanatını 
başlarına yıkana kadar güvende olmayacağımızı 
biliyor, ölümlere alışmayı reddediyoruz. Sessiz 
kalmayacağız, hesabını soracağız. 

Yalnızca hayatta kalmak için değil, insanca 
yaşamak, kardeşçe yaşamak, yani demokratik 
bir ülkede yaşamak için bir araya gelecek; ülke-
mizin içinde bulunduğu karanlıktan çıkması için 
ihtiyacı olan “işaret fişeği”ni ateşleyeceğiz. 

Henüz dün söylediğimizi, bugün yeniden, 
üstüne basa basa tekrar ediyoruz: “Demokrasi 
için verilecek emeğimiz, uğruna direnilecek 
memleketimiz, faşizme ve diktatörlüğe teslim 
edilmeyecek düşlerimiz var!” 

Emek ve Demokrasi güçleri olarak bu güne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da, halklarımı-
zın sömürülmediği ve barış içinde yaşayabilece-
ği bir ülkeyi yeniden kurabilmenin mücadelesi 
içinde olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. 

DİSK ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU

TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU

TTB - ANKARA TABİP ODASI



RÖPORTAJR ö p o r t a j

Şantiye Günlükleri
Bize kendinizden bahseder misiniz?

Alpaslan ÇULCUOĞLU. 1960 Zonguldak do-
ğumluyum. 1983 yılında İ.T.Ü İnşaat fakültesinden 
mezun oldum. Şu anda Suudi Arabistanda SAUDİ 
BAYTUR’da proje müdürü olarak çalışmaktayım.

Uygulamasını yürütmekte olduğunuz proje 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Projemiz Suudi Arabistanın Petrolunun çı-
karılması ve işletilmesini sağlayan ARAMCO’nun 
çalışanlarına yapılan 228 villadan oluşmaktadır, 
inşaatın kaba kısmı daha önce yapılmış ve tasfiye 
edilmiş, biz kalan kısmı yapıyoruz. Toplam 116,000 
m2 inşaat alanına sahiptir, proje Dammam şehrin-
dedir. Proje bedeli 90.000.000 $

Genel olarak çalışma organizasyonunuz na-
sıl? Türkiye’den giden ve yerli işgücü ile ne oran-
da ve hangi pozisyonlarda görev alıyor?

Buradaki projede SAUDİ BAYTUR’un altında 
taşeronlar bulunmaktadır. Ana taşeron bir Türk 
firma olan AKON’dur. Aramco’nun sözleşme 
şartnamesi gereği Türkiye’ye göre oldukça fazla, 
teknik personel gerekmektedir. (Kalite kontrol-dö-
küman kontrol- iş güvenliği- teknik ofis) Şantiyede 
toplam 1400-1500 kişi çalışmakta olup bunun 250 
kişi staf kadrosudur. İşçilerin %50 Türk %50 Hint- 
Pakistan- Nepal- Filipinli işçilerdir. 

Şantiyenizde ya da genel olarak uygulamasını 
yürütmekte olduğunuz projeyi sizin açınızdan 
ilginç ya da farklı kılan yanlar var mıdır, nelerdir?

Benim ilk yurtdışı işim olduğu için diğer ülkeler 
ile bir mukayese yapma şansım yok. Ama Türkiye 
ile mukayese yaparsam haddinden fazla bürokrasi 
ve prosödür olduğunu, bunun karşılığında Türki-
yeden daha kaliteli imalat yapıldığını söyleyemem. 
İşler bu bürokrasiden ,sıcaktan, nemden, ve genel 
alışkınlıktan dolayı oldukça yavaş gidiyor. Türk 
işçilerin iş verimi diğer ülkelere göre oldukça yük-
sek, buna bağılı olarak ücretleri de yüksek. İdare 
iş ve işçi emniyetine çok fazla önem veriyor ve bu 
konuda taviz vermiyor, Türkiye bu konuda buraya 

göre çok geri. Yemekhaneler, yatakhanelerin im-
kanları ve şartları hijyeni tamamen kontrol altın-
dadır. Diğer kurumlarda nasıldır bilmiyorum ama 
Aramco’da çalışanların parası engeç ayın 20’sinde 
ödenmek zorunda yoksa devlet firmanın banka 
hesaplarını durduruyor.

Yurtdışında proje yürüten bir inşaat mühen-
disi olarak faaliyet kolunuzda ya da diğer bilgi 
sahibi olduğunuz şantiye mühendisliği alanların-
da artılar ve eksiler olarak dünya ile mühendisli-
ğimizi kıyaslama imkânınız oldu mu? Bu konuda 
ülkemiz teknik kadroları ne tür eleştiri ya da 
övgüyle karşılaşıyor?

Bir önceki maddede anlattığım gibi diğer 
ülkeleri bilmiyorum ama Türkiye’nin mühendislik 
ve yöneticilik açısından (hem şantiye hemde-ida-
re-proje) daha iyi olduğu kanısındayım. Türkiye’de 
insiyatif kullanılıyor ve işi çözmek için uğraşılıyor. 
Burada özellikle Suudi olmayanlar işi uzatıp maaş 
almak için sorun çıkarıyor. (kontrolluk – müşavirlik 
teşkilatında çalışanlar)

Kalite kontrol açısından burada çalışanların 
şartnamelere daha hakim olduğuna inanıyorum 
ve sıkı takip var. Fakat ufak sorunlarda  çok sabit 
fikirliler. Çabuk karar verip işi çözemiyorlar. Kural-
lara çok bağılılar.

Ülkemiz inşaat mühendisliği faaliyetlerini 
yurtdışı ihalelerinde cazip kılan unsurlar sizce 
nelerdir?

Tek kelime ile para. Burada alınan ücretleri 
Türkiye’de alınma ihtimali yok.

Yurtdışında çalışmak bir inşaat mühendisinin 
mesleki gelişim ve görgüsü açısından ne gibi 
avantajlar ve dezavantajlar içeriyor?

Bu konuda sadece Suudi Arabistan için söyle-
yebilirim 

Dünya standartlarına ve teknik şartlarına bağılı 
olarak iş yapma beceri ve tecrübesi kazanmak.

Diğer ülke insanlarıyla tanışmak onların kültü-
rü ve çalışma geleneklerini öğrenmek.
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Sabırlı olmayı öğrenmek!!!

Şartname ve standartlara uymayı öğrenmek (en 
zorlandığımız 1.konu)

İş ve işçi emniyeti konusunun önemini anlama (en 
zorlandığımız 2.konu)

Şantiyenizin arka planından bahsedebilir misiniz? Yemek, 
mesai dışı vakitlerin değerlendirilmesi, lojistik, yaşam 
alanları ve sair konulara dair uygulamalarınızda nasıl çözüm-
ler ürettiniz?

Suudi Arabistanın sosyal hayat oldukça az özellikle aile 
olarak gelmediyseniz daha da zor. Şantiyemize Bahrein’e yakın 
olması bizim açımızdan bir şans. Bahrein Suudi Arabistan’a 
göre daha serbest olduğu için vize sorunu olmayan çalışanlar 
boş vakitlerinde Bahrein’e gidip vakit geçirebiliyor.

Yemek konusunda daha çok bütün dünya yemeklerini 
bulabileceksiniz ama restoranlar oldukça pahalıdır. Diğer ucuz 
yemeklerde genelde hint ve uzak doğuya uygun.

Oldukça fazla Türk lokantası/ kebapçısı var

Birde çok fazla Türk berber var

Türkler genellikle Antakyalı çünkü arapça biliyorlar ve bu-
rada iyi para kazandıklarını söylüyorlar.

Şantiye yemekhanemiz oldukça iyi temiz çok çeşitli yemek 
çıkıyor, uzak doğulu yemekhanesi ayrı, Türklerin yemekhanesi 
ayrı.

İşçi yatakları gayet güzel ve Aramco tarafından kontrol 
ediliyor, eğer çok fazla kişi yatıyorsanız mutlaka düzeltilmesi 
isteniyor. İşçi sağlığı için oldukça iyi. Şantiyede mutlaka bir 
hemşir ambulans ve acil mudahele ekipmanı bulunuyor.

Sosyal yaşam havanın çok sıcak olmasından dolayı akşam 
8/9’dan sonra sahilde oturmak ya da AVM’lerde klimalı ortam-
da gezmek olarak diyebilirim. Sıcağa dayanıyorsanız denize 
her zaman girebilirsiniz, tabi üstünüze bir T-shirt alıp giyme-
nizde fayda var.

Şantiye yaşamının zorluklarını çalışma yaşamı koşulları 
özelinde değerlendirmeniz mümkün mü? 

Şantiye yaşamı Türkiye’ye göre çok farklı değil. Fakat 
havanın çok sıcak ve nemli olmasıbüyük sorun. Temmuz 18 
gölgede 44 güneşte 48 derece, nem: durulamaz vaziyette 9 
kişi bayıldı, çalışma saati sabah 5 öğlen 11, öğleden sonra 3-7. 
Sosyal yaşam çok fazla olmadığı için para biriktirmek için mü-
kemmel.

Genel olarak “yurtdışı şantiyeleri ücretli çalışanlar”ının 
yurtdışında çalışmaya karar vermesinde hangi koşul ve se-
bepler etkili oluyor?

Para

Yurtdışına ucuz işgücü götürdüğümüzü düşünüyor mu-
sunuz?

Burada çalışanalar açısından bakarsanız mühendis ve yö-
netici kadro gelişmiş ülkelere göre Türk mühendisler %20 gibi 
az maaş alıyor. Uzak doğu çalışanlara göre 100% fazla maaş 
alıyor. Bu bakımdan iyi durumda.

Çalışanlar açısından Türk işçiler yüksek maaş alıyor, ustalar 
yaklaşık 2000 dolar/ay uzak doğulu ve diğerleri 1000 dolar/ay 
ama verimlilikte yaklaşık maaşları ile doğru orantıda. Yabancı 
işçiler daha uyumlu Türk işçiler daha kaprisli ve sorun yaratıcı. 
ucuz iş gücü sadece avrupaya göre ucuz.

Yabancı ülkelerin yasaları, yapım şartnameleri ya da işve-
ren ile yapılan sözleşmeler işin yapım aşamasında bu konuda 
alınan (danışmanlık hizmetleri) konusunda, yeni girişimciler 
aydınlatacak, dikkat edilmesi gereken neler var?

Müteahhitlik konusunda oldukça fazla girişimci var ve çoğu 
da başarılı fakat aynı şeyi proje ve müşavirlik için söylemek 
zor. Bu alanındaki Türk firmalarının daha girişimci olmaları 
gerekir ve bence türkler bu konuda başarılı olabilir. Bizim iyi 
yönümüz aceleci, pratik, hızlı olmamız. Kötü yanımız sabırsız,-
kurallara ve şartnamelere uymuyor olmamız. İkisinin ortasını 
bulursak oldukça iyi olacağı kanısındayım.

Suudi Arabistan’da iş alacak girişimcilerin mutlaka bura-
nın şartlarını iyi öğrenmesi ve ona göre teklif vermesi gerekir. 
Yoksa sonu hiç hoş olmaz. Türkiye şartlarına göre teklif verip 
burada iflas eden çok türk firma var.

Önerim:

1. Tüm teknik ve idari şartnameleri iyi okusunlar ve ‘’ko-
lay hallederiz’’ asla demesinler.

2. Malzeme fiyat ve ödemesini iyi öğrensinler

3. Yazışmayı çok iyi öğrensinler

. 4 İnglizceyi çok iyi bilen mühendis ve idari kadronun 
yanında avukat bulundursunlar.

. 5 İşçi verimini Türkiye’ye göre düşünmesinler

. 6 İşçi sağlık ve güvenlik şartnamesini tam 
uygulanacağını unutmasınlar.

Yurtdışında çalışmak isteyen bir mühendisin, sosyal gü-
vence, ücretler, izin ve sair çalışma açısından firma ile yapa-
cağı sözleşmesinde nerelere dikkat etmesi gerekli?

Bu konuda çalıştığım firmada her şeyin olumlu olduğunu 
söyleyebilirim, ayrıca Suudi Arabistan’da da bu konuda devle-
tin ve kurumların Türkiye’den daha iyi işlediğini söyleyebilirim.
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tirdiğine dikkat çeken Çakar, yasanın vatandaşa 
faturasını “5 kalem bedel 100 liralık elektrik 
faturasının 36 lirası” diye özetledi. Çakar halkı, 
çıkarılan yasaya karşı dava açmaya çağırdı. 9 
Temmuz 2016 - Evrensel

Kaçak Saray’a 2016 bütçesinden ayrılan 434 
milyon liralık ödenek, aktarımla 712 milyona 
çıkarıldı. Ek ödeneğin Erdoğan ailesi için yap-
tırılacak yeni konutun inşasında kullanılacağı 
iddia edildi. 10 Temmuz 2016 - Birgün

Mardin’de tutuklanan ve İzmir’deki Şakran 
Cezaevi’ne gönderilen çocuklar için 40 yıl hapis 
cezası istendi. Dargeçit’te silah ve patlama ses-
leri üzerine eve sığınan çocuklar, özel harekât 
timlerince yapılan baskında gözaltına alındı. 
Kriminal raporda silah kullanmadıkları belirlense 
de “ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek” 
ve “örgüt üyeliği” iddialarıyla tutuklandı. 11 
Temmuz 2016 – Cumhuriyet

Gaziantep’te 2014 yılında 2 örgüt militanıyla 
gözaltına alınan IŞİD’ın infazcısı Ahmet Güneş’in 
tutuklu yargılanırken önce tahliye edilip, sonra 
cezaya çarptırılıp ‘iyi hal’ indirimi uygulandığı 
ortaya çıktı. 11 Temmuz 2016 – CNNTURK

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), güney-
doğuda yapılan operasyonlar sırasında sivillere 

TBMM Cinsel Suçları Araştırma ve Önleme 
Komisyonu’nda Türkiye’nin kanayan yarası olan 
cinsel taciz sonrası mağdurların tacizcileriyle 
evlendirilmeleri konusunda acı gerçek ortaya 
çıktı. Cinsel suç davalarına bakan Yargıtay 14. 
Dairesi Başkanı Mustafa Demirdağ, resmiyete 
yansıyan bu tür evlilik vakalarının sayısının 3 bin 
civarında olduğunu açıkladı. 8 Temmuz 2016 - 
Milliyet

34 OECD ülkesi arasında istihdam oranının 
en düşük olduğu ülkeler Türkiye ve Yunanistan 
oldu. Türkiye’de, işsizlik oranı ise yüzde 10.4. 
Avrupa’da yaşanan ekonomik krizden derin 
yara alan ülkelerden sonra işsizliğin en fazla 
olduğu ülke Türkiye oldu. OECD verilerine göre 
Yunanistan yüzde 24.4 ile işsizliğin en fazla 
olduğu ülke olarak kayıtlara geçti. Kriz mağdur 
İspanya’da yüzde 20.4 ile ikinci sıraya yerleşir-
ken, üçüncü Portekiz’de işsizlik oranı yüzde 12.1, 
dördüncü İtalya’da ise bu oran yüzde 11.6 oldu. 
8 Temmuz 2016 – t24

Meclisten AKP’li vekillerin oylarıyla geçen, 
Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u değerlen-
diren Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı 
Turhan Çakar, elektrikten alınan 5 kalem bedele, 
yasal zırh getirildiğini söyledi. Çakar, yasa-
nın Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çekti. 
AKP’nin elektrik şirketlerinin isteğini yerine ge-

Gerçek Gündem
3 Bin Taciz Evliliği Var

Türkiye İşsizlikte Dünya'da İlk 5'te!

Elektrik Piyasası Kanunu'ndaki 
Değişiklik: Şirketler İstedi, AKP 
Kırmadı!

Kaçak Saray'a 434 Milyonluk Ödenek 
Yetmedi, Bütçe 712 Milyona Çıkarıldı!

Sokağa Çıkma Yasağında Bir Eve 
Sığınan 4 Çocuğa 40 Yıl Hapis İstemi

İnfazcı IŞİD'ciye Önce Tahliye Sonra 
'İyi Hal' İndirimi

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türkiye, 
Sivil Ölümlerin Araştırılmasını 
Engelliyor!
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Malatya’da sokağa çıkan grupların, Alevile-
rin çoğunlukta yaşadığı Paşaköşkü Mahallesi’ne 
yönelik saldırı girişimleri devam ediyor. Araçlar-
la gün boyu mahallelilere hakaret edip provo-
kasyon girişiminde bulunan grup, ilerleyen saat-
lerde mahalleye saldırdı. Mahalle Camii önünde 
toplanan mahallelilerin karşılık vermesi üzerine 
arbede yaşandı. 17 Temmuz 2016 – Evrensel

Adalet Bakanlığı, darbe girişiminin ardından 
cezaevlerindeki siyasi tutuklu ve hükümlülere 
ikinci bir emre kadar avukatlarıyla görüşme 
engeli getirdi. Avukatlar cezaevlerinde telefonla 
görüş hakkının da ‘telefon bozuk’ gerekçesiyle 
engellendiğini belirtti. 18 Temmuz 2016 - Cum-
huriyet

Darbe girişiminin ardından Tayyip Erdo-
ğan’ın çağrısıyla Artvin Hopa’da bir grup so-
kağa çıktı. Hopa halkını provoke etmek isteyen 
gruba karşı ilçesini savunmak isteyen mahalleli-
ye polis saldırdı. Polis Hopalılara “darbeye te-
şebbüsten” yargılanacaklarını söyledi. Saldırıda 
12 kişi gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. 18 
Temmuz 2016 - Cumhuriyet

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), 15 
Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen 
soruşturma kapsamında “paralel yapıya finans-
man desteği sağlayan ve paralel bağlantısı 
tespit edildiği” iddia edilen 8 üniversiteye daha 
kayyım atanması için harekete geçtiği belirtildi. 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da aralarında anao-
kulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin yer aldığı yak-
laşık bin özel okula daha kayyım atanması için 
çalışmalara başladı. 19 Temmuz 2016 – t24

yönelik hak ihlallerinin soruşturulmasının hükü-
met tarafından engellendiğini söyledi. 11 Tem-
muz 2016 – t24

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, Rama-
zan’da Meclis bahçesinde verdiği 850 kişilik 
‘görkemli’ iftar yemeğine ilişkin verilen soru 
önergesine yanıt geldi: “Açık alanda mütevazı 
bir yemekti.” 12 Temmuz 2016 - Diken

Terörle mücadelede görev alan personeli 
kapsayan kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan tara-
fından onaylandı. Yasa terörle mücadele eden 
askeri personeli koruma altına almayı kapsıyor. 
13 Temmuz 2016 - Haberturk

İçişleri Bakanlığı, 10 Ekim’in katliam olmadı-
ğını söyleyerek tazminat taleplerini karşılamaz-
ken Danıştay 15. Dairesi, 11 Kasım 2013 tarihinde 
El Kaide’nin İngiltere Konsolosluğu’na yönelik 
saldırısında hayatını kaybeden Nazmiye Cırık’ın 
yakınlarına tazminat ödenmesine hükmetti. 14 
Temmuz 2016 – sendika.org

Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK), çocuğun cinsel yönden istismarını dü-
zenleyen 103. maddesinin birinci fıkrasındaki 
“15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı 
gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel 
istismar sayılacağına” ilişkin hükmü iptal etti. 14 
Temmuz 2016 - Haberturk

Malatya'da Alevi Mahallesine Saldırı

Cezaevlerinde Siyasilere Baskı

Hopa'lı Yurttaşlar Darbe 
Destekçiliğinden Tutuklandırlar

Darbe Girişimi Soruşturması; 8 
Üniversiteye Kayyım Atanacak

Meclis Başkanı Kahraman'ın 850 
Kişilik İftarı Meğer 'Mütevazi'ymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TSK 
Personel Kanunu'nu Onayladı

Danıştay'dan Emsal Karar: Katliamda 
Zarar Görenlere Tazminat Sosyal 
Devletin Gereği

AYM, Cinsel İstismarda '15 Yaş' Kuralını 
İptal Etti








