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19 Ocak 2015 tarihinde Mamak 
Duralialıç Mahallesi 928 Cadde-

deki 8 ve 14 numaralı binaların 
arasında yapımı devam eden in-
şaatın kazı çalışmaları sırasında 
937. Sokak’ta bulunan asfalt yol 
çöktü. Ayrıca, mahallelinin su 
ihtiyacını karşıladığı su borusu 
da patladı.
Aynı gün şubemiz bilirkişileri 
olay yerini incelemeye gitti ve 
inceleme sonucunda olayla ilgili 
rapor hazırladı:

TMMOB Sözünü Söylüyor
Torba yasa kapsamın-

da değiştirilmek istenen 
TMMOB yasası kapsamında 
TMMOB örgütlülüğü 14 
Şubat 2015 tarihinde ola-
ğanüstü genel kurul çağrısı 
yaptı. 9 Şubat’ta başlatıla-
cak yürüyüşler 14 Şubat’ta 
Ankara’da olağanüstü genel 
kurulda birleşecek ve TM-
MOB tasarıya karşı sözünü 
örgütlü gücüyle bir kez daha 
haykıracak . Tüm üyelerimizi;  
meslektaşlarımıza  mesle-
ğimize, örgütlülüğümüze, 
ülkemizin geleceği ve TM-
MOB’ye sahip çıkmak için 14 
Şubat’ta ki olağanüstü genel 
kurula çağırıyoruz.   

Je suis Charlie!
Katliamların yaşandığı ve 

katillerin aklandığı bir sü-
reçle başladı yeni yıl. Charlie 
Hebdo dergisinde yaşanan 
katliam resmin bütününe 
bakmadan yapılan yorum-
lar gerçeği görmekte akıl 
çelmeleyici bir rol üstlen-
mekte. Katliamı gerçekleş-
tirenlerin dini referanslarla 
hareket etmeleri; meseleyi 
salt dini temellerle açıklama 
kolaylığına kaçmaya sebep 
olmaktadır. Oysaki bizzat 
Fransa’nın ÖSO›ya asker ve 
mühimmat desteği gönder-
mesi görmezden gelinemez. 
Halklar üzerinden çıkar 
hesapları yapanların silahın 
kendilerine doğrulduğunda 
mağduru oynadıkları durum 
hepimiz için bilindik bir 
senaryodur. 

Hrant Dink cinayetinin 8. 
yılında asıl faillerin değil te-
tiği çekenlerin 
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 TMMOB Örgütlülüğüne: AKP’nin TMMOB Yasası değişikliğine karşı sözümüzü 
söylemek üzere 14 Şubat’ta Ankara’da buluşuyoruz. 

İMO
Ankara Şubesi

 Mamak’ta Yol Göçtü

 sayfa  5

 sayfa  12
Ankara Su Kongresi ve

 Kayıp Dereler
Sergisi

 sayfa  26

Ülkenin ve halkın yararı doğ-
rultusunda meslek alanı ve 
meslektaşlarının, eşitlik, özgür-
lük, demokrasi için ve halktan 
yana mücadelenin sesi olan 
TMMOB, yüreği ve beyni ülke-
sinden ve halkından yana olan 

tüm üyeleriyle, TMMOB yasa 
değişikliğine yönelik tek yürek 
oluyor.

14 Şubat 2015 tarihinde yapı-
lacak TMMOB Olağanüstü Genel 
Kurulumuzda hep birlikte karar 
alıyor, sözümüzü söylüyoruz.

Tarih: 14 Şubat 2015 
Saat: 10.00 
Adres: TMMOB İnşaat Mühen-

disleri Odası 
Teoman Öztürk Toplantı Salo-

nu Necatibey Caddesi No: 57 
Kızılay Çankaya Ankara
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 Afyon Temsilciliği “Riskli
 Yapı Tespiti ve Yapılardaki
 Hasarların Tespitinde
 Dikkat Edilecek Hususlar”
Paneli

 İMO Ankara Şubesi Afyonkara-
hisar Temsilciliği’nde 15 Ocak 2015 
tarihinde “Riskli Yapı Tespiti ve 
Yapılardaki Hasarların Tespitinde 
Dikkat Edilecek Hususlar” konulu 
panel düzenlendi. Afyon Kocate-

pe Üniversitesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü Öğretim Üyelerinden 
Doç. Dr. Ali Ergün’ün yönlendirdi-
ği panele Afet İşleri Genel Müdür-
lüğü Deprem Araştırma Dairesi 
Deprem Mühendisliği Şubesi Eski 
Müdürü Yük. İnş. Müh. Nejat Ba-

yülke, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı 
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü’nden 
İnş. Müh. Serdar Cenikli ve İMO 
Afet Riskli Alanlar Komisyon Üyesi 
İnş. Müh. Erdoğan Balcıoğlu pa-
nelist olarak katıldı. 

İnşaat Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi’nden Şube Sekreter 
Yardımcısı Murat Karacaoğlu’nun 
da katıldığı panele Afyon Kocate-
pe Üniversitesi’nden Prof. Dr. İs-
mail Demir, Doç. Dr. Osman Ünal, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin 
çeşitli birimlerinde çalışan inşa-

at mühendisi üyelerimiz, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel 
İdaresi, Afyonkarahisar Belediyesi, 
yapı denetim şirketlerinde görev 
alan inşaat mühendisi üyelerimiz 
ve serbest büroları bulunan 60’a 
yakın üyemiz katıldı. 

 Ankara’nın Dereleri
Fotoğraf Sergisi

 7-8-9 Kasım 2014 tarihlerinde 
gerçekleştirilen Sürdürülebilir 
Yaşam Film Festivali kapsamında 
Ankara’nın Dereleri Fotoğraf Ser-

gisi düzenlendi. 

 Enerji Kimlik Belgesi
 Eğiticilerin Eğitimi

 Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği ve Enerji Kimlik Bel-
gesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuru-
luşlara Verilecek Eğitimlere Dair 
Tebliğ uyarınca Enerji Kimlik Bel-
gesi Uzmanlığı Eğitimi vermeye 
yetkili olan oda merkezimiz, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı ile bir-
likte Ankara’da Enerji Kimlik Bel-
gesi Eğitici Eğitimi düzenledi.

13-14-15 Ekim 2014 tarihleri ara-
sında düzenlenen eğitime, İMO 
şubelerinden 27 yönetici ve şube 
çalışanı inşaat mühendisi katıldı. 

İMO Ankara Şubesi’nden de Şube 
Sekreter Yardımcısı Erkal Tülek 
ve Araştırma Görevlileri Eylem 
Gümüş ile Sidar Avcı katıldı.

Eğitim, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü eğitmenlerince ve-
rildi. Eğitim süresince binalarda 
enerji performansı mevzuatı 
anlatıldı ve enerji kimlik belgesi 
hazırlanmasına ilişkin uygulamalı 
eğitim yapıldı.

Bu eğitim ile 27 yönetici ve 
şube çalışanı inşaat mühendisi 
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı 
Eğitimi vermeye hak kazandı.

HABERLER

Düzenleyicileri arasında İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şube-
si’nden Hasan Akyar, Okan Çağrı 
Bozkurt ve Onur Bektaş’ın yer 
aldığı sergi açılışı 7 Kasım 2014 
Perşembe günü TED Üniversitesi 
Kongre Salonu’nda yapıldı. 

İlk defa izleyici ile buluşan Er-
man Tamur’un koleksiyonundan 
oluşan Ankara Dereleri Fotoğ-
raf Sergisi açılışına İMO Ankara 
Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş 
da katıldı. Açılışta İMO Ankara 
Şubesi standı kuruldu ve stant-
ta Sudaki Suretler belgesel fi-
limi, ajanda ve Mukavim Haller 
fotoğraf yarışmasının katalogu 
dağıtıldı. 

 Kamulaştırma Bilirkişileri
Toplantısı

 2015 yılı Ankara il ve ilçelerinde 
kamulaştırma bilirkişiliği alanında 
görev yapacak olan üyelerimizle 
13 Ocak 2015 Salı günü Rüştü 
Özal Salonu’nda toplantı yapıldı.

Toplantıya Şube Başkanı Selim 
Tulumtaş, TMMOB Bilirkişi Kurulu 
Üyesi Macit Öncel, Şube Sekreter 
Yardımcısı Murat Karacaoğlu ve 
kamulaştırma bilirkişileri katıldı.

Toplantı da konuşan Şube Baş-
kanı Selim Tulumtaş, bilirkişilere 
çalışmalarında başarılar diledi.  
Bilirkişiliğinin önemi, bilirkişi- oda 

ilişkileri ve bilirkişilerin adliyeler-
deki faaliyetleri konusunda dik-
katli olmalarını, mesleğimize ve 
odamıza yakışır tavırlar sergile-
meleri gerektiğini ifade etti. 

TMMOB Bilirkişilik Kurulu Üye-
si Macit Öncel ve Şube Sekreter 
Yardımcısı Murat Karacaoğlu ise 
2015 yılında bilirkişilerin yapa-
cakları çalışmalarda izleyecekleri 
yollar hakkında bilgiler aktardı ve 
bu toplantıların her on beş günde 
bir yapılması gerektiği belirtildi. 

Toplantı sonunda çalışmaları 
yönlendirmek amacıyla beş kişilik 
komisyon oluşturuldu.
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Ankara İçmesuyu Paneli
 Ankara Kulübü Derneği ve İMO 

Ankara Şubesi’nin düzenlediği 
“Ankara İçme Suyu Paneli” 27 Ey-
lül 2014 Cumartesi günü Abidin-
paşa Köşkü - Ankara Kültür Sanat 
ve Sergi Evi’nde gerçekleştirildi. 
Oturum Başkanlığını İMO Ankara 
Şube Başkanı Selim Tulumtaş’ın 
yaptığı panele konuşmacı olarak 
eski ASKİ Genel Müdürü Levent 
Tosun, Yüksek İnşaat ve Çevre 
Mühendisi Hasan Akyar, İnşaat 
Mühendisi Gökhan Marım, Yüksek 
İnşaat Mühendisleri Onur Bektaş 
ve Okan Çağrı Bozkurt katıldı.

Panelistlere söz vermeden 
önce konuşan Selim Tulumtaş, 
İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
Anayasa’da tanımlanan ve ya-
sayla kurulmuş kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek odası ol-
duğunu ve ana yönetmeliğinde 
kuruluş amacı maddesinin ül-
kenin ve halkın yararı doğrul-
tusunda ibaresi ile başladığını, 
bu anlamda İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın bir meslek odası olma-
sına karşın mesleki çıkar nokta-
sında dahi ülke ve halk yararını 
önceleyen bir anlayışa sahip ol-
duğunu belirtti. Bu nedenle bu 
anlayışa sahip olanlarla koşulsuz 
şartsız birlikte olmanın, bilgi ve 
deneyimi paylaşmanın önemli 
ve değerli olduğunu söyleyen 
Tulumtaş, bu panelin bir yönüyle 
de bu birlikteliğin bir sonucu ol-
duğunu belirtti. Ankara’nın uzun 
yıllardır kentleşmeyi bina, ulaştır-
mayı otomobil ve altyapıyı göze 
görünür yapılar olarak gören bir 

anlayışla yönetildiğini, plansızlık 
ve programsızlığın her alanda 
kendini hissettirdiğini belirten 
Tulumtaş, ülkemiz açısından da 
plansızlığın olduğunun altını çiz-
di. Aralık ayının ikinci haftasında 
Su Çalışma Gurubumuzun yürü-
tücülüğünde içmesuyunun yanı 
sıra suya ilişkin diğer altyapıların 
uzmanları tarafından tartışılacağı 
“Ankara Su Kongresi” düzenlene-
ceğini duyuran Tulumtaş, kongre 
davetinde bulundu. Tulumtaş 
sözlerini “İnşaat Mühendisleri 
olarak söyleyecek sözümüz ve 
ocakta közümüz olduğunu, sö-
zün çoğaltılması sözün harlan-
ması için birlikte olmanın nefes 
olmanın öneminin altını bir kez 
daha çiziyorum, duyarlılıkları 
geliştirmenin hepimizin görevi 
olduğunu sizlerle paylaşıyorum” 
diyerek sonlandırdı.

Panelde Levent Tosun Anka-
ra içmesuyu tarihini ve ASKİ’yi, 
Hasan Akyar Ankara’da kuraklık-
lar-taşkınlar ve Çubuk 1 Barajı’nı, 
Gökhan Marım Ankara içmeusu-
yu, Kızılırmak projesi ve Gerede 
sistemini, Onur Bektaş ve Okan 
Çağrı Bozkurt ise Ankara içmesu-
yu veri tabanı çalışmalarını anlattı.

İlginin oldukça yüksek olduğu 
panelde, izleyiciler yorum ve so-
ruları ile panele doğrudan katı-
lımda bulundular.  Son dönemde 
önemli bir gündem maddesi ha-
line gelmiş olan Ankara suyuna 
dair sağlık açısından endişelerin 
dile getirildiği bu bölüm oldukça 
renkli ve heyecanlı tartışmalara 
ve paylaşımlara neden oldu.

Mesleğe Merhaba Etkinliği
 İnşaat Mühendisleri Odası An-

kara Şubesi 8 Kasım 2014 Cumar-
tesi günü İMO Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde, mesleğe yeni katılan 
üyelerimizi tebrik etmek, aramız-
daki dayanışmayı pekiştirmek, 
meslektaşlarımızın birbirleriyle 
iletişimini kuvvetlendirmek ve te-
mel mesleki konularda bilgi akta-
rımını sağlayabilmek için Mesleğe 
Merhaba etkinliği düzenledi. 

Etkinlik İMO Ankara Şubesi 
Başkanı Selim Tulumtaş’ın açı-
lış konuşması ile başladı. Zor bir 
eğitim süreci sonrasında alınan 
diplomalarla inşaat mühendisli-
ği unvanına, inşaat mühendisleri 
odasına üye olarak da ülkemiz-
de inşaat mühendisliği alanında 
mesleki faaliyette bulunmaya 
hak kazandıklarını söyleyen Tu-
lumtaş, meslek hayatları boyun-
ca türlü zorlukların beklediğini, 
her türlü zorluğun aşılmasının 
yegâne yolunun ise ortak akıl ile 
birlikte hareket olduğunu belirtti. 

Tulumtaş sözlerine “İşte tam 
da bu noktada İnşaat Mühendis-
leri Odası’nın inşaat mühendisliği 
alanında ortak akıl ile ortak ha-
reket kültürünün yaratılacağını 
vurgulanacağı, birlikte düşünülüp 
zorlukların birlikte aşılacağı yer ol-
duğunu sizlere tekrar hatırlatmak 
isterim. Değerli meslektaşlarım bir 
meslek odasının gücü ortak akıl ile 
ortak hareket ihtiyacını hisseden 
tüm üyelerinin odaya ilgisi ve bu 
kültürü geliştirmek için ortaya ko-
yacakları emekle doğru orantılıdır. 
Bu bağlamda inşaat mühendisle-
rinin İnşaat Mühendisleri Odası’na 
ihtiyacı kadar, İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın da sizlerin düşünce öneri 
ve emeklerine ihtiyacı vardır. Sizle-
rin de emeklerinizle odamıza katlı 
koyacağınıza tüm kalbimle inanıyo-

rum. Bizleri burada bir araya geti-
ren ortak özelliklerimizi hatırlatarak 
sözlerimi sonlandırmak istiyorum. 
Burada bir arada olmamızı sağla-
yan birinci ortak özelliğimiz hepi-
mizin inşaat mühendisi oluşudur. 
İkinci ortak özelliğimiz ise inşaat 
mühendisleri odasına kayıt olurken 
imzaladığımız forumda yer alan ye-
minimizdir. Bu yemini bir kez daha 
hepimiz adına okumak istiyorum; 
Bana verilen mühendislik unvanı-
na daima layık olmaya, onun bana 
sağladığı yetki ve yüklediği sorum-
luluğu bilerek, hangi şartlar altın-
da olursa olsun onları ancak iyiye 
kullanmaya, yurduma ve insanlığa 
yararlı olmaya, kendimi ve mesleği-
mi maddi ve manevi alanlarda yük-
seltmeye çalışacağıma namusum 
üzerine yemin ederim. Bu yemini-
mize bağlı kalarak her türlü zorluğu 
birlikte aşacağımıza olan inancımla 
sizleri tekrar saygı ve sevgi ile se-
lamlıyorum ” diye devam etti.

İMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Aysel Duru İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın tanıtımı-
nı yaptı. Eğitimler, etkinlikler ve 
komisyonlar hakkında bilgi veren 
Duru, Genç Mühendisler Çalışma 
Grubu nedir, ne zaman kurulmuş-
tur, grubun amacı ve neler yap-
tığını anlattı. Duru, odayı tanıtan 
sunumunun ardından kamuda 
mühendislik üzerine sunum yaptı.

Duru’nun ardından sırasıyla Öz-
lem Kaya “Proje Mühendisliği”, 
Emrah Alp “Şantiye Mühendisli-
ği”, Mahir Kaygusuz “İş Sağlığı ve 
Güvenliği”, Onur Bayrak ise “Mü-
hendislikte Hak ve Sorumluluklar” 
başlıklı sunumlar gerçekleştirdi ve 
gelen sorulan cevaplandı.

Sunumların ardından mesleğe 
yeni katılan üyelere rozet ve bel-
geleri verildi ve Mesleğe Merhaba 
Etkinliği kokteyl ile devam etti. 
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bu yasaların pek çok değişikliğe 
uğradığını, değişikliklerin ikisinin 
kanun hükmünde kararname, 
ikisinin anayasa mahkemesi ka-
rarı olmak üzere, 33’ünün doğru-
dan kamu ihale yasasında, 5’inin 
kamu ihale sözleşmeleri yasasın-
da yapıldığını söyledi. Uygulama 
yönetmeliklerindeki değişiklik sa-
yısının ise çok daha fazla olduğu-
nu söyleyen Yücel, bu değişiklik-
ler sonucu ihale yasasının temel 
ilkelerinin ekseninden kaydırılmış, 
hırpalanmış ve deyim yerindeyse 
delik deşik olduğunu belirtti. 

Yücel, bunlarla yetinmeyen 
iktidarın 4734 sayılı Kamu İhale 
Yasası’nın 30.07.2003 tarihin-
deki istisnalar yani Kamu İhale 
Yasası’na Tabi Olmayan Mal ve 
Hizmet Alımlarıyla Yapı İşleri 
başlıklı 3. maddesinin 8 fıkradan 
ibaret olmasına rağmen, hem 
fıkra içeriklerinin kapsamının 
genişletilmiş hem de yeni fık-
ralar ilave edilerek istisnaların 
fıkra sayısının arttırılmış olduğu-
nun altını çizdi. Günümüzde bu 
fıkraların sayısının 21 olduğunu 
söyleyen Yücel, iktidarın sayısal 
çoğunluğa dayanarak çıkardığı 
başka yasalarla da Kamu İhale 

Yasası’nı devre dışı bıraktığını 
belirtti. Yücel sözlerine “AKP’nin 
iktidara gelmesi ile ihale düzeni 
birkaç ayda bir değiştirilmiştir. 
Kamu ihale düzeni keyfileştiril-
miş, ihalelerde saydamlık, reka-
bet, eşit muamele, güvenirlik, 
kaynakların verimli kullanılması 
ilkesi rafa kaldırılmıştır. Uluslar 
arası standartlardan uzaklaşıl-
mıştır. Kamu İhale Yasası’na key-
filik, yolsuzluk, rüşvet, eş dost 
akraba kayırmayı önlemek ama-
cıyla kurulan barikatların pek 
çoğu kaldırılmış ve 2002 öncesi-
ne dönülmüştür. Hatta onu bile 
aratır hale gelmiştir. 2002’de 
kurulan yeni kamu ihale düze-
ninin amacı bu soygun düzenini 
sona erdirmek idi. Ama kamu 
yatırımlarının yolsuzluğa yer bı-
rakmadan yapılmasını sağlayan 
taşlar birer birer sökülerek sis-
tem delik deşik edildi. İhale bir 
nevi siyasetin hazineden para 
hortumlanmasının aracı haline 
getirilmiştir” diye devam etti. 

Adnan Yıkılmaz ise öncelikle 
İller bankası A.Ş. ve başkalıkları 
hakkında bilgilendirmede bulun-
du. Ardından 4734 ve 4735 sayılı 
Kanunlar, Yapım Uygulama Yö-
netmeliği, Yapım Genel Şartna-
mesi’ni anlattı. Yapılan bir ihale 
örneği üstünden yaklaşık mali-
yet hazırlama hakkında bilgiler 
veren Yıkılmaz yine bir örnek 
üzerinden ihale/evrak inceleme 
ve sözleşmeler hakkında bilgiler 
verdi ve uluslararası ihaleler ile 
FIDIC ihalelerini anlattı.

 Kamu ve Özel İşyeri
Temsilcileri ile Kahvaltı

 İMO Ankara Şubesi 8 Kasım 
2014 Cumartesi günü kamu ve 
özel işyerleri temsilcileri ile kah-
valtı yapıldı. Kahvaltıya İMO An-
kara Şubesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Selim Tulumtaş, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Suat Ünal ile Öz-
gür Topçu, Şube Sekreter yar-
dımcıları Erkal Tülek ve Murat 
Karacaoğlu katıldı. 

Tanışma ve oda ile işyerleri 
arasındaki ilişkiyi güçlendirme 
amaçlı düzenlenen kahvaltıda, 
karşılıklı sıkıntılar ve talepler be-
lirtildi, görüş ve öneriler alındı. 

 Kamu ve Özel İşyeri
 Ziyaretleri

 İMO Ankara Şubesi olarak 
Ekim ayı içerisinde kamu ve özel 
işyerlerine ziyaretler gerçekleşti-
rildi. Ziyaretleri İMO Ankara Şu-
besi adına Yönetim Kurulu Üyesi 
Suat Ünal yaptı. 

Tanışma ve oda ile işyerleri ara-
sındaki ilişkiyi güçlendirme amaçlı 
düzenlenen ziyaretlerde, karşılıklı 
sıkıntılar ve talepler belirtildi, gö-

rüş ve öneriler alındı. İş Kanunu, 
özlük hakları ve oda uygulamaları 
üzerine de konuşulan toplantıda 
odanın eğitim çalışmaları ve ile-
tişim ağını güçlendirici yöntemler 
üzerine görüşler belirtildi.

HABERLER
 Kamu İhale Mevzuatı ve
 Uygulamaları Paneli

 22 Ekim 2014 tarihinde İMO 
KKM’de Kamu İhale Mevzuatı ve 
Uygulamaları Paneli düzenlendi. 
İnş. Müh. – Hukukçu Ali Rıza Yü-
cel’in yönlendirici olduğu panele 
konuşmacı olarak İller Bankası’n-
dan Yüksek İnşaat Mühendisi 
Adnan Yıkılmaz katıldı. 

Panel İMO Ankara Şubesi Baş-
kanı Selim Tulumtaş’ın açılış 
konuşması ile başladı. Bu paneli 
tüm kamu kurumlarının uygula-
ma birimlerinin kendi uygulama-
larını ve yaşadıkları sıkıntıların da 
anlatılabileceği bir panel olarak 
organize etmek istediklerini belir-
ten Tulumtaş, bu noktada da İller 
Bankası, DSİ ve Karayolları gibi 
kamu kurumlarına bu uygulama-
larla ilgili sunum yapacak, bilgile-
ri aktaracak, o kamu kurumunda 
yaşanan bu uygulamalara ilişkin 
hem sorunlar hem de uygulama 
bütünlüğü açısından anlatımları 
sağlayacak elemanlar istedikle-
rini resmi bir yazı ile ilettiklerini, 
ancak sadece İller Bankası’ndan 
katılım sağlandığını belirtti. İl-
ler Bankası yönetimine teşekkür 
eden ve kamu kurumlarının bu 
yaklaşımını ve buraya eleman 
vermemesini katılımcıların tak-
dirine bırakan Tulumtaş “Biliyor-
sunuz 2002 yılında yasalaşmıştı 

4734 sayılı kanun. Bugüne kadar 
üzerinde onlarca değişiklik yapıl-
dı ve son olarak da özellikle istis-
nalar maddesindeki hareketlilik 
aslında kanun yapma kurallarına 
da aykırı olan bazı gelişmeleri 
gündeme getirdi. Bildiğiniz gibi 
bir kanunun istisnası zaman içeri-
sinde azalan bir eğim göstermesi 
gerekirken bizim kanunumuz-
da istisnalar maddesi 2002’den 
günümüze sürekli genişletilerek 
devam etti. Ve yine bir kanunun 
yine kanun yapıcı tarafından de-
ğiştirilmesi gereken maddelerinin 
4734 özelinde Bakanlar Kurulu 
kararlarıyla değiştirildiğine şa-
hit olduk. Bu “İhale Yasası”ndan 
da öte Türkiye’de kanun yapma 
düzeninin de çok farklılaştığını 
gösteren bir durum bizim için, 
ancak bu panelimizde biz sadece 
şu andaki pozisyonuyla ihaleye 
kadarki sürecin uygulamasına 
ilişkin bilgileri paylaşacağız” di-
yerek sözü panelin yönlendiricisi 
Ali Rıza Yücel’e verdi.

Ali Rıza Yücel 4734 sayılı Kamu 
İhale Yasası ve 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Yasası’nın 
01.01.2003 tarihinde yürürlüğe 
girdiğini ve geçen 12 yıllık sürede 
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 İKSA YAPILMAMIŞ DERİN KA-
ZIDA YAMAÇ KAYMASI

Ankara’da sık sık rastlanan dik 
yamaçlarda yapılan derin kazılar 
nedeni ile oluşan yamaç kayma 
olaylarına 19 Ocak 2015 günü bir 
yenisi eklenmiştir. Dik yamaçlarda 
arsa sınırına kadar dayanan kazı-
lar yapılması ile yamaç tarafında 
10-15 metre yükseklikte aynalar 
oluşmaktadır. Ankara’nın killi ya 
da grovak vb. tür zayıf kayaç-
lardan oluşan zeminindeki derin 
kazılar esnasında, pek çok yerde, 
örneğin Keçiören’deki dik yamaç-

larda, yamaç kayması durumları 
ile sıkça karşılaşılmaktadır.
Resim-1 Yamaç kaymasının ön cepheden 

görünüşü

Bu tür olaylar genellikle zemin 
yapısının ayrıntılı incelemesi ya-
pılmadan ve bir kayma riski oldu-
ğu düşünülmeden yapılan derin 
kazılarda olmaktadır.

Mamak Duralialıç Mahallesi 928 
Cadde’deki 8 ve 14 nolu yapılar 
arasındaki inşaatın kazısı sırasın-
da arsanın arka sınırında ve yak-
laşık 928. Cadde kotundaki kazı 
tabanından 10 metre kadar yu-
karıda olan 937. Sokak’taki yola 
kadar uzanan bir yamaç kayması 

olmuştur. Bu kayma sonucu 937 
Sokak’tan geçen su borusu da 
patlamıştır (Resim-1).

Resim-2 Yamaç kaymasının üst tarafındaki 

937nci sokaktan geçen yamaç kayması üst 

sınırında yaklaşık 2.00 metre kadar düşey 

hareket sonucu yol kaplamasının yarılması.

Resim-1’de kazı yapılan zemi-
nin alt tarafında killi bir zemin 
ve üst tarafında ise tam sıkıştı-
rılmamış, uygun olmayan moloz 
ve rastgele malzeme ile yapıl-
mış bir yol dolgusu (937 Sokak 
dolgusu) olduğu görülmekte-
dir. Resim-2’den 937 Sokak’taki 
apartmanlar yamaç kaymasının 
üst sınırından yaklaşık 6.00-7.00 
metre kadar uzakta olduğu gö-
rülmektedir. Bu yapıların temel-
lerinin yamaç kayması nedeni 
ile yanal destekleri zayıflamış 
olabilir ve hızla, gereken önlem-
ler alınmaz ise yamaç kayması 
yönünde temel hareketleri oluş-
maya başlayabilir.

,

Resim-3’de yamaç kaymasının 
olduğu kazı bölgesinin sol ta-
rafındaki apartmanın yanındaki 
durum. Apartmanın yan istinat 
duvarı da boştadır. Temeli ol-
madığı gibi altı da boşalmıştır. 

Mamak’ta İnşaat Çalışmaları 
Sonucu Yol Göçtü

Bu yapının yan istinat duvarı, 
arkasındaki yaklaşık 5-6 metre 
kadar olan dolgunun yanal itki-
si ile zorlanacaktır.

Resim-4 Yamaç kayması ve sağ yanındaki yapı

SONUÇ
Dik yamaçlarda arsa sınırına 

kadar uzanan derinliği 10-15 
metreyi bulan kazılarda yamaç 
kayması her yıl sıkça görülen 
bir durumdur. Bu kazıların, ge-
rekli istinat yapısı olmaksızın 
yapılmaları, yamaç kaymaları-
na neden olmaktadır. 

Bu kazılara,  gerekli teknik 
önlemler alınmadan izin veril-
mesi, yamaç tarafında kazının 
üst tarafındaki yapıların gü-
venliğini ciddi biçimde tehlike-
ye sokmaktadır. Belediyelerin 
derin kazı izni vermeden bu 
tür yamaç kaymalarına yol aç-
mayacak gerekli iksa projeleri 
aramaları gerekmektedir. 

Zayıf zeminlerin olduğu dik 
yamaçlarda kazıya başlamadan 
önce yeterli derinlikte kazıklı 
(gerekli ise ankrajlı) istinat du-
varlarının yapılması gereklidir. 

Yamaç kaymasının üst tarafın-
daki yapıların güvenliği ve yo-
lun tekrar yapılabilmesi için ya-
maç kaymasının olduğu arsanın 
içinde yolun kenarında ankrajlı 
kazıklı istinat duvarının en kısa 
zamanda yapılması gereklidir. 

 Emekli Mühendisler
Toplantısı

 İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, 
mesleki alanda bilgi, görgü ve 
tecrübelerin genç kuşaklara ak-
tarılması, teknik konularda proje 
üretilmesi, araştırma ve inceleme 
yapılması, oda – üye ilişkilerinin 
geliştirilmesi konularını tartış-
mak için emekli üyeleriyle buluş-
tu. 1 Kasım 2014 Cumartesi günü 
İMO KKM’de gerçekleştirilen top-
lantıya ve kokteyle çok sayıda 
emekli üyemiz katıldı.
Toplantı İMO Ankara Şubesi 

Başkanı Selim Tulumtaş’ın açılış 
konuşması ile başladı. Toplantıya 
katılanlara teşekkür eden Tulum-
taş, bu tür bir toplantı fikrinin 
temel olarak 2011’de yapılan İMO 
Ankara Şubesi’nin profil çalışması 
sırasında yapılan görüşmelerde 
elde edilen verilerden doğduğu-
nu belirtti. Bu çalışmada üyelere 
emekli olup olmadığına, emekli 
olduktan sonra çalışıp çalışma-
dığına dair soruların da soruldu-
ğunu belirten Tulumtaş, alınan 
cevaplarda emekli olan üyeler 
içerisinde emekli olduktan sonra 
çalışmayan ve iş de aramadığını 
söyleyen oranının hayli yüksek 
olduğunu, bunun da tamamen in-
şaat mühendisliği mesleği ile olan 
ilişkilerinin kopmuş olduğu gibi 
bir görüntüye neden olduğunu 
söyledi. İnşaat mühendisliğinden 
emekli olunmaması gerektiğini 
söyleyen Tulumtaş, bu ülkeye 
olan sorumlulukları gereği elde 
ettikleri bilgi, tecrübe ve deneyimi 
bir şekilde kullanmak durumunda 
olduklarını, İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın bu üyelerimizle birlikte 

olmasına ilişkin istek ve taleplerini 
üç başlık altında topladıklarını be-
lirtti. Mesleki anlamda bilgi, görgü 
ve tecrübelerin genç kuşaklara 
aktarılması; teknik konularda pro-
je üretilmesi, araştırma-inceleme 
yapılması ve oda-üye ilişkilerinin 
geliştirilmesi konusunda deneyim 
ve birikimlerin bir şekilde payla-
şılmasını talep ettiklerini söyleyen 

Tulumtaş, toplantının bir formatı 
olmadığını ve yöntemin belirtile-
cek görüş ve önerilerle şekillene-
ceğini kaydetti.
Toplantıda Selahattin Bayrak, 

Fatma Ülker Yetkin, Hulki Uyar, 
Fehmi Toptaş, Aydın Pelin, Meh-
met Coşkun, İbrahim Helvacı, 
Cengiz Bacak, Yusuf Gökçen, 
Şeref Şenoğuz, Sami Yılmaz ve 

Erdoğan Çeçen söz alarak gö-
rüşlerini paylaştı. Katılımcılar 
genç mühendislerle buluşarak 
deneyimlerini aktarmaya açık 
olduklarını belirterek, anı ve 
deneyimlerini aktaracakları 
etkinlikler düzenlenmesine yö-
nelik olarak bir çalışma grubu 
oluşturulması önerisinde bir-
leştiler. 

Resim-3 Yamaç kayması kazı bölgesi
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 Meslek Odaları
AnkaPark’ı Değerlendirdi

 Meslek Örgütleri 20 Ocak 2015 
Salı günü AnkaPark gündemiyle 
basın toplantısı gerçekleştirdi.  
AnkaPark sunumu hazırlayan 
meslek odaları “Gökçek vatanda-
şın aklıyla dalga geçiyor, Anka-
ra’ya gelen turist sayısı 500 bin, 
500 binin 10 milyonunu Anka-
Park’a bekliyor” dedi.  Sunumda 
AnkaPark’ın yeşil hali ve şimdiki 
durumu gözler önüne serildi. 

Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanı Tezcan Karakuş Candan: 
“AnkaPark’ta açılan davada iki 
kez yürütmeyi durdurma aldık. 
Meclis gündeminde tekrar “yeni-
leme alanı”ndan “yenileme” kısmı 
çıkartılarak Büyükşehir Belediye 
Meclisi planı tekrar meclisten ge-
çirdi. Kazanılmış hukuk davasını 
yasadışı yaklaşımla tekrar hayata 
geçirmeye çalışıyor. Melih Gökçek 
hukuka hülle yaparak inşaatı yap-
maya devam etmek istiyor. Mes-
lek Odalarını hedef göstererek 
açıklamalar yapıyor. Mutlak tarım 
arazisi olan AOÇ yer seçimi olarak 
doğru değil. AOÇ’nin şartlı ba-
ğış ilkeleri ihlal ediliyor. Buradaki 
parkla yerel yönetici de Kaçak po-
zisyonunda kalıyor. Buradaki park 
kaçak saraydan sonra kaçak park-
tır, yeni karara da dava açacağız.”

Candan şöyle devam etti: “Ata-
türk Orman Çiftliği’nin kendi bü-
tünselliği içerisinde tarım alanı 
olarak korunması gerekiyor. Bi-
lirkişi raporları rekreasyon niteli-
ğiyle bütünleştirilmeli ve alanda 
yenileme olacaksa kentsel niteli-
ğe dönüşmüş parçaların yeniden 
tarıma ve doğa niteliğine kavuş-
ması yönünde bir yenileme ol-
malı diyor. Bilirkişi raporu ayrıca,  
üst ölçekli planlarda konut ticaret 
amaçlı yapılaşma yapılamayaca-
ğını belirtiyor. AnkaPark ticaret 

amaçlıdır. Paris’teki Disneyland 
yüksek turizme rağmen zarar 
ediyor. AnkaPark’ın zarar edeceği 
de çok açık. 827 milyon da har-
cansa AnkaPark, bataklığa yatı-
rılmış, batık bir projedir, kaçaktır.  
2 milyon 780 bin metrekarelik 
bir alan düzenlemesinden bah-
sediliyor. 6500 araçlık otopark 
yapılması öngörülüyor. Otopark 
yapılmasıyla sert zemin oluşması 
nedeniyle olumsuz bir mikro kli-
ma etkisi ile karşılaşacağız. Kaçak 
saray ve AnkaPark ile yapılaş-
manın arkası AOÇ’de gelecek. 
AnkaPark’a 827 milyon harcayan 
Gökçek; Gökkuşağı ve samanyo-
lu ve Demir Kafes projelerindeki 
gibi AnkaPark da Atatürk Orman 
Çiftliği Genel Müdürlüğü’nün ba-
şına batık bir alan olarak kalacak. 
Bu kadar parayı boşa harcamanın 
hesabını verecekler. AnkaParkın 
giriş ücreti bir işçinin iki günlük 
ücretidir, 4 kişilik bir aile bir iş-
çinin 1 haftalık maliyetine buraya 
giriş yapabilecektir ”

Melih Gökçek’in “Turizm vizyonu 
olmayanlar biz eleştiriyor, Anka-
ra’nın saatleri, kapıları ve AnkaPark 
turist çekecek” açıklamasına ceva-
ben Şehir Plancıları Odası Ankara 
Şube Başkanı Emre Sevim şunları 
söyledi: “ AnkaPark tamamlan-
madı, saatler ve kapılar yapıldı. 
Kapılar kaç turist tarafından ziya-
rete edildi açıklasın. Bu vatandaşın 
aklıyla düpedüz dalga geçmektir.  
Hiçbir turist saçma sapan bir ka-
pıyı gezmesini beklemiyoruz. Ve 
bu projeye kendi açıklamasıyla 
36 milyon TL harcadı. Sokağa çı-
kın sorun vatandaş saatlerine bile 
bakmıyor. “Belediye’nin 800 mil-
yon parası boşa mı gitsin” diyor-

lar, “ biz de diyoruz ki vatandaşın 
800 milyon parası boşa gitmesin 
yıllardır bu mücadeleyi veriyoruz, 
yer seçimi yanlış diyoruz. Bunun 
sorumlusu biz değiliz. Gökçek An-
kaPark’ın büyük hayali olduğunu 
söylüyor, Gökçek’in Büyük hayal-
lerini daha önce de deneyimledik 
Gökkuşağı gibi. Gökkuşağı yıllarca 
boş kaldı şu anda halk ekmek bü-
rosu olarak çalışıyor”

Sevim “Ankara’nın ciddi bir ula-
şım problemi var. Belediye’nin 
öncelikli görevi metro yapmak 
değildir, diyor, metroyu devredi-
yor. Doğalgaz satmak değil diyor, 
Başkent gazı özelleştiriyor. Bele-
diyenin öncelikli görevi otobüs iş-
letmek değildir, Keşke Tabip Oda-
sı, çocukluğunda muhtemel bir 
travma yaşamış olup olmadığını 
açıklasa.  800 milyon lira Batıkent 
metrosunun maliyetidir, Anka-
ray’ın maliyetidir. Şu anda Anka-
Park’a yatırılan para ile Ankara’nın 
ulaşımında ciddi bir yatırım yapıla-
bilirdi. AnkaPark plan değişkliğine 
dava açacağız ve bu davayı da 
kaybedecek çünkü hukuksuz bir 
işlem yapıyor” şeklinde konuştu.

Peyzaj Mimarları Odası Başkanı 
Ayşegül Oruçkaptan da “Kentin 
bütününe baktığımızda açık ve 
yeşil alan sisteminin bir parçası 
AOÇ’dir. AOÇ şu anda çoğu de-
ğerini kaybetti. Yeşil alanların 
rantsal alanlar haline dönüştü-
rülmesinden rahatsızız. Anka-
Park’ta hiçbir kamu yararı yok. 
Melih Gökçek’in hukuk tanımaz-
lığı söz konusu. Hukuksuzluğun 
yeni bir süreci. Gökçek Belediye 
Başkanı’na yakışmayacak hare-
ketlerde bulunuyor” diye belirtti.

Ziraat Mühendisleri Odası Öz-

den Güngör “ Melih Gökçek’in 
yeşile alerjisi olduğunu düşü-
nüyoruz. Yeşili yok etmek için 
elinden geleni yapıyor. Tarım 
alanlarının ranta, meraların be-
tonlaşmaya, derelerin HES’lere 
dönüşmesine karşı hukuki müca-
delemizi sürdüreceğiz” dedi

Çevre Mühendisleri Odası Baş-
kanı Baran Bozoğlu “ Bir yandan 
kamu spotu yayınlayıp bir yan-
dan tarım alanlarını ranta açmak 
hükümetin ilkeleri arasında yer 
alıyor olsa gerek. İnsanlara eğ-
lence ortamı yaratıyorum derken 
diğer yandan trafik ve kirlilikle 
baş başa kalacak kentliler. An-
kaPark’ta huzur olmayacak. Böl-
gede trafik yükü ile birlikte hava 
kirliliği yükü atacak. 50 bin insan 
günde girecekse 10 bin araç ge-
lecektir” şeklinde konuştu

İnşaat Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi olarak, başarıyla 
yürütülen AnkaPark ve diğer 
kent mücadelelerinde Mimarlar 
Odası’nın yanında olduklarını 
belirten İMO Ankara Şubesi Şube 
Sekreter Yardımcısı Erkal Tülek 
ise bilirkişiliği, meslek odası gö-
rüşlerini pas geçen ve hukuku 
arkadan dolanarak alt eden bir 
anlayışla yoluna devam eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 
geçmiş benzer durumlar sonu-
cunda şehir içinde basit köprülü 
kavşakların bile birer su yapısı-
na yani göletlere dönüşmesini, 
oluşan göletlerde dalgıçlarca 
arama kurtarma yapılmasını do-
ğuracak hatalar yaptığına dikkati 
çekti. “Artık tuz kokmuştur, yine 
benzer bir yol izleyen Büyük-
şehir Belediyesi’nin AnkaPark 
ile sonuçta nasıl bir tehlike arz 
edeceği konularında ciddi endi-
şelerimiz var” diye ekleyen Tü-
lek, AOÇ bölgesinde Tavukçuluk 
Enstitüsü, Hobi Bahçeleri, Deme-
tevler, Lalegül ve Çamlıca mahal-
lerini de içeren kapsamlı bir rant 
paylaşımı operasyonunun içeri-
sinden geçildiğini ifade etti.

HABERLER
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 ODTÜ Üstün Başarılı
 Araştırma Görevlileri ve
 Öğrencileri Ödülleri

 ODTÜ ve İMO’nun her yıl Ka-
sım ayında ortaklaşa düzenlediği, 
“ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölü-
mü Üstün Başarılı Araştırma Gö-
revlileri Ödülleri” ile “ODTÜ İnşa-
at Mühendisliği Bölümü Üstün 
Başarılı Öğrenci Ödülleri” bu yıl 
18 Kasım 2014 Salı günü düzenle-
nen törenle sahiplerine verildi.

ODTÜ’de gerçekleştirilen tö-
rene, İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi’nden Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selim Tulumtaş ve 
Şube Sekreter Yardımcısı Erkal 
Tülek katıldı. 

ODTÜ’den İnşaat Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Ahmet Cevdet 
Yalçıner’in yönettiği etkinliğe 
çok sayıda öğretim görevlisi, öğ-
renci ve öğrenci yakınları katıldı. 

Etkinlikte akademik araştırma-
larından ötürü 4 araştırma gö-
revlinse, 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda 
ilk üçe giren 13 öğrenciye, ardın-
dan iki dönem yüksek şeref liste-
sine giren 15 öğrenciye ödülleri 
İMO Temsilcileri ve ODTÜ Öğre-

tim Üyeleri tarafından verildi.
Etkinliğin açılışında İMO Anka-

ra Şubesi Başkanı Selim Tulum-
taş söz aldı. Sözlerine “Sizler zor 
bir eğitim dönemi sonrasında ipi 
en önde göğüslediniz. Elbet bu 
üstün başarınızın altında değer-
li ailelerinizin payı çok büyük. 
Değerli hocalarımızın payı da 
yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu 
nedenle öncelikli olarak değerli 
ailelerinizi ve değerli hocaları-
mızı kutluyor ve ülkemize sizleri 
armağan etmelerinden ötürü te-
şekkür ediyorum” diyerek başla-
yan Tulumtaş, bu başarının hem 
eğitim süreçleri hem de eğitim 
sonrası meslek hayatları boyun-
ca yapacakları işlerin bireysel bir 
iş olmayıp toplum adına yapıldı-
ğına ilişkin geliştirilecek bilinç ile 
taçlanacağını söyledi.

Tulumtaş sözlerine “Yarınları 
kuran bu günlerdir. Ülkemiz ve 
halkımızın yararı doğrultusunda 
meslek alanımızda çalışmaları-
na devam eden ve sizlerin odası 
olan İnşaat Mühendisleri Oda-
sı’nın geleceği sizlersiniz. Bu ne-
denle üniversitelerde odamızın 
temsilcisi olan genç-İMO birim-
lerimizde daha aktif yer almanızı 
arzuluyoruz. Sizlerle birlikte daha 
aydınlık günlere ulaşacağımıza 
olan inancımla tekrar başarınızı 
kutluyor ve hepinize saygılar su-
nuyorum.” diye sonlandıdı.

 İMO Ankara Şubesi 27.
 Yapı Ankara Fuarı’ndaydı

27. Uluslararası Yapı 2014 An-
kara Fuarı 23-26 Ekim 2014 ta-
rihleri arasında Congresium ATO 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapı 
malzemesi üretici ve satıcıları-
nı ziyaretçileriyle buluşturdu. 4 

gün boyunca ziyaretçilerin ağır-
landığı fuarda yapı sektöründeki 
yenilikler sergilendi. Yapıdaki en 
son teknolojiler ve uygulamalar 
hakkında bilgi sahibi olunabile-
cek fuarda İMO Ankara Şubesi 
de stant açtı. Standımızda üye-
lerimize odamız hakkında bilgiler 
verildi ve soruları cevaplandırıldı, 
odamızın çıkardığı yayınlar da-
ğıtıldı. Fuarda “Altın Mıknatıs En 
İyi Stand Tasarımı Yarışması” dü-
zenlendi ve yarışmada jüri üyesi 
olarak İMO Ankara Şubesi üye-
lerinden Buket Çelik de yer aldı. 

 Serbest Mühendislik
 Mimarlık (SMM) Hizmeti
 Veren Üyelere Torba Yasa
Anlatıldı

 Yapı Denetim Kanunu Taslağı 
ile SMM bürolarının çoğunun ka-
patılacağı, SMM üyelerin büyük 
bütçeli şirketlerin ücretli çalışanı 
konumuna düşeceğini belirten 
TMMOB, “İzin Verecek miyiz?” 
kampanyası kapsamında 10 Ocak 
2015 Cumartesi günü İnşaat Mü-
hendisleri Odası Kültür ve Kong-
re Merkezi’nde bir araya gelerek, 
Yapı Denetim Kanunu yasalaş-
ması durumunda Serbest Mü-
hendislik Mimarlık (SMM) hizmeti 
veren üyelerin karşılaşacağı so-
runları tartışmaya açtı.

Toplantı öncesinde Güven-
park’ta bildiri dağıtıldı, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na torba 
yasanın geri çekilmesini içeren 
mektup gönderildi.

Toplantının moderasyonunu 
İMO Ankara Şubesi Yönetim Ku-
rulu Üyesi Özgür Topçu, EMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Ebru Akgün Yalçın ve 
MMO Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Ercüment Şahin Çerva-
toğlu yaptı.

Toplantıda mühendislik hiz-
metleri sektörünün yerli-yabancı 
sermaye kuruluşlarına açılmak 
istendiği, yeni kanun düzenle-
mesiyle teknik müşavirlik kuru-
luşu adı altında SMM hizmetleri-
ni yapabilme yetkisi tanındığına 
vurgu yapılarak taslak ile kendi 
adına ya da küçük sermaye ile 
kurulan şirketlerle gerçekleştiri-
len faaliyetlerin sona ereceğinin 
altı çizildi ve SMM bürolarının 
kapanmaması için TMMOB’ye 
sahip çıkılma çağrısında bulu-
nuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’na gönderilen mektup;

Çevre ve Şehircilik Bakanına;
 Hazırladığınız “3194 Sayılı İmar 

Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa-
rısı” başlıklı Torba Yasanız ülkemi-
zin, halkımızın, mesleğimizin, 
mühendislerin, mimarların, şehir 
plancılarının ve örgütümüzün aley-
hine düzenlemeleri içermektedir. 

Torba Yasanız meslek alanları-
mızın ve örgütümüz TMMOB’nin 
tüm birikimlerini halkımızın yara-
rına kullanmaya, AKP iktidarının 
yarattığı rant düzenini teşhir et-
meye, ülkemizi aydınlık geleceğe 
taşımak için var gücümüzle çalış-
maya devam etmemizi engelle-
yemeyecektir.

Unutmayın ki; siz TMMOB’yi yok 
etmeye çalışsanız da TMMOB her 
yerde…

TMMOB Soma’da; Ermenek’te, 
Zonguldak’ta;

TMMOB, Atatürk Orman Çiftli-
ği’nde;

TMMOB, bu ülkenin toprağının 
altını üstüne getirenlere karşı 
Kazdağlarında,

TMMOB, emperyal güçlerin da-
yattığı nükleer santrallere karşı 
Mersin’de, Sinop’ta;

TMMOB, suyumuzun ticarileşti-
rilmesine karşı Karadeniz’de, Ak-
deniz’de, Ege’de;

TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin 
Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır 
Hevsel bahçelerinde, Burdur’da, 
Bartın’da, Sakarya Karasu’da; TM-
MOB, Taksim’de, Gezi’de, Anado-
lu’da, kentte, kırda bu ülke insanı-
nın yaşadığı her yerde…

O yüzden bu torba yasaları der-
hal geri çekin.

Torba yasalarla altyapısı hazır-
lanan yalana, talana, yıkıma, yağ-
maya İZİN VERMEYECEĞİZ.
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gerekli olduğunu söyleyen Ba-
yülke, bunlardan ilkinin yapı ve 
bu yapının yapım usulleri oldu-
ğunu, diğerinin ise bu yapıyı et-
kileyebilecek, hasarlı durumlara 
yol açacak bir tehlikenin olması 
gerektiğini belirtti. Bu açıdan 
bakınca kendisi için Ankara’da 
riskli yapı olmadığını söyleyen 
Bayülke, Ankara’nın geçmiş 
tarihinde, depremde yılıkmış, 
depremde hasar görmüş bilinen 
hiçbir yapı olmadığını belirtti. 
Ankara’da bir deprem tehlikesi 
olmadığını söyleyen Bayülke, bu 
nedenle Ankara’da çok kötü ya-
pılmış yapılar da olsa yıkılma ris-
ki diye bir şeyi olamaz diye be-

lirtti, buna karşılık İstanbul’daki 
bir çok yapının riskli olduğunu 
ekledi. Kullanılan risk değerle-
rinin çok kaba ve yanlış şeyler 
içerdiğini, bunun sonucunda da 
riskli yapı çıktığını söyleyen Ba-
yülke, riskli alanı ve riskli yapıyı 
bulmanın o kadar da kolay bir 
şey olmadığını, riskli yapılar yö-
netmeliğinin bir kıstas gibi kul-
lanıldığını, kendisine göre bunun 
yanlış olduğunu belirtti.

Son olarak söz alan Hüseyin 
Tekel, deprem yönetmeliğine 
göre zaten bina hasar tespitinde 
bulunabilecekken neden başka 
bir yönetmeliğe ihtiyaç duyuldu-
ğunu, bunun kendisi için merak 
konusu olduğunu belirtti. Dep-
rem yönetmeliğine göre hasarlı 
binaları rehabilite etmenin müm-
künlüğünü söyleyen Tekel, yeni 
yönetmeliğin ise bu binaları yok 
etme amaçlı olduğunu belirtti.

HABERLER

Temsilcilikler Toplantısı

 İnşaat Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi bağlı temsilcilikleri 
ile 24 Ocak 2015 tarihinde top-
lantı yaptı. 

Afyonkarahisar’dan Levent Gül-
ser, Bartın’dan Fatih Mehmet 
Kanbur, Bolu’dan Nazmi Uçar, 
Çorum’dan Özgür Kılıç, Düzce’den 
Ayşe Emiroğlu, Karabük’ten Sa-
tılmış Sarıcı, Kastamonu’dan 
Onur Özdemir, Kdz. Ereğli’den 
İ.Hüseyin Kocatürk, Kırıkkale’den 
Volkan Sıcacık, Kırşehir’den İ.Ha-
luk Türedi, Nevşehir’den Fatih 
Okur ve Sivas’dan Mustafa Suzi 
Metin’in katıldığı toplantıya İMO 
Ankara Şubesi’nden Şube Baş-
kanı Selim Tulumtaş, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Lezgin Aras 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür 
Topçu, Mahir Kaygusuz, Özlem 
Kaya, Aysel Duru, Fırat Özer, Em-
rah Alp, Fatma Gizem Çaldağı ile 
Şube Sekreter Yardımcıları Murat 
Karacaoğlu ve Erkal Tülek katıldı. 

Toplantıda Şube Başkanı Selim 
Tulumtaş, TMMOB Yasası deği-
şikliğini de içeren torba yasada 
yapılan son düzenlemelerle ilgili 
bilgi verdi. 

Uzun süredir çıkan yasa ve yö-
netmeliklerle temsilciliklerde ya-
şanan sıkıntıların dile getirildiği 
toplantıda, yasanın mühendisler 
adına yaratacağı mağduriyetleri 
üyelere anlatmanın yöntemleri 
ve torba yasaya karşı üyeleri-
mizle ve TMMOB’ye bağlı diğer 
odalarla birlikte nasıl hareket 
edilebileceği tartışıldı.

 Riskli Yapı Tespiti ve
 Yapılardaki Hasarların
 Tespitinde Dikkat
Edilecek Hususlar Paneli

 Şubemizce 12 Kasım 2014 Çar-
şamba günü “Riskli Yapı Tespiti 
Ve Yapılardaki Hasarların Tespi-
tinde Dikkat Edilecek Hususlar” 
paneli gerçekleştirildi. İMO KKM 
Teoman Öztürk Salonu’nda ger-
çekleştirilen panele yaklaşık 200 
üyemiz katıldı.

Panel İMO Ankara Şubesi baş-
kanı Selim Tulumtaş’ın açılış 
konuşması ile başladı. Panel’in 
düzenlenmesinde emeği geçen-
lere, bilgi birikimlerini paylaşan 
panelistlere ve katılımcılara te-
şekkür ederek konuşmasına baş-
layan Tulumtaş, 2012 yılında yü-
rürlüğe giren afet riskli alanların 
dönüştürülmesine ilişkin kanuna 
ilişkin çekincelerini ve bunun ya-
ratabileceği olumsuz etkileri ka-
muoyuyla paylaştıklarını belirtti. 
Söyledikleri riskler ve olumsuz-
lukların bir şekilde hayata geç-
tiğine dikkat çeken Tulumtaş, 
bunu, yasa yürürlüğe girdikten 
sonra Bakanlar Kurulu kararları-
nın yüzde ellisinin üzerindekilerin 
kamulaştırma kararlarına dönüş-
müş olmasında ve riskli alan riskli 
yapı tanımlamalarının hayata 
geçirilmesi yönünde çalışmalar 
ve bilgilendirmelerde tespitlerin 
rantın başat pozisyona gelerek 
yapılmasında gördüklerini söyle-
di. Tulumtaş sözlerini “biz bu pa-
nelimizi aslına bakarsanız halkın 
ve ülkenin yararı doğrultusunda 
bilim ve tekniğin kullanılması şi-
arıyla başlattığımız her türlü ça-
lışmanın bir devamı olarak görü-
yoruz ve bu konularda riskli yapı 
tespitinde bilim ve tekniği başat 
duruma getirecek şekilde bilgile-
rimizin paylaşılmasını çok önem-
siyoruz” diyerek sonlandırdı.

Hacettepe Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’nden Doç. Dr. Baki 
Öztürk’ün yönlendirici olduğu 
panelde Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Altyapı ve Kentsel Dönü-
şüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Riskli Yapılar Dairesi Başkanlı-
ğı’ndan İnş. Müh. Erhan Gümüş 
ve Yük. İnş. Müh. İsa Yıldırım, 
Yük. İnş. Müh. Najat Bayülke ile 
Riskli Yapı Tespit Uzmanı Yük. 
İnş. Müh. Dr. Hüseyin Tekel ko-
nuştu ve kendilerine yöneltilen 
soruları cevapladı.

1999 depremine dikkat çeke-
rek paneli başlatan Baki Öztürk, 
1999’dan bu yana 15 yıl içerisinde 

inşaat mühendisliği alanında 
binaların güvenliği, güvenli bina-
ların yapılması anlamında nelerin 
başarıldığı nelerin başarılama-
dığı konularını masaya yatırmak 
için bu panelin çok önemli oldu-
ğunu belirtti. 

İlk olarak söz alan Erhan Gümüş 
ve İsa Yıldırım, Riskli Yapılar Dai-
resi Başkanlığı olarak 6306 Sayılı 
Kanun ve bu kanunun uygulama 
yönetmeliğinde yer alan riskli 
yapıların tespit edilmesine yani 
mevzuata ilişkin süreci anlattı-
lar ve riskli yapıların nasıl tespit 
edileceği, raporların nasıl tanzim 
edileceği, raporlar tanzim edilir-
ken nelere dikkat edileceği nok-
tasında sunum gerçekleştirdiler.

Gümüş ve Yıldırım’ın ardından 
söz alan Nejat Bayülke işin fel-
sefesine değindi ve riskli yapı 
nedir’i açıklayarak konuşmasına 
başladı. Risk olması için iki şeyin 
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 Ankara – Sincan Ulubatli
 Hasan Mahallesi
 Sakiinleri ile Toplantı
Yapıldı

 Şubemizce, kentsel dönüşüm 
bölgesi ilan edilen Ankara İli Sin-
can İlçesi Ulubatlı Hasan Mahal-
lesi sakinleri ile kentsel dönüşüm 
sonucunda mağduriyetlerin ya-
şanmaması için bilgilendirme 
toplantısı yapıldı ve odamızın 
kentsel dönüşüm uygulamaları-
na ilişkin görüşleri paylaşıldı.

İMO Afet Riski Altındaki Alanlar 
ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu 
üyesi İnşaat Mühendisi Erdoğan 
Balcıoğlu ve İMO Ankara Şu-
besi Sekreter Yardımcısı İnşaat 
Mühendisi Murat Karacaoğlu 
10.01.2015 tarihinde kentsel dö-
nüşüm proje alanında yer alan 
Ankara İli Sincan İlçesi Ulubatlı 
Hasan Mahallesi’ne giderek ma-
halle sakinleri ile görüştü.

Toplantıda ortada hazırlandığı 
belirtilen planlardan ve projeler-
den, konut ve ticari yapı değer-
lemelerinden, kendilerine hangi 
tip ve nitelikte konut verilece-
ğinden, kaç liraya mal olacağın-
dan, alanda yer alan farklı tip ve 
kattaki 3 ayrı yerleşim biriminde 
yer alan konutların ruhsatlı ve is-
kânlı olanlarına hangi hesaplama 
sonucu ne verileceğinden hak 
sahiplerinin bilgisi olmadığı ma-
halle sakinlerince anlatıldı. 

Şubemiz adına toplantıya katı-
lan Erdoğan Balcıoğlu, mahalle 
sakinlerine şeffaf ve hakkaniyet 
ölçüsünde bir paylaşım olacaksa 

bu paylaşım modelinin alanda 
yaşayanlarla paylaşılması ve on-
ların da katılımının sağlanarak 
uzlaşma temelinde hareket edil-
mesi gerektiğini belirterek, ma-
halle sakinlerinden gelen soruları 
yanıtladı, TMMOB İnşaat Mühen-
disleri Odası’nın kentsel dönüşüm 
uygulamalarına ilişkin görüşlerini 
mahalle sakinleri ile paylaştı.
Kentsel Dönüşüm Uygulamala-
rına İlişkin Görüşlerimiz
1 - Sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel 
çevre oluşturulabilmesi için, kent 
planlama disiplini içinde geliştirilmiş 
olan tüm planlama ilkeleri ve kural-
ları, planlama disiplininin bir parçası 
olan kentsel dönüşüm uygulamaları 
açısından da vazgeçilmezdir. Geliş-
tirilen tüm plan ve projelerde, kamu 
yararı ilkesine ve planlama ilkelerine 
uyulmalıdır. 
2- Geliştirilen projede ekonomik, 
toplumsal, fiziksel, doğal ve çev-
resel koşullar birlikte ele alınmalı, 
dönüşüm alanına yönelik planlama 
kararları kent bütününe yönelik ka-
rarlardan koparılmamalı, ayrıştırıl-
mamalı, üst ölçekli plan kararlarına 
aykırı uygulamalardan kaçınılmalı, 
projeler başta ulaşım kararları ol-
mak üzere, olası çevresel etkileri 
analiz edilerek, kent planı ile bütün-
leşik olarak ele alınmalıdır.
 3- Kentsel dönüşüme konu edilen 
alanlar ve yapılar açısından, tüm 
tarihsel birikimi ve kültürel zen-
ginliği ortadan kaldıracak yıkım ve 
yeniden yapma dışındaki seçenek-
lerin; koruma, yenileme, iyileştirme, 
güçlendirme ve canlandırma seçe-
neklerinin öncelikle araştırılması ve 
tartışılması sağlanmalıdır. 
4- Dönüşüm projesine konu olan 

alanların yeniden yapılanmasında; 
konut alanlarının sağlıklı bir yaşam 
alanı niteliğine kavuşması için, 
sosyal ve teknik altyapı tesisleri ile 
çalışma alanlarına yönelik kararlar 
birlikte ele alınmalı, kentsel sosyal 
donatılar standartlara uygun olarak 
geliştirilmeli, teknik altyapının ve 
sosyal donatı tesislerinin konutlarla 
eş zamanlı biçimde kullanıma geç-
mesi sağlanmalıdır.
5- Proje temelde rant artışını değil, 
can güvenliğinin sağlanmasını ve 
yaşam düzeyinin yükseltilmesini 
amaçlamalı, ayrıcalıklı imar hakkı 
sağlama aracı olarak kullanılmama-
lıdır. uygulama sonucu oluşan rant 
artışları doğrudan kamuya ve alan-
da yaşayanlara hak ettikleri oranda 
kazandırılmalıdır. 
6- Plan ve Projenin uygulanması 
hiçbir koşulda yaşayanlar açısından 
sosyal bir yıkıma neden olmamalı, 
konut dokunulmazlığı ve barınma 
hakkı ilkeleri, kamusal güvence 
altına alınmalıdır. Barınma hakkı 
sahipliği; mülkiyet belgesinden 
bağımsız, sağlıklı bir yaşam çevre-
si içinde, çağdaş, yaşanabilir konut 
hakkı olarak kabul edilmelidir. 
7- Projelere doğrudan kamusal 
kaynak aktarımı da yapılarak, ko-
nut edinme koşulları proje alanında 
yaşayanların ödeme gücü oranında 
düzenlenmeli, uygulamaların tüm 
kesimler açısından dışlama ve tasfi-
yeye neden olması önlenmeli, olası 
geri ödemeler iskân sonrası baş-
latılmalı, sonradan yapılacak proje 
değişiklikleri ile maliyet artışları hak 
sahiplerine yansıtılmamalıdır. Bu ne-
denle muvafakat senedi alandaki hak 
sahibi vatandaşların talepleri doğrul-
tusunda yeniden düzenlenmelidir. 
8- Proje alanında yaşayan ve pro-
jeden etkilenenlere mevcut konu-
tundan daha küçük daha niteliksiz, 
daha düşük sınıfta konut verilme-
meli, diğer yandan bu amaçla ya-
pılacak düzenlemeler haksız borç-
landırma gerekçesi yapılmamalıdır. 
9- Dönüşüm projesinden etkile-
necek tüm kesimlere ayrımsız bi-
çimde, projenin başlangıcından 
sonuçlanmasına kadar, güvenli ve 
sağlıklı yaşam olanaklarına sahip 
geçici iskan olanakları yaratılmalı 
ya da günün koşullarına uygun kira 

yardımı yapılmalıdır. 
10- Mevcut hak sahiplerinin gerçek-
leşecek dönüşüm sonucunda aynı 
alanda yaşamlarını sürdürebilme-
sini olanaklı kılacak, ortak giderleri 
karşılamaya yönelik, sürdürülebilir, 
gelir yaratıcı olanaklar yaratılmalı-
dır. 
11- Dönüşüm projesinde, yerel kim-
liği ortadan kaldıran tek tip mekân 
üretiminden kaçınılmalı, kentsel 
mekânı parçalayan ve ayrıştıran 
uygulamalara son verilmeli, yerelin 
özellikleri ve özgünlükleri mutlaka 
korunmalı, toplumsal yaşam ve kül-
türel değerler dikkate alınmalıdır. 
12- Dönüşüm projesi hiçbir koşulda 
doğal, tarihi ve kültürel değerlere 
zarar vermemeli, yaşamın gerçek 
sigortası olan ormanlar, meralar, 
sulak alanlar, kıyılar ve tarım alanları 
gibi doğal varlıklar yapılaşma dışı 
tutulmalı ve mutlak biçimde korun-
malıdır. Bu niteliğe sahip alanlarda 
dönüşüm projeleri doğal, tarihi ve 
kültürel mirasın korunması ve geliş-
tirilmesi çabasının bir parçası olarak 
ele alınmalıdır. 
13- Zemin yapısı nedeniyle risk ta-
şımayan, yalnızca yapı güvensizliği 
ve kentsel mekânın niteliksizliği 
nedeniyle dönüşüm projesine konu 
olan yerlerde, proje alanında yaşa-
yanların uygulama sonrası yine aynı 
bölgede yaşaması mutlaka sağlan-
malıdır. 
14- Proje sürecinin tümüyle hesap 
verilebilir ve şeffaf olması sağlan-
malı, sürecin tamamında projeden 
etkilenen toplum kesimleri bilgiye 
kolayca erişebilmeli, proje yöneti-
minde, komşuluk ilişkilerinin yeni-
den oluşturulması aşamasında söz 
ve karar sahibi olmalı, proje alanla-
rının belirlenmesinde ve uygulama-
nın her aşamasında, meslek oda-
larının, sivil toplum kuruluşlarının, 
üniversitelerin görüş ve önerileri 
alınmalıdır.
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Bir Başkan Rüyası; 
Ankapark!

Ankapark’la ilgili 21 Ocak 2015 
tarihinde açıklama yapıldı:

3 seçim dönemidir gündem-
den düşmeyen bir konu Anka-
ra’da temalı bir lunapark projesi. 
İsmi, niteliği ve dönemi değişse 
de proje olarak varlığını sürekli 
muhafaza etmeyi başardı. Adeta 
talan edilen AOÇ arazisi üzerin-
de nihayetinde  proje Ankapark 
ismiyle yerini buldu.  

Tanıtım süreci, alan seçimi ve  
adeta bilim ve teknikle dalga ge-
çercesine paylaşılan beklentiler; 
Ankapark Projesi’nin ne anlam 
ifade ettiğini de açıkça ortaya 
koymaktadır. Beklentilerden bir 
tanesi olan 10 milyon turist (ken-
tin ulaştığı en yüksek rakam 500 
binken) ne kadar ayakları yere 
basan ölçütlerle hazırlanan bir 

proje olduğuna dair fikir sahibi 
olmamız için yeterlidir.

Ankapark için seçilen alan ise 
iki handikapla karşımıza çıkmak-
tadır. Bunlardan birincisi; ze-
minin ağır metal oyuncaklar ve 
oluşacak yaya ve araç trafiği için 
uygunsuzluğu ikincisi ise; bilirkişi 
raporlarında Ankapark için düşü-
nülen alana ilişkin görüşlerdir.

 Atatürk Orman Çiftliği’nin ken-
di bütünselliği içerisinde tarım 
alanı olarak korunması gerekti-
ğini belirten bilirkişi raporu; rek-
reasyon niteliğiyle alan bütün-
leştirilmeli ve alanda yenileme 
olacaksa kentsel niteliğe dönüş-
müş parçaların yeniden tarıma 
ve doğa niteliğine kavuşması yö-
nünde bir yenileme olmalı diyor. 
Bilirkişi raporu ayrıca,  üst ölçekli 
planlarda konut ticaret amaç-
lı yapılaşma yapılamayacağını 

belirtiyor. Ankapark ise tepeden 
tırnağa ticari bir proje.

Ankapark sürecinin absürtlü-
ğünde bir diğer önemli başlık ise 
yargı süreci ve süreçte oynanan 
Ali Cengiz oyunları. İlk olarak Da-
nıştay 14. Dairesi’nin 2012/10367 
esas sayılı dosyasında 10.07.2014 
Tarihinde yürütmeyi durdurma 
kararı verildi. Danıştay 14. Dai-

resi kararında AOÇ Müdürlüğü 
tarafından devredilen hayvanat 
bahçesinin 29 hektarlık bir alanı 
kapsadığını, ancak proje için 217 
hektarlık bir alanın yenileme alanı 
ilan edildiği ve bu alanın mutlak 
tarım arazisi olduğunu belirtti.

2014 Aralık ayı içerisinde ben-
zer bir karar 18. İdare Mahke-
mesi’nden geldi. Mahkeme ka-
rarında AOÇ arazileri üzerinde 
yapılaşma yapılamaz hükmünü 
hatırlatarak Ankapark projesi 

alanının mutlak tarım alanı özel-
liğiyle uyuşmadığını belirtti. 

“Ya bitecek, ya bitecek” açık-
lamalarıyla duyurulan proje için 
bu kez de farklı bir hukuk tanı-
mazlık örneği sergilendi. Alanın 
yenileme olarak gösterilen bir 
bölümü projeden çıkarılarak ve 
başka bir değişiklik yapılmak-
sızın proje 16.01.2015 tarihinde 
tekrar belediye meclisinden ge-
çirildi. Bu şekilde bir kez daha 
hukukun arkasından dolaşılmış 
ve yürütmeyi durdurma kararları 
hiçe sayılmış oldu.

Bilim ve teknikten uzak, keyfi 
projelerle bir alan daha yağma-
lanmaktadır. Alınan mahkeme 
kararlarına rağmen hukuk ça-
lımlama girişimleriyle yapılanlar 
akıllarla alay etmenin bir başka 
versiyonudur. Bu konuda sürecin 
takipçisi olmayı sürdüreceğimizi 
bir kez daha hatırlatıyor bu keyfi 
uygulamaların bir gün sahiplerini 
yakacağını vurguluyoruz.

İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Adına

Selim Tulumtaş    

Adliyeniz Bize,
Sokaklar Sİze Deplasman!

Çarşı duruşmasıyla ilgili 16 
Aralık 2015 tarihinde açıkla-
ma yapıldı:

Neyleyim 

kutumdaki milyon doları

Sen şampiyon olmayınca...

Taraftar grubu olmaktan öte 
bir ruhu taşıyanları futbolla yad 
etmenin imkansızlığı bilinir. Me-
sai bitimlerini, vardiya sonlarını, 
hafta sonu tatillerini kendine ka-
lan zamanın ve olanaksızlıkların 
içinde yaratılan bilet parasını (ki 
yoksa bir beleştepen yetişir imda-
dına) stada yürünen yolu beraber 
arşınlamanın paha biçilemezliği, 
“Biz buraya 80 kişi geldik 79 kişi 
dönmeyiz”i, Nükleersiz bir ülkeyi, 

TOMA’ya karşı POMA’yı, ezilenle-
rin dayanışmasını pek tabii sade-
ce futbolla açıklayamayız.

Hayatı futbola indirgemeyen-
ler, futbolu hayattan bağımsız 
düşünemezlerdi. Her adaletsiz-
liğe karşı bir çift sözü olanların 
katillerin aklandığı bir dünyada 
ağırlaştırılmış müebbetle yargı-

lanması da bir çift sözümüz daha 
var demeyi gerektiriyor elbette...

İşte biz kötü günde hep omuz 
omuzayız

 Övünmek gibi olmasın biz kara 
kartallıyız...

Halkların alanlarda kardeşleş-
tiği Haziran’da söyleyecek sözü 
olanlar yine oradaydılar. Üretken-
likleriyle, marşlarıyla, atkılarıyla, 
meşaleleriyle “Semt bizim ellere 
nesi” dediler hep bir ağızdan. 
Sahiplenmenin, kardeşleşmenin 
bu boyutlarda yaşandığı günleri 
hafızalardan silemeyeceklerini 

anlayanlar resmin parçalarına 
saldırmakta buldular bu çözümü. 
Resme bakılınca ilk görünenler-
den biri de kuşkusuz çArşı’ydı ve 
bugün ağırlaştırılmış müebbet-
ten sığdıramadıkları salonlarında 

yargılamaya çalışıyorlar çArşı’yı.
Çocuklar inanın, inanın 

çocuklar
Güzel günler göreceğiz güneşli 

günler...   
Nasıl ki baskı ve zor araçları-

nın hiçbiri inanan bir halkı yıl-
dıramadıysa, hiçbir tehdide de 
boyun eğmeyeceklerini bilmek, 
anlamak gerekir. Vicdanı olanlar 
onun sesiyle hareket ettiklerin-
den, ona hesap verememekten, 
vicdanı olanları yargılamaya 
kalkanlar ise hesap verdikleri 
“üst”lerinden korkarlar. çArşı bir 
vicdandır, bu kavramdan haber-
dar dahi olamayanlar onu yargı-
layamaz.

İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Adına 

Selim Tulumtaş    

BASIN
AÇIKLAMALARI

...keyfi projelerle bir alan daha yağmalanmak-
tadır. Alınan mahkeme kararlarına rağmen hukuk 
çalımlama girişimleriyle yapılanlar akıllarla alay 
etmenin bir başka versiyonudur.

Vicdanı olanlar onun sesiyle hareket ettiklerin-
den, ona hesap verememekten, vicdanı olanları 
yargılamaya kalkanlar ise hesap verdikleri “üst”-
lerinden korkarlar. çArşı bir vicdandır, bu kavram-
dan haberdar dahi olamayanlar onu yargılayamaz.
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Ankara İçme Suyunda
Kızılırmak Suyu Oranı
%35’e Ulaştı

İçmesuyundaki Kızılırmak 
suyu oranıyla ilgili 24 Ekim 
2014 tarihinde açıklama 
yapıldı:

Ankara’ya içme suyu sağlanan 
İvedik ve Pursaklar İçme Suyu 
Arıtım Tesisleri’ne barajlardan ge-
len su miktarlarının izlenmesi so-
nucunda, Ankara içme suyunun 
kaynak oranlarında önemli deği-
şikliklerin olduğu saptanmıştır.

15-20 Ekim tarihleri arasında, 
Ankara’ya Pursaklar İçme Suyu 
Arıtım Tesisi’nden beslenen yer-
leşim alanları hariç olmak üzere, 
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’n-
den şebeke suyu alan, merkezde 
Altındağ, Çankaya, Etimesgut, 
Keçiören, Mamak ve Yenimahalle 
ilçelerine brüt olarak yaklaşık 5 

milyon 930 bin metreküp arıtıl-
mış içme suyu sağlanmıştır.

Bu toplam miktar içerisinde 
Kesikköprü Barajı’ndan pompa-
lanan Kızılırmak suyu toplamı ise 
brüt 2 milyon 80 bin metreküp 
olup, toplam sağlanan içme su-
yunun yaklaşık %35’ini oluştur-
maktadır.

Bilindiği gibi halen işletmede 

olan İvedik Arıtma Tesisi tümü 
Ankara’nın kuzeyinde yer alan 
Kurtboğazı, Akyar, Eğrekkaya, 
Kavşakkaya ve Çamlıbel barajla-
rının suyunu arıtmak için gerekli 
ve yeterli donanıma sahipken, 
Kızılırmak’tan gelen ve gelecek 
suyu arıtacak özellikten uzak 

olup teknik kapasite ve teknolo-
jiye de sahip değildir.

Bu durum birçok inceleme, 
araştırmada belirlenmiş, DSİ’nin 
hazırladığı 1969 tarihli Master 
Plan Raporu’nda da Kızılır-
mak’tan Ankara’ya içme suyu 
getirilmesinin, Kızılırmak suyu 
kalitesinin gerek mevcut arıtma 
teknikleriyle içme suyu olarak 

kullanımına uygun olmaması, 
gerekse yüksek pompaj gider-
leri yönünden ekonomik bulun-
maması nedenleriyle 2034 yılı 
ve sonrası için o günün koşulları 
çerçevesinde yeniden değerlen-
dirilmesinin uygun olacağı belir-
tilmiştir.

Bu inceleme ve araştırmalar 
bilinirken, halk sağlığını kısa ve 
uzun dönemde olumsuz etkile-
yebilecek özellikleri tam olarak 
giderilemeyen bir suyun halka 
verilmesi, ayrıca bu suyun toplam 
su içerisindeki oranının % 35’ler 
mertebesine ulaşması biz mü-
hendisler için kaygı boyutlarını 
aşmıştır.

Bu konunun açıklığa kavuş-
turulması için denetleyici tüm 
kamu kurumlarını göreve davet 
ediyor, Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkanı’nı çeşme başından 
bir bardak su içerek suyun sağ-
lıklı olduğunu kanıtlamaya yöne-
lik davranışlarından bir an önce 
vazgeçmeye çağırıyoruz.

Kamuoyuna ve ilgililere saygıy-
la duyurulur.    

İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Adına

Selim Tulumtaş   

Ankara’da Suyun Kalitesi 
Düştü, Bedeli Yükseldi
(Bu Size de Garip Gelmiyor 
Mu?)

 Şubemizce 21 Ocak 2015 
tarihinde Ankara’nın su 
fatura bedelleri ile ilgili basın 
açıklaması yapıldı:

Bilindiği gibi, Ankara’nın yöneti-
minin plansızlığı ve programsızlı-
ğının bir sonucu olarak gündeme 
gelen Ankara’ya Kızılırmak’tan su 
getirme projesi hem ekonomik 
hem de teknik birçok olumsuzlu-
ğun yanı sıra Ankaralıların nitelik 
olarak daha düşük kalitede bir 
suya mahkûm olması sonucunu 
doğurdu. Bu mahkûmiyet, daha 
kalitesize daha yüksek bedel 
ödenerek de katmerlendi.

Bu açıdan da bakılarak Anka-
ra’da son bir yıl içinde ASKİ tarafın-
dan verilen suyun fiyatlarının ince-
lenmesinde fayda bulunmaktadır.

ASKİ’nin su fatura bildirimle-
rinde yer alan konut su tüketim-

leri karşılığı net ödeme tutarları 
5 farklı bileşenin toplamından 
oluşmaktadır. Bunlar;

1-Su bedeli,
2-Atıksu bedeli,
3-Şube yolu bakım vb. bedeli,
4-Çevre vergisi ve
5-KDV
Bunlardan;
- “Şube yolu bakım vb. bedeli” 

‘maktu’, yani sabit ve su tüketim 
miktarından bağımsız olarak,

- KDV, toplam fatura tutarının 
%8’i olarak,

- Çevre vergisi, su tüketim mik-
tarının belirli bir birim fiyatıyla 
çarpımı olarak,

- Atık su bedeli ise ‘Su Bede-
li’nin %50’si olarak fatura toplam 
tutarı içerisinde yer almaktadır.

 Söz konusu fatura bileşenleri 
ve birim fiyatları ile ilgili olarak 
Aralık 2013 ve Kasım 2014 de-
ğerleri aşağıda verilmektedir;

*Su Bedelleri (TL/metreküp):
-Aralık 2013:       2,12000 TL,
-Kasım 2014:       2,80750 TL.

2014 yılı içerisinde su bedelle-
rine 9 kez zam yapılmıştır. 2013 
yılı Aralık ayından 2014 yılı Kasım 
ayına kadar geçen süre içinde 
Ankara’nın içmesuyu birim fiyatı 
yaklaşık yüzde 33 arttırılmıştır.

Şube yolu vb. için tahakkuk et-
tirilen bedel su tüketim miktarın-
dan bağımsız sabit olup, Aralık 
2013 ve Kasım 2014’de aşağıdaki 
gibi gerçekleşmiştir:

-Aralık 2013: 1,27 TL
-Mayıs-Kasım 2014: 3,53 TL.
Bu kalemde bir yıldaki artış 

oranı ise yüzde 178 olmuştur.
Çevre vergisi, yıl içinde herhan-

gi bir zam görmemiştir! Abone-
lerin tükettikleri her metreküp 
başına 0,24 TL olarak tahsil edil-
miştir. Bir başka anlatımla, çevre 
vergisinin birim fiyatı 0,24 TL / 
m3 olarak uygulanmıştır. 

Bu veriler, ASKİ’nin Aralık 
2013-Kasım 2014 tarihleri arasın-
da toplamda su fatura bedelleri-
ne yaklaşık %38 zam yaptığını ve 
uyguladığını göstermektedir.**

** Hesaplamada farklı okuma 
gün sayıları dikkate alınmamıştır.

** Artış oranı aylık ortalama 6 
m3 su kullanımına göre hesap-
lanmıştır.

Kızılırmak suyunun harmanla-
narak Ankara içmesuyu şebeke-
sine verildiği durumlarda halkın 
sağlığını olumsuz etkileyecek so-
runların yanı sıra, ülkemizin diğer 
kentlerine göre en kalitesiz ve en 
pahalı suyu Ankaralı tüketmekte 
ve olağanüstü bedelini de her 
türlü ödemektedir.

Parasıyla rezil olmak da bu olsa 
gerek.

Kamuoyuna ve ilgililere saygı 
ile duyurulur.

İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Adına

Selim Tulumtaş   

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nı çeşme 
başından bir bardak su içerek suyun sağlıklı ol-
duğunu kanıtlamaya yönelik davranışlarından bir 
an önce vaz geçmeye çağırıyoruz.
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Yine Demokrasi mi 
Gelecek?

Kobanê’de yaşanan katliamla 
ilgili 10 Ekim 2014 tarihinde 
açıklama yapıldı:

“Bizim pozisyonumuz değişme-
di. IŞİD’e odaklanmış durumdayız. 
Suriyeli muhalifleri desteklemeyi 
kesinlikle sürdürüyoruz”*

“Kobanê’ye insani açıdan yar-
dım etmeye çalışıyoruz ama Esad 
durdurulmazsa IŞİD büyüyecek ve 
daha çok kent düşecek”**

Azami kâr asgari maliyet üzerin-
den şekillendirilmeye çalışılan bir 
dünyada ezilen halkların payına bir 
kez daha sürgünlerin, yıkımların ve 
katliamların düşmekte olduğunu 
izliyoruz günlerdir. ABD Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki’nin 
tek cümlede niyetlerini özetlediği 
süreci görmemekte ısrarcı olanlar 
ise bir kez daha yanı başımızda 
yaşanan insanlık dramından akılları 
çelmeleyici gerekçeler ön plana çı-
karmakta bir sıkıntı görmemekte-
ler. Neoliberal politikalar ekseninde 
yeniden şekillendirilmek istenen 
Ortadoğu’ya ekonomik, siyasi ve 
askeri açılardan her türlü kirli ve 
vahşi yöntemlerle müdahalede 
bulunanlar, binlerce insan katledi-
lirken dahi bölgesel çıkarlarından 
vazgeçmeyeceklerini tüm Dünya 
kamuoyu önünde bir kez daha ifa-
de ettiler.

Doğrudan uluslararası sermaye 
grupları ve onların bölgedeki ma-
şası haline gelen iktidarlar, Irak’ta 
başlayıp Suriye’de devam eden 
süreçte IİD, ÖSO ve yaşadığımız 
dönemde IŞİD gibi taşeron çete-

leri; halklara karşı girişilen kıyımın 
en son halkası halinde destekledi 
ve büyüttü.

Uluslararası kamuoyunda IŞİD’e 
karşıtmışçasına hava harekâtları ve 
saldırılar düzenlediğini söyleyenle-
rin inandırıcılıkları, bölgedeki insan 
hayatını hiçleştiren sömürünün 
ortağı olmak isteyenlerin tezkere, 
güvenli bölge gibi akıl çelmeleyici 
manevralarla giriştikleri Kobanê 
halkına yardımın inandırıcılığı ka-
dardır.

Savaş dönemlerinin “demokrasi” 
havarileri, kendi yarattıkları taşeron 
çetelerden halkı kurtarma maskesi 
altında giriştikleri bütünlüklü bir 
Suriye’yi bitirme planlarını adım 
adım sürdürmeye çalışırlarken 
Kobanê’de yaşanan yaşam mü-
cadelesi aynı zamanda; halkların 
kaderinin sermaye gruplarına tes-
lim edilmeyeceğinin, kardeşleşen 
halkların yenilmezliğinin, ezilenle-
rin ortak mücadelesinin, Gezi’den 
Roboski’ye, Gazze’den Kobanê’ye 
uzanan isyanın simgeleştiği bir 
nokta halini almıştır.

Kobanê’de yaşanan katliamı pro-
testo gösterileri sırasında halka 
uygulanan şiddet ve darbe dö-
nemlerini aratmayan baskı ortamı 
ülkemizin savaşın ne kadar “dışın-
da” tutulmak istendiğinin göster-
gesidir. Halklarına zulüm edenlerin; 
barış sözcüğünü ağzına almaya 
ne kadar layık oldukları, katledilen 
binlere değil yaşanan maddi zarara 
kaygılanan açıklamalarıyla bir kez 
daha gün yüzüne çıkmıştır. Kârı 
değil insanlığı önceleyen bir bakış 
açısıyla bu şartlar altında da barış 
ve kardeşliği savunmak insanlık 
sınavından geçer not almanın ön 
koşuludur.

*Jen Psaki 7.10.2014
**Ahmet Davutoğlu 7.10.2014         

BASIN
AÇIKLAMALARI üzerinden sürdürülen yargı 

mekanizmaları adaletin kimler 
için karşılık bulduğunun da 
ifadesi konumundadır. Mah-
kemelerde sürdürülen oyunlar 
bilindik senaryoların tekrarın-
dan ibaret olmanın ötesine 
geçememektedir. Oysa yok 
sayan, vuran, katleden yine 
kesitlerde değil bütünde aran-
dığında elin uzandığı gövdeyi 
görebilmek mümkün olabilir.

Daha 19 yaşında
“Vurmayın, ölüyorum” sö-

zünün karşılık bulamayacağı 
bir vahşeti yaratan sistemden 
adalet beklenemeyeceğini 
de bir kez daha gördük. 
Ethem’in mahkemesinde 
başlayan süreç nüanslar dı-
şında Ali İsmail’i katledenlerin 
yargılanması sürecinde de 
yaşandı. Katillerini koruyan, 
yeni katiller yetiştirmenin 
altyapısını kuran bir sistemle 
yüz yüze olduğumuzu gördük 
yüreğimiz kanayarak. Dava 
sürecini ve alınan kararı 
proteste etmek isteyenlere 
uygulanan polis terörü ise 
cunta dönemlerinden hiç bir 
fark taşımamaktadır.

Tüm bu kara tablo ve yargı 
komedisi içerisinde dünya 
egemen sisteminin olağanüs-
tü biçimlerinden birinin Tür-
kiye uyarlaması olan yönetim 
şekli en açık yüzünü,serma-
yenin ihtiyaçları çerçevesinde 
her zaman göreve hazır bir 
yapı olduğunu bir kez daha 
göstererek kanıtlamıştır.

Hırsız, Katil...
Egemenlerin adaletleri ise 

sadece kendilerine çalışan 
bir nalıncı baltasıdır. 17-25 
Aralık Yolsuzluk ve Rüşvetle 
Mücadele Haftası kapsa-
mındaki protestolar, en 
temel demokratik eylem ve 

muhalif tepkiler dahi ezilmek 
istenirken; hırsızların, katillerin 
mahkemelerinde kendilerini 
akladıkları oyunlar izlemeye 
de devam ettik.

Tüm bu süreçte kendini 
aklamaya çalışanlar rantın 
ve talanın önündeki tüm 
engelleri de ortadan kaldır-
mak istiyor. Kent, doğa ve 
yaşam alanları noktasında 
çıkar hesaplarının önünde 
halktan yana bir tavırla 
duruş sergileyen TMMOB›de 
siyasal iktidarın hedef 
tahtasına konulmuş 
bulunmakta. Yine bir torba 
yasa içersinde değiştirilmek 
istenen TMMOB yasası ile; 
birliğin işlevsizleştirilmesi, 
örgütlülüğünün 
parçalanması, halktan ve 
emekten yana üretimlerinin 
ve duruşunun engellenmesi 
için bir dizi düzenleme 
öngörülüyor. 

Özellikle TMMOB›nin varlık 
koşulu olan amaç maddesinin 
değiştirilmeye çalışılması, 
yasayla yapılmak istenenin 
amacını da gözler önüne 
sermektedir.

Değiştirilip, etkisizleştiril-
mek istenen; HES’lere karşı 
verilen mücadeledir; Soma’da 
yaşananın kader değil katliam 
vurgusunu yapma direncidir; 
ormanların, kıyıların, kentlerin 
rant ve talana teslim edilmeme 
mücadelesidir; üniversitelerin, 
tiyatroların, parkların piyasacı 
zihniyete peşkeş çektirilmeme 
ısrarıdır.

Tüm örgütlülüğümüz ve 
geleneğimizle bu baskı ve zor 
rejimine ve meslek örgütlü-
lüğümüze bir kez daha sahip 
çıkacağımız ve mücadeleden 
asla vazgeçmeyeceğimiz 
unutulmamalıdır.    

 baştarafı sayfa 1
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Barışı Sağlamak Savaşı 
Yenmekle Mümkündür!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) “1 Eylül Dünya Ba-
rış Günü”nde açıklama yaptı:    

...Ama barış ağaç değil, ot 
değil ki

             yeşersin:
Sen istersen olur barış, 

istersen
             çiçeklenir*

Bertolt BRECHT

 2014’ün Dünya Barış Günü’ne 

savaşlar, yıkımlar ve katliamlar 

eşliğinde gelindi geçen barış 

günlerinde de yaşandığı gibi. 

Filistin’de katledilen binler, Şen-

gal’de yaşanan katliam, Orta-

doğu’nun bir bütün halinde kan 

gölüne çevrilmesi, Soma’da (kâr 

savaşlarının her zaman kaybe-

deni olan) işçiler ve ülkemiz so-

kaklarında vurularak, dövülerek 

katledilen gençlerimiz.

Yıllardır tüm bir coğrafyayı 

neoliberal politikalar kapsamın-

da yeniden şekillendirmek için 

her tür yönteme başvuranlar, 

kimi zaman taşeron ordularıy-

la, kimi zaman paralı çetelerle, 

kimi zaman ise doğrudan mü-

dahaleleriyle kirli savaşların ve 

katliamlarının sorumlusu olmayı 

sürdürmekteler. Afganistan ve 

Irak’ta başlayıp, Suriye’yi saran, 

Filistin’de kirli yüzünü bir kez 

daha gördüğümüz emperyalizm 

ve onun kâr odaklı politikaları 

dünyaya savaş ve yıkımdan baş-

ka bir şey getirmemektedir. ÖSO 

ile başlatılan ve bugün IŞİD ola-

rak karşımıza çıkan taşeron katil 

sürüleri aracılığıyla yapılmak 

istenenler Ortadoğu halklarına 

getirilmek istenen “demokrasi”-

den ne anlaşılması gerektiğinin 

en açık ispatıdır.

Ülkemiz özelinde yaşanan ge-

lişmeler ise tüm bu kapsamda 

yaşananlardan bağımsız olma-

makla birlikte, Kürt sorununa 

ilişkin dayatılan tek taraflı çö-

züm(süzlük) süreci, yok sayılan 

inanç grupları, bizzat iktidar 

tarafından sürdürülen tek tip-

leştirme süreci barış kavramını 

farklı bir perdeden daha yakıcı 

bir ihtiyaç olarak karşımıza çı-

karmaktadır.

Yıllardır işgal altında binler-

ce insanını kaybeden Filistin 

halkından İsrail Siyonizmi ile 

“barışmasını” beklemek ne de-

rece gerçek bir barış tanımına 

karşılık geliyorsa, ülkemizde 

ise Berkin’i gaz kapsülüyle, Ali 

İsmail’i sokak ortasında döve-

rek katleden anlayıştan barış ve 

demokrasi adına adımlar bekle-

mek o derece gerçek bir tanıma 

karşılık gelmektedir.

Ortadoğu coğrafyası ve ül-

kemiz özelinde daha da yakıcı 

ve acil bir ihtiyaç olan barış, 

bölgesel çıkarları için halkları 

katledenlerle uzlaşarak değil, 

bütünlüklü ve kapsayıcı bir de-

mokrasi mücadelesi ile sağlana-

bilir. Barışı gerçekten isteyenler 

bugün kanlı elleriyle barış ha-

varisi kesilenler değil, dün de 

bugün de barış için mücadeleyi 

sürdürenlerdir.

 Grev Haktır Yasaklanamaz!

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği- 
KESK Ankara Şubeler Platformu- 
TMMOB Ankara İKK- Ankara Tabip 
Odası olarak, Hükümetin Metal iş-
kolunda uygulamaya koyduğu an-
ti-demokratik grev yasağına karşı; 
“Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal 
işçilerinin grev hakkı derhal iade 
edilmelidir!” pankartları eşliğinde 
DİSK/Genel-İş Ankara Şubeleri 
önünden toplanarak başlayan yü-
rüyüş Sakarya Meydanı’na kadar 
sloganlar eşliğinde devam etti.

DİSK-KESK-TMMOB ve ATO’nun 
Ankara bileşenleri olarak hazırla-
nan ortak basın açıklamasını DİSK 
Ankara Bölge Temsilcisi ve Sendi-
ka Genel Sekreteri Remzi Çalışkan 
yaptı. Çalışkan hükümetin anti de-
mokratik bir şekilde metal işçilerinin 
grevini yasakladığını belirterek, bu-
nun ilk olmadığını, bunun AKP’nin 
geçmiş yıllarda da sistematik olarak 
sürdürdüğü emek düşmanı politi-
kalarının bir sonucu olduğunu be-
lirtti. Çalışkan, Bakanlar Kurulu’nun 
son toplantısı 26 Ocak’ta olduğu 
halde 29 Ocak’ta metal grevini ya-
saklayarak hayali Bakanlar Kurulu 
toplantısı yaptığını belirttiği konuş-
masında grev yasağının hukuksuz 
olduğunun altını çizdi.

Hukuksuz grev yasağını tanıma-
yarak sokaklara çıktıklarını söyle-
yen Çalışkan, konuşmasının deva-
mında, “12 Eylül faşist darbesinin 
örgütü Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası (MESS) ile 12 Eylül’ün 
ürünü AKP’nin çıkarları ve zihniyeti 
aynıdır. Ancak, DİSK buna yabancı 
değildir. DİSK, 12 Eylül askeri dar-
besinde kapatılarak ve düzmece 
12 Eylül mahkemelerinde idamla 
yargılanan sendika önderleriyle 
daha önce de “milli güvenliği teh-
dit ettiği” iddialarına maruz kaldı-
ğını” ancak “Hükümet de, MESS de 
unutmamalıdır, DİSK bu baskıların 
hiçbirine boyun eğmemiş, demok-
rasi ve sınıf mücadelesini her koşul-
da sürdürmeye devam etmiştir. Ve 
devam da edecektir” dedi.

Çalışkan’ın konuşmasından sonra 
KESK Ankara Şubeler Platformu, 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu ve Ankara Tabip Odası adı-

na birer açıklama yapan emek ve 
meslek örgütlerinin temsilcileri, 
metal işçilerinin grevini destekle-
diklerini, uygulanan grev yasağının 
anti- demokratik olduğunu ifade 
ederek greve kararı alan metal iş-
çilerini selamladılar.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu adına Özgür Topçu konuş-
tu. Topçu konuşmasında “AKP 
iktidarının, Birleşik metal İş’in, 
MESS dayatmalarına karşı, insan-
ca çalışmak, insanca yaşamak için 
başlattığı grevi, milli güvenliği bo-
zucu nitelikte olduğu bahanesiyle 
durdurması ‘milli güvenlik’ denilen 
şeyin gerçekte sermayenin güvenli-
ğinden başka bir şey olmadığını ve 
Bakanlar Kurulu’nun gerçekte ser-
mayenin bir kurulu olarak hizmet 
verdiğini açıkça kanıtlamıştır.

AKP iktidarının dert ettiği tek 
güvenlik, sermayenin, MESS’in gü-
venliğidir! İşçilerin “insan onuruna 
yakışır bir ücret, insan onuruna ya-
kışır çalışma koşulları” için müca-
dele vermesi, güvenliğe yönelik bir 
“tehdit” olarak görülmüştür.

İşçiler grev kararını iş yerlerine 
kurulan sandıklarla, kendi demok-
rasileri içerisinde almıştır. Bunu 
bakanlar kurulu kararı ile iptal et-
menin adı darbeciliktir.

Bu grev işçilerle birlikte tüm 
emekçi halkın ve ezilenlerin ortak 
mücadelesidir.

AKP iktidarı bilmelidir ki işçilerin, 
emekçilerin birleşik direnişini ‘erte-
leme ve yasaklama’ kararı ile dur-
duramayacaklar.

Biz Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği olarak dün olduğu 
gibi bugün de, bugün olduğu gibi 
yarın da Birleşik Metal İş’in, metal 
işçilerinin yanındayız.

Birleşik direnişimiz AKP’yi de 
MESS’i de ezecek! Kazanan işçiler 
ve emekçi halkımız olacak.” diye 
belirtti.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Önüne Siyah Çelenk Bırakıldı

TMMOB üyeleri, TMMOB Yasa-
sı’ndaki değişiklikleri de içeren 
torba yasaları 8 Ocak Perşembe 
günü İKK’ların bulunduğu tüm 
illerde Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı İl Müdürlükleri önüne siyah 
çelenk bırakarak protesto ettiler.

Ankara’da Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı önünde yapılan eyle-
me çok sayıda TMMOB ve Oda 
yöneticisi katıldı. Eylemde basın 
açıklaması TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı 
tarafından okundu.

Eylem, İstanbul, İzmir, Adana, 
Artvin, Aydın, Balıkesir, Bodrum, 
Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kah-
ramanmaraş, Kırklareli,  Kocaeli, 
Mersin, Ş.Urfa,  Tekirdağ,  Van ve 
Zonguldak’ta da düzenlendi.

Basın Açıklaması:
AKP İktidarının tüm ülkeyi ye-

niden dönüştürme, halka ait tüm 
alanları sermayeye açma, kentsel 
ve doğal değerleri talan etme 
politikalarında artık son aşamaya 
gelindi. Siyasal İktidar, hazırladığı 
torba yasalarla kamusal alanla-
ra el koyma ve rant süreçlerinin 
önündeki son engelleri de kaldır-
ma hazırlığında.

AKP İktidarının gündeme getir-
diği son iki torba yasa imar, yapı-
laşma, meslek alanları ve çalışma 
hayatında önemli değişiklikler 
getiriyor. Tabi ki bu torbanın için-
de AKP’nin rant politikalarının 
önünde en büyük engel olarak 
gördüğü TMMOB de var.

Çünkü TMMOB ve Odaları;
AKP’nin kentler üzerindeki 

oyununa karşı durdu, “Kentsel 
dönüşüm” adı altında “rantsal 
dönüşüme” karşı çıktı,

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Yayınladıkları raporlar, basın 

açıklamaları, açtıkları davalarla 
AKP’nin ormanları, kıyıları, mera-
ları; suyumuzu, toprağımızı yağ-
malamasının önünde durdular,

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Neoliberal politikalarla bu ülke-

nin yağmalanmasına karşı, kamu 
yararı için mücadele ettiler.

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Hukuksal girişimlerle, siyasi 

iktidarın rant amaçlı politikaları-
na, serbestleştirme, özelleştirme 
uygulamalarına, yağma ve talana 
“dur” dedi; taşeronlaştırma uy-
gulamalarına, işten çıkarmalara, 
işsizlik, yoksulluk ve düşük üc-
retlere karşı, yüzlerce işyerinde 

direnen işçilerle bir arada oldu.
İşte bu yüzden TMMOB 

AKP’nin hedefinde… 
Ülkemizde iş cinayetlerinin ve 

yolsuzlukların üzerine toprak 
atılırken; bu canların hesabını so-
ran ve rant dağıtımına karşı top-
lumsal faydanın peşinde koşan 
TMMOB ve bağlı Odaları iktidar 
tarafından yok edilmek isteniyor. 
Önce mali denetim tehdidiyle, 
sonra miting meydanlarında he-
def göstererek, ardından yetkile-
rini kısıtlayarak TMMOB üzerinde 
vesayet oluşturmaya çalışan ikti-
dar, istediğine bir türlü ulaşama-
yınca şimdi yasasını değiştirerek 
TMMOB’nin örgütlülüğünü da-
ğıtmak, parçalanmış bir yapıyla 
ülkemizin mühendis ve mimarla-
rının toplumdan yana gür sesini 
kesmek istiyor.

Ancak bilinmelidir ki mühen-
dis, mimar, şehir plancıları ve 
meslek örgütleri; ülke, kamu, 
halk, meslek, meslektaş yararı 
bütünlüğündeki mücadelesini 
sürdürecek, AKP gericiliği,  pi-
yasacılığına ve diktasına teslim 
olmayacaktır.

Odalarımız ve Birliğimiz TM-
MOB, 1970’lerden bugünlere 
dek oluşturduğu demokratik 
mevzileri koruyacaktır. Toplum-
sal muhalefet güçleriyle birlikte 
eşit, özgür, demokratik, halkının 
refah,  kardeşlik ve barış içinde 
yaşadığı, gericiliğin dogmatiz-
minin alt edildiği, bilim ve tek-
niğin aydınlatıcılığındaki yeni bir 
Türkiye mücadelesini kararlılıkla 
sürdürecektir.

Şimdi Çevre ve Şehircilik 

Bakanına sesleniyoruz;
Hazırladığınız yasa değişikliği,  
meslek alanlarımızın ve örgütü-

müz TMMOB’nin tüm birikimleri-
ni halkımızın yararına kullanma-
ya, AKP iktidarının yarattığı rant 
düzenini teşhir etmeye, ülkemizi 
aydınlık geleceğe taşımak için 
var gücümüzle çalışmaya devam 
etmemizi engelleyemeyecektir.

Unutmayın ki; siz TMMOB’yi 
yok etmeye çalışsanız da TM-
MOB her yerde…

TMMOB Soma’da; Ermenek’te, 
Zonguldak’ta;

TMMOB, Atatürk Orman Çiftli-
ği’nde;

TMMOB, bu ülkenin toprağının 
altını üstüne getirenlere karşı 
Kazdağlarında,

TMMOB, emperyal güçlerin da-
yattığı nükleer santrallere karşı 
Mersin’de, Sinop’ta;

TMMOB, suyumuzun ticarileş-
tirilmesine karşı Karadeniz’de, 
Akdeniz’de, Ege’de;

TMMOB, Alakır vadisinde, Art-
vin Cerattepe’de, Yırca’da, Di-
yarbakır Hevsel bahçelerinde, 
Burdur’da, Bartın’da, Sakarya 
Karasu’da; TMMOB, Taksim’de, 
Gezi’de, Anadolu’da, kentte, kır-
da bu ülke insanının yaşadığı her 
yerde…

O yüzden bu torba yasaları 
derhal geri çekin.

Torba yasalarla altyapısı ha-
zırlanan yalana, talana, yıkıma, 
yağmaya İZİN VERMEYECEĞİZ.

Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği

“İzin verecek miyiz?” 
Broşürlerimizi Ülkenin Dört 
Bir Yanında Dağıtıldı

TMMOB Yasası’ndaki değişik-
likleri de içeren torba yasala-
ra karşı “Ülkemize, halkımıza, 
mesleğimize, örgütümüze sahip 
çıkıyoruz” kampanyası çerçeve-
sinde hazırlanan “İZİN VERECEK 

MİYİZ?” broşürleri TMMOB üye-
leri ve yöneticilerince Türkiye’nin 
dört bir yanında kent merkezle-
rinde dağıtıldı. 5 Ocak’tan başla-
yarak iki hafta boyunca yapılan 
dağıtımda torba yasaların getire-
ceği değişiklikler halka anlatıldı.

TMMOB üyeleri 5 Ocak Pa-
zartesi günü Ankara’da Güven-

park’ta buluşarak Sakarya ve 
Yüksel Caddelerinde broşür da-
ğıttılar.

Aynı gün Eskişehir, Bursa, Ada-
na, İstanbul ve İKK’ların bulun-
duğu birçok ilde broşür dağıtımı 
gerçekleştirilerek TMMOB görüş-
leri halkla paylaşıldı.
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TMMOB 15 Ocak’ta Kent 
Meydanlarındaydı…

TMMOB Yasası’ndaki değişik-
likleri de içeren torba yasalara 
karşı “Ülkemize, halkımıza, mes-
leğimize, örgütümüze sahip çıkı-
yoruz” kampanyası çerçevesinde 
15 Ocak 2015 Perşembe günü İl/
İlçe Koordinasyon Kurulları, kent 
meydanlarında  “Kentlerimizin, 
kıyılarımızın, doğal yaşam alan-
larımızın talan edilmesine izin 
vermeyeceğiz!” başlıklı basın 
açıklaması yaparak bildiri dağıttı.

Ankara’da yüze yakın TMMOB 
üyesi TMMOB önünde saat 
18.00’de toplandı. Açıklamayı 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu adına Özgür Topçu yap-
tı. Açıklamanın ardından bildiri 
dağıtıldı.

Açıklamanın tam metni:
Kentlerimizin, kıyılarımızın, 

doğal yaşam alanlarımızın talan 
edilmesine izin vermeyeceğiz!

AKP İktidarının tüm ülkeyi 
yeniden dönüştürme, halka ait 
tüm alanları sermayeye açma, 
kentsel ve doğal değerleri talan 
etme politikalarında artık son 
aşamaya gelindi. AKP, gündeme 
getirdiği son iki torba yasa imar, 
yapılaşma, meslek alanları ve 
çalışma hayatında önemli deği-
şiklikler getiriyor. Toplamda 24 
yasada değişiklik öngören tas-
laklarla ekonomik süreklilik adı-
na öncelikle inşaat sektöründeki 

düzenlemelerle rant sağlamak 
isteniyor. 

Bu torba yasalarla;
Doğal ve tarihi sit alanları, or-

manlar, meralar, milli parklar, kı-
yılar tarım alanları yapılaşmaya 
açılabilecek,

Kentlerdeki eğitim ve sağlık 
alanları, parklar ve hatta mezar-
lıklar dahi özelleştirilebilecek,

İmar hakkı transferi getirilerek 
vatandaşların tapulu mülklerine 
para ödenmeden el koyulabile-
cek.

Kısacası, AKP torba yasa ile 
kentsel rantı tek merkezden yan-
daşlarına dağıtmak üzere “parası 
olana imar hakkı” getiriyor.

Tabi ki bu torbanın içinde 
AKP’nin rant politikalarının 
önünde en büyük engel olarak 
gördüğü TMMOB de var.

Çünkü TMMOB ve Odaları;
AKP’nin kentler üzerindeki 

oyununa karşı durdu, “Kentsel 
dönüşüm” adı altında “rantsal 
dönüşüme” karşı çıktı,

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Yayınladıkları raporlar, basın 

açıklamaları, açtıkları davalarla 
AKP’nin ormanları, kıyıları, mera-
ları; suyumuzu, toprağımızı yağ-
malamasının önünde durdular,

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Neoliberal politikalarla bu ülke-

nin yağmalanmasına karşı, kamu 
yararı için mücadele ettiler.

Çünkü TMMOB ve Odaları;
hukuksal girişimlerle, siyasi ik-

tidarın rant amaçlı politikalarına, 
serbestleştirme, özelleştirme uy-
gulamalarına, yağma ve talana 
“dur” dedi; taşeronlaştırma uy-
gulamalarına, işten çıkarmalara, 
işsizlik, yoksulluk ve düşük üc-
retlere karşı, yüzlerce işyerinde 
direnen işçilerle bir arada oldu.

İşte bu yüzden TMMOB 
AKP’nin hedefinde… 

Önce mali denetim tehdidiyle, 
sonra miting meydanlarında he-
def göstererek, ardından yetkile-
rini kısıtlayarak TMMOB üzerinde 
vesayet oluşturmaya çalışan ikti-
dar, istediğine bir türlü ulaşama-
yınca şimdi yasasını değiştirerek 
TMMOB’nin örgütlülüğünü da-
ğıtmak, parçalanmış bir yapıyla 
ülkemizin mühendis ve mimarla-
rının toplumdan yana gür sesini 
kesmek istiyor.

AKP, TMMOB’nin örgütlü gü-
cünden ve tarihinden bihaber 
olduğunu bir kez daha ortaya 
koymaktadır. TMMOB tarihi bu 
yasa gibi yıldırma politikalarına 
karşı, mücadelelerle doludur. 
TMMOB’nin mücadeleci gele-
neğini AKP’nin torbasına sığdı-
ramayacaklar. Örgütümüz 2 yıl 
önce olduğu gibi bu rant yasa-
sını, birlikte mücadele ederek 
yeniden püskürtecektir.

TMMOB, üyelerinden, halkın-
dan ve bilimsel çalışmalarından 
aldığı güçle, ülkenin sömürül-
mesine, derelerin, ormanların,  
parkların yağmalanmasına ve 
AKP diktatörlüğüne karşı, ka-
musal alanları korumaya, halkı-
mızın çıkarlarını savunmaya ve 
bu doğrultuda mücadele etme-
ye, direnmeye devam edecektir. 

Unutmasınlar ki; TMMOB’yi 
yok etmeye çalışsalar da;

TMMOB her yerde…

TMMOB Soma’da; Ermenek’te, 
Zonguldak’ta;

TMMOB, Atatürk Orman Çiftli-
ği’nde;

TMMOB, bu ülkenin toprağının 
altını üstüne getirenlere karşı 
Kazdağlarında,

TMMOB, emperyal güçlerin da-
yattığı nükleer santrallere karşı 
Mersin’de, Sinop’ta;

TMMOB, suyumuzun ticarileş-
tirilmesine karşı Karadeniz’de, 
Akdeniz’de, Ege’de;

TMMOB, Alakır vadisinde, Art-
vin Cerattepe’de, Yırca’da, Di-
yarbakır Hevsel bahçelerinde, 
Burdur’da, Bartın’da, Sakarya 
Karasu’da;

TMMOB, Taksim’de, Gezi’de, 
Anadolu’da, kentte, kırda bu ülke 
insanının yaşadığı her yerde…

Herkes bilmeli ki;

TMMOB, AKP gericiliğine, pi-
yasacılığına ve diktasına teslim 
olmayacaktır.

Odalarımız ve Birliğimiz TM-
MOB, 1970’lerden bugünlere 
dek oluşturduğu demokratik 
mevzileri koruyacaktır. Toplum-
sal muhalefet güçleriyle birlikte 
eşit, özgür, demokratik, halkının 
refah,  kardeşlik ve barış içinde 
yaşadığı, gericiliğin dogmatiz-
minin alt edildiği, bilim ve tek-
niğin aydınlatıcılığındaki yeni bir 
Türkiye mücadelesini kararlılıkla 
sürdürecektir.

TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU



Çalışanlarla Yöneticiler 
Olası TMMOB Yasa 
Değişikliğini Değerlendirdi

TMMOB bünyesinde Birlik, Oda, 
Şube ve Temsilciliklerde ücretli 
çalışanlar, 22 Ocak 2015 Perşembe 
günü İl/İlçe Koordinasyon kurul-
larının bulunduğu yerlerde Oda, 
Şube ve Temsilcilik Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile bir araya gelerek, içinde 
TMMOB Yasası değişikliği de bulu-
nan AKP’nin torba yasalarına karşı 
mücadeleyi değerlendirdi.

İKK’ların bulunduğu 20’nin 
üzerinde kentte gerçekleştirilen 
toplantılarda, torba yasayla ge-
tirilmek istenen düzenlemeler, 
TMMOB Yasası’nda yapılmak 

istenen değişiklikler konusunda 
bilgi verildi, yürütülen mücadele-
nin geliştirilmesi konusunda gö-
rüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara’da İMO Teoman Öztürk 
Toplantı Salonu’nda yapılan top-
lantıya 200’ün üzerinde ücretli 
çalışan ile Oda ve Şube Yöne-
ticileri katıldı. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı’nın sürece ilişkin bilgilendirme 
konuşmasıyla başlayan toplan-
tıda daha sonra MMO Sekreter 
Üyesi Ercüment Çervatoğlu bir 
sunum yaptı. Toplantıda, Oda 
Şube Yöneticileri ve çalışanlar 
da söz alarak görüş ve önerilerini 
dile getirdi.

Toplantıya, İMO Ankara Şube 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalı-
şanları da katıldı.

Toplantının ardından çalışanlar 
Oda ve Şube Yöneticileri ile birlik-
te meşaleli bir yürütüş gerçekleş-

tirdiler ve yürüyüş boyunca slo-
ganlar eşliğinde bildiri dağıttılar.
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Roboski Katliamının So-
rumlusu AKP’dir

KESK Ankara Şubeler Platfor

Roboski Katliamının 
Sorumlusu AKP’dir.

KESK Ankara Şubeler Platfor-
mu, TMMOB Ankara İl Koordi-
nasyon Kurulu (İKK) ve Ankara 
Tabip Odası Roboski katliamının 
yıldönümünde 29 Aralık 2014 
Pazartesi günü saat 18.00’de 
Yüksel Caddesi’nde basın açık-
laması yaptı:

Biliyoruz ki halkların farklılık-
larını tanıyarak bir arada eşit ve 
özgür bir biçimde yaşamasına 
zemin hazırlamak, bu doğrultu-
da politikalar hayata geçirmek, 
ancak temel insan hak ve özgür-

lüklerine saygıyı anayasal norm 
haline getirmekle, halkların barış 
içinde yaşayabilmesine olanak 
veren bir zemini tesis etmeye ça-
lışmakla mümkündür.

Tek tip vatandaşı “makul” addet-
meyi baz alan mevcut politikalar 
ya da politikasızlıklar inkar ve çö-
zümsüzlüğü derinleştirmenin yanı 
sıra yargısız infazların, faili meç-
hullerin ve kitlesel katliamların ze-
minini oluşturmuş, sistematik hale 
gelmesine neden olmuştur.

Yine buna bağlı olarak,  çeşitli 
gerekçelerle hakların askıya alın-
ması; devlet terörünün aman-
sızca etrafta dolanabilmesine 
izin veren, hukukun işlemediği 
alanlar oluşturmaya dönük poli-
tikalar kitlesel katliamlara kadar 
varan sonuçlar doğurmuştur, do-
ğurmaktadır.

Katliamlarla, baskı ve tehdit-
lerle halkları ve bireyleri terbiye 
etme, sistemin çizdiği sınırlarda 
yaşamaya zorlama ve resmi poli-
tikalara itaat etme dayatmasının 
kahredici sonuçlarından biri de 
28 Aralık 2011 tarihinde Robos-
ki’de yaşanan katliamdır.

Günlük yaşamını idame edebil-
mek ve okul harçlığı çıkartmak 
için kaçakçılığı meslek edinmek 

zorunda bırakılan insanlarımızın 
üzerine bombalar yağdırmak 
ve yetmiyormuş gibi katliama 
meşru zemin hazırlama amacıy-
la akla zarar siyasi açıklamalar 
yapmak “Yeni Türkiye”nin “Eski 
Türkiye”den devraldığı Muğlalı 
zihniyetinin ne kadar canlı oldu-
ğunu da gözler önüne sermiştir.

Roboski katliamı üzerinden üç 
yıl geçmesine rağmen etkin bir 
yargılama süreci bir yana dursun 
ilkin dosyaya gizlilik kararı ko-
narak gerçekler gizlenmiş, ma-
nipülatif haberlerle sorumluların 
açığa çıkması engellenmiş, ar-
dından Genelkurmay Askeri Sav-
cılığı’nın “kamu davası açılması-
na gerek olmadığı” gerekçesiyle 
dosya kapatılmak istenmiştir.

28 Aralık 2011’de 17’si çocuk 34 
insanımızın üzerine bombalar 
yağdıran devlettir ve bu katliamın 
siyasi sorumlusu AKP iktidarıdır. 
Dolaysıyla katliama kılıf uydurma 
çabasından vazgeçilmeli, sorum-
luluk kabul edilmeli ve yargı süre-
ci işletilmelidir.  Katliamın failleri 
aleyhinde etkin soruşturmalar 
yürütülmediği ve bir yargı süreci 
başlatılmadığı müddetçe devlet 
aynı suçu işlemeye devam ede-
cektir.  Devletin Roboski utancıyla 

yüzleşmek yerine inkârı yüceltme-
si, kamuoyundaki algıyı çok başka 
mecralara çekmeye çalışması, so-
rumlulardan hesap sormamaktaki 
ısrarı yeni cinayet ve katliamlar 
işlenmeye devam edilmesine ze-
min hazırlamaktan başka bir işe 
yaramayacaktır. Barış, demokrasi 
ve eşitlik ilkelerinin, insan hakları 
ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ve 
adaletin sağlanması için hükümet 
Roboski’yi örtbas etme, yâdsıma, 
toplumsal hafızadan silme siyaseti 
ve buna dair algı oluşturma çaba-
sından vazgeçmelidir.

Üç yıl süren bu aymazlık artık 
son bulmalı, katliamın faillerin-
den hesap sorulmalı, adalet ye-
rini bulmalıdır.

Yıldönümü vesilesiyle, Roboski 
katliamını bir kez daha lanetliyor, 
çoğu çocuk yaşta olan yaşamını 
yitiren insanlarımızı anıyor, yas-
larını dahi tutmasına izin veril-
meyen, “kan parası” gibi insanlık 
dışı dayatmalara teslim olmayan 
ailelerine başsağlığı diliyor, Ro-
boski ve benzeri suçlarla yüzleş-
me sağlanıncaya ve adalet yerini 
buluncaya kadar takipçisi olaca-
ğımız sözünü veriyoruz.

Roboski’yi unutmuyoruz, unut-
turmayacağız…

 TMMOB
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“TMMOB Yasası’nın Değişti-
rilmesine” Hayır Dendi

TMMOB ve bağlı odaları, Birlik 
Yasasında da değişiklikler içe-
ren “3194 Sayılı İmar Kanunu İle 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Tasarısı”na 
karşı, 16 Aralık 2014 Salı günü İl 
ve İlçe Koordinasyon Kurulları-
nın örgütlü bulunduğu 40’ı aşkın 
yerde kitlesel basın açıklamaları 
gerçekleştirdi.

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde 
toplanan binlerce TMMOB üyesi 
torba yasaya karşı tepkilerini dile 
getirdi.

Ankara’da düzenlenen meşaleli 
yürüyüşe, İMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat Ersan, Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Bülent 
Tatlı, İMO Ankara Şube Yönetim 
Kurulu, çok sayıda üye, Oda ve 
Ankara Şube çalışanı da katıldı.

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde 
İnsan Hakları Anıtı önünde top-
lanan binlerce TMMOB üyesi, 
Sakarya Caddesine meşaleleri 
ile yürüdü. “Ülkemizi Sermaye-
ye AKP Diktatörlüğüne TESLİM 
Etmeyeceğiz” “Kentlerimizin 
Kıyılarımızın Doğal Yaşam Alan-
larımızın Yağmalanmasına İZİN 
Vermeyeceğiz” pankartıyla yü-
rüyen Birlik üyelerine çok sayıda 
CHP Milletvekili de destek verdi.

Yürüyüş, TMMOB Ankara İKK 

(Ankara İl Koordinasyon Kurulu) 
adına İMO Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Özgür Topçu tara-
fından okunan basın açıklama-
sıyla sona erdi.

Basın Açıklaması:
Neoliberal politikaların ülke-

mizdeki temsilcisi mevcut iktidar 
“Yeni Türkiye”sinde baskı ve zor 
araçlarıyla zapt-u rapt altına ala-
rak bütün bir halka korku salma 
ve tüm muhalif sesleri susturma 
adına elinden gelen azami çaba-
yı sergilemektedir. Doğal alanlar 
bir bir ranta açılmakta, ülke eko-
nomisi inşaat sektörüyle ayakta 
tutulmakta, iş cinayetleri olağan 
bir “kaza” halinde gösterilmekte 
ve tüm bir ülkeden bu durumu 
sessizce izlemesi beklenmekte. 

Ezenlerin hukuku her alanda 
egemen kılınmış durumdayken 
yapılan başvurular, yürütmeyi 
durdurma kararları hiçe sayıl-
makta, “güçleri yetiyorsa gelip 
yıksınlar” söylemleriyle kendi 
yasalarını dahi tanımadıklarını 
açıkça beyan etmekte bir sıkıntı 
görmeyen AKP iktidarı kendini 
meşruymuş gibi göstermeye de-
vam ediyor. 

Yeni bir torba yasa hazırlığın-
da olan AKP iktidarı toplumdaki 
tüm demokrasi mücadelelerini 
hak-hukuk tanımaz bir şekilde 
ezmeye çalışırken hedefine bir 
kez daha TMMOB’yi koymuş bu-

lunuyor. 
Hukuku, bilimi yok sayan bir 

perspektifle, mühendisleri, mi-
marları ve şehir plancılarını iti-
barsızlaştırmayı kendisine görev 
edinmiş AKP iktidarı, bu çerçe-
vede yeni bir torba yasa tasa-
rısı ile on iki yasada yapacağı 
değişikliklerle kamusal alanlara 
el koyma ve rant süreçlerinin 
önündeki son engelleri kaldırma 
ve çevre sorunlarına dair algı 
yönetme hazırlığındadır. “3194 
Sayılı İmar Kanunu ile Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarısı”; imar, 
yapı denetimi, kamu kurum ve 
kuruluşlarının ürettikleri mal ve 
hizmet tarifeleri, iskan, kültür 
ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, 
tapu ve kadastro genel müdür-
lüğü,  kat mülkiyeti, iller banka-
sı, belediye gelirleri yasaları ve 
TMMOB Yasası’nda yapılması 
öngörülen değişiklikleri içer-
mektedir.

Bu torba yasa teklifiyle yapıl-
mak istenen;

Kentsel topraklara el koyma 
amaçlı kentsel dönüşüm/rant 
projeleri sürecini merkezileştir-
me ve hızlandırmak, 

Halka ait özel mülkiyet varlık-
larına mülksüzleştirme yoluyla el 
koymak, “Kamulaştırma”yı yeni 
sermaye birikim süreci için kul-
lanmak, 

Bütün kamusal ülke kaynakları-
nı metalaştırmak, 

Yapı ve kent mimarisini AKP’nin 
eklektik, öykünmeci, dinsel ideo-
lojik motifleriyle bezemek, 

Yapı üretim sürecini ve mühen-
dislik, mimarlık, şehir planlama 
hizmetlerini kimliksizleştirmek 
ve kuralsızlaştırmak, kamusal 
denetimi ortadan kaldırmak, 

Anayasal dayanağı bulunan 
kamu kurumu niteliğindeki, 
özerk, demokratik, yerinden yö-
netim kuruluşları olan TMMOB 
ve bağlı Odalarını yapısal dönü-
şüme uğratmak, 

Özel teknik müşavirlik şirketleri 
yoluyla meslek alanlarımız ve ör-
gütlerimizi işlevsizleştirmek, 

Yapı üretim sürecinde şehir 
planlama, mimarlık ve mühendis-
liğin tasarım sürecini teknik mü-
şavirlik firmalarının faaliyet alanı-
na sokarak önemsizleştirilmektir.

TMMOB’yi bağlı odalarını yasa 
teklifleri, kanun hükmünde ka-
rarname vb. araçlarla etkisizleş-
tirmeyi başaramayan AKP ikti-
darı örgütlülüğünü parçalamak 
için yeni atraksiyonlara girmeye 
hazırlanırken TMMOB’un örgütlü 
gücünden ve tarihinden bi haber 
olduğunu bir kez daha ortaya 
koymaktadır.

Ancak bilinmelidir ki mühen-
dis, mimar, şehir plancıları ve 
meslek örgütleri; ülke, kamu, 
halk, meslek, meslektaş yararı 
bütünlüğündeki mücadelesini 
sürdürecek, AKP gericiliği,  pi-
yasacılığına ve diktasına teslim 
olmayacaktır. Odalarımız ve 
Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden 
bugünlere dek oluşturduğu de-
mokratik mevzileri koruyacaktır. 
Toplumsal muhalefet güçleriyle 
birlikte eşit, özgür, demokratik, 
halkının refah,  kardeşlik ve barış 
içinde yaşadığı, gericiliğin dog-
matizminin alt edildiği, bilim ve 
tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni 
bir Türkiye mücadelesini kararlı-
lıkla sürdürecektir.



MUSTAFA KUTLU
1941 Rize doğumlu, 1972 

Ankara Mühendislik ve Mi-
marlık Yüksek Okulu mezunu 
8418 sicil numaralı üyemiz 
MUSTAFA KUTLU hayatını 
kaybetmiştir. Ailesine ve ça-
lışma arkadaşlarına başsağlı-
ğı dileriz.

AYHAN GÜNERİ
1963 Ardanuç doğumlu, 

1988 Gazi Üniversitesi mezu-
nu 35994 sicil numaralı üye-
miz AYHAN GÜNERİ hayatını 
kaybetmiştir. Ailesine ve ça-
lışma arkadaşlarına başsağlı-
ğı dileriz.

SELAMİ BÜLENT BAŞAR
1957 Afşin doğumlu, 1979 

ADMMA mezunu 23332 si-
cil numaralı üyemiz SELAMİ 
BÜLENT BAŞAR hayatını 
kaybetmiştir. Ailesine ve ça-
lışma arkadaşlarına başsağlı-
ğı dileriz.
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Torba Yasaya Karşı Tmmob 
22 Ocak’ta Sokaktaydı

TMMOB Yasası’ndaki değişik-
likleri de içeren torba yasalara 
karşı mücadeleyi her perşem-
be sokaklara çıkarak büyüten 
TMMOB Örgütlülüğü, 22 Ocak 
Perşembe günü de kent mey-
danlarında yapılan kitlesel basın 
açıklamaları ve halkı bilgilendir-
meye yönelik bildiri dağıtımı ile 
mücadelesini sürdürdü.

30’a yakın kentte gerçekleş-
tirilen eylemlerde, “Ülkemizin 
talanına, halkımızın soyulması-
na, mesleklerimizin niteliksiz-
leştirilmesine, haklarımızın gasp 
edilmesine, odalarımızın işlev-
sizleştirilmesine izin vermeye-
ceğiz!” başlıklı basın açıklaması 
okunduktan sonra oda, şube ça-

lışanları ve yöneticiler hazırlanan 
bildirileri dağıttı.

Ankara’da Yüksel Caddesinden 
Sakarya Caddesine bir yürüyüş 
yapıldı ve Sakarya Caddesinde 
basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yapılan basın açıklamasının 
metni şöyle:

Ülkemizin Talanına, Halkımızın 
Soyulmasına, Mesleklerimizin 
Niteliksizleştirilmesine, Hakları-
mızın Gasp Edilmesine, Odala-
rımızın İşlevsizleştirilmesine İzin 
Vermeyeceğiz!

Bilindiği üzere AKP iktidarı 
yasa düzenlemelerini genellikle 
“torba yasalar” aracılığıyla yap-
maktadır. Bunlardan sonuncusu 
yine rant eksenli bir tasarı olan, 
“İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı”dır. Bu tasarı on 
üç ayrı yasada onlarca değişiklik 
yapılmasını öngörmektedir.

Değişiklik yapılması öngö-
rülen yasalar; örgütümüz Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği-TMMOB Yasası ile imar, 
yapı denetimi, kamu kurum ve 
kuruluşlarının ürettikleri mal ve 
hizmet tarifeleri, iskân, kültür ve 
tabiat varlıkları, çevre, tapu, kat 
mülkiyeti, iller bankası, beledi-
ye yasaları ve belediye gelirleri 
ile ilgili yasalardır. Bu tasarı ile 
yapılmak istenen değişikliklerin 
birbirleriyle çok yönlü bağlantı-

ları bulunmaktadır.
Söz konusu tasarı, bugün ülke-

mizde egemen olan rant talanına 
dayalı sermaye birikim politikala-
rının en başta hedeflediği alanla-
rı kapsamaktadır. Bunlar, mühen-
dislik, mimarlık, şehir planlama 
hizmetleri ve onlarla doğrudan 
bağlantılı olan kentsel-kırsal-kül-
türel-doğal varlıklarımızdır. Ka-
muya ve halka ait varlıklara el 
konulması ve arazi-mülkiyet dü-
zenlemeleri üzerinden iktidarın 
denetimindeki inşaat sektörünün 
bir rant alanı olarak biçimlendiril-
mesi ana amaçtır.

Bu nedenle biz mühendis, 
mimar, şehir planlama örgütle-
ri olarak “Ülkemize, Halkımıza, 
Mesleğimize, Örgütümüze Sahip 
Çıkıyoruz” içerikli bir kampanya 
yürütüyor ve halkımızın desteği-
ni bekliyoruz.

rin yaşanabilir planlı ve sağlıklı 
hale gelmesi, ormanlarımızın, ta-
rım arazilerimizin, kıyılarımızın, 
suyumuzun, bütün doğal çevre-
mizin korunması ve ranta açıl-
maması için çalışan mühendis, 
mimar, şehir plancılarını destek-
leyelim; AKP iktidarının bu dü-
zenlemelerini ve torba yasa ta-
sarısını hep birlikte reddedelim.

Ormanlarımızın, kıyılarımızın, 
meralarımızın, koruma altındaki 
milli parklarımızın, kamuya ait 
yeşil alanların, parkların, tarihi 
değerlerimizin, hatta mezar-
lıkların bile talan edilerek özel 
işletmelere açılmasına izin ver-
meyelim.

Yargı kararlarını yok saymaya, 
Atatürk Orman Çiftliği, tarihi ya-
rımada gibi kamu arazileri ve ye-
şil alanlar üzerindeki kaçak yapı-
ların affedilmesine karşı çıkalım.

Tarımsal üretim alanlarımızın 
yapı ve rant talanına açılmasına 
karşı mücadele edelim.

“Kentsel-kırsal dönüşüm”, 
“riskli alanlarda dönüşüm” gö-
rünümü altında kamunun ve hal-
kımızın birikimlerinin imar hakkı 

transferine, borsalarda heder 
edilmesine, gasp edilmesine bir-
likte karşı duralım.

Yerel yönetimlerin yetkilerini 
siyasi iktidara aktaran ve yurt-
taşların oylarını çöpe atan keyfi-
yeti kabul etmeyelim.

Kâr ve daha fazla kâr uğruna 
insan yaşamını hiçe sayarak iş ci-
nayetlerine yol açan politikalara 
karşı işçi sağlığını, iş güvenliğini 
ve insanca yaşamı hep birlikte 
savunalım.

Mühendislik mimarlık, planla-
ma hizmetlerinin kamusal ve ni-
telikli bir hizmet olarak topluma 
ulaşmasını engellemeye çalışan 
girişimlere karşı birlikte mücade-
le edelim. 

Birlikte Mücadele Edelim, İzin 
Vermeyelim!

VEFAT
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AHMK Acil Eylem Planı 
eğitimi düzenledi

İMO Afet Hazırlık Müdahale 
Kurulu, “İMO Afet Hazırlık ve 
Müdahale Yönergesi” ile söz 
konusu yönergenin uygulama 
esasları doğrultusunda İMO 
bünyesindeki faaliyetlerin ve 
organizasyonun güçlendiril-
mesi ve geliştirilmesi ama-
cıyla yürüttüğü çalışmaları 
sürdürüyor.

İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Tarafından 
Üyelerimize Yazı Gönderildi

Gönderilen yazıda “Mesle-
ğimiz, “Medeniyet mühen-
disliği” olarak bilinmektedir. 
Medeniyetlerin yaratıcısı ve 
taşıyıcısı olan sizler, mes-
leki-demokratik öze sahip 
İMO’yla dayanışma içine gi-
rerek, gelişmiş demokratik 
toplumlara has örgütlenme 
kültürünün ülkemizde de yer 
etmesini sağlamakla kalma-
yacaksınız, aynı zamanda 
nitelikli mühendislik hizmeti 
almadan yapı üretilmesinin 
önüne geçeceksiniz. Odamı-
zın, mesleğimizin, daha da 
önemlisi ülkemizin, toplu-
mumuzun size ihtiyacı vardır. 
İnşaat mühendisleri, tarihin 
hiçbir döneminde bu sese 
kulaklarını kapatmamıştır. 
Bundan sonra da kapatmaya-
cağı aşikârdır” diye belirtildi.

İMO’DAN

Odalardan Açıklama: 
AKP İktidarı, Yeni Bir Torba 
Yasa Tasarısı İle Kamusal 
Alanlara El Koyma ve Rant 
Süreçlerinin Önündeki 
Son Engelleri Kaldırma 
Hazırlığında 

TMMOB’ye bağlı odalar, TM-
MOB Yasası’nı değiştiren mad-
delerin de içinde yer aldığı tor-

ba yasa taslağına karşı 11 Aralık 
2014 tarihinde bir basın açık-
laması yaptı. Açıklamada “bi-
linmelidir ki mühendis, mimar, 
şehir plancıları ve meslek örgüt-
leri; ülke, kamu, halk, meslek, 
meslektaş yararı bütünlüğün-
deki mücadelesini sürdürecek, 
AKP gericiliği, piyasacılığına ve 
diktasına teslim olmayacaktır. 
Odalarımız ve Birliğimiz TM-

MOB, 1970’lerden bugünlere 
dek oluşturduğu demokratik 
mevzileri koruyacaktır. Toplum-
sal muhalefet güçleriyle birlikte 
eşit, özgür, demokratik, halkının 
refah, kardeşlik ve barış içinde 
yaşadığı, gericiliğin dogmatiz-
minin alt edildiği, bilim ve tekni-
ğin aydınlatıcılığındaki yeni bir 
Türkiye mücadelesini kararlılıkla 
sürdürecektir” diye belirtildi.

Ulaştırma Kurulu İlk Top-
lantısını Gerçekleştirdi

İnşaat Mühendisleri Odası 
44. Çalışma Dönemi’nde fa-
aliyet yürütecek olan kurul-
larından Ulaştırma Kurulu, 
dönem içinde yürüteceği 
çalışmaları değerlendirmek 
ve planlamak üzere ilk top-
lantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, kurulun bir ön-
ceki dönem yürüttüğü ça-
lışmalar ve üniversitelerde 
gerçekleştirdiği “Ulaştırma 
Anketi”nin çıktıları değerlen-
dirildikten sonra Türkiye`nin 
ulaşım politikaları ele alındı.

Afet Riski Altındaki 
Alanlar ve Kentsel 
Dönüşüm Komisyonu İlk 
Toplantısını Yaptı

Afet Riski Altındaki Alanlar 
ve Kentsel Dönüşüm Komis-
yonu, ilk toplantısını 14 Kasım 
2014 tarihinde Oda merke-
zinde gerçekleştirdi. Toplan-
tıya komisyon üyeleri, Cemal 
Gökçe, Erdoğan Balcıoğlu, 
Ayhan Emekli, Volkan Bakar, 
Hıdır Çak, Komisyondan So-
rumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Nevzat Ersan ve Komisyon 
Sekreteri Şafak Altan katıldı.

44. Dönem 2. Danışma 
Kurulu Toplantısı 
Gerçekleştirildi

İnşaat Mühendisleri Odası 
44. Dönem 2. Danışma Ku-
rulu Toplantısı , 6 Aralık 2014 
tarihinde, düzenlendi. Kurul, 
Oda Yönetim Kurulu tarafın-
dan belirlenen iki gündem 
maddesi ile toplandı. Kurul 
Üyeleri’nden gelen öneri doğ-
rultusunda TMMOB Diyarba-
kır İl Koordinasyon Kurulu’nun 
başlattığı “Kış Kapıda, Şengal 
Kobanê Dışarıda, Konteyner 
Kente Destek Ol!” kampanya-
sının değerlendirildiği üçüncü 
madde gündeme eklendi.

TMMOB Üyelerine 
Karşı Uygulanan Polis 
Şiddetini Kınıyoruz

İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu, polisin TM-
MOB üyelerine dönük saldırısı 
nedeniyle bir açıklama yaptı. 
Açıklamada “Yapılmak istenen 
açıktır. Tepkisiz, itiraz etmeyen, 
hakkını aramayan, soru sor-
mayan bir toplum yaratılmak 
amaçlanmaktır. Gezi eylemleri 
sırasında ayyuka varan ve pek 
çok gencimizin ölümüyle, ya-
ralanmasıyla devam eden polis 
şiddeti hemen her fırsatta yeni-
den yaşatılmakta, hak aramak, 
tepki göstermek gibi sıradan 
demokratik girişimler ülkemiz-
de bedel ödemek anlamına 
gelmektedir” diye belirtildi.

Hiçbir Güç Meslek 
Odaları Üzerinde Vesayet 
Kuramamıştır, Bundan 
Sonra Da Kuramayacaktır

İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından 
yayımlanan Tebliği ile ilgili bir 
açıklama yaptı. Açıklamada 
“TMMOB Yasası’nda yapılmak 
istenen değişikliklerle birlikte 
Tebliğ derhal geri çekilmeli, 
mesleğin ve toplumun farklı-
laşan ihtiyaçlarına, bilimde ve 
teknolojideki gelişmelere uy-
gun olarak, TMMOB ve bağlı 
Odalarının mevzuatı yeniden 
ele alınmalıdır. Hiçbir güç, 
TMMOB ve bağlı Odaları üze-
rinde vesayet kuramamıştır, 
bundan sonra da kuramaya-
caktır” diye belirtildi.

İMO’dan Yeni Yıl Mesajı
İnşaat Mühendisleri Odası 

meslektaşlarının ve çalışan-
larının yeni yılını kutladığı 
mesaj yayınladı. Mesajda 
“Odamız yeni yılda da ranta 
karşı kamu yararını, bireyle-
re karşı toplumsal çıkarları, 
mesleğimizin itibarını, mes-
lek odamızın örgütsel bü-
tünlüğünü, tahakküme karşı 
demokrasiyi, yoksulluğa 
karşı refahı, eşitsizliğe karşı 
adaleti, savaşa karşı barışı 
savunmaya devam edecektir. 
Meslek Odalarının toplum-
sal ve kamusal yarar ilkesi 
bağlamında yarattığı değer 
geçen yıllara nasıl damgası-
nı vurduysa, gelecek yıllarda 
da aynı şekilde belirleyici 
olacaktır. Bu duygu ve dü-
şüncelerle meslektaşlarımız 
ve çalışanlarımızın yeni yılını 
kutluyor, aileleri ve sevdikle-
riyle mutlu bir yıl geçirme-
lerini diliyoruz. Gelen yılın 
duygudaşlığı, dayanışmayı 
çoğaltmasını umut ediyoruz” 
diye belirtildi.
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 TMMOB
genç-İMO

Gazi Üniversitesi İMO ve 
genç-İMO Tanıtımı

 Gazi Üniversitesi’nde İnşa-
at Mühendisliği Bölümü’nde 
İMO ve genç-İMO’nun tanıtı-
mının yapıldığı bir toplantı 
düzenlendi. 6 Kasım 2014 
Perşembe günü yapılan tanı-
tım toplantısına İnşaat Mü-
hendisleri Odası Ankara Şu-
besi’nden Şube Sekreter 
Yardımcısı Erkal Tülek ve 
öğrenci üye örgütlülüğünden 
sorumlu Araştırma Görevlisi 
Eylem Gümüş katıldı. 

Toplantıda Erkal Tülek öğ-
rencilere odayı tanıtan bir su-
num yaptı. Tülek, oda tarihi, 
nasıl kurulduğu, örgütlenme 
yapısı, yasal durumu, odaya 

kayıt yaptırmanın ve odanın 
gerekliliği, mühendisliğin ne 
olduğu, Mühendislik Yemini 
ve mühendislik etiği ilkeleri 
ile ilgili bilgiler verdi. 

Eylem Gümüş ise genç-İMO 
ile ilgili sunum yaptı. Öğren-
ci Üye Yönetmeliği, genç-İ-
MO öğrenci örgütlülüğü, 
organları, amaçları, öğrenci 
üyelerin hak ve sorumluluk-
ları ve genç-İMO etkinlikleri 
hakkında bilgi veren Gümüş, 
nasıl üye olunabileceğini de 
anlattı. 

Sunumların ardından öğ-
rencilerden gelen sorular ce-
vaplandı.

genç-İMO 6. Yaz Eğitim 
Kampı 

 İnşaat mühendisliği bölümü 
öğrencilerinin mesleki ve kişi-
sel gelişimlerine katkı sunan 
ayrıca sosyal ve toplumsal ko-
nularda fikir alışverişinde bu-
lunmalarına imkân tanıyan 
genç-İMO 6. Yaz Eğitim Kampı 
2-7 Eylül 2014 tarihlerinde 
Foça – İzmir’de gerçekleştiril-
di. Kamp’a 23’ü kadın, 73’ü 
erkek 96 öğrenci katıldı.

Gençlerin Oda yöneticileri ile 
bir araya gelmesine ve meslek 
odalarını yakından tanımasına 
imkân sağlayan kampa, İMO 
Ankara Şubesi’nden Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Özer 
Akkuş katıldı. 

Kampın ilk günü kayıtların 
alınması, çadırların kurulması, 
tanışma toplantısı ve atölye 

tanıtımlarının yapılmasıyla 
başladı. Ardından TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ile İnşaat Mühen-
disleri Odası Başkanı Nevzat 
Ersan’ın konuşmacı olarak 
katıldığı “TMMOB ve Oda Po-
litikaları “ başlıklı oturum ger-
çekleştirildi. Mehmet Soğancı, 
TMMOB’nin toplumcu gelene-
ği, tarihi ile toplumsal ve mes-
leki konulara yaklaşımıyla ilgili 
bilgi verdi. Nevzat Ersan ise, 
İMO’nun mesleki, toplumsal ve 
ekonomik konulara dair politi-
kaları ile Oda tarihini aktardı. 
Genç- İMO üyelerinin yoğun il-
gisiyle karşılanan oturum soru 
cevap bölümüyle son buldu. 
Aynı günün akşamı küçük bir 
açılış konseri gerçekleştirildi.

Kampın ikinci günü; “İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği” başlığı 
altında gerçekleştirilen sabah 
semineri ile başladı. TMMOB 
Genel Sekreter Vekili H. Can 
Doğan’ın konuşmacı olarak 
katıldığı oturumda, işçi sağ-
lığının önemine, mühendisin 
sorumluluklarına ve çalışma 
koşullarına vurgu yapıldı. 
genç-İMO üyelerinin soru ve 
cevapları ile son bulan otu-
rumun ardından atölye çalış-
malarına geçildi. Kamp prog-
ramında yer aldığı üzere birer 
gün arayla yapılmak üzere 
tartışma grupları oluşturuldu. 
Tartışma grupları merkez yö-
netim kurulu üyeleri, şube yö-
netim kurulu üyeleri ve genç 
İMO 7. Konsey üyelerinin yürü-
tücülüğünde gerçekleştirildi. 

Söz konusu tartışma grup-
ları; “Meslekte Branşlaşma”, 
“Öğrenci Sorunları-Mühen-
dislik Eğitimi”, “Çevre- Ener-
ji- Ekoloji”, “Sosyal Medya ve 
Sansür” “Mühendislik Çalışma 
Koşulları”, “genç-İMO Yayın 
Politikası”, “Kürt Meselesi”, 
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” 

başlıklı konular tartışılarak 
bilgi alışverişinde bulunuldu. 
Kampın akşam saatlerinde ise 
genç-İMO forumu düzenlendi. 
Forumda “genç- İMO nedir, 
genç İMO örgütlülüğü nasıl 
olmalı, genç-İMO geleceği için 
ne yapmalı?” gibi konular üze-
rine tartışıldı. 

Aynı günün akşamı dünya 
madencilik tarihini anlatan ve 
serbest piyasa ekonomisinin 
işlendiği “16 Ton” adlı belgesel 
filmi gösterildi. Belgesel gös-
teriminin ardından mumlarla 
Soma anması gerçekleştirildi. 
Kampa katılan tüm yönetici ve 
öğrencilerle birlikte “Soma” 
yazısı yazıldı.

Kampın üçüncü günü “Mü-
hendislikte Kadın” semineri 
ile başladı. İMO Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ayşegül Bildirici 
Suna’nın konuşmacı olarak 
katıldığı seminerde, Toplum-
sal cinsiyet bakımından kadın 
mühendislerin sorunlarına ve 
TMMOB örgütlülüğü içerisin-
deki kadın örgütlenmesine 
değinildi. Suna, muhafazakâr 
zihniyet yapısının kadın mü-
hendis adayları üzerindeki 
etkisine dikkat çekti. genç-İ-
MO üyelerinin yoğun ilgisiyle 
karşılanan oturumun ardından 
sadece kadın mühendis aday-
larının yer aldığı kadın oturu-
mu gerçekleşti.

Aynı günün akşamı “İnşaat 
Mühendisliği Üzerine” başlığı 
altında gerçekleştirilen semi-
nerde konuşmacı olarak Prof. 
Dr. Uğur Ersoy yer aldı. İnşaat 
mühendisliği teknolojisinin ge-
lişmesi, Türkiye’de son yıllarda 
yaşanan depremler, aynı se-
beplerle çöken yapılar ve uy-
gulamalardaki sıkıntılar üzerine 
bilgi aktaran Uğur Ersoy, öğ-
rencilerin sorularına cevap ve-
rerek öğrencilerin mühendislik 
eğitimiyle ilgili bilgilenmelerine 
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katkıda bulundu.
Dördüncü gün “Kent Ha-

reketlerine Neden Olan Po-
litikalar” başlıklı seminer ile 
başladı. İMO İstanbul Şube 
Başkanı Cemal Gökçe ile İMO 
İzmir Şube Başkanı Ayhan 
Emekli’nin konuşmacı olarak 
katıldığı oturumda,  ülkemizin 
en büyük sorunlarından biri 
olan deprem konusu ele alın-
dı. Seminerde, deprem sonrası 
İl Afet Kurumu tarafından be-
lirlenen 470 toplanma alanının 
400’e yakınının imara açılıp 
AVM, rezidans gibi yapılara 
tahsis edildiğine dikkat çekil-
di. Ayrıca kamulaştırma için 
yeraltı kaynakları, insan, çevre 
vb. birçok koşulun incelenme-
si gerektiğine vurgu yapılan 
seminerde ‘Acele Kamulaştır-
ma’ adı altında çözüm yerine 
yeni bir problem yaratıldığına 
değinildi. Ardından Atölye ça-
lışmaları yapıldı.

Programda yer aldığı üzere 
tartışma gruplarına geçildi. 
“Branşlaşma”, “Kentin Meta-
laşması”, “Öğrenci Sorunla-
rı-Mühendisliği Eğitimi”, “Kürt 
Meselesi”, “genç İMO Yayın 
Politikaları” başlıklı konular 
yönetim Kurulu üyeleri ve 
konsey üyeleri ile konuşularak 
bilgi alışverişinde bulunuldu. 
Aynı günün akşamında ise 
“Farklarımız ve Biz” başlıklı in-
teraktif söyleşi gerçekleştirildi. 
Söyleşide; etnik ve kültürel 
bakımdan farklılıklar, toplum-
sal cinsiyet ve cinsel yönelim 
hakkında tartışma yürütüldü.

Beşinci gün ise “Ulaştırma 
Politikaları” başlıklı sabah se-
mineri ile başladı. Yrd. Doç. 
Dr. Cumhur Aydın’ın sunu-
muyla başlayan oturumda, 
ülkemizde uygulanan ulaşım 
politikaları, kentsel ulaşım 
planlarında dikkate alınması 
gereken hususlara ve karar 

alma süreçlerine de vurgu 
yaptı. Türkiye’nin ulaştırma 
politikaları ile gelişmiş ülke-
lerin ulaştırma politikalarına 
dikkat çekti. Aydın, ulaştırma 
politikalarının günü kurtaran 
değil, daha uzun vadeli bir 
perspektifle hazırlanması ge-
rektiğine dikkat çekti.  Öğren-
cilerin soru ve cevaplarına da 
yer verilen seminerin ardından 
kampa katılan öğrenciler, atöl-
ye çalışmalarını sunacakları 
Kapanış Gecesi için hazırlıkla-
rını tamamladılar.

Yaz eğitim kampının son 
akşamı halk oyunları, sinema, 
fotoğraf, felsefe ve kamp ga-
zetesi atölyelerinin sunumları 
gerçekleştirildi. Merkez ve 
Şube Yöneticileri tarafından 
atölye hocalarına kupalarının 
takdim edildiği ve tüm öğ-
rencilere katılım belgelerinin 
verildiği kapanış gecesi geç 
saatlere kadar sürdü.

Gecede söz alan 7. genç İMO 
Konsey Başkanı Veysel Yıl-
maz, bütün katılımcılara, oda 
yöneticilerine, şube yönetici-
lerine ve çalışanlarına teşekkür 
etti. Ardından İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Nevzat Ersan 
İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
geleceğini inşa eden genç-İ-
MO örgütlülüğünün en önemli 
faaliyetlerinden biri olan Yaz 
Eğitim Kampı’nda emeği ge-
çen herkese teşekkür etti. 

Odamızın yarattığı gelene-
ğin yeni nesillere aktarılması, 
mesleki, toplumsal meselelere 
yaklaşım çizgisinin güçlenerek 
devam etmesi açısından önem 
taşıyan genç-İMO örgütlülü-
ğünün gücüne güç katan 6. 
Yaz Eğitim Kampı,7 Eylül 2014 
tarihinde çadırların toplanma-
sıyla sona erdi.

genç-İMO Mühendislik 
Eğitimi Çalıştayı 

İMO öğrenci üye örgütlülüğü 
genç-İMO, mühendislik eğiti-
minin sorunlarını değerlendir-
mek ve çözüm önerileri geliş-
tirmek amacıyla 11-12 Ekim 
2014 tarihlerinde Eskişehir’de 
iki günlük ‘Mühendislik Eğiti-
mi Çalıştayı’ düzenledi.

genç-İMO 7. Dönem Öğren-
ci Konseyi’nin yürütücülü-
ğünde ve Eskişehir Şubesi’nin 
desteğiyle düzenlenen Çalış-
tay, Eskişehir Anadolu Üni-
versitesi Öğrenci Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Dört oturumda tamamla-
nan Çalıştay’a 128 kişi katıldı. 
Çalıştay’a Eskişehir dışındaki 
üniversitelerden de katılım 
gerçekleşti.

İki günlük Çalıştay’ın “21. 
Yüzyılda Yükseköğretime 
Genel Bir Bakış” oturumunda 
Yrd. Doç. Dr. Cenan Mertol, 
“İnşaat Mühendisliği Eğitimin-
deki Sorunlar ve Çözüm Yön-
temleri” oturumunda Doç. Dr. 
Aynur Şensoy, “Mühendislik 
Etiği” başlığında Nermin Yav-
lal, “Meslekte Branşlaşma ve 
Yetkin Mühendislik” başlığın-
da ise Mustafa Çobanoğlu 
söz aldı.

Çalıştay’ın açılış konuşmala-
rını İMO Eskişehir Şube Baş-
kanı Bülent Erkul ve genç-İ-
MO 7. Dönem Öğrenci Konsey 
Üyesi Burak Duran yaptı. 
Bülent Erkul konuşmasında 
mühendislik kavramından ve 
mühendislik etiğinden söz 

etti. Erkul, bugünkü dünya-
da sadece diploma almanın 
mühendislik yapmak için ye-
terli olmadığını, fakültelerde 
verilen bilgilerin temel bilgiler 
olduğunu, mühendisin yaşam 
boyu eğitime ihtiyacı duyma-
sı gerektiğini söyledi.

Burak Duran ise konuşma-
sında genç-İMO olarak neden 
çalıştay düzenlemeye ihtiyaç 
duyduklarını anlattı. Üniversi-
telerin bilimsel niteliklerinden 
uzaklaşarak sermayenin birer 
kurumu haline geldiğini kay-
deden Duran, “Mühendis, fen 
bilimleri bilgisi ve becerisi ve 
teorik bilgi kazanımını edin-
dikten sonra, bu bilginin pra-
tikte uygulayıcısı ve takipçisi 
olan, edindiği bilgi ve vasıfla 
beraber İnsan yaşamının ihti-
yaçlarına cevap verebilecek, 
doğayla ve estetikle pratiği-
ni bütünleştirebilecek kişidir. 
Her ne kadar tanımlar bizlere 
basit bir anlatımla “Mühen-
dislik” kavramını böyle aktar-
sa da aslında bizler günümüz 
şartlarında bu unvanın artık 
salt bir terim olarak kulla-
nıldığının ve üniversitelerin 
giderek yaygınlaşan ideolo-
jik karmaşıklıkta, bilimsel ve 
yaklaşımlardan uzak, serma-
yeye dayalı, piyasa ekono-
misine eleman yetiştiren ku-
rumlar haline dönüştüğünün 
farkındayız” dedi.

İktisat politikalarının üni-
versitelere etkisini de değer-
lendiren Duran, “Bilgi ve ile-
tişim çağı olarak adlandırılan 
21.yy’da yükseköğrenimdeki 
temel problemler, toplumsal 
gerçekçiliğimizden bağımsız 
olarak değerlendirilemez. Bu 
bağlamda izlenen iktisadi po-
litikaların üniversitelere etkisi 
oldukça ciddi bir boyuta ulaş-
mıştır. Bir yanda kamu teşviki 
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ile açılan şirket üniversitele-
rinde bilgi ve bilime parayla 
sahip olanlar, diğer yanda 
ise devlet üniversitelerinde 
bilimsel bilgiden ve pratikten 
yoksun olarak gelişimini sür-
dürmeye çalışan emekçi kesi-
min çocukları” diye konuştu.

Duran, Çalıştay’ın hem 
genç-İMO örgütlülüğünün 
geleceğine hem de mü-
hendislik eğitimine yönelik 
sorunların çözümüne katkı 
sunacağına inandıklarını söy-
ledi.

Çalıştay, yapılan forum ile 
son buldu. Çalıştay’a ilişkin 
bir sonuç bildirgesi de hazır-
landı.

Sonuç Bildirgesi şöyle:
İnşaat Mühendisleri Oda-

sı öğrenci üye örgütlülüğü 
genç-İMO olarak 11-12 Ekim 
2014 tarihlerinde Eskişehir 
Anadolu Üniversitesinde ger-
çekleştirdiğimiz “Mühendislik 
Eğitimi” konulu çalıştaya Es-
kişehir ili dışından toplam 78 
öğrenci üye katılmıştır. Eski-
şehir ili içerisindeki üniversi-
telerden katılan inşaat mü-
hendisliği bölümü öğrencileri 
ile birlikte 128 kişinin katıldığı 
çalıştayda “21.Yüzyılda Yükse-
köğrenime Genel Bir Bakış” 
başlıklı oturuma Yrd Doç Dr 
Cenan Mertol, “Mühendislik 
Eğitimindeki Sorunlar ve Çö-
züm Yöntemleri” başlıklı otu-
ruma Doç. Dr. Aynur Şensoy, 
“Mühendislik Eğitimi” konu 
başlıklı oturuma Dr. Nermin 
Yavlal ve “Meslekte Branş-
laşma ve Yetkin Mühendislik” 
başlıklı oturuma ise İMO İnşa-
at Mühendisliği Eğitimi Kuru-
lu üyesi Mustafa Çobanoğlu 

konuşmacı olarak katılmıştır. 
Konuşmacıların sunumları 
öğrencilerin interaktif katılı-
mıyla geçmiş ayrıca serbest 
kürsü bölümlerinde de birçok 
farklı görüş dile gelmiştir.

Yürütücülüğünü genç-İMO 
7. Dönem Öğrenci Konseyi-
nin gerçekleştirdiği çalıştayda 
öne çıkan tespitler ve çözüm 
önerileri aşağıdaki gibidir;

·  Yükseköğretim alanında 
gerekli altyapı sağlanmaksı-
zın açılan Üniversite sayısının 
her geçen gün artması eği-
tim-öğretim hayatını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Mevcut 
fiziki koşulların yetersizliği bir 
yana Üniversite bileşenlerinin 
görüşü alınmaksızın konten-
jan artışına gidilmesi genelde 
yüksek öğretimin ve özelde 
de mühendislik eğitiminin 
niteliğinin mevcut durumun 
gerisine düşmesine yol aç-
maktadır. 

·  Üniversitelerin son on yı-
lına damgasını vuran Bolog-
na süreci, öğrencilerin farklı 
akademisyenlerden ders 
alabilmesine imkan sağlasa 
da Üniversitelerin piyasaya 
entegre edilmesi gibi bir arka 
plana sahiptir. Üniversite öğ-
rencilerinin öğrenme özgür-
lüğü piyasa ve siyasal alanla 
sınırlandırılacaktır. Bu sürecin 
ve bu sürecin Türkiye’deki 
uygulaması sayılabilen Yeni 
YÖK Yasa taslağı ile üniver-
siteler özerkliklerini yitirecek, 
rekabet, para ve hırs baskısı-
nın olduğu mekânlara dönü-
şecektir. 

· Mühendislik eğitimine iliş-
kin sorunlar çok boyutludur 
ve ülkede uygulanan ekono-
mik politikalarla da yakından 
ilişkidir. Bu anlamda yaşanan 
sorunların temelinde mühen-
dislik eğitiminin içeriğinin 
sermaye odaklı bir şekilde 

oluşturulması yer almaktadır. 
. Piyasanın ihtiyaçları doğ-

rultusunda oluşturulan müf-
redatlar üniversitelere göre 
farklılık göstermekte ve bu 
anlamda bir bütünlük sağla-
namamaktadır. Ayrıca mü-
hendislik eğitimi paket prog-
ram eğitimine indirgenme 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

. Müfredatlarda temel mü-
hendislik bilimleri dersleri 
verildikten sonra alan dersle-
rinin birbirine bağlı bir şekilde 
yürütülmesi, üniversiteler ge-
nelinde bütünlüklü müfredat 
programının oluşturulması,  
mühendis adayının ilgi ve 
yönelimlerini açığa çıkarma 
hedefinin gözetilmesi gerek-
mektedir. 

. Mühendislik eğitimi süre-
since öğrencilerin katılımını 
sağlayan interaktif bir öğret-
me tarzının benimsenmesi 
ve derslerde öğretilen teorik 
bilginin daha fazla laboratuar 
imkânıyla desteklenerek pra-
tikteki uygulamanın arttırıl-
ması gerekmektedir. 

. Öğrenci ve akademisyen-
lerin üniversite bileşenleri 
olarak görüş ve önerilerinin, 
karar alma süreçlerine doğ-
rudan etkisini sağlayacak 
demokratik mekanizmaların 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

. Mühendislik mesleğinin 
toplumsal konumu ve mü-
hendisin sorumlulukları sa-
dece mesleki bilgi birikimin 
sağlanması ile ilgili değildir. 
Mühendis adaylarının eğitim 
süreci kendi alanı ile sınırlı 
kalmamalı, mühendislik eği-
timi toplumcu mühendislik 
anlayışına uygun olarak farklı 
disiplinlerin de içerileceği şe-
kilde düzenlenmelidir. 

. Mühendislik insan yaşa-
mını ve doğal çevreyi doğ-
rudan etkileyen bir meslektir. 

Bu anlamda insan hayatının 
değerini merkeze alan ve bu 
ilkeden türetilen normlara 
sadık kalınması hayati önem 
arz etmektedir. Rant ve kar 
elde etme amacına hizmet 
eden projeler gerek işçi ve 
emekçilerin hayatını gerekse 
de kamu yararını ve doğal 
çevrenin korunmasını hiçe 
saymaktadır. 

· İnsan hayatının değerini 
koruyan ve bunu diğer tüm 
amaçlardan üstün gören bir 
mühendislik anlayışının ege-
men olmasında, doğal çev-
renin ve kamu yararı ilkesinin 
korunmasında,  geleceğin 
mühendisleri olan bizlerin de 
sorumlulukları vardır.

 TMMOB
genç-İMO

Çelik Yapı Tasarımı Semi-
neri 

 8 Kasım 2014 Cuma günü 
İMO Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde öğrenci üyeler için 
“Çelik Yapı Tasarımı” semineri 
verildi. 80 kişinin katıldığı se-
mineri Yük. İnş. Müh. İlker Yıl-
maz Türker verdi.
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ŞUBE
GÖRÜŞÜ

Akün ve Şinasi Sahnesi 
Satıldı

2014 yılının Kasım ayında ran-
tın sanattan önde tutuldu-
ğunun açık bir ispatını daha 
yaşadı. Ankara’nın önemli sah-
nelerinden olan Şinasi ve Akün 
Sahnesi  özel bir şirkete gizli 
ihale ile satıldı. Şirket ise ilk 
açıklamasını yapacakları fizibi-
lite sonucu iki sahnenin yerine 
otel yapma projeleri olduğunu 
bildirdi. 

Daha önce satışı 5 kez günde-
me gelen fakat oluşan toplumsal 
muhalefet sonucu ertelenen satış 
işlemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in talimatı ile 

gerçekleştirildi. Önceki ihaleler-
de ‘muhammen bedelin altında 
kaldığı’ gerekçesiyle satış ger-
çekleşmemişti. Oluşan tepkileri 
ve muhalefeti engellemek ama-
cıyla Kamu İhale Yasası kapsamı 
dışında tutularak gizli ihale yön-
temiyle gerçekleştirilen satış ken-
tin önemli tiyatro sahnelerinden 
olan Şinasi ve Akün sahneleri için 
ise son bir yıllık zaman dilimine 
girildiğinin işaretidir.

Bir ülkede tiyatro başta olmak 
üzere  doğrudan veya dolaylı  
sanatın; en çok sansür, baskı ve 
benzer uygulamalarla içinin bo-
şaltıldığı, engellendiği dönemin 
1940’ların Almanya’sında yaşan-
dığını hatırlıyor musunuz?     

Emek, Şinasi, Akün; Resim-
deki 7 Benzerlik

100 Yıllık tarihi miras Emek 
Sinemasnın  AVM yapılması 
amacıylae başlatılan proje mah-
kemeye taşınmış ve 2011 yılının 
Mayıs ayında İstanbul 9. İdare 
Mahkemesi proje için yürütme-
yi durdurma kararı vermişti. Bu 
karara rağmen aynı yılın Aralık 
ayında hiçbir gerekçe göster-
meksizin ve bilirkişi raporunu 
hiçe sayılarak yürütmeyi durdur-
ma kararı iptal edilmişti. 

Hukuki sürecin sürmesine rağ-
men Emek Sineması’nın tarihi 
mirası yerini AVM şantiyesine bı-

rakırken, 19 Aralık 2014 tarihinde 
İstanbul Bölge İdare mahkemesi 
8 Ocak’ta yürütmesini durdur-
ma kararı verdiği projeye ilişkin 
“Dava konusu projenin yürütül-
mesi halinde tarihi ve kültürel 
miras olarak nitelendirilmesi söz 
konusu yapılar açısından telafisi 
güç, hatta imkansız zararların 
doğmasına yol açması”  gerek-
çesini taraflara yürütmeyi dur-
durma kararının gerekçesi olarak 
tebliğ etti. 

Tabii ki bu süre zarfı içerisin-
de Emek Sineması hatıralardaki 
yerini aldı. Bu kare size tanıdık 
gelmiştir muhakkak!

İş Cinayetlerinin 
Faili  Bulundu
Düzenlenen torba yasa kapsa-
mında 20.01.2015 tarihinde “İş 
sağlığı ve güvenliği ile bazı ka-
nun ve kanun hükmünde karar-
namelerde değişiklik yapılması-
na dair kanun tasarısı” başlığına 
bazı maddeler eklendi. 

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Alt Komisyonu’nda gö-
rüşülen 4857 sayılı kanunun işve-
renin haklı nedenlerle derhal fesih 
hakkını düzenleyen maddelere ya-
pılan eklemeler ile iş cinayetlerinin 
bütün sorumluluğunun emekçile-
rin üzerinde olduğu tespit edildi.

Yapılan eklemeler uyarınca iş 
güvenliği malzemeleri taşıma-

yan, kullanmayan işçiler 3 kez 
uyarılacak, 3 kez ihtar alan işçi 
kıdem tazminatı ödenmeksizin  
işten çıkarabilecek. Bu da iş ci-
nayetleri gibi önemli bir konuda 
bile sorgusuz sualsiz tüm so-
rumluluk emekçilere yüklenirken 
sermayenin ihtiyaçlarının nasıl 
başat konuma getirildiğinin de 
birgöstergesidir. 

Aynı fesih nedenleri iş güvenli-
ği ekipmanlarının zarar görmesi 
ve kaybına ilişkin konularda da 
geçerli olacak. İşçinin baretinin 
zarar görmesi işçinin sorumlulu-
ğunda anlamına gelen ek madde 
insan hayatının metalaşma yol-
culuğunda epeyce yol kat edildi-
ğinin en açık ifadesidir.  
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 MÜHENDİSLİK
 HAFTASI

ETKİNLİKLERİ

 Erhan Karaesmen “Bilim
 ve Teknoloji ile Sanat
 ve Kültürün Kesişmesi”
Söyleşisi

İnşaat Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi tarafından 17 Aralık 
2014 tarihinde, Odamızın kurulu-
şunun 60. yılı olan 2014 yılı İnşaat 
Mühendisliği Haftası etkinlikleri 
kapsamında,  İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde Erhan Kara-
esmen’le “Bilim ve Teknoloji ile 
Sanat ve Kültürün Kesişmesi” 
söyleşisi gerçekleştirildi.

Etkinlik İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi başkanı Se-
lim Tulumtaş’ın açılış konuşması 
ile başladı. Sanatın içine tükürül-
düğü bir dönemde; yaratıcılığı 
tümden törpüleyen bir eğitim 
sisteminin olduğunu belirtti ve 
“böylesi bir söyleşiyi hem anali-

tik, hem insani yönleriyle anlat-
mayı, bizlere bunu tekrar hatırlat-
mayı kabul eden değerli hocamız 
Erhan Karaesmen’e huzurlarınız-
da teşekkür ediyorum” dedi.

Söyleşide bilim ve sanatın hem 
birbirlerini tamamladığı hem de 
aynı şeyler olmadığını söyleyen 
Karaesmen bilim ve sanat çer-
çevesinde etik, hukuk, tarih ve 
felsefeden bahsetti, köklü me-
rakın bilim alanı ile sanat alanını 
birbirine çok bağladığını belirtti. 
Bilimin açıklayıcı olmak zorunda 
olduğunu sanatta ise açıklama-
nın olmadığı sadece ifadenin 
olduğunu söyleyen Karaesmen 
mühendisliğin bir ihtiyaçtan 
kaynaklandığını ve yaratıcılık 
barındırdığını, bilim ve sanatın 
birbirine çok yakın durduğu bir 
meslek dalı olduğunu belirtti ve 
yapı sanatından bahsetti. 

 Meslektaşlar Söylüyor:
 Konser, Halkoyunları ve
Yılbaşı Kokteyli

İnşaat Mühendisliği Haftası et-
kinlikleri kapsamında 27 Aralık 
2014 Cumartesi günü İMO Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde inşaat 
mühendislerinin şarkılarını söy-
lediği konser verildi, halkoyun-
ları gösterisi ve yılbaşı kokteyli 
yapıldı.

Etkinlikler İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi Başkanı Se-
lim Tulumtaş’ın açılış konuşması 
ile başladı. Konuşmasına İnşaat 
Mühendisliği Haftası etkinlikle-
rinde emeği geçenlere teşek-
kür ederek başlayan Tulumtaş, 
Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın 
TMMOB’nin dağıtılması, bağ-
lı odalarının etkisiz ve yetkisiz 
kılınarak parçalanmasına ilişkin 
yasa tasarısına karşı TMMOB ve 
bağlı odalarının itirazlarını kamu-
oyuna şikayet eden ve aba altın-
dan sopa göstererek TMMOB ve 
bağlı odalarına ayar vermeye ça-
lışan basın açıklaması hakkındaki 
görüşlerini paylaştı.

“Darbelere karşıyız diyenlerin 
bu basın açıklamasında 12 Ey-
lül 1980 askeri darbe yasalarına 
nasıl sarıldıklarını, nasıl sığındık-
larını anlatmayı bir kenara bırakı-
yorum” diyerek devam eden Tu-
lumtaş, 2012 yılında Samsun’da 
dere yatağına yapılan TOKİ ko-
nutlarında 10 vatandaşımızın bo-

ğularak öldüğünü hatırlattı. Bu 
olayla ilgili olarak TMMOB’nin, 
2011 yılında yapılan “Samsun 
Kent Sempozyumu”nda bu ko-
nunun ele alındığı ve yetkililerin 
uyarıldığı açıklamasını yaptığını 
söyleyen Tulumtaş, bu açıkla-
madan sonra TMMOB’ye ve İn-
şaat Mühendisleri Odası’na res-
mi bir yazı yazarak söz konusu 
uyarının yapıldığı yazının tarih 
ve numarasını isteyecek kadar 
TMMOB’nin işleyişi ve çalışma 
biçiminden bihaber olanların 
basın açıklamasında TMMOB ve 
bağlı odaları için “Mühendis ve 
mimarların hukukunu ve hakları-
nı savunmak yerine başka işlerin 
peşinde koşanların üslup konu-
sunda da saygıya dikkat etme-
dikleri görülmektedir” dedikleri-
ni vurguladı.

Tulumtaş konuşmasını “Bu-
rada “başka işler” den kastet-
tiklerini inanıyorum ki hepimiz 
anlıyoruz. Ama onlar, mühendis 
ve mimarların sorunlarının ül-
kenin ve halkın sorunlarından 
bağımsız olmadığını, bu başka 
işler dediklerinin de mühendis 
ve mimarların hak mücadelesinin 
bir parçası olduğunu anlamazlar, 
anlayamazlar. Bu ifadeye Nefi’nin 
“Tahir Efendi bize kelp demiş” in-
den başlanarak çok şey söylene-
bilir. Ama ben Nazım Hikmet’in 
“Nazım Hikmet vatan hainliğine 
devam ediyor hala” dizelerinden 
apararak şöyle demek istiyorum. 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği ve Bağlı Odaları Ülkesini 
ve Halkını sevmeye, bilim ve tek-
niği ülkenin ve halkın yararı için 
kullanma ilkesi doğrultusunda 
üyesinden ve halkından aldı-
ğı güçle mücadele kararlılığını 
sürdürmeye devam ediyor hala. 
Tekrar hoş geldiniz. İyi eğlence-
ler” diyerek sonlandırdı.

Tulumtaş’ın konuşmasının ar-
dından Ankara Su Kongresi’ne 
sundukları katkılar dolayısıyla 
Erman Tamur, Ahmet Soyak, 
Levent Tosun ve Hasan Akyar’a  

odamızın şükranının ifadesi ola-
rak plaketleri sunuldu.

Plaketlerin verilmesinin ardın-
dan inşaat mühendisi Özlem 
Kaya, Aysun Tekin, Alev Uruç, 
Ata Cankut Çiftçi, Hüseyin Bo-
lat şarkılarını söylemek üzere 
sahneye çıktı.Etkinliğe katılan 
üyelerin keyifle dinlediği konse-
rin ardından katkılarından ötürü 
müzisyen Mert Kılıç ve Orhan 
Yavuz’a plaketleri verildi.

Zeynep Arslan, Gökçe Özçelik, 
Özden Çifçi, Zınar Deli, Dilan 
Taşçı, Barış Özdemir ve Sidar 

Avcı’dan oluşan Koma Arjini’nin 
halkoyunları Diyarbakır yöresi 
gösterisi yaptığı etkinlik yılbaşı 
kokteyli ile son buldu. 
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 Meslekte 25. 40. 60. Yıl
Plaket Töreni ve Yemeği

İnşaat Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi 19 Aralık 2014 Cuma 
günü İnşaat Mühendisleri Odası 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
meslekte 25. 40. ve 60. yılını dol-
duranlara belgelerini ve plaket-
lerini verdi. Plaket töreninin ar-
dından 20 Aralık 2014 Cumartesi 
günü ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde 
yemek düzenlendi.

Plaket töreni İMO Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş’ın açılış 
konuşmasıyla başladı. Tulumtaş 
“İnşaat mühendisi olarak,  üret-
tiğiniz projelerinizden duyduğu-
nuz gurur Odamızın da gururu-
dur. Çünkü biliyoruz ki hepimizin 
ortak amacı, sahip olduğumuz 
teknik bilgimizi topluma en ya-
rarlı olacak şekilde sunmaktır” 
dedi. Mesleki sorunların ülke ve 
toplum sorunlarından ayrı tu-
tulamayacağına dikkat çeken 
Tulumtaş, “Bireysel çabalardan 

çok ortak bir çabaya ve vicdana 
ihtiyacımız var. Bir arada bulun-
duğumuz, örgütlendiğimiz mes-
lek odamız İMO ve birliğimiz TM-
MOB böylesi bir ortak çabanın 
yani kolektif vicdanın oluştuğu 
ve eylem ve etkinliklerini de bu 
kolektif vicdanın yönlendirdiği 
yerler olduğunu bir kere daha 
inançla hatırlatmak isterim” diye 
konuştu. Odalara ve TMMOB’ye 
yönelik saldırıları da değerlen-
diren Tulumtaş, siyasal iktida-
rın meslek odalarına yönelik 
hayata geçirdiği düzenlemeler 
ve bugünlerde tekrar gündeme 
getirilen TMMOB kanununda 
değişiklik öngören kanun tasarı-
sının tam da bu kolektif vicdana 
yönelmiş bir saldırı olduğunu 
kaydetti. Odaların özerk yapısı-
nın yürütmenin bir organı haline 
getirilerek etkisizleştirilmeye, 
birliğin dağıtılmaya, odaların 
yetkisiz ve etkisiz hale getirilerek 
parçalanmaya ve kolektif vicda-
nın yok edilmeye çalışıldığını ifa-

de eden Tulumtaş konuşmasına 
şöyle devam etti: “Unutulmama-
lıdır ki, ancak ortak, toplumsal 
üretkenliklerini kendi toplumsal 
zenginlikleri olarak ele alan öz-
gürce birleşmiş bireyler, herkesin 
ortak ihtiyaçlarını üretebilir. Bu-
gün meslek odalarımıza yönelen 
tüm saldırılara karşı, kolektif vic-
danımız, ortak aklımız olan oda-
larımıza ve birliğimiz TMMOB’ye 
sahip çıkmamız her günkünden 
daha önemlidir. Çünkü ancak 
kolektif vicdan bizleri sadece 
mühendis ve teknik bir eleman 
değil, içinde yaşadığımız top-
lumun ve insanlığın bir parçası 
yapar. Bu kolektif vicdan bizlere, 
1978 yılının 19 Aralık’ında yaşa-
nan Maraş Katliamı, 2000 yılının 
19 Aralık’ında yaşanan cezaevleri 
katliamı gibi değişik tarihlerde 
bu ülkede topluma ve insanlığa 
karşı işlenen suçların ve saldırıla-
rın, mesleğimize ve odalarımıza 
yapılan saldırılardan bağımsız 
düşünülemeyeceğini gösterir. Bu 
yıldırma ve yok etme politikaları-
na karşı sessiz kalmamak da bu 
kolektif vicdanımızın en değerli 
kazanımıdır.”

Tulumtaş’ın ardından İMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Nevzat 
Ersan söz aldı. “Meslektaşlarımı-
za sunacağımız plaketlerin, mes-
lekte geçirilen yılları, yaşanan 
zorlukları, çekilen acıları, aileden 
uzak geçirilen günlerin özlemini, 
tarifsiz fedakârlığı karşılaması 
mümkün değildir. Olsa olsa mes-
leğe yapılan katkılar nedeniyle 
küçük bir teşekkür yerine geçe-
bilir. Minnettarlığımızın mütevazı 
ifadesi sayılan plaketleri kabul 
etme nezaketi gösterdiğiniz 
için sizlere müteşekkiriz” diye 
belirten Ersan, “Mesleğimize, 
Odamıza, mesleki değerlere ve 
her zaman el üstünde tuttuğu-
muz mesleki etiğe sahip çıkmayı 
asli görev sayan sizler, bilginizi, 
aklınızı, çalışkanlığınızı,  proje 
masalarına, şantiyelere titizlikle 

işlediniz; çoğu zaman sağlığı-
nızı, hiçe sayarak binalar, köp-
rüler, yollar inşa ettiniz. Bugün 
buraya gelerek, Odamıza, sizlere 
teşekkür etme şansı tanıdınız. 
İfade etmek istiyorum ki, müte-
vaziliğiniz, yüce gönüllüğünüz 
yol göstericimiz olacaktır” dedi. 
“Türkiye gibi bir ülkede, mesleki 
etik ilkelere bağlı, mesleğin ve 
meslektaşların sorunlarının çö-
zümünü asli amaç kabul eden, 
kamusallıktan ve toplumsal yarar 
ilkesinden asla taviz vermeyen 
ve bundan dolayı da siyasi ik-
tidarları karşısına almaktan çe-
kinmeyen bir meslek örgütünün 
60 yıl boyunca ayakta kalması, 
yoluna gelişerek devam etmesi, 
meslek alanının referans kuru-

mu haline gelmesi başlı başına 
sizlerin eseridir” diyen Ersan, 
inşaat mühendislerini mesleki 
etik ilkelerden, toplum ve ülke 
yararını gözeten hassasiyetler-
den uzaklaştırmanın mümkün 
olmayacağını, Odamızın bu zorlu 
eşiği mesleki dayanışma ilişkisiy-
le aşmasını bileceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından 
siyasi parti temsilcileri söz aldı 
ve belge törenine geçildi. Tören-
de meslekte 60 ve 40 yılını dol-
duran üyelere plaket, İMO rozeti 
ve belgeleri verildi; 25 yılını dol-
duran üyelere ise İMO rozeti ve 
belgeleri verildi. 
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 Ankara Su Kongresi ve
Kayıp Dereler Sergisi

İnşaat Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi Kent Komisyonu Su 
Çalışma Grubu tarafından 13 - 14 
Aralık 2014 tarihlerinde, Oda-
mızın kuruluşunun 60. yılı olan 
2014 yılı İnşaat Mühendisliği Haf-
tası etkinlikleri kapsamında,  İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen Ankara Su Kong-
resi yapıldı. Ankara’nın Kayıp 
Dereleri Fotoğraf Yarışması’nın 
eserlerinin yer aldığı sergi açılışı 
gerçekleştirildi.

Son yıllarda özellikle iklim de-
ğişikliği sürecinin hızlanması ve 
Ankara’nın da yer aldığı İç Ana-
dolu Bölgesi’nde ciddi kuraklığın 
kendini çok daha fazla hissettir-
meye başlamasıyla, kamu yararı 
gözeten mesleki bir demokratik 
kitle örgütü olarak uzmanlık 
alanımıza giren bu konu/sorun 
ile ilgili ciddi, tutarlı ve ileriye 
dönük çalışmalar yapılmasını, 
deneyimleri, birikimleri, bilimsel 
ve pratik bilgileri kamuoyu ile 
paylaşmayı amaçlayan kongre 
İMO Ankara Şubesi Başkanı Se-
lim Tulumtaş’ın açılış konuşması 
ile başladı.

Konuşmasında “Ankara’da su 
alanında eksikliği tüm uzmanla-
rınca kabul edilen ve Su Çalışma 
Grubumuz önderliği ile yürütü-
len veri tabanı çalışmasıyla ya-
ratmaya çalıştığımız değeri ve 
bunun bize verdiği gururu, An-
kara’da su ile ilgili ulaştığımız ve 
derlediğimiz kaynakların ülkemiz 
ve Ankaralılar için taşıdığı öne-
mi ve bunu paylaşıyor olmanın 
bizde yarattığı hazzı, mevcut ve 
geleceğe ilişkin konuların alanın 
uzmanlarınca bilim ve tekniğin 
gereklerine göre en duru su-
nulacağı bir kongrenin düzen-
leyicisi olmaktan duyduğumuz 
mutluluğu uzun uzun ifade et-
mek istiyordum” diye belirten 
Tulumtaş, geçen hafta içerisinde 

TMMOB’ye görüş alınmak üze-
re Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından gönderilen torba ka-
nun taslağı ile ilgili düşüncelerini 
paylaştı.

Tulumtaş’ın ardından Demok-
rat Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Prof. Dr. Dursun Akdemir söz 
aldı. Suyun hayat ve medeniyet 
demek olduğunu söyleyen Ak-
demir, su konusunda herkesin 
duyarlı olması ve yöneticileri iş 
yapmaya zorlaması gerektiğini, 
suyun ancak böyle kurtarılabile-
ceğini belirtti ve topluma katkıla-
rı dolayısıyla İMO Ankara Şube-
si’ne teşekkür etti.

CHP Ankara İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Ağa Kurt, Demokra-
tik Sol Parti Meclis Üyesi Abbas 
Deniz ve HAKPAR Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Taşçı’nın da 
katıldığı kongrede, İMO Ankara 

Şubesi Kent Komisyonu Su Ça-
lışma Grubu adına Hasan Akyar 
konuştu.

Çalışmalarına ilk olarak Anka-
ra suyu ile ilgili dağınık bilgileri 
bir araya getirerek başladıklarını 
söyleyen Akyar, ulaştıkları bilgi-
lerin birbiri ile uymadığını, doğ-
ruluğunun şüphe götürdüğünü, 

doğru bilgilere ulaşılabilecek 
bir veri tabanı oluşturmayı ve 
Ankaralılar için farkındalık ya-
ratmayı amaçladıklarını belirtti. 
Kongreyi farklı bir yaklaşımla 
hazırladıklarını belirten Akyar, 
önce konuları belirlediklerini ve 
bu konularda en güncel bilgilere 
kimlerin sahip olduklarını arayıp 
bulduklarını ve buldukları isim-
lerin çoğunluğunun üniversite 
çevrelerinden değil de işin mut-
fağından sorumluluk alan kişiler 
olduğunu söyledi. 

Akyar’ın konuşmasının ardın-
dan Ankara’nın Kayıp Dereleri 
Fotoğraf Yarışması’nın ödül töre-
ni yapıldı. Ödül alan Berfum Ço-
lak, Beşir Eraki, Çiğdem Adem, 
Gizem Uzun, Mert Atmaca, Se-
nem Avcı Yılmaz, Sultan Kılıvan 
ve Taylan Özgür Ağır’a ödülleri 
İnşaat Mühendisleri Odası Baş-
kanı Nevzat Ersan tarafında 
verildi. Ödül töreninin ardından 
yarışmada ödül alan ve sergile-
meye değer bulunan fotoğrafla-
rın yer aldığı sergi açılışı yapıldı. 

Kongrede ilk olarak Erman Ta-
mur’un Ankara dereleri hakkında 
tarihi ve güncel bilgileri içeren 
“Suda Suretimizi Çıkıyor” başlıklı 
çağrılı sunumu yapıldı. Sunumun 
ardından iki gün boyunca baş-
kanlıklarını Ayşen Ergin, Şahnaz 
Tiğrek, Semra Siber Uluatam, 
Nuray Tokyay ve Ayşegül Bil-
dirici Suna’nın yaptığı 5 oturum 
gerçekleştirildi. Kongre yönlen-

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ

13 14 
ANKARA SU KONGRESi ve KAYIP 
DERELER SERGiSi
İMO Ankara Şb. Su Çalışma Grubu

15 DANS TİYATROSU "AŞK" 
ANKARA KÜLTÜR SANAT KULÜBÜ

SÖYLEŞİ: ERHAN KARAESMEN  
BİLİM ve TEKNOLOJİ ile SANAT ve 
KÜLTÜRÜN KESİŞMESİ

PLAKET TÖRENİ:
MESLEKTE 25. 40. ve 60. YIL

SÖYLEŞİ: UĞUR ERSOY 
"USTALARIMDAN ÖĞRENDİKLERİM"

MESLEKTAŞLAR SÖYLÜYOR
KONSER-HALAY ve YILBAŞI KOKTEYLİ  

ARALIK

ARALIK

ARALIK

ARALIK

19
ARALIK

17
ARALIK

24
27

YER: İMO KKM Necatibey No:57 Kızılay Saat: 09.00 

YER: İMO KKM Necatibey No:57 Kızılay Saat: 14.00 

YER: AKÜN Sahnesi, Çankaya Saat: 20.00

YER: İMO KKM Necatibey No:57 Kızılay Saat: 18.00 

YER: İMO KKM Necatibey No:57 Kızılay Saat: 19.00 

YER: İMO KKM Necatibey No:57 Kızılay Saat: 19.00 
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diriciliğini Hasan Akyar’ın yap-
tığı “Ne Yapmalı, nasıl Yapmalı” 
panel/forumu ile son buldu. 

Panelde Hüseyin Akbaş “Su 
Yönetimi”, Recep Akdur “Halk 
Sağlığı Açısından Ankara Suyu”, 
Bülent Batuman “Kent Estetiği 
ve Siyaset”, Nuri Merzi “İçme-
suyu Şebekelerinde Sorunlar ve 
Çözüm Yolları”, Metin Özarslan 
“Ankara Ne Bekliyor-Ankaralı Ne 
İstiyor” başlıklı sunumlar yaptı.

Kongre Ankara Kulübü Seymen 
Topluluğu’nun gösterisi ile son 
buldu.

Kongre boyunca Ankara’nın 
Kayıp Dereler Fotoğraf Yarış-
ması eserleri, Erman Tamur’un 
Ankara Dereleri koleksiyonu,  
Eşref Özand’ın belgelerinden 
İçmesuyu Çalışmaları 1926-1930 
(Levent Tosun Arşivi), sergisi, 
Ankara Dereleri; Dün - Bugün 
(Ahmet Soyak Albümü) pos-
terleri sergilendi. Ankara Hava 
Fotoğrafları (Onur Bektaş/Okan 
Çağrı Bozkurt) interaktif sergisi 
yapıldı ve Ankara Dereleri - 2014 
(Ahmet Soyak Çekimleri) video-
su ile Eşref Özand Ankara Rad-
yosu Kaydı 1954 (Levent Tosun 
Arşivi) sunuldu.

İMO Ankara Şubesi Başkanı 
Selim Tulumtaş’ın konuşması:

Değerli Misafirler, Değerli Ka-
tılımcılar, Değerli Meslektaşla-
rım, 

Sizleri İnşaat Mühendisleri Oda-
sı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına saygı ile selamlı-
yor ve hoş geldiniz diyorum.

Değerli Misafirler, Değerli Ka-
tılımcılar, Değerli Meslektaşla-
rım, 

TMMOB’nin ve Odamızın kuru-
luşunun 60. Yılında böylesi bir et-
kinliği düzenliyor olmaktan dolayı 
yaşadığım mutluluğu sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Bu etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen 
başta Su Çalışma Grubumuz ol-
mak üzere herkesi kutluyor ve hu-
zurlarınızda teşekkür ediyorum.

Değerli Misafirler, Değerli Ka-
tılımcılar, Değerli Meslektaşla-
rım, 

Aslında ben bu açılış konuşma-
sında,

Adlarını “derelerden” alan bir-
çok semti bulunan bir şehirde bu 
derelerin tekrar hatırlanması ve 
üzerinde düşünülmesi amacıyla 
yaptığımız fotoğraf yarışmasına 
katılarak gözlerini ve gönüllerini 
bizlerle paylaşanlara, bu konuda 
yılların birikimlerini bizlere açan-
lara, Ankara’da su alanına ilişkin 
bilgi ve tecrübelerini bizlerle 
paylaşacak olan dostlara-gönül-
daşlara duyduğumuz minnettar-
lık hislerimizi sizlerle paylaşmak 
istiyordum.

Aslında bu gün ben,
Ankara’da su alanında eksikliği 

tüm uzmanlarınca kabul edilen 
ve Su Çalışma Grubumuz ön-
derliği ile yürütülen veri tabanı 
çalışmasıyla yaratmaya çalıştığı-
mız değeri ve bunun bize verdiği 
gururu,

Ankara’da su ile ilgili ulaştığı-
mız ve derlediğimiz kaynakların 
Ülkemiz ve Ankaralılar için taşı-
dığı önemi ve bunu paylaşıyor 
olmanın bizde yarattığı hazzı,

Mevcut ve geleceğe ilişkin ko-
nuların alanın uzmanlarınca bilim 
ve tekniğin gereklerine göre en 
duru sunulacağı bir kongrenin 
düzenleyicisi olmaktan duyduğu-
muz mutluluğu,

Uzun uzun ifade etmek istiyor-
dum. 

Başta minnettarlığımız olmak 
üzere tüm bu duygularımız, el-
bette geçerliliğini korumaktadır.

Ancak; geçen hafta içerisinde 
TMMOB’ye görüş alınmak üzere 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından gönderilen torba kanun 
taslağı ile ilgili düşüncelerimizi 
de kısaca sizlerle paylaşmamız 
gerektiğine inanıyorum. 

Öncelikle söz konusu tasarı-
nın, imar kanunundan yapı de-
netim kanununa, kamu kurum 

ve kuruluşlarının ürettikleri mal 
ve hizmet tarifelerini belirleyen 
kanundan iskan kanununa, kül-
tür ve tabiat varlıklarını koruma 
kanunundan Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanununa, 
çevre kanunundan tapu kanu-
nuna,  Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanundan İller Bankası 
Anonim Şirketi Hakkında kanuna 
kadar TMMOB ve bağlı Odaları-
nın ilgi ve uzmanlık alanında yer 
alan bir çok kanunda değişiklik 
öngören  bir torba kanun olduğu-
na dikkatlerinizi çekmek isterim.  

Söz konusu tasarının odalarımı-
zın daha önceki tüm uyarılarına 
karşın yeniden gündeme taşın-
masını ve hazırlama sürecinin 
dışında tutulduğumuz tasarının 
son aşamada yasak savarcasına 
bizlere gönderilmesini şiddetle 
kınadığımızı ve bu tür kanun yap-
ma tekniğinin de totaliter-baskıcı 
rejimlere özgü olduğunu belirt-
mek isterim.

Biraz önce de söylediğim gibi 
torba kanun tasarısı TMMOB’nin 
ilgi ve uzmanlık alanındaki birçok 
kanunda değişiklik öngörmekte-
dir. Özetle söylemek gerekirse bu 
tasarıda öngörülen değişiklikler 
ile hedeflenen TMMOB ve bağlı 
odalarımızın etkisizleştirilmesi ve 
susturulmasıdır.

Hedef;  bilim ve tekniği halkın 
ve ülkenin yararına kullanmayı 
ilke edinmiş TMMOB ve bağlı 
odalarını yok etmektir. 

Hedef;  TMMOB’nin de ötesin-
de, iyiden güzelden, ülkeden, 
halktan yana düşünen herkesin 
sindirilmesidir.

60 yıllık tarihi boyunca TMMOB 
ve bağlı odaları defalarca, totali-
terizm heveslisi yönetimlerin, bu 
tür saldırılarına uğramıştır. Belki 
de TMMOB ve bağlı odalarının 
bu saldırılara uğramasını doğa-
sının gereği olarak yorumlayabi-
liriz. Ancak şu da bilinmelidir ki 
üyeleri ve halktan aldığı destekle 

bu saldırılara karşı; mücadeleyi 
yükseltmek te TMMOB ve bağlı 
odalarının genlerinde yer almak-
tadır.

Daha genel bir ifade ile,
İyiden güzelden yana olan, 

hareketlerini korku ve çıkarları 
yerine vicdanları yöneten tüm 
insanların doğasında böylesi sal-
dırılara uğramak var. 

Ancak bu saldırıları yapan-
lar; saldırılarının, tarih boyunca 
vicdanları ile hareket eden bu 
insanları hep diri ve direngen 
tuttuğunu ve eninde sonunda bu 
mücadeleyi insanlığın kazandığı 
gerçeğini hep atladılar.

Bu saldırıları yapanlar, kişisel 
ikbal ve çıkarları peşinde koşan-
ların, tarihin karanlık sayfaları 

arasında bir daha hatırlanmamak 
üzere gömüldüğünü; vicdanları 
ile hareket edenlerin ise,  insan-
lığın geleceğinde üstlendikleri 
görevler ile isimlerini tarihe al-
tın harflerle yazdırdıklarını hep 
unuttular.

Bu duygu ve düşüncelerle ve 
Kongremizden ülkemizin ve 
halkımızın yararı doğrultusunda 
sonuçların çıkacağına olan inan-
cımla sizleri tekrar saygı ve sevgi 
ile selamlıyorum.    

  İMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Adına

İMO Ankara Şubesi Başkanı 
Selim Tulumtaş
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 MÜHENDİSLİK
 HAFTASI

ETKİNLİKLERİ

 AKSAK Dans Tiyatrosu:
Aşk

İnşaat Mühendisliği haftası et-
kinlikleri kapsamında 15 Aralık 
2014 pazartesi günü, Ankara Kül-
tür Sanat Kulübü (AKSAK) Dans 
Tiyatrosu’nun “Aşk” adlı oyunu 
izlendi. Akün Tiyatrosu’nda sah-
nelenen, Genel Sanat Yönet-
menliğini Onur Utku ve Hüseyin 
Yıldız’ın yaptığı, Türk edebiya-
tından ve Anadolu anlatılarından 
beslenerek insanlık kadar eski 
olan aşk duygusunu konu edinen 
oyuna yüz üyemiz katıldı.

Oyun sonunda söz alan İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş, sanatın 
içine tükürüldüğü bir dönemde 
gösterdikleri cesaret ve verdik-
leri emek dolayısıyla tüm ekibi 
kutladığını ve şükranlarını sun-
duğunu söyledi. Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği’nin 60. 
kuruluş yıldönümü olduğunu 
belirten Tulumtaş, yoksulluğun, 
yolsuzluğun ve yozlaşmanın gırt-
lağa dayandığı bir ülkede, bilim 
ve tekniği halkın ve ülkenin yara-
rı doğrultusunda kullanmayı ilke 
edinmiş TMMOB ve bağlı odala-
rına saldırılmamasını beklemenin 
doğaya aykırı olduğunu, geçen 
hafta içerisinde birliği dağıtmak, 
odaları etkisiz ve yetkisiz kılarak 
parçalamak üzere hazırlanmış bir 
yasa tasarısı gündeme geldiğini 
söyledi. Bu tasarıyı ve saldırı-
yı protesto etmek için 16 Aralık 
2014 saat 18.30’da meşalelerle 
Yüksel Caddesi’nde olacaklarını 
söyleyen Tulumtaş eyleme çağ-
rıda bulundu.

MESLEKİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Meslekiçi Eğitim Faaliyetleri

Şubemizce Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2014 ve Ocak 2015 aylarında toplam 17 kurs açıldı. Açılan bu 
kurslara toplam 567 üyemiz katıldı.

Yaklaşık Maliyet – Hakediş 

Kursu

Eğitmen: İnş. Müh. Zafer Kes-

kin / 8 Eylül 2014

Makro Programlama 

Kursu

Eğitmen: İnş. Müh. Kazım Ka-

raağaç /9 Eylül 2014

Sismik İzolasyon Sistemleri 

ve Tasarım Esasları Kursu

Eğitmen: Dr. Cenan Özkaya / 

9 Eylül 2014

ideCAD Statik 7 Kursu

Eğitmen: İnş. Müh. Emrah Yıl-

dız / 10 Ekim 2014

SAP2000 Kursu

Eğitmen: İnş. Müh. Dr. Özkan 

Kale / 15 Ekim 2014

Netcad Yol Projelendirme 

Eğitim Programı

Eğitmen: İnş. Müh. Özgür Can 

Özdemir / 25 Ekim 

Netcad Yol Projelendirme 

Eğitim Programı

Eğitmen: İnş. Müh. Özgür Can 

Özdemir / 25 Ekim 2014

Probina Orion V2013 Kursu

Eğitmen: Yük. İnş. Müh. Mus-

tafa Kemal Gökalp / 28 Ekim 

2014

Hidrolik Tasarım Kursu

Eğitmen: Yük. İnş. Müh. Özgür 

Sever / 28 Ekim 2014

Kamulaştırma Bilirkişilik Yet-

ki Belgesi Kursu

Eğitmen: Hâkim Mehmet Şe-

nol / 7-8-9 Kasım 20144

Kamulaştırma Bilirkişilik Yet-

ki Belgesi Yenileme Kursu

Eğitmen: Hâkim Mehmet Şe-

nol / 15-16 Kasım 2014

Enerji Kimlik Belgesi Kursu 

Eğitmen: İnş. Müh. Murat 

Karacaoğlu / 19-20-21 Kasım 

2014

Çelik Yapı Tasarımı 3 Kursu

Eğitmen: Yük. İnş. Müh. İlker 

Yılmaz Türker / 1 Aralık 2014

SAP2000 Kursu

Eğitmen: İnş. Müh. Dr. Özkan 

Kale / 5 Ocak 2015

Makro Programlama Kursu 

Eğitmen: İnş. Müh. Kazım Ka-

raağaç / 6 Ocak 2015

Karayolu Tasarımı

Eğitmen: İnş. Müh. Ender Er-

çin (KGM Proje Şefi) / 12 Ocak 

2015

İngilizce Kursu

Eğitmen: Reyhan Kaya / 20 

Ocak 2015
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DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’den Ülker İşçilerine Daya-
nışma Ziyareti 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 
70 gündür direnişte olan Ülker 
işçilerine dayanışma ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette yapılan ko-
nuşmalarda atılan işçilerin geri 
alınması istendi. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ile Bazı Kanun ve Khk’de Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı Üzerine TMMOB Görüşü 
TBMM Komisyonu’na İletildi 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
İle Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı Üzerine TMMOB Görüşü 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu’na iletildi. 

TMMOB Bakırtepe Çevre Plat-
formuna Destek Verdi 

Bakırtepe Çevre Platformu ta-
rafından 7 Ocak 2015 tarihinde 
Ankara’da yapılan basın toplan-
tısına TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı da 
katıldı. Platform tarafından ma-
den işletmeciliğine karşı açılan 
davanın lehte sonuçlanmasının 
bilgilendirilmesi yapılan toplantı-
da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından kabul edilen yeni ÇED 
raporuna karşı da mücadelenin 
sürdürüleceği vurgulandı. 

Akkuyu Nükleer Santralı ÇED 
Raporundaki Mühendis İmzaları 
Sahte Çıktı 

Akkuyu Nükleer Güç Santra-
lı Çevresel Etki Değerlendirme 
(ÇED) raporlarındaki mühendis 
imzalarının TMMOB’nin talebi 
üzerine yapılan kriminal inceleme 
sonucu sahte olduğu tespit edildi. 

“JE SUİS CHARLİE”
TMMOB Yönetim Kurulu Baş-

kanı Mehmet Soğancı, Charlie 
Hebdo saldırısı ile ilgili açıkla-
ma yaptı: Paris’te dünyaca ünlü 
mizah dergisi Charlie Hebdo’ya 
düzenlenen ve 12 kişinin katledil-
diği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 
Bu saldırı göstermiştir ki; emper-
yalistler tarafından desteklenen 
İslamcı faşizm yalnızca Ortado-
ğu’yu ve ülkemizi değil tüm dün-
yayı tehdit etmektedir. TMMOB 
olarak, basın ve ifade özgürlü-
ğünün vazgeçilmez olduğunu 
savunuyor her türlü gericiliğin 
ve faşizmin karşısında yer alarak 
saldırıyı şiddetle kınıyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan Yanıt Bekliyoruz: Putin’e 
Jest, Anayasa ve Yasalara Do-
layısıyla Topluma Rest Çekmek 
Hukuk Devletinde Olağan mıdır? 

TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı İdris Güllü-
ce’nin, Akkuyu Nükleer Santrali 
ÇED Raporu’ndaki sahte imza-
larla ilgili “Bunlar lüzumsuzlukla 
iştigaldir” sözleri üzerine 12 Ocak 
2015 tarihinde bir basın açıkla-
ması yaptı. 

TMMOB Oda Başkanları MMŞP 
Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi 

TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri 
ve bağlı oda yöneticileri TMMOB 
yasası ve torba yasalarla ilgili 
olarak muhalefet partilerinin mü-
hendis, mimar ve şehir plancısı 
vekilleriyle TBMM’de kahvaltılı 
toplantıda bir araya geldi. Top-
lantıda vekillere yasalarla ilgili 
bilgi verilirken, sonrasında TBMM 
basın bürosunda bir açıklama 
yapıldı. 

TMMOB YK-Oda Başkanları 
Toplantısı Yapıldı

TMMOB Yönetim Kurulu ve 
Oda Başkanları 14 Ocak 2015 ta-
rihinde TMMOB Yasası ve torba 
yasalar gündemiyle toplandı.

Birleşik Haziran Hareketi TM-
MOB’yi Ziyaret Etti 

Birleşik Haziran Hareketi Yürüt-
me Kurulu üyeleri Erhan Nalçacı, 
Kaya Güvenç, Cuma Gürsoy ve 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
üyesi Baran Özkan, 16 Ocak 2015 
tarihinde TMMOB’yi ziyaret ede-
rek TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı, TMMOB 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber 
Akgöl, Sayman Üye Bahattin 
Şahin, Yürütme Kurulu üyeleri 
Ekrem Poyraz, Ali Fahri Özten, 
Mehmet Besleme ve Mehmet 
Torun ile görüştü. Görüşmede 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül de hazır bulundu. 

TMMOB Üyelerinden Çevre ve 
Şehircilik Bakanına Mektup: Ya-
lana, Talana, Yıkıma, Yağmaya 
İzin Vermeyeceğiz 

TMMOB üyeleri 10 Ocak 2015 
Cumartesi günü Kızılay’da Sakar-
ya ve Yüksel caddelerinde “İZİN 
VERMEYECEĞİZ” broşürlerini 
dağıttılar. Ankara İl Koordinas-
yon Kurulu’nun gerçekleştirdiği 
bildiri dağıtımı sonrası Mithatpa-
şa Postanesi’ndan Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı’na mektup gönde-
rilerek, “Torba yasalarla altyapısı 
hazırlanan yalana, talana, yıkıma, 
yağmaya İZİN VERMEYECEĞİZ” 
denildi. 

TMMOB 1. Kadın Sempozyumu 
Gerçekleştirildi

TMMOB üyesi mühendis, mi-
mar, şehir plancısı kadınlar 
ilk kez düzenlenen TMMOB 1. 
Kadın Sempozyumu’nda “Top-
lumsal cinsiyet eşitliği”ni tar-
tıştılar. TMMOB Kadın Çalışma 
Grubu tarafından TMMOB Te-
oman Öztürk Öğrenci Evi ve 
Sosyal Tesisi’nde 17 Ocak 2015 
tarihinde düzenlenen sempoz-
yumun açılışında Kadın Çalışma 
Grubu Başkanı Ülkü Karaalioğ-
lu ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı birer 
konuşma yaptılar.

TMMOB ve Oda Başkanları 
Cumhuriyet Gazetesi’ne Destek 
Ziyaretinde Bulundu 

TMMOB Yönetim Kurulu Üye-
leri ve TMMOB`ye bağlı Oda 
Başkanları ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri Paris`teki saldırıda çi-
zerleri ve yöneticileriyle birlik-
te 12 kişinin katledildiği Charlie 
Hebdo dergisinin karikatürlerini 
Türkiye`de seçki şeklinde basan 
Cumhuriyet Gazetesi`ne yönelik 
yapılan gerici saldırıları, gazete-
nin dağıtım araçlarına hukuka 
aykırı bir şekilde yapılan ara-
maları ve AKP iktidarının baskı 
ve kışkırtmalarıyla başlatılan 
linç kampanyasını kınamak ve 
dayanışma içerisinde olduğunu 
göstermek amacıyla,  16 Ocak 
2015 tarihinde Cumhuriyet Ga-
zetesi’ni ziyaret etti. 

EMEP, TMMOB’yi Ziyaret Etti 
Emek Partisi(EMEP) Genel 

Başkanı Selma Gürkan, EMEP 
Genel Başkan Yardımcısı Fevzi 
Ayber, HDP İstanbul Milletvekili 
Abdullah Levent Tüzel TMMOB’yi 
ziyaret ederek TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri 
Ekrem Poyraz ve Mehmet Torun 
ile görüştü. Görüşmede TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül de 
hazır bulundu. 

Hrant Dink Ölümünün 8. Yılın-
da Anıldı

Agos gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni Hrant Dink ölümünün 8. 
yılında anıldı. Hrant Dink’i anmak 
için İstanbul’da öğlen saatlerinde 
Taksim’de toplananlar Şişli’de 
bulunan Agos gazetesi önüne 
yürüdü. Ankara’da da Hrant Dink 
için yazarı olduğu Birgün gaze-
tesi önünde toplanılarak Sakarya 
Caddesi’ne yüründü.  Ankara ve 
İstanbul’daki anma etkinliklerine 
çok sayıda TMMOB ve Oda yöne-
ticisi de katıldı.

TMMOB’DEN
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TMMOB Genişletilmiş Kadın 
Çalışma Grubu: Torba Yasa İle 
TMMOB’ye Yapılan Saldırı Ülke-
mize Ve Halkımıza Yapılan Bir 
Saldırıdır 

TMMOB Genişletilmiş Kadın 
Çalışma Grubu, TMMOB Yasası 
da dahil bir çok yasada değişik-
lik yapmayı öngören torba yasa 
tasarısına ilişkin olarak 18 Ocak 
2015 tarihinde bir basın açıklama-
sı yaptı. Açıklamada “TMMOB’li 
Kadınlar olarak; toplumsal mu-
halefet güçleriyle birlikte eşit, 
özgür, demokratik; halkının refah,  
kardeşlik ve barış içinde yaşa-
dığı; gericiliğin dogmatizminin 
alt edildiği; bilim ve tekniğin ay-
dınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye 
mücadelesini kadın erkek omuz 
omuza sürdürmeye kararlıyız” 
diye belirtildi.

Taksim Dayanışması Davasının 
Üçüncü Duruşması Yapıldı 

Gezi Parkı’nın açıldığı 8 Tem-
muz 2013’te parka girmek iste-
dikleri için gözaltına alınan ve 
haklarında dava açılan arala-
rında TMMOB’ye bağlı odaların 
İstanbul şube yöneticilerinin de 
yer aldığı 26 kişinin yargılandı-
ğı Taksim Dayanışması davası-
nın üçüncü duruşması 20 Ocak 
2015 tarihinde yapıldı. Dosya-
daki eksiklerin giderilmesi için 
duruşma 14 Nisan 2015 tarihine 
ertelendi. 

TMMOB Kampanya Sitesi 
Açıldı 

İçinde TMMOB Yasası değişikli-
ği de bulunan torba yasalara karşı 
“Ülkemize, halkımıza, mesleğimi-
ze, örgütümüze sahip çıkıyoruz” 
başlığı ile yürüttüğümüz müca-
delemize ilişkin hazırlanan web 
sitesi yayına girdi. Sitede kam-
panyamızla ilgili videolara, bel-
gelere, açıklamalarımıza, etkinlik-
lerin fotoğraflarına ulaşabilirsiniz. 

Türkiye Maden-İş Sendikası’n-
dan TMMOB’ye Destek 

Türkiye Maden-İş Sendikası, 
TMMOB Yasası değişiklerine 
karşı 20 Ocak 2015 tarihinde 
TMMOB’ye bir destek mesa-
jı gönderdi. Mesajda “TMMOB 
olarak torba yasada yer alan dü-
zenlemelere karşı verdiğiniz mü-
cadeleye sonuna kadar destek 
veriyor, bu ülke kaynak ve varlık-
larının talan edilmesine yol açarı, 
rant girişimlerine karşı çıkan bü-
tün demokratik kitle örgütleri ve 
kuruluşların TMMOB’nin bu haklı 
mücadelesinin yanında saf tut-
ması gerektiğini de belirtiyor ve 
bu mücadeleye destek olmaya 
çağırıyoruz” diye belirtildi.

TMMOB Terme Termik Santral 
Raporu Yayımlandı

TMMOB tarafından hazırlanan 
Terme Termik Santral Raporu, 
Ocak 2015 tarihinde yayımlandı.

DEV. MADEN-SEN’den TM-
MOB’ye Destek

Dev. Maden – Sen, TMMOB 
Yasası değişiklerine karşı TM-
MOB’ye bir destek mesajı gön-
derdi. Mesajda “Dev. Maden 
– Sen olarak yeni torba yasa ile 
yapılmak istenen yasal düzen-
lemeye HAYIR diyor ve TMMOB 
ile dayanışma içinde olduğumu-
zu bildiriyoruz.! Tüm demokrasi 
güçlerini, egemenlerin ve onların 
siyasal iktidarının TMMOB’a dö-
nük saldırısı karşısında güçlerini 
birleştirmeye ve dayanışmaya 
çağırıyoruz” diye belirtildi.

DİSK, KESK ve TTB’den TM-
MOB’ye Destek 

DİSK Bölge Temsilciliği, KESK 
Ankara Şubeler Platformu ve 
Ankara Tabip Odası, TMMOB’yi 
parçalayarak işlevsizleştirmeye 
yönelik yasa değişikliği girişim-
lerine karşı TMMOB önünde 22 
Ocak 2015 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı. 

İ. Melih Gökçek TMMOB ve 
Odalarıyla Uğraşacağına Anka-

ra’nın Sorunlarını Çözsün
TMMOB Yönetim Kurulu Baş-

kanı Mehmet Soğancı, Melih 
Gökçek’in TMMOB’ye bağlı beş 
Oda hakkında suç duyurusunda 
bulunması üzerine 23 Ocak 2015 
tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada “İ. Melih Gök-
çek’i, şehircilik disiplinine, imar 
kanunlarına aykırı uygulamaları-
nı ortaya çıkardı, “kamu yararını” 
korudu diye Odalarla uğraşmak 
yerine, insanı; doğayı hiçe sayan 
bir şehir haline getirdiği Anka-
ra’nın sorunlarını çözmeye çağı-
rıyoruz” diye belirtildi.

AKP’nin Torba Yasa Taslağın-
da Yaptığı Yeni Düzenleme Üze-
rine TMMOB Örgütlülüğüne

TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı, TMMOB 
Yasası değişikliğini içeren torba 
yasada yapılan son düzenleme-
ler üzerine 26 Ocak 2015 tarihin-
de örgüte yönelik bir açıklama 
yaptı. Açıklamada “Bizi “Padişa-
hım çok yaşa” diyenlerin safına 
sokmak için uğraşanlara karşı, 
“TMMOB’yi teslim almak” için 
uğraşanlara karşı şimdi hepimize 
birden düşen görev yürüttüğü-
müz mücadelemizi büyütmektir. 
Biz iyi biliyoruz: Mühendislere, 
mimarlara, şehir plancılarına ve 
örgütümüze yönelik bu saldırıyı 
geri püskürtmek sadece bizim 
ellerimizdedir. Herkes bilsin: 
AKP’nin torba yasalarına karşı 
yürüttüğümüz “Ülkemize,  halkı-
mıza, mesleğimize, örgütümüze 
sahip çıkıyoruz!” başlıklı müca-
delemizi duraksamadan, hiçbir 
geri adım atmadan şimdi daha 
da geliştirerek büyüteceğiz” diye 
belirtildi.

Taksim 1 Mayıs Alanıdır, Yargı-
lanamaz! 

2014 1 Mayıs’ıyla ilgili DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğ-
lu, KESK Eş Genel Başkanı Lami 
Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Soğancı ve dö-
nemin TTB Merkez Konseyi Baş-
kanı Ahmet Özdemir Aktan hak-
kında İstanbul 28. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın 
6 Şubat’ta yapılacak duruşması 
öncesi emek ve meslek örgüt-
lerinin yöneticileri, gelişmeleri 
kamuoyuyla paylaşmak için bir 
basın toplantısı düzenlendi. 

Grev Arifesinde Birleşik Metal 
İş’e Dayanışma Ziyareti 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB 
Başkanları metal işkolunda 29 
Ocak’ta başlayacak grev öncesi 
Birleşik Metal İş Sendikası’nı ziya-
ret ederek, greve çıkacak işçilerin 
yanında olacaklarını ifade ettiler. 

Bir Nafile Çaba: TMMOB 
AKP’ye Teslim Olmaz

TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı, TMMOB 
Yasası değişikliğini içeren torba 
yasada yapılan son düzenleme-
ler üzerine 28 Ocak 2015 tari-
hinde bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada “19. yüzyılda terk 
edilen “kral zarar vermez” ilkesi-
ne dönen, yani yönetsel sorum-
luluktan kendini vareste kılan bir 
yönetimle karşı karşıya bulun-
maktayız. Sorun yalnızca TM-
MOB’nin derdest edilmesi değil, 
ülkenin derdest edilmesidir. Bu 
hepimizin sorunudur, çözümün-
de de herkesin katkısı olması 
gerektiğini tarih öğretmiştir. Bizi 
“Padişahım çok yaşa” diyenlerin 
safına sokmak için uğraşanlara 
karşı, “TMMOB’yi teslim almak” 
için uğraşanlara karşı mücade-
lemizi duraksamadan, hiçbir geri 
adım atmadan daha da geliştire-
rek büyüteceğiz” diye belirtildi.

Maden Kanunu Torbası TBMM 
Gündeminden Düşürülmelidir 

TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı TBMM gün-
demindeki “Maden Kanunu ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Ya-
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pılmasına Dair Kanun Tasarısı” 
üzerine 28 Ocak 2015 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı. Açık-
lamada “Bu tasarıda; Soma ve 
Ermenek facialarından ders çıka-
rılmamış, işçi sağlığı ve iş güven-
liği konusunda hiçbir düzenleme 
getirilmemiştir. Milyonlarca yılda 
oluşan, tüketildiğinde yerine ko-
nulamayan, tüm halkın malı olan 
ve gelecek kuşakların da hakkı 
olan varlıklarımızın talan edil-
mesinin önünü daha da açan bu 
düzenlemeye izin verilmemelidir. 
Bu tasarı TBMM gündeminden 
düşürülmelidir” diye belirtildi.

TMMOB Greve Giden Metal İş-
çisi İle Birleşik Metal-İş ile Daya-
nışma İçerisinde 

TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı, 28 Ocak 
2015 tarihinde Birleşik Metal-İş 
grevine destek açıklaması yaptı. 
Açıklamada “TMMOB, 29 Ocak’ta 
tam bir dayanışma içerisinde, 
metal işçisi ile birlikte, Birleşik 
Metal-İş ile birlikte omuz omuza 
grev başlarken halaya duracak-
tır” diye belirtildi.

TMMOB, Türkiye Afet Yöneti-
mi Strateji Belgesi Çalıştayı’na 
Katıldı 

Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD)  tarafından 28 
Ocak 2015 tarihinde düzenlenen 
Türkiye Afet Yönetimi Strateji 
Belgesi Çalıştayı’nda eşzaman-
lı olarak; mevzuat, düzenleme, 
operasyonel süreçler ve altyapı 
konularında oturumlar düzen-
lendi. Çalıştaya, TMMOB adına 
Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet 
Torun katıldı.  

Yağma hattı Sayıştay raporun-
da: TOKİ’den belediyeye, bele-
diyeden özele

TOKİ mülkiyetindeyken bedel-
siz olarak belediyelere devredilen 
132 arsa ve tesisin amaçları dışın-
da kullanıldığı ortaya çıktı. Sayış-
tay’ın raporuna göre belediyeler 
kendilerine başta “kültür binası 
yapılması” olmak üzere çeşitli 
amaçlar için devredilen arsa ve 
tesisleri, “ofis, dükkân, dershane 
ya da konut projesi” için kullandı. 
4 Ocak 2015 – Cumhuriyet

Devlet, Ceylan Önkol’un aile-
sine borç çıkardı!

Ceylan Önkol’un katledilmesi-
ne ilişkin ailesi tarafından açılan 
maddi ve manevi tazminat dava-
sı sonucunda Önkol ailesine 28 
bin 208 lira 85 kuruş maddi taz-
minat ödenmesine hükmeden 
Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi, 
Önkol ailesine 12 bin 701 lira 82 
kuruşluk yargılama giderleri ve 
avukatlık borcu çıkardı. 9 Ocak 
2015 – Evrensel

3 trilyon dolarlık uyuşturucu 
pazarı Türkiye: Son 1 yılda 638 
kişi öldü

CHP milletvekiller Mehmet Hi-
lal Kaplan, Engin Özkoç ve Yıldı-
ray Sapan’dan oluşan Bonzai ve 
Madde Bağımlılığı Çalışma Gru-
bu yayınladığı rapor Türkiye’nin 
3 trilyon dolarlık uyuşturucu pa-
zarı haline geldiğini ortaya koy-
du. 12 Ocak 2015 – Cumhuriyet

‘Hırsız Tayyip’ sloganı ifade 
özgülüğü kapsamında değil

Berkin Elvan’ın ölümünü pro-
testo eyleminde Hırsız Tayyip slo-
ganına eşlik eden akademisyene 
açılan davada hakim “Hırsız Tay-
yip” sloganını sövme fiiliyle eş tu-
tularak ifade özgülüğü kapsamı-
na almadı. 12 Ocak 2015 – Birgün

Sıfırın altında eğitim: ‘Isınmaya 
çalışmaktan yazı yazamıyoruz’

İstanbul Anadolu Yakası’nın 
merkezi bölgelerinden İçeren-
köy’deki Nuri Cıngıllıoğlu Meslek 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 
okulların açıldığı eylül ayından 

beri kaloriferler yanmıyor. Öğren-
ci ve öğretmenler sınıfta mont, 
bere, atkı ve eldiven giyerek ders 
işliyor. 19 Ocak 2015 – Evrensel

Yeni yasa ile internetin şalteri 
hükümetin elinde olacak

TİB, Başbakanlık ve bakanlıkların 
talebi üzerine hakim kararı olma-
dan içerik çıkarma veya erişimin 
engellenmesi kararı verebilecek. 
Bu karar bildirildiği andan itibaren 
4 saat içinde yerine getirilecek. 20 
Ocak 2015 – sendika.org

Siirt’te 35 çocuk gözaltına 
alındı

Siirt’te yaşları 10 ila 15 arasında 
değişen 35 çocuk ailelerinden 
habersiz polis tarafından gözal-
tına alındı. Gözaltına alınan ço-
cuklara kabahatler kanunundan 
ceza kesilerek serbest bırakıldı. 
23 Ocak 2015 - ANF

Gezi eylemlerine katılan öğ-
retmen meslekten atıldı

Haziran İsyanı’nda yapılan ey-
lemlere katılanlara yönelik baskı, 
soruşturma ve işten atmalar de-
vam ediyor. Eylemlere katılanlara 
yönelik baskı ve sindirme operas-
yonlarının sonuncusu Adana’da 17 
yıllık öğretmen Eser Çapar oldu. 
Çapar, Gezi eylemlerine katıldı-
ğı için meslekten ihraç edildi. 17 
yıllık öğretmen kararın iptali için 
idare mahkemesine başvurdu. 23 
Ocak 2015 – muhalefet.org

İstanbul Gezi davasında 
yargılanan 56 kişi hakkında 
beraat kararı

Çoğunluğunu üniversitelilerin 
oluşturduğu ve 56 kişinin “Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka-
nunu’na muhalefet etme” gerek-
çesiyle yargılandığı İstanbul’daki 
Gezi Davası’nda, tüm sanıkların 
beraatine karar verildi. 24 Ocak 
2015 – T24

İçişleri Bakanlığı’ndan Ali 
İsmail savunması: Polise taş attı

Ali İsmail Korkmaz’ın katledil-
mesine ilişkin tazminat talebiyle 
açılan davada İçişleri Bakanlığı, 
dava dosyasında bulunmadığı 
halde “Ali İsmail Korkmaz gü-
venlik güçlerine taş atmakta ve 
aktif olarak polise mukavemet 
göstermektedir” dedi. 24 Ocak 
2015 - Radikal

Dink davasında değişen bir 
şey yok

Hrant Dink’in katledilmesine 
ilişkin Yargıtay’ın sanıkların ör-
güt üyesi oldukları gerekçesiyle 
bozduğu davada, mahkeme Dink 
ailesinin avukatlarının soruştur-
manın genişletilmesine ilişkin ta-
leplerini reddetti. 24 Ocak 2015 
– Cumhuriyet

Çocuklara para ödülü vaadiyle 
dini kitap dağıttılar

AKP’nin eğitimi dinselleştirme 
hamleleri sürüyor. Çocuklara “dini” 
temelli değerler eğitimi tartışması 
sürerken şimdi de “para ödülü” 
teşviki ile dini yaynlar okutuluyor. 
Fatih İlçe Milli peygamerimEğitim 
Müdürlüğünün talimatıyla ilçedeki 
tüm öğrencilere, karne günü, dini 
kitaplar dağıtıldı. 24 Ocak 2015 - 
Evrensel

‘Aidat parasını vermeyen öğ-
renciye karne yok’

Sultanbeyli Fatih Ortaoku-
lu’nda okul müdürünün “aidat 
parası” olarak istediği 20 TL’yi 
vermeyen öğrencilere karneleri 
verilmezken okula da alınmadılar 
Parası olmayan öğrenciler, tam 4 
saat kapıda bekletildi. 24 Ocak 
2015 – Cumhuriyet

Nefes bile alamıyor
PKK davasından hüküm giyen 

41 yaşındaki Fatma Tokmak, Ba-
kırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 
ciddi sağlık sorunları yaşıyor. 4 
kalp damarı tıkalı olan ve 2 kalp 
kapakçığı iflas eden Tokmak, ge-
çen hafta cezaevinde kalp spaz-
mı geçirerek hastaneye kaldırıldı. 
26 Ocak 2015 – Cumhuriyet

Berkin soruşturmasında ‘fotoğ-
rafı olmayan’ polisler bulundu!

Haziran İsyanı’nda polis tara-
fından atılan biber gazı fişeği 
nedeniyle yaşamını kaybeden 
14 yaşındaki Berkin Elvan’ın ölü-
müne ilişkin soruşturmada Em-
niyet’in, “İlişikleri kesildiğinden 
fotoğrafları yoktur” dediği 27 
şüpheli polisin, bu yazıdan bir ay 
sonra görüntü teşhisi için Çevik 
Kuvvet Şubesi’ne geldiği ortaya 
çıktı. Üstelik bu polislerden iki-
sinin, birliklerinde ‘gazcı’ olarak 
görev yaptıkları anlaşıldı. 29 
Ocak 2015 – Radikal

 GERÇEK
GÜNDEM



3 2

DUYURU

İnşaat Mühendisliği 
Yüksek Lisans ve Doktora Günü 
2015

İnşaat Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi tarafından, ilki 27 
Nisan 2013 tarihinde gerçekleş-
tirilen “İnşaat Mühendisliği Yük-
sek Lisans ve Doktora Günü”nün 
ikincisi 18 Nisan 2015 gerçek-
leştirecektir. Amacımız, Türki-
ye`deki üniversitelerde yapılan 
araştırmalardan, birbirimizin ve 
herkesin haberi olması ve ileride 
gerçekleşebilecek ortak projele-
rin adımının bu etkinlik öncülü-
ğünde atılmasıdır.

 Etkinliğe başvuracak yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerinin 
araştırmalarını tamamlamış olma-
sı gerekmemektedir. Başvuracak 
öğrenciler araştırmalarına yeni 
başlamış veya araştırmalarının or-
talarında da olabilirler.  

Yüksek lisans ve doktora öğ-
rencilerinin araştırma yaptıkları 
konu hakkında, 300 kelimeyi 
geçmeyecek şekilde hazırladık-
ları özetleri, 6 Mart 2015 tarihine 
kadar yldg@imo.org.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerek-
mektedir. Özetlerin Danışma 
Kurulu tarafından değerlendiril-
mesinin ardından, katılmaya hak 
kazanan araştırmalar, İnşaat Mü-
hendisliği Yüksek Lisans ve Dok-
tora Günü 2015’te sunulacaktır.

 Sunumu kabul edilen, Ankara 
dışından katılacak olan araştırma-
cıların şehirlerarası ulaşım masraf-
ları İMO Ankara Şubesi tarafından 
karşılanacaktır. 

Özet Yazımı
Özetler A4 kağıt formatın-

da, 300 kelimeyi geçmeyecek 
şekilde Times New Roman yazı 
karakteri kullanılarak, 12 punto 

büyüklüğünde, tek satır aralıklı, 
yazım alanı tüm kenarlardan 2,5 
cm içeride Microsoft Word do-
kümanı olarak yazılmalıdır. Öze-
tin başlığı büyük ve kalın (bold) 
harflerle yazılmalı, başlık altında 
araştırmacıların isimleri, unvan-
ları, kurum adı, adresi, telefonu, 
faksı, e-postası gibi ayrıntılı tanı-
tım bilgileri normal olarak yazıl-
malıdır. Özetlerde araştırmanın 
amacı, konusunu, araştırmada 
kullanılan yöntemler, belirtilme-

lidir. Araştırma sonlanmak üzere 
ise bulgulara, daha başında veya 
ortasında ise elde edilmesi bek-
lenen muhtemel sonuçlara özet-
lerde yer verilmelidir. Özetler 29 
Mart 2013 tarihine kadar yldg@
imo.org.tr e-posta adresine gön-
derilmelidir. 

Düzenleme Kurulu
Selim TULUMTAŞ 
İMO Ankara Şubesi Başkanı
Baki ÖZTÜRK 
Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi
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iNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ

YÜKSEK LiSANS
DOKTORA GÜNÜ

06 MART 2015 
Özet Gönderimi Son Tarih

13 MART 2015 
Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi

27 MART 2015 
Sunuşların Gönderilmesi DÜZENLEME 

KURULU
Selim TULUMTAŞ  İMO Ankara Şubesi Başkanı
Baki ÖZTÜRK Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi
Halit Cenan MERTOL Yrd. Doç. Dr. Atılım Ünv.
Özkan KALE  Dr. İnş. Müh.
Koray KADAŞ Yük. İnş. Müh.
Erkal TÜLEK İnş. Müh.
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Amacımız, Türkiye'deki üniversitelerde yapılan araştırmalardan, birbirimizin ve 
herkesin haberi olması ve ileride gerçekleşebilecek ortak projelerin adımının bu 
etkinlik öncülüğünde atılmasıdır.

Etkinliğe başvuracak yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmalarını 
tamamlamış olmaları gerekmemektedir.

Başvuracak öğrenciler araştırmalarına yeni başlamış 
veya araştırmalarının ortalarında da olabilirler.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma 
yaptıklarıkonu hakkında, 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde 
hazırladıkları özetleri, 6 Mart 2015 tarihine kadar
yldg@imo.org.tr e-posta adresine göndermeleri 
gerekmektedir. Özetlerin Danışma Kurulu tarafından 
değerlendirilmesinin ardından, 
katılmaya hak kazanan 
araştırmalar, İnşaat 
Mühendisliği Yüksek Lisans 
ve Doktora Günü 2015’te 
sunulacaktır.

Sunumu kabul edilen, Ankara 
dışından katılacak olan araştırmacıların 
şehirlerarası ulaşım masrafları İMO Ankara 
Şubesi tarafından karşılanacaktır.

ankara.imo.org.tr

Halit Cenan MERTOL 
Yrd. Doç. Dr. Atılım Ünv.
Özkan KALE  Dr. İnş. Müh
Koray KADAŞ Yük. İnş. Müh
Erkal TÜLEK İnş. Müh
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