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TMMOB Ankara İl Koordi-
nasyon Kurulu’nun (İKK) çağ-
rısıyla TMMOB ve bağlı odaları 
9 Şubat Pazartesi günü birlik 

yasasında değişiklikleri de içe-
ren torba yasaya karşı tepkile-
rini dile getirdi.

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde 
İnsan Hakları Anıtı önünde top-
lanan binlerce TMMOB üyesi, 
meşaleleri ve pankartları ile yü-
rüdü. TMMOB Ankara İKK adına 
İMO Ankara Şube Yönetim Ku-
rulu Üyesi Özgür Topçu basın 
açıklamasını yaptı.

TMMOB Olağanüstü Ge-
nel Kurulu 14 Şubat 2015 
tarihinde gerçekleştirildi. 
Ülkenin dört bir yanından 
genel kurula katılan 5 bini 
aşkın mimar, mühendis ve 
şehir plancısı; TMMOB’de-
ki temsiliyet üzerinden 
koparılmaya çalışılan fırtı-
nalar ve gerçeküstü yak-
laşımlarla örgütlülüğün 
parçalanma ve işlevsizleş-
tirilme çabalarına örgütlü 
gücüyle cevap verdi. 

Olağanüstü Genel Ku-
rul’a katılım sağlayan bin-
lerce TMMOB üyesi genel 
kurulun ardından yapılan 
yürüyüşle yaşamın her 
alanında olduğu gibi so-
kaklarda da meslek ör-
gütlülüklerine sahip çık-
tıklarını hep bir ağızdan 
haykırdı.

Yasta Değil, İsyandayız!
Tarsus’ta Özgecan’ın 

şahsında yaşanan katlia-
mın hedefinde yine kadın, 
sevgi, özgürlük ve insan-
lık vardı. “Kadınla erke-
ğin fıtratı eşit değildir” 
diyen zihniyet ve onun 
şahsında cisimleşen algı 
bir kardeşimizi daha ara-
mızdan aldı. Tüm yaşamı 
kâr odaklı ideolojileri çer-
çevesinde şekillendirmek 
isteyenler toplumda hır-
sızlığı, cinayetleri, teca-
vüzleri meşrulaştırma ve 
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Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen mühendis, mimar, şehir 
plancılarıyla toplanan TMMOB 
43. Dönem Olağanüstü Genel Ku-
rulu’nda direniş ve mücadelenin 
büyütülmesi vurgusu öne çıktı.

TMMOB Yasası değişikliğine 

karşı Türkiye’nin farklı bölgele-
rinde 8 koldan “Ülkemize, halkı-
mıza ve mesleğimize sahip çıkı-
yoruz” şiarıyla 10 Şubat’ta yolan 
çıkan yürüyüş kolları, 14 Şubat 
2015 Cumartesi günü Ankara’da 
buluştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Teo-
man Öztürk Salonu’nda toplanan 
ve sokağa taşan genel kurul heye-
canı, 3 binden fazla kişiden oluşan 
kortejin Kızılay Güvenpark’a yü-
rüyüşü ve burada okunan sonuç 
bildirisiyle sona erdi.  sayfa 4
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kadınlara ve bir bütün olarak 
toplumsal muhalefete karşı top-
yekûn bir saldırı içerisindedir.

Bu yasa faşizm yasasıdır. AKP 
faşizminin resmen ilan edildiği 
yasadır. AKP ülkeyi yönetemi-
yor. Baskı ve zorla iktidarını sür-
dürmeye çalışıyor.

Bir iç savaş hükümetine dö-
nüşen AKP, polisi bir iç savaş 
gücü olarak konumlandırıyor. 
Tüm toplumu polis zorbalığıyla 
susturmanın hatta ses çıkaranı 
öldürmenin yasal dayanakla-
rı oluşturuluyor. Polise verilen 
yetkiyle yeni Ali İsmail’ler, Et-
hem’ler, Berkin’ler ‘hukuka uy-
gun’ bir şekilde öldürülecek!

 Hukukun, adaletin bittiği 
yerde direniş en meşru haktır. 
Özgürlüklerimiz ve haklarımız 
için tüm gücümüzle mücadele 
edeceğiz, direneceğiz Faşizme 
geçit vermeyeceğiz.

belgelendirilmesi ile verilen 
belgelerin yenilenmesine iliş-
kin konuları kapsayan  TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası Re-
ferans Belgesi Yönetmeliği ya-
yınlandı. 

Yönetmeliğe 9 Şubat 2015 ta-
rihli, 29262 sayılı Resmi Gaze-
te’den ulaşılabilir. Öte yandan 
aşağıda verilen link üzerinden 
sayfaya bağlanılabilir.

http://www.imo.org.tr/resim-
ler/dosya_ekler/cf34771b8e-
dab47_ek.pdf?tipi=2&turu=X&-
sube=0

İç Güvenlik Yasa Tasarısına 
Karşı Basın Açıklaması Yapıldı

TBMM Genel Kurulu’ndaki gö-
rüşmeleri devam eden, temel 
hak ve özgürlüklerimizi daha 
da sınırlayan “İç Güvenlik Yasa 
Tasarısı”na karşı, 24 Şubat 2015 
tarihinde emek ve demokrasi 
güçlerinin çağrısıyla TMMOB 
önünde toplanılarak Sakarya 
caddesine yüründü. Sakarya 
meydanına kurulan kürsüde, 
TMMOB Ankara İKK adına Öz-
gür Topçu konuştu. 

Konuşmanın tam metni şöyle:
AKP, iç güvenlik yasası ile 

faşist baskılarını kurumsallaş-
tırarak kendi iktidarını koru-
maya çalışıyor. Tasarı çok açık 
bir şekilde yükselen toplumsal 
muhalefete, sendikal örgütlen-
melere, hükümet protestolarına 
saldırı amacı gütmektedir. AKP 
hükümeti emekçilere, gençlere, 

Referans Belgesi Yönetmeliği 
Resmi Gazetede yayınlandı

İnşaat Mühendisleri Odasına 
kayıtlı üyelerin isteği ve baş-
vurusu üzerine; mesleki etkin-
liklerini, meslek etiği, deneyim, 
birikim ve yeterlilikleri doğ-
rultusunda değerlendirerek, 
uzmanlık ve uğraş konularına 
göre referans belgesi vermek 
ve veri tabanı oluşturmak ama-
cıyla hazırlanan; inşaat mühen-
dislerinin ürettikleri hizmetlere 
ilişkin kayıtların tutulması ve 
istekleri halinde bu durumun 

HABERLER

TMMOB Ankara İl Koordinas-
yon Kurulu (İKK) Kadın Komis-
yonu 17 Şubat 2014 tarihinde 
Özgecan Aslan cinayeti ve ka-
dın cinayetleri ile ilgili açıklama 
yaptı:

Yine bir kız kardeşimizi son-
suzluğa uğurladık.  

Bu bir ilk olmadığı gibi, son 
olmamasından da endişeliyiz. 

Bugün herkes sokakta. Ancak 
yarın birçok insanın bu olayı 
unutacağını biliyoruz. Çünkü 
sistem bu işi çözmek yerine 
yine örtbas edecek, unuttura-
cak.

Biz, zaten kadınların kanıy-
la beslenen, bu sistemden bir 
çözüm beklemiyoruz; çünkü 
ataerkil bizzat mesul olduğu 
kadın cinayetleriyle yüzleşmek 
yerine, her bir cinayeti ayrı ayrı 
bahane ederek, “çözüm” adı 
altında kendini daha güçlen-

dirmenin yollarını gündeme 
getiriyor.

Kadınlar olarak bu sözde 
çözüm(!)leri reddediyoruz! 
Sistemin katlettiği kadın ar-
kadaşlarımızı unutmayacağız, 
unutturmayacağız!

20 yaşındaki Özgecan, erkek 
egemen patriarkal sistemin 
dayattığı kalıplar yerine hayal-
lerini seçmiş bir kardeşimizdi. 
Eğitim görmekte, toplumsal 
hayata katılmaktaydı. Okulu-
nu bitirebilseydi iş yaşamına 
dâhil olacaktı. Oysa bu sistem, 
bu düzen onun kabuğunu kırıp 
dünyaya bakmasını hazmede-
medi.

Biz kadınlar, her gün kız kar-
deşlerimizin öldürüldüğü, top-
lumsal yaşamın her alanında 
sömürüldüğü, bedenlerine ve 
kimliklerine el konduğu, istih-
damdan uzaklaştırıldığı, eğitim 
haklarından mahrum bırakıldı-
ğı, sağlık hizmetlerini tam ve 
eksiksiz alamadığı, hapsedildi-
ği bir dünya istemiyoruz. 

Kadın cinayetlerini durdur-
mak istemeyen bir otorite ile 
mücadele ettiğimizin FARKIN-
DAYIZ!

Yılmadık, yenilmedik:  Müca-
delemize devam edeceğiz!

YASASIN 
KADIN DAYANIŞMASI !!!
TMMOB ANKARA İKK 
KADIN KOMİSYONU

Yasta Değiliz Asla, 
Ama Yine İsyan'dayız!
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Ülkemize, Halkımıza ve 
Mesleğimize Sahip Çıkıyor, 
Ankara Yürüyüşümüzü 
Başlatıyoruz

TMMOB Ankara İl Koordinas-
yon Kurulu’nun (İKK) çağrısıyla 
TMMOB ve bağlı odaları 9 Şu-
bat 2015 Pazartesi günü birlik 
yasasında değişiklikleri de içe-
ren torba yasaya karşı tepkile-
rini dile getirdi.

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde 
İnsan Hakları Anıtı önünde top-
lanan binlerce TMMOB üyesi, 
Sakarya Caddesi’ne meşaleleri 
ve pankartları ile yürüdü. Sakar-
ya Meydanı’nda TMMOB Anka-
ra İKK (Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu) adına İMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Özgür 
Topçu basın açıklamasını yaptı.

Basın Açıklaması:
Ülkemiz AKP iktidarında gün 

geçtikçe daha derin bir karan-
lığın içine sürükleniyor. Emek-
çilerin hak ve kazanımlarına, 
halkın birikimlerine el koyan 
sömürü ve rant eksenli bir yıkım 
yaratılırken, bu yıkımın karşısın-
da duran tüm engeller devlet 
içinde tekelleşmiş iktidar eliyle 
ortadan kaldırılmak isteniyor. 

AKP iktidarının gündeminde 
yine bu içerikte bir torba yasa 
var. Bu ‘torbanın’ içerisine sı-
kıştırılan düzenlemelerle bir 
yandan ülkeyi daha geniş öl-
çekte ranta, talana ve yağma-

ya açmanın planları yapılırken, 
diğer yandan bugüne kadar 
mühendislik, mimarlık, şehir 
planlama hizmetleriyle bu yı-
kımın karşısında ülke ve halk 
çıkarlarından yana bir direnç 
noktası olan TMMOB ve bağlı 
Odaları yok edilmek isteniyor. 

“İleri demokrasi”si yani dikta 
yönelimi rant ve sömürü üze-
rinde yükselen bu gerici ve 
zorba düzene karşı en ufak bir 
sese bile tahammülü olmadığı-
nı bir kez daha kanıtlamış olan 
AKP iktidarı, bugüne kadar peş 
peşe çıkardığı kanun hükmün-
de kararnameler ve yeniden 
düzenlediği mevzuatla, gücünü 
kıramadığı, baskı ve zor ile sin-
diremediği TMMOB’yi, bugün 
topyekun yeniden dizayn etme-
ye, hazırladığı yasa tasarısı ile 
teslim almaya çalışmaktadır. 

Ancak, AKP hükümetinin te-
kelci otoriter bir yönetim anlayı-
şı ile bugüne kadar örgütümüz 
üzerinde sürdürdüğü operas-
yonlar nasıl sonuç vermediyse, 
bugün de sonuç vermeyecektir. 
AKP hükümeti şunu iyi bilmeli-
dir: Teslim alamadıkları ve asla 
teslim alamayacakları var! 

Bilimi ve tekniği rant odaklı 
iktidarın ve sömürgenlerinin 
değil, emekçi halkın hizmetine 
sunmakta kararlı olan bizler, 
bu ülkenin mühendisleri, mi-
marları, şehir plancıları olarak, 
birliğimiz TMMOB bütünlüğü 
içinde; 

• Mühendislik, mimarlık ve 
şehir planlama disiplinlerinin 
bilimsel, yasal gerekliliklerini 
görmezden gelen, doğal kay-
nakları, tarihi ve kültürel varlık-
ları hiçe sayan, kentleri, üretim 
alanları ve doğal çevreyi rant 
için tahrip eden, toplumun 
nefesini kesen iktidarın rant 
oyunlarını bozmaya; 

• Ormanlarımızın, kıyılarımı-
zın, parklarımızın, suyumuzun, 
derelerimizin, toprağımızın, ma-
denlerimiz ve emeğimizin yağ-

malamasının önünde durmaya; 
•Rant ve sömürü odaklı po-

litikalarıyla ülkeyi tam bir fela-
ketler ülkesine çeviren, ülkenin 
her yerini işçi mezarlığına dö-
nüştüren, işçilerin, emekçilerin 
alın terinden, aşından, ekme-
ğinden, kanından beslenen bu 
zorba düzene dur demeye; 

•Ülkemizi mezhepçi-gerici 
zihniyetle ortaçağ karanlığına 
sürüklemek isteyenlere kar-
şı, bugünden yarına aydın bir 
geleceği hep birlikte kurmak 
için var gücümüzle çalışma-
ya, mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Şimdi mücadeleyi 
büyütme zamanıdır! 

Yurdun dört bir yanından 
yola çıkıyoruz! 

Geleceği karartanlara, insan-
lığa ve insana ait olan ne varsa 
saldıranlara karşı kamucu, kal-
kınmacı, eşitlikçi, özgürlükçü, 
bilimden ve halktan yana bari-
katı büyütmek için Türkiye’nin 
dört bir yanından bugün 9 Şu-
bat’ta başlattığımız yürüyüşle, 
şimdi daha fazla “kral çıplak” 
demek için yola çıkıyoruz. 

Türkiye’nin dört bir tarafın-
dan altı koldan birden hareket 
ederek yola çıkan yürüyüş kol-
larımızla 14 Şubat’ta Ankara’da 
gerçekleştireceğimiz TMMOB 
Olağanüstü Genel Kurulu’nda 
buluşarak sesimizi, direnişimizi, 
örgütlülüğümüzü büyüteceğiz. 

AKP diktası ve gericiliğine, 
ülkemizin talanına, halkımızın 
sömürülmesine, meslekleri-
mizin niteliksizleştirilmesine, 
haklarımızın gasp edilmesine, 
Odalarımızın ve Birliğimiz TM-
MOB’nin işlevsizleştirilmesine 
izin vermeyeceğiz!

Emekten, halktan, ülkemiz-
den yana bütün demokratik 
güçleri, yürüyüş kollarımıza 
destek vermeye, gücümüze 
güç katmaya davet ediyoruz.

TMMOB Ankara 
İl Koordinasyon Kurulu

yaşanan süreçlerde hiçbir 
payları yokmuşçasına dav-
ranmaya devam etmekteler. 
Oysa bilinmelidir ki katil sa-
dece birey değil “Bir bebek-
ten katil yaratan sistemin 
kendisidir”

İç Güvenlik, 
Kimin Güvenliği?
Meşruiyet kavramı anket-

ler ve temsiliyet kalıplarıyla 
sınırlandıkça anlamını yitir-
meye mahkumdur. Meclisten 
henüz yasa çıkmadan neler 
getireceğine dair bir fragma-
nını izlediğimiz “İç Güvenlik 
Paketi” temsiliyetler üzerine 
kurgulanmış bir güvenlik al-
gısına karşılık gelmektedir.
Güveni sağlanmak istenen; 
iş cinayetlerinde ölen işçiler, 
sokaklarda katledilen ka-
dınlar, kartopu oynarken bı-
çaklanan gazeteciler, ekmek 
almaya giden çocuklar de-
ğildir. Güvenliği sağlanmak 
istenen; sömürüyü alabildi-
ğine derinleştirmek isteyen 
sermaye grupları ve onların 
yaratmak istediği “dikensiz 
gül bahçesi”dir. 

İç güvenlik maskelemesiyle 
sunulan değişiklikler güncel-
lenen faşizmin tepeden en 
alt birimlere kadar kurumsal-
laştırılması sürecinden başka 
bir şey ifade etmemektedir. 
Ancak unutulmamalıdır ki 
bugünlerden yarına elinde 
sermaye kılıcıyla halka saldı-
ranlar değil, bir yarına giden-
ler, bir de yarınlar için dövü-
şenler kalır.  

İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu

 baştarafı sayfa 1
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TMMOB 43. Dönem 
Olağanüstü Genel Kurulu

Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen mühendis, mimar, 
şehir plancılarıyla toplanan 
TMMOB 43. Dönem Olağanüs-
tü Genel Kurulu’nda direniş ve 
mücadelenin büyütülmesi vur-
gusu öne çıktı.

TMMOB Yasası değişikliğine 
karşı Türkiye’nin farklı bölgele-
rinde 8 koldan “Ülkemize, hal-
kımıza ve mesleğimize sahip 
çıkıyoruz” şiarıyla 10 Şubat’ta 
yolan çıkan yürüyüş kolları, 14 
Şubat 2015 Cumartesi günü 
Ankara’da buluştu.

İnşaat Mühendisleri Odası 
Teoman Öztürk Salonu’nda 
toplanan ve sokağa taşan ge-
nel kurul heyecanı, 3 binden 
fazla kişiden oluşan kortejin 
Kızılay Güvenpark’a yürüyüşü 
ve burada okunan sonuç bildi-
risiyle sona erdi.

TMMOB 43. Dönem Ola-
ğanüstü Genel Kurulu saat 
10.00’da divanın oluşumuyla 
başladı. Divan Başkanlığına 
Makina Mühendisleri Odası 

delegesi Emin Koramaz’ın se-
çildiği Genel Kurul’da Sonuç 
Bildirisi Komisyonu üyelerinin 
seçiminden sonra açılış konuş-
malarına geçildi.

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, 
açılışta yaptığı konuşmasında, 
AKP’nin kendi önündeki en 
büyük engellerden biri olarak 
TMMOB’yi gördüğünü belirte-
rek, bu yüzden de TMMOB’yi 
bölmek, parçalamak için yasa 
değişikliğini gündeme getirdi-
ğini ifade etti.

“AKP’nin yeni Türkiye’sinde 
insan yok, AKP’nin yeni Türki-
ye’sinde emek yok, halk yok, 
gençler yok, kadın yok, doğa 
yok, çevre yok, AKP’nin yeni 
Türkiye’sinde mühendisler, mi-
marlar, şehir plancıları onların 
örgütü TMMOB yok, AKP’nin 
yeni Türkiye’sinde insana dair 
ne varsa hiçbiri yok. Onların 
yeni Türkiye’sinde gericilik var, 
yağma var, talan var, biat etme 
var, Osmanlılık var, karanlık 
var.  AKP’nin yeni Türkiye’sinde 
baskı var, zor var, toma var, gaz 
var. AKP’nin yeni Türkiye’si ge-
riciliğin Türkiye’si, faşizmin Tür-
kiye’si” diyerek AKP’nin baskı 
politikalarına dikkat çeken So-

ğancı, “AKP sanıyor ki, örgütü-
müzü zayıflatacak, yok edebi-
lecek. AKP bilmiyor ki TMMOB 
bu ülkenin taşına, toprağına, 
suyuna, havasına işlendi. AKP 
bilmiyor ki TMMOB bu ülkede 
deresine sahip çıkan Emine 
Teyze demek, AKP bilmiyor ki 
TMMOB bir avuç kömür için bir 
ömür veren maden işçisi de-
mek, AKP bilmiyor ki TMMOB 
bu ülkenin vicdanı demek. AKP 
bilmiyor ki TMMOB, gericiliğin 
dogmatizmle ortaçağ karan-
lığına döndürmek isteyenlere, 
vahşi kapitalizmin kar hırsıyla 
tüm insani değerleri yok et-
mek isteyenlere karşı bu ülkeyi 
aydınlığa taşımak için var gü-
cüyle çalışanların mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının 
örgütü. TMMOB padişahım çok 
yaşa diyenlerle asla saf tutma-
yanların örgütü” diyerek TM-
MOB’nin kararlılığını vurguladı.

TMMOB’nin Türkiye’nin her 
yerinde olduğunu; eşit, özgür, 
demokratik bir Türkiye için 
emek ve demokrasi güçleriyle 
birlikte omuz omuza mücadele 
yürüttüğünü ifade eden So-
ğancı, “Bugün TMMOB’yi sa-
vunmak demek AKP diktası ve 
gericiliğine, ülkemizin talanı-

na, halkımızın sömürülmesine, 
halklarımızın gasp edilmesine 
karşı mücadele demek. Bugün 
eşit, özgür, demokratik bir Tür-
kiye mücadelesini yürütmek 
TMMOB’yi savunmak demek” 
şeklinde konuştu.

Mehmet Soğancı’dan sonra 
konuk konuşmacılar söz aldı. 
TTB Merkez Konseyi Üyesi Hü-
seyin Demirdizen, TMMOB’ye 
saldırının ülkenin tüm yurttaş-
larına ve değerlerine yönelik 
saldırının bir parçası olduğunu 
söyleyerek, “Bu saldırı ancak 
toplu mücadeleyle alt edilebi-
lir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Faik Öztrak, “Örgütlülüğe, 
özgürlüğe, çevremize, insana 
sahip çıkmak için bugün he-
pimiz TMMOB’liyiz. Bu mü-
cadelenin koşulsuz, şartsız 
yanındayız.   Bugün hepimiz 
TMMOB’liyiz. Yasasın TM-
MOB’nin mücadelesi” şeklinde 
konuştu.

KESK MYK Üyesi Ramazan 
Gürbüz, TMMOB’nin uzun za-
mandır AKP’nin hedefinde ol-
duğunu söyleyerek, “Bu onurlu 
mücadelede yanınızdayız” di-
yerek salonu selamladı.

EMEP Genel Başkan Yardım-
cısı Şükran Doğan da, olağa-
nüstü günlerden geçildiğini an-
cak TMMOB’nin de olağanüstü 
bir mücadele yürüttüğünü 
ifade etti. Doğan, TMMOB’nin 
mücadelesinin herkes tarafın-
dan bilindiğini kaydederken, 
birlikte mücadeleye devam 
edeceklerini söyledi.

ÖDP PM Üyesi Haydar İlker 
de, mücadele içinde yer alan 
tüm kesimleri salonda bir arada 
görmekten mutluluğunu dile 
getirerek, “TMMOB, bu saldı-
rıları bertaraf edecek ve Türki-
ye’nin aydınlık geleceğinin ku-
rulmasında yer alacaktır” dedi.

Birleşik Haziran Hareketi adı-
na konuşan Kaya Güvenç, “Biz 

HABERLER
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emekten yanayız, onlar emek 
düşmanı. Biz bilim ve teknoloji-
den yanayız, onlar din derslerinin 
zorunlu olmasından. Biz aydın-
lanmadan yanayız, onlar karan-
lıktan. Çünkü karanlık hırsızlığı 
ve cinayeti örter. Karanlık onların 
fıtratında var” diye konuştu.

HDK Kurucu Eş Başkanı Ya-
vuz Önen de, AKP’nin Türkiye’ye 
kapitalizmin zulmünü ve bas-
kısını yaşattığını ifade ederek, 
bunun mutlaka yenileceğini ve 
TMMOB’nin bu toplumsal devri-
min bir parçası olacağını söyledi.

Genel Kurul açılış konuşma-
larında Karadeniz’de köyüne 
HES yapılmasına karşı ineğini 
satarak dava açan Kazım Delal 
de mücadelesini anlattı. Daha 
sonra Karadeniz’de çevre mü-
cadelelerinin içinde yer alan 
platform sözcüleri kürsüye ge-
lerek salonu selamladı.

Genel Kurul, açılış konuşma-
larının ardından yaklaşık 3 bin 
kişinin oluşturduğu kortej ha-
linde Güvenpark’a yürüdü ve 
burada hazırlanan Genel Ku-
rul Sonuç Bildirisi kamuoyuna 
açıklandı.

TMMOB 43. Dönem Ola-
ğanüstü Genel Kurulu Sonuç 
Bildirisi:

AKP Gericiliği, Piyasacılığı ve 
Diktasına Teslim Olmayacağız

24 bağlı Oda ve 467 bin 
344 mimar, mühendis ve şehir 
plancısının üye olduğu Türk 
Mühendis ve Mimar Odala-
rı Birliği-TMMOB 43. Dönem 
Olağanüstü Genel Kurulu, ül-
kemizin içinde bulunduğu ola-
ğanüstü koşullarda 14 Şubat 
2015 tarihinde Ankara’da top-
lanmıştır.

AKP iktidarının gündeminde 
yine bir yıkım ve talan yasası 
var.

 “İmar Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı”.

Bu torba tasarıyla, örgütümüz 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Yasası ile imar, iskân, kül-
tür ve tabiat varlıkları ve çevre 
yasalarında birçok değişiklik ya-
pılması amaçlanmaktadır.

Kentsel, kırsal, kültürel, tari-
hi, doğal, kamuya ve halka ait 
varlıklara arazi-mülkiyet-imar 
düzenlemeleri üzerinden el ko-
nulmaktadır. 

Kıyılarımızın yağmalanma-
sına, derelerimizin kurutul-
masına,  meralarımızın yok 
edilmesine,  yasal zemin hazır-
lanmaktadır.

Orman ve tarım arazilerimi-
zin imara açılmasına izin veril-
mektedir.

Bütün bunlar yapılırken, ül-
kemizde bilimin ve tekniğin 
temsilcisi olan biz mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının 
örgütü TMMOB’nin yasası da 
torba içinde değişikliklere uğ-
ratılmaktadır.

Birliğimiz etkisizleştirilmeye, 
işlevsizleştirmeye ve dağıtıl-
maya çalışılmaktadır.

Hedefleri, tüm toplumsal ke-
simlerin sesinin kısıldığı diken-
siz bir gül bahçesidir. İstekleri, 
engelsiz ve dizginsiz bir sömü-
rü düzenidir.

Ülkemiz, halkımız, mesleği-
miz ve geleceğimiz aleyhine 
şekillenen bu girişimlere sessiz 
kalmamızı kimse beklemesin. 

Bilime, içinde yetiştiğimiz 
bu ülke coğrafyasına ve bu 
ülkenin yoksul ve emekçi hal-
kına karşı sorumluluklarının 
bilincinde olan biz mühendis, 
mimar ve şehir plancıları yakla-
şık iki aydır AKP’nin sömürü ve 
rant düzenine, dinci-mezhepçi 
gericiliğine karşı ülke çapında 
bir kampanya başlattık.

İmar-rant talanına, halkımı-
zın sömürülmesine, meslekle-
rimizin niteliksizleştirilmesine, 
Odalarımızın ve Birliğimizin et-
kisizleştirilmesine izin vermeye-

ceğiz içerikli bildiriler, broşürler 
dağıttık. Kentlerimizin meydan-
larında toplandık. AKP iktidarını 
teşhir ve protesto ettik.

9 Şubat Pazartesi’nden iti-
baren de yüzlerce TMMOB bi-
riminden, Türkiye’nin dört bir 
yanından 8 ana kol üzerinden 
Ankara’ya “ülkemize, halkımıza 
ve mesleğimize sahip çıkıyo-
ruz” yürüyüşü gerçekleştirdik.

Yürüyüş kollarımız bugün 
Ankara’da Teoman Öztürk 
toplantı salonunda yaptığımız 
olağanüstü genel kurulumuzda 
buluşmuştur.

Genel Kurulumuz, temel-
lerinde yer aldığımız Taksim 
Gezi Parkı direnişinin “Bu daha 
başlangıç, mücadeleye devam” 
şiarının somutlandığı bir plat-
form olmuştur.

Genel Kurulumuz aynı za-
manda toplumsal muhalefetin 
birlikte mücadelesinin ortak 
kürsüsü olmuştur.

Biz, mühendis, mimar ve şe-
hir plancıları TMMOB örgütlü-
lüğü altında; meslek uygulama 
alanlarımız ile ilgili politikaların, 
ülkemiz ve halkımızın çıkarla-
rı doğrultusunda şekillenmesi 
için çaba harcıyoruz.

Almış olduğumuz bilim-
sel teknik eğitim ve mesleki 
sorumluluklarımızın gereği 
olarak, yurdumuzu, insani de-
ğerleri, kentlerimizi, kırlarımızı, 
bilim ve sanayi alt yapımızı, 
doğal ve kültürel varlıklarımızı 
sahipleniyoruz.

Daha fazla kar ve rant uğru-
na ülke kaynaklarının talan ve 

tahrip edilmesine karşı çıkıyo-
ruz. Üreterek gelişen, paylaşa-
rak büyüyen bir ülke istiyoruz.

Yüreği emek ve halktan yana 
atan tüm demokratik güçlerle 
dayanışma içindeyiz. Emeğin, 
barışın, özgürlüklerin, çağdaş 
değerlerin, bilimin ve hakça 
bölüşümün egemen olduğu bir 
ülke için mücadele ediyoruz.

Biliyoruz ki, TMMOB Yasası’nı 
bu nedenle değiştirmek istiyor-
lar. TMMOB Yasası 1980 sonrası 
10 kez değiştirildi. Meslek uy-
gulama alanlarımız daraltıldı, 
TMMOB ve Odalarımıza yönelik 
saldırılar AKP iktidarı dönemin-
de, tarihimizde hiç görülmedik 
bir boyuta ulaştı. AKP günde-
me aldığı son tasarı ile Birliği-
mizi yok etmeye, parçalamaya, 
etkisizleştirmeye çalışıyor.

Ancak bilsinler ki, TMMOB 
ve üyeleri ne 70’li yıllarda ne 
12 Eylül faşizm döneminde ne 
de günümüzde diz çökmedi 
çökmeyecek. 1970’lerden gü-
nümüze dek oluşturduğumuz 
demokratik mevzilerimizi inat-
la korumaya kararlıyız.

AKP gericiliği, piyasacılığı ve 
diktasına teslim olmayacağız. 
AKP’nin cumhuriyet, emek, 
demokrasi, laiklik düşmanı din-
ci-mezhepçi faşist diktatörlük 
yönelimine karşı direnmeye 
devam edeceğiz.

Tüm toplumsal muhalefet 
güçleriyle birlikte, eşitlikçi, öz-
gürlükçü, demokratik; eşit yurt-
taşlık haklarını, barışı ve halkların 
kardeşliğini; planlama-sanayi-
leşme-kalkınmayı, kamu işlet-
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meciliğini ve kamusal denetimi 
esas alan bir Türkiye için karar-
lılıkla mücadele edeceğiz.

Genel Kurulumuz ayrıca, 15 
bin metal işçisinin başlattığı 
grevin hükümet tarafından 
“milli güvenlik” gerekçesiyle 
ertelenmesini kınamaktadır.

Genel Kurulumuz, Birleşik 
Metal-İş Sendikası’na üye dire-
nişteki işçilerle ve 48. kuruluş yıl-
dönümünü bugün Kocaeli’nde 
yasaklara, sömürüye, sermaye 
egemenliğine karşı “Diren İşçi” 
mitingi düzenleyerek mücadele 
içinde kutlayan DİSK ile daya-

İç Güvenlik Yasa Tasarısı 
Görüşmelerinde Yaralanan 
Milletvekillerine Geçmiş Olsun 
Dilekleri İletildi

İç Güvenlik Yasası’nın görü-
şüldüğü TBMM Genel Kurulu’n-
da kapalı oturumda yaşanan 
kavgalarda yaralanan CHP 
milletvekilleri Musa Çam, Ay-
kut Erdoğdu, Refik Eryılmaz,  
Mahmut Tanal ve HDP millet-
vekili Ertuğrul Kürkçü’ye geç-
miş olsun dilekleri iletildi. 

İMO Ankara Şube Başkanı Se-
lim Tulumtaş, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Lezgin Aras ve 
Şube Sekreter Yardımcısı Erkal 
Tülek 19 Şubat’ta CHP Milletve-
kili Mahmut Tanal’ı ziyaret etti-
ler ve geçmiş olsun dileklerini 
iletiler. Ziyaret sırasında Selim 
Tulumtaş, TMMOB’nin ve bağ-
lı odalarının meslek alanını ve 
buna bağlı olarak da ülkemizi 

nışma ve mücadele birliği içinde 
olduğunu kamuoyuna duyurur.

TMMOB’nin mücadelesi; işçi-
si, köylüsü, esnafı, öğretmeni, 
sağlıkçısı, emeklisi, işsizi, yok-
sulu, mühendisi, mimarı, şehir 
plancısı ve bütün emekçileriyle 
ülkemizi, yeraltı-yerüstü zen-
ginliklerimizi, halkımızı savun-
duğumuz, birliğimizi sağladı-
ğımız ölçüde büyüyecek ve 
AKP’nin dikta hevesini kursa-
ğında bırakacağız.

Yolumuz açık olsun. 
YAŞASIN 
ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ! 
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR 
ODALARI BİRLİĞİ

ilgilendiren birçok konuda bili-
min ve tekniğin yol göstericili-
ğinde sempozyumlar, paneller 
vb. etkinlikler düzenlediğini, 
bu anlamda TMMOB ve bağlı 
odalarının ülkemiz açısından 
bir hazine değerinde olduğunu 
belirtti. 

Tüm siyasi parti ve örgütlerin 
ülkenin geleceğinin kurulmasın-
da bu hazineden faydalanması 
gerektiğini ifade eden Tulumtaş, 
TMMOB ve bağlı odalarını bu 
gözle gören herkese kapılarının 
açık olduğunu, siyasi parti ve 
örgütlerin bu hazineyi değerlen-
direcek çalışmalar yapmasının 
ülkemiz ve halkımız açısından 
taşıdığı değeri belirtti. CHP Mil-
letvekili Mahmut Tanal da bu 
görüşe katıldığını ve bu yönde 
bir çalışmanın yapılmasının ge-
rekliliğini ve konuyu gruplarına 
da aktaracağını ifade etti.

Torba Yasa Değerlendirmesi 
Yapıldı

İMO Ankara Şubesi Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Şubat ayı 
içerisinde şubemizce verilen 
kurslarda üyelere Torba Yasa 
bilgilendirmesi yaptı. Karayolu 
Tasarımı, İngilizce, Sap2000, 
Yaklaşık Maliyet-Hakediş ve 
İdeCAD kurslarında yapılan 
bilgilendirmeleri Yönetim Ku-
rulu Üyelerinden Lezgin Aras, 
Aysel Duru, Özlem Kaya ve 
Emrah Alp yaptı.

Yapılan bilgilendirmede; Tor-
ba Yasa’da 3194 sayılı İmar Ka-
nunu, 5543 sayılı İskan Kanunu, 
6235 sayılı TMMOB Kanunu, 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu ve 
2872 sayılı Çevre Kanunu’nda 
düzenlemeler olduğu ve bu 
düzenlemelerle Torba Yasa’ya 
bir bütün olarak bakıldığında, 
şu anda torbayı hazırlayanlar-

Kamulaştırma Bilirkişileri 
Toplantısı

2015 yılı Ankara il ve ilçele-
rinde kamulaştırma bilirkişiliği 
alanında görev yapacak olan 
üyelerimizle 29 Ocak 2015 Per-
şembe günü Rüştü Özal Salo-
nu’nda toplantı yapıldı.

Toplantıya Şube Başkanı 
Selim Tulumtaş, TMMOB Bilir-
kişi Kurulu Üyesi Macit Öncel, 
Şube Sekreter Yardımcısı Mu-
rat Karacaoğlu ve kamulaştır-
ma bilirkişileri katıldı.

Toplantıda konuşan Şube 

ca “yapı üretim süreci” önün-
de engel olarak görülen tüm 
hususların yasa ile ortadan 
kaldırılarak bu alanın kendileri 
açısından “kuralsızlaştırılması” 
hedefi olduğu dile getirildi. 

Yönetim Kurulu Üyeleri bu 
tasarının hem mühendis-mi-
marlar için hem de ülkemiz 
ve halkımız için “yaşadığımız 
çevre, suyumuz, havamız ve 
yaşamımız için aklımıza gelen 
ne varsa” hepsi için bir yıkım 
tasarısı olduğu belirttiler ve 
tasarının getirdiklerini ve yasa-
laşması ve işletilmesi sonrasın-
da ortaya çıkacakları örnekler-
le anlattılar.

Başkanı Selim Tulumtaş, bilir-
kişilere çalışmalarında başa-
rılar diledi ve TMMOB Yasası 
değişikliğini de içeren torba 
yasada yapılan son düzenle-
melerle ilgili bilgi verdi. 

TMMOB Bilirkişilik Kurulu 
üyesi Macit Öncel ve Şube Sek-
reter Yardımcısı Murat Karaca-
oğlu ise 2015 yılında bilirkişi-
lerin yapacakları çalışmalarda 
izleyecekleri yollar hakkında ve 
örnek raporları inceleyerek bi-
lirkişi raporunun düzenlenmesi 
konusunda bilgiler aktardı.
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Sevim Koş, 
Yine TMMOB’ye Saldırıyorlar!

İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şube çalışanları “torba 
yasa” ile ilgili 16 Şubat 2015 ta-
rihinde açıklama yaptılar:

3194 Sayılı İmar Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, 
nam-ı diğer “torba yasa”; tas-
lak metinler halinde hazırlanan 
ve birçok alanda değişiklikler 
içeren bir paket hazırlığı ile 
uzun süredir gündemde. Torba 
yasayla değiştirilmek istenen 
kanun başlıkları dahi hayatımı-
zı çok büyük oranda etkileye-
cek düzenlemelerle karşı karşı-
ya olduğumuzu, buna rağmen 
bu düzenlemeler hakkında bir 
bilgi kirliliği yaşandığını da 
göstermektedir.

*2872 Sayılı Çevre Kanunu 
*2644 Sayılı Tapu Kanunu *634 
Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 
*6083 Sayılı Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü teşkilat ve 
Görevleri kanunu *5393 Sayılı 
Belediye kanunu *2464 Sa-
yılı Belediye Gelirleri Kanunu 
*4708 Sayılı Yapı Denetim Ka-
nunu *5543 Sayılı İskân Kanu-

nu *2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 
varlıklarını Koruma Kanunu ve 
tüm bu başlıkların doğrudan 
muhatabı olan 6235 Sayılı TM-
MOB Kanunu torba yasadan 
nasibini alan kanunlar.

Rant ve talan politikalarının 
önündeki tüm engellemeleri 
kaldırmak ve tüm ülkeyi ser-
mayeye peşkeş çekme adına 
oluşturulan düzenlemeler; kı-
yılarımızın, ormanlarımızın, 
kentlerimizin, meydanlarımı-
zın, tarihi değerlerimiz ve kül-
türümüzün yok edilmesi adına 
oluşturulan bir kılıftan ötesi 
değildir.

Sistemin bütünlüklü saldırı-

larını hayatımızın tüm kılcalla-
rında hissettiğimiz, hem yasal 
düzenlemeler kem baskı ve zor 
araçlarıyla sindirilmeye, yok 
edilmeye çalışıldığımız bir dö-
nemde birçok başlığı kapsayan 
torba yasanın; derelerimizin, 
ağaçlarımızın, meydanlarımızın 
bizim olarak kalması müca-
delesinin temsilcisi TMMOB’yi 
hedef tahtasına koyması da 
mevcut iktidarını uygulamaları 
düşünüldüğünde şaşırtıcı bir 
gelişme olarak görülmemek-
tedir.

Salt bir meslek örgütü ola-
rak algılayıp torba yasalarla 
TMMOB’yi parçalamaya ve iş-

levsizleştirmeye çalışanlar; TM-
MOB’nin Hevsel Bahçeleri’nden 
Yırca Zeytinlikleri’ne, Fırtına 
Vadisi’nden Gezi Parkı’na uza-
nan mücadelesini, üyesinden 
çalışanına, dost kurumlarından 
bileşenlerine uzanan bütünlü-
ğünü kavrayamazlar.

Bizler TMMOB örgütlülü-
ğünün yaşam alanlarımız için 
kurduğu barikatların arkasında 
olduğumuzu ve torba yasa vb. 
uygulamalarla yok edilmeye-
cek güçteki bu örgütlülüğün 
mücadelesini her alanda yük-
seltmeye kararlı olduğumuzu 
bir kez daha vurguluyoruz.
İMO Ankara Şube Çalışanları 

ŞUBE
GÖRÜŞÜ

Bir Çılgın Proje; İmrahor Vadisi
Ankara’da, bizzat verilen isim-

den de anlaşılacağı üzere (An-
kara Boğazı!) çılgın bir projenin 
daha tüm itirazlara rağmen adım 
adım hayata geçirilmeye çalışıl-
dığını gözlemlemekteyiz. Anka-
ra’nın önemli su havzalarından 
ve yeşil alanlarından biri olan İm-
rahor Vadisi 16 Ocak 2015 tarihin-
de Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi tarafından kabul edilen 
ve 5 Şubat 2015 tarihinde askıya 
çıkan 1/5.000 ölçekli nazım imar 
planı ile ranta ve talana açılıyor.

Daha önce ağaçlandırma ya-
pılarak yeşil alan kavramına uy-
gun şekilde korunacağı söylenen 

bölge,  otel, AVM ve otopark 
çalışmalarıyla yine başka bir ye-
şili koruma planı olarak karşımı-
za çıkarılmakta. Ankara’yı adeta  
“ağaçlardan arındırma” adına 
yürütülen projelerle kentin hava 
ve su sahaları, vadi ve havza bü-
tünlüğü katledilmektedir.

Yeşil alanları sadece refüjlerde 
görmek isteyen bir zihniyetten 
kent ve kentliler için olumlu bir 
adım beklemiyoruz.  Ancak, yok-
luğunda değerleri anlaşılan varlık-
larımızı korumanın toplumsal gö-
revimiz olduğu bilinciyle İmrahor 
Vadisi’nin ve kentin tüm doğal 
alanlarının korunması için müca-
dele edeceğimizi ve proje ve uygu-
lama süreçlerinin takipçisi olacağı-
mızı bir kez daha hatırlatıyoruz. 

Mahkemeler, davalar...
Korkutmanın, sindirmenin, sus-
turmanın bir aracı olabilir mi?

TMMOB’ye yapılan saldırılar 
her alanda hız kesmeden devam 
ediyor. Torba yasalar, KHK’ler, 
soruşturmalar ve suç duyuruları 
peş peşe yaşanmakta.

8 Ocak 2015 günü Kocaeli’de 
TMMOB yasasında yapılması 
planlanan değişikliklerle ilgili ola-
rak halkı bilgilendirmek amacıyla 
basın açıklaması yapmak isteyen 
TMMOB üyeleri ve çalışanları 
önce polis barikatıyla durduruldu 
ve en temel haklarından biri olan 
basın açıklaması engellenmek is-
tendi. Bununla da yetinilmeyerek 
TMMOB üyesi ve çalışanı 12 kişi-

ye soruşturma açıldı.
2014 yılı 1 Mayıs’ı ile ilgili açı-

lan dava da diğer uygulamalar 
gibi Ülkemizde yargının da bir 
korkutma sindirme aracına dö-
nüştürülmeye çalışıldığının bir 
örneğini teşkil etti. DİSK-KESK-
TMMOB ve TTB yöneticilerine 1 
Mayıs’ta Taksim’e çağrı yaptıkları 
gerekçesiyle açılan dava 6 Şu-
bat’ta İstanbul’da görüldü.

Tarih bize, baskı ve zor araçları 
ile bu araçları kullananların mu-
ratlarına ulaşamayacaklarını çok 
açık bir biçimde göstermektedir. 
Unutulmamalıdır ki baskı ve zor 
araçları ne denli artarsa bu uy-
gulamalara karşı direnenler de o 
derece de artacaktır.
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Meslekiçi Eğitim Faaliyetleri
Şubemizce Şubat 2015 ayında toplam 5 kurs açıldı. Açılan bu 

kurslara toplam 114 üyemiz katıldı.

Yaklaşık Maliyet – Hakediş 

Kursu

Eğitmen: İnş. Müh. Zafer Keskin 

2 Şubat 2015

Inroads Kursu

Eğitmen: İnş. Müh. Emrah Yıl-

dız /1 4 Şubat 2015

Proje Maliyet Yönetimi ve İş 

Programlama Kursu

Eğitmen: İnş. Müh. Özkan Öz 

12 Şubat 2015

SAP2000 Kursu

Eğitmen: İnş. Müh. Dr. Özkan 

Kale / 17 Şubat 2015

Çelik Yapı Tasarımı 3 Kursu
Eğitmen: Yük. İnş. Müh. İlker 

Yılmaz Türker / 23 Şubat 

2015

Anladık: AKP’ninki ‘Sermaye’ 
İradesi

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Bir-
leşik Metal İş Sendikası grevi-
nin Bakanlar Kurulu kararıyla 
60 gün ertelenmesi üzerine 31 
Ocak 2015 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada 
“Grevi durdurmanın gerekçesi 
asla kabul edilemez. Bu ülkenin 
okumuş çocuklarının anladığı 
tek şey var o da “milli” denilen 
iradenin aslında “sermaye”nin 
iradesi olduğudur. 29 Ocak’ta 
işin başında “bu iş yerinde grev 
var” diyerek metal işçileri ile 
birlikte halaya duran TMMOB 
biliyor ki,  metal işçisi ve Bir-
leşik Metal İş, bu işin peşini bı-
rakmaz” diye belirtildi.
TMMOB ve Oda Yönetim Kurul-
ları Eylem Programı Üzerine Bir 
Araya Geldi 

Oda başkanları, oda genel 
sekreterleri ve yönetim kurulu 
üyeleri ile TMMOB Yönetim Ku-
rulu üyeleri, 4 Şubat 2015 Çar-
şamba günü saat 18:00’de İn-
şaat Mühendisleri Odası Rüştü 
Özal Toplantı Salonu’nda Ola-
ğanüstü Genel Kurul ve eylem 
programını görüşmek üzere bir 
araya geldi. 
AKP TMMOB’ye Saldırırken 
Öldürücü Darbeyi Mühendis, 
Mimarlar Almaktadır

TMMOB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TBMM’ye sunulan “Yabancı 
İstihdamı Kanunu” tasarısı 
üzerine 11 Şubat 2015 tarihin-
de bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada “Yabancı hizmet 
sunucularına mütekabiliyet 
koşulu olmaksızın kapıların 
bir kez açılması demek bir 
daha kapanmaması demektir. 
Bir kez açtığınız kapıyı tek-
rar kapatmaya kalkıştığınızda 
bu ülkeyi uluslararası tahkim 

mahkemelerinde belini doğ-
rultamayacağı tazminatlarla 
yüz yüze bırakırsınız. Bu da 
yalnızca hükümetinizin değil, 
bundan sonra gelecek bütün 
hükümetlerin iradesinin ebedi-
yen ipotek altına alınması de-
mektir. AKP Hükümeti, bu yasa 
tasarısını ivedilikle gündemden 
kaldırmalıdır” diye belirtildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 
Güllüce’ye Açık Mektup

TMMOB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı İd-
ris Güllüce’nin 9 Şubat 2015 
tarihli Yeni Akit gazetesinde 
yer alan açıklamaları üzerine 
bakana yönelik bir açık mektup 
yayımladı. Mektupta “Şahsınız-
dan izin almaksızın yurtdışına 
çıkamayacağımızı bildirdiniz, 
ancak yabancı mimar ve mü-
hendislerin sizin görüşünüzü 
dahi almadan, akademik ve 
mesleki yeterliliğine bakılmak-
sızın Türkiye’de çalışmalarının 
önü sonuna kadar açılmak-
tadır. Yabancı mühendis ve 
mimarların herhangi bir ölçüt 
konulmaksızın, ülke vatandaşı 
aleyhine tüm yeterliliklerden 
muaf tutulmasından haberiniz 
var mıdır?” diye belirtildi.

Bilirkişilik Kurulu Toplandı 
İnşaat Mühendisleri Odası 

Bilirkişilik Kurulu 23 Ocak 2015 
tarihinde toplandı. Toplantı 
Kurul Üyeleri;  Macit Öncel’in 
başkanlığında, İMO Yönetim 
Kurulu Sorumlu Üyesi Necati 
Atıcı, Altay İnal, Şefik Görgeç, 
Ercan Çetin ve Erdoğan Bal-
cıoğlu’nun katılımlarıyla ger-
çekleşti.  Odamızın yürüttüğü 
kamulaştırma bilirkişiliği işleyi-
şinin ve sorunlarının ele alındığı 
toplantıda bir önceki dönemin 
çalışmalarının ışığında kurulun 
hedefi ve stratejisi üzerinde 
görüş alışverişi gerçekleştirildi.
İLO Sözleşmesinin Takipçisi 
Olacağız

İLO İnşaat ve Güvenlik Söz-
leşmesi’ni imzalamasıyla ilgili 
olarak İnşaat Mühendisleri Oda-
sı tarafından 6 Şubat 2015 tari-
hinde açıklama yapıldı. Yapılan 
açıklamada “Hükümet sözleş-
meyi imzalayarak bu gerçeği 
kabul etmiş olmaktadır. Gere-
ğinin yerine getirilip getirilme-
diğini denetlemek ise kamuo-
yunun ve meslek odalarının ilgi 
alanında bulunmaktadır. İmza-
lanan sözleşme hükümlerinde, 

tmmob’den imo’dan
işveren ve işçi örgütlerinin iş-
birliği yapması öngörülmekte-
dir. İnşaat işkolunda, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği sağlanmasının 
sorumluları arasında yer alan 
inşaat mühendislerinin örgütü 
İMO’nun da sürece dahil edil-
mesinin, sorunların tespit ve 
çözümünde sonuç alıcı etkisi 
olacaktır” diye belirtildi.
Kadına Şiddetin Saç Ayağı: 
Erkek Egemen Anlayış, Gericilik 
ve Kapitalizm

Oda Merkezimiz Tarsus’ta 
katledilen Özgecan Aslan için 
17 Şubat 2015 tarihinde açıkla-
ma yaptı. Açıklamada  “Kadını 
“günahkar” gören çağdışı ve 
gerici ideoloji, kadını meta ola-
rak kullanan kapitalizm ve ka-
dını aşağılayan erkek egemen 
anlayış alt edilmediği sürece 
kadına dönük şiddetin durdu-
rulmayacağını biliyor, İnşaat 
Mühendisleri Odası olarak böy-
le bir ülkenin yaratılma müca-
delesine katkı sunmaya devam 
edeceğimizi ilan ediyoruz” diye 
belirtildi.
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