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TMMOB 43. Dönem 2. 
Danışma Kurulu Ülke Gün-
demiyle Toplandı

TMMOB 43. Dönem 2. 
Danışma Kurulu, “Torba 
Yasa, TMMOB çalışmaları ve 
ülkemizde yaşanan sürecin 
değerlendirilmesi” günde-
miyle 14 Mart 2015 Cumar-
tesi günü Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesi-
si’nde toplandı.  

Dünya Su (şirketleri) Günü
Doğanın ve yaşamın en 

temel bileşeni olan su; su 
politikaları kapsamında 
tamamen sermaye ihtiyaç-
larınca değerlendirilen bir 
“ihtiyaç maddesi” olarak 
görülmektedir. Kullanılabi-
lir su kaynaklarının dünya 
üzerindeki “adaletsiz” 
dağılımı bir çok sorun ve 
paylaşım çatışmalarını da 
beraberinde getirmektedir. 

Uluslararası sanayi üreti-
minin ihtiyaçlarıyla, insan 
gereksiniminin çelişmesine 
su başlığı altında baktığı-
mızda; doğanın tüm canlı 
ve cansız varlıklarının suyla 
olan ilişkisinin tali planda 
kaldığını görmekteyiz. 
Kullanılabilir su kaynakları 
büyük bir pazar haline 
dönüşmeye devam eder-
ken, su üzerinden mevcut 
durumda elde edilen kârlar 
petrol kârlarıyla yarışmaya 
çoktan başladı. 

Suyun özgürleşmesini 
sağlamak için; doğayla 
girdiğimiz ve kazanarak 
kaybetmeyi sürdürdüğü-
müz savaşın bir an önce 
sonlandırılması, su başta 
olmak üzere doğal varlık-
ların mülkiyet ilişkilerinden 
arındırılması gerekmektedir. 

Özgür Kuşlardır Artık, 
O Kapkara Çocuk Kaşların

Berkin aramızdan 
koparılalı bir sene oldu 
Mart ayında. Gaz fişeğiyle 
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İş Cinayetlerini ve İşçi Katliamlarını Durduralım!  

İMO
Ankara Şubesi

TMMOB Danışma Kurulu
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İş cinayetlerine karşı du-
yarlılığı artırmak için TMMOB 
tarafından 2013 yılından iti-
baren “1992 Zonguldak Kozlu 
maden faciası”nın yıldönümü 
olan 3 Mart’ta düzenlenmeye 
başlayan “İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü” bu yıl DİSK, 
KESK ve TTB’nin de katılımıyla 
40 kentte basın açıklamaları ve 

eylemlerle gerçekleştirildi.
Ankara’da Yüksel Caddesi’n-

de toplanan DİSK, KESK, TM-
MOB ve TTB üyeleri buradan 
sloganlar eşliğinde Olgunlar 
Caddesi’ndeki Madenci Anıtı’na 
yürüdü. Burada Maden Mühen-
disleri Odası Başkanı Ayhan 
Yüksel tarafından bir basın 
açıklaması yapıldı.

Basın açıklaması metni:
Bugün, 3 Mart 1992 tarihinde 

Zonguldak Kozlu’da yaşanan 
ve 263 madencinin yaşamını 
yitirdiği facianın yıldönümü. 
2013 yılında  “İş Cinayetlerine 
Karşı Mücadele Günü” olarak 
ilan ettiğimiz 3 Mart’ta ülkemi-
zin kanayan yarası haline gelen 
iş cinayetlerine her  sayfa 4
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Su Çalışma Grubu 19 Mart 
2015 Perşembe günü Su Kong-
resi’nde bildiri sunanlarla de-
ğerlendirme toplantısı yaptı. 
Toplantıya İMO Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş, Ha-
san Akyar, Onur Bektaş, Okan 
Çağrı Bozkurt, Semra Sibel 
Uluatam, Dilara Löker, Levent 
Tosun, Emre Kaytan, Önder 
Algedik, Eray Görgülü, Erman 
Tamur katıldı.

Toplantı İMO Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş’ın Su 

(MMO), Güniz Gacaner (MMO), 
Yavuz Önen (TMMOB Eski Baş-
kanı), Necmi Ergin (MADEN-
MO), Ertuğrul Candaş (HKMO), 
Fırat Dolu (MADENMO), Erdal 
Apaçık (EMO), Tezcan Can-
dan Karakuş (MO), Ali Ekinci 
(MO), Vahap Tuncer (ZMO), N. 
Kemal Kaya (MO), Ali Uğurlu 
(KMO), Neşet Aykanat (MMO), 
Ayşegül İbici Oruçkaptan 
(PEYZAJMO), Tevfik Peker 
(MMO) ve Neriman Usta (TM-
MOB) söz aldı.

Üyeler, siyasi iktidarın “yeni 
Türkiye” sloganıyla yürüttüğü 
politikalar, TMMOB Yasası de-
ğişikliğine karşı yürütülen ey-
lem ve etkinlikler, İş cinayetle-
rine karşı DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB tarafından başlatılan 
imza kampanyası, genel se-
çimler, TMMOB’nin yürüttüğü 
Kobanê’ye yardım kampanyası 
üzerine görüşlerini paylaştı.

Çalışma Grubu’na ve bildiri 
sahiplerine Su Kongresi’ne kat-
kılarından ötürü teşekkürü ile 
başladı.

Su Çalışma Grubu’nun önü-
müzdeki dönem çalışmalarına 
ilişkin görüş ve önerilerin alındı-
ğı, çalışma planının oluşturuldu-
ğu toplantıda, 13-14 Aralık 2014 
tarihlerinde yapılan “Su Kong-
resi” değerlendirildi ve tartışıldı, 
kongrede sunulan bildirilerden 
oluşacak yayın hakkında konu-
şuldu ve detaylandırıldı.

ve çadır kurulacak alanların 
hayati önem taşıdığını ancak 
İstanbul’da bu alanların çeşitli 
rant gruplarına peşkeş çekildi-
ğini vurguladı. Gökçe, olası bir 
İstanbul depremi için rezerv 
edilen 493 adet boş alanın ko-
nut ve alışveriş merkezi yapıl-
ması amacıyla imara açıldığını 
ve deprem sonrasında toplanı-
lacak alan sayısının 70’e kadar 
düşürüldüğü bilgisini verdi.

Anıl Asil ise torba yasaya 
dikkat çekerek, TMMOB’nin 
meşruiyetini yasalardan değil 
60 yıllık mücadele gelene-
ğinden aldığını belirtti. Asil, 
“Yasaları egemenler yapmak-
tadır, biz hiçbir zaman yasa-
lara güvenmedik. Biz üyele-
rimize ve örgütlü gücümüze 
güvenelim” dedi.

Danışma Kurulu’nda ayrıca 
Hüseyin Alan (JMO), Hüseyin 
Yeşil (EMO), Ali Ekber Çakar 
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TMMOB 43. Dönem 2. Da-
nışma Kurulu, “Torba Yasa, TM-
MOB çalışmaları ve ülkemizde 
yaşanan sürecin değerlendiril-
mesi” gündemleriyle 14 Mart 
2015 Cumartesi günü Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi’nde toplandı. 

Kurul’un açılış konuşmasını 
TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı yaptı. 
Mehmet Soğancı konuşmasın-
da, TMMOB’nin çalışmaları ve 
birliğin TMMOB Yasası değişik-
liğine karşı yürüttüğü mücade-
le hakkında bilgi verdi ve TM-
MOB Seçim Bildirgesi’nin özet 
bir sunumunu yaptı.

Mehmet Soğancı’nın ardın-
dan söz alan Danışma Kurulu 
üyeleri, bölgelerinde yaptıkla-
rı mesleki faaliyetler ve karşı 
karşıya kaldıkları sorunlarla il-
gili bilgi verdiler. Üyeler ayrıca, 

TMMOB Yasası kampanyası ve 
genel seçimler üzerine değer-
lendirmelerde bulundular.

Toplantıda İnşaat Mühendis-
leri Odası İzmir Şubesi Sekreter 
Üyesi Jale Alel, İstanbul Şube 
Başkanı Cemal Gökçe ve Es-
kişehir Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Anıl Asil söz aldı. Jale 
Alel, TMMOB Yasası değişik-
liğine karşı Ege Bölgesi’nde 
yürüttükleri çalışmalarla ilgili 
bilgi verdi ve üyeleri yeterin-
ce çalışmalara dahil edememe 
sorunundan söz etti. Jale Alel, 
Üyelerle ilişki kurmanın ve ör-
gütlenme çalışmalarının öne-
mine dikkat çekti

Cemal Gökçe ise, İstan-
bul’un deprem riskini ve 
deprem sırasında toplanıla-
cak alan sıkıntısını gündeme 
getirdi.  Cemal Gökçe, dep-
remlerde toplanılacak yer 

TMMOB 43. Dönem 
2. Danışma Kurulu 
Toplandı

Su Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısı Yaptı



ücret, güvenceli iş; bir tek 
kadının ya da LGBTİ’nin 
cinsiyet kimliğinden, cinsel 
yöneliminden ya da engelin-
den dolayı şiddet görmediği, 
öldürülmediği, aşağılanma-
dığı, hakarete uğramadığı, 
pazarda satılmadığı, tecavüz 
edilmediği günler istedikleri-
ni ve alacaklarını haykırdılar.

Bozacı-Şıracı Diyalektiği  
Twitter üzerinden ayyuka 

çıkan ve hem ülke hem de 
kent yönetimi bağlamında 
neler yaşandığını gözler 
önüne seren bir söz düellosu-
nu izledik Bülent Arınç-Melih 
Gökçek gerginliğiyle. Kentin 
“parsel parsel satıldığı” bu 
kez “siyaset yapan” meslek 
odaları tarafından değil Hü-
kümet Sözcüsü ve Başbakan 
Yardımcısı tarafından dile 
getirildi.

Yaşanan olaylar eve giren iki 
hırsızın hikayesini andırmak-
tadır. Biri kaçarken çaldık-
larını düşürüyor, diğerini de 
arkadaşını ele vererek kendini 
aklamaya çalışıyor. 

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı’nın meşruluğu Hükü-
met Sözcüsü’nün açıklamaları 
sonrasında tamamen ortadan 
kalkmıştır ve ortada bir suç 
hali alenen durmaktadır. Di-
ğer bir boyutta ise bu suçlar 
bilindiği halde kamuoyundan 
gizlenme durumu bambaşka 
bir suçu ifade etmektedir.

İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu
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Güney Özcebe’yi Anma 
Söyleşisi Yapıldı
 

Aramızdan ayrılışının 16. yıl-
dönümünde başkanımız Güney 
Özcebe düşünceleri ve eylem-
leri ile 9 Mart 2015 Pazartesi 
günü yapılan söyleşi ile anıldı. 

Anma etkinliği İMO Ankara 
Şubesi Başkanı Selim Tulum-
taş’ın konuşması ile başladı. Ko-
nuşmasına “Bugün ölümünün 
16. Yıldönümünde başkanımız 
Güney Özcebe’yi eylemleri 
ve düşünceleri ile tekrar anı-
yoruz. Anısı önünde saygıyla 
eğiliyorum” diyerek başlayan 
Tulumtaş, “Kendisine saygısı 
olmayanın başkalarından say-
gı beklemesi çok da doğru bir 
şey değildir. Bu anlamda Güney 
Özcebe İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın kendisidir. Bu kendisi 
olması elbette ki ona olan say-
gımızı sürekli tutmamızla ve 
onun İnşaat Mühendisleri Oda-
sı’nı bir arada tutan tüm düşün-
ce ve eylemlerini hayatımızda 
içselleştirmemizle mümkün ola-
bilecek bir şeydir” diye belirtti.

Tulumtaş’ın konuşmasının 
ardından Güney Özcebe anı-
sına hazırlanan slayt gösterisi 

gerçekleştirildi ve konuşmacı-
lara söz verildi. Anma etkinli-
ğine konuşmacı olarak katınla 
İbrahim Helvacı, Nejat Bayülke 
ve Fikri Kaya, Güney Özce-
be’nin çalışmaları, düşünceleri, 
eylemleri ve anılarını paylaş-
tılar. Söyleşinin bitiminde di-
leyiciler de söz alarak kendi 
anılarını paylaştılar. Söz alan 
Güney Özcebe’nin oğlu Güney 
Özcebe babasını bugüne kadar 
9 Martlarda mezar başında an-
dıklarını ve İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın hiç yalnız bırakmadı-
ğını, bundan sonrasında ise bu 
şekilde bir etkinlikle anmanın 
kendisine büyük mutluluk ver-
diğini söyledi.

başından vurulduğunda 14 
yaşındaydı henüz 2014’ün 13 
Mart’ında. 269 gün direnebildi 
Berkin’in çocuk bedeni ve 15 
yaşında aramızdan ayrıldı. 

O günden beri yasal anlam-
da yapılan tüm başvurular 
sonuçsuz kaldı ve katilleriyle 
ilgili hiçbir işlem yapılmadı. 
Bir çocuğu katledenlerden 
tersi bir sürecin işletilmesi-
ni beklememekle beraber 
gelinen süreçte yaşananlar fa-
şizmin geldiği nokta itibariyle 
sınıfsal konumlarının gerekle-
rini azgınlıkla sürdürmeye de-
vam ediyorlar. Hasan Ferit’in 
davasında annesine tekbirler 
ve satırlarla saldıranlar, Meh-
met’in davasında babasını 
darp eden kolluk kuvvetleri 
bu sınıfsal konumlanışlar 
keskinleştikçe pervasızlaşma-
yı sürdürecekler. Berkin ve 
düşleri ise ezilenlerin sınıfsal 
konumlanışlarında yaşamayı 
sürdürecekler.

8 Mart; Kadın, Yaşa...
Emeklerini ve bedenlerini 

sömüren erkek bakışı ile 
biçimlendirilmiş devlete, 
bu konumlanışın yarattığı 
erkek şiddetine, kültürel ve 
dini pratiklere karşı müca-
dele eden kadınlar 8 Mart’ta 
alanlardaydı. Kadınlar, kadın 
düşmanı politikaları da poli-
tikacıları da tanımadıklarını, 
inadına aile değil kadın de-
diklerini (Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı yerine Kadın 
Bakanlığı); eşdeğerlik değil, 
her yerde eşitlik istediklerini; 
savaş değil, barış içinde adil, 
eşit, özgür bir ülke; insanca 
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yıl bir kez daha dikkat çekmeye 
çalışıyoruz.  Öncelikle iş cina-
yetlerinde, işçi katliamlarında 
kaybettiğimiz canlarımızın anısı 
önünde saygıyla eğiliyor, başta 
aileleri olmak üzere hepimize 
başsağlığı diliyoruz. 

Hepimizin bildiği gibi ülke-
mizde her yıl binlerce iş kaza-
sı yaşanıyor, yüzlerce emekçi 
hayatını kaybediyor, binlerce 
emekçi yaralanıyor. Her yıl ar-
tan iş cinayetleri, ülkemizde işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 
düzenlemelerin ne kadar sorun-
lu olduğunu bir kez daha ortaya 
koyuyor.

Kimi zaman “ölçülmeyen  
karbon monoksit oranı”, kimi 
zaman “bakımı yapılmayan 
cephe asansörü”, bazen “kapa-
tılmayan inşaat boşluğu”, bazen 
de “çadırdaki elektrik kaçağı” 
olarak karşımıza çıkan, oysa asıl 
nedeni yıllardır uygulanan ne-
oliberal politikalar olan iş cina-
yetlerinde her yıl ortalama 1500 
emekçi hayatını kaybederken, 
binlercesi iş göremez duruma 
gelecek derecede sakatlanıyor.

Yalvaç’ta tarım işçisi kadınlar; 
Soma’da, Ermenek’te maden 
emekçileri; Davutpaşa ve Os-
tim’de imalathane işçileri, Me-
cidiyeköy’de, Esenyurt’ta inşaat 
işçileri iş cinayetlerinde, işçi kat-
liamlarında canlarını veriyor. On 
binlerce emekçinin alın terine 
gözyaşı ve kan karışıyor.

Son olarak Torunlar Cen-
ter’de 10 işçinin hayatına mal 
olan ‘asansör faciası’ davasın-
da tutuklu yargılanan 3 kişinin 
serbest bırakılmasında da gö-
rüldüğü üzere; bugüne kadar 
yaşanan iş cinayeti davalarında 
daha fazla kâr için en temel 

önlemleri almayan patronların 
yerine, birkaç mühendis ya da 
iş güvenliği uzmanının sorumlu 
gösterildiği ya da herkesin akla-
narak işin içerisinden çıkılmaya 
çalışıldığı bir süreç işliyor. Do-
layısıyla verilen cezaların yeter-
sizliği ile adeta yeni iş cinayetle-
rine davetiye çıkarılıyor.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği bü-
tün çalışanları ilgilendiren, çalış-
ma yaşamının en temel unsur-
larından biridir. Bu alana ilişkin 
göstergeler temel insan hakları, 
çalışma yaşamı ve ülkelerin ge-
lişmişliklerine ilişkin en önemli 
göstergelerin başında gelmek-
tedir.  

Ülkemizin, çalışma yaşamı 
koşulları açısından hem hükü-
metin hem de kamuoyunun 
olağanüstü hassasiyetle üzerine 
eğilmesi gereken son derece 
olumsuz bir tablo ile karşı kar-
şıya olduğu tüm açıklığı ile or-
tadadır.

Ülkemiz, iş cinayetlerinde, iş-
çi ölümlerinde dünyada en üst 
sıralarda yer almaktadır. Bu tab-
lo AKP’nin iktidara gelmesiyle 
daha da vahim bir hal almıştır. 

2003 yılında günde ortalama 
3 işçi yaşamını yitirmekte iken, 
bugün bu sayı 5-7 işçiye kadar 
çıkmıştır. Ne olmuştur da bu 
ölümler katlanarak artmıştır? 
Yatırımlar mı artmıştır bu ülke-
de, yoksa üretim mi? Ülkemizde 
artan yalnızca talan, yağma ve 
işçi ölümleridir.

Bugün ülkemizde uygulan-
makta olan neoliberal ekonomi 
politikaları sonucunda iş güven-
cesinin azalması, esnek çalışma 
biçimleri, çalışma koşullarının 
ağırlaşması; özelleştirme, sen-
dikasızlaştırma ve taşeronlaş-
tırmanın yaygınlaşması; sosyal 
güvenlik ve güvenceden yok-
sun kayıt dışı işçilik ve çocuk işçi 
çalıştırma, yasal düzenlemeler-
deki yanlışlıklar iş cinayetlerinin 
başlıca nedenidir.

Bugün işçiyi her türlü koru-
madan uzak bırakan, mühendis 
ve hekimi iş kazaları tazminat-
larından sorumlu tutan, işvereni 
ve iş yaşamını denetlemekten 
sorumlu olan devleti ise her tür-
lü sorumluluktan arındıran bir 
politika ile karşı karşıyayız.

Yapılan araştırmalara göre iş 

kazalarının % 98’i, meslek has-
talıklarının % 100’ü önlenebilir 
iken; gerekli önlemler alınma-
dığı için maalesef her yıl iş ka-
zaları ve meslek hastalarından 
dolayı birçok insan hayatını 
kaybetmektedir. Çünkü AKP 
iktidarı ile çalışma yaşamının 
tüm kuralları değiştirilmiş, dö-
nüştürülmüştür. Çalışma yaşamı 
esnekleştirilmiş, yeni çalışma 
türleri devreye sokulmuş, ge-
çici istihdam, taşeronluk, kısmi 
süreli çalışma, telafi çalışması, 
çağrı üzerine çalışma, serbest 
zaman uygulaması, denkleştir-
me süresi vb. uygulamalara ge-
çilmiş, iş güvencesi kaldırılmış, 
işlerin taşeronlara verilmesi ko-
laylaştırılmış; işçilerin tamamen 
patronların belirlediği koşullar-
da çalışmasının önü açılmıştır.

Bu noktada iş cinayetlerinde 
ölümleri, yaralanmaları ve mes-
lek hastalıklarını “işçinin kade-
ri”, “işin fıtratı” şeklinde ifade 
etmek ise bilinçli olarak gerçe-
ğin üstünü örten, art niyetli bir 
yaklaşımdır.

Cinayetlerin sorumluları işye-
rinde gerekli tedbirleri almayan 
işverenler, yasal düzenlemeleri 
ve ikincil mevzuatları olması 
gerektiği gibi hazırlamayanlar 
ve gerekli denetimleri yapma-
yan ilgili bakanlıktır.

Burada altını bir kez daha çiz-
mekte fayda görüyoruz. Emek- 
meslek örgütlerinin önerileri 
dikkate alınmadan hazırlanan 
“yama” tedbirlerle iş cinayetle-
rinin engellenmesi mümkün de-
ğildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
için “Önce insan, önce sağlık, 
önce güvenlik” anlayışı taşıma-
yan hiçbir düzenleme sorunlara 
çözüm getirmeyecek, iş cina-
yetlerini durduramayacaktır.

Çalışma hayatının yeniden 
düzenlenmesi, çalışma şartla-
rının iyileştirilmesi, işçi ölüm-

HABERLER

iŞ CiNAYETLERiNi
iŞÇi KATLiAMLARINI
DURDURALIM!
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lerinin durdurulması için mü-
cadele etmeyi temel görevi 
sayan DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB, piyasalaştırılmış değil in-
san odaklı bir işçi sağlığı ve gü-
venliği düzenlenmesi için öne-
rilerini defalarca gerek iktidarla 
gerekse kamuoyu ile paylaş-
mıştır. Ne yazık ki; görüşlerimi-
zin hiçbiri dikkate alınmamıştır.

Bu olumsuz tabloyu değiş-
tirmek için görüşlerimizi ka-
muoyuyla bir kez daha paylaş-
mayı  görev biliyoruz;
•	 Özelleştirmeler iptal edil-

meli, madencilik sektörü başta 

olmak üzere taşeronluk ve rö-
devans ile her türlü güvencesiz 
çalışma uygulamaları kaldırıl-
malıdır.
•	 İşçi sağlığı ve güvenliğinin 

ayrımsız tüm çalışanlar için bir 
hizmet değil,  bir hak olduğu ve 
çalışanların bu hakkına karşı tek 
muhatabın devlet olduğu kabul 
edilmelidir.
•	 Sendikalaşmanın önünde-

ki engeller kaldırılmalı, başta 
ILO standartları-sözleşmeleri 
olmak üzere evrensel sendikal 
normlarla çelişen engeller kal-
dırılmalı ve örgütlenme teşvik 

edilmelidir.
•	 Toplu iş sözleşmesi hakkı-

nın önündeki başta çifte baraj 
uygulaması olmak üzere tüm 
engeller kaldırılmalıdır.
•	 İşçi sağlığı ile güvenliğinin 

birbirini tamamladığı gerçeğin-
den hareketle, tüm çalışanlar in-
sana yakışır norm ve standartta 
bir sosyal güvenlik şemsiyesi 
altına alınmalıdır.
•	 Sigortasız ve sendikasız ça-

lıştırma önlenmeli, yoğun olarak 
kadın ve çocuk işçi emeği sö-
mürüsüne dayalı kayıt dışı ça-
lıştırma yasaklanmalı, kayıt dışı 
ekonomi kayıt altına alınmalıdır.
•	 Bağımsız denetim me-

kanizmaları oluşturulmalı, iş-
yeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanlarının iş güvenceleri 
mutlaka sağlanmalı, ücretleri 
oluşturulacak bir fondan karşı-
lanmalıdır. Bu meslek grupları-
nın eğitiminde TTB ve TMMOB 
yetkili kılınmalıdır. İşyeri hekim-
leri ve iş güvenliği uzmanlarının 
ilgili meslek odalarına üye ol-
madan çalışmalarına izin veril-
memelidir.
•	 Denetim raporları; şeffaf 

olmalı ve ilgili sendikalara, mes-
lek odalarına iletilmelidir.
•	 Yıllardır ihmal edilen mes-

lek hastalıklarının önlenmesi, 
gerekli taramaların yapılması 
hastalıkların tespiti için yasal 
düzenlemeler bir an önce haya-
ta geçirilmelidir.
•	 Koruyucu sağlık hizmet-

leri yerine tedavi edici sağlık 
hizmetlerine öncelik verilen 
uygulamalardan vazgeçilmeli, 
koruyucu sağlık hizmetleri ge-
liştirilmelidir.
•	 Sendikaların, meslek oda-

larının, üniversitelerin karar sü-
reçlerinde ve yönetiminde etkin 
katılımının olduğu idari ve mali 
yönden bağımsız, demokra-
tik bir işleyişe sahip Ulusal İşçi 

Sağlığı ve Güvenliği Kurumu 
oluşturulmalıdır.

İş cinayetlerinin son bulması, 
ancak ve ancak işçilerin, emek-
çilerin ve tüm halkımızın kendi-
lerini ilgilendiren tüm konularda 
söz, yetki ve karar hakkının ol-
duğu eşit, özgür ve demokratik 
bir Türkiye ile mümkündür.

Bu yaşamsal taleplerimi-
zin gerçekleşmesi için, emekçi 
sınıfın sendikaları ve meslek 
örgütleri olarak ortak irade ve 
eylemlilik içinde olduğumu-
zu duyuruyor; ülkemizin tüm 
emekçilerini, yoksullarını, işsiz-
lerini, kadınlarını, erkeklerini, 
gençlerini, yaşlılarını, örgütlü 
örgütsüz tüm insanlarımızı or-
tak mücadele için “İşçi Cina-
yetlerini Durduralım Platfor-
mu”na davet ediyoruz.

İş cinayetlerine ve işçi katli-
amlarına dur demek için bugün 
ülkemizin 40 noktasında yapa-
cağımız yürüyüşlerle, kitlesel 
basın açıklamaları ile sesimizi 
yükseltiyoruz.  Önümüzdeki 
günlerde imza kampanyala-
rıyla, kitlesel açıklamalarla, 
meşaleli yürüyüşlerle kampan-
yamızı büyüteceğiz. Bu gün 40 
noktadan başlattığımız yürü-
yüşümüze tüm halkımızı davet 
ediyoruz.

İş cinayetleri ne kader ne de 
fıtrat!

İş cinayetleri engellenebilir, 
yeter ki bilimin ve tekniğin ge-
reği yapılsın!

Yeter ki taşeron düzeni, gü-
vencesiz çalıştırma son bulsun, 
sendikal haklar tanınsın!

Yeter ki; her çalışmanın öz-
nesi insan ve yaşam olsun!

DİSK Ankara Bölge 
Temsilciliği – KESK Ankara 

Şubeler Platformu – Ankara 
Tabip Odası, TMMOB Ankara İl 

Koordinasyon Kurulu
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BASINIMIZA
22 Mart Dünya Su Günü 
Basın Açıklaması

22 Mart Dünya Su Günü’ne iliş-
kin 21 Mart 2015 tarihinde ba-
sın açıklaması yapıldı:

Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulu Mayıs 1992’de 47. toplan-
tısında aldığı bir kararla, Mart 
ayının 22’nci gününü “Dünya Su 
Günü” olarak kabul etti.

Dünya Su Günü’nün amacı, 
canlılar için temel ve vazgeçil-
mez madde olan suyun önemini 
vurgulamak ve sürekli gündem-
de tutmaktır.

Dünya Su Günü her yıl 22 
Mart’ta tatlısu kaynaklarının 
önemine dikkat çekmek ve sür-
dürülebilir yönetimine odakla-
nılmasını sağlamak amacıyla 
kutlanmaktadır.

1995 yılından bu yana Dünya 
Su Günü her yıl farklı bir tema-
yı öne çıkarmaktadır;
1995: Kadınlar ve Su 
1996: Kirli Şehirlere Su 
1997: Dünyanın Su Potansiyeli 
Yeterli mi? 
1998: Yeraltı suyu ve Görünmez 
Kaynaklar 
1999: Su Kaynakları Etrafında 
Hayat 
2000: 21. yüzyılda Su 
2001: Su ve Sağlık 
2002: Kalkınma İçin Su 
2003: Gelecek İçin Su
2004: Su ve afetler  
2005: Hayat İçin Su 
2006: Su ve Kültür 
2007: Su Kıtlığı ile Mücadele 
2008: Sanitasyon
2009: Suda Farklılıkların Yakın-
laşması
2010: Su Kalitesi
2011: Şehir Sularının Yönetimi
2012: Su ve Gıda Güvenliği
2013: Uluslararası Su İşbirliği
2014: Su ve Enerji

Bu yıl ise, seçilen tema ‘Su ve 
Sürdürülebilir Kalkınma’dır.

Birleşmiş Milletler Örgü-

ti en yüksek olan su), istenilen 
yerde, gereken konumda, uy-
gun kalite ve miktarda olmayan, 
bulunmayan ve erişilemeyen 
sudur.

-Su (tüm hakları, unsurları ve 
nitelikleriyle) özel mülkiyetin 
konusu olamaz, özelleştirile-
mez.

-Su hakkı (bunun içinde suya 
erişim hakkı da bulunmaktadır), 
İnsan Hakları’nın ayrılmaz par-
çasıdır.

-Suyun kıtlığı kadar, aşırısı da 
büyük bir sorundur. Yerküremi-
zin yakın geçmişinde öngörü-
lemeyen taşkınlar milyonlarca 
can almıştır. Dahası, selin ardın-
da bıraktığı yıkımlar, zararlar ve 
maddi kayıplar küçümseneme-
yecek boyutlardadır.

-Su tahsisi kamu yararı gö-
zetilerek yapılır. Tahsis yapmak; 
Kimsesizin malını kimilerine 

ayırmak, dağıtmak, aktarmak 
demektir. Tahsis yapmak çok 
hassas ve duyarlılık gerektiren 
ciddi bir iştir.

-İhtiyacını dile getiremeyen 
ancak susuz hayat şansı olma-
yan tüm canlılar ile su olma-
dan sürdürülebilirliği aksayan, 
değişimini ve başkalaşımını 
gerçekleştiremeyen tüm cansız 
varlıkların su ihtiyacını ve suya 
olan taleplerini de gözetmek 
durumundadır insan...

Ne ki, yeryüzünün efendisidir 
aklıyla! insan, yerküresindeki di-
ğer tüm canlı ve cansız varlıklar-
dan da sorumlu bulunmaktadır.

Su ile ilgilenmek, suya ve 
mülküne müdahale etmek cid-
di bir iştir! Bu ciddiyet ancak 
sermayeyi değil insanı ve için-
de yaşadığı doğayı önceleyen 
bir bakış açısıyla ete kemiğe 
bürünebilir. 

Şubemiz, TED Koleji’nin 
“Dünya Su Günü” 
Etkinliklerine Katıldı

TED Koleji’nin “22 Mart Dün-
ya Su Günü” sebebiyle öğren-
cilerde su bilinci oluşturmak 
amacıyla düzenlediği etkin-
liklere şubemiz de davet edil-
di. 20 Mart 2015 Cuma günü 
düzenlenen etkinliğe şubemiz 
adına Su çalışma Grubu’ndan 
Hasan Akyar ve Şube Sekreter 
Yardımcısı Erkal Tülek katıldı. 

Etkinlikte Hasan Akyar “Dün-
ya Su Günü”nün tarihçesi, te-
maları, suyun ne demek olduğu 

ve bizim için ne ifade ettiği, su 
havzasının ne olduğu, Türki-
ye’deki su kaynakları ve dağı-
lımı ile Ankara’nın dereleriyle 
ilgili bilgilendirici ve eğlenceli 
bir sunum yaptı. Akyar sunu-
munda suyun yeryüzündeki 
tüm canlılara ve cansızlara ait 
olduğunun, bu nedenle meta-
laştırılamayacağı ve satılama-
yacağının, insan aklının diğer 
canlılara göre üstün olmasının, 
ona su üzerinde mülkiyet kura-
bileceği anlamına gelmediğinin 
altını çizdi. Sunumun ardından 
öğrencilere baret hediye edildi.

tü suya ilişkin her yıl farklı bir 
konuyu, farklı bir unsurunu 
gündeme getirmekle birlikte,  
dünyada egemen olan siste-
min suya ilişkin uygulamaları su 
hakkını yok saymaya devam et-
mektedir. Bu nedenle  aşağıda 
sıraladığımız suya ilişkin genel 
yaklaşımımızı ve temel ilkeleri-
mizi Dünya Su Günü’nde bir kez 
daha yineliyoruz.

Suyun bir ihtiyaç olarak ta-
nımlanması, buna bağlı olarak 
metalaştırılması ve özelleştiril-
mesi, içilebilir ve kullanılabilir 
uygun kalitedeki suya erişim 
hakkını göz ardı etmektedir.

Dünya nüfusunun %10’una 
bile ulaşmayan bir kesiminin su 
ihtiyacını ulusal ya da uluslara-
rası su şirketleri sağlamaktadır. 
Günümüzde söz konusu şirket-
lerin yıllık ciroları toplamı dünya 
petrol ticaretinin yıllık gelirinin 
yarısını aşmış bulunmaktadır. 
Bu gerçek, yakın bir gelecekte 
suya erişim hakkının nasıl gasp 
edileceğinin ipuçlarını taşımak-
tadır. Uygun kalitedeki suya 
erişim sorunu aslında, adaletli 
paylaşım ve toplumsal eşitlik 
sorunudur.

Suya bakış açımızı oluşturan 
temel belirlemelerimiz aşağı-
da verilmektedir:

-Su doğanın bir bileşenidir ve 
yaşadığımız çevrenin ayrılmaz 
bir bütündür.

-Su doğada, diğer tüm canlı 
ve cansız varlıklar içinde farklı 
hallerde yer alabilen tek mad-
dedir. 

-Su, tüm canlı ve cansız var-
lıkların olmazsa olmazıdır.

-Tüm doğal kaynaklar gibi su, 
kıt kaynaktır.

-Su, sahipsiz şeydir. Yani ka-
munundur, halkındır…

-Suyun fiyatı değil, bedeli 
vardır.

-En pahalı su (sosyal maliye-
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28 Mart 2015 Tarihinde 
ASKİ’ye Ait İçmesuyu 
Borusunun Patlamasına 
İlişkin Açıklama

28 Mart tarihinde Şehit Cem 
Ersever Caddesi’nde ASKİ’ye ait 
ana şebeke suyu hattı borusu-
nun patlamasıyla ilgili 30 Mart 
2015 tarihinde açıklama yapıldı:

Şehit Cem Ersever Cadde-
si’nde ASKİ’ye ait ana şebeke 
suyu hattı borusu 28 Mart ge-
cesi saat 19:45 dolaylarında 
patlamış ve yazılı ve görsel 
medyaya olay “YOL YARILDI” 
ve “8 YIL SONRA YİNE PATLA-
DI” v.b. başlıklarla taşınmıştı!

Odamız, konunun mesleki 
ilgi alanımıza giren boyutuna 
ilişkin yaptığı ön değerlendir-
mede özetle şu belirlemeler-
de bulunmuştur:

 Borular Neden Patlıyor?
-Aynı yörede daha önce 2008 

yılının 4 ve 6 Ağustos günleri de 
içmesuyu ana besleme hatların-
da patlamalar yaşanmıştır.

-Boru patlamalarının nede-
ni, üzerlerinden geçen yoldaki 
trafik yükü değildir. Söz konusu 
borular emniyetli sayılabilecek 
bir derinlikte döşenmiştir.

-2008 yılında olan patlama-
lardan birinin nedeni, o dönem-
de kurak bir yaz geçirilmesi ve 
Ankara’ya su sağlayan kaynak-
larda yetersiz su bulunmasın-
dan dolayı kente münavebeli ve 
aralıklarla içmesuyu verildiğin-
den, boru hattı üzerindeki va-
naların zaman zaman açılıp ka-
patılması sırasında işletmedeki 
teknik bir yanlışlıktan kaynak-
lanmıştı. Vanalar usulüne uygun 
açılmamış, söz konusu boru 
hattına hızla verilen su nedeniy-
le “Su Darbesi” ya da “Su Koçu” 
dediğimiz olay gerçekleşmiş ve 
boruyu patlatmıştı.

-O dönem, Ankara içmesuyu 

sisteminin ehil ellerde işletilip 
işletilmediği sorusunu gün-
deme getirmiş, yetkili ve so-
rumluların Ankara kamuoyunu 
doğru olarak bilgilendirip bil-
gilendirmediğini sorgulamıştık.

-Bu kez de, yaklaşık aynı 
yörede yine bir içmesuyu ana 
besleme hattında patlama 
yaşandı. Nedeni yetkililerce, 
ayrıntıları ile araştırılmasa da, 
söz konusu günün akşam sa-
atlerindeki yoğun yağış olarak 
öne sürüldü.

-Bu aşamada patlamanın ne-
denleri arasında, büyük borula-
rın döşenirken tekniğine uygun 
olarak zeminlerinin gereğince 
takviye edilmediği, dolayısıyla 
zeminde oluşan oturmaların 
söz konusu boru hattında kı-
rılmayı ve ayrışmayı getirdiği 
ya da 2008 yılından buyana 
aralıklarla da olsa Kızılırmak 
suyunun zaman zaman %50’ye 
varan oranlarda paçallanarak 
Ankara içmesuyu şebekesine 
verilmesi dolayısı ile suda bu-
lunan ve beton boruları içten 
kemiren sülfatın sınır derişim 
(konsantrasyonun) değerleri-
nin üzerine çıkmış olması de-
ğerlendirilebilir.

Boru Patlaması “AFET” midir?
Patlamanın hemen ardından 

yetkililerce yapılan açıklama-
da; “Afete maruz kalan ailelere 
geçmiş olsun diyoruz. Mağdur 
olan ailelerin maddi zararları 
giderilecektir” denilmiştir.

İnşaat Mühendisleri Oda-
sı olarak bu değerlendirmeye 
katılmamız mümkün değildir. 
Öncelikle boru patlaması afet 
değildir. Afet kapsamına alı-
namaz. Afet’in tanımı, gerek 
bilimsel ve teknik olarak, ge-
rekse ilgili yasalarımızda ve yö-
netmeliklerimizde açık olarak 
yapılmış, yer almıştır. Ayrıca, 
mağdurların maddi zararları, 
hasara neden olan sorumlular 
ve yetkililer tarafından karşılan-
mak durumundadır. Görevi ih-
mal, işi tekniğine göre yapma-
mak ve usulüne uygun olarak 
işletmemekten kaynaklanmak-
tadır. Dolayısıyla zararın kamu 
kaynaklarından karşılanması 
tüm Ankaralıların cebinden çı-
kacak anlamı taşımaktadır.

Sorun sadece Ankara’daki iç-
mesuyu kapsamında boru pat-
lamalarına indirgenemez. Yıllar-
dır ihmal edilen kentsel teknik 
altyapı artık çökmektedir. Gün 
geçmiyor ki son yıllarda yapılan 
bir alt geçidi su basmasın, gün 
geçmiyor ki görevi yağmur-
suyunu caddelerdeki serbest 
akıştan yeraltındaki kanalizas-
yon sistemine aktarmak olan 
rögarlardan ‘fıskiye’ şeklinde 
kanalizasyon borularında taşın-
makta olan pissuları caddelere, 
yeryüzüne boşaltmasın…

İlgili Büyükşehir kuruluşlarının 
görevi ve sorumluluğu, sadece 
yerüstünde imar değişiklikle-
ri, emsal artırımları, görkemli 
yollar, alt-üst geçitler, ‘Anka-

park’lar, AVM’ler vb. yatırım ve 
işlemleri gerçekleştirmek üzere 
harcama ve bu tür işlerin yapımı 
değil, kenti kent yapan ve ken-
ti yaşanacak uygar bir beldeye 
dönüştürecek temel altyapı ek-
sikliklerinin ve yetersizliklerinin 
giderilmesi olmalıdır.

Ankara’da Kentsel Teknik Alt-
yapı Sorunu

Ankara’nın temel sorunla-
rından biri ve gündelik yaşa-
mı doğrudan etkileyen artık 
yetersiz kalan altyapısıdır. Bu 
kapsamda öncelikle ele alın-
ması gereken özellikle kentsel 
drenaj, yağmursuyu, pissu ve 
üzerleri örtülen ve birer kana-
lizasyon mecrasına dönüştürü-
len Ankara’nın dereleridir.

Odamız, Ankara’nın bu başat 
sorununu masaya yatıracağı, 
mevcut durumu gözler önü-
ne sereceği, çözüm önerilerini 
geliştireceği ve paylaşacağı 
“Ankara Kentsel Teknik Altyapı 
Kongresi” düzenleme çalışma-
larına başlamış bulunmaktadır.

Bilim ve tekniğe aykırı uy-
gulamalar nedeniyle meydana 
gelen bir çok olayın öncesi ve 
sonrasında yapmış olduğumuz 
gibi bu olayda da, sadece bo-
rular patladığında, kenti su 
bastığında gündeme gelen ve 
sonra unutulan bu ve benzeri 
‘patlamalar’ ardından değil, 
uzun dönemli, öncelikleri be-
lirlenmiş bir plan ve program 
içinde soruna yaklaşılmasının 
gerekliliğini ilgililerine bir kez 
daha hatırlatırız.

Asıl “afet”, boru patlaması 
değil, bu tür olaylara neden 
olan anlayışın egemen olma-
sıdır.

  İMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Adına                                                                                     

Selim TULUMTAŞ                                                                                       
Şube Başkanı
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Artık Tuz Bile Kokmuştur!

TMMOB Ankara İl Koordi-
nasyon Kurulu (İKK) olarak 
23.03.2015 tarihinde Hükümet 
Sözcüsü ve Başbakan Yardım-
cısı Bülent Arınç ve Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek arasında yaşa-
nan söz düellosu ve Bülent 
Arınç’ın Melih Gökçek ve An-
kara Büyükşehir Belediyesi’n-
de yapılan usulsüz imar de-
ğişiklikleri, kamu arazilerinin 
satışı gibi başlıklarda verdiği 
demeçler üzerine bir basın 
toplantısı gerçekleştirilmiştir:

 
Değerli basın emekçileri,
TMMOB örgütlülüğü ve bağ-

lı olan mimar, mühendis ve şe-
hir plancıları odalarının siyasi 
iktidarın rant ve talan politika-
larına karşı yıllardır yürütmüş 
olduğu mücadelenin doğrulu-
ğu dün bizzat Hükümet Söz-
cüsü ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç tarafından itiraf 
edilmiştir. Yürüttüğümüz bu 
mücadeleden kaynaklı yetki-
leri gasp edilen, siyasi erkin 
baskılarına mağruz kalan bir 
meslek örgütü adına açıkça 

Kırıkkale Temsilciği
Ziyaret Edildi

25 Şubat 2015 Çarşamba günü 
Kırıkkale Temsilciliği ziyaret edil-
di. İMO Ankara Şubesi Başkanı 
Selim Tulumtaş ve Yönetim Ku-
rulu Sayman Üyesi Lezgin Aras’ın 
gerçekleştirdiği ziyarette Kırık-
kale Temsilcisi Volkan Sıcacık 
hazır bulundu. Karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunulan ziyarette 

temsilcilikte yaşanan sorunlar ve 
talepler dinlendi, beklentiler dile 
getirildi.

ye Başkanlığı adaylığına karşı 
olduğu için kişisel olarak yap-
tığını vurguladı. 

Asıl önem arz eden nokta ise 
Melih Gökçek’in başkanlığı dö-
neminde ve seçim süreçlerinde 
belediye olanaklarının siyasal 
ve kişisel rant adına peşkeş çe-
kilmesi, kamu arazilerinin “par-
sel parsel” satılması, imar plan-
larının keyfi biçimde değişti-
rilmesi açıklamalarıydı. Seçim 
süreçlerinde yaşananlardan 
Belediye Başkanlığı dönemleri 
icraatlarına kadar meşruluğu 
Ankaralılar tarafından sürekli 
sorgulanır olan Melih Gökçek’in 
hakkında Hükümet Sözcüsü ve 
Başbakan Yardımcısı Bülen 
Arınç’ın beyanları esas alınarak 
derhal soruşturma başlatılma-
sı gerekliliğini hatırlatıyor ve 
hükümet sözcülüğünce beyan 
edilen yolsuzluklar kapsamın-
da işlem yapılması için savcıları 
göreve davet ediyoruz.

Temel önemde olan diğer bir 
başlık ise; Bülent Arınç’ın bil-
diği bu usulsüzlükleri yıllarca 
kamuoyunda saklamış olması 
ve bir kısmını ise Nevin Hanı-
mefendiyi reverans göstererek 
8 Haziran’a kadar açıklamaya-
cağını belirtmesidir. Hatırlat-
makta yarar görüyoruz ki esas 
olan Nevin Hanım’ın kırılması 
değil halkın emeğinin talan 

edilip peşkeş çekilmesidir. Söz 
konusu araziler, imar planları 
ve saklanan tüm usulsüzlükler 
kişisel hırs ve kavgaların bir 
aracı olarak değil kamunun bil-
gilendirilmesi ve değerlendiril-
mesi adına paylaşılmalıdır. 

Bülent Arınç adeta günah 
çıkarırcasına yıllarca sümen altı 
ettikleri gerçekleri dün basın 
toplantısında beyan etmiştir. 
Bu bilgilerin yıllarca kamu-
oyundan saklanmasının da, 
geride bilmediğimiz derinlikle-
rinde ne rant operasyonlarının 
yattığı şüphesi de ortada dur-
maktadır. 

Elbirliğiyle yürütülen süreç-
te iki suç birden kamuoyunun 
gözleri önüne serilmiştir. Birin-
cisi Ankara Kent Yönetimi’nde 
bizzat belediye başkanı tara-
fından yapılan yolsuzluklar, 
ikincisi bu yolsuzluklara ortak 
olan ve suçu gizleyen hükümet. 
Hukuk dışı bu yolsuzluk ve hu-
kuk çalımlama manevralarının 
peşini bırakmayacağımızı, An-
kara halkına karşı sorumluluk-
larımız gereği bu sürecin takip-
çisi olacağımızı ve üzerimize 
düşen görevleri yerine getire-
ceğimizi tekrar hatırlatıyoruz.

TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu  

ifade etmeliyiz ki dün açıkla-
nanlar malumun ilanının resmi 
ağızlarca ifşasıdır.

AOÇ’nin imara açılmasından 
ODTÜ yolunun ihale ve yapım 
süreçlerine,

Kafes Bina’dan Ankara Kapı-
ları’nın kurulma planlarına,

Belediye Meclisinin imar bü-
rosü olarak çalışmasına,

Kesikköprü Kızılırmak Suyu 
Projesi’ne kadar gerek TMMOB 
gerekse bağlı odaları tarafın-
dan yargı sürecine taşınan tüm 
proje ve uygulamalar meşrulu-
ğunu ve “yasal” dayaklarını bir 
kez daha yitirmiştir.

Bilindiği üzere Bülent 
Arınç’ın çözüm süreci ve izle-
me heyeti üzerine görüşlerini 
beyan etmesiyle başlayan sü-
reç dün bambaşka bir boyutla 
kamuoyunun gözleri önünde 
gerçekleşti. Bülent Arınç; Twit-
ter üzerinden Bülent Arınç’a 
“seni istemiyoruz”  şeklinde 
mesajlar yayınlayan Melih 
Gökçek’e dün gerçekleştirdiği 
bir basın toplantısıyla karşılık 
verdi.

Yaklaşık 9 dakika süren 
konuşmasında Arınç; Melih 
Gökçek’in şahsına yaptığı ha-
karetlerin oğlunun milletvekili 
adaylığını garanti altına almak 
ve 2009-2014 seçimlerinde 
Gökçek’in Büyükşehir Beledi-
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genç-İMO 8. Öğrenci 
Meclisi Antalya’da Ger-
çekleştirildi

genç-İMO, üniversitelerden 
gelen yüzlerce temsilciyle 14-
15 Mart 2015 tarihlerinde 8. 
Öğrenci Meclisi’ni topladı. An-
talya’da yapılan 78 üniversite-
den genç-İMO üyesi 244 sınıf 
ve üniversite temsilcisinin ka-
tıldığı Öğrenci Meclisi’nde İMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Nev-
zat Ersan, İkinci Başkan Şükrü 
Erdem, Sekreter Üye Bülent 
Tatlı, Sayman Üye Cihat Maz-
manoğlu, Üyeler Ayşegül Bil-
dirici Suna, Tansel Önal ve Ne-
cati Atıcı’nın da hazır bulundu.

Öğrenci Meclisi’nin yapıldığı 
salona “Müşteri Değil Öğrenci-
yiz”, “Torba Yasaya Karşı Tuğ-
lalarımızı Dayanışmayla Örüyo-
ruz “dövizleri asıldı.

Öğrenci Meclisi, Divan Ku-
rulu seçimiyle başladı. Divan’a 
Bulut Arslan (Çukurova Ünv.) 
başkanlık, Özgür Turgut (Yü-
züncü Yıl Ünv.) ve Tolga Akbaş 
(Işık Ünv.)  başkan yardımcılığı, 
Aylin Tekin (Osmangazi Ünv.) 

ile Dilan Kiraz (Cumhuriyet 
Ünv.) ise yazmanlık yaptı. 

Genç-İMO 7. Öğrenci Meclisi 
Başkanı Veysel Yılmaz 8. Mec-
lis’in açılış konuşmasını yaptı. 
Yılmaz konuşmasında genç-İ-
MO’nun amacı, örgütlenmenin 
önemi, işçi ölümleri, kadınların 
toplumsal alanda yaşadığı so-
runlar, torba yasa, mühendislik 
eğitimi sorunları ve YÖK’e dair 
değerlendirmelerde bulundu. 
Veysel Yılmaz “Hepimiz adı-
mız gibi biliyoruz ki genç-İMO 
örgütlülüğü bu mücadele alan-
larını asla ve asla boş bırak-
mayacak ve mesleği daha da 
ileri götürmek için özveriyle 
çalışmalarına devam edecektir.  
Bugün burada konuşacağımız 
ve bilgi alışverişinde bulunaca-
ğımız konuları özenle seçmeye 
çalıştık. Umarız hedeflediğimiz 
amaçlara bütün genç-İMO ai-
lesi olarak hep birlikte ulaşırız” 
dedi.

Yılmaz’ın ardından İMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Nevzat 
Ersan öğrencilere hitap etti. 
Nevzat Ersan, konuşmasında 
demokrasi bilinci, bir arada ya-
şama kültürü, mühendislik eği-
timi sorunları, meslek etiği ve 
TMMOB Yasası’nda yapılmak 
istenen değişiklikleri değerlen-
dirdi.

Nevzat Ersan, güçlü bir öğ-
renci örgütlülüğü yaratmanın 
kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf ol-

maktan geçtiğine kaydetti.
İç hayatı demokratik teamü-

le uygun tesis etmenin, üyeleri 
nesne değil özne olarak gören 
ve buna uygun siyasal kültür 
yaratan bir anlayışın kurulması 
durumunda güçlü bir gençlik 
örgütlenmesinin yaratılacağına 
dikkat çeken Ersan, “Elbette 
ülkenin sorunlarını farklı de-
ğerlendirebilirsiniz. Buradaki 
kritik nokta, farklı görüş ve 
yaklaşımlara karşı tahammüllü 
davranmak, farklılıkları zengin-
lik olarak görmek, bu zemini 
farklı düşüncelerden öğrenmek 
ve öğretmek. Bunu başarıp ba-
şarmayacağınız önemlidir ki, 
bu konuda İnşaat Mühendisle-
ri Odası sizlerin yol göstericisi 
olacaktır” dedi. 

Nevzat Ersan, “Sizler de-
mokrasiyi içine sindirmiş ge-
leceğin aydın birer mühendisi 
olacaksınız. Demokrasi bir 
okuldur hem de uzun soluklu 
bir okuldur, nefesiniz bu uzun 
soluğa mutlaka yetmelidir” 
diye konuştu.

Mühendislik eğitiminde ya-
şanan nitelik kaybına dikkat 
çeken ve mezuniyet sonrası 
genç mühendislerin çalışma 
yaşamında karşı karşıya bırakıl-
dığı zorluklara değinen Nevzat 
Ersan, inşaat mühendisliği bö-
lümleriyle ilgili bazı istatistikler 
verdi. Nevzat Ersan, 2013-2014 
öğretim yılı itibariyle devlet 

ve vakıf üniversitesi olarak 112 
bölümde inşaat mühendisliği 
eğitimi verildiğini, her sene in-
şaat mühendisliği bölümüne 10 
bini aşkın gencin kayıt yaptır-
dığını, toplam öğrenci sayısının 
60 bine yakın olduğunu, 6 bini 
aşkın kişinin ise her yıl mezun 
olduğunu söyledi.

Ersan, “Yani inşaat mühen-
disleri ordusuna her yıl binler-
ce arkadaşınız katılmaktadır. 
Bizleri istihdam olanaklarının 
kısıtlılığı ve düşük ücretlerle 
karşı karşıya bırakan bu durum, 
mühendislik hizmetlerinin nite-
liğini doğrudan etkilemektedir. 
Ne yazık ki, inşaat mühendis-
liği eğitimi ülkenin ekonomik 
gerçekliğine, istihdam olanak-
larına uygun olamayacak de-
recede yaygınlaştırılmıştır. İşin 
doğrusu, popülist yaklaşımla 
her ile bir üniversite açılması 
sorunların ana kaynağını oluş-
turmakta, devlet mezuniyet 
sonrası süreçte devre dışı kal-
makta, mühendisler rekabetçi 
ve asli olarak emek sömürüsü-
ne dayalı sisteme mahkûm ol-
maktadır” tespitinde bulundu.

İnşaat mühendisliği eğitimi 
veren bölümler arasında fark-
lılıklar bulunsa da temel so-
runların değişmediği belirten 
Nevzat Ersan, “Temel sorun, 
inşaat mühendisliği eğitiminin 
nitelikli olmadığıdır. Niteliksiz 
eğitim, okullar arasındaki fark-
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la birleştiğinde eşitlik ve adalet 
kavramları yara almakta, mü-
hendislik uygulamalarıyla ilgili 
güven sorununun doğmasına 
yol açmaktadır. İnşaat mü-
hendisliği eğitimi fiziki altyapı, 
donanım, öğrenci ve öğretim 
üyesi oranları, bütçe olanakları, 
araştırmalara ayrılan kaynak, 
ders müfredatı gibi eğitimi 
doğrudan etkileyen faktörler 
nedeniyle tartışmalı durumda-
dır. Eğitim müfredatı ile mes-
leki uygulamalar birbirleriyle 
örtüşmemekte, derslerle mes-
leki süreç arasında kayda de-
ğer farklılık bulunmaktadır. Bü-
tün bunlar Öğrenci Meclisi’nin 
tartışma ve aynı zamanda mü-
cadele konu başlıklarıdır” dedi. 

Kentsel dönüşüm,  yapı de-
netimi, ülkemizin deprem ger-
çeği sorunu, iş kazaları, enerji 
ve su politikaları gibi konulara 
değinen Nevzat Ersan, “Siyasi 
iktidar bütün karar ve tasarruf-
larını insan odaklı hale getir-
meli, toplumsal yarar ilkesini 
merkezine alan bütünlüklü bir 
program oluşturulmalı, nite-
likli bir yaşam ve yaşanabilir 
bir ülke yaratılmalıdır. Odamız 
bunun için vardır ve 60 yıldır 
bu mücadelesini bu amaçla 
sürdürmektedir. Mesleğimizin 
ve meslektaşlarımızın hak ve 
çıkarlarının korunup geliştiril-
mesi ile toplumsal refahın sağ-
lanması Odamızın temel müca-
dele konusudur. Sizlerin kendi 
sorunlarınızla beraber bu mü-
cadele hattından ayrılmaya-
cağınıza olan inancım tamdır” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Nevzat Ersan “Karşımdaki 
tablo, gelecekte İMO’nun her 

gelecek dönem yapmak iste-
dikleri çalışmalarla ilgili gö-
rüşlerini öğrenci arkadaşlarıyla 
paylaştı.

Öğrenci Meclisi genç-İMO 
8. Öğrenci Meclisi seçimleri ile 
sona erdi.

 Genç-İMO 8.Öğrenci Mecli-
si Sonuç Bildirgesi

genç-İMO 8.Öğrenci Mecli-
si gündeme dair konuları ko-
nuşmak ve 8.Dönem Öğrenci 
Konseyini belirlemek amacıyla 
14-15 Mart tarihlerinde Antal-
ya’da toplandı. Meclis günde-
minde genç-İMO örgütlenmesi, 
YÖK-Üniversiteler ve mühen-
dislik eğitimi, İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği, kent çevre ve eko-
loji son olarak TMMOB Torba 
Yasası ve Demokrasi konuları 
işlendi. Her konu başlığında 
7.Dönem Öğrenci Konseyinden 
üyeler sunum yaptıktan sonra, 
serbest kürsüde katılımcılar 
kendi fikirlerini ve çözüm yolla-
rını ifade ettiler. Meclis sonun-
da oluşturulan sonuç bildirgesi 
aşağıdaki gibidir;

-  Genç-İMO ailesi gün geçe-
rek büyümekte ve yarının genç 
mühendis adayları günümüz 
koşullarında genç-İMO ilkeleri-
ni savunarak toplumcu mühen-
dislik algısını yaymaya devam 
etmektedir.

- Örgütlenme kapsamında 
şube ve öğrenci ilişkilerinin 

önemine vurgu yapılarak, bu 
bağların daha da güçlenmesi 
ve kalıcı olması, örgütün gele-
ceği ve faaliyetleri için önem 
arz etmektedir.

- Genç-İMO ailesine katılan 
yeni arkadaşların yerel faaliyet-
lere katılması ve görev alması,  
farkındalık süreçlerin artırılma-
sı için çaba gösterilmelidir.

- Bilimsel ve özerk üniver-
sitenin  önündeki en büyük 
engelin YÖK olduğu belirtile-
rek, üniversitelerin birer ticari 
kurum işletmesi mantığından 
çıkarak bilimin ve aklın öncülü-
ğünde gelişimlerini sağlamaları 
gerekmektedir.

- Öğrencilerin müşteri gibi 
gören anlayışa karşı duran 
genç-İMO örgütü, bugün ve 
bundan sonraki süreçte de 
eşit, parasız, bilimsel ve anadil-
de eğitimi savunmaya devam 
edecektir.

- Uzun bir mücadele sonucu 
kazanılan parasız eğitim hak-
kımız, katlamalı harç gibi soy-
gunvari bir sistemle tekrar eli-
mizden alınmaya çalışılmakta 
ve siyasi yapılanmalar öğren-
cileri maddi olarak baskı altına 
almaktadır.

- Üniversitelerde rektörlük 
ve YÖK eliyle oluşturulan anti-
demokratik yönetim ve öğren-
ciler üzerinde oluşturulan baskı 
rejimi son bulmalı, üniversite 
öğrencileri özgür düşüncelerini 
her ortamda ifade edebilmeli-
dirler.

- Üniversite öğrencilerinin 
staj süresince uğradıkları sö-
mürü düzeni son bulmalı, üni-
versitelerde altı doldurulma-
mış eksik akademik kadrolarla 
verilen eğitim bir işsiz ordusu 
yaratmaktadır.

- İşçi ölümlerinin en fazla 
olduğu sektörün inşaat sektö-
rü olduğu düşünülürse inşaat 

kademesinde görev alacak, 
Oda politikalarını oluşturacak, 
taşıyacak, geliştirecek, en ücra 
köşedeki şantiyeye ulaştıracak 
kadroların hazır olduğunu gös-
teriyor” diyerek, “Gençlik Gele-
ceğimizdir” sözüyle konuşma-
sını tamamladı.

Daha sonra 7. Dönem Çalış-
ma Raporu’nun okunmasına 
geçildi. Raporu Oğuz Düztaş 
(9 Eylül Ünv.) sundu. Rapo-
run ardından “genç-İMO nasıl 
örgütlenir?” başlığıyla Gizem 
Sığla Açıkkeli (İTÜ),  YÖK/
Üniversiteler ve Mühendislik 
Eğitimi başlığıyla Aysun Tekin 
(ODTÜ) İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği konusunda Ülkü Can 
(KTÜ),  Çevre Ekoloji ve Kent 
Sorunları ile TMMOB Yasası ve 
Demokrasi başlığında ise Ulaş 
Karagöl (Gazi Ünv.)birer su-
num yaptı.

Meclis’in ikinci günü sonuç bil-
dirgesinin okunmasıyla başladı. 
Daha sonra Sonuç Bildirgesi üze-
rine “Serbest Kürsü” gerçekleşti-
rildi. Öğrenciler, üniversite özerk-
liği, üniversitelerdeki akademik 
eşitsizlik, yabancı dilde eğitim, 
paket programlar, staj sorunları 
ve harçlar hakkında görüşlerini 
paylaştı.

Serbest Kürsü’nün ardından 
genç-İMO 8. Öğrenci Meclisi’ne 
aday olan öğrenciler tanıtıldı 
ve söz almak isteyen adaylar 
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mühendislerinin işçi sağlığı ve 
iş güvenliği konusunda büyük 
sorumluluk altında olduğu be-
lirtilmiştir. Yaşanan facialardan 
ders çıkarılmalı özelleştirmeler 
iptal edilmeli, madencilik sek-
törü başta olmak üzere taşe-
ronluk ve rödevans ile her türlü 
güvencesiz çalışma uygulama-
ları kaldırılmalıdır.

- Kentsel dönüşüm sürecinin 
sağlıklı bir şekilde amacına uy-
gun olarak işletilmesi, halkların 
yaşadığı yerlerden uzaklaştırıl-
maması yani yerinde dönüşüm 
ve alanların ranta açılmaması 
gerekmektedir.

- Siyasi iktidarın TMMOB’yi 
güçsüzleştirme, işlevsizleştir-
me ve üye oda ilişkilerinin za-
yıflatmak amacı ile çıkarmayı 
planladığı TMMOB torba ya-
sasına karşı, genç-İMO birliği 
ile beraber mücadele etmeye 
devam edecektir.

- Genç-İMO, TMMOB’nin ta-
rihinde çok önemli bir yer tu-
tan Teoman Öztürk’ün söyledi-
ği gibi Bilimi ve Tekniği halkın 
yararına kullanılması şiarıyla 
mücadelesini sürdürecektir.

Resmi olmayan sonuçlara 
göre genç-İMO 8. Dönem Öğ-
renci Konseyi asıl ve yedek 
üyeleri şöyle:

Asıl
Ülkü Can (KTÜ)
Tolga Yılmaz (Kırıkkale Ünv.)
Emre Çalıkıran (Atatürk Ünv.)
Gizem Sığla Açıkelli (İTÜ)
Oğuz Düztaş (Dokuz Eylül 
Ünv.)
 
Yedek
Mehmet Can Akıncı (Yıldız Tek-
nik Ünv.)
Oğulcan Ayazoğlu (Ege Ünv.)
Furkan Ataman (Selçuk Ünv.)
Ferhat Barut (Sakarya Ünv.)
Veysel Barut (Bartın Ünv.)

genç-İMO ve Afyon 
Kocatepe Üniversitesi 
Mühendislik Söyleşileri

genç-İMO örgütlüğü İMO 
Ankara Şubesi Afyonkarahisar 
Temsilciliği’nde “genç - İMO 
ve Afyon Kocatepe Üniversi-

İdeCda7 Versiyon Ola-
nakları Semineri
Öğrenci üyeler için İMO Ankara 
Şubesi Afyonkarahisar Temsil-
ciliği’nde “İde-Cad7 Versiyon 
Olanakları” konulu seminer dü-
zenlendi. 20 Mart 2015 tarihin-
de Atatürk Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen semineri İnş. Müh. 
Emrah Yıldız verdi. 

tesi Mühendislik Söyleşileri” 
konulu etkinlik düzenledi. 27 
Mart 2015 tarihinde gerçek-
leştirilen söyleşiye konuşmacı 
olarak Afet İşleri Genel Mü-
dürlüğü Deprem Araştırma 
Dairesi Deprem Mühendisliği 
Şubesi Eski Müdürü İnş. Yük. 

Müh. Nejat Bayülke ve İMO 
Ankara Şubesi Afyonkarahisar 
Eski Temsilcisi İnş. Müh. Ne-
cip Taşpınar katıldı. Söyleşide 
Bayülke veTaşpınar meslek 
hayatında yaşadıkları anılarını 
ve deneyimlerini öğrencilerle 
paylaştılar.

Meslekiçi Eğitim Faaliyetleri
Şubemizce Mart  2015 ayında toplam 6 kurs açıldı. Açılan bu kurslara toplam 148 üyemiz katıldı.

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlı-

ğı Kursu – Karabük Temsilciliği 

Eğitmen: İnş. Müh. Murat Kara-

caoğlu / 28 Şubat 2015

Enerji Kimlik Belgesi Uzman-

lığı Kursu – Afyon Temsilciliği 

Eğitmen: İnş. Müh. Murat Kara-

caoğlu / 12 Mart 2015

Ön Yapımlı Cephe İskelelerinin 

Belgelendirilmesi ve Statik 

Kabulleri Kursu Programı

Eğitmen: İnş. Müh. Resul Ceran 

/ 21 Mart 2015

Enerji Kimlik Belgesi Uzman-

lığı Kursu

Eğitmen: İnş. Müh. Murat Ka-

racaoğlu / 4 Mart 2015

Probina Orion V2013 Kursu

Eğitmen: Yük. İnş. Müh. Mus-

tafa Kemal Gökalp / 19 Mart 

2015

Enerji Kimlik Belgesi Uzman-

lığı Kursu

Eğitmen: İnş. Müh. Murat Ka-

racaoğlu / 25 Mart 2015
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19 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29300 

TEBLİĞ 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA 
KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM 

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik 
Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 
2015 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel 
giderleri ile yüklenici kârı dâhil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir. 

                                                                                                                      Yapının Birim 
                                                                                                                            Maliyeti 

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                     (BM) TL/m2 
  

I. SINIF YAPILAR 
A GRUBU YAPILAR……………………………………………………..…                     110,00 
. 3 metre yüksekliğe kadar kagir veya betonarme ihata duvarı                                                             
. Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                     
. Plastik örtülü seralar                                                                                                                          
. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları                                                                                       
. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                                                
. Yardımcı yapılar (Müştemilat)                                                                                                           
. Gölgelikler-çardaklar                                                                                                                         
. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları                                                                      
  ve bu gruptakilere benzer yapılar. 
  
B GRUBU YAPILAR……………………………………………….............                       170,00 
. Cam örtülü seralar                                                                                                                              
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                                              
. Su depoları                                                                                                                                         
. İş yeri depoları                                                                                                                                   
  ve bu gruptakilere benzer yapılar. 
  
II. SINIF YAPILAR 
A GRUBU YAPILAR……………………………………………………....                       270,00 
. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                  
. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                                     
. Kayıkhane                                                                                                                                          
  ve bu gruptakilere benzer yapılar. 
  
B GRUBU YAPILAR……………………………………………………...                         370,00 
. Pnömatik ve şişirme yapılar                                                                                                               
. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler                                                                                         
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları                                        
. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı; prefabrik beton, betonarme veya çelik; depo ve atölyeler, 
  tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)                                                             
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                                    
. Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                                         
. Mezbahalar                                                                                                                                        
  ve bu gruptakilere benzer yapılar. 
  
C GRUBU YAPILAR…………………………………………….............                          430,00 
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                                                
. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, 
  betonarme ve çelik yapılar)                                                                                                                

TEBLİĞ



1 3

  ve bu gruptakilere benzer yapılar. 
  
III. SINIF YAPILAR 
A  GRUBU YAPILAR……………………………………………………….                     590,00 
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme 
  ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)                                                          
. Katlı garajlar                                                                                                                                       
. Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dâhil-asansörsüz ve kalorifersiz)                                                
. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, v.b.)                           
. Basımevleri, matbaalar                                                                                                                       
. Soğuk hava depoları                                                                                                                          
. Konutlar (dört kata kadar-dört kat dâhil-asansörsüz ve/veya kalorifersiz)                                          
. Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                                             
. Kampingler                                                                                                                                        
. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)                                               
. Semt postaneleri                                                                                                                                 
. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları                                                                       
  ve bu gruptakilere benzer yapılar. 
  
B GRUBU YAPILAR……………………………………………………….                       700,00 
. Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları                                                                    
. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)                                                                   
. Gençlik Merkezleri, Halk evleri                                                                                                         
. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları                                                                                         
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                  
. Temel eğitim okulları                                                                                                                         
. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                                           
. Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                                                
. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri                                                                                         
. Ticari bürolar                                                                                                                                     
. 150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                                                
. Fuarlar                                                                                                                                               
. Sergi salonları                                                                                                                                    
. Konutlar                                                                                                                                             
. Marinalar                                                                                                                                           
. Gece kulübü, diskotekler                                                                                                                   
. Misafirhaneler, Pansiyonlar                                                                                                               
  ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                      
  
IV. SINIF YAPILAR 
A  GRUBU YAPILAR……………………………………………………....                      750,00 
. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve 
  ek tesisleri olan eğitim yapıları)                                                                                                          
. Poliklinikler                                                                                                                                       
. Liman binaları                                                                                                                                    
. 150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                                 
. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                                            
. İbadethaneler (1500 kişiye kadar)                                                                                                      
. Entegre sanayi tesisleri                                                                                                                       
. Aqua parklar                                                                                                                                      
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)                                     
. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                                         
. Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                                 
. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri                                                                                                   
. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m.’yi aşan)                                                               
. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                                       
  ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                      
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B GRUBU YAPILAR…………………………………………………....…                        860,00 
. İş Merkezleri                                                                                                                                      
. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri                                                                        
. Metro istasyonları                                                                                                                              
. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                      
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                                              
. Otobüs terminalleri                                                                                                                            
. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)                                           
. Banka binaları                                                                                                                                    
. Normal radyo ve televizyon binaları                                                                                                  
. Özelliği olan genel sığınaklar                                                                                                             
. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras evleri, 
  dağ evleri, kaymakam evi vb.)                                                                                                           
  ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                      
  
C GRUBU YAPILAR……………………………………………………...                        960,00 
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                                               
. Bakanlık binaları                                                                                                                                
. Yüksek öğrenim yurtları                                                                                                                    
. Arşiv binaları                                                                                                                                     
. Radyoaktif korumalı depolar                                                                                                              
. Büyük Adliye Sarayları                                                                                                                     
. Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                                                
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri                                                                                                   
. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları                                                                  
  ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                      
  
V. SINIF YAPILAR 
A GRUBU YAPILAR……………………………………………………                        1.230,00 
. Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları                                                                                            
. Orduevleri                                                                                                                                          
. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar                           
. Borsa binaları                                                                                                                                     
. Üniversite kampüsleri                                                                                                                        
. Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar                                                                                       
. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, 
  market v.b. bulunan)                                                                                                                          
  ve bu gruptakilere benzer yapılar. 
             
B GRUBU YAPILAR....................................................................................                     1.500,00 
. Kongre merkezleri                                                                                                                              
. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar                                                                                                 
. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları                                                                                  
. Hastaneler                                                                                                                                          
. Havalimanları                                                                                                                                     
. İbadethaneler  (1500 kişinin üzerinde)                                                                                               
. Oteller (4 yıldızlı)                                                                                                                               
  ve bu gruptakilere benzer yapılar. 
  
C GRUBU YAPILAR…………………………………………………..…                      1.710,00 
. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı) 
. Müze ve kütüphane kompleksleri                                                                                                      
  ve bu gruptakilere benzer yapılar. 
  
D GRUBU YAPILAR…………………………………………………….                       2.040,00 
. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri 
. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun 
  olarak yapılan yapılar   ve bu gruptakilere benzer yapılar. 

  
Açıklamalar: 
  
1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik 

Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir. 
2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2015 

yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği 
yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2015 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle 
hesap yapılacaktır.  

  
3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı 

yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının 
uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. 

  
(2) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. 
a) 12/2/2004 tarihli ve 25371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet 

Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2004 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, 
b) 15/2/2005 tarihli ve 25728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet 

Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2005 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, 
c) 12/3/2006 tarihli ve 26106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet 

Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2006 Yılı  Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, 
ç) 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet 

Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, 
d) 26/3/2008 tarihli ve 26828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet 

Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, 
e) 19/3/2009 tarihli ve 27174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet 

Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2009 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, 
f) 1/4/2010 tarihli ve 27539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet 

Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2010 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, 
g) 28/4/2011 tarihli ve 27918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet 

Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, 
ğ) 28/4/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet 

Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, 
h) 24/4/2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet 

Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, 
ı) 6/5/2014 tarihli ve 28992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet 

Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ. 
Tebliğ olunur. 
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Newroz Ateşi 
Sadece Bahar için Değil, 
Barış İçin de Yanacak

İnşaat Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu, Newroz dola-

yısıyla 20 Mart 2015 tarihinde 

bir açıklama yayınladı. Açık-

lamada “Toplumsal yaşamda, 

saygı, sevgi ve tahammül 

sözcüklerinin çağrıştırdığı 

duygular, yıllardır süren çatış-

ma ortamı nedeniyle daha da 

önem arz etmektedir. Sözcük 

nasıl yazılırsa yazılsın, güne 

farklı anlamlar biçilirse biçilsin, 

Newroz`un, Anadolu kültürün-

deki yerine ve çağrışım yaptığı 

bilgeliğe duyulan ihtiyaç şüp-

he götürmez bir gerçekliktir. 

Muradımız, bugüne kadarki 

hayal kırıklıklarını bir daha 

yaşamamak, barış umudunun 

diriliğini 2015 Newroz`undan 

başlayarak önümüzdeki yıllara 

taşımaktır. İnşaat Mühendis-

leri Odası sadece halkımızın 

Newroz Bayramını kutlamıyor, 

“yeni gün”ü yeni bir toplumsal 

yaşamın habercisi olarak kabul 

ettiğini ilan ediyor, Newroz 

ateşinin sadece bahar için 

değil, barış için de yanması 

gerektiğine inanıyor” diye 

belirtildi.

İMO’DAN TMMOB’DEN
Nitelikli ve Parasız 
Sağlık Hakkı İçin 
Sağlık Emekçileri ile 
Dayanışmaya!

İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu, sağlık emek-
çilerinin greviyle ilgili 12 Mart 
2015 tarihinde açıklama 
yaptı. Açıklamada “Sağlık 
emekçileri nitelikli ve herkes 
için sağlık şiarıyla greve 
çıkıyor. Bizlerin daha nitelikli 
sağlık hizmeti almamız için iş 
bırakıyor. İnşaat Mühendisleri 
Odası da sadece destek açık-
laması ile yetinmiyor aynı 
zamanda üyelerini zorunlu 
haller dışında 13 Mart’ta sağ-
lık hizmeti talep etmemeye 
çağırıyor” diye belirtildi.

KEP: Aileye Köle, 
Sermayeye Kul 
Olmayacağız!

Aralarında TMMOB’nin 
de yer aldığı Kadın Emeği 
Platformu üyeleri, 27 Şubat 
2015 tarihinde Ankara ve 
İstanbul’da “Ailenin ve 
Dinamik Nüfus Yapısının Ko-
runması Programı”na ilişkin 
eylemler gerçekleştirdi.

İş Cinayetlerini ve 
İşçi Katliamlarını 
Durduralım!

İş cinayetlerine dikkat çek-
mek için TMMOB tarafından 
ilki 2013 yılında düzenlenen 
“3 Mart İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü” bu yıl DİSK, 
KESK ve TTB ile birlikte ger-
çekleştiriliyor. DİSK Başkanı 
Kani Beko, KESK Eş Başkanı 
Şaziye Köse, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TBB Merkez Konseyi 
Başkanı Bayazıt İlhan, 3 Mart 
2015 tarihinde TMMOB’de ko-
nuya ilişkin bir basın toplantısı 
düzenleyerek başlatılan imza 
kampanyası hakkında bilgi 
verdi.

TMMOB, Sağlık Alanında 
Örgütlü Emek - Meslek 
Örgütleri İle Dayanışma 
İçerisindedir

TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Soğancı, 

sağlık alanındaki meslek 

örgütlerinin 13 Mart’ta gerçek-

leştirecekleri eylemle ilgili ola-

rak 10 Mart 2015 tarihinde bir 

dayanışma mesajı yayımladı.

Ortaya Çıkan Buz Dağının 
Görünen Kısmıdır

İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu, Bülent Arınç 
ve Melih Gökçek gerginliği 
üzerine 25 Mart 2015 tarihinde 
açıklama yaptı. Açıklamada 
“Nasıl bir Türkiye’de yaşadı-
ğımızın resmi Bülent Arınç ile 
Melih Gökçek gerginliği vesi-
lesi ile gün ışığına çıkmış, aynı 
zamanda TMMOB’nin siyasi 
iktidara direnişinin dayanak-

ları anlaşılır hale gelmiştir. 
TMMOB bu kirliliğe direnmiş 
ve haklı olduğu bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. Bilinmelidir 
ki Bülent Arınç’ın itirafları buz 
dağının görünen kısmıdır, asıl 
büyük kirlilik suyun altındadır. 
Türkiye’nin ilerici, yurtsever, 
aydınlık yüzlü inşaat mühen-
dislerinin örgütü İMO, ilgili 
herkesi, her yurttaşı kirliliği 
deşifre etmeye çağırmaktadır” 
diye belirtildi.

Kadınların Yüzyıllar Önce 
Başlattığı İsyan Bugün de 
Sürüyor 
Yaşasın 8 Mart!

İMO Kadın İnşaat Mühendis-
leri Komisyonu, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla bir 
basın açıklaması yaptı. Açık-
lamada “Kadınlar, dünyanın 
neresinde olursa olsun her 
durumda ataerkil sistemin 
mağdurudur. Kimi zaman 
Şengal’de olduğu gibi savaş 
ganimeti sayılmakta, pazar-
larda satılmakta, kimi zaman 

ise en gelişmiş demokrasiler 
dediğimiz batı toplumla-
rında psikolojik, fiziksel ve 
ekonomik şiddetin mağdurları 
olmaktadır. Kadınlar, kadın 
olmaktan kaynaklanan sorun-
larının bilincinde, yine kadın 
olmaktan doğan haklarının 
farkındalar, hak ve özgürlükle-
ri için sokağa çıkmaya kararlı-
lar. Çünkü yüzyıllardır devam 
ede gelen kadın mücadelesi, 
kadınların kurtuluşunun ancak 
kadınlarla mümkün olacağını 
öğretmiştir” diye belirtildi.

Japon Meslektaşımızın 
İntiharı Mesleki ve İnsani 
Ders Niteliğindedir

İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu, Japon mü-
hendisin intiharı ile ilgili 24 
Mart 2015 tarihinde basın 
açıklaması yaptı. Açıklama-
da “Elbette meslektaşları-
mızın üretim sürecinde son 
derece titiz olması gerek-
mektedir ancak asıl gerekli 
olan denetime kurumsal ve 
işlevsel bir işleyiş kazandır-
maktır. Ne yazık ki ülkemiz, 
sorunları ortadan kaldı-
ran bir denetim sistemini 
henüz sağlamaktan uzaktır. 
Umuyoruz ki, mühendisler-
den kamu otoritesine kadar 
üretim ve denetim sürecinin 
bütün bileşenleri ‘onur 
intiharından’ gerekli dersi 
çıkarır” diye belirtildi.
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İHD: “İki ayda 52 kadın 
öldürüldü”
İnsan Hakları Derneği İstanbul 
Şubesi Kadın Hakları Komisyo-
nu, 2 aylık kadına yönelik şiddet 
raporunu açıkladı. Erkeklerin 
devlet tarafından korunmaya 
devam edildiğinin vurgulandığı 
rapora göre Ocak ve Şubat ay-
larında toplam 52 kadın öldü-
rüldü. 3 Mart 2015 İMC

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
“ucube heykel” davasından 
10 bin TL ceza
Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un, 
‘İnsanlık Anıtı’ için “Ucube” 
diyerek hakaret ettiği gerek-
çesiyle dönemin Başbakanı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Er-
doğan hakkında açtığı 100 bin 
TL’lik tazminat davası karara 
bağlandı. Davayı kısmen kabul 
eden mahkeme, Erdoğan’ın Ak-
soy’a 10 bin TL manevi tazminat 
ödemesine karar verdi. 3 Mart 
2015 – cnnturk

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu 
çok biliyor: ‘Kadınların 
eşitlik istemesi haksızlık’
Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, 
her gün 5 kadının öldürüldüğü 
kadının yok sayıldığı toplum-
da “eşitlik istemenin” haksızlık 
ve yanlış olduğunu belirterek 
“Avukat, doktor, mühendis ola-
cağım diye anneliği itersen o 
zaman yanlış yapmış olursun” 
dedi. 8 Mart 2015 – sendika.org

Son 10 yıldaki intihar ve 
şüpheli asker ölümleri, 
‘şehit’ sayısını geçti
Avrupa Konseyi üyesi 47 ülke 
içinde vicdani ret hakkını tanı-
mayan tek ülke olan Türkiye’de 
son 10 yılda çoğu şüpheli olarak 
intihar eden asker sayısının, ça-
tışmalarda hayatını kaybeden 
asker sayısından fazla olduğu 
açıklandı. 13 Mart 2015 – diken.
com

Benzinin yüzde 65’i vergi
EPDK’nın Şubat ayı raporuna 
göre, 95 Oktan kurşunsuz ben-
zin fiyatının %65,55’i vergiden 
oluşuyor. 13 Mart 2015 – dünya.
com

Belediye çalışıyor! Temizlik 
işçilerine uydudan takip 
sistemi
Maraş Dulkadiroğlu ilçesi bele-
diyesi, temizlik işçilerini denet-
lemek için uydudan takip siste-
mi başlattı. Belediye tarafından 
180 işçiye şarjlı ve sim kartlı GPS 
cihazı verildi. 14 Mart 2015 - soL

Tutukluyu vur emri: 
Gardiyanlar ateşli silah ve 
biber gazı kullanabilecek!
AKP, cezaevlerine yönelik bir 
düzenlemeyi sessiz sedasız 
TBMM’ye getirdi. Tasarıyla gar-
diyanlara cezaevi içinde eğitimli 
köpekler, biber gazı ve ateşli si-
lah kullanma yetkisi veriliyor. 15 
Mart 2015 – Cumhuriyet 

Davutoğlu’na örtülü 
ödenek dayanmıyor: Bir 
yılda 7,5 kat artış
Nereye harcandığı açıklanma-
yan ‘örtülü ödenek’ son bir yılda 
7,5 kat arttı, Şubat 2015’te 214 
milyon liraya ulaştı. Davutoğ-
lu’nun başbakanlığında örtünen 
toplam ödenek 661 milyon lirayı 
buldu. 17 Mart 2015 – Cumhu-
riyet

RedHack’te 9 ay hapis, 3 yıl 
dava: Sonuç beraat
RedHack davasında 10 sanık, 3 
yıl sonunda beraat etti. Davada 
9 ay 10 gün tutuklu kalan Duygu 
Kerimoğlu, ailesi ekonomik ola-
rak çöktüğü için okulunu bırak-
tı. Kerimoğlu’nun babası kanser, 
annesi kalp hastası oldu. 17 Mart 
2015 – Cumhuriyet

Polis İşkencesine 15 Yıl 
Sonra Mahkumiyet
AİHM, 2000’de polis tarafından 
üzerine ateş açılan ve işkence 
gören Şükrü Yıldız’ın başvu-
rusunu sonuçlandırdı. Polisler 
“meşru müdafaa” gerekçesiyle 
beraat etmişti. Türkiye işkence 
yasağını ihlalden ve soruşturma 
yapmamaktan tazminata mah-

kum oldu. 17 Mart 2015 – bianet

Danıştay: Eşcinsel öğretmenin 
işten atılması hukuka aykırı
Öğretmenlik mesleğini sürdür-
düğü sırada hakkında soruş-
turma açılan ve cinsel yönelimi 
dolayısıyla meslekten atılan eş-
cinsel öğretmenin hak ihlali,ne 
uğradığı için başlattığı hukuku 
mücadelesini karar bağlayan 
Danıştay, “Eşcinsel öğretmenin 
işten atılması hukuka aykırı” 
dedi. 17 Mart 2015 – Birgün

Okullarda Müslüman 
Kardeşler kitapları 
dağıtılıyor
Esenler İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü, “Bir kitap bir dünya” pro-
jesi kapsamında okullara dağıt-
tığı Ahlak Bilinci kitabında laik 
ve bilimsel eğitime savaş açtı. 
Kitapta çağa damgasını vur-
muş büyük alim ve hareket li-
deri olarak nitelenen Müslüman 
Kardeşler’in kurucusu Hasan El 
Benna’nın tavsiyeleri kitapta 
madde madde anlatıldı. 22 Mart 
2015 – Birgün

Mahkeme kararı: 1 Mayıs’ta 
emekçilere kapatılan Taksim’e 
çağrı yapmak suç değil
Geçtiğimiz yıl polis şiddetinin 
damga vurduğu 1 Mayıs İşçi 
Bayramı’nda ‘halkı kanuna aykı-
rı toplantı ve gösteri yürüyüşü-
ne kışkırtma’ gerekçesiyle sen-
dika ve oda başkanlarına açılan 
davada mahkeme beraate karar 
verdi. 24 Mart 2015 – diken.
com.tr

Penguen’in kapağına 7 bin 
TL ceza
Erdoğan’a ‘işaret yaptılar’ ihbarı 
sonucu açılan davada çizerlere, 
14 ay hapis cezası verildi. Hâ-
kim, cezayı önce 11 ay 20 güne 
ardından 7 bin TL’ye indirdi. 24 
Mart 2015 – Cumhuriyet

17 Aralık’ın tek davasında 
yurtdışı yasağı kalktı, 
paralar iade
17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet 
soruşturmasının tek davasında 
ikinci duruşma dün (24 Mart) 
görüldü. Fatih Belediyesi ça-
lışanlarının da bulunduğu 21 

sanığın yargılandığı davada 
yurtdışına çıkış yasakları ve sa-
nıklardan birinin banka hesabı-
na konulan tedbir kaldırıldı, bir 
başka sanığın el konulan 123 
bin lirası ise iade edildi. 25 Mart 
2015 - DHA

Kendisine tecavüz eden 
akrabasını öldüren Nevin 
Yıldırım’a müebbet hapis 
cezası verildi
Kendisine tecavüz ettiğini söy-
lediği akrabası Nurettin Gider’i 
öldürmekle suçlanan Nevin 
Yıldırım davasının karar duruş-
masına polisin kadınları darp 
etmesi damga vuruken, Yıldırım 
müebbet hapis cezasına çarptı-
rıldı. 25 Mart 2015 - soL

İç güvenlik paketi 16.5 
saatlik mesainin ardından 
yasalaştı
Kamuoyunda “iç güvenlik pa-
keti” olarak bilinen “Polis Vazi-
fe ve Salahiyet Kanunu ile Bazı 
Kanun ve KHK’larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı-
sı”, Meclis Genel Kurulu’nda 16,5 
saatlik mesainin ardından kabul 
edilerek yasalaştı. 231 oyun kul-
lanıldığı Meclis Genel Kurulu’n-
da milletvekilleri 199 kabul, 32 
ret ile iç güvenlik paketini yasa-
laştırdı. 27 Mart 2015 – Milliyet

Erdoğan’ın ‘yüksek 
menfaatleri’ için 
Cumhurbaşkanlığına örtülü 
ödenek
Meclis’te sabaha kadar görü-
şülen torba yasada son dakika 
önergesiyle başbakan gibi cum-
hurbaşkanına da örtülü ödenek 
getirildi. Erdoğan hesap verme-
den harcayacak. 27 Mart 2015 
– Hürriyet

İnternet yasağı da 
torbadan geçti
İnternet ve sağlıkla ilgili düzen-
lemeleri de içeren “Torba Kanun 
Teklifi” Meclis’te kabul edilerek 
yasalaştı. Artık TİB Başkanı de-
ğil, Başbakan ya da bakanların 
talebiyle 4 saat içinde interne-
te erişim engellenebilecek. 27 
Mart 2015 – Hürriyet

GERÇEK GÜNDEM
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