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28 Mart 2015 tarihinde 
meydana gelen içmesuyu 
borusu patlamasına ilişkin 
açıklama yapıldı:

28 Mart Cumartesi ak-
şam saatlerinde, Şehit Cem 
Ersever Caddesi’nin İstan-
bul yolu kavşağı bağlantı 

noktasında, İvedik metro 
istasyonu önünde 2200 
mm çapında betonarme 
içmesuyu borusunda 
meydana gelen patlamaya 
ilişkin olarak Şube Bilirkişi-
lerimizce yerinde inceleme 
ve gözlemler yapılmıştır.

ASKİ’ye Dava
TMMOB İnşaat Mühendis-

leri Odası Ankara Şubesi, 

Ankara Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürlüğü-

ne (ASKİ), “Kesikköprü 

barajı İvedik içme suyu 

arıtma tesisi arası 4 ana 

isale iletim hattı; (d1-d2)/

(d6-d7) arası mevcut 67 

kilometrelik ctp boruların 

df boru olarak yenilenmesi 

ve Çamlıdere 3 isale hattı 

yapım işleri” ihalesinin, 

ihale usulü yönünden 

uygun olmaması ve yapım 

işlerinin bütünüyle ‘Kamu 

Yararı’na aykırı olması 

sebebiyle dava açtı.

Kızılırmak’tan Ankara’nın 

su ihtiyacını karşılama 

fikrinin başlangıcından beri 

bilim ve teknikle çeliştiği 

noktasına dikkat çekmekle 

beraber projenin ihale 

sürecinden uygulanışına 

kadar her aşamada bilgi-

lendirmelerde bulunduk. 

Malumun ilanı şeklinde 

ortalama standartlar-

da 50 yıllık ömrü olan 

boruların 8 yıl içerisinde 

değiştirilmesinin kamunun 

hangi yararını gözettiğini 

bulamamakla birlikte ihale 

sürecindeki usulsüzlükleri 

de yargı sürecine taşımayı 

kamu yararı gözetme ilke-

miz ve hem mesleki hem 

insani etik çerçevesinde 

kaçınılmaz bulmaktayız.

İ N Ş A A T  M Ü H E N D İ S L E R İ  O D A S I  A N K A R A  Ş U B E S İ
H A B E R  B Ü L T E N İ  S A Y I :  2 0 1 5 / 4  N İ S A N  2 0 1 5

Ankara 1 Mayıs için Meydanlardaydı 

İMO
Ankara Şubesi

İçmesuyu Borusunun 
Patlamasına ilişkin Rapor
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Ankara’da DİSK, KESK, 
Türk-İş, TMMOB ve TTB’nin 
çağrısıyla on binler 1 Mayıs’ı 
Sıhhiye Meydanı’nda kutladı.

DİSK, KESK, Türk-İş, TM-
MOB ve TTB’nin çağrısıyla pek 
çok siyasi parti, dernek, genç-
lik kortejleri saat 12.00’de tren 
garında bir araya geldi, pan-

kartlar ve sloganlar eşliğinde 
Sıhhiye Meydanı’na doğru 
yürüyüşe geçtiler.

20 binin üzerinde katılı-
mın olduğu miting, emek ve 
demokrasi mücadelesinde 
hayatını kaybedenler için saygı 
duruşuyla başladı. 

Mitingde tertip komite-

since hazırlanan ortak metni 
okuyan KESK Ankara Şubeler 
Platformu Dönem Sözcüsü 
Özgür Bozdoğan, 1 Mayıs’ın 
dünyada işçiler ve ezilen halk-
ların eşitlik, özgürlük, kardeşlik 
ve insanca yaşam talebiyle 
harekete geçtiği ve mücadele 
kararlılıklarını alanlara yansıt-
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edilmesinde taşıdığı örnek 
olma ve bu anlayışın Ülkemiz 
ve Halkımız açısından yarattığı 
tahribatı görünür kılma niteli-
ğidir.

Dava sürecinde ve deva-
mında mevcut tüm bilgi, bi-
rikim ve belgelerimizi, Bilim 
ve tekniği Ülkemizin ve Hal-
kımızın yararı doğrultusunda 
kullanma kararlılığı içerisinde 
kamuoyu ile paylaşacağımızı 
sizlerin de aracılığınızla kamu-
oyunun dikkatine sunarız.

 
İMO Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu Adına
Selim TULUMTAŞ

Şube Başkanı

itibarı ile yine aynı anlayışın 
ürünü olan bir ihaleyi dava et-
memizin temel amacı bu iha-
lenin, kendi uzmanlık alanımız 
içerisinde bu anlayışın deşifre 

HABERLER
ASKİ’nin Usulsüz ve Kamu 
Yararına Aykırı İhalesine 
Dava Açıldı

 
TMMOB İnşaat Mühendisleri 

Odası Ankara Şubesi, Anka-
ra Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü`ne (ASKİ), 
“Kesikköprü barajı ivedik iç-
mesuyu arıtma tesisi arası 4 
ana isale iletim hattı; (d1-d2)/
(d6-d7) arası mevcut 67 kilo-
metrelik ctp boruların df boru 
olarak yenilenmesi ve Çamlı-
dere 3 isale hattı yapım işleri” 
ihalesinin, ihale usulü yönün-
den uygun olmaması ve yapım 
işlerinin bütünüyle ‘Kamu Ya-
rarı’na aykırı olması sebebiyle 
dava açtı.

 Açılan dava ile ilgili 17 Nisan 
2015 Cuma günü İMO Lokali’n-
de basın toplantısı düzenlendi.

Basın Açıklaması:
Basınımızın Değerli Temsil-

cileri
ASKİ Genel Müdürlüğünün 

yapmış olduğu bir ihalenin ve 
ihale sonucunda bağıtlanan 
sözleşmelerin yürütmelerinin 
durdurulması ve takiben ipta-
line ilişkin 16.04.2015 tarihin-
de İnşaat Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi olarak 9. İdare 
Mahkemesinde 2015/858 esas 
sayılı bir dava açmış bulun-
maktayız. Bu dava, kamu ihale 
mevzuatı çerçevesinde hu-
kukun nasıl iğdiş edildiğinin, 
plansızlığın planıyla da kamu 
yetkisi kullanılarak kamu kay-
naklarının nasıl çarçur edil-
diğinin bir kere daha ortaya 
döküleceği bir davadır. 

Dava konusu ihale (Kesik-
köprü Barajı – İvedik İçmesu-
yu Arıtma tesisi arası 4’ncü 
ana isale iletim hattı; (D1-D2)/
(D6-D7) arası mevcut 67 kilo-
metrelik CTP boruların Df boru 
olarak yenilenmesi… işi; Kısaca 
Kızılırmak’tan Ankara’ya Su 
Getirme Projesi), yapımının 
üzerinden henüz 8 yıl bile geç-
meden bir isale hattındaki bo-
ruların değiştirilmesini ve ge-
rekliliğine ilişkin hiçbir bilimsel 
veri bulunmayan yeni bir isale 
hattının yapılmasını içeren bir 
ihaledir ve yapılış usulü ile de 
yangından mal kaçırma niteli-
ği göstermektedir.

Ülkemizde bu tür ihaleler is-
tisnai değildir. Birçok örneğini 
bulmak mümkündür. Bununla 
birlikte, Ankaralı’lara ölümü 
gösterip onları sıtmaya razı 
eden bir yönetim anlayışıyla 
hayata geçirilen bir proje ile 
bağlantılı olması ve konusu 

İMO Ankara Şubesi Sosyal ve 
Kültürel Etkinlikler komisyonu 19 
Nisan 2015 Pazar Günü bahara 
hep birlikte merhaba demek için 
Eymir’de doğa yürüyüşü yap-
tı. Yaklaşık 90 üyemizin katıldığı 
yürüyüş için İMO binası önünden 

otobüsle hareket edildi ve kendi 
imkanları ile gelenlerle Eymir’in 
giriş kapısında buluşuldu. Üyele-
rimizle sohbet edilebilen ve yakın 
ilişkilerin kurulabildiği serbest za-
man aralığının da olduğu etkinlikte 
toplan 5 kilometre yürüyüş yapıldı.

Eymir’de Bahara Merhaba Yürüyüşü Yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi,  Ankara Dere-
leri Çalışma Grubu ve Bilkent 
Üniversitesi Kentsel Tasarım ve 
Peyzaj Mimarisi Bölümü işbir-
liği ile Erman Tamur’un Kolek-
siyonundan “Ankara Dereleri 
Fotoğraf Sergisi”, İMO Ankara 
Şubesinin düzenlediği  “Anka-
ra’nın Kayıp Dereleri Fotoğraf 
Yarışması”ndaki fotoğraflardan 

oluşan seçki ve “Kayıp Dereler” 
Belgesel Film Gösterimi gerçek-
leştirildi.

28 Mayıs Salı günü Bilkent Üni-
versitesi GSTMF Sergi Salonu’nda 
sergi açılışının yapıldığı ve FB-
309 Salon’unda film gösteriminin 
yapıldığı etkinliğe İnşaat Mühen-
disleri Odası Ankara Şubesi adına 
Ankara Su Çalışma Grubu üyesi 
Hasan Akyar katıldı. 

“Ankara Dereleri” ve “Ankara’nın Kayıp Dereleri” Fotoğraf 
Sergileri ve “Kayıp Dereler” Belgesel Gösterimi Yapıldı



saatleri arasında uzman hu-

kuk danışmanımız şubemizde 

üyelerimizin sorunlarına yar-

dımcı olmak amacıyla buluna-

caktır. Bu günlerde üyelerimiz 

hukuk danışmanımıza sorun-

larını bizzat iletebileceği gibi 

bu günler dışında da soru ve 

sorunlarını imoankara@imo.

org.tr adresine mail atarak ya 

da 0312 294 30 66 numaralı 

telefondan ulaşarak da bildi-

rebilecekler.

1 Mayıs    
Tüm bir toplumu güncelle-

nen faşizmin gerekleri kapsa-

mında yeniden dizayn etmek 

ve ehlileştirmek çabalarıyla 

1 Mayıs alanlarını emekçilere 

bir kez daha zindan etmeyi 

başardılar ülkenin bir çok nok-

tasında. Beşiktaş’ta başlayan 

ve sonrasında İstanbul’un bir 

çok semtine yayılan gözaltı 

terörüyle 300’den fazla kişi 

gözaltında alındı. Adeta savaş 

alanına dönüştürdükler mey-

danları bir kez daha ezilenler 

ve emekçilere kapatmak iste-

diler.

İstanbul’da kitleler 1 Mayıs’ı 

Taksim’de kutlayamasalar da 

bu yasakları koyanlar da eşit, 

özgür, sömürüsüz bir ülkede 

yaşama taleplerini dile getiren 

sloganların ülkenin dört bir 

yanından yükselişinin önüne 

geçemediler.
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Yüksek Lisans, Doktora 
Gününün İkincisi 
Düzenlendi

 
İlki 27 Nisan 2013 tarihinde 

gerçekleştirilen yüksek lisans 
ve doktora tezlerinin ve tez 
çalışmalarının sunumlarını 
içeren “İnşaat Mühendisliği 
Yüksek Lisans ve Doktora Gü-
nü”nün ikincisi 18 Nisan 2015 
tarihinde İMO KKM’de gerçek-
leştirildi

Türkiye’deki üniversitelerde 
yapılan araştırmalardan, bir-
birimizin ve herkesin haberi 
olması ve ileride gerçekleşe-
bilecek ortak projelerin adımı-
nın bu etkinlik öncülüğünde 
atılması amacıyla düzenlenen 
etkinlik İMO Ankara Şubesi 
Başkanı Selim Tulumtaş’ın 
açılış konuşması ile başladı. 
Tulumtaş bu etkinliğin ilkinin 
2013 yılında yapıldığını ve 
sadece İMO Ankara Şubesi 
hinterlandında bulunan 11 üni-
versiteye çağrıda bulunuldu-
ğu belirtti ve bu etkinlikte ise 
Türkiye çapında mühendislik 
eğitimi yapan 105 üniversi-
teye çağrıda bulunulduğu 
söyledi. Tulumtaş, Türkiye’de 
şu anda tahmini olarak 2500 
yüksek lisans ve 1000 dokto-
ra olmak üzere tez çalışması 
bulunduğunu ve etkinliğe 24 
sununun hazırlanarak geldiği-
ni belirtti. 

Oldukça yüksek sayıda 
yüksek lisans ve doktora tezi 
çalışması olduğunu, ancak 
bunların belirli bir amaç doğ-

rultusunda toplanabilmesi için 
herhangi bir koordinasyon 
biriminin eksikliğine işaret 
eden Tulumtaş, bundan son-
ra yapılacak çalışmalarda bu 
koordinasyonun merkezi olma 
yönünde de gayret göstere-
ceklerini belirtti

Tulumtaş’ın ardından Yük-
sek Lisans, Doktora Günü 
Düzenleme Kurulu adına Yrd. 
Doç. Dr. Halit Cenan Mertol 
söz aldı ve etkinliğin progra-
mı hakkında bilgilendirmede 
bulundu

Çağrılı Konuşmacı olarak 
söz alan Prof. Dr. Güney Öz-
cebe ise inşaat mühendisliği-
nin köklerini tarihini ve “civil 
engineering”in anlamı anlattı. 
Amerika örneği ile karşılaştır-
malı olarak Türkiye’deki mü-
hendislik eğitimi ve sayıları 
hakkında bilgi verdi ve Türki-
ye’de inşaat mühendislerinin 
sayılarının fazla olduğunu be-
lirterek plansızlığı vurguladı. 
Özcebe bu sayısal büyüklük-
te ihtiyaç fazlasının çok fazla 
olacağını ve uzmanlaşmanın 
bu açıdan önemli olduğuna 
dikkat çekti.

Özcebe’nin ardından söz 
alan TÜBİTAK’dan Dr. M. Ab-
dullah Sandıkkaya da yurtdışı 
yüksek lisans ve doktora burs-
ları ve bilimsel etkinliklere ka-
tılma destekleri hakkında bilgi 
verdi. 

Konuşmaların ardından iki 
farklı salonda ve dört oturum-
da 24 sunum yapıldı. Etkinlik 
konuşmacı olarak ARTI Mimar-

İş Güvenliği Uzmanları 
Forumu 

İşçi cinayetlerinin katliamlar 
şeklinde sürdüğü ülkemizde 
iş güvenliği uzmanları başlığı 
kaçınılmaz olarak irdelenmesi 
gereken bir konudur. İş güven-
liğini sermaye güvenliği olarak 
anlayan ve insan hayatını me-
talaştıran bakış açısı bugün 
yüzler şeklinde kaybettiğimiz 
işçilerin yaşam haklarını gasp 
etmeye devam ediyor.

25.04.2015 tarihinde TM-
MOB Ankara İKK tarafından 
gerçekleştirilen iş güvenliği 
uzmanları forumu bu alanda-
ki çalışmalara ivme kazandır-
manın ön adımlarından birini 
oluşturdu. Sadece iş güvenliği 
uzmanlarının sorunlarını tek-
nik açıdan değil, örgütlenme 
ve işleyiş mantığını da baz 
alarak değerlendiren bir süreç 
örülmesinin  ne kadar yakıcı 
bir ihtiyaç olduğunu gerçek-
leştirilen bu forumla da bir kez 
daha gözler önüne serildi.

Hukuk Danışmanlığı
İMO Ankara Şubesi olarak, 

üyelerimizin mesleki alanda 
yaşadıkları tüm sorun ve sı-
kıntılara çözüm üretme çaba-
larımızı daha da zenginleştir-
mek adına 6 Mayıs tarihinden 
hukuk danışmanlığı hizmetini 
hayata geçiriyoruz.6 Ma-
yıs’tan başlamak üzere her 
Çarşamba saat 13.00-18.00 

 baştarafı sayfa 1

lık Mühendislik Müşavirlik LTD. 
ŞTİ’den İnş. Yük. Müh. Nejat 
Bayülke, Enka Teknik Genel 
Müteahhitlik Bakım İşletme 
Sevk ve İdare A. Ş.’den Dr. Ali 
Cihan Pay ve Grup Tekel İnşa-

at Mühandislik Müşavirlik LTD. 
ŞTİ.’den Dr. Hüseyin Tekel’in 
konuşmacı olarak katıldığı 
“Yüksek Lisans ve Doktoranın 
İş Hayatında gerekliliği” paneli 
ile son buldu.
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tığı gün olduğunu söyledi. İşçi 
ve emekçilerin yapay ayrımlar 
üzerinden birbirlerine karşı 
kışkırtılıp, düzenin güçlerinin et-
kisine girmesinin hedeflendiğini 
belirten Bozdoğan, çalışanların 
sınıf çıkarları etrafında birleşme-
si ve birlikte hareket edilmesinin 
engellendiğini söyledi.

İktidarın “İç Güvenlik Ya-
sası”nı baskı ve şiddet politi-
kalarını güvence altına almak 
ve kendisini korumak için 
çıkardığını ileri süren Bozdo-
ğan, şunları kaydetti: “Zaten 
sınırlı özgürlükleri kısıtlamayı 
hedefleyen ‘İç Güvenlik Yasası’ 
ile devlet şiddetine yasal kılıf 
hazırlamak ve sıkıyönetim 
uygulamalarını olağan hale 
getirmek hedefleniyor. Bir 
taraftan kamuda esnek çalış-
ma, angarya ve taşeronlaşma 
uygulamaları ile güvencesiz 
istihdam uygulamaları artar-
ken, diğer taraftan da eğitim 
ve sağlık gibi en temel sağlık 
hizmetleri hızla piyasa ilişkileri 
içine çekildi. Kamuda esnek, 
kuralsız ve güvencesiz çalışma 
uygulamalarının yaygınlaşma-
sı, iş güvencemiz başta olmak 
üzere en temel özlük hakları-
mızın elimizden alınmak isten-

mesi, zorunlu rotasyon başta 
olmak üzere çalışma ve yaşam 
koşullarımızı zorlaştıran uygu-
lamalar karşısında susmamız, 
geleceğimizi ipotek altın alan 
yasal düzenlemelere ve fiili uy-
gulamalara daha fazla seyirci 
kalmamız mümkün değil.”

İşçi ve emekçilerin sorun-
larıyla yıllardır ezilen, yok 
sayılan, ötekileştirilen halkların 
sorunlarının, demokrasi, barış 
ve özgürlük taleplerinin iç içe 
geçtiğini ifade eden Bozdo-
ğan, bu sebeple 1 Mayıs’ın, 
Türkiye’nin temel sorunlarının 
kalıcı çözülmesi talebinin öne 
çıktığı “mücadele günü” görül-
mesi gerektiğini söyledi.

Basın açıklamasının ardından 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
adına Remzi Çalışkan bir açık-
lama gerçekleştirdi. Çalışkan 
işçi ve emekçilerin haklarına, 
işlerine, ekmeklerine ve örgütlü 
mücadelelerine karşı yoğun 
saldırıların sürdüğünü ifade 
ederek, “Yer altı ve üstü zen-
ginliklerimizin özelleştirilmek 
istenmesi, çalışma ve yaşam 
koşullarımızın ağırlaşması, kent-
sel dönüşüm, nükleer santral ve 
HES’lerle yaşam alanlarımızın 
talan edilmesi, iş cinayetlerinin 
giderek artması ve sermayenin 
saldırganlığına karşı tek çıkış 
yolu birlik, dayanışma ve müca-
dele olmalıdır” dedi.

Çalışkan’ın konuşmasının 
ardından basın açıklaması 
Kürtçe olarak okundu ve mi-
ting halaylarla son buldu.

Ankara Batıkent’te bulunan 
Celal Yardımcı Anadolu Lise-
si’nde 16 Nisan 2015 Perşem-
be günü İnşaat Mühendisliği 
mesleği tanıtıldı. Tanıtımı oda-
mız adına İMO Ankara Şubesi 
Sekreter Yardımcısı İnş. Müh. 

Murat Karacaoğlu yaptı. 
Tanıtımda Murat Karacaoğ-

lu, öğrencilere inşaat mühen-
disliğinin kapsamını ve tanıtı-
mını yaptı, odamızın görev ve 
sorumlulukları hakkında bilgi-
ler verdi.

HABERLER
 baştarafı sayfa 1

24-25 Ekim 2015 tarihlerinde 
Ankara’da yapılacak olan 3.İnşaat 
Mühendisliği Eğitimi Sempozyu-
mu’nun düzenleme kurulu toplan-
tısı 13 Nisan 2015 Pazartesi günü 
yapıldı.

Toplantıya Prof. Dr. Tuğrul Tan-
kut, Prof. Dr. Ali İhsan Ünay, Yrd. 
Doç. Dr. Halit Cenan Mertol,  İnş. 

Müh. Hilmi Yüncü, İMO Ankara 
Şube Başkanı Selim Tulumtaş ve 
Sempozyum Sekreteri Murat Kara-
caoğlu katıldı.

Toplantıda sempozyuma gelen 
bildiri özetleri ve bugüne kadar 
yapılan çalışmalar hakkında görüş-
meler yapıldı, bundan sonraki sü-
reçte izlenecek yöntemler tartışıldı. 

Celal Yardımcı Anadolu Lisesi’nde 
Meslek Tanıtımı Yapıldı

3. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu 
Düzenleme Kurulu Toplantısı

İnşaat Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi olarak üyelerimizin 
çalışma hayatlarında karşılaştıkla-
rı sorunların çözümüne yardımcı 
olabilmek amacıyla 6 Mayıs 2015 
tarihinden itibaren Hukuk Danış-
manlığı Hizmeti vermeye başlı-
yor. Uzman hukuk danışmanımız 
Çarşamba günleri saat 13.00 ve 
18.00 saatleri arasında Şubemizde 

bulunacak olup, üyelerimiz 
sorunlarını söz konusu günlerde 
hukuk danışmanımıza şahsen 
iletebilecekleri gibi imoankara@
imo.org.tr adresine mail atarak 
ya da 0312 294 30 66 numaralı 
telefondan ulaşarak da bildirebile-
cekler.

Saygılarımızla duyurulur.
İMO Ank. Şb. Yönetim Kurulu

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Hukuk 
Danışmanlığı Hizmeti Vermeye Başladı

Ankara 1 Mayıs için
Meydanlardaydı
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 TMMOB
genç-İMO

Betonarme Semineri
4 Nisan 2014 Cumartesi 

günü İMO Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde öğrenci üyeler 
için “Betonarme” semineri ve-
rildi. 40 kişinin katıldığı kursu 
Hakan Güvengiz verdi. 

Güvengiz kurs süresince 
“Betonarme taşıyıcı sistem 
tasarımı, beton, beton Demi-
ri, su, eğilme altında çalışan 
elemanlar ve süneklik, kesme 
altında çalışan elemanlar ve 
süneklik, basınç altında ça-
lışan elemanlar ve süneklik” 
başlıklarında bilgiler verdi. 
Proje Çizimlerinde Autolisp 
Uygulamaları

13 Nisan 2015 Pazartesi 
günü İMO Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde “Proje Çizimle-
rinde Autolisp Uygulamaları” 
kursu başladı. Toplam 12 saat 
devam eden ve 30 kişinin ka-
tıldığı kursu İnş. Yük. Müh. Tol-
ga Gürol verdi. 

Gürol kurs süresince; Au-
toLisp’e giriş, temel AutoLisp 
komutları (değişkenler, dön-
güler, şartlar, fonksiyonlar), 
AutoCad komut yönetimi, Au-
toCad objelerinin veritabanı 
yönetimi, arayüzler konuların-
da bilgiler verdi. 

Enerji Kimlik Belgesi Uz-
manlığı Kursu – Nevşehir 

Temsilciliği
Eğitmen: İnş. Müh. Murat 

Karacaoğlu / 2 Nisan 2015

Proje Çizimlerinde Auto-
lisp Uygulamaları

Eğitmen: İnş. Yük. Müh. 
Tolga Gürol / 13 Nisan 

2015

Hecras Kursu
Eğitmen: İnş. Yük. Müh. 
Özgür Sever / 13 Nisan 

2015

Enerji Kimlik Belgesi 
Uzmanlığı Kursu – Eski-

şehir
Eğitmen: İnş. Müh. Murat 
Karacaoğlu/18 Nisan 2015

Enerji Kimlik Belgesi Uz-
manlığı Kursu – Nevşehir 

Temsilciliği
Eğitmen: İnş. Müh. Murat 

Karacaoğlu/28 Nisan 2015

Meslekiçi Eğitim Faaliyetleri
Şubemizce Nisan  2015 

ayında toplam 5  kurs açıldı. 
Açılan bu kurslara toplam 123 

üyemiz katıldı.

SÖYLEŞİ
"YAŞAYAN ANKARA DERELERİ"

Hatip, Hacıkadın, İncesu ve Çubuk Dereleri

Ahmet SOYAK, Kent Kaşifi

Tarih: 25 Mayıs 2015
Saat: 19.00

Yer: İMO KKM Necatibey cd. No: 57 Kızılay

T M M O B
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ANKARA ŞUBESİ
SU ÇALIŞMA GRUBU
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BASINIMIZA

28 Mart Cumartesi akşam 

saatlerinde, Şehit Cem Erse-

ver Caddesi’nin İstanbul yolu 

kavşağı bağlantı noktasında, 

İvedik metro istasyonu önünde 

2200 mm çapında betonarme 

içmesuyu borusunda meydana 

gelen patlamaya ilişkin olarak 

Şube Bilirkişilerimizce yerinde 

inceleme ve gözlemler yapıl-

mıştır.

Söz konusu olayda; borudaki 

basınçlı su yolu tahrip etmiş, 

akış güzergahındaki cadde 

üzerinde bulunan apartman 

ve blokları su basmış, bahçe 

duvarları yıkılmıştır.  Şans eseri 

can kaybı olmamıştır. Çok sayı-

da vatandaş evlerinde mahsur 

kalırken, otopark alanlarında 

bulunan çok sayıda araç da su-

lar altında kalmıştır. Betonarme 

borudaki arıza nedeniyle De-

metevler Gayret Mahallesi, Al-

tındağ ilçesinin bir bölümü ve 

Mamak ilçesinin bir bölümünde 

su kesintileri yapılmıştır.

çok önemlidir. Bununla birlik-
te, hayati önemi haiz kentsel 
altyapı sistemlerinin, hazırla-
nacak plan ve oluşturulacak 
programa göre rutin olarak, 
bu tür aksaklıklar yaşanmadan 
önce, izlenmesi, incelenmesi ve 
bakım ve onarım çalışmalarının 
usulüne ve tekniğine uygun 
olarak yerine getirilmesi ana 
ilke olmalıdır. 

Tüm diğer sistemlerde oldu-
ğu gibi kentsel altyapı sistem-
lerinde de böylesi bir anlayışla 
hareket edilmediği müddetçe 
kentin ve kentlilerin can ve mal 
güvenliği açısından sürekli teh-
dit altında kalacağını söylemek 
teknik bakış açısıyla bir keha-
net sayılmamalıdır. 

Sorunlar ve Öneriler
Kentlerin bütüncül bir bakış 

açısıyla planlarının yapılması, 
üretilen verilerin altyapı hiz-
meti sunan birimlere sağlıklı 
olarak ulaştırılması, altyapı 
hizmetlerinin plan, program 
ve projelendirme bütünlüğü 
içerisinde ele alınması kentsel 
altyapı sistemlerinin sağlıklı 
çalışabilmesi için izlenecek en 
uygun yol ve yöntem olarak 
görülmektedir. 

ASKİ’nin su temini ve dağı-
tımı ile ilgili olarak belirli ara-
lıklarla master planlar, planlar 
yaptığı ve yaptırdığı bununla 
birlikte kentsel dönüşüm, yeni 
yapılaşmalar,  tüm planlama 
ilkelerine aykırı imar planları 
değişim hızı  ile emsal ve yo-
ğunluk artışları ve revize imar 
planlarının öngörülen nüfus 
projeksiyonlarını etkilediği ve 
su tüketim miktarını büyük 
ölçüde artırdığı bilinmektedir. 
Planların bu kadar sık ve kısa 
zamanda değişimi temel olarak 
plansızlığın da bir gösterge-
si olarak değerlendirilmelidir. 

Yeni imar durumlarını dikkate 
alarak yapılacak yeni master 
planlarda sistemin buna göre 
revize edilmesi,  yeni hatların 
buna göre planlanması ve eski 
hatların elden geçirilerek gere-
kiyorsa yenilenmesi gündeme 
alınmalıdır. 

Hem planlı çalışmaların yü-
rütülmesi hem de her türlü 
arızaya zamanında müdahale 
edilebilmesinin şartlarından 
biri, konusunda uzman işçi ve 
teknik personelin mevcudiyeti-
dir. Ancak uygulanan taşeron-
luk sistemi ve işgücü değişim 
ve dönüşümü olumsuzlukla-
rın artmasına neden olmakta, 
arızalara önceden bilerek ve 
bilinçli olarak zamanında mü-
dahale etme süresini uzatmak-
tadır. 

ASKİ’nin arıza kayıtlarını 
tutulması,  verilerin sokak  ya 
da hat bazında yıllık, beş yıl-
lık ve on yıllık olarak arızanın 
cinsine göre sınıflandırması ve 
bunların bilgisayar ortamında 
bir veri tabanı oluşturacak bi-
çimde programlanması ve ge-
rektiğinde söz konusu program 
(sistem) tarafından ilgili birim-
leri uyaracak şekilde kurgulan-
ması gerekmektedir.

ASKİ’nin 2015 yılı teşkilat 
şemasına bakıldığında proje 
daire başkanlıklarının müdür-
lük düzeyine indirildiği, teknik 
birikim ve deneyime önem ve-
rilmediği gözlenmekte, mevcut 
eski ve ekonomik ömürlerini 
doldurmuş ana hat ve şebeke-
lerin yenilenmesine yönelik bir 
planlama biriminin bulunmadı-
ğı görülmektedir.

İlgililerine ve kamuoyuna 
saygı ile duyurulur.

İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Adına

Selim TULUMTAŞ
Şube Başkanı

Yerinde Yapılan İnceleme 
ve Tespitler

Öngerilmeli betonarme bo-
rudaki (ÖGBB) arıza, hasara 
uğrayan borunun çıkartılarak 
yerine aynı çapta çelik boru 
konularak giderilmiştir. Çelik 
borunun iki ucundaki beto-
narme boruların çelik saçla 
kılıflanarak yerleştirilen yeni 
çelik boruya kaynakla bağlantı 
yapıldığı görülmüştür.

Arızalanan ÖGBB boru hat-
tının 1970’li yıllarda yapıldığı 
belirlenmiştir.

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 
aynı dönemde yapılan aynı 
çap ve özellikteki borulardan 
oluşan hatların bir bölümünü 
devre dışı bıraktığı, söz konusu 
bu hattın yenilenmediği tespit 
edilmiştir.

Değerlendirme
Bu olay, gelecekte karşıla-

şılabilecek benzer sorunları 
görmek açısından önemlidir. 
ASKi’nin mevcut içmesuyu ile-
tim hatlarının bakımı, onarımı 
ve yenilenmesi ile ilgili olarak 
ciddi bir planı ve buna bağ-
lı olarak programının olması 
gerekmektedir. Arıza, patla-
ma vb. olduktan sonra sorunu 
ivedilikle gidermek ve gereken 
önlemleri zamanında almak 

28 Mart 2015 Tarihinde 
Meydana Gelen İçmesuyu 
Borusu Patlamasına 
İlişkin Açıklama
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Çaycuma Trajedisi-Tek 
suçlu “Köprü”!

2012 yılında çöken ve 15 va-
tandaşımızın yaşamını yitirmesi-
ne yol açan Çaycuma Körüsüne 
ilişkin savcılık soruşturmasının 
tamamlanmasıyla ilgili açıklama 
yapıldı:

Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız 
o ülkede insanların nasıl öldüğüne 
bakın 

Albert Camus
2012 yılında çöken ve 15 vatan-

daşımızın yaşamını yitirmesine 
yol açan Çaycuma Köprüsü’ne 
ilişkin savcılık soruşturması ta-
mamlandı ve Çaycuma Beledi-
yesi, Karayolları 15. Bölge Müdür-
lüğü ve DSİ görevlileri hakkında 
işlem yapılmasına yer olmadığına 
karar verildi.  Bu Kurumların gö-
rev-yetki ve sorumluluklarını dış-
layan bu kararla ortada tek suçlu 
kaldı! “Köprü”.

Bilindiği gibi, 6 Nisan 2012 
tarihinde Zonguldak iline bağlı 
Çaycuma İlçesi içinde Filyos Çayı 
üzerindeki köprü çökmüş, yaşa-
nan can kayıplarının yanı sıra sel 
sularına kapılan cesetlere de uzun 
süre ulaşılamamıştı. 15 kişinin ya-
şamını yitirmesiyle sonuçlanan 
facia yargı sürecine taşınmış, bu 
süreçte ilgililerince DSİ, Karayol-
ları ve Belediye’nin sorumlulukları 
olmadığı yönünde açıklamalar 
yapılmıştı.

Ülkemizde diğer bir çok alan-
da olduğu gibi işletme, denetim, 
onarım gibi mekanizmalarda da 
mevcut olan görev-yetki-sorum-
luluk dağılımındaki kaos yaşanan 
bu olayda da tüm çıplaklığıyla 
görünür bir hal almıştır. Ayrıca, 
bölgede yaşayanların 20.03.2012 
tarihinde yani olaydan yaklaşık 2 
hafta önce Filyos Çayı’ndaki köp-
rü setinin yıkıldığını fark etmeleri 
ve gerekenlerin yapılması için 
sorumluları göreve davet etmele-
rine rağmen bu olayın yaşanması, 
Ülkemizde neredeyse bir gelenek 
halini alan yetkililerin tüm çağrı ve 

uyarılara “kulak tıkama” davranı-
şının tüm yıkıcı sonuçlarını gözler 
önüne sermiştir.

 Gerek ülkemizde gerek dünya-
da yaşanan köprü çökmeleri ince-
lendiğinde ölümlere sebebiyet 
veren çökme olaylarının çoğunlu-
ğunun bakım ve onarım süreçle-
rinde yaşanan ihmallere dayandı-
ğı gözlemlenmektedir. Olayın bu 
yanının bütün boyutu Çaycuma 
Köprüsü’nde de yaşanmakla bir-
likte, çok daha farklı bir hatalar 
silsilesiyle karşılaşmaktayız.

Köprüler tasarım ve uygulama 
aşamasında nehir morfolojisin-
den bağımsız düşünülemezler. 
Suyun debisinde yaşanacak her 
türlü değişim istatistiki olarak 
hesaplanmalı ve bu tarz projeler 
bütünlüklü uyguluma, denetim ve 
projelerle birlikte düşünülmelidir.

Projesi 1948 yapımı ise 1951 
yılında tamamlanan köprü; 2010 
yılına kadar 2 yılda bir Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nün kontrolün-
de bakım ve onarım işlemlerine 
tabi tutulmaktaydı. Yaşanan olay 
sonrasında Karayolları Genel Mü-
dürlüğü 2012 yılında köprünün 
tüm bakım ve onarım sorumlu-
luğunu belediyeye devrettiklerini 
açıkladı. Belediye ise buna karşılık 
olarak böylesi bir devrin yaşan-
madığını iddia etti.

 İşin bir diğer garip boyutu ise 
konuyla ilgili sorumluluk taşıması 
mutlak gerekli olan DSİ’nin yargı 
sürecine kadar ismini dahi duy-
manın mümkün olmamasıdır. Ko-
nunun kapsamının DSİ’yle ilişkili 
ve DSİ’nin nehir yataklarının ko-
runup değerlendirilmesiyle ilgili 
sorumluluklarının bulunmasına 
rağmen değiştirilen Kum Ocak-
ları Maden Yasası ile kum ocak-
larının değerlendirilip işletilmesi 
süreci valiliklere devredilmiştir. 
Yani nehir yatağının bütününden 
DSİ sorumlu tutulurken, inisiyatif 
başka kurumlara verilerek DSİ 
işlevsizleştirilmiştir. Oysaki dere 
yatağı üzerindeki kum ve çakıl 
ocaklarının dere debisine etkisi, 
Filyos Çayı üzerindeki HES’lerin 

nehir yatağından agrega alımı 
yapmaları, Karabük Hidroelekt-
rik Santrali’nin baraj kapaklarını 
açmasıyla su debisinde yol açtığı 
değişimler tamamen bu kurumu 
da sorumlu kılmaktadır.

Bütün bu gelişmeler köprü 
ayaklarının önüne yapılan taş tah-
kimatının yarılmasına ve bunun 
sonucunda yarığa yönelen suyun 
köprü ayakları altındaki malzeme-
yi boşaltarak köprünün çökmesi-
ne sebep olmuştur.

Bütünlüklü bakış açısından, bi-
limsel ve teknik denetim ve ona-
rımlardan yoksun bırakılmış köp-
rünün, bu istikrarsızlığa sonuna 
kadar direnemeyeceği aşikardı. 
Fakat ülkemize has gariplikler bu 
kadarla da sınırlı değil:

Facia süreci ceza davası ile yar-
gıya taşınmış fakat; açılan ceza 
davası kapsamında kusur ve so-
rumlulukları bulunduğuna dair bi-
lirkişi raporuna rağmen Çaycuma 
Belediyesi için İçişleri Bakanlığı, 
Karayolları Kastamonu Bölge Mü-
dürlüğü için Kastamonu Valiliği, 
Devlet Su İşleri(DSİ) 232’nci Şube 
Müdürlüğü için ise Zonguldak 
Valiliği’nce soruşturma izni veril-
memiştir. Ölenlerin yakınlarının 
Danıştay’a yaptığı itirazlar da red-
dedilmiştir.

Kayıp yakınları tarafından 
açılan tazminat davasında ise 
Zonguldak İdare Mahkemesi Çay-
cuma köprü faciasıyla ilgili Kara-
yolları Genel Müdürlüğü ve DSİ 
232. Şube Müdürlüğü’nü kusurlu 
ve sorumlu bulmazken, Çaycuma 
Belediyesi’ni ‘denetim görevini 
ihmal’ etmekten kusurlu buldu. 
Karayolları ve DSİ’nin de kusur-
lu olduğunu savunan aileler ise 
avukatları aracılığıyla karara itiraz 
ederek davayı Danıştay’a taşıdı.

Zonguldak İdare Mahkeme-
si’nin kararında, “Uyuşmazlık 
konusu köprünün ayaklarındaki 
oyulmayı önlemek için oluşturu-
lan kaya dolgu bariyerin deneti-
minden ve bakımından (olaydan 1 
yıl önce) 18 Nisan 2011 tarihli bildi-
rim tarihinden itibaren Çaycuma 

Belediye Başkanlığı’nın sorumlu 
olduğu, dolayısıyla Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nün hizmet 
kusuru ve tazminat sorumluluğu 
bulunmadığı, ayrıca DSİ Genel 
Müdürlüğü’nün köprü bakım ve 
onarımı konusunda görev ve yet-
kisi bulunmadığından uyuşmazlık 
konusu olayda hizmet kusuru ve 
tazminat sorumluluğu bulunma-
dığı sonucuna varılmıştır” denildi.

Ceza davasında  hizmet kusuru 
sorumluluğu bulunamamasıy-
la birlikte Çaycuma Belediyesi, 
Zonguldak İdare Mahkemesi’nce 
ölen 7 kişinin varislerine toplam 
630 bin lira gibi komik bir meb-
lağ tutarında tazminat ödemeye 
mahkum edildi.

Ülkemizde ulaşımdan sağlığa, 
barınmadan altyapıya kadar her 
alanda sürdürülen taşeronlaştır-
ma ve özelleştirme politikaları 
böylesi bir Çaycuma Trajedisi ya-
şamamıza yol açmıştır. Bilim ve 
tekniğin gerekleri yerine asgari 
maliyet azami kâr politikalarını 
tercih edenlerin tabii ki insan ha-
yatına değer vermeleri beklene-
mez.

Kurumların görev-yetki so-
rumluluk dağılımında yaşanan 
keşmekeş, kurumlar arası koor-
dinasyonda yaşanan dağınıklık, 
insanı temel alan yönetim anlayışı 
yerine parasal girdi-çıktı ilişkisinin 
başat konuma geldiği yönetim 
anlayışı bu olayda da olduğu gibi 
son süreçlerde yaşanan bir çok 
olayda bize ne acıdır ki şu dizeyi 
tekrar hatırlatıyor.

“Benim memleketimde bugün 
insan kanı sudan ucuz”.

Ancak, bilim ve tekniğin yol 
göstericiliğinde bizler, her türlü 
koşul altında bu şiirin ikinci dize-
sini haykırmaya ve bu yönde ça-
lışmaya devam edeceğiz.

“Oysa en güzel emek insanın 
kendisi”.

İMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Adına

Selim TULUMTAŞ
Şube Başkanı
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TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB 1 Mayıs 
Günü Sıhhiye Meydanı’nda

Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB’nin oluşturduğu Ankara 
1 Mayıs Tertip Komitesi 28 Nisan 
2015 günü Mülkiyeliler Birliğinde 
düzenlediği basın toplantısıyla 
tüm işçi ve emekçileri insanca, 
özgürce ve kardeşçe yaşanacak 
bir ülke talebiyle Ankara’da Sıh-
hiye Meydanı’na çağırdı. 

Basın açıklamasını komite 
adına KESK Dönem Sözcüsü ve 
Eğitim Sen Ankara 2 No’lu Şube 
Başkanı Özgür Bozdoğan yaptı:

Değerli basın emekçileri,
1 Mayıs arifesinde; sömürünün, 

zulmün, nefretin, cinsiyet eşitsiz-
liğinin, doğa katlinin, yokluğun, 
yoksulluğun, talanın, yolsuzlu-
ğun, kayırmacılığın, hukuksuz-
luğun, buyurganlığın, hakim kı-
lındığı, insan emeğinin ve insani 
tüm değerlerin daha fazla kar, 
daha fazla rant için sermayeye 
peşkeş çekildiği şu günlerde:

BİZLER, işçiler, kamu çalışan-
ları, işsizler, mühendisler, hekim-
ler, kadınlar, emekliler, köylüler, 
emeğiyle yaşayanlarız. Bizim bir 
hayalimiz var: insanca, özgürce 
ve kardeşçe yaşayacağımız bir 
ülke istiyoruz!

Taşeron işçilerin kadro hakla-
rını kazandığı mahkeme kararları 
yıllardır uygulanmıyor. Mahkeme 
kararlarını kayıtsız şartsız uygu-
laması gerekenler, bir kez daha 
seçimler yaklaşırken boş vaatler-
le işçileri kandırmak istiyor.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ön-
lemlerine maliyet gözüyle ba-
kılıyor, iş cinayetlerinin hesabı 
sorulmuyor. İşte bu yüzden AKP 
iktidarı döneminde iş cinayetle-
rinde 15 bin işçi kardeşimizi kay-
bettik. Siyasi iktidarın çıkardığı 
yasalarla işçi sağlığı ve iş güven-
liği alanı da piyasaya açıldı ve iş 
cinayetleri sayısı 2 katına çıktı.

Şimdi de, “son kalemiz” dedi-
ğimiz, iş güvencemiz olan kıdem 
tazminatımıza göz koydular. Se-
çimden sonra “kıdem tazminat-
larını fona devretme” adı altında 
gasp edeceklerini açıkça ilan 
ediyorlar.

Eskiden kamu hizmeti ve pa-
rasız olan her şey eğitim, sağlık 
paralı hale geldi. Hastanelerden 
aldığımız her hizmet eczaneler-
de ve bordromuzda bizden tahsil 
ediliyor.

Özelleştirmelerle bu ülkenin 
80 yıllık birikimi 15 yılda çar çur 
edildi.

Yediğimiz, içtiğimiz her şey-
den vergi alanlar, şirketlerden 
vergi almıyor. Vergi yükünün 
dörtte üçü işçinin, emekçinin sır-
tında.

Daha fazla kâr elde etmek için 
ağaçlarımız kesildi, derelerimiz 

kurutuldu, doğamız yağmalandı, 
kentlerimiz talan edildi. Bu uğur-
da gençlerimiz öldürüldü.

Yağma, talan, yoksulluk, işsiz-
lik, ölüm ve kölelik düzenine karşı 
1 Mayıs’a yürüyoruz! 

ÇÜNKÜ BİZ İNSANCA 
YAŞAMAK İSTİYORUZ!

Türkiye bir şirket gibi yöne-
tildiği için işçilerin, emekçilerin, 
yoksulların değil kendini bu ül-
kenin (bu şirketin) sahibi sayan 
patronların, zenginlerin, yatla-
rı-katları-sarayları olanların sözü 
geçiyor.

Bu şirket düzenini değiştirecek 
güç işçi sınıfıdır. Biz çoğunluğuz, 
onlar azınlık. Bu şirket düzenine 
son vermek için yapmamız gere-
ken tek şey, örgütlenmek!

Sendikalı olduğumuzda bizi 
işten atanlara, şirketlerinin gü-
venliğine “milli güvenlik” diyerek 
Anayasal grev hakkımızı yasakla-
yanlara karşı;

Sendikal haklarımızı kısıtlayan 
12 Eylül darbesinden kalan yasa-
lara sahip çıkanlara karşı;

1 Mayıs meydanımız başta 
olmak üzere kentlerin merkezi 
meydanlarda bir araya gelme 
hakkımızı yasadışı biçimde gasp 
edenlere, sesimiz duyulmasın 
diye ülkeyi açık cezaevine çevi-
renlere karşı

1 Mayıs’a yürüyoruz!
ÇÜNKÜ BİZ ÖZGÜRCE 

YAŞAMAK İSTİYORUZ!
Bir araya gelmeyelim diye 

bizleri beyaz yakalı/mavi yakalı, 

Bizi yönetenlerin de bir amacı 
var: Türkiye’yi bir Anonim Şir-
ket gibi yönetmek! Bunun için, 
“Önümüzdeki seçimlerde bize 
400 vekil verin” diyorlar.

Evet bu ülke yıllardır bir şir-
ket gibi yönetiliyor. Sermaye 
büyüyor, bir avuç mutlu azınlı-
ğın serveti büyüyor, işyerlerinde 
kanımız dökülüyor, ekmeğimiz 
küçülüyor. Onların hayali gerçek-
leştikçe biz on milyonlarca işçi-e-
mekçi kaybediyoruz:

Türkiye’de milyonlarca işçi aç-
lık sınırının altında bir asgari üc-
retle yaşamaya mahkûm ediliyor.

Taşeron çalıştırma başta ol-
mak üzere güvencesiz çalışma 
alabildiğine yaygınlaşıyor.

Güvencesizlik emeğiyle ge-
çinen herkesin ortak sorunu. Bu 
da yetmezmiş gibi hükümet, özel 
istihdam büroları ile günübirlik 
köle ticaretine olanak veren bir 
yasal düzenleme hazırlıyor.

 TMMOB
 ANKARA İKK

ETKİNLİKLERİ
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İş Güvenliği Uzmanlarının 
Sorunları ve 
Örgütlenmesi Forumu 
Yapıldı

TMMOB Ankara İl Koordi-

nasyon Kurulu tarafından 25 

Nisan 2015 Cumartesi günü, iş 

güvenliği uzmanlarının sorun-

ları üzerine çözüm önerileri ve 

örgütlenme konularının tartı-

şıldığı “İş Güvenliği Uzmanları 
Forumu” düzenlendi.

9-10 Mayıs 2015 tarihinde 

Ankara’da düzenlenecek olan 

TMMOB İş Güvenliği Uzmanla-

rı Kurultayı için hazırlık olarak 

düzenlenen forumun açılışında 

TMMOB Ankara İl Koordinas-

yon Kurulu adına Özer Akkuş 

konuştu. 

İş cinayetleri, iş kazalarının 

artık ülkemizin kaçınılmaz ve 

acı bir gerçeği olduğunu söy-

leyen Akkuş, yasal düzenle-

melerin yapıldığı ancak bu dü-

zenlemelerin kadar yeterli, ne 

kadar doğru, ne kadar gerçekçi 

olduğunun tartışma konusu ol-

duğunu belirtti. Forumda özel-

likle tartışılacak konunun iş gü-

venliği uzmanlarının sorunları, 

meslek hayatında karşılaştıkları 

gerçekler olduğunu belirten 

Akkuş sözlerine “iş güvenliği 

uzmanları, şu anda ülkemizin 

günah keçisi durumundalar 

biraz ve çok ciddi sorunlarla 

karşılaşıyorlar. Türk Mühendis 

ve Mimar Odaları Birliği de, iş 

güvenliği uzmanlarının sorun-

larıyla ilgili ve aynı zamanda iş 

cinayetleri, işçi sağlığı ve iş gü-

venliğiyle ilgili 9-10 Mayıs ta-

rihlerinde, Ankara’da kurultay 

gerçekleştirecek. Bu kurultay 

öncesi hemen hemen her ilde 

ön forumlar, ön tartışmalar, ön 

toplantılar gerçekleştiriliyor. 

Bu ön tartışmalar ve toplantı-

larla 9-10 Mayıs’ta aslında bir 

yol haritası belirleyeceğiz. Be-

lirleyeceğimiz yol haritasında 

temel başlıklarımız; iş güvenliği 

uzmanlarının sorunları, mesleki 

hayatları, yasal mevzuatları ve 

buna dair biz ne yapabiliriz, iş 

güvenliği uzmanları neleri ya-

pabilir, nasıl örgütlenebilir ve 

kendi çalışma hayatlarına dair 

kendi düzenlemelerini nasıl 

gerçekleştirebilirler. Buradaki 

konuşmalar, dile getirilen fikir-

ler, tartışmalar ve sizin ortaya 

koyacağınız katkılar bizler için 

çok önemli. Çünkü biz, bu bil-

giler ve katkılarla, yani aslında 

sorunun muhataplarının soru-

na dair tespitleriyle kurultaya 

gideceğiz” diye devam etti.

Özer Akkuş’un ardından 

İMO Ankara Şubesi Yönetim 

Kurulu Üyesi Mahir Kaygusuz 

program hakkında bilgi verdi 

ve “Uzmanların Eğitimi, Uz-

man Sayısındaki Artış, İş Gü-

venliği Uzmanlarının Çalışma 

Biçimleri, İSGB’ler, OSGB’ler, 

Danışmanlık Büroları, Çalış-

ma Alanındaki Genel Sorun-

lar, Sorumluların Açıklamaları, 

Mevzuat Değerlendirmesi ve 

Sahadaki Kuralsızlıklar” konu-

larında genel çerçeve çizecek 

bir sunum yaptı.

Sunumun ardından forum, 

divan başkanlığını Makine Mü-

hendisi Bedri Tekin’in yaptığı, 

Makine Mühendisi Metin Yücel, 
Kimya Mühendisi Ruhi Öktem 

ve Maden Mühendisi İsmail 

Fatih Özkan’den oluşan heyet 

ile soru ve cevaplar eşliğinde 

devam etti.

taşeron/kadrolu/sözleşmeli, kol 
işçisi/kafa işçisi diye bölenlere 
karşı;

Aynı kaderi paylaştığımız aynı 
sınıftan kardeşimizi düşman 
belleyelim diye dil, din, mezhep, 
cinsiyet ayrımcılığı yapanlara, ül-
kede ve bölgede savaş çığlıkları 
atarak halkları birbirine düşüren 
emperyalist projelere taşeronluk 
yapanlara karşı

1 Mayıs’a yürüyoruz!
ÇÜNKÜ BİZ KARDEŞÇE 

YAŞAMAK İSTİYORUZ!
Artık yeter! Bu düzen çürüdü. 

Bu düzenin bize verecek hiçbir 
şeyi kalmadı. Biz insanca yaşa-
mak, insanca çalışmak istiyoruz. 
Çalışırken hastalanmadığımız, 
sakat kalmadığımız, ölmediği-
miz, sendikalı olduğumuz için 
işten atılmadığımız bir ülke isti-
yoruz. Çocuklarımıza bir ekmek 
fazla götürmek için greve gittiği-
mizde, haklarımız için mücadele 
ettiğimizde “milli güvenliğe/iç 
güvenliğe tehdit” olarak görül-
mediğimiz, İNSANCA, ÖZGÜRCE 
ve KARDEŞÇE yaşayacağımız bir 
ülke kuracağız!

Artık yeter! Biz bir anonim 
şirketinin hakkı hukuku olmayan 
köleleri değil, demokratik bir 
cumhuriyetin eşit yurttaşları ol-
mak istiyoruz.

İşçiler, işsizler, kamu çalışanla-
rı, mühendisler, hekimler, kadın-
lar, gençler, emekliler, köylüler, 
öğrenciler, çocuklar:

Haydi 1 Mayıs’a, haydi Sıhhiye 
Meydanı’na!

İnsanca, özgürce, kardeşçe 
yaşamak için yaşasın işçilerin 
birliği, halkların kardeşliği! 

Yaşasın birlik mücadele ve 
dayanışma günümüz! 

Yaşasın 1 Mayıs! Biji Yek Gu-
lan!

Program:
Toplanma: Ankara Gar Meyda-

nı, 1 Mayıs Cuma, saat: 12.00 
Miting: Ankara Sıhhiye Meyda-

nı, saat: 14.00
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Gökçek’in düzenini 
bozuyoruz

Melih Gökçek’in “kamu dü-
zenini bozuyorlar” iddiala-
rıyla Mimarlar Odası Ankara 
Şube yöneticileri Emniyet Mü-
dürlüğü’nde ifadeye çağrıldı.

Kamu düzenini bozmak ve 
kamu görevini engellemek id-
dialarıyla Büyükşehir Belediye 
Başkanı tarafından haklarında 
suç duyurusunda bulunulan 
Mimarlar Odası Ankara Şube 
yöneticileri 1 Nisan 2015 tari-
hinde Çankaya İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde ifade verdi. 
İfadenin ardından oda yöne-
ticileri İMO Lokali’nde bası-
na açıklama yaptı. Mimarlar 
Odası Ankara Şube Başkanı 
Tezcan Karakuş Candan, “ 
Kamu görevimizi yapmamızı 
engelleyen Gökçek’in kendi-
sidir. Bizi asılsız suçlamalarla 
meşgul ediyor. Kamu düzenini 
değil Gökçek’in düzenini bo-
zuyoruz.” dedi.

Candan savunmalarında 
Arınç’ın sözlerini hatırlattık-
larını söyleyerek  “ Yönetim 
Kurulu üyelerimizle birlikte 
TMMOB ve bağlı odalarının 
kamu düzenini bozduğunu de-
ğil kamu düzenini koruduğunu 
söyledik. Savunmalarımız ara-
sında,  Bülent Arınç’ın, Gök-
çek için kullandığı  “Ankara’yı 
parsel parsel sattı” sözlerinin 
yürüttüğümüz mücadelenin 
haklılığını ortaya çıkarttığını 
da belirttik. Bir düzeni bozdu-
ğumuz belli ama o düzen rant 
düzenidir. Kültürel, doğal var-
lıkların, arazilerin peşkeş çe-
kilerek, insanların hayatından 
çıkartılmasına izin vermeye-
ceğiz. 300 kent davamız var. 
Eğer bu düzeni bozmak ise 
Melih gökçek gibilerin düzeni-
ni bozmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

İfade veren isimler arasında 
yer alan Mimarlar Odası Anka-
ra Şube 2. Başkanı Ali Atakan: 
“Kent bir keşmekeş içerisin-
dendir, bu keşmekeşte halkın 
sigortası Mimarlar Odasıdır. 
Halk yararına çalışıyoruz. Asıl 

mesele kimsenin çıkıp adalet 
önünde hesap vermemesi. 
Kentin keşmekeşinden sorum-
lular hesap vermiyor. Rant ve 
siyasi ayrımcılıkla ülke yönetil-
meye devam ediyor, doğru da 
yönetilmiyor. Dünkü elektrik 
kesintisi de gösterdi ki doğru 
yönetilmiyor, toplum ard arda 
travmalar yaşıyor.”

Mimarlar Odası Ankara 
Şube yöneticilerinin asılsız 
suçlamalarla ifadeye çağrıl-
masına karşılık Mimarlar Odası 
Genel Merkezi ve TMMOB An-
kara İKK ( İl Koordinasyon Ku-
rulu ) destek açıklaması yaptı.

TMMOB Ankara İKK Sek-
reteri Özer Akkuş: “Mimarlar 
Odası Ankara Şube yönetici-
leri bir meslek odası olmanın 
gereğini yerine getirdikleri için 
ifadede bulundular. TMMOB 
odaları doğru bildiğini halktan 
yana söylemiştir, söylemeye 
devam edecektir.”  

Mimarlar Odası Genel Sek-
reteri Fikret Özden: Anaya-
sanın 135. maddesi uyarınca 
kurulmuş kamu kurumu nite-
liğinde bir kuruluştur. Anaya-
sa mahkemesi kararlarına da 
konu olmuş kamu yararına 
hareket etmektedir. Mimar-
lar Odası tüm Türkiye’de 84 
Şubesi ile yaklaşık 3 bin dava 
ile doğal çevreyi rant politi-
kalarına, talan politikalarına 
bırakanlar Arınç’ın sözleri ile 
Ankara özelinde vücut bulan 
her türlü kamu çıkarına aykı-
rı uygulamanın karşısındadır. 
Karşısında olmaya devam 
edecektir. Diğer meslek odala-
rımızla bir arada bu mücadele-
ye devam edeceğiz.”

Candan sözlerine şöyle 
devam etti: “ Daha önce de 
söyledik, Kentte hem hukuk 
mücadelemizle hem sokakta-
ki mücadelemizle bozduğu-
muz kamu düzeni değil rant 
düzenidir. Bu rant düzenini 
Bozmaya da devam edeceğiz. 
Melih Gökçek asılsız suçlama-
larla bizi meşgul ediyor. Kamu 
yararına çalışan bir meslek 
örgütüyüz. Toplum ve Kamu 
yararını korumaya çalışıyoruz, 
görevimizi yapmamızı engel-
liyor. Gökçek, ne idiği belirsiz 
bir suç duyurusunda bulunu-
yor. Mimarlar Odası’nın web 
sayfasından alınmış, Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi’nin web 
sayfasından alınmış haberlerle 
suç duyurusunda bulunuluyor. 
Kent Konseyinin yürütme ku-
rulunun da imzaları var. Oysa 
kent konseyi Belediyeleri de-
netler ve Belediyelerin faali-
yetler yürütmesine yardımcı 
olur. Büyükşehir belediyeleri 
ile ideolojik hareket etmez 
kent konseyi. Sözde kent kon-
seyi olduğunu göstermekte-
dir”

 TMMOB
 ANKARA İKK

ETKİNLİKLERİ
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 ŞUBE
GÖRÜŞÜ

Ücretli Çalışan Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancısı 
Üyelerimize...

TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı, SGK ile 
imzalanan protokol gereği her 
yıl için belirlenen MMŞP asgari 
ücretinin yaygınlaştırılması ko-
nusunda duyarlılığın artırılması 
için 30 Mart 2015 tarihinde bir 
mesaj yayımladı. Mesajda “Ça-
lışma yaşamlarımızda güvence-
sizliğin farklı biçimlerini yaşar-
ken düşük ücretle çalışmaya/
çalıştırılmaya karşı başlattığımız 
asgari ücret çalışmasının gü-
venceli bir çalışma yaşamı için 
önemli bir basamak olduğunu 
düşünüyoruz. Sizinle dayanışma 
halinde sürdüreceğimiz çalışma-
larda kısa vadede olumlu sonuç-
lar alacağımıza inanıyoruz. Dü-
şük ücretle çalışmaya ve eksik 
SGK bildirimlerine karşı birlikte 
mücadele edelim. Haklarımıza 
sahip çıkalım” diye belirtildi.
Umut 1 Mayıs’ta, Umut 1 
Mayıs Meydanında

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 
“Birlik, Mücadele ve Dayanış-
ma Günü 1 Mayıs”ın, insanca 
yaşanacak ücret ve çalışma 
koşulları ile barış, demokrasi 
ve özgürlükler talepleriyle ülke 
genelinde kutlanması ve İstan-
bul kutlamalarının Taksim’de 
yapılması için çağrıda bulundu.

Fatsa’daki Altın 
Madeninde Keşif Yapıldı

Fatsa’da yabancı bir şirketin 
işlettiği altın madenine karşı 
açılan dava için mahkemenin 
aldığı keşif kararı sonucu, 20 
Mart 2015 tarihinde maden 
sahasında keşif yapıldı. Keşfe, 
TMMOB adına Yönetim Kuru-
lu üyeleri Mehmet Torun, Ce-
malettin Küçük, Samsun İKK 
Sekreteri Adnan Korkmaz ile 
TMMOB Avukatı Nurten Çağlar 
Yakış ile Metalurji MO. Avukatı 
Mehmet Horuş katıldı.

Serbest Çalışan 
Mühendis, Mimarların Da 
Belediyelerden “İşyeri 
Açma Ruhsatı” Almasına 
Gerek Kalmadı

23 Nisan 2015 Tarihli ve 
29335 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren torba yasa şeklindeki “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”un 78. maddesinin (ı) 
bendi ile, tıpkı avukatlar, mali 
müşavirler ve noterler gibi 
serbest çalışan mühendis ve 
mimarların da belediyelerden 
“işyeri açma ruhsatı” almasına 
gerek kalmadı.

İyi ki Robotumuz Var!
3 Nisan 2015 Cuma günü 

Eskişehir Yolu Diyanet İşleri 
Başkanlığı yakınında altından 
metro hattı geçen yol üzerin-
de meydana gelen, derinliği 
yarım metreyi geçen göçükle 
ilgili 6 Nisan 2015 tarihinde 
açıklama yapıldı:

3 Nisan 2015 Cuma günü 

Eskişehir Yolu Diyanet İşleri 

Başkanlığı yakınında altından 

metro hattı geçen yol üzerin-

de derinliği yarım metreyi ge-

çen bir göçük meydana geldi. 

Kentin en önemli ana arterle-

rinden olan yolda meydana 

gelen göçüğe kukalarla alınan 

önlemler ise insan hayatına ne 

kadar önem verildiğini göster-

miş oldu.

Metro hatları konusunda sa-

bıkası oldukça kabarık bir kent 

olduğumuz aşikar. 23 Haziran 

2012 tarihinde İnönü Bulvarı 

üzerinde yine bir metro hattı 

güzergahında göçük vakası 

yaşanmış ve bir vatandaşımız 

hayatını kaybetmişti.

Bilim ve teknikle alakasız 

uygulamaların başkenti olan 

Ankara altyapı eksiklikleri ko-

nusunda “Başkente yaraşır” 

bir görüntü sergilemeyi sür-

dürüyor.

Belediye hizmetlerinin bilim 

ve tekniğin ışığında gerçekle-

şeceği, planlı, kalıcı ve öngörü-

lü çözümlerle yönetilen kentler 

için; bu olaya anında müdahale 

edilmesi, sorumluların ceza-

landırılması, her tür güvenlik 

tedbirinin alınması ve özeleştiri 

vermesi beklenmektedir.

Ankara Büyükşehir Beledi-

yesi ise “ödüllü” “en yaşanabi-

lir kent” olarak Yenimahalle’de 

bir kavşakta Ankaralıların en 

temel sorunlarından birine 

çözüm üretmekle meşguldü. 

Tüm imkan ve olanaklar sefer-

ber edilerek kavşağa yetiştiri-

len “robot”la Ankara’nın tüm 

altyapı, planlama, imar ve ula-

şım sorunlarının çözüleceğini 

beklemekteyiz.

Aksi halde kentin ana şe-

beke içme suyu boruları pat-

larken, metro hatları ve yollar 

bir bir göçerken bu robotun 

teknik sorunları anında gi-

deren bir mühendis ve şehir 

plancısı olabilme ihtimalinin 

en mantıklı alternatif olduğu-

nu düşünmekteyiz. Eğer yanı-

lıyorsak tüm kentlileri birlikte 

ağlamaya davet ediyoruz.(dik-

katli olmakta yarar var altyapı 

yetersiz kalabilir)   

İMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Adına

Selim TULUMTAŞ
Şube Başkanı

ORHAN ERGİN
1952 Vakfıkebir doğumlu, 

1980 ADMMA mezunu 25742 
sicil numaralı üyemiz ORHAN 
ERGİN hayatını kaybetmiştir. 
Ailesine ve çalışma arkadaş-
larına başsağlığı dileriz.

NECATİ REİSOĞLU
1949 Göle doğumlu, 1979 

ADMMA mezunu 23235 sicil 
numaralı üyemiz NECATİ RE-
İSOĞLU hayatını kaybetmiş-
tir. Ailesine ve çalışma arka-
daşlarına başsağlığı dileriz.
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