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TMMOB İş Güvenliği Uz-

manları Kurultayı 9-10 Mayıs 

2015 tarihlerinde Ankara’da 

İMO Teoman Öztürk toplantı 

salonunda gerçekleştirildi. İki 

gün süren kurultayda iş gü-

venliği uzmanlarının sorunla-

rı ile işçi sağlığı ve iş güven-

liği mevzuatı değerlendirildi.
Kurultayın açılışında sı-

rasıyla Düzenleme Kurulu 
adına TMMOB İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Çalışma Grubu 
Başkanı Bedri Tekin, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Türk Tabip-
leri Birliği (TTB)... 

Yanan Hala Biziz
Soma katliamının üzerin-

den bir yılı aşkın bir zaman 
geçti. Fakat beklenece-
ği üzere iş cinayetlerinin 
başlıca sebebi kâr odaklı 
üretim süreçlerinde hiç 
bir değişiklik yok. Bunun-
la birlikte kalıcı çözümün 
mevcut sistem sınırları 
içerisinde çözülemeyeceği 
bilinciyle 301 işçiye mezar 
olan madenlerle ilgili hiç 
bir iyileştirme dahi söz ko-
nusu değil. 

Küresel sermayenin as-
gari maliyetle üretim yap-
ma amacıyla bütün bir dün-
yayı yeniden dizayn etme 
çabalarında payına ucuz iş-
gücü merkezi olmak düşen 
ülkemiz, mevcut iktidarın 
şaşmaz sermaye sadakati 
sayesinde iş cinayetlerinde 
dünyadaki konumunu de-
vam ettirmektedir.

İş cinayetlerini istatistik 
bilgileriyle 1900’lerin Ja-
ponya’sı ile kıyaslamak ne 
kadar gerçekle çelişen bir 
durumu yansıtıyorsa, mer-
kezine kârı koyan politika-
lardan bağımsız hareket 
edemeyecek coğrafyalar-
daki iyileştirmeleri iş ci-
nayetlerinin kalıcı çözümü 
olarak görmek de o derece 
gerçekle çelişmektedir. İn-
sanların sömürülerek üre-
tirken ölmediği günler için 
tarihler ve coğrafyalardaki 
farklılıklardan örnekleme-
ler yapmak yerine yarının... 
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SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ 

İMO
Ankara Şubesi

İş Güvenliği Uzmanları 
Kurultayı Düzenlendi
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Ankara’da Soma katliamında 
yitirilen madencileri anmak ve 
katillerden hesap sormak için 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
ortak çağrısıyla demokrasi 
güçleri saat 18.30’da Sakarya 
Meydanı’nda bir araya geldi. 
Buradan Olgunlar Caddesi’nde 
bulunan Madenci Anıtı’na yürü-

yüş yapıldı ve anıtın önünde ilk 
olarak Soma’da yaşamını yitiren 
işçiler için saygı duruşu yapıldı. 
Ardından da DİSK, KESK, TM-
MOB ve TTB adına hazırlanan 
ortak basın açıklaması metnini 
TMMOB maden Mühendisle-
ri Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Necmi Ergin yaptı.

Değerli basın mensupları

Manisa Soma’da 13 Mayıs 
2014’te meydana gelen ve 301’i 
canımızı yitirdiğimiz yüzyılın en 
büyük iş faciasının yıldönümü 
bugün. ,

301 canımızın acısı hala yü-
reğimizde. 13 Mayıs işçi katlia-
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leleştiren taşeron ve rödovans 
sistemlerine son verilmedir.

Değerli basın emekçileri

İş cinayetlerine, işçi katliam-
larına, taşeronlaşmaya, güven-
cesiz çalışmaya, denetimsizliğe 
dikkat çekmek için DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB olarak Mart 
ayında “Kader Değil! Fıtrat De-
ğil! Kaza Değil! Cinayet!” başlığı 
ile bir imza kampanyası baş-
lattık. İmza kampanyasıyla dile 
getirdiğimiz talepleri 7 Haziran 
seçimlerinden sonra oluşan yeni 
Meclis’e taşıyacağız. 

16 Mayıs Cumartesi günü de 
Soma’dan bir kez daha haykı-
racağız;

SOMA’YI UNUTMADIK, 
UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTUR-
MAYACAĞIZ…

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği

KESK Ankara Şubeler Platformu

TMMOB Ankara İKK

Ankara Tabip Odası

ölüme mahkum etmesini kabul 
etmiyoruz.

Biz yaşamını alın teriyle kuran 
emekçiler, güvenceli koşullarda 
çalışmak ve emeğimizin karşılı-
ğını almak istiyoruz. 

Bir kez daha yineliyoruz;

İşçi sağlığı ve iş güvenliği so-
runları piyasacı yaklaşımlarla 
çözülemez. Sendikaların, meslek 
odalarının, üniversitelerin karar 
süreçlerinde ve yönetiminde yer 
aldığı, idari ve mali yönden ba-
ğımsız, demokratik bir işleyişe 
sahip Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği 
Kurumu bir önce oluşturulmalıdır. 

Emekçilerin güvencesiz ve 
kayıtdışı çalıştırılması engellen-
melidir. 

Sendikalaşmanın önündeki 
ILO standartlarıyla çelişen en-
gellemeler kaldırılmalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
kavramlarıyla temelden çelişen 
ve özellikle kamuya ekonomik 
anlamda da yük olan, işçileri kö-

HABERLER
mesi ve kamu kurumlarında uzun 
yıllar sonucu elde edilmiş olan 
madencilik bilgi ve deneyim  bi-
rikiminin dağıtılması gibi neolibe-
ral politikalardır.

Türkiye’de özellikle AKP ik-
tidarı döneminde uygulanan 
politikalarla üretim; teknik bil-
gi ve alt yapı olarak  yetersiz, 
deneyimi ve deneyimli uzmanı 
bulunmayan kişi ve şirketlere 
bırakılmıştır. Kamusal denetimin 
de yeterli ve etkin bir biçimde 
yapılamaması iş cinayetlerinin 
Soma’da olduğu gibi katliama 
dönüşmesine neden olmuştur.

Bir kez daha söylüyoruz; So-
ma’da yaşanan kaza değil cina-
yettir. 301 maden emekçisinin 
ölümü kader değil katliamdır. 
Bu katliamın sorumluları hala 
hesap vermemiştir. 

Bugüne kadar uyarılarımızın 
hiçbirini dikkate almayan hü-
kümet; “Bu işin fıtratında var” 
diyerek bilim ve tekniğin karşı-
sında olduğunu ilan etmiştir. 

Biz, öngörülen ve önlenebilir 
risklerin ne kaza, ne fıtrat olma-
dığını biliyoruz.

Göz göre göre ölümle karşı-
laşmamanın, çeşitli meslek has-
talıklarına yakalanmamanın ola-
naklı olduğunu biliyoruz. Dünya, 
bunun bilimsel, teknolojik, yasal, 
demokratik koşullarını çoktan 
sağlamışken, tüm dünyadan 
ileri olduğunu söyleyenlerin bizi 

İnşaat Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi,  Hacettepe Üniver-
sitesi işbirliği ile Erman Tamur’un 
Koleksiyonundan “Ankara De-
releri” ve İMO Ankara Şubesinin 
düzenlediği  “Ankara’nın Kayıp 

Dereleri Fotoğraf Yarışması”ndaki 

fotoğraflardan oluşan seçki Hacet-

tepe Üniversitesi’nde sergilendi. 

Serginin açılışı 25 Mayıs 2015 tari-

hinde yapıldı.

“Ankara Dereleri” ve “Ankara’nın Kayıp Dereleri” 
Fotoğraf Sergileri 

SOMA’YI UNUTMADIK 
UNUTMAYACAĞIZ!
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mında Soma’da yaşamını yitiren 
tüm maden emekçilerini saygıy-
la anıyor, yakınlarına ve tüm ma-
den emekçilerine bir kez daha 
başsağlığı diliyoruz. 

Bugün, bu acıyı unutturma-
mak için, böyle acıların bir kez 
daha yaşanmaması için alanlar-
dayız. 

Ne yazık ki böylesine büyük 
bir facianın ardından sorumlu-
ların görünen bir kısmının yar-
gılandığı Soma davası bu haliyle 
kamuoyunu tatmin edecek bir 
tablo çizmemektedir.

Ülkemizde Soma gibi bir facia 
yaşandıktan sonra dahi her ay 
onlarca emekçi iş cinayetlerinde 
yaşamını yitirmekte.

Bu kaza mıdır, kader midir? 
Hayır bu resmen cinayettir! 
Emekçileri güvencesizliğe, taşe-
ronlaşmaya, denetimsizliğe tes-
lim edenlerin işlediği cinayet…

Soma’da 13 Mayıs günü yaşa-
nan facianın, bu katliamın sebebi, 
uygulamaya konulan özelleştir-
me, taşeronlaştırma, rödovans, 
örgütsüzleştirme, sendikasız-
laştırma, köleci çalışma sistemi; 
kamu madenciliğinin yok edil-



somut ifadesi olarak fabrika-
lardaki eylemliklerini sürdür-
mekteler. Adeta unutulan bir 
sloganı tekrar hafızalara kazır 
gibi; “zafer direnen emekçinin 
olacak”

Elbet Bir Bildiği Var Bu 
Çocukların...

Gezi Parkı’nda başlayan ül-
kenin dört bir yanında karşı-
lık bulan “bu daha başlangıç 
mücadeleye devam” sloganı 
atılalı iki yıl oldu. İki yıl geç-
ti ağaçların rant uğruna ke-
silmesine karşı nöbet tutan 
gençlere polislerin biber gazı, 
jop ve plastik mermilerle az-
gınca saldırmasından bu yana. 
İki yıl önce bugünlerde ülke-
mizin tüm alanları, meydan-
ları, parklarında Taksimleşti 
“özgürlük, eşitlik, kardeşlik” 
talebi.. İki yıl önce katledildi 
Ethem, Ali İsmail, Ahmet, Ab-
docan, Mehmet, Medeni, Ha-
san Ferit ve Berkin

Çok şey kattı Gezi Direnişi 
bu topraklara; demokrasinin 
sadece seçimlerle ifadesini bul-
madığını, seçilenlerin bu ülke-
de her kararı alıp uygulamaya 
muktedir olmadıklarını, hiçbir 
rantın kör edemeyeceği mil-
yonlarca gözün var olduğunu, 
parklarına, ağaçlarına, derele-
rine, meydanlarına ve gelecek-
lerine sahip çıkan milyonların 
gücünü en önemliside.

İki yıl sonra bugün hala aynı 
kararlılıkla tekrarlayabiliyoruz  
“artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak”, ”Bu Daha Başlan-
gıç Mücadeleye Devam”

İMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu
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Üç Fidan Mezarları 
Başında Anıldı

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan 
ve Yusuf Aslan idam ediliş-
lerinin 43. yıldönümünde 
Ankara’da mezarları başında 
anıldı. Karşıyaka Mezarlığı’nda 
düzenlenen anma etkinliğine 
DİSK Ankara Bölge Temsil-
ciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu, Ankara 
Tabip Odası, Ankara 68’liler 
Dayanışma, Devrimci 78’liler 
Federasyonu, Pir Sultan Ab-
dal Kültür Derneği, Alevi ve 
Bektaşi Federasyonu, Emek 
Partisi, Emek Gençliği, Halkev-
leri, Öğrenci Kolektifleri, Liseli 
Genç Umut, Komünist Gençlik, 
Halkların Demokratik Partisi, 
Sosyalist Demokrasi Parti-
si, Gençliği Devrimci Güçleri, 
Devrimci Liseliler, Sosyalist 
Yeniden Kuruluş Partisi, Öz-
gürlük ve Dayanışma Partisi, 
Gençlik Muhalefeti, Devrim-
ci Öğrenci Birliği, Devrimci 
Gençlik Birliği, Fikir Kulüpleri 
Federasyonu, Devrimci Hare-
ket üyeleri katıldı.

Mezarlıktaki anma etkinli-
ğinde ilk önce mezarlığın gi-
rişinde devrim ve demokrasi 
mücadelesinde hayatını kay-
bedenler için saygı duruşunda 

bulunuldu. Saygı duruşunun 

ardından anma etkinliği bile-

şenleri adına bir açıklama ger-

çekleştirildi. Açıklamayı yapan 

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi 

Remzi Çalışkan, Deniz Gezmiş 

ve arkadaşlarının emperya-

lizme ve onun işbirlikçilerine 

karşı verdiği mücadelenin bu-

gün hala sürdüğünü söyledi. 

AKP iktidarının, emperyalist-

lerin Ortadoğu’da güçlendirdi-

ği cihatçı çeteleri destekledi-

ğini ve bu çetelerin Ortadoğu 

halklarına ölüm ve savaştan 

başka bir şey getirmediğini 

vurgulayan Çalışkan; tıpkı De-

niz Gezmiş’in “Yaşasın Türk 

ve Kürt halklarının kardeşliği” 

sözünde olduğu gibi bugünde 

tüm Ortadoğu halklarının kar-

deşliğini ve bağımsızlığı sa-

vunmanın emperyalizme karşı 

mücadelenin önemli bir yerin-

de olduğunu vurguladı.

Çalışkan’ın konuşmasının 

ardından Deniz Gezmiş’in 

arkadaşlarından Mustafa 
Yalçıner söz aldı. Gençliğin 

devrimci karakterinin tıpkı 68 

kuşağında olduğu gibi bugün 

de sürdüğünü dile getiren Yal-
çıner, AKP’nin emek düşmanı 

politikalarına karşı mücadele-

sinin yükseltilmesi gerektiğini 

belirtti. 

dünyasını bambaşka kurmak 
uğruna bugünden verilen kav-
gayı yükseltmek iş cinayetleri-
nin ortadan kalkmasını sağla-
yacak yegane yoldur.

DirenİŞÇİ
Renault fabrikasındaki iş-

çilerle başlayarak tüm metal 
işkoluna hızla yayılan grev ana 
akım medya ve seçim gün-
demlerini aralayabilenler için 
görünür olabiliyor sadece. 25 
bini aşkın işçinin katıldığı ve 
birçok fabrikada süren grevler 
hem ulusal hem uluslararası 
sermaye güçleri için yeterince 
ürkütücü kabuslara sebep ol-
maya başladı bile.

 MESS-Türk Metal ablukasıy-
la sömürüsü katmerleştirilen 
emekçiler BoschDirenişi’nde 
elde edilen kazanımların izinde 
yürüme kararlılığıyla üretimi 
durdurma kararı aldılar. Ford 
Otosan, Tofaş, Türk Traktör gibi 
birçok fabrikaya yayılan grev-
ler  ileri ve geri sıçrayışlarıyla 
direniş sürecini büyütmeye de-
vam ediyorlar.

Yaşanan süreçte gerek pat-
ronlar gerekse valilik ve em-
niyet aracılığıyla emekçilerin 
örgütlülüğünü  kırarak grevi 
etkisizleştirme çabaları ise son 
sürat sürmekte. İnanç merkez-
li tehditlerden, işten çıkarma 
baskısı oluşturma çabalarına 
kadar her yolun denenmesine 
rağmen işçiler kararlılıkla gre-
vi sürdürmekteler. 

Kendi temsilcileri ve komi-
telerini hiçbir sendikaya dahi 
ihtiyaç duymadan oluşturan 
işçiler demokrasi ve direnişin 
aynı anlamda buluşmasının 
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Merkez Konseyi Başkanı Baya-
zıt İlhan, DİSK Sosyal-İş Başkanı 

Metin Ebetürk ve İLO Temsilcisi 

Catherine Brakenhielm birer ko-

nuşma yaptı.

TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Gü-

venliği Çalışma Grubu Başkanı 

Bedri Tekin, 8 ilde yerel çalıştaylar 

düzenlenerek karalarının kurulta-

ya taşınacağını anlattı ve kurultay 

programı hakkında bilgi verdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Baş-

kanı Mehmet Soğancı, işçi sağlığı 

ve iş güvenliği konusunun TM-

MOB’nin önemli çalışma alanla-

rından biri olduğunu belirterek, 

TMMOB’nin konuya ilişkin yaptığı 

tüm çalışmalarının sonunda dile 

getirdiği “işçi sağlığı ve iş güvenli-

ği ile ilgili düzenlemelerin sorunlu 

olduğu” gerçeğinin her yıl artan 

iş kazaları ile kendini gösterdiğini 

ifade etti.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde 

temel amacın çalışanların sağlı-

ğına zarar verebilecek hususların 

önceden belirlenerek gereken ön-

lemlerin alınması, iş kazası geçir-

meden, meslek hastalıklarına ya-

kalanmadan, sağlıklı ve güvenli bir 

ortamda çalışmalarının sağlanma-

sı, çalışanların ruhsal ve bedensel 

bütünlüğünün korunması olduğu-

nu söyleyen Soğancı, “İşyerinde 
sağlık ve güvenlikle ilgili şartları 
sağlamak işverenin öncelikli ödev 
ve sorumluluğudur. Çalışanlar da 
bu doğrultuda alınan tedbir ve 
talimatlara uymakla yükümlüdür-
ler. İlgili düzenlemeleri hazırlamak 
ve uygulanmasını denetlemek ise 
elbette devletin görevidir. Bu ise 
ancak tarafların uzlaşma içerisin-
de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
önemine inanmaları ile mümkün-
dür” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt 
İlhan, Soma, Ermenek, Torunlar 
inşaattaki iş cinayetlerini hatırla-
tarak, özellikle son bir yılda yaşa-
nanların Türkiye’nin çalışanlar açı-
sından ne kadar tehlikeli bir ülke 
olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Türkiye’de 2014 yılında 1900 
kişinin iş kazasında öldüğünü, bu-
nun 5 katı kadar yaklaşık 10.000 
kişinin de meslek hastalıkları 
nedeniyle yaşamını kaybettiğini 
anlatan İlhan, “Çalışma Bakanlığı 
verilerine göre ise meslek has-
talıkları nedeniyle ölen kişi sayısı 
sadece 10. Yani gerçek rakamın 
binde biri raporlanıyor. Çalışma 
Bakanlığı verilerine göre Türkiye o 
kadar güvenli bir ülke ki; mesleki 
kanser yok, mesleki enfeksiyon, 
beyin rahatsızlığı yok. 80-100 bin 
meslek hastalığının raporlanması 
gerekiyor ama yok. Bu konuda 
daha çok çalışma yapmamız ge-
rekiyor” diye konuştu.

HABERLER

DİSK Sosyal-İş Başkanı Metin 
Ebetürk de, Türkiye’de madenler-
de, barajlarda, inşaatlarda toplu iş 
cinayetleri yaşandığını söyleyerek, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi-
nin çökmüş durumda olduğunu 
kaydetti. Taşeronlaşma, güven-
cesizlik sorunlarına dikkat çeken 
Ebetürk, “Bu çökmüş sistem üze-
rine mevzuat düzenlemeleri çıkar-
mak hiçbir işe yaramaz” dedi.

İLO Temsilcisi Catherine Bra-
kenhielm ise, ILO’nun uluslararası 
çalışma standartları, Türkiye’nin 
imza attığı maddeler ve bunların 
işleyişi hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan “Yerel Çalıştayların Sonuç 
Raporlarının Sunumu ve Değer-
lendirilmesi” oturumunda Ankara 
sunumunu İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mahir Kaygusuz yaptı.

Kurultay ilk gün, Bahattin Sarı 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Fik-
ret Oğuz (Mimarlar Odası), Can 
Doğan (Maden Mühendisleri 
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Yaşayan Ankara Dereleri 
Söyleşisi

TMMOB İnşaat Mühendisleri 

Ankara Şubesi Su Çalışma Gru-

bu tarafından 25 Mayıs 2015 ta-

rihinde İMO KKM’de Kent Kaşifi 

Ahmet Soyak anlatımıyla ‘Ya-

şayan Ankara Dereleri’ konulu 

söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşi İnşaat Mühendisleri 

Odası Ankara Şube Başkanı Se-
lim Tulumtaş’ın açılış konuşması 

ile başladı. Su Çalışma Grubu’na 
teşekkür eden ve yaptığı çalış-
maları hakkında bilgi veren Tu-
lumtaş, çalışma grubu tarafın-
dan Aralık ayında düzenlenecek 
olan “Kentsel Drenaj” kongresini 
duyurdu.

Ardından başlayan söyleşide 
Ahmet Soyak, Çubuk Çayı ve 
Çubuk Çayı’na bağlanan ve bes-
leyen derelerle ilgili fotoğraf ve 
video arşivini paylaştı, gözlem-
lerini aktardı. 

Odası), Mustafa Yazıcı (Makina 

Mühendisleri Odası), Tolga Eroğ-
lu (Kimya Mühendisleri Odası), 

Hikmet Nurhan Parlak (Elektrik 

Mühendisleri Odası)’ın konuşmacı 

olduğu “İş Güvenliği Uzmanlarının 

Sorunlarının Sektörel Olarak İnce-

lenmesi” oturumu ile devam etti.

Kurultayın ikinci günü ise ilk 

oturumda Kocaeli Üniversitesi Ça-

lışma Ekonomisi ve Endüstri İlişki-

leri Bölümü’nden Dr. Murat Özveri 
“İş Güvenliği Uzmanlarının Bakan-

lığa ve İşverene Karşı Sorumluluk-

ları”, Marmara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nden Prof. Dr. Erdem 
Özdemir “İş Güvenliği Uzmanları-

nın Hukuki ve Cezai Sorumlulukla-

rı” başlıklarında sunum yaptı.

Daha sonra, TMMOB İşçi Sağlı-

ğı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu 

Başkanı Bedri Tekin İş Güvenliği 

Uzmanları üzerine saha çalışması, 

anket sunumu gerçekleştirdi.

Kurultay öğleden sonra düzen-

lenen forumla sona erdi.
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Ethem Güvenpark’ta 
vurulduğu yerde anıldı!

Gezi direnişinde Güven-
park’ta 1 Haziran günü polis 
kurşunuyla katledilen Ethem 
Sarısülük vurulduğu yerde 
yapılan eylemle anıldı. Ankara 
Kızılay’daki anmaya, Sarısü-
lük’ün annesi, kardeşleri ve 
değişik örgütlerden çok sayıda 
insan katıldı.

 ‘Ethem yoldaş ölümsüzdür’, 
‘Ethem’in katili AKP’nin polisi’, 
‘Her Yer Taksim Her Yer Dire-
niş’, ‘Kurtuluş yok tek başına, 
ya hep beraber ya hiç birimiz’, 
‘Gezi şehitleri ölümsüzdür’ 
sloganlarının atıldığı anma 
Gezi direnişinde yitirilenler için 
saygı duruşu ile başladı.

Saygı duruşunun ardından 
Sarısülük ailesinin avukatı 
Kazım Bayraktar, kurum tem-
silcileri ve HDP Ankara 1. Bölge 
Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya 
Önder de kısa konuşmalar 
gerçekleştirdi. Yapılan konuş-
malarda Haziran İsyanı’nın 
AKP’nin iktidarına yönelik bir 
başkaldırı olduğu hatırlatıldı, 
AKP iktidarının isyan korkusu-
nun baki olduğunun altı çizildi. 
Ethem’in annesi Sayfi Sarıtürk 
yanlarında olan herkese teşek-
kür etti.

Konuşmaların ardından 
KESK, DİSK, TTB ve TMMOB 
adına ortak açıklamayı TM-
MOB Ankara İKK (İl Koordinas-
yon Kurulu) Özer Akkuş yaptı:

Bugün günlerden 1 Haziran
Bugün günlerden Ethem 

Sarısülük
Bugün  günlerden Ahmet 

Atakan
Bugün günlerden Medeni 

Hırsıza hırsız, Katile katil di-

yenler için “Her yer Taksim Her 

Yer direniş”ti artık ve bütün bir 

ülkenin Taksimleştiği günler di-

renmenin, özgürlüğün, eşitliğin 

bayraklaştığı meydanlar halkın 

isyanının büyüttüğü barikatlar 

oldular.

Halkın ördüğü güzelliklere 

tahammülü olmayanları tanı-

yor bu topraklar. Katliamlarla, 

cuntalarla ve güncelledikleri 

faşizmin tüm olanaklarıyla bu 

değerlere saldıranları tanı-

yorlar. Gezi Direnişi’nde yok 

etmeye çalıştıkları düşünceyi 

bir kez daha milyonlarla ifade-

sini bulan adeta tek ses olmuş 

tarihin en güzel korolarından 

biri karşısındaki çaresizliği de 

tanıyor bu topraklar. 

İktidarların alışkın olduğu 

üzere bütün bir toplumu baskı 

ve zor araçlarıyla zapt-u rapt 

alma girişimlerinin her türlüsü 

denendi. Gözaltı terörü, biber 

gazı, toma dahil tüm olanak-

larıyla saldırılar gerçekleşse 

de inana milyonlar kendi 

güzel gelecek düşlerini ülke-

nin dört bir yanında en güzel 

örnekleriyle hayata geçirdiler.

Mayıs’ın kanlı günü Hazi-

ran’a dönmüştü bir kez daha 

ve Sinan’ın, Kadir’in, Alpars-

lan’ın ışıkları Metin Hoca’da 

çoğalıyordu bir kez daha. Ce-

vahirleşiyordu Haziran henüz 

ilk gününden. Halkımız hiçbir 

zaman hafızasızlaşmamıştı. 

Yaratılan tüm değerleri ezip 

geçmek, yok etmek isteyen 

cuntalar, işkenceler ve zin-

danlarla karşılaşsa da nasıl bir 

dünya düşü kurduklarını Gezi 

Parkı’nda bir kez daha elleriyle 

örmekteydiler.

Mayıs’ın kanlı günü bu kez 

Haziran’a da sıçradı. Ethem’in 

halkın gözleri önünde katledil-

mesi, Gezi Direnişi’nde  kimle-

rin karşı karşıya geldiğinin en 

açık ifadesi olmuştur. Ezilen-

lerin binlerce yıllık savaşının, 

ödediği bedellerin, yitirdikleri-

ne bir yenisini eklemenin tarif-

siz acısıdır Ethem’in katli. 

Nasıl ki Taksim sadece bir 

meydan değilse artık Gü-

venpark’ta artık Ethem’dir 

Yıldırım

Bugün günlerden Mehmet 

Ayvalıtaş

Bugün günlerden Ali İsmail 

Korkmaz

Bugün günlerden Abdullah 

Cömert

Bugün günlerden Hasan 

Ferit Gedik

Bugün günlerden Berkin 

Elvan

Haziran’ın sadece bir ay adı 

olmaktan çıkıp direnmenin, 

üretmenin, yaratmanın başka 

bir dünya düşünün gerçekle 

buluştuğu anın ifadesi olduğu 

zamanlardayız 2013 Haziran’ın-

dan beri. Taksim’den uzanan 

ele tüm ülkede dokunan 

milyonların taleplerini hep bir 

ağızdan haykırdığı omuz omu-

za güzellikler ördüğü Haziran 

Direnişi bu gün 2 yaşında.

Gezi Parkı eksenli başlayan 

protestolar tüm ülkede vücut 

bulduğunda bir kez daha artık 

hiçbir şeyin eskisi gibi olmaya-

cağı tüm sokaklarda “Bu daha 

başlangıç mücadeleye devam” 

sloganıyla karşılık bulmuştu. 

 TMMOB
 ANKARA İKK

ETKİNLİKLERİ
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bizim için. Antakya’dan, Eski-
şehir’den, Lİce’den, Okmey-
danı’ndan bir soluktur. Kanlı 
elleriyle destan yazdıklarını 
sananlar, Ethem’in, Berkin’in, 
Abdocan’ın, Mehmet’in, Mede-
ni’nin, Hasan Ferit’in, Ahmet’in, 
Ali İsmail’in bu topraklara 
ektiği destan tohumlarının ha-
sadını görmeye asla muktedir 
olamayacaklar.

Ülkenin bütün alanlarında 
yok etmeye çalıştıkları binlerce 
yıldır verilen bu kavganın 

haklı ve meşru zeminidir. 
Dün kolluk kuvvetleriyle yok 
edemediklerini bugün faşist 
çeteleriyle gerçekleştirmek 
isteyenlerin acizliği milyonların 
sahiplenişi karşısında 
çaresizdir. Taksim’den Lice’ye 
Metin Hoca’dan Ethem’e, 
Sinanlar’dan Cevahir’e, uzanan 
bu ses Mayıs’ın bilincini 
Haziran’ın onuruna taşımayı 
sürdürecektir.  

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

TMMOB, TTB ve 
KESK’ten Metal 
İşçilerine Destek

TMMOB, TTB ve KESK,  

23 Mayıs 2015 Cumartesi 

günü Ankara’da Sakarya 

Caddesi’nden Yüksel Cad-

desi’ne yürüyüş ve ardın-

dan gerçekleştirilen basın 

açıklaması ile direnişteki 

metal işçilerinin yanında ol-

duklarını duyurdu.

TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi Bülteni
TMMOB İMO Ankara Şubesi 
Adına Sahibi:
Selim Tulumtaş
Yazı İşleri Müdürü
Özer Akkuş
Tarih ve Sayı: 2015-5

Necatibey Caddesi No: 57
Kızılay Ankara
Tel: 312 294 30 66
Faks: 312 294 30 77
www.imoankara.org.tr
bulten@imoankara.org.tr
Dizgi: Can Kaya
Yayın Türü: Bölgesel Süreli Yayın

ISSN 1301-1219
Basım Tarihi: 06.06.2015
Basım Adedi:  5000
Baskı:
Patika Ajans Matbaacılık Reklam 
Org. Tic. Ltd. Şti.Meşrutiyet cd. 
No54/16 Kızılay/ANKARA 
Tel: (0312) 431 22 11

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi’nin aylık yayınıdır. 
Üyelere ücretsiz gönderilir.  Yayın 
Kurulu gönderilen yazılarda dil, anlatım 
ve yazım yönünden gerekli düzeltme 
ve kısaltmalar yapabilir. Yayımlanan 
yapıtların sorumluluğu sahibine aittir. 
Gönderilen yazılar geri verilmez.

Örgütler adına konuşan 

KESK Ankara Şubeler Plat-

formu Dönem Sözcüsü Sul-
tan Saygılı, “İşçiyi, emek-

çiyi sefalete iten toplu iş 

sözleşmelerine imza atan 

hormonlu yapıları en iyi biz 

biliyoruz. Metal işçilerinin 

dalga dalga yayılan direnişi 

karşısında paniğe kapılan 

patronlar ve patron yanlısı 

sendika direnişin yasa dışı 

olduğunu iddia etmekte. 

Serbest İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında  Değişiklik

Serbest İnşaat Mühendisliği (SİM) uygulamasında 11 Mayıs 2015 
günü resmi gazetede yayınlanan ilanla bir değişikliğe gidildi. 
Asgari ortaklık durumu yüzdelerinde yapılan değişikliğe dair resmi 
gazetede yayınlanan yönetmelik aşağıda verilmiştir.  

Oysa metal işçilerinin dire-

nişi ILO ve AİHM kararları-

na göre iş bırakma hakkının 

yerine getirilmesidir” dedi.
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 TMMOB
genç-İMO

Öğrenci Konseyi 
İlk Toplantısını 
Gerçekleştirdi

genç-İMO 8. Dönem Öğ-
renci Konseyi, ilk toplantısını 
2 Mayıs 2015 tarihinde İMO 
toplantı salonunda gerçek-
leştirdi.

İMO Yönetim Kurulu Sek-
reter Üyesi Bülent Tatlı da 
Konsey toplantısına katıla-
rak, İMO ve genç-İMO örgüt-
lülüğü, örgütlenmenin öne-
mi gibi konularda bilgi verdi.

Konsey, 8. Öğrenci Mec-
lisi’nin değerlendirilmesi, 
Konsey görev ve sorumlu-
luklarının belirlenmesi, 8. 
Dönem Öğrenci Konseyi 
görev dağılımı ve çalışma 
programı gündemleriyle 
toplandı. Makro Programlama 

Kursu
Eğitmen: İnş. Müh. Kazım 
Karaağaç / 21 Mayıs 2015

Sap2000 Kursu
Eğitmen: İnş. Müh. Dr. 
Özhan Kale  / 12 Mayıs 

2015

IdeCAD Statik 7 Kursu
Eğitmen: İnş. Müh. Emrah 

Yıldız / 8 Mayıs 2015

Enerji Kimlik Belgesi 
Uzmanlığı Kursu

Eğitmen: İnş. Müh. Murat 
Karacaoğlu / 7 Mayıs 

2015

Açık Kanal Hidroliği 
Kursu 

Eğitmen: Yrd. Doç. 
Dr. Müsteyde Baduna 

Koçyiğit / 20 Mayıs 2015

Meslekiçi Eğitim Faaliyetleri
Şubemizce Mayıs 2015 

ayında toplam 7 kurs açıldı. 
Açılan bu kurslara toplam 

166 üyemiz katıldı.

Taşkın Analizi Kursu
Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. 
Önder Koçyiğit / 27 

Mayıs 2015

Geoteknikte Sayısal 
Modelleme Kursu

Eğitmen: Öğr. Gör. Dr. 
Erhan Tekin / 29 Mayıs 

2015

Yeni dönem görev dağılımı-
nın da kararlaştırıldığı toplan-
tıda Dokuz Eylül Üniversite-
si’nden Oğuz Düztaş Konsey 
Başkanı, Kırıkkale Üniversite-

si’nden Tolga Yılmaz Sekreter 
Üye olarak belirlendi. 

Konsey ikinci toplantısını 
13-14 Haziran 2015 tarihlerin-
de gerçekleştirecek.

Kızılırmak SEMA 
Regülatörü ve HES 
Projesi’ne Teknik Gezi 
Düzenlendi

22 Mayıs 2015 Cuma 

günü Kızılırmak SEMA Re-

gülatörü ve HES Projesi’ne 

teknik gezi düzenlendi. Ge-

ziye Ankara ve Kırıkkale’den 

genç-İMO üyeleri katıldı. 

İMO Ankara Şubesi’nden 
Araştırma Görevlisi Hüseyin 
Engin Sakın’ın da katıldığı 
teknik gezide regülatör, 13 
km kanal, düşüm havuzu ve 
santral binası yapıları proje-
de görevli Eren Kent ve Vol-
kan Dalkıran rehberliğinde 
gezildi.

Mehmet Nedim BAYRAM
1949 Ankara doğumlu, 1973 

ADMMA mezunu 11379 sicil nu-
maralı üyemiz MEHMET NEDİM 
BAYRAM hayatını kaybetmiş-
tir. Ailesine ve çalışma arka-
daşlarına başsağlığı dileriz.

Hüseyin Akgün SULTANOĞLU
1941 Nazilli doğumlu, 1966 

İTÜ mezunu 5076 sicil numa-
ralı üyemiz HÜSEYİN AKGÜN 
SULTANOĞLU hayatını kaybet-
miştir. Ailesine ve çalışma ar-
kadaşlarına başsağlığı dileriz.

VEFAT
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TMMOB’DEN
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den 

1 Mayıs Gözaltılarına İlişkin Çağla-
yan Adliyesi Önünde Açıklama

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 
Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanış-
ma Günü dolayısıyla İstanbul’da 
adeta sıkıyönetim uygulanması, 
Taksim’in yasaklanması ve gözaltı-
lar üzerine 4 Mayıs 2015 tarihinde 
Çağlayan Adliyesi önünde bir ba-
sın açıklaması yaptı. Açıklamada 
“Mahkemelerin AKP’nin baskı ve 
sindirme politikalarına teslim olma-
dan, hukukun gerektirdiği biçimde 
davranması için sürecin takipçisi 
olacağımızı duyurmak istiyoruz” 
diye belirtildi.

Kobane’yi Yeniden İnşa Konfe-
ransı Düzenlendi 

Diyarbakır’da 2-3 Mayıs 2015 
tarihlerinde Kobanê’nin yeniden 
inşası için çözüm önerilerinin tar-
tışıldığı bir konferans düzenlendi. 
Konferansta TMMOB Diyarbakır İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından ha-
zırlanan “Kobanê kentinin hasar tes-
piti ve çözüm önerileri”nin yer aldığı 
raporun sunumu gerçekleştirildi. 
Yeniden İnşa Konferansına, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Diyarbakır İKK bileşenleri-
nin temsilcileri, Kobané kantonu eş 
başkanları, iş çevreleri, siyasi parti-
ler ve belediyelerden yaklaşık 300 
delege katılım sağladı. 

TMMOB YK, Oda Başkanları Or-
tak Toplantısı Yapıldı

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda 
Başkanları ortak toplantısı 5 Ma-
yıs 2015 tarihinde Mimarlar Odası 
toplantı salonunda gerçekleştirildi. 
Toplantıda; TMMOB Seçim Bildir-
gesi 2015, TMMOB Yasası değişik-
liğindeki durum, Soma- İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği etkinlikleri, TMMOB 
etkinlikleri, kent sempozyumları, 
yerel kadın kurultayları, asgari ücret 
çalışmaları, Kobane inşa süreci ça-
lışmaları, yönetmeliklerin Resmi Ga-
zete’de yayımlanması, nakit aktarım 
durumu konularında bilgilendirme 
ve görüş alışverişinde bulunuldu.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Dire-
nen Metal İşçilerinin Yanındayız

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Bursa 
bileşenleri, Bursa’da metal işçileri-

nin direnişiyle ilgili olarak 7 Mayıs 
2015 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı. Basın açıklaması TMMOB Bur-
sa İKK Sekreteri İbrahim Mart tara-
fından okundu. Açıklamada “Bizler, 
Bursa’nın Emek ve Demokrasi güç-
leri olarak, konunun yakın takipçisi 
olduğumuzu, haksızlık karşısında 
direnen işçileri yalnız bırakmaya-
cağımızı ve işçilerle dayanışma 
içerisinde olduğumuzu kamuoyuna 
duyuruyoruz...” diye belirtildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
Facianın Birinci Yıldönümünde So-
ma’daydı 

SOMA’da 301 madencinin haya-
tını kaybettiği facianın yıldönümün-
de, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
Somalıları yalnız bırakmadı. Ülke 
genelinde kitlesel basın açıklamaları 
düzenleyen DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB, Soma’da da saat 12.00’de Ma-
denci Anıtı’nda saygı duruşu sonrası 
bir basın açıklaması yaptı. Açıkla-
mada “İş cinayetlerine, işçi katliam-
larına, taşeronlaşmaya, güvencesiz 
çalışmaya, denetimsizliğe dikkat 
çekmek için DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB olarak Mart ayında “Kader 
Değil! Fıtrat Değil! Kaza Değil! Cina-
yet!” başlığı ile bir imza kampanyası 
başlattık. İmza kampanyasıyla dile 
getirdiğimiz talepleri 7 Haziran se-
çimlerinden sonra oluşan yeni Mec-
lis’e taşıyacağız” diye belirtildi.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetme-
liği’ne İlişkin TMMOB Görüşü İçin 
Oda Temsilcileri Toplandı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mes-
leki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 
“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeli-
ği” revize çalışmaları çerçevesinde 
7 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştir-
diği İmar Mevzuatı Çalıştayı sonrası 
TMMOB görüşlerinin oluşturulabil-
mesi için 15 Mayıs 2015 tarihinde 
Oda temsilcilerinin katılımı ile TM-
MOB’de bir toplantı yapıldı.

İdris Güllüce’nin Medya 
Üzerinden Tehditleri TMMOB’ye 
Sökmez

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı İdris Güllüce’nin 20 Mayıs 
2015 tarihli Sabah, Star ve Takvim 
gazetelerinde yer alan TMMOB’ye 
bağlı 3 oda (Jeofizik Mühendisleri 
Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, 
Orman Mühendisleri Odası) hakkın-
da işlem başlatmış olduğu açıkla-
maları üzerine bir basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada “Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı’nın tehditleri bizi bu ülke 
için mücadeleden vazgeçiremez. Bu 
tehditler, TMMOB’yi ve bağlı oda-
larını AKP iktidarının yarattığı rant 
düzenini teşhir etmekten,  ülkemizi 

aydınlık geleceğe taşımak için var 
gücüyle çalışmaktan döndüremez” 
diye belirtildi.

TMMOB 20-21-22 Mayıs’ta G(Ö)
Rev’de Olacak TTB’nin Yanındadır

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, 20-21-22 Mayıs 
2015 tarihlerinde birinci basamak 
sağlık çalışanlarınca gerçekleştiri-
lecek iş bırakma eylemi üzerine bir 
destek açıklaması yaptı.

AKP ve Cumhurbaşkanı Seçim 
Güvenliğini Tehdit Ediyor!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 21 
Mayıs 2015 tarihinde bir basın top-
lantısı düzenleyerek seçim güvenli-
ği üzerine açıklamalarda bulundu. 
Açıklamada “Bütün demokrasi ve 
emek güçlerini özgürlükler, de-
mokrasi ve toplumsal barış sa-
vunucularını bu süreçte birbiriyle 
kenetlenmeye, demokratik hak ve 
özgürlüklerini yılmadan, usanma-
dan savunmaya, her türlü komplo, 
provokasyon ve saldırılar karşısında 
dikkatli olmaya ve sorumluluk alma-
ya çağırıyoruz” diye belirtildi.

Akademik Meslek Odaları AB 
Bakanlığı’na Mesleklere İlişkin 
Envanter Çalışması Üzerine Yazı 
Gönderdi 

Türkiye Barolar Birliği, Türk Diş 
Hekimleri Birliği, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği, Türkiye Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği Avrupa 
Birliği Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ile 
sürdürülmekte olan katılım müzake-
releri çerçevesinde 3 No’lu İş Kurma 
Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 
Faslı’na ilişkin olarak belirlenen tek-
nik açılış kriterlerinin karşılanması 
amacıyla hazırlanan envanter çalış-
masıyla ilgili istemi üzerine Bakan-
lığa ve Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonuna bir yazı gönderdi. 

Mühendislik Mimarlık Öyküle-
ri-VII İçin Öykülerinizi Bekliyoruz 

Meslek insanları, akademik çev-
reler, öğrenciler ve ülkenin gelece-
ğine duyarlı her kesimden büyük 
ilgi gören “Mühendislik-Mimarlık 
Öyküleri” serisinin yedinci kitabı 
okuyucuyla buluşabilmek için öykü-
lerinizi bekliyor. 

TMMOB’ye Bağlı Odalar İstan-
bul’da CHP’li 14 Belediye İle Ortak 
Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği 
Protokolü İmzaladı 

İstanbul’da CHP’li 14 belediye ile 
TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul 
şubeleri “Sağlıklı Kentleşme, Nite-
likli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve 

Doğal Çevre Değerlerinin Koruna-
rak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki 
Denetim ve Teknik İşbirliği Protoko-
lü” imzaladı. 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hak-
kında Kanun, Uygulama Sorunları 
ve Çözüm Önerileri Üzerine Görüş 
ÇŞB’ye Gönderildi 

TMMOB Yapı Denetim Çalışma 
Grubu’nca hazırlanan “4708 Sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 
yeniden düzenlenmesi ile bu kanun 
kapsamında çalışan proje ve yapı 
denetçisi mühendis ve mimarlar ile 
kontrol elemanı mühendis ve mi-
marların sorunlarının çözüm öneri-
leri” raporu ve “Proje ve Yapı Denet-
çileri” ile yapılacak “Tip Sözleşme” 
önerisi 28 Mayıs 2015 tarihinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
gönderildi.

Kamu İhale Kurumu Uygula-
ma Yönetmelikleri ve Kamu İhale 
Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair TMMOB Görüşü

Kamu İhale Kurumu uygulama 
yönetmelikleri ve Kamu İhale Teb-
liği’nde değişiklik yapılmasına dair 
TMMOB görüşü 14 Mayıs 2015 tari-
hinde Kamu İhale Kurumu’na gön-
derildi.

TMMOB ve TTB’ye Soma Maden 
Ocağında İnceleme İzni Vermeyen 
ÇSGB’ye Yargıdan Ret…

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri 
Birliği (TTB)’nin 13 Mayıs 2014 tari-
hinde Soma’da yaşanan maden fa-
ciası ile ilgili rapor hazırlamak üzere 
maden ocağında inceleme yapmak 
için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’na yaptığı başvurunun Ba-
kanlıkça ret kararı Ankara 12. İdare 
Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İMO Android 
uygulamasını başlattı

Odamız üyeleri ile hızlı ve 
sağlıklı iletişim kurmak ama-
cıyla android uygulaması 
başlattı. Buna göre android 
işletim sistemi olan telefon ve 
tablet kullanan üyelerimiz, uy-
gulamayı Google Play sayfa-
sından indirerek kullanabilirler. 
Yeni uygulama ile üyelerimiz 
Oda haberleri ve duyurularını 
android telefon ve tabletlerin-
den anında görebilecekler.

İMO’DAN
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