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Mimarlar Odası’na Linç Kampanyası
Ülkenin tüm alanlarını rantsal dönüşümün odağına 
koyan AKP iktidarı bu hukuk tanımaz tavırlarının en 
uç örneğini kaçaksarayla gözler önüne serdi. AOÇ 
arazisinin talanında Ankapark, Malazgirt Bulvarı gibi 
bilim ve tekniğin dışında uygulamaların kaçaksarayla 
“taçlandırılması” mevcut iktidar zihniyetince kendi 
içinde bir tutarlılık gösterse de, bilimi ve tekniği 
emekçi halkın çıkarları için kullanma mücadelesi 
içinde olanlar tarafından bu talana dur demek bir 
zorunluluktan da öte bir meseledir.

Yapımı sürecinde dahi doğanın katli, kamu 
arazilerinin talanı ve birçok temel noktadan yargı 
sürecine taşınan ve defalarca yürütmeyi durdurma 
kararı alınan kaçaksarayın güçleri yetiyorsa gelip 
yıksınlar tehditleriyle hukuksuzca inşası ise tüm 
halkımızın malumudur. 

Mimarlar Odası’na özelinde başlayın TMMOB 
ve bağlı odalarını hedef alan  linç girişiminin 
asıl nedeni bu rant ve talan politikalarının 
önüne taş koymasıdır. İktidarlar meşruluklarını 
haklılıklarına değil güçlerine dayandırdığı sürece 
ömürleri kısalmaya mahkumdur. Bizlerce açıkça 
görülmektedir bu pervasız saldırganlığın altında 
yatan ana neden de budur.

Kara Bir Leke; Sivas Katliamı 
Binlerce yıllık tarihinde sayısız katliama tanık 
olmuş Anadolu toprakları üretim araçları 
geliştikçe bu katliamların sıklaşmasına tanıklık 
etmiştir. Son yüz yıl içerisinde binlerce insan  
katledilmiştir. Bilinir ki her olgu kendi koşulları 
içerisinde değerlendirildiğinde doğru okunabilir. 
Fakat bazı durumlarda koşullar katliamların 
gerekçesi haline getirilme çabalarının aracı 
olmuştur. 93 Temmuz’unda Aziz Nesin’in gelişiyle 
somutlanmaya çalışılan “tahrik” böylesi bir 
gerekçelendirmenin ürünüdür. 

Toplumu zapt-u rapt araçlarıyla sindiremeyenler için 
şoven ve milliyetçi duyguları kamçılamak her zaman 
bir gereklilik hali almıştır ki tarih bu yöntemden hiç 
vazgeçilmediğinin kanıtlarıyla doludur. Çorum ve 
Maraş katliamında yaşananları Fatsa’yı işaret ederek 

yaşananları görmezden gelen faşizan zihniyet, 
Sivas’ta ateistleri, Kadın cinayetlerinde eteği, Onur 
yürüyüşünde ise Ramazan’ı işaret etmekte hiç bir 
beis görmeyecektir.

7 Haziran ve Sonrası     
7 Haziran seçimler ve sonuçları itibariyle farklı bir 
sürecin başlangıcına işaret etmektedir. Tek başına 
bir AKP iktidarı istenmediği sandık sonuçlarına 
da yansıtmıştır. Bununla birlikte tek başına iktidar 
olma ihtimali çok zayıf olan AKP’nin hala büyük 
bir oy oranına ve kitle tabanına sahip olduğu 
gerçeği yadsınmamalı, seçim sonuçları itibariyle 
ülkemizi çok iyi günler beklediği yanılgısına 
düşülmemelidir. Keza AKP seçimle iktidar olmuş 
bir partiden ziyade neoliberal politikaların 
bölgedeki talepleri kapsamında geliştirilen bir 
siyasi organizasyon olma vasfını yitirmiş değildir. 

Devletin tüm kurumlarında kadrolaşmış, yasaları 
ve kanunları hiçe sayan bir organizasyonun 
sandıkta gerilemesini önemsemekle birlikte; 
gerek iç güvenlik yasaları vb. ile içerde bir 
yönetim terörü yaratmış , gerek Suriye’ye 
bakış  ve IŞİD ilişkileri anlamında Ortadoğu’da 
savaş tamtamları çalan, tüm  ülkeyi kaçak bir 
şantiyeye dönüştüren, rantsal dönüşüm ve afet 
yasalarıyla keyfi sürgünler yaratan, doğa katili 
bir siyasal organizasyonun seçimle ne derece 
geriletilebileceğinin de sınırlarını tariflemekte 
yarar olduğunu düşünmekteyiz.

Karamsar senaryolar hazırlama hastalığına 
tutulmadan fakat öngörü kabiliyetini de 
yitirmeden belirtmeliyiz ki ülkemizde savaş 
ve kriz ihtimallerin gizlenemediği, mücadele 
dinamiklerinin ise gelişmesinin kaçınılmaz olduğu 
bir süreçle karşı karşıyayız. 

Tüm bu gelişmeler ışığında odamız kentin, 
doğanın, derelerin ve yaşam alanlarının savunusu 
mücadelesinde iktidar ayrımı gözetmeksizin 
kamunun çıkarlarını koruma sorumluluğunu yerine 
getirmeyi sürdürecektir. 

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu  
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Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırma ve 
Uygulamaları Merkezi’nin düzenlediği I.  
Disiplinlerarası Ankara Atölyeleri ’nin beşinci 
toplantısı olan Ankara’da Kent Projeleri adlı 
atölye 5 Haziran Cuma günü saat 10:00-15:30 
arasında Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, 
R Salonunda düzenlendi. 

Atölye’de Erman Tamur’un Koleksiyonundan 
“Ankara Dereleri” ve İMO Ankara Şubesinin 
düzenlediği  “Ankara’nın Kayıp Dereleri 
Fotoğraf Yarışması”ndaki fotoğraflardan oluşan 
seçki sergilendi.

Atölye’ye İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi adına Ankara Su Çalışma Grubu başkanı 
Hasan Akyar ve Şube Sekreter Yardımcısı Erkal 
Tülek katıldı.

Atölye Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin açılış sunumu, 
katılımcıların değerlendirmeleri ile başladı ve 
Ankara’nın üç üniversitesinden kent projelerinin 
sunumu yapıldı, kente dair projeler tartışmaya 
açıldı. 

BÜLTEN ANKARA

Kayıp Dereler Sergisi 
Ankara Atölyeleri’nde

2014-2015 öğrenim yılında Gazi Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesini bitiren öğrenciler için 
17 Haziran 2015 günü düzenlenen mezuniyet 
törenine şubemiz de katıldı.

Beşevler Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Spor 
Alanı’nda yapılan törende İnşaat mühendisliği 
bölümü öğrencileri başlarına şubemizin hediye 
ettiği beyaz baretleriyle bulundular. 

Üniversite Rektörü ve Mühendislik Fakültesi 
Dekanının yaptığı konuşmaların ardından 
bölümünü ilk üç sırada bitiren öğrencilere 

diploma ve ödülleri verildi. Şubemiz adına 
Şube Sekreter Yardımcısı Erkal Tülek ilk üçe 
giren yeni mezun meslektaşlarımıza şube 
yayınlarımızdan oluşan bir set ve birer kol saati 
hediye etti.

Gazi Üniversitesi 
Mezuniyet Töreni
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İMO Ankara Şubesi Su Çalışma Grubu 
TARAFINDAN son günlerde Ankara’da yaşanan 
su baskınları ile ilgili 15 Haziran 2015 tarihinde 
açıklama yapıldı:    

 Geçtiğimiz günlerde Ankara çanağına 
düşen yağışlar kentin farklı yörelerinde 
ve semtlerinde su baskınlarına yol açmış 
bulunmaktadır. Su baskınları, bazı durumlarda 
ciddi yaralanmalara, sağlık sorunlarına ve 
maddi hasarlara neden olmuştur.

Burada sorulması gereken soru, neden 
son yıllarda bu tür su baskınlarının daha sık 
yaşandığı ve neden bu soruna kalıcı bir çözüm 
üretilip gerekli önlemlerin alınmadığı olmalıdır.

Bu güncel soruya yanıt vermeden önce 
şu temel kavram ve tanımların açıklığa 
kavuşturulması önem taşımaktadır.

Tanımlar ve Kavramlar:
-Su baskını, sel, taşkın farklı kavramlardır.
Sel doğal bir olaydır, tıpkı deprem gibi…
(Depremin olduğu alanlarda herhangi 

bir insan faaliyeti ya da yapısı yoksa deprem 
riskinden, deprem sonrası hasardan ve can 
kayıplarından söz edilebilir mi? Aynı şekilde 
selin kapladığı alana herhangi bir tecavüzünüz 
yoksa taşkın olur mu? Kayıp, zarar, ziyan 
gündeme gelebilir mi?)

Taşkın, sel sonucu oluşan akımın, bulunduğu 
havzayı akaçlayan (drene eden) akarsuyun 
normal yatağının dışına taşması ile çok daha 
geniş bir alanı etkisi altına alma olayıdır.

Su baskını ise, insan faaliyetlerinin sürdüğü, 
sürdürüldüğü mekânların (konut, otopark, 
alt-üst geçit, sanayi ya da ticaret alanları vb.) 
işlevlerini yerine getiremeyecek biçimde, gerek 
can ve gerekse mal emniyeti açısından sakıncalı 
ya da riskli durumların oluşmasına neden olan 

su ile kaplanmasıdır.
-Ankara’nın bulunduğu İç Anadolu bölgesi, 

uzun yıllar yağış gözlemleri incelenir ve 
istatistiki olarak analiz edilirse, özellikle Haziran 
- Ağustos aylarında yoğun sağanak yağışlarını 
aldığı görülür. Bu yağışlar ağırlıklı olarak 
‘konveksiyonel’ yağışlar olup, çoğu zaman 
küçük bir alana, kısa bir sürede çok şiddetli bir 
biçimde düşmektedir. Dolayısı ile Ankara’nın 
bir semtini ‘sular - seller götürürken’, yanı 
başındaki bir mahalleye ‘bir damla bile’ yağmur 
düşmemektedir. Bu doğaldır…

Asırlar öncesinden günümüze belirli 
döngüler içinde bu süreç benzer bir biçimde 
devam etmektedir!

-Su baskınının oluşması, daha doğrusu 
taşkın riskinin olması için, düşen yağışın akışa 
geçmesi gerekir. Akışa geçen bu su kütlesi 
de fizik kurallarına göre hareket eder. Yani 
yüksek kotlardan (rakımdan), alçak kotlara 
doğru. Akışa geçen su kütlesi, ana hat olarak 
en düşük yükseklikteki (hattı içtima dediğimiz) 
yataklarda, mecralarda, dere tabanlarında 
buluşur, çoğalır, kütlesini ve hızını artırarak 
yoluna devam eder. Kanallardan derelere, 
derelerden çaylara, çaylardan nehirlere, 
nehirlerden ırmaklara, ırmaklardan göllere ya 
da denizlere ulaşır…

Tüm bunlar doğal süreçlerdir. Bilimsel 
olarak açıklanabilmekte, bilinmekte ve daha 
da önemlisi öngörülebilmektedir. Ancak neden 
şiddetli sağanak yağışlarının ardından Ankara’yı 
su basmaktadır? Ankara’da taşkınlar neden 
yaşanmaktadır?

 Ankara’da Su Baskınlarının Nedenleri
Yanıt açık ve nettir: Ankara’nın genelde 

kentsel teknik altyapısı, özelde kentsel drenaj 

Ankara’da Son Günlerde 
Yaşanan Su Baskınları
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Ankara’da Son Günlerde 
Yaşanan Su Baskınları

sistemi (yağmursuyu ve pissu kanalizasyon ağı) 
yetersizdir. Sadece yetersiz değil, çağımızın 
teknik ve mühendislik yaklaşımına uygun bir 
altyapısı bulunmamaktadır.

Halen kentsel drenaj birleşik sistem ağırlıklı 
olduğundan, taşkın sırasında evsel atıksu ve 
pissular da yüzeye çıkmakta ve sel sularına 
karışmaktadır.

Son yıllarda yağışlardaki bazı düzensizlikler, 
belirsizlikler ve aşırılıkların genelde fosil 
yakıtların aşırı kullanımından, artan karbon 
salınımından ve iklim değişikliğinden 
kaynaklanabileceği de ileri sürülmektedir.

Bu genel nedenin yanı sıra Ankara özelinde 
son on, on beş yıldaki gelişmeler asıl belirleyici 
oluşmuştur. Şöyle ki;

-Ankara çanağı içerisinde yeşil alan 
azalmıştır,

-Yapılaşma gerek yatayda gerekse dikeyde 
çok büyük alanlar, mekânlar kaplamıştır,

-Bu yeni yoğunluğu olağanüstü artan 
alanların ulaşım, su, kanalizasyon, elektrik, gaz 
vb. ihtiyaçlarına koşut altyapı planlaması ve 
yapımı gerçekleştirilememiştir,

-Eski yeşil alanları binalar, kuleler, iş 

merkezleri vb.’nin çatıları örtmüştür,
-Toplu taşımanın değil, otomobillerin kenti 

durumuna dönmüştür,
-Bunun sonucu yeni yollar açılmış, her yol 

asfaltlanmış; açık toprak, akışa geçecek suyu 
emecek yeşil alan kalmama noktasına gelmiştir,

-Kaldırımlar yollara, yollar asfalta dönmüştür 
(sadece 2013 yılında Ankara Çanağına hizmet 
veren belediyelerin döktüğü asfalt 7 milyon 
500 bin tonu bulmuştur).

Bir diğer önemli nokta da;
Eğer derelerin, çayların, akarsuların üzerini 

kapatır, kesitlerini daraltır, altlarına beton döküp 
toprakla temasını engeller, üstünden yol geçirir, 
çevresini imara açarsan gün gelir SU (ki bu 
günler çok daha sık aralıklarla gelmektedir), 
kendi mülküne sahip çıkar, işgalcileri kovar hatta 
birikmiş alacaklarını da tahsil eder…

Durum bu kadar basittir!

Ankara’da yaşadığımız bu tür su 
baskınlarının da sorumlusu Yerel Yönetim ve 
buna bağlı ilgili İdare’dir.                                                  

  İMO Ankara Şubesi Su Çalışma Grubu
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BÜLTEN ANKARA



İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 
Türk edebiyatı eleştirmenlerinden aynı 
zamanda inşaat mühendisi olan Hüseyin 
Cöntürk’ün ölümünün 12. Yıldönümünde, 22 
Haziran 2015 Pazartesi günü anma etkinliği 
gerçekleştirdi.

Anma etkinliği Şube Başkanı Selim 
Tulumtaş’ın açılış konuşması ile başladı. 
Konuşmasına Hüseyin Cöntürk’ün kız kardeşi 
Şayan Nûrâniyân Cöntürk ile eşini ve tüm 
katılımcıları selamlayarak başlayan Tulumtaş, 
etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen 
İnşaat Mühendisleri Ankara Şubesi Su Çalışma 
Grubu’na ve Hasan Akyar’a, konuşmacılara 
teşekkürlerini iletti. İnsanlar için iki türlü 

ölümden bahsedilebileceğini, bunlardan birinin 
bedenen öldükleri zaman ve diğerinin ise onları 
hiç kimsenin anmadıkları zaman olduğunu 
söyleyen Tulumtaş, bu anlamda kitapları hala 
basılan, hakkında kitaplar çıkan, çalışmaları 
üzerine paneller düzenlenen ve meslektaşlarının 
onu andığı Hüseyin Cöntürk’ün hiçbir zaman 
ölmeyeceğini ve hala aramızda olduğunu 
belirtti.

Tulumtaş’ın konuşmasının ardından 
gerçekleşen söyleşide Hüseyin Cöntürk’ün yakın 
edebiyat çevresinden Bamberg Otto-Friedrich 
Üniversitesi Emekli Türkoloji Profesörü, Bilkent 
Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Semih Tezcan, “Eleştirmenin 
Arzusu - Hüseyin Cöntürk’ün Mektupları” 
Kitabını Hazırlayan Şerhh Dergi’den Eren Barış, 
Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi Yayın 
Kurulu Çalışma Arkadaşı İnş. Yük. Müh. İbrahim 
Helvacı ve İnşaat Mühendisleri Odası Çalışma 
Arkadaşı İnşaat ve Çevre Yüksek Mühendisi 
Hasan Akyar söz aldılar; Cöntürk ile olan 
anılarından, mütevazi ve dostane kişiliğinden, 
edebiyat ve eleştiri konusundaki anlayışından, 
Türk edebiyatı açısından önemi ve değerinden, 
İnşaat Mühendisleri Odası yayın çalışmalarından 
ve meslek yaşamındaki başarılarından söz edildi. 
Konuşmaların ardından salona söz verildi.

Hüseyin Cöntürk Ölümünün 
12. Yılında Anıldı

H A B E R
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Adı Soyadı
Aç parantez “doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl” 

kapa parantez!
Her şey o çizgide… Ne varsa orada…
Hüseyin Cöntürk, o çizgiye neler 

sığdırmamış ki. Biz meslektaşlarının bilmediği, 
farkına varmadığı, birlikte yaptığımız 
çalışmalarda öne çıkarmadığı ne kadar çok ilgi 
alanı ve farklı konularda uzmanlık derecesinde 
yapıtları, ürünleri varmış…

1918 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini İzmir’de yaptı. 1941 yılında İTÜ 
İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu. 
1942–1944 yılları arasında askerlik görevini 
yerine getirdi. 1945–1948 yılları arasında Tarım 
Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalıştı. 1948 
yılında girdiği Karayolları Genel Müdürlüğünde 
çeşitli görevlerde bulundu. 1952 yılında bir yıl 
süresince yol hidrolojisi eğitimi görmek üzere 
ABD’ye gönderildi. 1963 yılında Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi’ne geçti ve 1986 yılında emekli 
oluncaya dek burada müşavir olarak çalıştı. 
Hidroloji alanında birçok bilimsel çalışması 
bulunan Cöntürk, gerek yurtiçinde ve gerekse 
yurtdışındaki toplantılarda bildiriler sundu, çeşitli 
yerli ve yabancı mesleki dergilerde makaleleri 
yayımlandı. İnşaat Mühendisleri Odasınca 
düzenlenen Teknik Kongrelerin birçoğunda 
özellikle hidroloji ve mühendislik eğitimi üzerine 
bildiriler sundu. Türkiye Mühendislik Haberleri 
dergisinin Yayın Kurullarında yıllarca çalıştı.

‘Hüseyin Ağbi’mizin biz meslektaşları 
arasında bilinmeyen ve onu asıl “Cöntürk” 
yapan ise edebiyatçı kimliği. Mühendislik 
mesleği dışında geniş bir ilgi alanı olan Cöntürk, 
ülkemizde nesnel eleştiri anlayışının öncüsü 
oldu. 1958 yılında yayımladığı “Eleştirmeden 
Önce” adlı kitabıyla edebiyatımızda ilk kez 

eleştirinin kuramını ortaya koyarak bunu 
kitaplaştıran eleştirmendir. ‘Yeni Eleştiri’ 
anlayışı ile birçok eleştirmenden farklı olarak, 
Türk edebiyatı ve yazarlarını benimsediği bu 
kuram içinde değerlendirdi, yorumladı, eleştirdi. 
Eleştiri alanında ilk yazısını 1955 yılında 
yayımladı. Daha sonra “Çağının Şairi” (1960), 
“Turgut Uyar” (1961), “Günlerin Götürdüğü” 
(1962) ile “Behçet Necatigil ile Edip Cansever 
Üstüne” (1964) adlı kitapları yayımlandı. Ekim 
1963’te Turgut Uyar ve Asım Bezirci ile birlikte 
kurduğu ‘Dönem’ dergisini, Ocak 1966’da da 
‘Yordam’ dergisini yayın hayatına soktu. Büyük 
yankı uyandıran “Şairler Sözlüğü” başlıklı 
eleştirileri Dönem ve Yordam dergilerinde 
yayımlandı. Bu dergilerde ve o dönemin diğer 
yayın organlarında edebiyatın kuramsal ve 
güncel sorunlarıyla ilgili çok sayıda yazı yazdı.

Hakkında çeşitli dergi ve kitaplarda onlarca 
yazı bulunan Cöntürk, hayattayken Şiir Odası 
(sayı:8–9, 2000) ile Atlılar (sayı:5, 2000) dergisi 
onunla ilgili özel sayılar yayımladı. Ölümünden 
sonra, Ege Berensel tarafından derlenen iki 
ciltten oluşan “Hüseyin Cöntürk: Çağının 
Eleştirisi” 2006, Halûk Aker’in kitap haline 
getirdiği “Divan Şiiri Üstüne Denemeler” 
adlı eser 2013 yılında ve son olarak Eren 
Barış’ın kitaplaştırdığı “Eleştirmenin Arzusu 
Hüseyin Cöntürk’ten Halûk Aker’e Mektuplar 
(1968-2003)” 2015 Mayıs ayında Yapı Kredi 
Yayınlarından çıktı.

Kız kardeşinin 2003 yılında bağışladığı 
yaklaşık 4 500 kitap ve 30 koliden oluşan 
kesikler çağdaş kütüphanecilik anlayışı 
ile düzenlenerek Bilkent Üniversitesi 
Kütüphanesi’nin Özel Koleksiyon bölümünde 
“Hüseyin Cöntürk Kütüphanesi” adıyla 
ilgilenenlerin kullanımına sunuldu. Hüseyin 

BÜLTEN ANKARA

Hüseyin Cöntürk
(1918 - 2003)
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Cöntürk’ün kitapları, notları ve kesikleri, XIII. 
yüzyıldan günümüze en tanınmış eserlerden, 
çeşitli Türk edebiyat ürünlerine; edebiyat 
dünyasındaki her tür denemeden, Türk 
edebiyatı üzerine farklı bakış açılarından 
yapılmış araştırmalara; eski harfli eserlerden 
sözlüklere kadar çok yönlü ve kapsamlı 
kitaplardan oluşmaktadır.

 Hüseyin Cöntürk’ün mühendislik eğitimi, 
okul sonrası eğitim, teknolojik gelişmeler, 
çevre sorunları, mühendislikteki yeni kavramlar 
ve uygulamalar konularında yazdığı yazılar 
bugün hala güncelliğini korumaktadır. 
Özellikle hidroloji, su kaynakları ve hidrojeoloji 
konularında gerek ulusal gerekse uluslararası 
çeşitli toplantı, sempozyum ve kongrelere 
bildiriler sunmuş, makaleleri ilgili kuruluş ve 
meslek dergilerinde yayımlanmıştır.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın yayın organı 
olan “Türkiye Mühendislik Haberleri” (TMH) 
dergisinin yayın kurulunda 70’li ve 80’li yıllarda 
Hüseyin Cöntürk’le birlikte görev aldım. Onu, 
edebiyat çevrelerinde tanınan kimliği dışında 
bir meslektaş, iyi bir mühendis, bir yayıncı, bir 
eğitmen olarak işini seven, çevresine duyarlı, 
toplumsal konularla yakından ilgili, bir bilim 
adamının titizliği ve sorumluluğuyla üstlendiği 
görevleri yerine getiren bir “fikir işçisi” ve 
uygulayıcısı olarak tanıdım.

O dönem boyunca yaptığımız yüzlerce 
yayın kurulu toplantısından sadece birine 
katılamadı. Bu olağandışı durumun mutlaka çok 
önemli bir nedeni olmalıydı. Ciddi bir rahatsızlık 
geçirdiğini öğrenip evinde ziyaretine gittim. 
Kapıda karşıladı, solgun ve bitkindi. Bana; 
“çiçek ve çörek getireceğine beni iyileştirecek 
bir söz bul” dedi.

12 Eylül dönemi, belli bir saatten sonra 
sokağa çıkma yasağı var. Bir yayın kurulu 
toplantısı uzadı, evlerimize dönmek için sınırlı 
bir zaman kalmış ancak gündemi bitirememişiz. 
Oda’dan hemen ayrılmamız gerekli. “Yarın TMH 
Dergisi matbaada olmalı. İşimizi bitirmeden 
gidemeyiz” dedi. Kaldık. Çalışmaya devam 
ediyoruz. Tan ağarırken birden kapı şiddetle 

vuruldu. Pencereden güvenlik güçleri araçlarının 
ışıldaklarından yansıyan güçlü ışıklar odanın 
duvarlarını yalıyor. En önde kapıya vardı ve açtı. 
Silahları üzerimize doğrultulmuş ‘tam teçhizatlı’ 
askeri O karşıladı.

Seksenli yıllar, haberlere sansür var. O 
zamanlar iletişim araçları sınırlı, bir TRT var bir 
de dağıtım öncesi denetlenen günlük gazeteler. 
Ne yerli başka radyo yayını, ne farklı TV kanalı, 
ne internet, ne e-posta. Doğru bilgiye ulaşmak 
olanaksız… Evinde geceleri yabancı radyoları 
izler, buralarda yayımlanan Türkiye ile ilgili 
haberlerin birer özetini titizlikle daktilo ettikten 
sonra yayın kurulu toplantılarına getirirdi. 
Çalışkan, verdiği sözü tutan, dürüst, kendini 
didikleyen ama kendisiyle barışık, hataları ve 
yetersizlikleri görüp uyaran ama baskı kurmayan 
bir kişi idi.

“Bir derginin yayınlanamamasının nedeni 
hiçbir zaman parasal sıkıntılar ya da teknik 
sorunlar değildir. Dergi, asıl yayımlanacak yazı 
olmamasından, bulunamamasından kapanır”; “Bir 
metni okuma donanımına sahip olmak, yazılanları 
anlama bilgisine ve sabrına sahip olmak demektir”; 
“Yayımlanacak bir yazının içeriği, ortaya koyduğu 
tez ve yeni yaklaşımlar elbette önemli. Ancak 
bunun sunuluş biçimi, yazının puntosu, karakteri, 

Hüseyin CÖNTÜRK
1918-2013

H A B E R

iMO ANKARA ŞUBESİ
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sayfa düzeni ve tasarımı da okuyucuyu rahatsız 
etmemeli, ilgisini çekmeli”. “Figüran da olsa bir 
oyunda rol almak gerekli ve bu şerefli bir iştir”. 
TMH Yayın Kurulu toplantılarımızda bu sözlerini bir 
kenara not etmiştim. 

Nadir de olsa evine davet ettiği de olurdu. 
Bir keresinde, “Sana bir eser dinleteceğim” 
dedi ve pikabına bir 33’lük plak yerleştirdi. 
Klasik Batı müziği esintileri olan ancak ‘eğitimli 
kulaklarıma!’, daha doğrusu güdülü ses ve tını 
dizisi algı ve alışkanlıklarıma rahatsızlık veren 
bu uzun parçayı sabırla dinledim. Sonunda, 
“Schoenberg’ten bir beste. Atonal müziğin 
en önemli temsilcilerinden biridir kendisi” 
dedi. Ardından son zamanlarda atonal olarak 
nitelenebilecek birçok kısa eser bestelediğinden 
söz etti. Hatta kütüphanesinin bir köşesinde 
notaya aldıklarının yer aldığı kâğıt yığınlarını 
da gösterdi.  Başkaca dosyalarda biriktirdiği 
çağdaş Amerikan şairleri ve şiirleri üzerine 

yazdığı onlarca makalesini de benimle paylaştı…   
Divan Edebiyatı, Tasavvuf Edebiyatı, Çağdaş 

Amerikan şiiri, Klasik Batı müziği, atonal müzik, 
gibi geniş ve çeşitli ilgi alanları olan Cöntürk, 
gerek düzenli, alçakgönüllü, savurganlıktan 
uzak yaşamıyla, gerekse ilkeli, titiz ve disiplinli 
çalışmalarıyla örnek aldığımız bir büyüğümüzdü.

Ankara’nın hangi kahvehanesinde hangi 
saatte en iyi çayın demlendiğini O bilirdi… 
Emeklilik yıllarında evinden çok kahvelerde 
okumayı ve çalışmayı yeğler, her yaştan 
dostlarıyla kahvelerde buluşmayı severdi. 
Yanında bulundurduğu kitap, dergi ve notlarını, 
özellikle boş kâğıtları her zaman omzuna astığı 
zembili içinde taşırdı. Kısa, sık ve hızlı adımlarla 
yürürdü; Hafif Piyade!  

22 Haziran 2015, O’nun aramızdan 
ayrılışının 12. yıldönümü…

Işıklar içinde ol “Hüseyin Ağbi”!

Ankara’nın 
hangi kahveha-
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yeğler, her 
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İnşaat Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi Çalışma 

hayatınızda karşılaştığınız 

sorunların çözümüne 

yardımcı olabilmek amacıyla 

hukuk danışmanlığı hizmeti 

vermeye başlamıştır. Uzman 

hukuk danışmanımız 

Çarşamba günleri saat 13.00 

ve 18.00 saatleri 

BÜLTEN ANKARA

arasında şubemizde 

bulunacak olup, sorunlarını 

söz konusu günlerde 

hukuk danışmanımıza 

şahsen iletebileceğiniz 

gibi imoankara@imo.org.tr 

adresine mail atarak ya da 

0 312 294 30 66 numaralı 

telefondan ulaşarak da 

bildirebilirsiniz. 

Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz Başlamıştır



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih 
GÖKÇEK’in şikayeti üzerine, Mimarlar Odası 
Ankara Şube Başkanı Sayın Tezcan KARAKUŞ 
CANDAN’a açılan hakaret davasına ilişkin 24 
Haziran 2014 tarihinde basın açıklaması yapıldı:

Duyduk ki; İ. Melih GÖKÇEK (Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı), Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanı Sayın Tezcan KARAKUŞ CANDAN’ın 
bir açıklamasını kendisine hakaret olarak görüp 
savcılığa şikayette bulunmuş, Savcılık da bunun 
üzerine Sayın CANDAN’a hakaret davası açmış. 

Bizler biliyoruz ki; TMMOB, Oda, Şube, 
Temsilcilik Yönetimlerinin kamuoyu ile 
paylaştığı düşünceler Birliğimiz bütünlüğünde 
Birliğimizin görüşü ve kolektif vicdanımızın 
sesidir. Kamusal çalışmanın ne anlama geldiğini 
bilmeyenler, dar pencerelerinden parmakları ile 
bireyleri hedef göstermeyi kahramanlık olarak 
görenler elbette ki bu anlayışın ne anlama 
geldiğini anlayamazlar. Yine de anlatmak bizim 
kamusal görevimiz. 

Bizler, Sayın CANDAN tarafından yapılırken 
dinlediğimiz, katıldığımız ve onayladığımız 
açıklamanın metnini bir kez de bu gözle 
tekrar dikkatle okuduk. Ve gördük ki biz bu 
açıklamaya ilk yapıldığı gün olduğu gibi yine 
katılıyor ve onaylıyoruz. 
Bu nedenle söz konusu açıklamayı tekrar 
yazıyor ve altına imzalarımızı atarak 
sahipleniyoruz.
Aşağıdaki açıklamayı biz yaptık…

“Hükümet sözcülerinin parsel parsel kenti 
sattığını 80 milyona ilan ettiği Melih Gökçek 
kamu düzenini bozmakla bizleri suçlamasın, 

Dünya Tiyatrolar Gününde bunun bize tebliğ 
edilmesini çok manidar bulduk. Bir düzeni 
bozduğumuz ortada; parselasyon ve rant 
düzenini bozuyoruz.

“Kamu düzenini bozan hukuku çiğneyen, 
mahkeme kararlarını uygulamayan, 
parselasyon paylaşımına girenler, kamu düzeni 
diye bir şey bırakmadılar. Kamu düzenini 
bozanlar ile kamu yararına çalışanları cümle 
alem bilmektedir.

“Arınç da bunun itirafçısıdır. Kimin bu ülkeyi 
sevdiğini, kimin insanların sağlıkla kentlerde 
nefes alması için mücadele ettiğini, kimin iyi 
kimin kötü olduğunu, kimin memleket kimin 
rant için çalıştığını herkes biliyor. Alnımız 
açık, şeffafız, 8 Haziran’da değil, şimdi 
konuşuyoruz”

Basına, kamuoyuna ve ilgililerine saygı ile 
duyurulur.

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Başkanı Ebru Akgün Yalçın

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi Başkanı Recep Vadı

İçmimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Emrah 
Kaymak

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Başkanı Selim Tulumtaş

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Başkanı Erkin Etike

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Başkanı Sadettin Özkalender

Şehir Plancıları Odası Ankara ŞubesiBaşkanı 
Emre Sevim

O Açıklama Bize Ait…

10 
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O Açıklama Bize Ait…
Ankara 5. İdare 
Mahkemesi’nden Örnek Karar
Ankara 5. İdare Mahkemesi 20 Haziran 2015 tarihinde verdiği kararla, TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Ana Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin, Resmi Gazete’de 
yayımlanması talebinin Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce uygun 
bulunmamasına dair işlemin yürütmesini durdurdu.

Bilindiği gibi, 2014 yılında İMO Ana Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de 
yayımlanmak üzere TMMOB tarafından 2 Aralık 2014 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiş ancak 
Başbakanlık hukuka aykırı olarak Yönetmelik değişikliğinin yayınlanıp yayınlanmayacağını Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na sormuş ve nihayetinde Bakanlığın olumsuz görüş vermesi nedeniyle 
değişikliğin yayımlanmaması yönünde karar verilmişti.

TMMOB, adı geçen Yönetmelik değişikliğinin yayımlanmaması üzerine 6 Şubat 2015 tarihinde 
konuyu yargıya taşımış, Başbakanlığın bu uygulamasının hukuk dışı olduğunu belirterek yürütmenin 
durdurulmasını talep etmişti.

Nitekim Ankara 5. İdare Mahkemesi İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yönetmeliğin, Resmi Gazete’de yayımlanmamasına dair işlemin yürütmesinin 
durdurulmasına 20 Haziran 2015 tarihinde karar verdi.

5. İdare Mahkemesi, “Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; 
uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. Maddesi 
uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulması” şeklinde karar vererek, Yönetmeliğin 
yayımlanmasının önüne çıkarılan hukuk dışı uygulamaya izin vermedi.

VEFAT

1946 Vağaver doğumlu, 1968 İstanbul Teknik Okulu mezunu 
5997 sicil numaralı üyemiz REMZİ MERAL hayatını kaybetmiştir. 

Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

BÜLTEN ANKARA



19-20 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da 
yapılacak 4. Su Yapıları Sempozyumu’na 
hazırlık amacıyla düzenlenen Su Yapıları 
Çalıştayı 20 Haziran 2015’te Tunceli’de toplandı. 
Çalıştayda, “Çevresel ve Sosyal Etkiler” ve 
“Planlama, Projelendirme ve İşletme Esaslı 
Yaklaşımlar” konuları ele alındı.

Çalıştaya, İMO Yönetim Kurulu üyeleri, İMO 
Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş ve 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş, 
İMO Diyarbakır Şube Başkanı Turan Kapan ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, İMO Şube Başkanları 
ve yönetim kurulu üyeleri ile İMO Su Yapıları 
Kurulu’ndan Prof. Dr. Türkay Baran, Doç. Dr. 
Şahnaz Tiğrek, Murat Gökdemir ve Ahmet 
Göksoy, Batman Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Düzgün Çakırca, Gaziantep Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Nermin Şarlak, Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yalçın Özdemir, 
Tunceli Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Bul, 
Avukat Barış Yıldırım ile çok sayıda inşaat 
mühendisi ve akademisyen katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İMO 
Diyarbakır Şube Başkanı Turan Kapan, İMO’nun su 
politikaları ve onun bir parçası olan su yapılarıyla 
ilgili olarak bilimsel etkinlikler düzenlediğini 
bölgenin doğasının, dokusunun tehdit altında 
olduğu şu günlerde Çalıştay için Dersim’in 
seçilmesinin önem arz ettiğinden söz etti.

Açılışın ardından katılımcılara seslenen İMO 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Şükrü Erdem, 
Milli Park ilan edilen Munzur Vadisi’nin birçok 
canlıyı barındırdığı ve can suyu gibi bölgeye 
can getirdiğini belirterek, baraj ve HES’lerin 
bölgenin doğasına zarar vereceğini söyledi.

Konuşmasında su yapılarının denetimi üzerinde 
duran İMO Yönetim Kurulu II. Başkanı Şükrü 
Erdem, “Su yapıları ile denetim ilişkisi birkaç 
nedenle önemlidir. İlki kamunun, kamusal 
hizmetlerden uzaklaştırılması doğrultusunda 
yeni bir adım daha atılmış, zincire bir halka 
daha eklenmiştir. İkincisi ise denetimin ruhuna 
uygun olmayan bir ilişkinin açığa çıkmış 

Tunceli’de ‘Su Yapıları 
Çalıştayı’ Düzenlendi

H A B E R



13 

TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

DÜZENLEYEN
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ANTALYA ŞUBESİ

OYMAPINAR BARAJI

1. DUYURU

Sempozyum Konuları
Havza Yönetimi
•	 Kentsel	ve	kırsal	su	yönetimi	ve	tahsisi
•	 Taşkın	kayıtlarının	ekonomik	analizleri
•	 Taşkın	ve	kuraklık	öngörü	çalışmaları
•	 İklim	değişikliği	ve	olası	etkileri

Planlama,	Projelendirme	ve	İşletme	
Esaslı	Yaklaşımlar
•	 Ulusal	ve	uluslararası	düzeyde	planlama	yönetim	
senaryoları	ve	kurgusal	yaklaşımlar

•	 Verilerin	paylaşımı	ve	teknik	değerlendirmesi
•	 Kurumlar	arası	veri	paylaşımı	ve	işletim	etkileşimi	
•	 Su	yapılarının	denetim	esasları	ve	yasal	
düzenlemeler	

•	 Su	kullanımı	ve	kayıplar

Teknik	Çözümler,	Değerlendirmeler	
•	 Hidrolik,	elektromekanik,	sismik,	geoteknik	ve	
yapısal	tasarımlar	

•	 Sayısal	ve	fiziksel	modellemeler	ve	uygulamaları

Suların	Yasal	ve	Uygulama	Esasları	
Açısından	Değerlendirilmesi
•	 Ulusal	ve	uluslararası	su	politikaları
•	 Su	yönetiminin	yasal	yapılanması
•	 Su	Kanunu
•	 Su	yönetiminde	yerel	yönetimler-merkezi	yönetim	
etkileşimleri

Çevresel	ve	Sosyal	Etkiler
•	 Teknik-Çevresel	etkileşim	
•	 Suyun	nicel	ve	nitel	değişimleri	
•	 Hidro-Elektrik	Santraller	(HES)	ve	nüfus	hareketliliği	
-	kültürel	değişim	

•	 Doğal	dengenin	korunması
•	 Sürdürülebilirlik

Geçmişten	Geleceğe	Su	Yapıları	
•	 Vaka	analizleri
•	 İyi	ve	kötü	örnekler
•	 Yaşlanan	ve	atıl	durumda	bulunan	su	yapıları	ve	
olası	çözümler

Sempozyum	Takvimi

Sempozyum 
Sekreterya

15	Mayıs	2015
Bildiri	Özet	Gönderimi	İçin	Son	Gün

12	Haziran	2015
Bildiri	Özetleri	Değerlendirme	Sonuçlarının	İlanı

31	Temmuz	2015
Bildiri	Tam	metni	İçin	Son	Gün

18	Eylül	2015
Bildiri	Değerlendirme	Sonuçları	İlanı

02	Ekim	2015
Düzeltilmiş	Bildiri	Teslim	Tarihi

19-20	Kasım	2015
Sempozyum	Tarihi

TMMOB	
İnşaat	Mühendisleri	Odası
Antalya	Şubesi
Meltem	Mahallesi	3808	Sok.	No:	10		

07030	Muratpaşa	-	ANTALYA

Tel:	(0242)	237	57	27-3	hat	

Faks:	(0242)	237	57	31	

http://suyapilari.imo.org.tr

Sempozyum	E-posta
su@imo.org.tr

Tunceli’de ‘Su Yapıları 
Çalıştayı’ Düzenlendi

olmasıdır. Denetim firmasının denetlediği 
işverenle kurduğu ekonomik ilişki, işlevsel, 
sağlıklı ve sonuç alıcı bir denetim yapılmasının 
önünde engel teşkil etmektedir.” dedi.

Tunceli Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Bul 
ise toplantının Tunceli’de yapılıyor olmasının 
kendilerini onurlandığını belirtti.

Bul’un ardından Batman Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Şahnaz Tiğrek, “Hidroelektrik Tesislerinde 
Çevresel ve Sosyal Etkiler Olası Çözümler” 
konulu bir sunum yaptı. Avukat Barış Yıldırım, 
‘Dersim’in diğer illerle sınırlarını akarsuların 
belirlediğini’ ifade ederek, ‘Munzur Vadisi’ne 
daha üst bir koruma alanı oluşturmak için 1. 
dereceden doğal sit alanı kabul edilmesi için 
başvuruda bulunduklarını ve hukuki boyutuyla 
da kabul edildiğini’ kaydetti. ‘Dersim’de çıkan her 
suyun kutsal Dersim halkı için kutsal olduğunu’ 
söyleyen Yıldırım, ‘Bölgede mücadeleyi 
büyüterek halk ile beraber farkındalık yarattık. 
Mücadelemiz hukuki ve demokratik yollarla 
devam edecektir’ şeklinde konuştu.

Çalıştaya katılan akademisyenler ve diğer 
katılımcılar “Çevresel ve Sosyal Etkiler” ve 
“Planlama, Projelendirme ve İşletme Esaslı 
Yaklaşımlar” konuları üzerinde tartışma yürüttü. 
Çalıştayda ele alınan konular çerçevesinde dile 
getirilen görüş ve yaklaşımlar 19-20 Kasım 
2015 tarihinde Antalya’da yapılacak olan 4. Su 
Yapıları Sempozyumu’na götürülecek.

Çalıştayda söz alan İMO Ankara Şubesi Başkanı 
Selim Tulumtaş, kavramların önemine işaret 
ederek, suyu doğal kaynak olarak değil, 
doğal varlık olarak gördüklerini, bu varlığın 
kendiliğinden bir varlık olduğu ve bu nedenle 
kendine göre davranışı, hareketi olduğunu 
ifade ederek; varlığa olan saygı gereği teknik 
olarak her şeyi yapacağımızı düşünmenin hem 
insani ahlak, hem mesleki ahlak açısından 
olamaması gereken bir şey olduğunu belirtti. 
Tulumtaş sözlerine  İnşaat Mühendisleri Odası 
olarak teknik takiplerimiz, buna ilişkin aldığımız 
görevlerin devamı konusunda sıkıntılarımız 
olduğunu ve bunu göz önünde bulundurmamız 
gerektiğini ekledi.

19-20 Kasım 
2015 tarihinde 
Antalya’da ya-

pılacak 4. Su 
Yapıları Sem-
pozyumu’na 

hazırlık amacıy-
la düzenlenen 

Su Yapıları 
Çalıştayı 20 

Haziran 2015’te 
Tunceli’de top-
landı. Çalıştay-

da, “Çevresel ve 
Sosyal Etkiler” 
ve “Planlama, 

Projelendir-
me ve İşletme 

Esaslı Yaklaşım-
lar” konuları ele 

alındı.
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Tarihi Eserleri Güçlendirilmesi ve Geleceğe 
Güvenle Devredilmesi Çalıştayı Gaziantep’te 
yapıldı. 

1-2 Ekim 2015 tarihinde Erzurum’da yapılacak 
olan 5. Tarihi Eserleri Güçlendirilmesi 
ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi 
Sempozyumu’na hazırlık amacıyla 
gerçekleştirilen Çalıştayın açılışında bir 
konuşma yapan İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Ersan, tarihi eserleri görünür kılmak, 
kültür mirasımızı depreme karşı korumak 
amacıyla akademisyenleri, tarihçileri, inşaat 
mühendislerini, mimarları aynı zeminde 
buluşturmaya ve konuyu tartışmaya gayret 
ettiklerini belirtti.

İMO Yönetim Kurulu ve Gaziantep Şube 
Yönetim Kurulu ortak bir basın toplantısı 
düzenleyerek, Çalıştay oturumlarında ele 
alınacak konularla ilgili kamuoyu bilgilendirildi.

İMO Yönetim Kurulu üyeleri, İMO Gaziantep 
Şube Başkanı ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Gaziantep Vali Yardımcısı Mustafa Canarslan, 
Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı 
Latif Karadağ ile akademisyenlerin ve çok 
sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısının 
katıldığı Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan 
İMO Gaziantep Şube Başkanı Melih Meriç, 
ülkemizde tarihi yapı ve dokuları koruma 
konusunda bütüncül bir yaklaşımın olmadığını 
kaydederek, “Tarihi yapıların korunmasının 
anlamı eserin özünü korumaktır. Aksi takdirde 
birer maketten öteye anlam taşımazlar.” dedi.

Çalıştay açılışında katılımcılara seslenen İMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan, “Türkiye 

bir deprem ülkesidir. Elbette depremler ve diğer 
doğal afetler insanların can güvenliğini tehdit 
etmekle kalmıyor beraberinde bütün tarihsel ve 
kültürel mirası da yok ediyor. Sadece depremler 
değil tarih bilincinin yeterince gelişmemiş 
olması, savaşlar, ihmalkarlık, özensizlik, kötü 
kullanım gibi nedenlerle tarihi eserler adeta 
kaderlerine terk ediliyor. Depremler, İnşaat 
mühendislerinin tarihsel gelişime verdiği 
katkıyı yok eden bir tehlike olarak karşımızda 
durmaktadır.” şeklinde konuştu.

Gaziantep Vali Yardımcısı Mustafa Canarslan 
ise “Birçok konuda olduğu gibi trenin son 
vagonunun son kapısına yetişmek gibi bir 
anlayışımız var. Eserler tahrip edildikten 
sonra hassasiyetlerimiz oluşuyor. Önemli olan 
değerlerimizi korumamızdır. Bu anlamda 
bu çalıştay son derece önemlidir.” dedi. 
Gaziantep’in konu bağlamında özel bir konumu 
olduğunu belirterek konuşmasına başlayan 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Latif Karadağ, “Kentler kimlikleriyle 
anılıyor. Bu kimliği bizler oluşturuyoruz. Antep 

Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi 
ve Geleceğe Güvenle 
Devredilmesi Çalıştayı
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tarihi eserlerin korunmasında model kenttir.” 
diyerek, Çalıştay için Gaziantep’in seçilmesinin 
önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Ömer Alku tarafından yönetilen 
akademisyenler, Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
ve Büyükşehir Belediyesi Kudeb yetkililerinin 
sunumlarının gerçekleştirildiği başlangıç 
oturumundan sonra çalışma gruplarının 
oturumlarına geçildi. Birinci oturumda; Tarihi 
Eserlerin Depremselliği Yapısal Analizi ve 
Güçlendirilmesi ele alındı. Tarihi Yapılarda 
Sürdürebilirlik konusu ikinci oturumda 
değerlendirildi. Üçüncü oturumda, Tarihi 
Yapılarda Mevzuat ve Korumacılık İlkeleri, son 
oturumda ise Tarihi Yapılarda Yapı Sağlığı, 
Envanteri ve Uygulama konusu irdelendi.

Nevzat Ersan, 
tarihi eserleri 

görünür kılmak, 
kültür mirası-

mızı depreme 
karşı korumak 
amacıyla aka-
demisyenleri, 

tarihçileri, inşa-
at mühendisle-

rini, mimarları 
aynı zeminde 
buluşturmaya 

ve konuyu tar-
tışmaya gayret 

ettiklerini be-
lirtti.

Yürütücülüğünü İMO İstanbul Şubesi’nin 
üstlendiği 11. Ulaştırma Kongresi Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem 
Salonu’nda 27-29 Mayıs 2015 tarihlerinde 
gerçekleşti.

İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe’nin 
yaptığı konuşmayla başlayan Kongrenin 
açılışında İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 
Ersan ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu katılımcılara seslendi.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Şükrü Erdem, 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Bülent 
Tatlı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cihat 
Mazmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül 
Bildirici Suna ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Serap Dedeoğlu’nun katıldığı kongre üç güne 

yayıldı ve eş zamanlı düzenlenenlerle birlikte 
toplam 13 oturum gerçekleştirildi.
Dört çağrılı konuşmacının sunum yaptığı 
kongrede her oturumun son bölümü 
tartışmalara ayrıldı. Kongre, Forum bölümü ve 
kapanış konuşmalarıyla tamamlandı.

Kongrenin açılış bölümünde yaptığı 
konuşmayla “Çevre koruma e geliştirme 
üzerine kurulu olmayan, kentsel değerleri 
yok sayan, insanı odak noktasına almayan bir 
ulaştırma sisteminin sürdürülebilir” olmadığını 
ifade eden İMO İstanbul Şube Başkanı 
Cemal Gökçe, “Bugün İstanbul başta olmak 
üzere kentlerimizin var olan dinamikleri bir 
yenilenmeyi zorunlu kılmaktadır. Oysa bizdeki 
yenilenme ve dönüşüm konusu bütünlüklü 
bir planlamanın bir sonucu olarak değil, “rant 
eksenli” bir anlayışla eşdeğer bir hale gelmiştir. 

11. Ulaştırma Kongresi 
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Üstelik sadece mekansal ölçekte yapılan 
düzenlemeler de; ortak akıldan, estetikten, 
yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlikten oldukça 
uzak olmaktadır.” dedi.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan ise 
ulaştırma sorununun arka planında ekonomik-
politik tercihlerin yer aldığını, mevcut iktidarın 
tercihini insandan, doğadan, tarihi değerlerden, 
kentlilerin ortak kullanım alanlarının 
korunmasından yana kullanmadığına dikkat 
çekerek, “Kent içi ulaşımın spesifik sayılabilecek 
konularının Kongre programında yer almış 
olması inşaat mühendislerinin konuya ne kadar 
vakıf olduğunu göstermekle kalmamakta, aynı 
zamanda, kent içi ulaşım projeleri hazırlanma 
süreçlerine üniversitelerin, bilim çevrelerinin, 
meslek odalarının dahil edilmeyişinin nasıl bir 
yanlışa işaret ettiğini ortaya çıkarmaktadır.” 
şeklinde konuştu.

Kongrenin ilk oturumu Prof. Dr. Güngör 
Evren tarafından yönetildi. Bu oturumda, 
çağrılı konuşmacı Doğan Kuban “Bugünkü 
Yapılaşma ve Tüketim Parametreleri İçinde 
Ulaşım Rasyonel Bir Statüye Yerleştirilemez” 

ve yine çağrılı konuşmacı İsmail Şahin 
“Ulaştırma Planlaması ve Yatırımları Sorunsalı–
İstanbul’un Yaka Geçişleri Örneği” başlıklı 
sunumuyla yer aldı. Kongrenin 7. oturumunda 
çağrılı konuşmacı Haluk Gerçek “İstanbul 
Sürdürülebilir Ulaştırma ve Kentsel Gelişimin 
Neresinde?”, 10. oturumda ise çağrılı konuşmacı 
Zeynep Sindel Buket “İstanbul Kentiçi 
Ulaşımında Marmaray Projesinin Yeri ve Önemi” 
konu başlıkları ile yer aldı.

Oturumları Zerrin Bayrakdar, Ayhan Emekli, 
Ergun Gedizlioğlu, Füsun Ülengin, Halim 
Ceylan, İsmail Şahin, Emine Ağar, Nadir Yayla, 
İsmail Hakkı Acar, Bülent Tatlı, H. Onur Tezcan, 
Haluk Gerçek, Selim Dündar yönetti.

Kongrenin son günü yapılan Forum Güngör 
Evren, Cemal Gökçe, Ergun Gedizlioğlu 
yönetiminde gerçekleşti. “Ulaştırma Kararlarına 
Halkın Katılımının Sağlanması Gereği - Doğaya 
ve Çevreye Zararlı, Plan Dışı ve Yanlış Ulaştırma 
Kararlarına Karşı Hukuk Güvencesi” üzerine 
yapılan Forumda Mimarlar Odası Büyükkent 
Şubesi Sekreter Üyesi Ali Hacıalioğlu ve Avukat 
Taner Savaş söz aldı.

iMO ANKARA ŞUBESİ

İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Nevzat Ersan, 
Yönetim Kurulu 

II. Başkanı Şükrü 
Erdem, Yönetim 
Kurulu Sekreter 

Üyesi Bülent 
Tatlı, Yönetim 

Kurulu Sayman 
Üyesi Cihat 

Mazmanoğlu, 
Yönetim Kurulu 

Üyesi Ayşegül 
Bildirici Suna ve 
Genel Sekreter 

Yardımcısı Serap 
Dedeoğlu’nun 

katıldığı kongre 
üç güne yayıldı 
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düzenlenenlerle 

birlikte toplam 
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konuşmacının 
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Kamulaştırma Bilirkişilik 
Yetki Belgesi Kursu
Ankara’da 13-14 Haziran 2015 tarihlerinde, 
İMO Kongre ve Kültür Merkezi Güney Özcebe 
Salonu’nda Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, 
Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, 
İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ ve Trabzon 
illerinden 70 üyenin katılımıyla, Kamulaştırma 
Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu yapıldı.

Hakim Mehmet Şenol tarafından verilen 16 
saatlik kursta, “Kamulaştırmada tarihsel süreç 
ve 6830, 221, 2942, 4650, 5999, 6111 ve 6487 
Sayılı Kanun”, “Yeni Hukuk Muhakemeleri 
Kanunundaki bilirkişilikle ilgili düzenlemeler”, 
“5. ve 18. Hukuk Dairelerinin görevli olduğu 
iller ve davalar”, “Kamulaştırma ile ilgili dava 
türleri”, “Arsa kriterlerini düzenleyen Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme Kararı”, “Yapı Yıpranma 
Oranları Listesi”, “Endeks uygulama yöntemi”, 
“İmar-kadastro parsel dönüşümü”, “Kısmen 
kamulaştırma ve irtifak kamulaştırması”, 
“Acele el koymalar”, “Kamulaştırma ile ilgili 

son düzenleme 6487 Sayılı Yasa”, “Hukuki el 
atmalara ilişkin son durum”, “İmar Kanunundan 
kaynaklanan davalar”, “Kamulaştırmasız 
el atma davaları ve hukuki el atmadan 
kaynaklı davalar”, “Örnek olabilecek bazı 
maddi olayların karşılıklı değerlendirmesi”, 
“Kamulaştırma davaları ile ilgili örnek olabilecek 
raporlar” konuları anlatıldı.

Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan 
üyelere, Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi 
verildi.

BÜLTEN ANKARA

Şubemizce Haziran 2015 ayında toplam 2 kurs açıldı. Açılan bu kurslara toplam 46 üyemiz katıldı.

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Kursu
Eğitmen: İnş. Müh. Murat Karacaoğlu / 11 Haziran 2015

Proje Maliyet Yönetimi ve İş Programlama Kursu
Eğitmen: İnş. Müh. Özkan Öz / 15 Haziran 2015

Kurslar
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) olarak Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali 
Hakkan hakkında açılan dava ve verilen ceza ile ilgili 15.06.2015 tarihinde açıklama yapıldı:
     Bilindiği gibi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 2013 yılında yayınlarının bulunduğu depo 
basılmış, bandrolsüz olduğu gerekçesiyle kitapların dağıtımı yasaklanmış ve dönemin Mimarlar 
Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan hakkında dava açılmıştı.
     Dava açılmasına gerek olup olmadığına dair hukuki tartışmayı bir kenara bırakırsak, Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi’ne yapılan baskının, AKP iktidarının meslek odalarına dönük topyekûn 
saldırısıyla aynı döneme denk gelmiş olmasına dikkat çekmiş, baskını meslek odalarına dönük 
saldırının bir parçası olarak değerlendirdiğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık.
     Merkezi ve yerel yönetimlerin ve özelde de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin işlediği kent 
suçlarına karşı yürüttüğü hukuk mücadelesi ile kamuoyunda haklı bir ağırlık kazanmış olan Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi’nin “bandrolsüz kitap baskınının” ilk adresi olmasını o gün nasıl şaşırtıcı 
bulmadıysak bugün de baskınla başlayan “yargı” sürecinde dönemin Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanı Ali Hakkan’a verilen cezayı şaşırtıcı bulmuyoruz.
     Dönemin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan’ın, Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemesi 
tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırılmasını, ayrıca beş yıl meslekten men cezası verilmesini, beş yıl 
süreyle seçme-seçilme hakkının elinden alınmasını anlaşılabilir ve kabul edilebilir bulmuyoruz.
     Açık ki, meslek odalarının mevzuatını değiştiren, Oda-üye ilişkisini kesen, Odaları ekonomik 
açıdan kıskaç altına alan ve hepsinden önemlisi de Meslek Odalarını, kamu idaresinin karar ve 
tasarruflarını denetleme kanallarını kapatan siyasi iktidar, bütün bunlarla yetinmemekte, aba 
altından sopa göstermekten vaz geçip sopayı görünür biçimde kullanmaktadır.
     Ali Hakkan’a verilen cezanın bizim tarafımızdan izahı budur. Son birkaç yıldır yaşananlar, başka 
bir izaha da gerek bırakmayacak ölçüde açık ve nettir. Ali Hakkan’a adeta korsan yayıncı muamelesi 
yapmak ve cezalandırmak başka nasıl açıklanabilir ki?
     TMMOB’ye bağlı meslek odaları dayanağını Anayasa’dan alan, özel düzenleniş yasası olan kamu 
kurumu niteliğinde meslek örgütleridir. Meslek odaları kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerinde 
sunulan bildirileri kitaplaştırır ve üyelerine ücretsiz dağıtır. Aynı şekilde süreli yayınlar da üyelerine ücretsiz 
ulaştırılır. Meslek Odalarının yayın politikası meslek içi eğitim faaliyeti kapsamında değerlendirilir.
     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, TOKİ’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, DSİ’nin vd. 
depolarında, zamanında bandrolsüz basılmış kitapların var olduğu varsayım değildir. Çünkü adı 
geçen kamu kurumlarının, tıpkı Meslek Odaları gibi kitap, broşür, süreli yayın vb. ürettiği ve bunları 
ücretsiz olarak dağıttığı bilinmektedir.
     O halde geriye tek bir gerçek kalıyor: Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının tepkisi ve 
kararlılığı ile bir türlü gerçekleştirilemeyen değişikliklerin intikamı alınmak istenmektedir.
     Yargı bağımsızlığının yok edildiği bu kararla bir kez daha tescil edilmiştir.
     TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) olarak haksız yere ceza alan Ali Hakkan’ın yanında 
olduğumuzu, kararı politik baskıların sonucunda alınmış bir hukuk garabeti olarak gördüğümüzü 
kamuoyuna duyuruyoruz. 

Ali Hakkan Kararı: Yargı 
Bağımsızlığı Bir Kez Daha 
Ayaklar Altında!
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G ö r ü ş

Ankara Su Durumu Raporları’na ilişkin sorulan 
soruların başında, Ankara’ya içmesuyu sağlayan 
diğer tüm barajlardaki doluluk oranları yüzde 
yüze yaklaşırken Çamlıdere Barajı doluluk 
oranının neden %30’lar dolaylarında dolanıp 
durduğu hakkında…

Sorunun yanıtı aslında çok basit!
Ancak açıklaması zor, çünkü konu teknik 
ve mühendislik yaklaşımlarını, öngörülen 
kademelendirme öngörülerini, çeşitli istatistiki 
hesaplamaları ve ileriye dönük tahmin 
edilen arz/talep dengelerini bir bütün içinde 
değerlendirmeleri içeriyor. Çamlıdere Barajı’nın 
yer seçimi ve boyutlandırılması, ki bu 1968 yılı 
ve öncesi yürütülen mühendislik çalışmaları 
kapsamında irdelenen çeşitli alternatif çözümler 
arasından teknik ve ekonomik analizler ve 
yapılabilirlik (fizibilite) etüt ve hesaplamaları 
sonucunda verilen planlama kararına 
dayanmakta.

Söz konusu çalışmalar sonucunda 1969 yılında 
hazırlanan ‘Ankara İçmesuyu Master Planı’nda, 
Çamlıdere Barajı planlandığı ve projelendirildiği 
gibi inşaa edilmiş olup, yaklaşık 30 yıldır 
işletilmektedir.

Ankara İçmesuyu Master Planı
Adı geçen “Master Plan” halen yürürlükte. 
Planın hedef yılı 2032...
Ve henüz planda öngörülen tesislerin 
yatırımları tamamlanmadı. Son aşamanın birinci 
kademesinin inşaatı halen sürüyor! Bu son 
aşama; Gerede Sistemi...

2004 yılında bu sistemin yatırımı için Japon 
Devlet Kredi Kuruluşundan (o zamanki 

kısaltılmış adıyla JBIC) projenin inşaatının 
toplam yatırım tutarı kadar kredi bulunmuş, 
taraflarca parafe edilmiş ancak imzalanmasına 
ramak kala (ki 2004 yılı 12 Mart günü 
Hazine Müsteşarlığının Mavi Salonunda 
yapılacak bir törenle imzalanacakken) kredi 
anlaşmasında taraflardan biri olan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı 09 Mart 
günlü yazısı ile bu krediyi istemediğini, 
Ankara’nın onlarca yıl ek bir su kaynağına 
ihtiyacı olmadığını, dahası belediye olarak 
önceliklerinin “METRO” yatırımları olduğunu 
ve özkaynaklarını kentsel toplu taşımaya 
ayıracaklarını, dolayısı ile yeni bir kredi geri 
ödemesi yükü altına giremeyeceklerini gerekçe 
göstererek reddetmiştir. Ayrıca, Gerede Sistemi 
formülasyonunu da doğru bulmadıklarını, 
söz konusu yatırımı daha sonra doğrudan 
kendilerinin yapacaklarını belirtmişlerdi.

Birkaç yıl sonra 2007’de yaşanan kuraklık 
gerekçe gösterilerek, hem mühendislik, hem 
planlama ve hem de uygulama yüzkarası 
KIZILIRMAK’tan Ankara’ya Su Getirme Projesi 
oldubittiye getirilerek 2008 yılının ikinci 
yarısında işletmeye alınmıştır... 

Soruya dönecek olursak; Çamlıdere Barajı, 
aslında sadece kendisi değildir.
Adı yukarıda anılan Master Plan’da yer aldığı 
gibi sadece kendi havzasından gelecek suları 
depolayacak biçimde projelendirilmemiş olup 
öngörülen Gerede Sistemi’nden aktarılacak 
suları da depolayabilecek biçimde ele alınmıştır.

Çamlıdere Barajı’nın yüksekliği, depolama 
hacmi, Aktif hacmi, Ölü hacmi vb. ölçütler 
de dikkate alınarak Gerede Ulusu deresinden 

Çamlıdere Barajı 
Neden Hiç Dolmuyor?
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Çamlıdere Barajı 
Neden Hiç Dolmuyor?

aktarılacak (ki bu miktar önce yılda 320 
milyon metreküp olarak belirlenen (ancak 
projesinde yapılan son revizyonlarla 230 
milyon metreküp), Filyos havzası sularını da 
kapsayacak biçimde boyutlandırılmıştır.

Çamlıdere Barajı şu anda sadece kendi 
havzasından gelen suları depolamakta olup 
çeyrek yüzyılı aşan bir süredir yılda yaklaşık 
150 milyon metreküp hamsuyu uzun bir isale 
hattı ve hat üzerinde yer alan mevcut T1, T2 
ve meşhur KINIK Tüneli aracılığıyla (ki bu ana 

iletim hattı da Gerede Sisteminden eklenecek 
sular da dikkate alınarak boyutlandırılmış 
ve inşaa edilmiştir) Ankara İvedik Arıtma 
Tesislerine cazibeyle (pompajsız yani enerji 
gideri olmaksızın) aktarmaktadır.

Yani, yapımı sürmekte olan Gerede Tüneli 
(ki boyu yaklaşık 32 kilometre olan ve 
tamamlandığında dünyanın en uzun içmesuyu 
tüneli olacak) işletmeye alınıncaya, Filyos 
havzası sularını aktarıncaya kadar, mevcut 
Çamlıdere Barajında ne su seviyesi artacak, ne 
de bu güne kadar olduğu gibi tam dolu hale 
gelecektir.

Bu durum doğaldır ve bizler için beklentilerimiz 
içindedir...

Mevcut haliyle Çamlıdere Barajı, maksimum 
depolama hacminin sadece dörtte biri 
ile hizmet vermektedir. Gerede Sistemi 

tamamlanıp işletmeye açıldığında tam kapasite 
ile çalışacak, yağışlı dönemlerde zaman zaman 
% 100 doluluk oranlarına ulaşabilecek ve 
Ankara’nın 2030’lu yıllara kadar içme, kullanma 
ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Sonuç yerine;
Böylece, Kızılırmak hamsuyuna gerek de 
kalmayacak, Kesikköprü Barajı-İvedik Arıtma 
Tesisi arasında yer alan 3 paralel hat olarak 
130’ar kilometre uzunluğundaki isale hatları, 
toplam hacimleri 202 000 metreküpü geçen 

10 adet büyük su deposuna ve 5 ayrı konumda 
bulunan devasa pompa istasyonları kadük 
olacak, ve 
-Kıt kaynakların nasıl savurganca tüketildiğinin,
-Ankara’nın asıl öncelikli sorunları yerine nasıl 
heba edildiğinin,
-Mühendislik ilke ve uygulamalarına nasıl bir 
kötü örnek olduğunun,
-Belirli kesimlere ve sektörlere nasıl bir 
büyük rant kapısı açıldığının ve halen 
sürdürüldüğünün,
bir bölümü (büyük çaplı boruları, vanaları, 
tahliyeleri vb.) toprak altında,
bir bölümü (devasa depoları, pompa 
istasyonları, maslakları vb.) yer üstünde olmak 
üzere bir ‘ucube abide’ olarak mühendislik 
ve su yapıları tarihinde ibretle haklı olduğu 
konumu taçlandıracaktır...

Başta değindiğimiz gibi; “Sorunun yanıtı 
basit”...
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Ankara Kentsel Bölgesi için Trafik Güvenliği 
Trafik güvenliği Türkiye için düşük dozda ama 
her yerde yaşanan bir risk; ama toplamda her 
sene 3500 civarında kişinin olay yerinde can 
verdiği bir gerçek. TÜİK tarafından yayınlanan 
Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri raporunda  
2013 yılında Türkiye’de yaşanan yaklaşık 160 
bin kazada 3685 kişinin kaza yerinde öldüğü 
ve yaklaşık 275 bin kişinin çeşitli derecelerde 
yaralı olarak kaydedildiği görülmektedir. Bu 
kazaların illere dağılımına bakıldığında Ankara 
ilimizde toplam 11883 kazada toplam 160 
kişinin öldüğü ve 19327 kişinin yaralandığı 
görülmektedir. Kentsel alana düşen kazaları 
tam olarak göstermese bile, 120 ölüm ve 17655 
yaralanmanın  polis bölgesinde (jandarma 
kapsamı dışında) olduğu noktasından yola 
çıkarak kentsel bölgelerde ciddi sayıda ölümlü 
ve yaralanmalı kazalar olduğunu görebiliriz. 

Trafik güvenliği sağlamak bu alanda çalışan 
bizim gibi mühendisler başta olmak üzere bir 
çok profesyonelin sorumluluğunda; ama ne 
yazık ki trafik güvenliği tek bir meslek grubu 
ya da idari yapının sağlayabileceği bir hizmet 
değil. Dünya da kabul gördüğü haliyle,

“5E- Engineering (Mühendislik Uygulamaları), 
Evaluation (Değerlendirme), Education 
(Eğitim), Enforcement (Denetim), 
Encourgement (Mevzuat)” 

boyutlarının hepsinin birlikte ele alınmasını 
gerektiren bir konu. Bu yaklaşımda, ulaştırma 
mühendislerinin katkı verebileceği alanlar 
genellikle “Mühendislik Uygulamaları” ve 
“Değerlendirme” konu başlıkları altında yer 
almakta. 

Şehirlerarası yollar genellikle yüksek hızda 
hizmet veren ana yolları olduğundan ve 
tek bir idari kurum (Türkiye’de Karayolları 
Genel Müdürlüğü) altında yönetildiklerinden, 
bu yollardaki trafik güvenliği konusu da 
bu idarelerin sorumluluğunda olmaktadır. 
Mühendis istihdamı yüksek olan bu idareler, 
genel uygulamanın bir parçası olarak tasarım, 
yapım ve bakım/onarım işlerinin yanısıra 
kendi karayolu ağlarında sistematik bir şekilde 
değerlendirme yapıp alınacak önlemleri 
belirlemeye çalışmaktadırlar. Değişik ülke ve 
idarelerin geliştirdiği  “Karayolu Trafik Güvenliği 
Programı” uygulamalarının temelinde de 

1. Tasarım aşamasında trafik güvenlik 
denetlemesinin yapılması

2. Yol kullanıma açılmasından sonra kaza 
verilerinin toplanması

3. Yol ağı üzerinde belirlenen kesim 
ve elemanlarındaki kaza dağılımlarının 
değerlendirmesi 

4. Belirlenen kaza kara noktalarında yol 
güvenlik teftişlerinin yapılması

5. Kaza ve sonuçlarını azaltacak önlemlerin ve 
mühendislik uygulamalarının geliştirilmesi

aşamaları yer almaktadır. 

Büyüşehir Yasası ve buna istinaden çıkartılan 
“Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) 
Yönetmeliği” hızla büyüyen kentlerimizdeki 
ulaşım sorunlarını çözebilmek için yerel ve 
ortaklar arası iletişimin kurulmasını sağlayacak 
bir idari yapı kurmayı hedeflemekle birlikte, 
kentsel yerel yönetimlerin trafik güvenliği 

Ankara Kentsel 
Bölgesi için Trafik Güvenliği 
Değerlendirmesi
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Ankara Kentsel 
Bölgesi için Trafik Güvenliği 
Değerlendirmesi

sorumlulukları konusunda ne yapması 
gerektiğine dair hiç bir detay ve trafik güvenliği 
konusunda uzman bulundurma zorunluluğu 
içermemektedir. Kaldı ki son düzenlemeler 
sonrasında, bütün il sınırları içindeki trafik 
yönetim kararlarının UKOME gündemine 
gelmesinden sonra, çok yoğun gündemlerle 
çalışan bir yerel yönetim organına dönüşmüştür. 

Oysa, kentsel bölgelerimizdeki trafik 
güvenliği konusu şehirlerarası trafik güvenliği 
kadar önemli olmakla birliktebirçok açıdan 
yönetilmesi daha zor bir sorundur. Bunun 
başlıca sebepleri,

i. kentlerimizin sürekli ve hızlı bir değişim 
içinde olmaları

ii. kentsel trafik güvenliği konusunun 
şehirlerarası trafik güvenliğine göre çok daha 
karşamaşık olması,  

iii. kentsel ağ içinde çok farklı amaçlar için 
tasarlanmış yolların (ana arterler, toplayıcı/
dağıtıcı yollar, erişim yolları) birbiriyle çok fazla 
noktada kesişmeleri,

iv. güvenlik esaslarına göre yapılmamış şehir 
planlamasından kaynaklanan sorunlu yol 
sınıflandırması (kademelendirmesi) ve bunun 
sonucu yaşanan kentsel hız yönetimi sorunları,

v. kentsel alanlarda şehirlerarası yollarda 
olduğu gibi, sistematik bir şekilde trafik 
güvenliği programı geliştirecek ve uygulayacak 
bir yapının ve idari sorumlunun bulunmayışı,

vi. yasal mevzuatta da yeterli detayın ve 
tanımıkn olmamasından kaynaklanan boşluklar

yatmaktadır.  Kent trafiği içine özellikle 
yaya, bisikletli, motorsikletli gibi kırılgan yol 
kullanıcılarının olması,  kaza riskini ve kazalardaki 
ölüm ve yaralanmaları artıran bir etkendir. 
Buna ek olarak kent yol ağlarının çok uzun 
kilometreler ve çok fazla kesişim noktası (kavşak, 

köprülü kavşak, battı-çıktı, gibi) içermekte; 
ama buna rağmen, özellikle özel mülkiyetlerin 
kamulaştırılmasındaki sorunlardan dolayı 
standart ve güvenli yol tasarımı prensiplerinin ve 
projelerinin uygulanmasında zorluk ve sıkıntılar  
yaratmaktadır. Hızla kentleşen nüfus yapımızı 
ve hergün nerdeyse biraz daha büyüyen ya da 
dönüşüm geçiren kentsel yapımız var. Toplu 
taşımaya karşı giderek güç kazana özel araç ile 
ulaşım kentsel yol ağındaki trafik hacimlerini 
ve kaza sayılarını arttırmakta. Ayrıca büyüyen 
kentsel bölgelerdeki artan yolculuk mesafelerine 
karşın kısıtlı seyahat süreleri, sürücüleri daha hızlı 
araç kullanmaya teşvik etmektedir. 

Tüm bu kentsel büyümeye ters oranda,hala 
çok sınırlı sayıda mühendis ya da  şehir plancısı 
istihdam eden belediye ve yerel yönetimler, 
hala geçmişte –daha küçük yapılarda ve 
daha az sayıda olan kentsel trafik yükleri 
altında – geliştirdikleri yönetim refleksleriyle, 
kentlerindeki  trafik güvenliği konusunda “trafik 
güvenliği programları” hazırlamak yerine, 
genellike noktasal uygulamalar yapmaya 
çalışmaktadırlar. Ayrıca, Avrupa Birliği Uyum 
Süreci kapsamında zaman içinde ülkemize de 
gelmesi gereken “yol güvenliği denetimi” ya 
da “yol güvenliği teftişi” gibi kavramlarınhenüz 
tanımının ya da mevzuatının olmadığıgöz 
önüne alınca, kentsel trafik güvenliğinin 
sorunun farklı boyutları ortaya çıkmaktadır. 

Şu ana kadar, benim bildiğim, hiçbir belediye 
kentsel trafik güvenliği analizlerini yapıp kaza 
sıcak/kara noktalarını belirleyip sistematik 
olarak bunların üstüne nasıl gideceklerine dair 
bir plan açıklamış değil (varsa öğrenmeyi çok 
isterim).  Ben, gerek Karayolu Trafik Güvenliği 
Kurulu (KTGK) ODTÜ Temsilcisi olarak görev 
yapmam ve gerekse trafik güvenliği konusunda 
meraklı bir kaç yüksek lisans öğrencisi ile 
çalışmamdan dolayı içinde yaşadığımız Ankara 
kentindeki trafik güvenliğini değişik zamanlarda 
farklı yönleriyle incelemiş bulunmaktayım. 
Bu çalışmalarımızın sonuçlarını her zaman, 
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Kaza Yeri  Kaza
Sayısı

 Yaralanmalı
KazaSayısı

 Yaralı
Sayısı

 Ölümlü
KazaSayısı Ölü Sayısı

Ankara Kentsel Bölgesi 20876 20665 31170 211 261
Ankara kentsel bölgesi 17315 17149 25327 156 196

Sincan-Etimesgut 2679 2660 4256 29 34
Çevreyolu civarı 882 856 1587 26 31

Şehirlerarası yollar 2266 2114 4977 152 205
Kırsal Kesim 1731 1694 3220 37 45

TOPLAM 24873 24473 39367 400 511

Ankara Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinin 
de bulunduğu KTGK toplantılarında,  her yıl 
yapılan Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum 
ve Sergisi ortamlarında paylaştık. Ama Ankara 
kenti için yapmış olduğumuz kaza analizleri 
ve değerlendirmelerimizin kısa bir özetini, 
gerek bu konuyla ilgilenen/ilgilenebilecek 
inşaat mühendisi arkadaşlarımızın gerekse 
diğer kentsel bölgelerdeki yerel yönetimlerin 
dikkatine bir kez daha sunmak istiyorum. 

Kentsel trafik güvenliği değerlendirmesi 
yapabilmek için öncelikle veri gerekmektedir. 
Literatürde senede 500’den az kaza olan 
bölgeler için verilerin elle işlenmesi mümkün 
olabileceği söylendiğinden, 2013 yılı verilerine 
bakıldığında hiçbir ilimizin kaza sayısının  –
sadece polis bölgesi kaza sayıları bile- bu limitin 
altında olmadığı görülmektedir. Bu yüzden 
de kentsel trafik kazalarımızın sistemik olarak 
ve mümkünse Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
ortamında incelenmesi gerekmektedir. 2008-
2010 yıllarında ait  Ankara ili kaza verilerinin 
sayıları (oluş yerine göre)  ve CBS ortamında 
dağılımı Tablo 1 ve Şekil 1’de görülmektedir. 
Şekil 1a’da görüleceği üzere daha az sayıda olan 
ölümlü kazalar şehirlerarası yollarda ve kentin 
belli bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Sayıları çok 
daha fazla olan yaralanmalı kazalarımız çok daha 
büyük bir alana yayılmaktadır (Kundakcı, 2013). 
Bu kazaların oluş yerlerine göre incelediğimizde 
yarısına yakının, kabaca çevre yolu ile sınırlı 
Ankara kentsel  bölgesi ve Sincan-Etimesgut 

Belediyesi sınırları içinde olduğu görülmektedir. 
Sadece Ankara kentsel bölgesinde yaşanan 156 
ölümü kazadan 71 tanesinin yaya kazası olduğu  
ve sadece yaralanmayla sonuçlanan kazalar 
içinde de en yüksek oranın gene yaya kazaları 
(6180 tane) olduğuna dikkat edilirse, kentsel 
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Tablo 1 Yıllara Göre Kaza Sayıları

iMO ANKARA ŞUBESİ
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yapabilmek için 

öncelikle veri 
gerekmektedir. 
Literatürde se-
nede 500’den 

az kaza olan 
bölgeler için 
verilerin elle 

işlenmesi 
mümkün olabi-

leceği söylen-
diğinden, 2013 

yılı verilerine 
bakıldığında 

hiçbir ilimizin 
kaza sayısının  
–sadece polis 
bölgesi kaza 

sayıları bile- bu 
limitin altında 
olmadığı gö-
rülmektedir. 

Bu yüzden de 
kentsel trafik 
kazalarımızın 

sistemik olarak 
ve mümkünse 

Coğrafi Bil-
gi Sistemleri 

(CBS) ortamın-
da incelenmesi 
gerekmektedir. 

Şekil 1: 2008-2010 Yılları Arasında Gerçekleşen Kazalar  
a) Ölümlü  b) Yaralanmalı Kazalar
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trafik güvenliğinde 
yaya güvenliğinin 
önemi açıkça 
görülmektedir. 

Bu genel 
değerlendirmeden 
sonrayapılması 
gereken, kaza 
risklerine paralel 
olarak “kaza kara 
noktası” belirleyip 
bu noktalarda 
önceliklendirme ve 
iyileştirme projeleri 
geliştirilmelidir.  
Kaza riskinin 
irdelenmesinde 
kabaca, bir bölgede 
yoğunlaşan 
toplam kaza 
sayısı, kavşaklarda 

toplam trafik hacmine (yıllık kaza sayısı/1 
milyon taşıt gibi) ya da kesimlerde toplam trafik 
hareketliliğinde (yıllık kaza sayısı/100 milyon 
taşıt-kilometre gibi) oranı dikkaet alınabilir. Bu 
oranlamanın temel amacı, bir yol elemanındaki 
kazaların sayısından, yüksek trafik hacmi ve/veya 
uzun yol kesimlerinin doğal etkisini arındırmak 
içindir. Ama ne yazık ki Ankara kentsel yol 
ağıiçin herhangi bir trafik hacmi ya da taşıt-
kilometre bilgisi olmadığı için çalışmalarımızda 
bu oranları elde edememekteyiz; o yüzden de 
Ankara kentinde kaza sayılarının yoğunlaştığı 
bölgelerde, kazaların trafik hacmi yüksek 
olduğu için mi yoksa trafik güvenliği açısından 
ciddi bir yapısal sorun olduğu için mi olduğunu 
söyleyememekteyiz. 

Buna rağmen, kaza verilerinin yoğunlaştığı 
bölgeleri belirlemek istersek CBS tabanlı  bir 
dizi analiz yapabiliriz. Örneğin, suç verilerinin 
dağılımını incelemek ve kümelendiği 
yerleri bulmak için geliştirilmiş CrimeStat 
programı ile Ankara kentsel bölgesi kazalarını 

incelediğimizde (Şekil 2), şehirlerarası 
yollarda kabul edildiği gibi,kaza noktaları 
arasındaki mesafe 1km’den fazla olmayacak 
ve bir kümede en az 3 ölümlü kaza olacak 
şartı ile bir kümeleme yapıldığında kentin 
daha çok ana arterlerinde kümelenmeler 
görülmektedir. Yaralanmalı kazalar 1km eşik 
mesafesi ve en az 20 kazalı kümeler olarak 
incelendiğinde Ankara kentinin hemen 
hemen yapılaşmış her yerinde belli oranda 
trafik kaza riski olduğu görülmektedir. Ama, 
kentsel bölgelerdeki yol ağlarının karmaşa 
ve yoğunluğu, şehirlerarası kaza kara nokta 
incelemelerinden genellikle kullanılan 1km 
birim yoldaki kaza benzeri bir tanımın,  kentsel 
bölgedeki ulaşım ağındaki sorunları tespit 
etmek ve mühendislik çözümü üretmek için 
çok da anlamlı olmamaktadır. O yüzden kentsel 
bölgelerde trafik güvenliği analizi yaparken çok 
daha kısa mesafelerdeki (kesimlerde) kazalar 
birbirleriyle kümelenmelidir. Mesela 100m 
mesafeden daha yakın kazalar kümelendiğinde 
Ankara kenti merkezinde ciddi iki kaza kümesi 
Kızılay Meydanı ve Ziya Gökalp Caddesi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Kazaların oluş şekillerine göre yapılacak 
ayrı analizler kaza sebebine dair daha çok 
bilgi taşıdığından, alınacak trafik güvenliği 
önlemlerinin belirlenmesinde de daha faydalı 
olabilir. Mesela gene 2008-2010 yılları arasında 
Ankara kentsel bölgesinde yaşanan yaya 
kazaları ve yaya olmayan kazalar ayrı ayrı 
kümelendiğinde (Şekil 3) yaya kaza sıcak 
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Şekil2: 2008-2010 
Yılları Arasındaki 

Kazaların oluşturduğu 
a) Ölümlü  b) 

Yaralanmalı Kaza 
Kümeleri (1km eşik 

mesafesi ile)

Şekil3:Kızılay bölgesinde2008-2010 Yılları Arasındaki Kazaların 
Oluşturduğu Kaza Sıcak Noktaları (100 m eşik mesafesi ile)
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noktalarının, genelde yaya hareketliliğinin çok 
yüksek olduğu Merkezi İş Alanı (MİA) olarak 
kabul edilen bölge civarında görülmektedir. 
Bunun yanısıra Etlik ve Keçiören bölgelerinin 
ve İvedik Caddesi üzerinde yaya kaza sıcak 
noktaları gözlemlenmektedir. Sadece araçların 
karıştığı yaralanmalı kazalar incelendiğinde, 
eski şehirlerarası yolların oluşturduğu ana 
arterlerimiz olan Eskişehir yolu (İnönü Bulvarı 
ve Dumlupınar Bulvarı boyunca), Konya yolu 
(Mevlana Bulvarı boyunca ), Samsun yolu 
(Turgut Özal Bulvarı) ve İstanbul yolu (Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı) üzerinde çok sayıda 
kaza sıcak noktası bulunduğu görülmektedir.

Tüm bu analizlerden görüleceği üzere, Ankara 
kentimizde trafik güvenliği arttırılacaksa 
herşeyden önce kentin planlamasında birçok 
kentimizde de gözlemlediğimiz “sadece erişim 
ve hız odaklı” kentsel yönetim ve planlama bakış 
açısından vazgeçilerek, “yaya ve araç trafiğininin 
güvenli işletildiği” bir bakış açısı benimsenmelidir. 
Bunun işletilebilmesi için, öncelikle,

•	 kentimizin trafik kazalarını düzenli olarak 
inceleyecek bir ekip kurulmalı,

•	 farklı kaza oluş ve sonuçlarını göz önünde 
bulundurarak 

•	 sistematik olarak kaza analizi yapılarak, 

•	 kentsel kaza sıcak noktaları tespit edilmeli;  

•	 belki de hazırlanan ulaşım ana planlarının 

bir parçası olarak trafik güvenliği planlaması da 
yapılmaldır. 

yaya kazalarının yoğunlaştığı bölgelerde,

•	 yaya önceliği yasal ve uygulama olarak ön 
plana çıkarılmalı,

•	 hız limitleri kesinlike 30 km/sa’in üstünde 
olmamalı, 

•	 bunu sağlayacak şekilde araç trafiğini 
sakinleştirme (diğer adıyla durultma)  odaklı 
mühendislik uygulamaları yapılmalı1,

•	  yaya yollarının kapasitesi ve kullanılabilirliği 
incelenmeli, 

yüksek yüksek hız koridoru olarak kullanılacak 
ana arterler üzerinde,

•	 yaya hareketini teşvik edecek arazi kullanımı, 
ulaşım hizmet ve uygulamalarından kesinlikle 
kaçınılmalı; bunların kaçınılmaz olduğu 
noktalarda yaya hareketi yaratacak (otobüs 
durağı, alışveriş merkezi, vb) noktalarında 
önünde cep ya da servis yolu tasarlanmalıdır,

•	 yandan çarpışmaların çok olduğu noktalarda, 
hız limitleri,  Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
önerilen Güvenli Hız Eşikleri doğrultusunda 70 
km/sa geçmeyecek şekilde seçilmeli,

•	 özellikle bir yönde 3 ya da daha fazla 
şerit içeren ve bölünmüş yol olarak işletilen 
bölgelerde,  elektronik hız denetim sistemleri ile 
koridor hızı denetimi yapılması sağlanmalıdır. 
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iMO ANKARA ŞUBESİ

Teşekkür notu: Bu 
yazıda kullanılan 
tablo ve şekilleri, 

ODTÜ-GGIT Yüksek 
Lisans programı 

kapsamında “Kentsel 
Alanda Trafik Kaza 
Sıcak Noktalarının 

ve Özelliklerinin CBS 
İle Belirlenmesi” 
başlıklı tezi için 

itinayla hazırlayan  
CBS uzmanı ve şehir 

plancısı öğrencim 
Ezgi KUNDAKCI’ya 

çok teşekkür ederim. 
Ayrıca Ankara kaza 

verilerinin “RS10 
Güvenli Trafik 

Projesi”kapsamında 
alınmasında ve 

tarafımızdan 
incelenmesine 

destek sağlayan 
Dünya Sağlık Örgütü 

– Türkiye ofisine 
sonsuz teşekkürler. 

Şekil 4:Enaz 10 a) yaya b) yaya olmayan kaza içeren sıcak noktalar(100m eşik mesafesi ile)
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Ankara İçme suyu Barajları 
Haziran Ayı Doluluk Oranları
ANKARA İÇMESUYU BARAJLARININ AKTİF HACİMLERİNE GÖRE
2015 HAZİRAN AYI GÜNLÜK DOLULUK ORANLARI

ANKARA İÇMESUYU BARAJLARININ GEÇMİŞ YILLAR HAZİRAN AYI SONU KARŞILAŞTIRMASI
TOPLAM DEPOLAMA HACİMLERİ İTİBARİYLE TOPLAM DOLULUK ORANLARI
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TEBLİĞ 
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğndan: 

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ 
ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(SIRA NO: 2015/1) 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalşanlar için Meslekî Yeterlilik 

Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yaymn sağlamaktr. 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayl Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci 

maddesine dayanlarak hazrlanmştr. 
Belge Zorunluluğu 
MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafndan standard 

yaymlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip 
olmayan kişiler işbu Tebliğin yaym tarihinden itibaren on iki ay sonra çalştrlamazlar. 

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalk belgesi almş olanlar ile Millî Eğitim 
Bakanlğna bağl meslekî ve teknik eğitim okullarndan ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve 
bölümlerinden mezun olup, diplomalarnda veya ustalk belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalştrlanlar 
için birinci fkradaki belge şart aranmaz. 

Cezai Hükümler 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesine ilişkin denetimler iş müfettişlerince yaplr. Bu Tebliğ 

hükümlerine aykr davranan işveren veya işveren vekillerine Çalşma ve İş Kurumu il müdürü tarafndan her bir 
çalşan için beş yüz Türk liras idari para cezas verilir. Bu Tebliğ hükümlerine göre verilen idari para cezalar 
tebligattan itibaren bir ay içinde ödenir. 

Yürürlük 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yaym tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan yürütür. 
  

 
 

Tebliğ
Zorunlu M

eslekler
D

isket, ekler film
1
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Tebliğ
Zorunlu M

eslekler
D

isket, ekler film
2

İnşaat Mühendisleri Odası online işleme geçti 

İnşaat Mühendisleri Odası, üyelerimizin web sitesi üzerinden online işlem 
yapabilmesi amacıyla sistem altyapısının hazırlıklarını tamamladı. Gelecek 
taleplerle daha da geliştirilecek uygulama üyelerimiz için büyük kolaylıklar 

getiriyor. Sistemden yararlanabilmek için üyelerimizin sadece http://www.imo.
org.tr/uyegiris.php adresinden kullanıcı adı ve şifresi alması yeterli olacak.
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Emek ve Meslek Örgütleri 
Diyarbakır Halkının 
Yanındadır!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK 
Eşbaşkanı Lami Özgen ve TTB Merkez Konsey 
Üyesi Şeyhmuz Gökalp Diyarbakır’da yaşanan 
olaylar üzerine 13 Haziran 2015 tarihinde 
Diyarbakır’da bir basın toplantısı gerçekleştirdi. 
Açıklamada “AKP seçim sonuçlarını iyi okumalı, 
demokrasiden ve barıştan yana ortaya konan 
iradeye saygı duymalıdır.

Yaşanan olaylar tüm boyutlarıyla 
açığa çıkarılarak karanlıkta kalan tek bir 
nokta bırakılmamalıdır. Yaşamını yitiren 
vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve sabır, 
yaralılara acil şifalar diliyor, herkesi sorumlu 
ve sağduyulu davranmaya çağırıyoruz” diye 
belirtildi.

TMMOBTMMOB'den

Türk Tasarım Danışma 
Konseyi Tanıtım ve 
Farkındalık Komitesi 

Türk Tasarım Danışma Konseyi Tanıtım ve 
Farkındalık Komitesi dördüncü toplantısı 19 
Haziran 2015 tarihinde Türk Patent Enstitüsü 
Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda; Tasarım 
stratejisi belgesi ve eylem planının 5 nolu 
“Toplumda ve Sanayide Tasarım Farkındalığını 

Artırmak” hedefi kapsamında yer alan 
faaliyetlere ilişkin gelişmeler konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, TMMOB’yi 
temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Bahattin Şahin katıldı. 

Başbakan, İçişleri Bakanı 
ve İstanbul Valisi'ne 1 Mayıs 
Suç Duyurusu!..

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; baskı, 
adaletsizlik ve hukuksuzluğu ilke edinen, başta 
Başbakan, İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi 
olmak üzere, 1 Mayıs’ta yurttaşların haklarını 

kullanmasını engelleyen kamu görevlileri 
hakkında 22 Haziran 2015 tarihinde İstanbul 
Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. 

iMO ANKARA ŞUBESİ
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TMMOB IEA Toplantısında
TMMOB,  International  Engineering  Alliance  

(IEA)  çatı  örgütünün  22-26 Haziran  2015  
tarihlerinde  MÜDEK’in  (Mühendislik  Eğitim  
Programları Değerlendirme  ve  Akreditasyon  
Derneği)  ev  sahipliğinde İstanbul’da 
gerçekleştirilmekte  olan  toplantısına  
katıldı.  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı davetli olarak katıldığı 
toplantının açılışında yaptığı konuşmada 
katılımcılara TMMOB yasası,  yapısı, ilkeleri ile 
TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme 
Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin işleyişi ile ilgili 
bilgilendirmelerde bulundu. 

TMMOB, FEANI Görüşmesi
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Soğancı, FEANI Başkanı Prof. Dr. Jose 
Manuel Pereira Vieira ve Genel Sekreteri Dr. 
Dirk G. Bochar ile 22 Haziran2015 tarihinde 
İstanbul’da görüştü. Toplantıda, TMMOB 
ve FEANI’nin çalışmaları hakkında karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede 

ayrıca FEANI Başkanı tarafından, TMMOB’nin 
FEANI’ye üyelik başvurusunda bulunmasına 
çağrıda bulunuldu. FEANI Başkanı, Mehmet 
Soğancı’yı 7-8 Ekim 2015 tarihlerinde Lizbon-
Portekiz’de yapılacak National Members 
Forumtoplantısına davet etti. 

BÜLTEN ANKARA

Sivas’ı Unutmadık, 
Unutmayacağız

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Sivas katliamının yıldönümü 
dolayısıyla 1 Temmuz 2015 tarihinde bir 
açıklama yaptı. Açıklamada “Sivas katliamını 
unutturmak isteyenlere inat; o gün yanan o 
aydınlık yüzlerin ışığını söndürmeye, emekçi 
sınıfların yeni bir dünya kurma yolundaki 

umutlarını yok etmeye çalışanlara inat 
TMMOB her 2 Temmuz’da olduğu gibi bu 
yıl da dost örgütlerle birlikte omuz omuza 
duracak, alanlardan “Başka Bir Yaşam, Başka 
Bir Türkiye, Başka Bir Dünya” özlemini dile 
getirecektir” diye belirtildi.
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Bülten Reklamlarınız İçin
İMO Ankara Şubesi aylık yayın organına reklam almaya başlayacaktır. 5.000 adet 
basılı 20.000 adet dijital abonesi bulunan şube bültenimiz için reklam şartnamesi 
ve ücretlendirme bilgilerin detaylı olarak aşağıda belirtildiği şekildedir.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 
HABER BÜLTENİ REKLÂM SÖZLEŞMESİ 

 
 
REKLÂM VEREN FİRMANIN 

Adı    :   

Adresi    :   

Telefonu    :                                         Faks:  

Vergi Dairesi ve No  :   

Yetkilinin Adı-Soyadı :                                      Görevi:  

 

REKLÂM YAYIMI İLE İLGİLİ KOŞULLAR 

Reklâmın Yeri ve Sayısı :  Ankara Şubesi Haber Bülteni ………… - …… 

Basım Sıklığı :   

Ödenecek Tutar :  ……………TL(……………………türklirası)  

 
Özel Notlar : 

1) Reklâm sözleşme süresi …… sayı için olup, sözleşme başlangıcı …………… sayısı 
bitişi ise ………sayısıdır. 

2) Reklâm bedeli olan ücret eşit taksitler halinde (………taksit) ilgili ayın yayını 
yapılmadan 7 gün içerisinde makbuz karşılığı İMO Ankara Şubesi Hesabına ödenir. 

3) Herhangi bir sayı için  yapılması gereken ödeme yapılmadığı takdirde reklâmın 
yayımı durdurulur ve sözleşme bedelinin tamamı üzerinden işlem yapılır. 

 
Firmamıza ait reklâmın, yukarıda belirtilen koşullarda, TMMOB İnşaat Mühendisleri 

Odası Ankara Şubesi Haber Bülteninde yayınlanmasını ve reklâm bedeli olan. 
…………………TL(……………….türklirası)’yi reklâm sözleşmesi süresi olan ……… ay 
boyunca eşit taksitler halinde ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğimizi bildiririz. 
Taraflar bu sözleşme eki reklâm şartnamesindeki koşulları kabul ederler. 
 
Tarih: ….. / ….. / ……. 
 
 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası                                    Firma Yetkilisi İmza ve Kaşe 
Ankara Şubesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Haber Bülteni Reklam Şartnamesi 
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TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
ANKARA ŞUBESİ HABER BÜLTENİ 2015 REKLAM ŞARTNAMESİ 

 
1.TANIMLAR 

Bu şartnamede TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’ne “ŞUBE”,süreli 
yayını Ankara Şubesi Haber Bültenine “BÜLTEN” ve BÜLTEN’e reklam veren kuruluşlara 
“FİRMA” denir. 
 
2.KAPSAM 

Şartnamenin kapsamı ŞUBE’nin yayınladığı “BÜLTEN”de üretim ve hizmetlerini 
tanıtmak ve duyurmak isteyen FİRMA’larca belirtilen koşullarda reklam verilmesi 
işlemleridir. 
 
3.REKLAM KOŞULLARI 
3.1.BÜLTEN’nin sayfa boyutları net 23x31,5 kesim payları ile 23,5x32,5 cm’dir. Reklamlar 
bu boyutlara uygun gönderilir. 
3.2.Reklam bedelleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
3.3.ŞUBE gerektiğinde reklam bedellerini ve koşullarını değiştirebilir. Sözleşme yapan 
firmalar bu koşullardan etkilenmez. 
3.4.Kapaklar için 4 renk, iç sayfalar için (siyah dışındaki renge IMO Ankara Şube Yayın 
kurulunun karar vermesi şartı ile) 2 renk, insert 4 renk baskı yapılacaktır 
 
4.ÖDEME KOŞULLARI 
4.1.Reklam bedelleri BÜLTEN’de reklamlar yayınlanmadan 7 gün önce ödenir.  
4.2.Nakit ödemeler ŞUBE elamanlarınca makbuz karşılığı tahsil edilebileceği gibi, TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin İş Bankası Meşrutiyet Şubesi 13659 no’lu 
hesabına yatırılabilinir.  
4.3.Suresinde yapılmayan ödemelerde ŞUBE tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih etmek 
hakkında sahiptir. 
 
5.REKLAM BEDELLERİ 
Ön Kapak İçi   : 2500.-TL/SAYI 10.500 TL/6 SAYI 15.000 TL/12 SAYI 
Arka Kapak İçi      : 2500.-TL/SAYI 10.500 TL/6 SAYI 15.000 TL/12 SAYI 
Arka Kapak    : 3500.-TL/SAYI 14.700 TL/6 SAYI 21.000 TL/12 SAYI 
İç Sayfalar                              : 2000.-TL/SAYI   8.400 TL/6 SAYI 12.000 TL/12 SAYI   
Bülten içi tek yaprak (insert) : 2500.-TL/SAYI 10.500 TL/6 SAYI 15.000 TL/12 SAYI 
Yarım sayfa                           : 1500.-TL/SAYI   6.300 TL/6 SAYI   9.000 TL/12 SAYI 
 

Altı aylık  sözleşmelerde indirim oranımız %30 ‘dur. Bir yıllık sözleşmelerde indirim 
oranımız %50’dir. 
 
6.DİĞER KOŞULLAR 
6.1.Şartname konusu işlerin yürütülmesinde FİRMA adresine yapılacak bildirim, aynı gün 
FİRMA’ nın kanuni adresine yapılmış sayılacaktır. 
6.2.Uyuşmazlıklar ve ortaya çıkacak yeni durumların görüşmeler yoluyla çözülmesi esastır. 
Çözümlenemeyen uyuşmazlıklar için T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
6.3.Bu şartname 6 (altı) madde olarak düzenlenmiştir. 
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04 Eylül 2015 : Tam metin son gönderim tarihi 

18 Eylül 2015 : Hakem görüşlerinin yazarlara bildirimi

2 Ekim 2015   : Düzeltilmiş bildirilerin son gönderim tarihi

bilgi@jeotermalkongresi.org 

www.jeotermalkongresi.org

•	 Genel	Konular
•	 Mevzuat

•	 Çevresel	Etkiler

•	 Bölgesel	ve	Sosyal	Etkiler

•	 Ekonomi,	Finansman

•	 Sürdürülebilirlik

•	 Eğitim	ve	Ar-Ge

•	 Yerli	Ekipman	Kullanılabilirliği

•	 Arama	Teknikleri
•	 Jeoloji

•	 Jeofizik

•	 Jeokimya

•	 Hidrojeoloji

•	 Sondaj

•	 Mühendislik
•	 Kuyu	Tamamlama	Teknikleri

•	 Kuyu	Testleri	ve	Rezervuar	Mühendisliği

•	 Reenjeksiyon

•	 Saha	Gözleme

•	 Kabuklaşma	ve	Korozyon

•	 Geliştirilebilir	Jeotermal	Sistemler	(EGS)

•	 Yazılım	ve	Modelleme

•	 Isı	pompaları

•	 Kullanım	Alanları
•	 Elektrik	Üretimi

•	 Doğrudan	Kullanım

•	 Konut	Isıtmacılığı

•	 Sağlık,Turizm	ve	Balneoloji

•	 Seracılık

•	 Entegre	Kullanım

Kongre Sekreteryası
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
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ERHAN KARAESMEN HOCANIN 
'ARDGERMELİ BETON VE YENİ 
ÇÖZÜMLER’ KİTABI ÜZERİNE
Dünyada yüz yılı aşkın geçmişi olduğu 
bilinen ‘ön gerilmeli beton’ teknolojisinin 
ülkemize epeyce bir gecikme ile geldiği ve 
yeterince yaygınlaşamadığı bilinmektedir. 
Bu teknolojinin ‘art germeli beton’ olarak 
bilinen metotları ve yöntemleri ise daha da 
geriden ve yavaş bir gelişme göstermişti. 
İnşaat sektörümüzün özellikle yurt dışındaki 
atılımcı girişimleri ile belli ölçülerde dünya 
rekabetine girmenin denendiği bir çağda 
ard germeli beton tekniği de daha yaygın ve 
kapsamlı uygulamalar bulmaya başlamıştır. 

Bu tekniğin yurt içi ve yurt dışı projelendirme 
işlerinde ve bazı uygulamalarındaki 
danışmanlık hizmetlerinde belli bir 
deneyime sahip olan Erhan Karaesmen 
hoca, ard germeli beton tekniğinin henüz 
yaygınlaşmadığı çağlardan başlayarak 
bu konuda üniversitelerde ders vererek, 
makaleler ve kitaplar yayınlayarak anlamlı bir 
mesleki misyonerlik sürdürmüş bulunuyordur. 
On yıl kadar önce, küçük bir kitapçık şeklinde 
ilk şekliyle yayınlanmış bulunan ‘Ard Germeli 
Beton ve Yeni Çözümler’ metnini, büyük 
ölçüde genişletilmiş ve güncelleştirilmiş 
haliyle yeniden düzenlemiş ve yayına 
hazırlamış bulunmaktadır. Bir uygulamalı 
araştırma projesi anlayışı çerçevesinde, 
değerli genç yardımcıları ile birlikte bir 
ekip halinde yürüttükleri bu çalışmanın, ard 
germeli beton teknolojisinin en başından 
beri yönlendiriciliğini yapmış olan Freyssinet 
Grubu’nun ülkemizdeki temsilciliğini yapan 
Freysaş firması tarafından desteklenmiş 
bulunduğu, metindeki kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. Kitap, inşaat mühendisliği 
bölümü öğrencilerinin, özellikle yüksek 

lisans eğitimi görenlerin beklentilerine cevap 
verebildiği gibi ard germeli beton yapıların 
projelendirilmesinde ve uygulamasında görev 
yapacak meslektaşların da kullanabileceği 
bir düzenleme içinde hazırlanmıştır. Çeşitli 
sayısal örneklere yer verildiği görülmektedir. 
Önümüzdeki ders yılı yaklaşırken, 
ülkemizdeki inşaat mühendisliği eğitimi 
veren üniversitelerin bölüm başkanlarına ve 
ayrıca Ankara şubemiz başta olmak üzere, 
İnşaat Mühendisleri Odası’nın tüm şubelerine 
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K i t a pK i t a p

iMO ANKARA ŞUBESİ

ve temsilciliklerine gönderilmiş bulunacağı 
ifade edilmektedir. Teknik kitabevi 
niteliğindeki satış yerlerinde de, önümüzdeki 

ders yılının başından itibaren kitabın 
rahatlıkla bulunabileceği belirtilmektedir.
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inceÇIZGI Murat Özmenek
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"...Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp 
atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi 

halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız..." 

Teoman Öztürk`ün TMMOB 24. Genel Kurulu Konuşmasından (24 Mayıs 1980)

Anısı Yolumuzu Aydınlatıyor


