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Hopa’da Yapay Afet
Doğa olaylarının sebep ve oluşlarına etki 
yapamasak dahi sonuçlarında ortaya çıkan 
durumları değiştirebilmek  insanlığın geldiği nokta 
itibariyle önemli bir birikim sürecine işaret eder. 
Fakat ülkemizde mevcut durumu terse çevirecek 
durumlardan biri Hopa’da yaşandı. Bir kaç güren 
süren sağanak yağışlar sonucu yaşanan taşkında 
insanlarımızı yitirirken bütün bir Hopa’nın talan 
edilmiş bir kent görüntüsü alması da cabası oldu. 
Yaşanan durumu doğal afet olarak niteleyen 
yetkililer ise adeta insan aklının sınırlarıyla alay 
eder açıklamalar yaptılar peşpeşe.

Konunun mesleki anlamda analizinden ziyade 
altyapı yetersizliği ve doğada telafisi olmayacak 
tahribatlar yaratan politikaların temel sebep 
olduğunu vurgulamak bir kaç fotoğrafa bakarak 
dahi söylenebilecek tespitlerdir.

Söz konusu insan hayatı olduğunda temel 
bir vurguyu ıskalamak bilinçli bir tercih 
olmadığı sürece açıklanamaz. Arama-kurtarma 
ekiplerinin, ambulansların, gıda ve barınma 
yardımlarının kurulmasıyla görevli kişilerin 
yerine TOMaların, özel hareket polislerinin ve 
korumaların Hopa’da hangi yaraya merhem 
olmak için gittiklerini bir kez daha soruyoruz. 

Savaş Kimin İhtiyacı?
 7 Haziran seçimleri ve Suruç Katliamı sonrasında
 ülkemizin bir iç savaş ve çatışma ortamına
 sürüklendiğini görmek büyük bir kehanet olmasa
 gerek. 400 vekili verin bu iş huzur içerisinde
 çözülsün açıklamaları, beslenen savaşın kimlerin
 hanesine artılar ve eksiler yazdığını gözler önüne
 serse de sorunu tariflemek tek başına yeterli
 olamayabiliyor. Savaşın, ölümlerin, katliamların
 peşpeşe yaşandığı koşullarda elbette ki tahlillerin
 ötesinde  yakıcı bir ihtiyaç söz konusu. Halkımızın
 en acil gündemlerinden birisi barış olmuşken,
 barışın sağlanmasının gerekleri bağlamında
 yapılması gerekenler ülkemizin yıllardır süregelen
 demokrasi ve yönetil(eme)me sorunlarını da bir
kez daha gündeme getirmektedir.

 13 yıllık yönetimi boyunca siyasi iktidar

 hukuku, yasaları, kaynakları ve ekonomiyi
 nalıncı keseri gibi kendine yontmak da en ufak
 tereddüt yaşamamışken bugün savaşlardan
 ve ölümlerden oluşturulan geleceksizlik
 kabuslarının çözümünde kendi iktidarını
 pazarlama fırsatını da kaçırmayacaktır,
 kaçırmamaktadır. Mevcut tablo içerisinde
 seçimler dahil her enstrümanı dikta iktidarının
 meşrulaştırma aracı olarak kullananlara karşı
 talep boyutunda kalan barış temennileri de tek
 başına geçerli olmayacaktır. Süreç bütünlüklü
 bir demokrasi mücadelesinin barış ayaklarını da
örerek ileri taşımayı zorunlu kılmaktadır.

12 Eylül
12 Eylül ülkemizde 1980 askeri darbesi ile kararan 
ve vicdanımıza bu karanlıkta kazınan bir gün ve bu 
günü dönem haline getiren uygulamaların adıdır. 
Kentleri kışlalara çeviren, ölümlerle, tutuklamalarla, 
sürgünlerle ve fişlemelerle nam salan darbe 
bir dönemi yok ederken yeni toplum ve ülke 
dizaynının da tohumlarını ekmeye başlamaktaydı. 

Bilimden, demokrasiden, adaletten eşitlikten yana 
olan her şeyi postallarla ezen 12 Eylül karanlığı 
piyasalaştırmayı, yozlaştırmayı, yabancılaştırmayı 
kalıcılaştırmanın planlarının da adıdır aynı 
zamanda. Darbe sonrası yaşanan iklim toplumsal 
muhalefetin tüm dinamiklerini ortadan kaldırmayı 
amaçlarken 24 Ocak Kararları’yla başlayan ve 
bugünlere uzanan sürecin nüveleri oluşturmak için 
toprağı temizleme harekatıydı.

Bugüne uzanan sağlıkta, eğitimde yaşanan 
özelleştirmelerin rant ve talan politikalarının, 
işsizliğin, yoksulluğun temellerini atmak 
için tasarlanan süreç, mirasını sürdüren 
iktidarlarla yoluna devam etmektedir. 
Darbeyle ezebileceklerini sandıkları güzel 
gelecek düşlerinin taşıyıcıları olarak bizlerde; 
yolumuzdan bir saniye olsun dönmeyeceğimizi, 
ne postalların ne de “ileri demokrasi” 
söylemleriyle kurulan baskı mekanizmalarının 
bizi ezmeye yetmeyeceğini bir kez daha 
hatırlatmak isteriz.  

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
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İMO Gericiliğe, Şovenizme 
Karşı Çıkmaya Devam 
Edecektir

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 
2 Temmuz Sivas katliamının yıldönümü 
dolayısıyla 1 Temmuz 2015 tarihinde açıklama 
yaptı:

2 Temmuz 1993, Türkiye tarihinde kara bir 
sayfadır. 2 Temmuz’da işlenen insanlık suçu, 
hâlâ belleklerimizdedir; ne acısını unutmak 
mümkündür ne de karşı karşıya olduğumuz 
barbarlığı yok saymak.

Eğer bir ülkede, bir grup insan sığındıkları 
otelde diri diri yakılıyorsa, eğer bir ülkenin 
tarihinde buna benzer kitle katliamları 
varsa, eğer bir ülkede kitlesel vahşete yol 
açan ideolojik-politik-kültürel atmosfer 
sorgulanmıyor ve göstermelik yargılanmalarla 
yetiniliyorsa, eğer bir ülkede etnik, dini ve 
mezhepsel farklılıklardan kaynaklı akıl almaz 
şiddet uygulanıyorsa, bu, o ülkenin utancıdır.

Asıl büyük utanç ise, yaşanan büyük 
acılara rağmen, tarihten ders alınmıyor 
olması, bırakalım ders alınmasını, insanlar 
arasındaki farklılıkların vurgulu hale 
getirilmesi, düşmanlığın körüklenmesi ve 
toplumsal çatışmalara yol açacak bir söylem 
kullanılması ve siyaset yapılmasıdır. Kaygı 
verici olan ise bu siyasetin toplumda karşılık 
bulmasıdır.

Bulunduğumuz coğrafyaya, özellikle 
Irak ve Suriye’de son yıllarda yaşananlara 
bakıldığında, düşmanlıktan beslenen siyasetin 
yol açtığı insanlık dramının, vahşetin, 
barbarlığın sonuçları net bir şekilde görülebilir. 
Biliniyor ki Irak’ta, Suriye’de, 2 Temmuz 

1993’teki gerici barbarlığı aratmayacak 
katliamlar yaşanmaktadır. Aleviler, Kürtler, 
Türkmenler, Ezidiler sadece ve sadece etnik, 
dini ve mezhep farklılıkları nedeniyle kıyıma 
uğratılmaktadır.

Elbette ülkemizde sadece Ortaçağın 
karanlık zihniyetiyle insanlık suçu işleyen 
barbarlar değil, demokrasi ve hoşgörü 
temelinde, Anayasal yurttaşlığı baz alan, 
çağdaş, ilerici, demokrat bir toplumsal 
damar vardır ve bu damar toplumsal barış 
ve insan sevgisiyle oluşan direniş hattında 
buluşmuştur.

Bugünkü bütün olumsuzluklara rağmen, 
Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bu güçtür.

İnşaat Mühendisleri Odası; 2 Temmuz 
1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için 
gittikleri Sivas’ta gerici-faşist güçler 
tarafından katledilenleri saygıyla anıyor ve 
beraberinde demokrasi, insan hakları, eşitlik, 
özgürlük mücadelesine omuz vermeye devam 
edeceğimizi kamuoyuna duyuruyor.

İMO gericiliğe, şovenizme dün olduğu gibi 
gelecekte de karşı çıkmaya devam edecektir
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Sivas Katliamı 
Lanetlendi 

2 Temmuz 2015 Perşembe günü Sivas 
Katliamı’nın 22. yıldönümünde binler katliamı 
lanetlemek için bir araya geldi. Toros Sokak’ta 
başlayan yürüyüşte en önde Madımak Oteli’nde 
kaybettiklerimizin fotoğrafları taşındı. Mezhep 
ayrımcılığına ve gericiliğe öfkenin dikkat çektiği 
yürüyüşte eşit yurttaşlık ve laiklik gibi vurgular 
öne çıkarken Maraş’ta, Çorum’da Sivas’ta ve 
Gezi’de katledilenler de unutulmadı.

Mitingde katılımcı kurumlar adına basın 
açıklamasını Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 
Genel Başkanı okudu. Siyasi parti temsilcilerinin 
ve Demokratik kitle örgütü sözcülerinin de söz 
aldığı miting semahlar ve türküler eşliğinde 
sürdü, devrim mücadelesinde yitirdiklerimizin 
de anıldığı miting olaysız bir şekilde dağıldı.

Teoman Öztürk Ölümünün 
21. Yılında Anıldı

TMMOB’ye 1973-1980 yılları arasında baş-
kanlık yapan ve TMMOB’nin bugünkü toplumcu 
çizgiye kavuşmasına öncülük eden Teoman 
Öztürk, ölümünün 21. yılında çeşitli etkinliklerle 
anıldı.

Teoman Öztürk anması için ilk olarak İMO 
Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda “Genel 
Seçimler, Seçim Sonrası Türkiye ve TMMOB” 
başlıklı bir forum düzenlendi. TMMOB Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın açış ko-
nuşması ile başlayan forumun moderatörlüğünü 
TMMOB YK Sayman Üyesi Bahattin Şahin yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı forumun açılışında yaptığı konuşma-
da,  Teoman Öztürk’ü her ölüm yıldönümünde 
bir etkinlikle andıklarını belirterek bu yıl da 
seçimler sonrası Türkiye’yi oda başkanları ve 



katılımcılarla değerlendirecekleri bir forum dü-
zenlediklerini kaydetti.

TMMOB’nin seçim öncesi hazırladığı seçim 
bildirgesinden Türkiye’nin içinde bulunduğu du-
rumu değerlendiren bölümü okuyan Soğancı, 
“Biz biliyoruz; tüm sorunların çözümü eşit, öz-
gür ve demokratik bir Türkiye yaratılmasından 
geçiyor. TMMOB de bunun için mücadelesini 
sürdürüyor” diye konuştu.

Son günlerde AKP’nin sözcüsü durumun-
daki bazı basın organlarında TMMOB’ye karşı 
yürütülen kampanyaya da değinen Soğancı, 
iddiaları tek tek yanıtlayarak TMMOB’ye saldı-
ranların kendi tarihlerine ve TMMOB tarihine 
bakmaları gerektiğini söyledi.

Soğancı’dan sonra sırasıyla Hüseyin Yeşil 
(EMO), Emre Fidan (TMO), Abdullah Zararsız 
(FMO), Ayşe Işık Ezer (ŞPO), Sinem Dedetaş 
(Gemi MO), Feramuz Aşkın (GMO), Yusuf 
Songül (GIDAMO), Eyüp Muhçu (Mimarlar O.), 
Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), 
Selçuk Soylu (MMO), İyigün Pulat (OMO), 
Mustafa Erdoğan (HKMO), Ali Açan (İMO), 

Kadir Dağhan (GIDAMO), Betül Uyar (Peyzaj 
MO), Hüseyin Engin (İMO), Emin Demir (KMO) 
konuştular.

Teoman Öztürk için ikinci anma etkinliği 
Karşıyaka Mezarlığı’nda mezarı başında yapıldı.  
Anmada Mehmet Soğancı ve aynı dönemde 
mücadele etmiş arkadaşları da söz alarak onun-
la ilgili duygularını aktardı.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 
İzmir’de iskele çökmesiyle meydana gelen 
iş kazasıyla ilgili 5 Ağustos 2015 tarihinde 
açıklama yaptı: 

Gün geçmiyor ki bir yeni bir iş kazası 
haberi gelmesin. Bu sefer kara haber İzmir’den 
geldi. İzmir-Çanakkale Otoyolu Koyundere 
Mevkii’ndeki yapımı devam eden viyadük 
inşaatında beton dökülmesi sırasında kalıp 

iskelesinin yıkıldığı, dört işçinin hayatını 
kaybettiği, çok sayıda işçinin yaralandığı 
öğrenildi.

Ağustos ayına İzmir’den gelen iş kazası 
haberi ile başladık ancak hemen belirtmeliyiz 
ki, ağırlıkla inşaat ve tarım işkolunda Temmuz 
ayı içerisinde meydana gelen iş kazalarında 
166 işçimizi iş cinayetlerine “kurban” verdik. 
166 işçimizle beraber 2015 yılı içerisinde iş 

İş Cinayetleri Zincirine Yeni 
Halka İzmir’de Eklendi
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cinayetlerinde kaybettiğimiz işçilerimizin sayısı 
960’a ulaştı.

İzmir’de meydana gelen iş kazası, neden 
olduğu acıyla birlikte bir başka tartışmayı 
hatırlamamıza yol açtı. Bilindiği gibi Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 
“Ahşap, Çelik ve Alüminyum Alaşım Ön 
Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe 
İş İskelelerine Dair Tebliği” 19 Eylül 2014 
tarihinde yayımlandı ve 1 Temmuz 2015’te 
yürürlüğe girdi.

Söz konusu Tebliğ çıkarılmadan önce 
Bakanlık Odamızdan görüş istemiş, Odamız 
hareketli, motorlu iş iskelesi ile kalıp 
iskelesinin Tebliğe dahil edilmesi gerektiğini 
belirtmiş ancak bu uyarıları dikkate 
alınmamıştı.

Tebliğ yayımlandıktan sonra Odamız, 
konuyla ilgili görüşlerini kamuoyuyla 
paylaşmış, Tebliğin geç kalmış bir düzenleme 
olduğunu, eksik ve yetersiz yönleri 
bulunduğunu, bütün bunlara rağmen Tebliğin 
inşaat iş iskelelerindeki kuralsızlığı ortadan 
kaldırmayı, bu yolla yoğun olarak yaşanan iş 
iskelesi kazalarını azaltmayı amaç edindiğini 
belirtmiştir.

Odamız yayınlanan Tebliğin üç hükmüne 
ise itiraz etmişti. Birincisi, katlara malzeme 
çıkarmak için kullanılan hareketli, otomatik 
ve motorlu iş iskelesi olarak adlandırılan 
iskeleler ile beton dökerken kalıbı taşıyan kalıp 
iskelelerin Tebliğ dışı bırakılmasıydı. İkinci itiraz, 
Tebliğin 1 Temmuz 2015 tarihinde, yani yayım 
tarihinden bir sene sonra yürürlüğe girecek 
olmasıydı. Üçüncü itiraz ise Tebliğin yürürlük 
tarihi olan 1 Temmuz 2015’ten önce ilana 
çıkmış ya da ihalesi yapılmış işlerin kapsam dışı 
bırakılmasıydı.

İzmir-Çanakkale Otoyolu viyadük 
inşaatında 4 Ağustos 2015’te meydana 
gelen iş kazası, Odamızın bir sene önce 
yaptığı uyarıların ne kadar yerinde olduğunu 
göstermiş, ayrıca Bakanlığın, Odamızın 
itiraz nedenlerini ve çözüm önerilerini yok 
saymasının doğurduğu vahim sonucu göz 
önüne sermiştir.

Odamız beton dökülme sırasında kurulan 
iskelelerin Tebliğe alınmamasını eleştirmişti; 
İzmir’deki kaza kalıp iskelesinde meydana 
geldi. Odamız 1 Temmuz 2015’ten önce ilana 
çıkan ya da ihalesi yapılan işlerin Tebliğ dışı 
bırakılmasına itiraz etmişti. Kazanın yaşandığı 
kamuya ait işteki kalıp iskelesiyle ilgili 
düzenleme, 1 Temmuz 2015’te uygulamaya 
konan Tebliğde yer almadığı için açıkçası bu 
vahim kaza meydana geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir kez 
daha sesleniyoruz: İnşaat işkolunda iş kazaları 
sıklıkla görülmektedir; diğer işkollarına göre 
3-4 kat daha fazla iş kazası yaşanmaktadır. 
İnşaatlarda iş güvenliği bağlamında önlem 
alma ve mevzuat hazırlama süreçlerine İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın dahil edilmesi iş 
kazalarını önlemede ve iş güvenliği sisteminin 
oturtulmasında tarifsiz fayda sağlayacaktır. 
İşin uygulanmasından ve iş güvenliği 
önlemlerinden birinci derecede sorumlu olan 
inşaat mühendislerinin uyarı ve önerilerini 
görmezden gelmek, iş cinayetlerine davetiye 
çıkartmaktır.

Çağrımız açık ve nettir: İnsan hayatına 
değer veriyorsanız, görüşlerimize ve 
düşüncelerimize lütfen kulağınızı kapatmayınız!

H A B E R

iMO ANKARA ŞUBESİ
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Deprem hâlâ ülkemizin 
en büyük sorunudur

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi, 17 Ağustos Depremini 
anmak, depremden korunma, depreme dair 
bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla 
17 Ağustos 2015 Pazartesi günü Kuğulu Park’ta 
basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının 
ardından bilgilendirici poster ve fotoğraf 
sergisinin açılışı ve bilgilendirici broşür dağıtımı 
gerçekleştirildi.

 
Saat 13.00’da gerçekleştirilen basın 

açıklamasını İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim 
Tulumtaş yaptı:

Deprem hâlâ ülkemizin en büyük 
sorunudur

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 17 
Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde, 
depremin ülkemizin hâlâ en büyük sorunu 
olduğunu hatırlatmayı toplumsal bir 
sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü deprem 
önlemlerini almakta, toplumu depreme karşı 
bilinçlendirmekte, yapı üretim sürecini ve 
yapılaşmayı deprem tehlikesini gözeterek 
düzenlemekte, ilgili mevzuatı deprem 
gerçeğine göre yeniden ele almakta birinci 
derecede sorumlu olan siyasi iktidarın 
konuya yaklaşımını yanlış ve yetersiz buluyor, 
toplumun güvenle geleceğe hazırlanmadığını 
düşünüyoruz.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 
üzerinden 16 yıl geçti. 16 yıl önce bugün, 
merkez üssü Gölcük olan ve beraberinde 
tüm Marmara bölgesini etkileyen 7,4 
şiddetinde bir deprem meydana geldi. 
Binlerce insan yaşamını yitirdi, binlercesi 

yaralandı, ülke ekonomisi kısa zamanda 
telafi edilmesi mümkün olmayacak derecede 
etkilendi. Bilançonun yol açtığı acı depremin 
toplumsal travma haline gelmesine neden 
olmakla kalmadı, başta yapı üretim süreci, 
mevcut yapılar, kentleşme politikası, afet 

sonrası önlemler, mevzuat olmak üzere 
yetersizliğimizi, hatalarımızı gün yüzüne 
çıkardı. Görmezden gelinen, yok sayılan 
sorunlar dramatik bir olayla varlığını 
hissettirdi. Türkiye’nin bir deprem ülkesi 
olduğu gerçeğinin yok sayılmasının bedeli 
kelimenin gerçek anlamıyla ağır oldu. 

Deprem sonrası süreç, bütün bir ülkenin 
depreme göre yeniden düzenlenmesi 
noktasında toplumsal konsensüsün oluşmasına 
tanıklık etti. Konsensüs, “artık hiçbir şeyin 
eskisi” gibi olmayacağı temennisinde ifadesini 
buldu. Ancak 12 yıl sonra meydana gelen 
Van depremi, ne yazık ki, aradan geçen 
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onca zamana ve verilen sözlere rağmen, “bir 
arpa boyu mesafe alınamadığını” gösterdi. 
Kaçak yapılaşmanın, sağlıksız kentleşmenin, 
mühendislik hizmeti almadan yapı üretiminin, 
yapı denetim sisteminin taşıdığı eksiklik ve 
zaafların varlığını sürdürdüğü, sadece depreme 
değil her türlü doğal afete karşı korumasız 
olunduğu, mevcut olumsuzlukların doğa 
olaylarını doğal afete dönüştürdüğü, doğal 
afetlerin geleceğe dönük kaygıları çoğalttığını 
açığa çıkardı. 

Deprem gerçeği ve Türkiye
Türkiye bir deprem ülkesidir. Topraklarının 

ve nüfusunun büyük bir bölümü deprem 
tehlikesi altındadır. Türkiye topraklarında 
1900’lü yılların başından günümüze otuza yakın 
büyük ölçekli deprem meydana gelmiş ve resmi 
kayıtlara göre 100 bin civarında insan hayatını 
kaybetmiştir.

Türkiye, önemli deprem kuşakları üzerinde 
bulunmaktadır. Ülke topraklarının yüzde 66’sı 1. 
ve 2. derecede deprem bölgesinde yer almakta, 
nüfusu bir milyonun üzerindeki 11 büyük 
kent, ülke nüfusunun ise yüzde 70’i ve büyük 
sanayi tesislerinin yüzde 75’i deprem tehlikesi 
altındadır. 

Mevcut yapı stokuna bakıldığında da 
durumun iç açıcı olmadığı görülecektir. 
TÜİK verilerine göre ülkemizde 20 milyon 
civarında yapı bulunmaktadır. Bu yapıların 
yüzde 60’ının 20 yaş ve üzerinde bulunduğu, 
büyük oranda ruhsatsız ve niteliksiz olduğu, 
mühendislik hizmeti almadan veya kısmen 
alarak ve yapı denetimi olmadan üretildiği, 
pek çoğunun güçlendirilmesi gerektiği, yine 
kayda değer ölçüde yapının yıkılarak yeniden 
yapılmasının zorunluluk olduğu bilinmektedir. 

Buna rağmen, daha çok rant amaçlı olan 
kentsel dönüşüm projeleri dışında, deprem 

kaygısını giderecek adımlar atılamamış, güvenli 
yaşam sağlanamamıştır. Kaldı ki kentsel 
dönüşüm projeleri kapsamında TOKİ tarafından 
üretilen konutlar yapı denetimden muaf 
tutulmakta, özellikle yoksul ve dar gelirliler 
için üretilen konutların bir iki sene içerisinde 
niteliksizliği açığa çıkmaktadır.

Mevcut yapı stokuna ilişkin verilerin 
tahminlere dayandığı vurgulanmalıdır. 
Çünkü ülkemizin ayrıntılı yapı envanteri 
yoktur. Dolayısıyla mevcut bilgiler 
güncellenememekte ve merkezi düzeyde 

kamuoyuyla paylaşılmamakta, güçlendirme 
çalışmalarının hangi düzeyde olduğu, kaç 
binanın yıkılıp yeniden yapıldığı, okullar, yurtlar, 
hastaneler başta olmak üzere kamu binalarının 
mevcut durumu bilinmemektedir. Marmara 
ve Van depremlerinde sınavı geçemeyen yapı 
stokumuzun,  bir bütün olarak olası depremde 
ne tür tepki vereceği ise adeta bilinmeze terk 
edilmiştir.

Meslek Odaları devre dışı bırakıldı
Odamız yıllardan bu yana, deprem 

tehlikesi ve deprem önlemleriyle ilgili; 
mevzuattan yapı üretim sürecine kadar geniş H A B E R
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Türkiye bir dep-
rem ülkesidir. 

Topraklarının ve 
nüfusunun bü-
yük bir bölümü 

deprem tehli-
kesi altındadır. 

Türkiye toprak-
larında 1900’lü 

yılların başın-
dan günümüze 

otuza yakın 
büyük ölçekli 

deprem mey-
dana gelmiş ve 
resmi kayıtlara 

göre 100 bin 
civarında insan 

hayatını kay-
betmiştir.

bir yelpazede görüş ve önerilerini defalarca 
kamuoyuyla paylaşmış, raporlar hazırlamış, 
ilgili bakanlıkların düzenlediği bilimsel içerikli 
etkinliklere katılarak değerlendirmelerde 
bulunmuş, toplum yararına gördüğü her türlü 
girişime destek verip katkı sağlamış, kendi 
olanakları çerçevesinde deprem ve ilgili konular 
bağlamında çok sayıda bilimsel-mesleki 
etkinlikler, meslek içi eğitimler düzenlemiş, 
depremin unutulmaması ve duyarlılığın 
artırılması amacıyla kitlesel eylemler, yürüyüşler 
organize etmiştir.

Ancak son birkaç yıldır siyasi iktidar 
mevzuatta kabul edilemez köklü değişiklilere 
imza atmış, meslek odalarının toplumsal yarar 
hassasiyetinden kaynaklanan kamu projelerine 
müdahale etme kanallarını kapatmış, üyelerini 
denetlemesini, sicillerini tutmasını, mesleki 
faaliyetlerini kayıt altına almasını engellemiş, 
“imzacılıkla” ve sahte mühendislerle 
mücadeleyi zayıflatmış, gelir kaynaklarını 
önemli ölçüde kısmış, bir taraftan da Meslek 
Odaları üzerinde mali ve idari denetim 
kurarak vesayet ilişkisini hayata geçirmek 
istemiştir. Değişikliklerin Meslek Odalarını 
güçsüzleştirecek ve Oda-üye ilişkisinin 
zayıflayacak içeriğe sahip olmasının yaratacağı 
handikap bir yana, mevzuatın yapı üretim 
sürecini denetimsizliğe mahkum edecek 
hükümler içermesinin ve siyasi iktidarın Meslek 
Odalarını devre dışı bırakmasının topluma 
pahalıya mâl olacağı açıktır.

Şu nokta özellikle vurgulanmalıdır. İnşaat 
mühendisliği her zeminde ve her şart altında 
güvenli ve sağlıklı yapılaşmanın mümkün 
olduğunu kanıtlayan bir bilim dalıdır. Odamız 
da, doğrudan insan hayatıyla ilgili üretimde 
bulunan meslek mensuplarının tek ve merkezi 
örgütü olarak, inşaat mühendisliği hizmeti 
almadan yapı üretilmesine karşı çıkmakta, 
nitelikli olmayan projelere izin vermemekte ve 

kamu yararı gözetmeyen projelere karşı hukuki 
alanda mücadele etmektedir. Mühendislik 
mesleğini önemsizleştirme ve meslek odalarını 
güçsüzleştirme girişimlerinin yapı üretim 
sisteminde zaafa yol açma dışında başka bir 
sonucu olmayacaktır.

Anlaşılan o ki siyasi iktidar ne ülkenin 
deprem gerçeğinin farkındadır ne de 
mesleklerin ve meslek odalarının işlevini 
bilmektedir. 

Deprem toplanma alanlarının akıbeti
1999 depremleriyle başlayan süreçte 

bugün geldiğimiz nokta, sağlıklı kentleşme 
ve güvenli yapılaşmanın sağlanması, 
güçlendirme çalışmalarının tamamlanması 
ve yapı üretim sisteminin işlevsel kılınmasına 
dönük beklentinin çok uzağındadır ve ilginç ki 
konuyla ilgili başka sorunların yakıcılığı daha bir 
hissedilir hale gelmiştir.

Yeni sorunun ismi “Deprem Toplanma 
Alanları”dır. Bilindiği gibi, başta İstanbul olmak 
üzere deprem olasılığı bulunan kentlerde 
vatandaşların depremin hemen sonrasında 
toplanacağı alanlar tespit edilmiş ve bu alanlar 
yapılaşmaya kapatılmıştı. Örneğin İstanbul’da 
Geçici İskân Alanı olarak da adlandırılan 470 
Deprem Toplanma Alanı belirlenmişti. Ayrıca 
562 cadde ise depremden sonra kullanılmak 
üzere “Birinci Derece Acil Ulaşım Yolu” olarak 
tespit edilmişti. 

Aradan geçen 16 sene içerisinde Deprem 
Toplanma Alanları’nın pek çoğunun imara 
açıldığı, ulaşım yolu olarak belirlenen pek 
çok güzergâhın ise otopark haline getirildiği 
kamuoyuna yansıdı.  Kaldı ki önce belirlenen 
sonra imara ve otoparka açılan alanlar tek tek 
sıralandı. 

Ciddi deprem tehlikesi altında olduğu 
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bilinen 15 milyonluk büyük bir kentte, 1999 
yılında belirlenen alanların bile yetersiz kalacağı 
açıkken, alanlarda AVM’lerin, lüks konutların 
yükselmesi, ne yazık ki, ortak kentsel alanları 
rant kaynağı olarak değerlendirildiğini, rantın 
insan hayatından daha fazla önemsediğini 
göstermektedir.

Deprem Toplanma Alanları ile ilgili 
bilgilerin basına yansıması karşında, Afet ve 
Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından 
yapılan açıklamanın ise “ibret vesikası” olarak 
kayıtlara geçtiğini hatırlatmak isteriz. AFAD 
Başkanlığı’nın 1 Nisan 2015 tarihli açıklamasında 
hamasetten öte bilgi yer almamakta, hatta 
“Olası bir afet durumunda İstanbul nüfusunun 
tamamının geçici barınma hizmetlerine 
ihtiyaç duyacağı öngörülmemektedir” 
denilerek, bir kısım alanın imara açılması adeta 
savunulmaktadır.

Türkiye depreme hazır mı?
Türkiye depreme hazır mı? Bu soruya ne 

yazık ki olumlu yanıt veremiyoruz. Ne deprem 
önlemleri ne de afet sonrası hazırlığı ikna edici 
buluyoruz. 

Açıkçası ne sorunlar ne de çözüm sırdır. 
Konunun birinci derecede muhatabı olan bir 
mesleğin mensupları olarak, depremlerin yıl 
dönümlerinde sorunları yeniden sıralamanın, 
çözümü bir kez daha tartışmaya açmanın 
haldeki durumumuzu özetlediğinin farkındayız. 
Ne sorunlar değişiyor ne de güvenli yaşam 
kuracak adımlar atılıyor. Siyasi iktidarın 
kentleşme ve imar politikaları bağlamındaki 
yaklaşımı ve doğal afetleri “kader” gibi gören 
anlayış ne yazık ki endişelerimizi artırıyor. 
Kentler deprem tehlikesine değil ranta göre 
düzenleniyor. 

Endişeliyiz. Yapı üretim sürecinin 
endişelerimizi giderecek şekilde sağlıklı 

işlemediğinin farkındayız. Lakin endişemiz 
bu kadarla sınırlı değildir. En azından meslek 
odalarının, üniversitelerin, bilim çevrelerinin, 
sivil inisiyatiflerin kamu yönetimi tarafından 
oluşturulacak ortak bir zeminde bir araya 
gelerek başlatacağı sürecin, tuhaf ki yine 
siyasi iktidarın yanlış tutumu nedeniyle 
sekteye uğratıldığını görmek endişelerimizi 
artırıyor. Mevcut yapı stoku biz inşaat 
mühendislerini endişelendiriyor. TOKİ 
tarafından üretilen büyük konut projelerinin 
yapı denetim sisteminden muaf tutulması 
bizleri endişelendiriyor. Deprem toplanma 
alanlarının imara açılması, yerel yönetimlerin 
rant odaklı projeler geliştirmesi ve en az 
diğerleri kadar önemli olmak üzere deprem 
tehlikesinin görmezden gelinmesi, toplumsal 
duyarlılığın törpülenmesi endişelerimizi 
pekiştiriyor. 

Biz inşaat mühendisleri geleceğe 
endişeyle değil, güvenle bakmak istiyor ve bu 
istediğimizin her daim arkasında olacağımızı 
kamuoyuna duyuruyoruz. Çünkü toplumsal 
duyarlılığımız, yaşamın kutsallığına olan 
inancımız, bilimsel, mesleki gerçeklikler bunu 
gerektiriyor. Çünkü depreme karşı alınmamış 
önlemler ülkemizin hâlâ en büyük sorunudur.

Ülkemizin ekonomik-sosyal-siyasal 
çalkantılı döneminde deprem tehlikesine dikkat 
çekmenin, deprem duyarlılığını artırmaya 
gayret etmenin toplumsal ve insani bir 
sorumluluk olduğunu biliyor ve bu sorumluluğu 
taşımaya kararlı olduğumuzu kamuoyuna 
duyuruyoruz.

H A B E R
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Sakarya Üniversitesi ile Proje 
Uzmanlık Sertifikası (PUS) 
Protokolü İmzalandı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü ile 
TMMOB’ye bağlı İnşaat, Elektrik, Makina, Jeoloji 
ve Jeofizik Mühendisleri Odası arasında eğitim 
işbirliği protokolü, 6 Temmuz 2015 tarihinde 
imzalandı. Protokol kapsamında, mühendislere 
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği çerçevesinde 
yürütecekleri mühendislik hizmetlerine ilişkin 
olarak Proje Uzmanlık Sertifikası eğitimi 
verilecek.

Sakarya Üniversitesi Senato Salonu’nda 
yapılan imza törenine, İnşaat Mühendisleri 
Odası’ndan Genel Sekreter Yardımcısı 
Serap Dedeoğlu katıldı. Protokol, Sakarya 
Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas ile İMO 
Genel Sekreter Yardımcısı Serap Dedeoğlu, 
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, 
Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Faruk İlgün, Jeofizik 
Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdem Orhun Kuygulu, 
Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Dedeoğlu 
tarafından imzaladı.

Protokol kapsamında 30 Aralık 2014 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri 
Proje Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetleri 
yürütecek olan mühendislerin alması 
gereken Proje Uzmanlık Sertifikası (PUS) 
eğitimine ilişkin işbirliği sağlanacak. İnşaat 
Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri 
Odası, Makina Mühendisleri Odası, Jeoloji 
Mühendisleri Odası ve Jeofizik Mühendisleri 
Odası’nın imzaladığı protokol çerçevesinde 
Sakarya Üniversitesi adına Sakarya 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sertifikalar 
Koordinatörlüğü yetkili olacak.

PUS eğitiminin “meslek içi eğitim” olduğu 
vurgulanırken, ticari bir faaliyet olarak 
görülemeyeceğinin altı çizilen protokole 
göre; yalnızca Sakarya Üniversitesi öğretim 
üyeleri ve mesleki deneyimi olan meslek 
odası üyelerinden değil, aynı zamanda diğer 
üniversitelerde görevli öğretim elemanları ile 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı 
kuruluşlarında çalışan uzman mühendisler 
tarafından da eğitim verilecek. Ayrıca tüm 
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eğitim programları yılda en az bir kere 
düzenlenecek.

Meslek odaları, Sakarya Üniversitesi 
ile birlikte eğitimin programlanması ve 
içeriklerinin belirlenmesi sınavların yapılmasını 
gerçekleştirecek. Eğitim mekanının 
belirlenmesinden, eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanmasına varıncaya kadar eğitim 
alan üyelerinin ve eğiticilerin giderlerini de 
karşılayacak olan meslek odaları, eğitim 

bedelleri ve eğitici ödemelerinin yapılmasını 
sağlayacak. Ayrıca odalar, e-eğitim ve 
e-sınav altyapısı konusunda da yükümlülük 
üstlendiler.

Sakarya Üniversitesi de protokol 
kapsamında eğitimin yapılacağı salon, 
bilgisayar, projektör gibi teknik malzemeleri 
sağlayacak, eğitici ve gerekirse laboratuar 
desteği verecek.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel 
Başkanlarının katılımıyla 14 Ağustos 2015 
saat 12.00’de TBMM Dikmen Kapısı girişinde 
bir basın açıklaması yapılarak Meclis göreve 
çağrıldı:

7 Haziran Genel Seçimleri ile çoğunluğu 
yitiren, Recep Tayyip Erdoğan’ı Başkanlığa 
taşıyamayan siyasi iktidar, hazmedemediği 
seçim sonuçlarının bedelini yurttaşlarımıza 
ödetmek için düğmeye basmıştır.

Suruç katliamıyla başlayan kirli senaryoda, 
AKP oyunu 2-3 puan artırmanın hesaplarını 
yaparken ülkenin dört bir yanından ölüm 
haberleri gelmektedir. 

Türkiye seçilmemiş, istifa etmiş, geçici bir 
hükümet eliyle uçuruma sürüklenmektedir.

Sandıkta kaybettikleri oyları savaş 
mevzilerinde kazanmayı planlayanlar, kan ve 
ceset fışkıran bu toprakları bir kez daha kan ve 
gözyaşı ile sulamaktan çekinmemektedir. 

Suruç’ta 32 insanımızın öldürüldüğü 
katliamın ardından hükümetin attığı her adım 
ülkeyi uçurumun eşiğine getirmiştir.

Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’ya 
yönelik savaşı kışkırtan, politikaları 
sorgulanan hükümet, bu politikaları daha da 
derinleştirmeyi, savaşı ülke içine de taşımayı 
tercih etmektedir.

Hırsızlık operasyonlarında evlatlarına ifade 
bile verdirmeyenler, bu ülkenin yoksul, emekçi 
çocuklarına “şehadet kıyamete kadar” diyerek 
onları feda edeceklerini utanmadan, sıkılmadan 
itiraf etmektedirler.

Anayasaya ve uluslararası hukuka aykırı 
“İç Güvenlik Yasası”nın da sınırlarını aşan polis 
devleti uygulamaları ülkemizde demokrasinin 
son kırıntılarını da ortadan kaldırmıştır.

Bu politikalardan emek örgütleri ve emekçiler 
de nasibini almış, sendika binaları basılmış, 
grevler yasaklanmış, hak mücadeleleri polis 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: 
Saray Ülkeyi Yakıyor, 
Meclis Tatil Yapıyor!

H A B E R
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şiddeti ve baskısıyla engellenmeye çalışılmıştır.
Suruç Katliamı’ndan sonra IŞİD’e karşı hava 

harekâtı ve gözaltı operasyonu başlattıklarını 
söyleyen AKP’nin o günden sonra IŞİD’ten bir 
kelime dahi bahsetmemesi manidardır. AKP, 
çeşitli biçimlerde desteklediği IŞİD’i ve benzeri 
çeteleri değil emekten, barıştan, demokrasiden 
yana güçleri “terörist” olarak yaftalamaktadır.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, ırkçı-
mezhepçi ayrımcılığı bizzat kendi ağzından 
yaygınlaştırmakta, halkların arasında kin ve 
düşmanlık tohumları ekmeye çalışmaktadır.

Ülkenin her yanından ağıtlar yükselirken, 
ülke adım adım savaşa sürüklenirken TBMM 
tatile sokulmuş, ülke seçilmemiş bir hükümet ve 
o hükümete hükmeden tek bir kişi tarafından 
fiilen yönetilmeye başlanmıştır.

Halkın %95’inin temsil edildiği bir meclis 
işlevsizleştirilerek, ülkenin geleceği, kendi 
tek adam diktatörlüğü için hiçbir çılgınlıktan 
kaçınmayacağı belli olan bir kişinin eline teslim 
edilmiştir. Düne kadar “sandık iradesi” diyenler 
bugün seçim sonuçlarını yok saymakta, fiili bir 
tek adam diktatörlüğü süreci işletmektedir.

Seçim sonuçlarına saygı gösterilmeyecekse, 
seçimler niye yapılmıştır? Ülke bu kadar kritik 
bir dönemden geçerken milletvekilleri neden 
tatil yapmaktadır? Gün tatil yapma günü değil 
sarayları korumak için tüm ülkeyi ateşe atan bu 
çılgınlığa son verme günüdür.

TBMM derhal toplanmalı ateşe benzin değil 
su taşımalıdır. Bunun yolu bellidir:

Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı 
dışında bir sonuç üretmeyen savaş/şiddet 
odaklı politikalar derhal terk edilmeli, barışçıl 
ve demokratik yollarla çözüm için gerekli 
adımlar derhal atılmalıdır. Çatışmalar derhal 
durdurulmalıdır.

IŞİD başta olmak üzere ulusal/uluslararası 
cihatçı örgütlere yapılan askeri, ekonomik, 
siyasi yardımlara son verilmelidir.

İç Güvenlik Yasası ve Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yönetmeliği başta olmak üzere, 
düşünce ve ifade özgürlüğünün askıya alındığı, 
olağanüstü hal rejimi uygulamalarına derhal 
son verilmelidir.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak 
sadece seçim sonrası gelişmelerle ilgili değil, 

Ülkenin her ya-
nından ağıtlar 

yükselirken, 
ülke adım adım 

savaşa sürük-
lenirken TBMM 

tatile sokulmuş, 
ülke seçilmemiş 

bir hükümet 
ve o hükümete 
hükmeden tek 

bir kişi tara-
fından fiilen 

yönetilmeye 
başlanmıştır.
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seçimlerden önce verilen sözlerin yerine 
getirilmesi için de TBMM’ni toplanmaya 
çağırıyoruz. Meclis Başkanı, AKP ve Saray’ın 
talimatları doğrultusunda hareket etmeyi 
bırakmalı, yetkisini kullanarak TBMM’yi derhal 
toplamalıdır.

Muhalefet partileri seçim öncesi 
beyanlarında işçilere ve emekçilere de çeşitli 
sözler vermişlerdir. Taşeronlaştırmaya son 
verilmesi, açlık sınırının çok altındaki emekli 
maaşlarının ve asgari ücretin artırılması 
gibi emeğe yönelik sözlerin tutulması gibi 
konularla ilgili çalışmalara derhal başlanmalıdır. 
Kamu emekçilerinin doğal hakları olan grevli, 
toplu iş sözleşmeli sendika hakkı bir an önce 
yasalaştırılmalıdır.

Bu ülkede adı konulmamış bir başka 
savaş da çalışma yaşamında yaşanmaktadır. 
Her gün oluk oluk işçilerin kanı akmaktadır. 
2015 yılında bugüne kadar 1000 civarında 
işçi kardeşimiz hayatını kaybetmişken 
iktidar partisi hiçbir şekilde bu kandan 
rahatsızlık duymamaktadır. İşçi sağlığı ve 
iş güvenliği önlemleri alınmadığı için hiçbir 
işverenin üzerine “kararlılıkla” gidildiği, kolluk 
kuvvetlerinin ve tüm devletin seferber olduğu 
görülmemiştir. İşçiler bu toprakların insanı, bu 
ülkenin yurttaşı değil midir? Kendi dışındaki 
herkesi “terör” ile suçlayan AKP,  işçilere karşı 
sistematik terörü görmezden gelmekte, aksine 
cinayetleri kolaylaştıran adımlar atmaktadır. 
Geçici hükümetin madenlerdeki teçhizatların 
yenilenmesini 5 yıl ertelemesi, işçinin canının bu 
iktidarı gözünde hiçbir kıymetinin olmadığının 
kanıtıdır. Geçici hükümetin bu kararını meclisten 
döndürmek mümkündür ve TBMM işçi kanını 
akıtılmasına son vermek için de derhal 
toplanmalıdır.

Kısacası, barıştan, emekten ve 
demokrasiden yana olan milletvekilleri 
parlamentoya dönmeli, bunların düşmanı 

olanları çok meraklı oldukları tatilleriyle baş 
başa bırakmalı, halklarımıza deşifre etmelidirler.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak buradan 
bir kere daha ilan ediyoruz: 

Bizler AKP’nin otoriter rejimini kabul 
etmedik, etmeyeceğiz.

Bizler çocuklarına paralı askerlik yaptırıp 
halkın çocuklarını feda etme planlarına izin 
vermeyeceğiz.

Bizler bu ülkenin alın terimizle var ettiğimiz 
kaynaklarının, Ortadoğu’da ve Türkiye’de 
kan dökmek için, savaş için kullanılmasına 
direneceğiz. 

Bizler AKP’nin halkı din, dil, ırk, cinsiyet 
eksenli ayrıştırma politikalarına teslim 
olmayacağız.

Bizler evlatlarımızı saraylara, emeğimizi 
hırsızlara teslim etmeyeceğiz.

Bu iktidarın, bu savaşların, yoksulluklarla ve 
güvencesizlikle kuşatılmış yaşamlarımızın ve 
bu korkunç düzenin eseri olan ölümlerimizin 
kader/fıtrat olmadığını biliyoruz.

Bizler dün olduğu gibi bugün de, hatta 
dün olduğundan da yüksek sesle sokaklarda, 
meydanlarda, işyerlerinde taleplerimizi 
haykırmaya devam edeceğiz.

Bu karanlık gidişata dur demek için eşitlik, 
adalet, barış ve demokrasi mücadelesini 
her zamankinden daha fazla yükseltecek ve 
yaygınlaştıracağız.

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora 
karşı özgürlükleri ve demokrasiyi; hırsızlığa ve 
sömürüye karşı emeğin mücadelesini yaşamın 
her alanında yükselteceğiz…

H A B E R
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Suruç Katliamının 
Sorumlularını Ülkemiz Çok
İyi Tanıyor

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Suruç’taki bombalı saldırıyla ilgili 20 Temmuz 
2015 tarihinde açıklama yaptı: 

Sözün bittiği noktadayız. Aslında 
Türkiye’nin, Suriye’deki iç savaşa dolaylı-
dolaysız dahil olduğu günden bu yana, başta 
Reyhanlı katliamı olmak üzere yaşananlar 
sözün tükendiğine işaret ediyordu ancak 
Suruç’ta bugün yapılan bombalı saldırı 
şimdiye dek tanık olduklarımızı kat be kat 
aşan bir vahşetle karşı karşıya olduğumuzu 
açığa çıkarttı.

 
Eğer bir ülkede, son derece barışçı ve 

insani amaçla Suruç’ta bir araya gelen 
üniversite öğrencilerinin üzerine bomba 
atılıyor ve ilk belirlemelere göre 30 gencin 
ölümüne ve 100’e yakın gencin yaralanmasına 
yol açılıyorsa, bu ülkenin siyasal, toplumsal 
hayatında köklü değişikliklerin zamanı geçiyor 
demektir.

 
Başka bir söze hacet var mı, bilemiyoruz. 

Öldürülen gençlerin ailelerinin acısını 
dindirmenin bir yolu var mı, bu konuda fikir 
dahi yürütemiyoruz.

 
Bildiğimiz tek bir şey bulunuyor: Reyhanlı 

katliamı nasıl ki Türkiye’yi Suriye iç savaşına 
dahil etmenin bir adımıysa, Suruç katliamı 
ise savaş çığırtkanı karanlık odakların Suriye 
savaşına girmek konusunda kararlılığını 
göstermektedir.

 
Ne baş sağlığı ve sabır dilemek ne de 

insanları sükûnete davet etmek, duygularımızı 

açıklamaya kafi gelmeyeceği gibi, 
ülkemizin içinde bulunduğu kaotik ortamı 
gölgelemeyecektir.

 
Sorumlular bellidir, katliamın sorumlularını 

tanıyoruz. Suriye’deki cihatçı katillere, İŞİD 
canilerine kol kanat gerenler, Suriye’ye girmek 
için fırsat yaratmak isteyenler, hatta bunun 
için gayri nizami plan yapanlar sorumludur 
ve sorumluların hesap vermesi, içinde 
bulunduğumuz kaotik ortamından çıkmak için 
tek yoldur.

 
Türkiye ya sorumluları yargılayacak ya 

da Ortadoğu bataklığına teslim olacaktır. 
Tercih, kamuoyunun önündedir. Kitlesel 
bombalamalar Ortadoğu ülkelerinin 
neredeyse kaderidir; Türkiye’nin, Reyhanlı ve 
Suruç katliamlarıyla, tipik Ortadoğu ülkesi 
olduğu tescillenmek istenmektedir. Türkiye 
ya bir Ortadoğu ülkesi haline gelecek ya 
da demokratik, barışçı, uygar bir toplum 
olacaktır. Bir tercihle karşı karşıya olduğumuz 
bilinmelidir.

 
Yüzlerce gencin olduğu bir ortamda bomba 

patlatmak, ülkemizi savaşa sokmak isteyenlerin 
açıktan provokasyonudur. 

 
İnşaat mühendisleri, bir yandan barışa ve 

insan hayatına sahip çıkarken, diğer yandan 
savaş çığırtkanlarına dur demektedir.

BÜLTEN ANKARABÜLTEN ANKARA
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Niyeti Bağcıda Olanın 
Gözü de Üzümde Olmaz

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
14 Ağustos 2015 tarihinde Ankara Bulvarı’nın 
trafiğe kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı:

Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin kararı ile 
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) alanlarıyla ilgili 
1/10.000’lik nazım imar planı, koruma amaçlı 
nazım imar planı ve ulaşım planlarının iptal 
edilmesinin ardından Ankara Büyükşehir 
Belediyesi sürpriz bir uygulamayla bizleri 
şaşırtmaya devam ediyor. 

Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı 
açıklamada “mahkeme kararlarına uymak 
zorundayız” diyerek 14.5 kilometrelik Ankara 
Bulvarı’nı trafiğe kapatacağını ve halkı bu 
konuda billboard ve afişlerle bilgilendireceğini 
duyurdu.  Kapatılacak arterler; Ümitköy’den 
Şaşmaz Bulvarı’na gidiş, Zırhlı Birlikler’e gidiş 
ile Ümitköy-Etimesgut aksı, Çiftlik Kavşağı’ndan 
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı’na bağlanan Fatih 
Sultan Mehmet Viyadüğü ile Hipodrum 
Caddesi’ne çıkış, Anadolu Bulvarı’ndan Ankara 
Bulvarı’na giriş ve çıkışlar olarak belirtildi. 

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar’ın, TRT 
Ankara Kent Radyo’nun yayınına bağlanarak 
yaptığı açıklamalar ise konunun özünün bağcıyı 
dövme emeli olduğunu açıkça gözler önüne 
sermektedir. Ankara Bulvarı’nın 300 bin araç 
tarafından kullanıldığını, kapatılması halinde 
trafikte kilitlenmeler yaşanacağını ve bulvarın 
değerinin o zaman anlaşılacağını dile getiren 
Üçpınar’ın sözleri üstü kapalı bir tehdit ve halka 
bedel ödetme algısının zirve yaptığı noktadır.

 Mahkemenin aldığı kararın Kaçaksaray 

ve Ankapark dahil AOÇ arazisi üzerindeki 
birçok yapı ve projeyi kapsamasına rağmen 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede 
halkın kullanabildiği tek alana ilişkin kapatma 
kararı alması oldukça manidar. Bulvarın trafiğe 
kapatılmasıyla birlikte halkın ulaşım hakkını 
kısıtlayacak uygulamaların sorumluluğunu, 
süreci ve projeleri mahkemeye taşıyan meslek 
odalarına yüklemek isteyen Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, belediyenin ve yandaşlarının rantsal 
çıkarlarının önüne geçmek için mücadele eden 
odalarımızı hedef tahtasına koyarak plan ve 
programsız uygulamalarının bedelini kentlilere 
ödetme çabasındadır.

20 yıllık yönetimi döneminde Ankara’yı rant 
odaklı talan politikalarıyla yaşanmaz kılanlar 
kendi hukuksuzlukları ve hırslarının bedelini bir 
kez daha kentlilere ödetme sevdasında. Sürecin 
başında beri Ankara Bulvarı, Kaçaksaray ve 
Ankapark gibi AOÇ arazisi talanına ilişkin proje 
ve uygulamaların yasadışı ve temelsiz olduğunu 
belirten odalarımızın bu işin sorumlusu 
olduğunu söyleyebilmek ancak kentlilerin 
imkanlarını şehre kapılar yapan bir zihniyetin 
ürünü olabilirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı 
Gökçek’in halka kan kusturan uygulamaların 
takipçisi olacağımızı, Ankara Bulvarı özelinde 
yaşanan keyfi ve şuursuz uygulamaların 
teşhirinden geri adım atmayacağımızı 
kamuoyuyla paylaşıyoruz.

 İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Adına Şube Başkanı 

Selim TulumtaşH A B E R
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Yine Doğa Olayı, 
Yine Doğal Afet

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 
Hopa’da meydana gelen sel felaketiyle ilgili 25 
Ağustos 2015 tarihinde açıklama yaptı: 

Türkiye yeni bir doğal afetle karşı 
karşıya kaldı. Bütün Karadeniz bölgesini 
etkisi altına yoğun yağış özellikle Artvin 
ve ilçelerinde can ve mal kaybına yol açtı. 
Özellikle Hopa ilçe merkezi ve köylerinde 
meydana gelen sel ve heyelan neticesinde 
sekiz insanımız hayatını kaybetti, 17 kişi de 
yaralandı. Felaketin en dikkat çeken yönü ise 
apartmanların su taşkına bile dayanamayarak 
yıkılması oldu. Evler, işyerleri su altında 
kaldı. Böyle bir felaket karşında ekonomik 
zarardan söz etmek abesle iştigal etmek gibi 
olsa da, ekonomik zararın güç bela yaşamını 
sürdürmeye çalışan bölge halkı açısından 
telafi edilmesi mümkün olmayan sonuçlara 
neden olduğunu da görmek gerekiyor. 

Ne yazık ki ülkemizde doğa olayları, 
doğal afet şeklinde yaşanıyor. Depremden su 
taşkınına kadar hemen bütün doğa olayları 
çarpık kentleşme ve sağlıksız yapılaşma 
nedeniyle büyük acılara ve yıkıma yol açıyor. 
Doğa olayları, mühendislik hizmeti almadan 
üretilen yapıları yerle bir ediyor. Niteliksiz 
kentleşme ve yapılaşma, rant politikaları ile 
birleşince felaket kaçınılmaz hale geliyor. 

Sorularımızın yanıtsız kaldığını, 
uyarılarımızın dikkate alınmadığını biliyoruz. 
Yine de sormaya ve uyarmaya devam 
edeceğimizi duyuruyoruz.

Soruyoruz: Bu kaçıncı su taşkını ve bu 

kaçıncı felaket? Samsun’da, İstanbul’da 
ve birçok bölgemizde daha önce yaşanan 
felaketten hiç mi ders alınmadı?

Merkezi ve yerel yönetimler, kentlerimizi 
afete hazırlamak için ne yapıyor?

“Dere ıslahı” adı altında derelerin 
betonlaştırılması, dere yataklarının imara 
açılarak güvenli olmayan bölgelere konut inşa 
edilmesinin felakete neden olduğu neden 
görülmüyor ve neden insanlarımızın hayatı 
pahasına bu uygulamalar devam ettiriliyor?

Dere yataklarının imara açılması ile ortaya 
çıkan rant, insan hayatından daha mı değerlidir?

Özellikle Karadeniz bölgesinde akarsulara 
kurulan binlerce HES’in bu felakete yol açan 
zincirin önemli halkalarından olduğu neden 
görülmüyor ve neden doğayı, yeşili talan eden 
uygulamalardan vaz geçilmiyor?

Ülkemizin en büyük sorunlarından birinin 
niteliksiz yapı stoku olduğu, yapılarımızın 
bırakalım depremi su taşkınına bile 
dayanamadığı gerçeği neden göz ardı ediliyor 
ve neden bu konuda önlem alınmıyor?

Biz inşaat mühendislerinin kentleşme ve 
yapılaşma konusundaki uyarıları neden kulak 
arkası yapılıyor? Neden her uyarımız karşısında 
siyasi iktidar tarafından “siyaset yapmakla” 
suçlanıyoruz?

Belki de bütün sorulardan daha önemlisi, 
neden merkezi ve yerel yönetimler sorumluluk 
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üstlenmiyor? Ölen öldüğüyle, yıkılan yıkıldığı ile 
kalıyor. Neden sorumluluk üstlenme, özeleştiri 
verme ve istifa etme mekanizması işlemiyor?

Neden her felaketten sonra yetkililer 
kamuoyunun karşına çıkıp hamaset yapıyor, 
“devletin yaraları saracağından” söz ediyor? 
Neden ülkemizin “yara sarma” hamaseti 
dışında bilimsel ve bütünlüklü bir afet planı 
bulunmuyor?

Görevini yerine getirmeyen, sorumluluk 
üstlenmeyen yetkililerin, yaşanan her felaketi 
“kaderle” açıklıyor, her yıkımdan sonra “takdiri 
ilahi” diyerek işin içinden sıyrılıyor ve ne yazık 
ki bunda başarılı oluyor? Ülkemizi yönetenler, 
kentleşme ve yapılaşma üzerine karar verenler, 
dereleri imara açanlar kamuoyunun karşına 
geçip sanki sorumluluk kendilerinde değilmiş 

gibi bir algı yaratmayı nasıl beceriyor?

Madencinin “fıtratında” ölüm, 
Karadenizlilerin “fıtratında” sele can vermek, 
işçilerin “fıtratında” iş cinayetine kurban gitmek 
mi yatıyor?

Sorularımız bunlarla sınırlı değildir ve 
bilinmelidir ki yanıtlar, Türkiye’yi rant ve 
ölüm diyarı bir ülke haline getirenlerin kimler 
olduğunu gösterecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, siyasi 
iktidarı, kentleşmeden imara, yapılaşmadan afet 
sonrası planlamaya, yapı denetimden kentsel 
altyapıya kadar hemen her alanda, bilimsel ve 
mesleki gerekleri yerine getirmeye çağırıyor, 
bilimi ve mühendisliği yok sayan siyasi 
anlayışları kınıyoruz.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 
Türkiye’nin dört bir yanında alanlara çıkan 
binlerce kişi “barış” talebini dile getirdi. Başta 
Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere birçok 
kentte düzenlenen etkinliklerde AKP’nin savaş 
politikaları protesto edildi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB çağrısıyla 
Ankara’da Yüksel Caddesi’nde buluşularak 
Madenci Anıtı’na yüründü. Madenci Anıtı 
önünde ortak basın açıklaması yapıldı.

Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
Tüm dillerde tek bir anlam ifade eden 

fakat anlatması gittikçe zorlaşan bir kavramın 
Barış’ın günü bugün. Katliamların, cinayetlerin, 
soykırımların, asimilasyonun, sömürünün, 
talanın tüm hızıyla arttığı, faşizmin kendini 
güncelleyerek yaşamın her alanında gözle 

görünür kılındığı koşullarda dillendirilmesi dahi 
bedellere sebep olan Barış’ın günü bugün.

Ülkemiz ve coğrafyamız özelinde 
emperyalist odakların savaşın tüm kirli 
boyutlarını yaşatmalarına rağmen belki de 
Barış’ı en inatla dillendiren coğrafyalardan 
birinde anıyoruz 1 Eylül’ü. Anıyoruz çünkü 
kutlamalar yapmak için barış için mücadele 
edenlerin coğrafyasındayız. 

Afganistan süreciyle başlayan ve tüm 
Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren politikalar 
sürerken, ÖSO ile başlayıp İŞID’le zirve yapan 
dizginlenemez saldırganlık bu çeteleri yaratıp 
besleyenleri dahi vurmaya başlarken, Barış’ı 
temin etmekten bahsedenler özellikle 7 Haziran 
seçimleri sonrasında savaş çığırtkanlığını tam 
gaz sürdürmeye başladılar. 400 vekili verin 

1 Eylül’de Binlerce Kişi 
“Barış” İçin Alanlardaydı…

H A B E R
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bu iş huzur içinde çözülsün tehditleriyle halkı 
sindirmeye çalışan siyasal iktidar ülkeyi hem iç 
hem de dış savaşın içine sokmakta en ufak bir 
beis dahi görmemiştir.

Mevcut iktidarın BOP’un eş başkanıyız 
açıklamaları bölgede yaşanan süreçte almaya 
niyetli oldukları rolünde açık ifadesiydi. Şu an 
gelinen noktada çok daha açıkça görülmektedir 
ki iç ve dış politikada izlenen tüm süreç 
planlı programlı bir savaş politikasının 
temellendirilmesidir. 

Savaştan çıkar elde edenler için barış tabi 
ki dillendirilmekten bile kaçınılması gereken bir 
kavramdır. Büyük resme bakıldığında görünen, 
savaşlardan çıkar damıtmak isteyenlerin tüm 
Ortadoğu’yu ve ülkemize savaş bataklığında 
yeniden dizayn etme çabalarıdır. Tüm bu 
saldırganlık altında dahi bugün barış için 
mücadele her zamankinden daha yakıcı bir 
ihtiyaçtır.  

1 Eylül’ün barış talebini yinelemenin 

dışında bir muhtevaya sahip olduğu günlerden 
geçmekteyiz. Ağzında zeytin dalı olan 
güvercinler uzatarak barış konuşulamayacak 
bir iklimde nasıl bir barış sorusunu sormak, 
onurlu, adil ve halkların çıkarına bir barışı var 
etme mücadelesinin kaçınılmazlığıyla yüz yüze 
olmanın ağırlığını birlikte getirmektedir.

Tüm bu iklim içerisinde Barış günü olarak 
değil barışı var etme mücadelesinin bir parçası 
olarak görülmesi gereken 1 Eylül savaşı tüm 
ağırlığıyla yaşayan halklar için her zamankinden 
daha önemli ve daha mücadeleci bir süreci var 
etme günüdür.

Bu savaş bizim savaşımız değil, savaşa 
mecbur olan AKP’nin ve halka rağmen yönetim 
darbesi yaparak anayasal suç işleyen Saray’ın 
savaşıdır.

Bu çılgınlıkta ısrar etmek ülkemizi çıkmaz 
bir felakete sürükleyecek, halklarımızı hedef 
haline getirecektir. Ortadoğu iç savaşlarla, etnik 
ve dini boğazlaşmalarla debelenirken, Türkiye 
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de bu kaosun parçası olarak Reyhanlı’da, 
Roboski’de, Suruç’ta yaşanılanlar gibi daha 
büyük acılarla yüz yüze kalacaktır.

Bizler, bir can daha yitmesin, salgın 
hastalıklar, sakatlıklar toplu ölümler olmasın, 
insanlar evlerini terk etmesin, doğaya kıyılmasın 
diye bu çılgınlığı durdurmak istiyoruz. 
Dahası Suruç Katliamı’nı gerçekleştirenlerin, 
Ortadoğu’da savaş suçu işleyenlerin, cihatçı 
çeteleri besleyenlerin ortaya çıkarılıp 
cezalandırılması gerektiğini söylüyoruz. Akan 
kan, toprağa düşen canlar üzerinden iktidar ve 
oy hesabı yapanları bin kez lanetliyoruz…

Bizler, Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı 
dışında bir sonuç üretmeyen savaş/şiddet 
odaklı politikaların derhal terk edilmesini, 
barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için 
gerekli adımların acilen atılmasını istiyoruz.

Hiçbir zaman unutulmasın ki, bu ülkedeki 
darbelerin, savaşların ve ekonomik krizlerin 
bedelini halkımız ve emekçiler ödemektedir. Savaş 
naraları atanların çocukları değil, yoksul halkımızın 
çocuklarının kanı akıtılmaktadır. Bu nedenle 
demokrasi için, barış için, adalet için mücadeleyi 
duraksamadan sürdürmeliyiz, sürdüreceğiz.

Biz emek meslek örgütleri DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB olarak; Çocuklarımız ölmesin 
barış hemen şimdi diyoruz. Ve bir daha 
haykırıyoruz ki; Kirli hesaplara kurban edilecek 
bir tek canımız bile yok. Barışın iyileştirici 
gücüne hepimizin ihtiyacı var.Çünkü Barış 
çıkar hesaplarından uzak, pazarlık masalarında 
konuşulamayacak denli ciddi ve uğruna 
mücadele etmeyi göze alacak kadar değerlidir. 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

Saraçoğlu Mahallesi’nin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın isteğiyle Bakanlar Kurulu 
tarafından riskli alan ilan edilmesi kararı 
Danıştay’dan döndü.

Saraçoğlu Mahallesi’nde Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara 
Şubesi Bakanlar Kurulu’nun riskli alan kararını 
yargıya taşımıştı. Danıştay 14. Dairesi Saraçoğlu 
Mahallesi’nin riskli alan olmadığına karar 
verdi. Danıştay’ın iptal kararını değerlendiren 
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan 
Karakuş Candan, “Saraçoğlu Mahallesi’nin 
afet riski taşımadığını defalarca söyledik. 
Cumhuriyetin ilk toplu konut alanı olan 
Saraçoğlu Mahallesi hepimize ait bir değer, 
hepimiz için soluklanma alanı, kültürel miras. 

Danıştay’ın kararı Saraçoğlu Mahallesi için ve 
kent için umut verici darısı lojman statüsünün 
kaldırılarak ekonomiye kazandırılması 
için açtığımız davaya. Cumhuriyetin çok 
nadide eseri olan bu alanın yağmalanmasını 
durdurmak için yaşamsı gerekiyor, çocuk ve 
insan seslerinin yankılanması gerekiyor. Zorunlu 
tahliyelerle insansızlaştırılarak çöküntü alanına 
dönüştürülmeye çalışılan Saraçoğlu Mahallesini 
rantçılara teslim etmeyeceğiz. Bir kez daha 
yetkilileri göreve ve aklıselime davet ediyoruz“ 
dedi.

 Bakanlar Kurulu’nun 28.01.2013 günlü
 2013/4248 sayılı kararını iptal eden Danıştay 14.
 Dairesi kararında; davalı idarelerin riskli alan ilan
 kararını alırken sadece alandaki 3 binaya ilişkin

Danıştay: 
Saraçoğlu’nda Risk Yok  
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 rapor verilmiş olduğunu belirtmesi dikkat çekti.
 Kararda; “Davalı idarelerin savunmalarında
 belirttiği rapordaki incelemenin sadece 15, 17,
 19 numaralı binalara ilişkin olduğu, yapıların
 tamamına yönelik bir inceleme bulunmadığı,
 en son hazırlanan raporda da yapıların hangi

 yönlerden can ve mal kaybına yol açma
 riski taşıdığına dair tespitin bulunmadığı”
 ifadelerine yer verilirken, Ankara 9. Sulh Hukuk
 Mahkemesi’nin yaptırdığı bilirkişi incelemesinin
  raporunu gerekçe gösterdi.

Yunanistan’da yaşayan meslektaşlarımızın 
son günlerde yaşadıkları ekonomik kriz ve buna 
bağlı olarak oluşan sıkıntılarına ilişkin; iyi niyet 
ve dayanışma duygularımızı iletmek amacıyla 
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
adına Başkan Nevzat Ersan imzalı bir mektup, 
Yunanistan İnşaat Mühendisleri Birliği Başkanı 
Dr. Vasilios Bardakis’e gönderildi.

 Mektupta; “Sizlere, ülkenizin içinden 
geçtiği zor zamanlar karşısında İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın, Yunanistan’da yaşayan 

meslektaşlarına olan samimi ilgi, iyi niyet ve 
dayanışma duygularını iletmek üzere yazıyoruz. 
Türkiye’de de bizler benzer durumları geçmişte 
yaşadık. Bu nedenle yükün en ağır kısmının her 
zaman mühendisler gibi meslek sahiplerinin 
üzerinde olduğunun farkındayız. Ancak 
halkınızın zorluklara göğüs gererek, atalarının 
da geçmişte yapmış olduğu gibi, yoksulluğun 
üstesinden gelmiş bir Yunanistan yaratmayı 
başaracağına olan güvenimiz tamdır. En içten 
duygularımız ve en iyi dileklerimizle” diye 
belirtildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesince 
30-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında Enerji 
Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlığı Kursu düzen-
lendi. İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen ve 9 üyemizin katıldığı kursu İnş. Müh. 
Murat Karacaoğlu verdi. 

Karacaoğlu kursta 5627 Sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu ve Yönetmelikleri hakkında 
bilgi verirken uygulamaya ilişkin örnekler anlat-
tı. Kurs sonunda sınav yapıldı.
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Barış, Günümüzün 
En Acil ve Yakıcı İhtiyacıdır

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 1 
Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 31 Ağustos 
2015 tarihinde açıklama yaptı: 

Nazilerin Polonya’yı işgal ederek insanlık 
tarihinin en kanlı savaşını başlattığı 1 Eylül 
1939’un yıl dönümü olarak belirlenen Dünya 
Barış Günü, vahşetin ve acıların bir daha 
yaşanmaması, barışın bütün toplumları 
ortaklaştıran bir değer olarak kabul edilmesini 
sağlamak amacıyla yıllardan bu yana bütün 
dünyada kutlanmaktadır. İnsanlar bir yandan 
Barış Günü’nü kutlarken diğer yandan 
emperyalist güçlerce savaş senaryoları sahneye 
konmaya devam etmiş, bölgesel savaşlarda 
milyonlarca insan can vermiştir. İkinci Dünya 
Savaşı’nda öldürülen 50 milyon insan, ne yazık 
ki barışın öneminin kavranmasını sağlayamamış, 
tarihteki acı olaylardan çıkarılması gereken 
ders, emperyalist politikalara heba edilmiştir.

 
Tarihten ders almayan ülkelerden biri de 

Türkiye’dir. Özellikle 80’lerin ikinci yarısında 
başlayan ve 90’lı yıllara yayılan Kürt sorunu 
merkezli savaşın, binlerce insanın ölmesine, 
evini, yurdunu terk etmesine, ekonominin 
büyük zararlara uğratılmasına sebebiyet 
verdiği bilinmektedir. Ülke için gelecek 
umutlarını çoğaltan çatışmasızlık durumunun 
7 Haziran seçimlerinden hemen sonra bir anda 
bozulması ne kadar dikkat çekiciyse, aynı 
şekilde ülkenin birdenbire savaş siyasetine 
teslim olması da aynı derecede moral bozucu 
etki yaratmaktadır.

 
Oysa 7 Haziran seçimleri, toplumun 

barıştan, demokrasiden, uzlaşıdan yana 
mutabakat içinde olduğunu açığa çıkartmış, 

seçim sonuçlarını mutlak iktidarlarının devamı 
noktasında yeterli görmeyenlerin hamleleri 
ile başlayan süreç bir anda ülkeyi kan gölüne 
çevirmiştir. Türkiye hızla 90’lı yıllara dönmüştür.

 
Kaldı ki bu kez, 90’lı yılları kat be kat aşan 

bir başka sorunla karşı karşıya bulunmaktayız. 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan 
geniş bir coğrafyada savaş hüküm sürmekte, 
özellikle komşumuz olan Suriye ve Irak’ta 
yaşananlar ülkemizi doğrudan etkilemektedir. 
Türkiye’yi, bölge savaşının aktörü haline 
getirmek ve Suriye iç savaşına dahil etmek 
isteyenler, savaşın neden olduğu mülteci 
sorununu bile çözememiş, mülteci akını 
ülkemizi bir yandan güvenlik tehdidi altına 
sokarken diğer yandan insanlık dramıyla karşı 
karşıya bırakmıştır.

 
Uluslararası güçlerin çıkarları, bölgesel 

hassasiyetlerin gerekleri ve politik hedefler 
gençlerin hayatı üzerinden uygulamaya 
alınmakta, toplumsal düşmanlıklar uç 
vermekte, düşmanlıktan beslenenler ise 
iktidarlarını sürdürmektedir. Türkiye, Türk ve 
Kürt gençlerin cenazeleri üzerinden dizayn 
edilmek istenmektedir. Savaş hali genç 
ölümlere somut hale geçmekte, bin bir emekle 
büyütülen gençleri askere yollayan aileler 
çocuklarını tabutlar içinde geri almaktadır. 
Aynı acı tablonun Kürt aileler için de geçerli 
olduğunu bilmek, barış talebinin ne kadar 
yakıcı bir hal aldığını göstermektedir. Cenaze 
törenlerinde yükselen çığlıklar, bir bakıma 
Türkiye toplumunun barışa duyduğu hasreti 
ifade etmektedir.

 
Ülkemizin, savaş ikliminde 1 Eylül Dünya 
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Barış, Günümüzün 
En Acil ve Yakıcı İhtiyacıdır

Barış Günü’nü karşılıyor olmasının utancını 
ancak barışa sıkı sıkıya sahip çıkarak ve 
savaştan beslenenleri toplum önünde mahkûm 
ederek kurtulabiliriz. Çatışmaları sonlandırmak 
toplumsal ve insani sorumluluktur, aksi 
davrananları ise ne tarih ne de annelerin 
gözyaşları affedecektir.

 
Kürt sorunu ülkemizin en önemli 

sorunlarından biridir ve mutlaka çözüme 
kavuşturulması gerekmektedir. Çözüm süreciyle 
başlayan çatışmasızlık durumu, yeniden 
kardeşleşme olanağını çoğaltmış, sorunun 
askeri yöntemlerle değil, müzakere zemininde 
barış ve demokrasi temelinde çözülebilmesinin 
mümkün olabileceğini göstermiştir. Biliyoruz 
ki, mümkün olanı yok saymak ve sorunun 
çözümünü savaş siyasetinde aramak, 
hem insanımıza hem de bu ülkeye büyük 
haksızlık yapmak olacaktır. Daha fazla geç 
olmadan, iyileştirilmeyecek yaralar açılmadan, 

gençlerimizi yitirmeden müzakereler yeniden 
başlamalı ve barış sağlanmalıdır.

 
İnşaat Mühendisleri Odası, toplumsal barış 

ve huzurun sağlanması için öncelikle silahların 
susması ve ölümlerin durdurulması gerektiğini 
düşünmekte, ülkemizin ihtiyacı olan barışın 
ancak silahların sustuğu, demokrasi dilinden 
konuşulduğu koşullarda mümkün olduğuna 
inanmaktadır. Bu bağlamda çözüm sürecinde 
silahların susmuş olmasını nasıl olumladıysak, 
bugün sürecin bitirilmesinden ve ülkenin 
yeniden savaş ikliminin etkisi altına girmesinden 
de o oranda kaygılıyız.

 
İnşaat Mühendisleri Odası olarak barış için 

elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzun 
altını çiziyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü 
vesilesiyle, ülke olarak en çok ihtiyaç 
duyduğumuz barışın tesis edilmesi gerektiğine 
olan inancımızı yeniden seslendiriyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu’nun Samsun sel felaketi sanıklarının 
aklanmasıyla ilgili 28 Ağustos 2015 tarihinde 
açıklama yaptı: 

Tesadüf bu ki, Hopa katliamının acısı henüz 
çok tazeyken, Samsun’da meydana gelen ve 
13 insanımızın hayatını yitirdiği sel faciasının 
sorumluları aklandı. “Ölümün ve unutuşun kolay 
ülkesi” Türkiye’de bir kez daha toplu cinayete 
kurban gidenler, sadece öldükleri ile kalacaklar. 
Tıpkı daha önceki afetlerde, iş cinayetlerinde 
olduğu gibi. 

Hatırlanacaktır:  Üç yıl önce Samsun’un 
Canik İlçesi’nde meydana gelen su taşkını 

nedeniyle TOKİ konutları sular altında kalmış, 
dere yatağına yapılan konutlar, yoksul ve dar 
gelirli vatandaşlarımız için mezar olmuştu.  
Dile kolay; 13 insan hayatını kaybetti ve bu 
facia kayıtlara “faili meçhul” olarak geçti.

Her ne kadar yargı sürecinin ayrıntıları 
önemsiz gibi görünse de, bu tür konulardaki 
geleneksel devlet refleksi, özellikle soruşturma 
sürecinde daha görünür olmakta, nihayetinde 
kamu görevlilerine sağlanan zırh, bırakalım adil 
yargılamayı, yargının sürecinin işletilmesini bile 
olanaksız bırakmaktadır.

Nitekim Samsun katliamı ile ilgili yaşanan 
süreç, bu kilitlenmenin tipik bir örneğini 

Samsun Faciasında 
Sorumlular Aklandı
Sırada Hopa mı Var?
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oluşturmuştur. Üç yıldır devam eden ve 
âdete “yılan hikâyesine” dönen süreç, 
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
“belediye yetkililerinin suçlu olmadığı” 
kanaatine varılmış, aralarında bölgedeki il ve 
ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu 12 
yerel yöneticisi ve kamu görevlisi hakkındaki 
soruşturmada takipsizlik kararı verilmiştir. 

İşin en ilginç tarafı ise Hükümet partisine 
üye belediye başkanlarının yargılanmaması için, 
her yolun denenmiş olmasıdır. Dosya defalarca 
Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı, Danıştay arasında 
gidip geldi ve sonuçta dere yataklarını imara 
açan belediye, su politikalarının belirleyici 
DSİ ve dere yatağına konut inşa eden TOKİ 
suçsuz bulundu. Bu kararın tek bir okuması 
bulunmaktadır: Suçlu su taşkına maruz 
kalan evlerde yaşayan yoksul ve dar gelirli 
yurttaşlardır.

Soruşturma sürecinin en dikkat çeken yanı 
ise konuyla ilgili düzenlenen bilirkişi raporuydu. 
Rapor, sel felaketine ihmalin değil, doğal afetin 
neden olduğu, yaşananların meteorolojik 
açıdan afet olarak tanımlanması gerektiği 
şeklinde düzenlenmişti ki, görevliler hakkında 
takipsizlik kararı verilmesinin asıl dayanağını 
oluşturdu. Yani bilirkişi, “ihmal yok, takdiri ilahi” 
var dedi.

Bu tür kararların, toplumun vicdanını 
yaraladığı ne kadar gerçekse, inşaat 
mühendisliği açısından kabul edilebilir olmadığı 
da o derecede gerçektir.

Su taşkını bir doğa olayıdır. Ancak su 
taşkınının TOKİ konutlarında 1 ile 5 yaş arası beş 
çocuğu öldürmesi doğa olayı değildir.

Su taşkını bir doğa olayıdır. Ancak dere 
yataklarının imara açılması ve TOKİ’nin dere 
yatağına konut yapması doğa olayı değildir.

Sayın Başsavcılığın, doğa olaylarının 
kendiliğinden doğal afete dönüşmeyeceğini 
bilmemesinin mümkün olmayacağına göre, 
ortada düpedüz kamu görevlilerini koruma 
refleksi bulunmaktadır ki, ülkemiz bu refleksin 
adeta bir yönetim biçimi haline geldiği 
ender ülkelerdendir. Ne de olsa bu Türkiye, 
“madencinin fıtratında ölüm var” denilen, ilgili 
her soruna “takdiri ilahi” anlayışıyla yaklaşılan 
bir ülkedir.

Samsun katliamı ne ilkti ne de son 
olacaktır. Henüz Hopa katliamının yol açtığı 
acının sıcaklığı geçmemişken, Samsun 
soruşturmasının takipsizlikle sonuçlanması, 
Hopa katliamının da son olmayacağını 
göstermektedir.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Dağlıca ve Iğdır saldırılarıyla ilgili 7 Eylül 2015 
tarihinde açıklama yaptı:

Ülkemiz uzunca bir aradan sonra yeniden 
savaş iklimini yaşamaya başladı. Üç seneye 
varan çatışmasızlık durumu, 7 Haziran 

seçimlerinden kısa bir süre sonra anlaşılmaz 
bir biçimde sona erdi; müzakere sürecinde 
duyulan demokrasi sesi yerini silah seslerine 
bıraktı. Haziran seçimlerinden bu yana 
aralarında asker ve polislerin de bulunduğu 
onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. 
Onlarca gencimiz öldürüldü, yaralandı. 

Barış ve Kardeşliği 
Savunmaya Devam Edeceğiz

H A B E R
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Kentlerde sokağa çıkma yasakları ilan edildi. 
Çatışan gruplar arasında kalan çocuklar, 
kadınlar kurşunların hedefi oldu.

 
Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde askeri 

konvoya düzenlenen saldırıda 16 askerimizin 
öldürülmesi, yüreğimizi yakan ateş oldu. 
Dağlıca’daki menfur saldırıdan sonra, parti 
binalarına, işyerlerine, mevsimlik işçilere 
saldırılması ise geleceğe dönük kaygılarımızı 
artırdı. Dağlıca’nın acısı henüz çok sıcakken 
bu kez de Iğdır’da Dilucu Gümrük Kapısında 
görevli polisleri taşıyan servis aracının saldırıya 
uğradığı ve 14 polisin hayatını kaybettiği 
duyuldu. Her gün, hatta her an yeni bir acı 
haberle karşı karşıya kalıyoruz.

 
Bu nedenle kaygılıyız. Bu sürecin sonunun 

nereye varacağını kestiremiyor, 1000 yıldır 
bir arada yaşayan halklar arasında kitlesel 
çatışmalara ve kitle katliamlarına sebebiyet 
verecek kargaşadan kaygı duyuyoruz.

 
Türkiye’nin neredeyse son 30 yılına 

damgasını vuran çatışmalardan kaynaklı 
tarifi imkânsız büyük acılar yaşadığı 
bilinmektedir. 7 Haziran seçimlerinden 
sonra yeniden alevlenen çatışma ortamında, 
90’lı yıllarda bile görülmeyen olayların 
yaşanmaya başlaması, etnik kökeni nedeniyle 
vatandaşlarımızın saldırıya uğraması, 
evlerinin, iş yerlerinin yakılması, kelimenin 
tam anlamıyla ülkemizi bir iç savaşa 
götürecek tehlikeli bir oyun sahnelendiğini 
göstermektedir.

 
Şurası açık ki hiçbir “ulvi” gerekçe insan 

hayatından daha değerli değildir. Savaş kararı 
alanlar, savaş emri verenler, göreve giden 
askeri konvoya pusu kuranlar, evinde uyuyan 
polisleri katledenler, kentleri ablukaya alıp 
sivil halkı öldürenler, kadın ve hatta çocuklara 
kıyanlar el birliği ile ülkemizi yaşanılır olmaktan 
uzaklaştırıyor.

 Bir şehit yakınının, “ne oldu da müzakere 
sürecinden birden savaş sürecine geçildi” 
sorusunu biz de soruyoruz. 7 Haziran seçim 
sonuçlarının siyasi iktidar partisini memnun 
etmemesinin bedelini bu ülkenin gençleri 
ödemeye mecbur mudur? “400 vekil” 
isteyenlerin, istediklerini alamamasının acı 
sonuçlarına bu ülke tanık olmak durumunda 
mıdır? Savaş üzerinden mevcut durumunu 
korumak ve pekiştirmek isteyenler amaçlarına 
gençleri öldürerek mi ulaşacaktır?

 
Gençlerin ölümü canımızı anlatılmaz 

biçimde yakıyor. Ancak gençleri kimin ve hangi 
zihniyetin, hangi karanlık emel sahiplerinin 
ateşe attığını da çok iyi biliyoruz.

 
“Artık yeter” diyoruz. Türkiye savaştan çok 

çekti, yeni bir savaş sürecine tahammülü yok 
artık bu ülkenin. Hiçbir koşul ileri süremeden 
ellerin tetikten çekilmesini istiyoruz.

 
Savaş kararı verenlere, sağda solda bomba 

patlatanlara, kurşun sıkanlara, çocuklara 
kıyanlara inat, bizler barışa sahip çıkmaya, barış 
siyasetini hayata geçirmeye kararlıyız. Aksi 
durumda bu ülkenin geleceği olmayacağını 
biliyoruz. Çocuklarımız için, yarınlar için savaş 
siyasetini reddediyor, silahların bir daha 
kullanılmamak üzere ortadan kaldırılması 
gerektiğini dile getiriyoruz.

 
Dağlıca’daki ve Iğdır’daki saldırılarla 

yüreğimizin dağlanması, bizlerin barış 
çağrısında daha da ısrarcı olmamızı zorunlu 
kılıyor. Zorunluyuz; barış ve kardeşlikte ısrar 
edeceğiz.
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Gençlerin ölü-
mü canımızı 

anlatılmaz bi-
çimde yakıyor. 
Ancak gençleri 
kimin ve hangi 

zihniyetin, han-
gi karanlık emel 

sahiplerinin 
ateşe attığını 

da çok iyi bili-
yoruz.



Yurtdışı Şantiyelerde 
Çalışanların Güvenliği Devlet 
Güvencesinde Olmalıdır

Irak’ta kaçırılan mühendis ve işçilerle ilgili 
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
tarafından 3 Eylül 2015 tarihinde açıklama 
yapıldı: 

Irak’ın Başkenti Bağdat yakınlarında 
bir Türk firması tarafından yapımı üstlenen 
stadyum inşaat şantiyesinden aralarından üç 
mühendisin de olduğu 18 işçi kaçırıldı. İşin 
ilginç yönü, şantiyeyi basan silahlı grubun, 
Türk çalışanları diğer çalışanlardan ayırması 
oldu. Anlaşılan o ki, kendilerinden henüz 
haber alınamayan vatandaşlarımızın akıbetini, 
terör grubunun ülkemizden ne isteyeceği belli 
edecektir.

 
Özellikle Afganistan’ın işgali ile başlayan ve 

Körfez Savaşıyla devam eden süreçte, ülkelerin 
yeniden imarıyla ilgili Türk firmalar sorumluluk 
üstlenmiş ve büyük projelere imza atmıştır. Bu 
zaman zarfında meydana gelen saldırılarda, 
pek çok vatandaşımız yaralanmış, öldürülmüş, 
politik ya da ekonomik şantaj için kaçırılmıştır. 
Yurtdışı işlerde can güvenliği sorunu bir türlü 
çözülememiş, ne işi üstlenen firma güvenlik 
sorununu çözmeyi hedeflemiş ne de Türkiye 
Cumhuriyeti konuya, ulusal sorun çerçevesinde 
yaklaşmıştır.

 
Oysa bilinmektedir ki, işgale maruz 

kalan, iç karışıklık yaşayan ülkelerin imarını 
üstlenen firmalar ülke ekonomisine katkı 
sağlamakta, sektörümüzü canlandırmakta, 
sektör bileşenlerine istihdam yaratmaktadır. 
Ekonomiye bu oranda katkı sağlayan yurtdışı 
işlerle ilgili olarak firmaların ve kamunun 
güvenliği sağlayacak önlemler almamasını, 
güvenlik yatırımlarına yönelmemesini 

anlamak mümkün değildir.
 
Özellikle Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da 

iş yapan inşaat firmalar, çalışanlarının can 
güvenliklerini koruma, huzurlu ve güvenli 
çalışma ortamı sağlama noktasında kendi 
sorumluluklarını yerine getirmemiş, siyasi 
iktidar konuyu uluslararası boyuta taşımamış, 
ancak rehin alınma olaylarından sonra devreye 
girmekle yetinmiştir. Açıkçası bu durumun, 
hemen bütün komşu ülkelerle gerginlik içinde 
bulunan, bazı komşu ülkelerdeki iç savaşa 
doğrudan ya da dolaylı müdahil olan ülkemizin 
sürdürdüğü dış siyasetle ilintili olduğunu 
vurgulamak gerekmektedir.

 
Şimdiye kadar üyelerimizden Ufuk Aydın,  

Eyüp Örel, Niyazi Berberoğlu, Ayhan Birci, 
Mehmet Korkmaz, Mustafa Fırat, Ahmet Hamdi 
Saral, Erkan Helvacıoğlu ve Yüksel Öksüz 
saldırılar veya kazalar sonucunda yaşamını 
yitirmiş, pek çok meslektaşımız değişik 
zamanlarda “rehin” alınmıştır.

 
Şimdi yeni bir vahim olayla karşı karşıya 

bulunuyoruz. Irak’ta yaşanan kaçırılma olayı, 
yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın güvenliği 
ile ilgili yaşanan sorunları bir kez daha gün 
yüzüne çıkarttı. Önlem alınmazsa, bu ve 
benzeri olayların ardı arkası kesilmeyecek,  
ülke kamuoyu yurtdışı işlerdeki sağlıksız 
ve güvenli olmaktan uzak hayatı, bu 
olayın sıcaklığı geçince gündeminden yine 
çıkaracaktır.  

 
Odamız Dışişleri Bakanlığı’na yazılı 

başvuruda bulunarak, yapılan ve yapılacak 
çalışmalarla ilgili bilgi istemiş, meslektaşlarımız 

H A B E R
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Yurtdışı Şantiyelerde 
Çalışanların Güvenliği Devlet 
Güvencesinde Olmalıdır

ve diğer çalışanlara ivedilikle ulaşılmasını ve 
sağlıklı bir şekilde ülkeye getirilmesini talep 
etmiştir.

 
Bu çalışmaların takipçisi olacağımızı 

kamuoyuna duyuruyor, siyasi iktidara ve 
yurtdışında iş yapan firmalara bir kez daha 

çağrıda bulunuyoruz: Yurtdışı şantiyelerde 
güvenlik önlemleri ivedilikle alınmalı, bu 
olay özelinde; kaçırılan vatandaşlarımızın 
kurtarılması için vakit kaybetmeden sonuç alıcı 
şekilde devreye girilmeli, uluslararası kamuoyu 
harekete geçirilmelidir.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, 6 Eylül Dağlıca saldırısı üzerine 7 
Eylül 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı:

Ülkemiz, 7 Haziran seçimleri ardından Suruç 
katliamı ile birlikte sistemli bir şekilde savaş ve 
kaos ortamına sürüklenmiştir. Saray merkezli 
süren iktidar oyununun ağır bilançosu ise 
yoksul halkımıza ödetilmektedir.

Son olarak Dağlıca’da yaşanan saldırı ile 
yüreklerimiz bir kez daha yanmıştır. TMMOB, 
PKK tarafından Dağlıca’da gerçekleştirilen 
saldırıyı şiddetle kınamaktadır. TMMOB, 
saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimizin 
acısını yürekten paylaşarak ailelere başsağlığı 
dilemektedir.

İçerisinden geçtiğimiz süreç nasıl 
değerlendirilirse değerlendirilsin, yaşanan 
ölümler söylenen bütün sözleri anlamsız 
kılmaktadır. Ölümler acilen durdurulmalıdır. 
PKK koşulsuz olarak silahlı eylemlerine 
son vermeli, devlet ise operasyonlarını 
durdurmalıdır.

Dökülen her damla kan ve yaşanan her 
ölüm yeni ölümlerin kapısını açmaktadır. 

Savaş ve şiddet ortamını besleyen, büyüten 
ve ateşe benzin döken her kim olursa olsun 
Birliğimiz tarafından şiddetle kınanmaktadır.

Ülkemiz, Saray merkezli bir irade ile 
parlamentonun ve Anayasa’nın askıya alındığı 
karanlık bir girdabın içerisine sürüklenmektedir. 
İktidar hırsı ile gözlerini kan bürümüş olanlar, 
ağızlarından kan damlayarak toplumu savaşa 
ve ölüme davet etmektedir. Bu ülke ve bu 
halk; AKP’nin 400 milletvekili ve diktatörlük 
hevesleri için adanacak kurban değildir.

TMMOB, bir kez daha güçlü bir şekilde 
söylüyor; şimdi tam da karanlığa karşı aydınlığı; 
baskıcı, diktatoryal yönetim anlayışına karşı, 
özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi 
anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir 
arada kardeşçe yaşamayı; savaşa karşı barışı; 
sömürüye karşı emeği; adaletsizliğe karşı 
eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, 
özgür, demokratik bir Türkiye‘de bir arada 
yaşamı savunma, bunun için mücadele etme 
zamanıdır. 

Dağlıca Saldırısını Kınıyoruz, 
Savaşı, Şiddeti ve Ölümleri 
Durdurun! Artık Yeter!
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Şube Başkanımız TRT Ankara 
Radyosu’nda Binalardaki 
Yalıtıma Dair Görüş Bildirdi

Şube Başkanımız Selim Tulumtaş 3 Eylül 
2015 tarihinde TRT Ankara Radyosu “Gündem” 
programında binalarda yalıtım ve Enerji Kimlik 
Belgesi konusunda görüş bildirdi.

Programda öncelikle 2017’ye kadar verilen 
sürenin yalıtımla ilgili olmadığını belirten 
Tulumtaş, 5627 sayılı Enerji Verimliliği 
Kanunu’nun 2 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe 
girdiğini, kanun çıktıktan 10 yıl sonra yani 2 
Mayıs 2017’ye kadar Binaların Enerji Kimlik 
Belgesi (EKB) almasının öngörüldüğünü belirtti. 
Enerji Kimlik Belgesi dediğimiz şeyin binanın 
belirlenmiş kıstaslara göre enerji verimliliğinin 
olup olmadığının saptanmasını içerdiğini 

söyleyen Tulumtaş, öncelikli olarak binaların 
enerji kimlik belgesi almasının gerektiğini, 
enerji kimlik belgesi başvurusu yaptıklarında 
da binaların hangi kıstasa göre uydukları ya da 
uymuyorlarsa bunun için neler yapılacağına dair 
rapor verildiğini, bu rapora göre yalıtım gerekli 
ise yapılması gerektiğini belirtti. Halkımızdaki 
yanlış algının düzeltilmesi gerektiği üzerinde 
duran Tulumtaş, yalıtımın bir an önce yapılması 
gereken değil, binalarının Enerji Verimliği 
Kanunu’na ve bununla birlikte çıkarılmış 
yönetmeliklere göre uygun olup olmadığının 
saptanması gerektiğini söyledi ve Enerji Kimlik 
Belgesi almak için Enerji Verimliliği Danışmanlık 
firmalarına başvurulabileceğini ekledi.

H A B E R
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Şube Başkanımız TRT Ankara 
Radyosu’nda Binalardaki 
Yalıtıma Dair Görüş Bildirdi
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Ankara Kalesi dış duvarı, saat kulesinin 
hemen yanındaki kulede oluştuğu bildirilen 
düşey çatlaklara ilişkin olarak İnşaat 
Mühendisleri Odası Ankara Şubemizce yerinde 
gözlem ve incelemelerde bulunulmuştur.

Yapılan gözlem ve inceleme sonucunda;

Yapının hasar durumu
Ankara Kalesi, Ankara’nın Altındağ 

ilçesinde bulunan tarihi bir kaledir ve MÖ. 2. 
yy. başından beri var olduğu bilinmektedir. 
Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar 
dönemlerinde birçok kez onarımdan geçmiştir. 
Resim 1 ve 2’de Kalenin dış duvarlarında oluşan 
çatlaklar görülmektedir. 

Çatlaklar düşey yöndedir ve yalnızca dış 
taraftan gözlemlenebilmektedir. Kale duvarının 
iç tarafında üst  kotlarda 2 yıl önce bitişik olarak 
inşa edilen restoranın içinden bakıldığında 
herhangi bir  çatlak gözlemlenememiştir. Ancak 
duvarların kalınlığı hakkında bir fikir oluşmuştur. 
(Resim 3).

Kale duvarının kalınlığı en az 2 metre 
mertebesindedir. Duvar inşa yöntemi ve derz 

malzemelerin yapısından hareketle duvarların 
önceki yıllarda restore edildiği (Resim-3) 
anlaşılmaktadır. 

Duvarın alt tarafında bulunan dükkan 
sahiplerinden alınan bilgiye göre iç tarafta 
harabe  şeklinde bulunan yapıların restore 
edilerek yaklaşık 2 yıl önce restorana 
dönüştürüldüğü bildirilmiştir. Çatlakların 
başlangıcının ise 15 yıl öncesine dayanmakta 
olduğu söylenmiştir. Çatlak içine bakıldığında 
(Resim-4) gözlenen oksitlenme ve 
böceklenme bu görüşü desteklemektedir.

Değerlendirme ve Sonuç
Yapılan gözlem ve incelemelere göre 

yapıya ilişkin teknik açıdan şunları söylemek 
mümkündür;

Resim-1 ve Resim-2’de görülen kale duvarı 
üzerindeki aşırı nemlenme burada duvara 
sızan suyun varlığına işaret etmektedir. 
Yıllar içinde harabe yapıdan duvarlara sızan 
muhtemel pis su ve yağmur sularının uygun 
bir şekilde deşarj edilememesinden kaynaklı 
olarak bu çatlaklar oluşmuş ve gün geçtikçe 
de artmış olabilir. Hâlâ nemlenmenin varlığı 

Ankara Kalesi Çatlak 
ve Deformasyon Ön Raporu

Resim-1 Kuledeki Çatlak Resim-2 Kuledeki Diğer Çatlak

H A B E R
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Ankara Kalesi Çatlak 
ve Deformasyon Ön Raporu

bu sıkıntının çözülemediğini göstermektedir. 

Kısa vadede acil olarak alınması gereken 
tedbir, Kale duvarı üstüne yapılan yapının 
temiz su ve pis su altyapılarının incelenmesi 
ve kaçak olup olmadığının araştırılması, ayrıca 
yağmur suyu için uygun bir deşarj altyapısı 
oluşturulmasıdır. Buna paralel olarak, çatlakların 
ilerleyişini görebilmek için yapısal gözetim 
tedbirleri alınmalıdır. 

Orta-uzun vadede ise yapının rölevesinin 
çıkartılarak hasar tam olarak araştırılmalı ve 
özgün yapının restorasyon tekniğine uygun 
olarak güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Ancak Ankara Kalesi’nde meydana gelen 
ve bundan sonra da olabilecek hasarlar temel 
olarak ülkemizin yönetimine bu konu özelinde 
de tarihi değerlerimizin yönetimine egemen 
olan bakış açısının bir sonucudur. Tarihi ve 
kültürel değerlerimizin bu özelliklerini öne 
çıkaracak uygulamalar yerine rant eksenli 
eklemeler ile buraları birer ticarethaneye 
dönüştüren mevcut egemen anlayış, buralarda 
meydana gelebilecek hasar ve sorunların baş 
sorumlusudur.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Adına
Selim TULUMTAŞ

Şube Başkanı

Ankara Kalesi, 
Ankara’nın Al-

tındağ ilçesinde 
bulunan tarihi 
bir kaledir ve 
MÖ. 2. yy. ba-

şından beri var 
olduğu bilin-

mektedir. Ro-
malılar, Bizans-
lılar, Selçuklular 

ve Osmanlılar 
dönemlerinde 

birçok kez ona-
rımdan geç-

miştir. 

Resim-3 Yapının İçeriden Görünüşü Resim-4 Çatlağın Yakın Çekimi
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Ankara İKKAnkara İKK

Ankara İKK’dan Çayyolu 
İmar Plan Değişikliğine 
İlişkin Açıklama

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, 
Çevre Mühendisleri Odası, Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri 
Odası, Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj 
Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası 
tarafından ortaklaşa açılan ve Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisinin nasıl bir imar 
rant ofisine dönüştüğünü gözler önüne seren 
davaya ilişkin 4 Ağustos 2015 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı:

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,  
“Çankaya İlçesi 42195 imar adası tp. 
123, 257, 258, 259, 276, 277, 953 ve 961 
parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan 
değişikliği”ne ilişkin 13.03.2015 gün ve 573 
sayılı kararının yürütmesinin durdurulması ve 
takiben iptali istemi ile 27.07.2015 tarihinde, 
Çevre Mühendisleri Odası, Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri 
Odası, Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj 
Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası 
tarafından ortak olarak Ankara 2. İdare 
Mahkemesinde 2015/2059 esas sayılı bir 
dava açmış bulunmaktayız. Bu dava, Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisinin nasıl bir imar 
rant ofisine dönüştüğünü, kentte uygulanan 
ve halen egemen olan anlayışın halkın 
çıkarları yerine bireysel çıkarları gözettiğini, 
bu çıkarlar uğruna planlamanın plansızlığın 
planlaması haline getirildiğini gözler önüne 
serecek bir davadır.

Özelde inşaat alanında genelde ise kent 
odaklı yürütülen projelerin tümünde halkın 
ihtiyaçları yerine azami rant amaçlı projeler 
ivmesini artırarak sürmektedir. Bu kapsamda 
son süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 

bunun kararı organı olan Belediye Meclisi ise 
bir imar ofisinden farksız çalışmaktadır. Tüm 
kent bir yap-boz tahtasına dönüştürülürken, 
yaşam alanlarının neredeyse tamamı yerini 
bu kentte yaşayan insanların ihtiyaçlarından 
uzak rezidanslara, AVMlere, otoparklara 
bırakmaktadır.

Halkın gereksinimlerinden bağımsız, kısa 
vadeli uygulama değişiklikleri ve günlük 
sıkıntılara çözüm görünümlü yürüyen böylesi 
süreçlerin rant ve bireysel çıkarlara hizmet 
ettiği açıktır. Sorunun temeli uygulama 
hataları, teknik sorunlar, kurumlar arası 
ilişkiler vb. ile gerekçelendirilemez. Sorun 
temelde kente ve kent yaşamına bakış 
açısından kaynaklanmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2007 
yılında vermiş olduğu kararla birlikte 1/25000 
ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nda 
söz konusu bölge ağaçlandırılacak alan, vadi 
tabanları ve dere yatakları, park ve yol olarak 
belirlenmiştir. Dava konusu kararla bu alan 
kamusal arazi olarak kurgulanan bölgede; 
parkların dere ve vadi tabanlarının yerini, 
Ticari Rekreasyon Alanı, Vergi ve Bölge 
İdare istinaf Mahkemeleri, EGO Metro Depo 
ve Atölye Alanları gibi yapılara ve ilerleyen 
aşamada da alanı vahşi bir yağmaya açık hale 
getirmiştir.

Açıktır ki Ankara’nın bütününde 
uygulanan rant odaklı politikaların lokal 
örneği Çayyolu İmar Planı Değişikliği’nde de 
açıkça gözlemlenmektedir. Hem kamu yararı 
ilkesini hem de Ankara’ya ilişkin bütünlüklü 
hazırlanan planları hiçe sayan bu değişiklik 
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Ankara İKK’dan Çayyolu 
İmar Plan Değişikliğine 
İlişkin Açıklama

AOÇ’de, ODTÜ’de, AKM ve İmrahor Vadisi’nde 
işleyen süreçlerle aynı muhtevadadır.

 Ülkemizin içine sürüklendiği bu savaş 
atmosferinde dahi rantsal talan politikalarını 
son gaz sürdürenler kent yönetimini arsa 
parselleyip ihale etmek şeklinde algılayanlardır. 
Bu algı sahiplerinin kentlilerin gereksinimlerini 
karşılayacak projeler üretmelerini beklemek 
iç tutarlılık açısından bir hata oluştursa 
dahi kamusal alanların ve halkın çıkarlarının 
talanına ilişkin politikalara dur demek 
her ne şart ve koşul altında olursa olsun 
odalarımızın, mesleğimizin ve en temelde insani 
sorumluluklarımızın başında yer almaktadır.

Dava sürecinde ve devamında mevcut tüm 
bilgi, birikim ve belgelerimizi, Bilim ve tekniği 
Ülkemizin ve Halkımızın yararı doğrultusunda 
kullanma kararlılığı içerisinde kamuoyu ile 
paylaşacağımızı sizlerin de aracılığınızla 
kamuoyunun dikkatine sunarız.

 

TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu Adına
Özer AKKUŞ
TMMOB Ankara İKK Sekreteri

Hukuk katili Melih Gökçek, meslek 
odalarını hedef haline getirmiştir

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek’in Ankara Bulvarı’nı trafiğe 
kapatmasıyla ilgili olarak, 18 Ağustos 2015 
tarihinde basın açıklaması yapıldı:

TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası, 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları 
Odası,  Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 
ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın ortaklaşa 
yürüttüğü hukuki süreçte kamuoyunda AOÇ 
Ana Planı olarak lanse edilen “1/10.000 ölçekli 
Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar 
Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nın ve eki 
olarak onaylanan “1/10.000 ölçekli Ulaşım 
Şeması” ile “1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-
Kavşak vb.) Uygulama Projesi” Ankara 5. İdare 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Yargının bu kararıyla AOÇ Ana Planı’nın 
iptali ile Ankara Bulvarı ile birlikte açılan yeni 
yollar, Kaçak Saray ve Ankapark kararları da 
iptal edilmiştir.

Planı iptal eden mahkeme kararı ardından 
Ankara Bulvarı, Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi kararı ile 17.08.2015 tarihinde trafiğe 
kapatılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu 
karara ek olarak bulvardaki trafiğin TMMOB’ye 
bağlı Odalar ve Ankara Barosu’nun açtığı 
dava sonucu durdurulduğunu reklam panoları 
ve medya yoluyla Ankaralılara duyurmuştur. 
Kapatılan yollarda yönlendirme ve alternatif 
yol belirleme yerine, ses araçları ile halkın 
tepkisini Odalarımıza yönlendirecek şekilde 
anonslar yapılmış, Odalarımız önünde 
eylem yaptırılmış, Odalarımızın telefonları 
sosyal medyada yaygınlaştırılarak yaşanan 
olumsuzluğun sorumlusu olarak hedef 
gösterilmiştir.

Linç Kampanyasına Karşı 
Susmayacağız!
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TMMOB’ye karşı bizzat Melih Gökçek 
tarafından yürütülen karalama ve linç 
kampanyası sürmekte ikenyapılan bir başvuru 
üzerine Ankara 2. İdare Mahkemesi,17.08.2015 
tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisinin bulvarı kapatma kararının 
yürütmesini durdurmuş ve yol aradan geçen 
yarım günlük bir sürenin ardından tekrar 
kullanıma açılmıştır.

Öncelikle belirtelim ki, Ankara Bulvarı 
ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2007 yılında yapılan AOÇ planında 
yer almış ve Odalarımız bunun yanlışlığını 
ortaya koymuştur. Planı iptal eden karar AOÇ 
arazisinin talanına karşı o günden beri verilen 
haklı mücadelenin mahkeme tarafından 
onaylanmasıdır.

Melih Gökçek’in halkı mağdur etme 
ve meslek örgütlerimizi kamuoyunda 
suçlu gösterme şeklindeki ucuz popülist 
siyasetini geçmişte birçok kez deneyimlemiş 
bulunmaktayız. Gökçek yine aynı popülist 
siyasetin peşinde koşmaktadır ve hukuk 
tanımadığını bir kez daha göstermektedir. 
Yargının hatalı olduğu kanaatine vardığı 
bir konuda izlenen bu siyaset tarzı yargının 
haklı gördüğü davacı tarafı suçlamakta 
ve dolayısıyla yargının itibarını kamuoyu 

nezdinde zedelemektedir. Bunun yanı sıra 
TMMOB ve Odalarımızı da eleştirilerin hedefi 
haline getirmeye çalışarak, ülke ve kamu 
kaynaklarını müsrifçe harcayarak kamu zararı 
oluşturduğunu gizlemek istemektedir.

Melih Gökçek yönetimindeki Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nden bu yargı 
kararlarını küçük değişikliklerle oyalamak 
yerine burada sergilediği “duyarlılığı” 
sergilemesini ve kararları uygulamasını 
bekliyoruz. AOÇ Ana Planı’nın iptali ile 
Kaçak Saray ve Ankapark da dayanaksız 
kalmıştır, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
buradaki faaliyetleri de aynı mahkeme 
kararına istinaden durdurmakla yükümlüdür, 
aynı ‘duyarlılığı’ burada da sergilemesi 
gerekmektedir.

Mahkeme kararının uygulanması için, 
meclis kararı alınmasına gerek yoktur. 
Aklı selim her yönetici bunu bilir. Bu Melih 
Gökçek’in hukuku arkadan dolanmak üzere 
her zaman yaptığı bir yöntemdir. Ayrıca, yol 
kapatılmasına ilişkin alınan meclis kararının 
iptal edilmesi, Ana plan davasında alınan 
plan iptali kararını ortadan kaldırmaz. Bu 
aşamada yeni plan yapılması gündemde 
iken, 2006 yılında Büyükşehir Belediyesine 
verilen, AOÇ alanlarına ilişkin plan yapma 

Ankara İKKAnkara İKK
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yetkisini gerçekleştirememiş, hazırladığı her 
planın planlama ilke ve esaslarına, teknik 
gerekliliklerine aykırı olarak hazırlandığı 
gerekçeleriyle her defasında iptal edilmiştir. 
Bu nedenle AOÇ alanlarında Plan yapma 
yetkisinin Büyükşehirden alınması 
zorunluluktur. 

Ankara Ulaşımı Melih Gökçek yönetiminde 
22 yıldır içinden çıkılamaz bir hal almıştır.  
ulaşımı özellikle özel araç kullanımı üzerine 
kurgulayan bu anlayış,22 yıldır Ankara’da bir 
metre metro yapamamış ve metro yapma 
yetkisi elinden alınmıştır. Ankapark gibi bir 
oyuncak alanına dinozor ve robot doldurarak 
Ankara’nın bütçesini kendi kişisel fantezilerine 
harcamıştır.  Toplu taşıma ve planlı bir ulaşıma 
yatırım yapacağına, Ankaralılara daha fazla 
yol, daha fazla katlı kavşak, daha hızlı trafik 
ve maalesef daha fazla trafik kazası daha 
fazla ölüm ve yaralanma olarak geri dönen bir 
ulaşım sistemini reva görmüştür. Bu yaklaşımla 
Ankara’nın ulaşım sorunu çözüme değil 
çözümsüzlüğe itilmiştir.

Ankara Bulvarı da bu çözümsüzlüğün bir 
ürünüdür ve Ankara ulaşım sorununa deva 
olmayacaktır:

1-      Ankara Bulvarı Etimesgut’tan 
başlayarak Gazi Mahallesi’ne kadar hiçbir 
meskûn alanla ilişki kurmadan bir hiçliğin 
ortasında seyreden, AOÇ arazilerini parçalayan 
ve talana hazırlayan bir projedir.

2-      Ankara Bulvarı, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin Ankaralılara “Ankaralı ulaşımda 
konforu Ankara Bulvarı ile yaşıyor.” şeklinde 
reklamını yaptığı Ankara’nın ana arteri 
niteliğindeki beş yolundan birisidir ve ne 
hikmetse bu ana arterlerden ikisinde -Ankara 
Bulvarı bunlardan birisidir.- toplu ulaşım yoktur, 
birinde ise dolmuş ağırlıklı toplu ulaşım vardır. 

Ankaralı ulaşımda konforu yaşamak için özel 
araç kullanmaya mahkûm edilmiştir.

3-      Ankara Bulvarı neredeyse geçtiği 
bütün güzergah boyunca Ankara Banliyö 
Hattı’na paralel ilerlemektedir fakat Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, TCDD tarafından işletilen 
ve Sincan’dan kent merkezine sadece 32 dakika 
-ki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği 
metro Sincan ile kent merkezi arasını 1 saat 10 
dakikada kat etmektedir.-  gibi kısa bir sürede 
ulaşan Ankara Banliyö’sü Ankara ulaşımına 
entegre etmemiştir. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Ankara Bulvarı gibi çözümsüzlükler 
peşinde koşmak yerine hâlihazırda yapılan 
yatırımı verimli hale getirmeye çalışmalıdır.

4-      Ankara Bulvarı, Ankara Ulaşım 
Ana Planı’nın hazırlanması sürecinde bu 
planı beklemeden uygulamaya konulmuştur. 
Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 
ulaşımı bütüncül bir şekilde ele alacak bir plan 
beklerken Ankara Büyükşehir Belediyesi henüz 
hazırlanma aşamasında olan planı tabiri caizse 
delik deşik ederek Ankaralıların beklentilerine 
karşılık vermiştir(!)

Anayasal bir kuruluş olarak bilimi ve tekniği 
halkın hizmetine sunan, kamu görevi yapan 
meslek odaları olarak, bu gerekçelerimiz 
yargı nezdinde haklı görülmüş ve AOÇ planı 
içerisinde bulunan bu yolun tekniğe ve hukuka 
sığmadığı ispatlanmıştır. Yargının bu kararıyla 
birlikte başta Kaçak Saray, Ankapark ve 
Ankara Bulvarı olmak üzere AOÇ üzerinde 
yürütülen talanın durdurulması, AOÇ’nin 
yeniden kamusallaştırılmasını gerektiğini 
savunuyoruz.Anayasanın bize verdiği kamu 
görevlerimizi yerine getirirkenmeslek 
Odalarımıza,Oda yöneticilerimize karşı girişilen 
linç kampanyalarını bir kez daha kınayarak, 
hukuksal girişim başlattığımızı bilgilerinize 
sunuyoruz. 

Melih Gökçek’in 
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Hopa İçin 
Basın Açıklaması Yapıldı

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB Hopa’da 
yaşanan sel felaketine ilişkin 27 Ağustos 2015 
tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde 
ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Sendika ve meslek örgütü üyelerinin yanı sıra 
STK’ların da destek verdiği basın açıklaması 
metnini TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özer 
Akkuş kamuoyuyla paylaştı:

Doğal Değil Yapay Afet
Artvin ve Hopa özelinde etkisini yoğun 

olarak hissettiren yağışlar yine bir felaketle 
sonuçlandı. Doğal olayları yapay afetlere 
dönüştüren uygulamalar sonucunda 10 
yurttaşımız hayatını kaybetti. 17 yurttaşımız 
yaralanırken oluşan maddi zararlar ise 
tahminlerin çok daha üzerinde.

Yaşanan sel felaketini bir doğal afet olarak 
tanımlamak bir yanıyla eksik dolayısıyla 
yanlış bir tespittir. İnsan olanaklarının 
çözümleyemeyeceği bilim ve tekniğin yetersiz 

kaldığı alanlarda yaşanan doğa olayları afet 
tanımına uygun düşünebilir. Fakat Hopa’da 
yaşananların doğal afetle uzaktan yakından 
ilgisi yoktur.

Karadeniz bölgesinde doğanın katline 
sebep olan bir çok proje rant hesapları 
uğruna son on yılda dizginlerinden kopmuş 
bir şekilde sürdürüle gelmekteydi. Yapılan 
yollar, HES’ler bölgenin demografik 
yapısında onarılamaz tahribatlara yol açtı. 
Meslek odalarının, STK’ların, akademisyen 
ve aydınların ve en önemlisi bölge halkının 
uyarı ve itirazları yok sayılmakla beraber 
kamuoyunda bu insanlar suçluymuşçasına bir 
kara propaganda da sürdürüldü.

Sel felaketlerini önlemede en önemli nokta 
ağaçlandırma ve dere yataklarının genişletilerek 
kontrol edilebilir hale getirilmesidir. Bilim, 
teknik ve akla uygun olan yöntemin tercih 
edilmemesi bilinçsiz bir tercih olarak 
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Hopa İçin 
Basın Açıklaması Yapıldı

açıklanamayacağı gibi, sorumluları da doğal 
afet açıklamalarıyla aklanamayacak denli 
suçludurlar.

Yaşanan can kayıplarında en önemli 
nedenlerden birisi de altyapı ve arama-
kurtarma faaliyetlerinin yetersizliğidir. Doğal 
afet tanımlamaları yapmak, afete maruz kalan 
bölgenin önlemlerle korunaklı hale getirilmesi 
sürecini de zorunlu kılar. Doğal afet açıklamaları 
yapanlara neden bu doğal afete karşı önlem 
alınmadığı soruları mutlaka sorulmalıdır. 
Fakat yaşanan doğal bir afet olmadığı gibi 
ülkenin başındaki en büyük afet rant ve talan 
politikalarıyla hareket eden mevcut iktidar ve 
onun yönetim algısıdır.

İmara, ranta, doğa katliamlarına gebe bu 
yönetim algısı, bu anlayışla insan hayatını 
daha da değersizleştirmeye ve yeni ölümler 
getirmeye devam edecektir. Sorumluların 
yargılanmayıp desteklendiği, korunduğu bir 

sistemde doğal olayların felakete dönüşmesi 
kaçınılmazdır. Doğal afet açıklaması yapmaktan 
usanmayanlar bilmelidir ki yaşanan bir yapay 
afettir. Yapay afetin sorumluları dereleri ıslah 
adı altında HES’lerle bölgenin doğasını yok 
eden, keyfi uygulamalarla ormanları talana 
peşkeş çeken, sonuçlar gün gibi ortadayken 
Yeşilyol projesi için halkı ve doğayı yok sayan 
mevcut iktidar ve uygulamalarıdır.

Siyasi iktidarın direk sorumlusu olduğu 
can kayıpları bu pervasız saldırganlıklarıyla 
gizlenebilecek boyutları çoktan aşmıştır. 
Yaşanan felaketlerin sorumlularına hatırlatmak 
gereken Yeşilyol projesi için gelen kepçenin 
sel sularında boğuluşudur. Unutulmamalıdır 
ki doğaya ve insana bu denli pervasızca 
saldırdığınız sürece alacağınız karşılıklar 
yaptıklarınız kadar adil olacaktır.  

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

Sel felaketlerini 
önlemede en 
önemli nokta 

ağaçlandırma 
ve dere yatak-
larının genişle-
tilerek kontrol 
edilebilir hale 
getirilmesidir. 
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Bir Ortak Tüketim 
Ürünü Olarak Ankara Ulaşımı

Kentlerimiz İspanyol kent bilimci Manuel 
Castells tarafından ortak tüketim ürünlerinin 
yoğunlaştığı mekanlar olarak tanımlanıyor. 
Ortak tüketim ürünleri, kullanmadan sağlıklı 
bir şekilde hayatımızı sürdüremeyeceğimiz 
ve sermayenin yatırımlarını devam 
ettirebilmesi için elzem olan fakat birey 
olarak satın almamızın imkansız olduğu hatta 
sermayenin tek başına yatırım yapmasının 
imkansız olduğu bundan ötürü ortaklaşarak 
tüketime uygun hale getirdiğimiz yani 
kamu aracılığıyla tüketim sürecine sunulan 
ürünlerdir. Kentlerimizin su, elektrik, ulaşım 
gibi hizmetleri bu tür ürünlerdir. Bu ürünlerin 
tüketime sunulma aşamasında ortaya çıkan 
her türlü aksaklıklar da büyük veya küçük 
ölçekte kentsel krizler yaratmakta başka bir 
taraftan bakar isek yurttaşlar için mücadele 
zeminleri oluşturmaktadır.

Ulaşım da bir ortak tüketim ürünüdür 
ve bu ortak tüketim ürünü belki de kentliler 
olarak ortaklaştığımız tüketim ürünlerinin 
en önemlisidir. Hareketlilik (mobility) 
sermayenin varlığını devam ettirebilmesi için 
hayati bir kavram halini aldı. Özellikle finans 
kapitalizmi diye söz ettiğimiz sermayedar 
için elinde tuttuğu paradan çok piyasada 
dolaşan parasının zenginlik anlamına geldiği 
bu dönemde, piyasada paranın hızlı dolaşımı, 
bu zenginliğin artması doğrudan hareketlilik 
kavramına bağlıdır ve hareketlilik ancak 
ulaşım kanallarının açık olduğu sürece vardır. 
Diğer bir noktadan baktığımızda ulaşım 
bir iktidar alanıdır. Bu durumu çok basit bir 
şekilde örnekleyebiliriz; baskıcı devlet aygıtı 
çoğu zaman çatıştığı toplumsal grupları 
ulaşım hizmetini kesmekle tehdit etmektedir. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ’de, 
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Bir Ortak Tüketim 
Ürünü Olarak Ankara Ulaşımı

Tuzluçayır’da bu yöntemi çokça kullandığını 
deneyimledik. Toplumsal hareketler açısından 
bakıldığında da ulaşımı kesmek, yolu trafiğe 
kapatmak kendi görünürlüklerini ortaya 
koymak, muktedirlerin kent işleyişini sekteye 
uğratmak açısından önemli bir eylemlilik olarak 
ortaya çıkmaktadır.

İşte kent yaşamında bu kadar önemli bir 
noktada bulunan ve bir ortak tüketim ürünü 
olarak tanımladığımız ulaşımın hepimizin 
ortaklaştığı bir aygıt tarafından yani kamu 
tarafından sunulması elzemdir.

Ankara’da özellikle son yirmi yılda ortaya 
konan yönetim anlayışı ulaşım politikalarını 
dünya üzerinde kabul edilmiş bilimsel 
gerçeklikler ve teknik doğrulara uzak bir 
noktada şekillendirdi.  Ankara, ulaşımı daha 
çok lastik tekerlekli araç ulaşımına ve özel 
araç kullanımını teşvik edici uygulamalara 
ev sahipliği yaptı; daha fazla katlı kavşak ile 
trafiği hızlandırma, daha fazla şerit açılması, 
daha fazla yol inşası, trafik hızının artırılması, 
toplu ulaşım ağının hatalı örgütlenmesi ve 
özel araç kullanımının kentliler açısından daha 
akılcı bir hal alması vb. Bütün bu uygulamalar 
neticesinde  ortaya çıkan ulaşım alışkanlıkları 
bütün kentliler olarak malumumuz ama burada 
sormak istediğimiz biraz farklı: Ankara toplu 
ulaşımı -özel araç kullanımı altında gün geçtikçe 
eriyen bir toplu ulaşımdan bahsettiğimizi tekrar 
vurgulamak önemli olabilir- içinde kamunun 
payı nedir?

EGO Genel Müdürlüğü Aralık 2014 verilerini 
incelediğimizde Ankara ulaşımının %42,3’ü 
özel araç kullanımıyla sağlanıyor -bu oran 
çağdaş kentlerle kıyaslandığında son derece 
yüksek bir orandır- EGO Genel Müdürlüğü’nün 
ulaşımdaki payı ise %20,5 . Dolmuşların payı 
ise %20,9. Yani milyarlarca dolar para harcanan 
Ankara Metrosu, Ankaray ve EGO otobüsleri 
maalesef ki Ankara ulaşımına küçük, mavi, 19 

kişilik dolmuşlar kadar katkı sunamıyor.  Toplu 
ulaşımdaki özel iştiraklerin (Dolmuş, ÖTA, 
ÖHO, servisler vs.)  Ankara ulaşımındaki payı 
toplamda %36,5 iken kamunun payı %21,2 
(Banliyö treniyle birlikte) Yani Ankara’da bir 
ortak tüketim ürünü olan ve kamunun eliyle 
verilmesi gereken ulaşım hizmeti özel sektör 
tarafından kontrol ediliyor. Tabi ki bu şans 
eseri ortaya çıkmış bir durum değildir, bilinçli 
yürütülen politikalar sonucunda kamu alanı özel 
sektöre terk etmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir hizmet 
alanından çekilerek; olası sorunlardan 
feragat etmekte (durakta uzun süre dolmuş 
beklediğimizde belediyeyi değil dolmuş 
şoförünü suçlarız.), düzensiz ulaşım araçlarıyla 
ulaşım sorununu çözmekte (dolmuşların 
durakları, sefer saatleri, güzergahları esnektir.), 
sermayedarıyla, hizmet vereniyle kendisine 
bir oy potansiyeli oluşturmakta (Şu lafı çokça 
duymuşuzdur; “Dolmuşçularla, taksicilere 
bulaşırsan seçimi kaybedersin.”), sermayeye 
alan açmakta ve güvencesiz bir ortamda iş 
gücü sömürüsü yaratmaktadır. 

Özel sektöre terk edilişin biz kentlilere 
getirdiklerini bütün Ankaralılar olarak her gün 
deneyimliyoruz; duraklarda ne zaman geleceği 
belli olmayan ulaşım araçlarını bekliyoruz, 
sıkışık ve sağlıksız koşullarda ulaşmak zorunda 
kalıyoruz, kontrolsüz bir mekanizma içinde 
şoförlerle muhatap oluyoruz, ulaşım hizmetini 
daha pahalı alıyoruz vs.

Sonuç olarak Ankara ulaşımı akıl dışı ve 
sermaye yanlısı politikalarla sermaye çıkarına 
göre şekillendirilmektedir ve kentliler açısından 
mağduriyetler yaratılmaktadır. Diğer taraftan 
bütün toplumsal katmanların müdahil olduğu 
bir sorun alanı olması sebebiyle halihazırda 
toplumsal mücadeleye katkı oluşturabilecek 
argümanlar üretilmek üzere bir mücadele 
zemini oluşturmaktadır.
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Ankara’da Su Baskınları, 
Sel ve Taşkın

Geçmişten günümüze kayıt altına alınan 
Ankara taşkınları incelendiğinde genellikle 
taşkınlar 15 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında 
yaşanmaktadır. Şiddetli, kısa süreli ve sınırlı bir 
alanda etkili olan yağışlar ‘konveksiyon’ adını 
verdiğimiz sağanak şeklinde olmaktadır. Son 
birkaç yıldır gözlediğimiz ve Ankara’nın belirli 
bölgelerinde çoğu kez su baskını biçiminde 
ciddi yaralanmalara, iş kayıplarına ve maddi 
hasarlara neden olan bu yoğun yağışlar 
gündelik yaşamı da olumsuz etkilemektedir.

Taşkınlar, Ankara çanağında da 
yıllardır yaşanan bir doğa olayıdır. 
Ancak, taşkının su baskınına dönüşmesi 
bizlerin vurdumduymazlığından, kentin 
temel sorunlarını önemsemememizden, 
rant iştahımızdan ve daha da önemlisi 
kent yöneticilerinin ve karar vericilerin 
ihmalkarlığından, gerekli altyapı yatırımlarını 
zamanında gereği gibi yapmamalarından, 
bilimi ve mühendislik ölçütlerini göz ardı 
etmelerinden kaynaklanmaktadır.

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.

Su baskını, sel, taşkın farklı kavramlardır
Sel doğal bir olaydır, tıpkı deprem gibi 

(Depremin risk oluşturması, orada herhangi 
bir insan faaliyeti ya da yapısının bulunması 
durumunda söz konusudur. Böyle bir durum 
yoksa ya da öngörülebilen deprem şiddetine 
karşı dayanıklı yapıların yer aldığı yerleşim 
yerlerinde deprem riskinden, deprem sonrası 
hasardan ve can kayıplarından söz edilebilir mi?

Aynı şekilde selin etkili olduğu bölgelerde, 
taşkın yayılma alanlarında herhangi bir 
tecavüzünüz yoksa su baskınlarının yaratacağı 
kayıp, hasar ve zarar 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. Bu da 
doğaldır…

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 dolması, kaplanmasıdır.

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… 

Ankara’da Su Baskınları ve Nedenleri
Ankara’nın bulunduğu İç Anadolu bölgesi, 

uzun yıllar yağış gözlemleri incelenir ve 
istatistiki olarak analiz edilirse, özellikle Haziran 
- Ağustos aylarında yoğun sağanak yağışlarını 
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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. 

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

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

Yanıt açık ve nettir: Ankara’nın genelde 
kentsel teknik altyapısı, özelde kentsel drenaj 
sistemi (yağmursuyu ve pissu kanalizasyon ağı) 
yetersizdir. Sadece yetersiz değil, çağımızın 
teknik ve mühendislik yaklaşımına uygun bir 
altyapısı bulunmamaktadır.

Halen Ankara’nın kentsel drenajı 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 saptamaların yanı sıra Ankara 
özelinde son yıllardaki gelişmeler su 
baskınlarının asıl belirleyicisi 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). 

Sonuç
Eğer derelerin, çayların, akarsuların üzerini 

kapatır, ‘dere ıslahı’ yapıyorum diye kesitlerini 
daraltır, altlarına beton döküp toprakla temasını 
engeller, üstünden yol geçirir, çevresini imara 
açar ve yeni rant alanları yaratırsan gün gelir 
SU, kendi mülküne sahip çıkar, işgalcileri 
kovar, enkazı ortalıkta bırakır ve hatta birikmiş 
alacaklarını da tahsil eder…

Ankara’da yaşadığımız bu tür su baskınları 
kader değildir! Sorumluları Yerel Yönetim ve 
buna bağlı ilgili İdarelerdir.  

İMO Ankara Şubesi, Ankara Su Çalışma 
Birimi adına

Hasan AKYAR
21 Ağustos 2015
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Ankara İçme suyu Barajları 
Temmuz Ayı Doluluk Oranları
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TMMOB İş Güvenliği Uzmanları 
Kurultayı Sonuç Bildirgesi

TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı Sonuç Bildirgesi
9-10 MAYIS 2015

ANKARA

 TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı, 9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da İnşaat 
Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Kurultay, TMMOB 43. 
Olağan Genel Kurulu kararı gereği düzenlenmiş ve öncesinde Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Zonguldak illerinde İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile yerel 
çalıştaylar yapılmıştır.

TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı’nda, iş güvenliği uzmanlığı konusu mevzuatlar ve 
uygulanan politikalar düzleminde ele alınmış, mevcut durum ve sorunlar irdelenmiş ve yerel 
çalıştaylardan çıkan sonuçlar değerlendirilerek tespit ve öneriler geliştirilmiştir.

Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmanın temel bir insan hakkı olduğu bilinci ile gerçekleştirilen 
Kurultayın değerlendirme, tespit ve önerileri aşağıda sıralanmıştır;

- İş güvenliği uzmanlığı alanı hangi açıdan bakılırsa bakılsın büyük bir sorun yumağı halindedir.

- İş cinayetlerinde kitlesel ölümlerin yaşandığı 2012 yılında kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’ndan sonra da, iş cinayetleri ve ölüm sayısında azalma değil artışın olması, 
“mükemmel yasa” olarak ifade edilen 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’nun sorunlara 
çözüm olmadığını göstermiştir.

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişiklikler, sorunun köklerine inen, 
köklü çözümler üreten bir içerikte değildir. Soma, Torunlar İnşaat ve Ermenek‘te yaşanan 
toplu katliamlar ardından gündeme gelen yasa değişiklikleri de sorunun kronikleşmiş halini 
gün yüzüne çıkarmaktadır. Yasa ve mevzuat düzleminde gündeme gelen değişiklikler 
iş cinayetlerini ve meslek hastalıklarını önlemekte yeterli olmamakta; can kayıpları ve 
sakatlanmalar giderek artmaktadır.

- İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler yalnızca, 6331 sayılı İş Sağlığı 
Güvenliği Kanunu’ndan ibaret değildir. 4857 sayılı İş Kanunu ve bu çerçevede yapılan 
diğer düzenlemeler de doğrudan işçi sağlığı ve iş güvenliğini ilgilendiren, etkileyen 
düzenlemelerdir.

- 4857 sayılı İş Kanunu ile çalışma yaşamında yer alan, esnek çalışma türleri, uzun çalışma 
süreleri, asıl işveren-alt işveren ilişkisi vb. hususlar ile 1983 yılından bu yana sendikalaşma, 
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toplu sözleşme ve grev hakkının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler,çalışanların işçi sağlığı 
ve iş güvenliğine doğrudan müdahalesini engelleyen düzenlemelerdir ve bu durum iş 
cinayetlerini ve işçi katliamlarını artıran faktörlerdendir.

- Son yıllarda maden ve inşaatlarda yaşanan iş cinayetleri, kent yağması doğrultusunda artan 
inşaatlar ve madenlerin kontrolsüzce özel sektör işletmesine açılmasının sonucudur.

- Ülkemiz, her yüz bin çalışan başına düşen ölümlü iş kazalarında dünyada ön sıralarda 
yer almaktadır. İş kazası sonucu ölüm sayısı 2004 yılında 543 iken,  2014 yılında 1.886’ya 
yükselmiştir. Meslek hastalıklarında sayı gerçeğinden çok düşük gösterilmektedir. 2013 
yılında çalışan sigortalı sayısına göre yaklaşık yetmiş beş bin civarında meslek hastalığı tespit 
edilmesi gerekirken SGK istatistiklerinde tespit edilen meslek hastalığı sayısının 371 olması 
anlaşılır bir durum değildir.

- İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle devletin ve işverenin görevidir.

- Mevzuatta “iş güvenliği uzmanlığı” tanımı ve mühendislerin diğer meslek grupları ile aynı 
statüde ele alınması doğru değildir. İş güvenliği mühendisliği, bir meslek değildir ve bu 
anlamda değerlendirilmelidir.

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin piyasalaştırılması, yaşanan sorunların en temel 
kaynağıdır. İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti olarak 
ele alınmalıdır.

- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimlerinin özel dershanelere bırakılması ile birkaç 
yıl içerisinde “uzman” sayısı 100 bini aşmıştır. Her kazadan sonra, işyerinde ücretli olarak 
çalıştırılan uzmanlar ve hekimler sorumlu tutulmuştur.

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin özel sektöre devredilmesi ile Ortak Sağlık ve 
Güvenliği Birimi sayısı iki binin üzerine çıkmıştır.

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmesi doğru kararların alınmasının önünde bir 
engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
yanında, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali 
yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir.

- Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve 
kararlaştırılmalıdır.

- İş güvenliği mühendisleri üzerindeki her türlü ucuz emek sömürüsü sona erdirilmelidir.

- İş güvenliği mühendislerinin iş güvencesi mutlaka sağlanmalıdır. Haklı bir sebebe 
dayanmaksızın iş akitleri ve sözleşmeleri hiçbir şekilde sona erdirilmemelidir.
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- İş güvenliği mühendislerinin işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması konusundaki 
görevlerinin bir danışmanlık hizmeti olduğu kabullenilmelidir.

- İş güvenliği mühendislerinin yetki ve sorumlulukları mevzuatta net olarak belirlenmelidir.

- İş güvenliği uzmanlığı eğitim programları yeniden ele alınmalı, süre ve içerik olarak yeniden 
düzenlenmelidir. Eğitimler, enstitü oluşturuluncaya kadar üniversiteler ve TMMOB tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

- İş güvenliği uzmanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin bilgileri sürekli yenilenmelidir, bu 
anlamda yenileme eğitimlerinin kaldırılması kararı doğru değildir. İş güvenliği uzmanlarının 
bilgileri en geç yılda bir yenilenmelidir. Yenileme eğitimleri TMMOB’ye bağlı Odalarca 
yapılmalıdır.

- İş güvenliği uzmanlarının Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ya da işyerleri ile yapacakları iş 
sözleşmelerinde, uzmanların hak ve çıkarlarını korumak üzere tip sözleşme hazırlanmalıdır. 
Tip sözleşmelerin bir örneği sicilleri tutmaya esas olmak üzere TMMOB’ye bağlı ilgili Odalara 
iletilmelidir.

- İş güvenliği uzmanlarının aylık çalışma süresi hiçbir şekilde 180 saati geçmemelidir, 217 saat 
uygulamasına son verilmelidir.

- Mesleki gelişim için 5 iş günü izin uygulaması Ortak Sağlık ve Güvenliği Birimlerinde çalışan 
uzmanlar için de zorunlu hale getirilmelidir.

- Her kademedeki okullarda işçi sağlığı ve güvenliği dersleri zorunlu ders olmalıdır.

- Uzmanlar işyerlerine ilişkin eksiklikleri elektronik ortamda bildirmeli, bildirilen eksiklikler 
anında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da görülebilmelidir. Risk analizleri de 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın istediğinde ulaşabileceği şekilde elektronik ortamda 
yer almalıdır.

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri için mesleki sorumluluk sigortası zorunlu olmalı, karşılığı 
fondan karşılanmalıdır.

- Kamuda çalışmakta olan, ancak iş güvenliği uzmanı ataması olmayan uzmanlara, herhangi 
bir getirisi olmadan uzmanlık yaptırılması uygulamasına son verilmelidir.

- Sorunların çözümünde iş güvenliği mühendislerinin örgütlü gücü önemli bir rol oynayacaktır, 
bu nedenle alandaki mühendislerin örgütlülüğü güçlendirilmelidir.

- TMMOB’ye bağlı Odaların tamamında işçi sağlığı iş güvenliği çalışma grupları 
oluşturulmalıdır.

TMMOBTMMOB'den
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“Bilirkişilik Kanun Tasarısı” 
Taslağı Üzerine TMMOB Görüşü
“Bilirkişilik Kanun Tasarısı” taslağı üzerine TMMOB görüşü 15 Temmuz 2015 tarihinde Adalet 
Bakanlığı’na gönderildi.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne

ANKARA

İlgi: 18.05.2015 tarih 84053534/2015-271.01-01/782/3472 sayılı “Bilirkişilik Kanun Tasarısı” taslağı hk.

Birliğimize görüş için gönderilen yasa taslağında “bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal 
yapı” oluşturulması amaçlanmış, bu kurumsal yapı Adalet Bakanlığı’nın idari yapısı içinde 
oluşturulmuş, bilirkişiler zorunlu temel ve mesleki eğitime ve eğitim sonunda sınava, bilirkişilik 
listesinde yer almayı hak edenler denetim ve performans ölçütüne tabi tutulmuş, bilirkişiliğin 
gerçek kişi yanında tüzelkişilerce de yapılacağı düzenlemesine yer verilmiş, Bilirkişilik kurumu 
Adalet Bakanlığı bünyesinde merkezileştirilmiş ve farklı mahkeme ve yasalardaki bilirkişiliğe ilişkin 
hükümlerin yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür.

Gerek hukuk gerekse ceza muhakemesi hukukunda bilirkişi, çözümü uzmanlık veya özel ya 
da teknik bilgiyi gerektiren hususlarda görüşüne başvurulmak üzere hakim veya savcı tarafından 
görevlendirilen tarafsız kişiler olarak tanımlanır. Bu tanımdan hareket edecek olursak; bilirkişi olarak 
atanmış kişilerin kendi çalışma alanının bilgisiyle donanmış olması önkabuldür. Tarafsız ve uzman 
olan bu kişi, olgu sorununu teknik ve bilimsel olarak ortaya koyacak ve hukuki olayın çözümünde 
adalete uygun bir karar oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

Bilirkişi, uyuşmazlık konusundaki olgu sorununu irdelerken mesleki birikimini, etik ilkelerini, 
bağımsızlığını, objektifliğini, yeterliliğini olgu sorununa yaklaşımında ve çözümünde gösterir. Bu 
nedenle meslek, kişinin bilirkişi olarak görevlendirmesini sağlayan temel unsur olmakla birlikte 
mesleki yeterlilik ve etik ilkeler de bilirkişilik hizmetinde olmazsa olmaz koşullarından birkaçıdır.

Bilirkişi, uyuşmazlığın çözümünde hakimin yardımcısıdır. Bu nedenle, bilirkişinin herşeyden 
önce bağımsız ve tarafsız olması temel koşuldur. Bu bağımsızlık, Adalet Bakanlığı’na, hakime, 
savcıya, taraflara, siyasal iktidara, basına, kamuoyuna karşı olmak durumundadır. Aksi halde adil 
yargılamadan söz edilemez.
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Taslağa İlişkin Tespit ve İtirazlarımız

1. Bilirkişilik kurumunun uygulamada sorunları vardır ve bugüne kadar Birliğimiz bu sorunları 
tartışmış, çözüm önerileri ortaya koymaya çalışmıştır. Ancak kanun taslağında belirtildiği 
üzere temel amaç, bilirkişilere amirlik yapacak bir kurum oluşturmak ve yalnızca yargılama 
sürecini kısaltmak olmasa gerek. Temel amaç, adil bir yargılamanın yapılmasına olanak 
tanımak olmalıdır. Uyuşmazlık, hakim, savcı ve avukatın önündedir. Yargılamanın unsuru 
olan tarafların sorunları ile bilirkişilik kurumunun sorunları arasında neden-sonuç ilişkisi 
göz ardı edilmeden soruna yaklaşılmalı ve buna bağlı olarak çözüm önerilmelidir. Taslakta, 
yargılamanın unsurları ve sorunları göz ardı edilerek, bilirkişilik tüm sorunlardan bağımsız 
bir şekilde ele alınmıştır.

2. Taslakta Bilirkişilik Kurumu, Adalet Bakanlığı bünyesinde, Adalet Bakanlığı Müsteşarının 
başkanlığında bir idari birime teslim edilmiştir. Taslakta öngörülen kurumsal yapı 
oluştuğunda, bilirkişilerin, sicil, denetim, performans ölçümünün Adalet Bakanlığınca 
yapılıyor olması, bağımsız olması gereken bilirkişilerin bağımsızlıklarını yitirmeleri ve 
memur statüsüne evrilmesine neden olacaktır. Memur olan bilirkişiden de bağımsız olması 
ve tarafsız rapor sunması beklenmemelidir.

3. Taslaktaki Bilirkişilik Üst Kurulu ve Bölge Kurulları ile bu kurulların yapısı incelendiğinde 
tümüyle Adalet Bakanlığı’nın denetiminde bir yapı oluşturulduğu görülmektedir. Oysa 
bu kurulların, bilim ve meslek kuruluşlarının ağırlıklı olarak yer aldığı bağımsız bir 
yapıda olması, -bilirkişilik sisteminin iyileştirilmesinin en önemli başlığı olan- bilirkişinin 
yargıdaki rolü nedeniyle bağımsız, tarafsız ve objektif olmasının sağlanması bakımından 
gereklidir. Örneğin, hükümet programlarını uygulamakla görevli olan bakanlıklara karşı 
açılan davalarda,bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimini yapacak olan siyasi 
organ olan Adalet Bakanlığı’nın diğer bakanlıklardan bağımsız görüş oluşturabilmesi 
olanaklı olmayacaktır. İdare aleyhine rapor düzenleyen bilirkişinin, bilirkişilik sistemi içinde 
kalamayacağını öngörmemek mümkün değildir. Bu yapının özellikle idari davalarda bir 
sorun olarak karşımıza çıkacağını düşünülmektedir. HSYK’nın siyasal iktidardan niçin 
bağımsız olması gerekiyorsa bilirkişilerin de bağımsız olması aynı gerekçeye dayanır.

4. Söz konusu Kanun Tasarı Taslağı meslek alanlarımızla ilgili bilirkişilik yapan meslek 
mensuplarının yaptıkları bilirkişilik sayılarının eşitlenmesi, disipline edilmesi, ücretlerin 
belirlenmesi açısından ve ayrıca hakimler nezdinde kolaylaştırıcı olması bakımından olumlu 
görülmekle birlikte bilirkişiliğin kişinin sahip olduğu meslekten ayrı ve bağımsız bir meslek 
olarak tarif edilmesi, bugüne kadar reddettiğimiz bir yaklaşımdır. Bugüne kadar Birliğimiz, 
bilirkişiliğin ayrı bir meslek olmadığını, kişinin icra ettiği mesleğin bilirkişi seçiminde temel 
unsur olduğunu savunmuştur. Yasa tasarısı taslağı bu haliyle bilirkişiliği başlı başına bir 
meslek olarak ele almakta ve düzenlemektedir. Bilirkişiliğin, uygulamada meslek olarak 
kabulünün doğuracağı yozlaşmanın, kurumsal olarak sürdürülmesi de kaçınılmaz olacaktır.

5. Taslakta, özel hukuk tüzel kişilerinin (ticari şirketlerin) bilirkişilik yapmasına imkan TMMOBTMMOB'den
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tanınmaktadır. Özel ve teknik bilgisine başvurulan, bu bilgiye dayalı aydınlatma ve 
bilgilendirme yükümlülüğünü bizzat yerine getirme mecburiyeti bulunan ve bu yüzden 
başkasına devredilmemesi gereken bir kamu görevi olan bilirkişiliğin tüzel kişilerce de 
yapılması bilirkişiliğin bu nitelikleriyle bağdaşmayacağı gibi kanunun diğer maddeleriyle de 
çelişmektedir. Bilirkişilik kesinlikle uzman gerçek kişi eliyle yapılması gereken bir görevdir. 
Özel hukuk tüzel kişilerine bu hakkın verilmesi bilirkişiliğin ileride bu amaçla kurulacak 
şirketlere teslim edilmesi sonucunu doğuracaktır. Özel ve teknik bilgiye sahip bilirkişinin 
şirket bünyesinde görev yaparken bilirkişilik görevini bağımsız bir biçimde yerine getirmesi 
mümkün olmayacaktır.

6. Tasarı ile; kamulaştırma davalarında gayrimenkul değer takdirinin TMMOB’ye bağlı meslek 
odalarının bildirdiği listelerdeki meslek mensupları ile SPK’ya kayıtlı faaliyet gösteren 
lisanslı değerleme kuruluşlarınca yaptırılmasını öngören (6306 sayılı Kanunla eklenen fıkra 
ile) Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Kamulaştırma 
Kanunu’nun bu maddesine dayalı olarak yürürlüğe konulan yönetmelikler ve Odaların 
binlerce üyesine verdiği bilirkişilik meslek içi eğitimleri gibi uygulamalar ortadan kalkmış 
olacaktır. Meslek odalarının bilirkişilik hizmetlerindeki denetimi ve etkinliği nedeniyle 
kamulaştırma davalarındaki bilirkişilik sistemi en fazla disipline edilmiş ve sorunsuz bir 
alan iken, bu maddenin yürürlükten kaldırılması sonucunda kamulaştırma davalarındaki 
bilirkişilik hizmetleri de bilirkişiliğin genel sorunları ile karşı karşıya kalacaktır. Bu alanda 
öteden beri oluşagelen birikim de ortadan kalkacaktır.

7. Meslek odalarına Üst Kurul ve Bölge Kurullarında birer temsilci bulundurma dışında bir 
rol verilmemiştir. Mesleki ve teknik bilgisine başvurulan meslek mensuplarının yürüttükleri 
bir hizmetin disiplin altına alınmasında eğitim ve denetim gibi alanlarda daha fazla rolü 
olması gereken meslek odalarına sadece bir temsilci ile kurullarda yer vermek bilirkişilik 
sistemindeki sorunları çözmez, olsa olsa bilirkişilik bürokrasinin hegemonyasında bir 
araç haline getirir. Yasa ile getirilen bilirkişilik Üst Kurulu ve Bilirkişi Bölge Kurullarında, 
bilirkişilerin kaynağını oluşturan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Barolar 
Birliği’ne, kurullarda görev alacak üyelikleri anlamında sadece bir üyelik hakkı getirilmiş 
olması, bu kurum ve kuruluşların bu anlamda yetkilerinin elinden alınmasına ve sistemin 
işleyişi anlamında yardımcı olmaktan çıkarılmasına neden olacaktır.

Tasarıda, bilirkişilerin meslek odalarına üyeliği açıkça düzenlenmeyerek bu hususun 
yönetmeliklere bırakıldığı görülmektedir. Meslek mensuplarının kısıtlılık durumlarının bilirkişilik 
sistemi içindeki takip ve kontrolü düzenlenmeyerek belirsiz bırakılmıştır.

Meslek içi eğitimler mesleki nitelik için bir kriter olarak öngörülürken, bu eğitimlerin meslek 
odalarınca verilmesi işin doğası gereğidir. Meslek kuruluşları tarafından verilmeyen meslek içi 
eğitimler mesleki faaliyetlerin yürütülüşüyle ilgili temel hukuksal düzenlemelere aykırı olacaktır. 
Bilirkişiliğe kabulde getirilen temel eğitimin kendisi, bu eğitimi verecek kuruluşların Adalet 
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Bakanlığı’nca yetkilendirilmesi gibi hususlar sorunlu olup kabul edilemez düzenlemelerdir. Bilirkişilik 
eğitiminde yeni sektör yaratmaya yönelik önermeler, bilirkişiliğin yozlaşmasına hizmet edecek 
araçlardır. Kişi sahip olduğu uzmanlığı yargının yardımına sunmalıdır. Konu hakkında uzmanlığı 
olmayan birinin Bakanlığın yetkilendireceği eğitim kurumlarından uzmanlık alması bilirkişiliğin 
amacıyla bağdaşmaz. 

Özetle Temel görüşümüz

- Bilirkişilik müessesinin merkezi idare tarafından düzenlenmesi kanaatimizce doğru bir 
tercih değildir.

- Bilirkişilik uzmanlık alanları odalarca belirlenmeli ve bu uzmanlık alanlarına göre listeler 
odalarca kurullara verilmelidir. (Bu konuda Birliğimizin tamamlanmak üzere olan ve 
tamamlanınca Adalet Bakanlığına sunulacak bir çalışması bulunmaktadır.)

- Bilirkişilik hakkında Bakanlığın temsil edildiği üst kurulun listeden silme yetkisinin olmaması 
kanaatimizce doğru bir uygulamadır.

- Bilirkişi olabilmek için odalardan alınacak mesleki yeterlilik belgesi istenmesi kanaatimizce 
yerindedir. Ayrıca bir meslek kuruluşuna üye olarak yürütülen mesleklerde, bilirkişilere 
yönelik meslek içi eğitimlerin meslek kuruluşu tarafından verilmesi gerekir.

- Bilirkişilik aynı zamanda mesleğin icrası olup, Bakanlık bu konuda disiplin amiri görevini 
üstlenmemelidir.

- Yasayla bir kamu hizmeti olarak belirlenen bilirkişiliğin tüzel kişilere/ticari kuruluşlara 
açılması yanlış olacaktır. Bu durumda bilirkişilerin özgür,bağımsız ve tarafsız rapor yazma 
olanağı ortadan kalkacaktır.

- Adalet Bakanlığı bünyesinde Üst kurul ve Bölge Kurullarının oluşturulması doğru bir 
yaklaşım değildir. Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesinin ortadan kalmasına neden olur.

- 2942 sayılı özel bir kanunla düzenlenen kamulaştırma konusu bilirkişiliklerde en az sorunlu 
alan olarak görülürken bu tasarı ile bir kaosa sürüklenmektedir. Bu konuda az sayıda 
bulunan sorunun Kamulaştırma Yönetmeliği değişikliğiyle çözülebileceğini düşünüyoruz. 
Bu nedenle de bu konu taslağa konu edilmemelidir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla, 
Dersim GÜL

Genel SekreterTMMOBTMMOB'den
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TMMOB’ye ve Mimarlar 
Odamıza Saldıranlara!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, TMMOB ve Mimarlar Odası’na yönelik 
olarak bazı basın organlarında yer alan haberler 
üzerine 29 Haziran 2015 tarihinde bir açıklama 
yaptı. Açıklamada “Karanlığa karşı aydınlığı; 
baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, 

özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi 
anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada 
kardeşçe ve barış içinde yaşamayı; her şeyin 
para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği 
savunmaya devam edeceğiz” diye belirtildi.

AKP’nin Sözcüsü Basın 
Organlarına Yanıtımızdır

AKP sözcüsü basın organlarında TMMOB’ye 
karşı bir süredir yürütülen saldırılara yanıt 
verdi. Açıklamada “Bir meslek kuruluşu niçin 
iktidar tarafından denetlensin? Bu ülkenin 
okumuş insanlarının mensup olduğu bir 
kuruluş kendi kendini yönetmekten aciz 
midir? Üyesi dışında genel bütçeden pay 
almayan, daha açıkça ifade etmek gerekirse, 

vatandaşın cebinden bir kuruş almayan 
örgütü denetlemeye bu kadar niye heves 
edilmektedir? Bu haberlerden de anlaşılacağı 
üzere TMMOB hakkında ya hiçbir bilgiye 
sahip değiller ya da gerçek bilgiler tahrif 
edilmektedir? Her iki hal de,  Anayasa, Basın 
Yasası ve basın etiği açısından suçtur” diye 
belirtildi.

Soma’da İnceleme Yapılabilmesi 
İçin ÇSGB’ye Yazı Gönderildi

TMMOB ve TTB tarafından Soma 
maden faciası sonrası maden ocağında 
yapılmak istenen incelemeye Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izin 
verilmemesi üzerine açılan davada Bakanlık 
kararının iptal edilmesine ve mahkeme 

kararının üzerinden 30 gün geçmesine karşın 
incelemeye izin verilmesi yönünde somut bir 
adım atılmaması üzerine TMMOB tarafından 
15 Temmuz 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na yazı gönderildi.
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Suruç Katliamını Öfkeyle 
Kınıyoruz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Suruç’ta gerçekleştirilen saldırıya 
ilişkin 20 Temmuz 2015 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada “Eşit, özgür 
demokratik bir Türkiye mücadelesi verenler; 
“Kahrolsun emperyalizm, yaşasın halkların 

kardeşliği” diyenler, bu katliamın hesabını 
er geç soracaktır. TMMOB Suruç katliamının 
sorumlularının açığa çıkarılması ve hesabının 
sorulmasına yönelik olarak tüm örgütlü gücüyle 
mücadelesini sürdürecektir” diye belirtildi.

TMMOBTMMOB'den

“Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik 
Türkiye’si İçin” Basın 
Toplantısı Yapıldı

Birleşik Haziran Hareketi’nin çağrısıyla 28 
Temmuz Salı günü Ankara Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde milletvekili, aydın, yazar ve 
sanatçılar ile emek - meslek örgütü temsilcileri 
basın toplantısında bir araya geldi. “Eşitliğin, 
Özgürlüğün, Kardeşliğin Ülkesi İçin Haziran 
Çağrısı” başlığı ile yapılan basın açıklamasının 
ardından sırasıyla CHP İstanbul Milletvekili İlhan 

Cihaner, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Alevi 
Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Fadime 
Türkyılmaz, CHP Ankara Milletvekili Şenal 
Sarıhan, Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa 
Karadağ ve ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş 
birer konuşma yaptılar.

Soma Davası 
Devam Ediyor 

13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Soma 
maden faciasının duruşmasına 18 Ağustos 2015 
tarihinde Manisa-Akhisar’da devam edildi. 
TMMOB’nin müdahillik talebi, duruşma sonunda 
karara bağlanacak. Duruşmayı, TMMOB adına 

Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun ve Maden 
Mühendisleri Odası Merkez ve Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri takip etti. 

iMO ANKARA ŞUBESİ
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: 
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!

1 Eylül Dünya Barış Günü yaklaşırken ülkemiz 
yeniden yangın yerine döndü. Çatışmanın, 
gözyaşının ve acının hakim olduğu bir ortamda 
giriyoruz Dünya “Barış” Günü’ne…. 1 Eylül 
Dünya Barış Günü nedeniyle TTB Başkanı 
Bayazıt İlhan’ın açılışını yaptığı, DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, TMMOB Başkanı Mehmet 
Soğancı ve KESK Genel Sekreteri Hasan 
Toprak’ın katıldığı basın toplantısı Ankara’da 
TTB Genel Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda “Biz 

emek meslek örgütleri DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB olarak; Çocuklarımız ölmesin barış 
hemen şimdi diyoruz. Bunun için 1 Eylül’de 
ülkemizin dört bir yanında gerçekleşecek 
barış etkinlikleri içinde olacak, saray darbesini 
ve savaşı durdurmak için sesimizi daha çok 
yükselteceğiz. Tüm yurttaşlarımızı barış için ses 
vermeye, bulundukları illerde gerçekleşecek 
ortak barış eylem ve etkinliklerine katılmaya 
çağırıyoruz” diye belirtildi.

Yaşanan Sel Felaketi 
Doğal Afet Değil Plansız 
Kentleşmenin Sonucudur

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Karadeniz’de meydana gelen sel 
felaketine ilişkin 25 Ağustos 2015 tarihinde 
yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 
“Doğa olaylarının doğal afetlere dönüşmesi 
takdir-i ilahi değildir. Doğa olaylarının doğal 
afetlere dönüşümü engellenebilir bir olgudur. 
Yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın. 
Merkezi ve yerel iktidarlar, biz mühendis, 

mimar ve şehir plancılarının bilgi, birikim ve 
deneyiminden, insan hayatının korunması 
ve sağlıklı devam ettirilmesi yolunda 
yararlanmalıdırlar. Birliğimize bağlı ilgili 
odalarımızın tespitlerine, önerilerine kulak 
vererek rant odaklı yapılaşmadan derhal 
vazgeçmeli, dere yataklarını, fay hattı geçen 
bölgeleri ve baraj havzalarını imara hiçbir 
koşulda açmamalıdır” diye belirtildi.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-İHD 
Heyetine Yüksekova’da 
Engelleme 

İncelemelerde ve çeşitli temaslarda 
bulunmak üzere Hakkâri’ye giden DİSK-
KESK-TMMOB-TTB ve İHD heyeti Hakkari 

kent merkezindeki temaslarının ardından 
gittikleri Yüksekova’ya alınmadı. 

BÜLTEN ANKARABÜLTEN ANKARA
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Aidatını Ödeyen 
Üyelerimize Ferdi Kaza 
Sigortası Yaptırıyoruz

Odamız, aidatını ödeyen tüm üyelerimize 
kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet 
içeren 50 bin TL tutarında teminat ile ferdi 
kaza sigortası yaptırmaktadır. Söz konusu 
sigorta kapsamı içinde deprem ve iş kazaları da 
bulunmaktadır.

Odamıza aidatlarını tam olarak ödemiş 
bulunan üyelerin aidatlarını ödedikleri tarihten 
itibaren yılsonuna kadar süreli ferdi kaza 
sigortası yapılıyor. 2015 aidatlarını yatıran 
üyelerin sigortalanma işlemi başladı. Aidatını 
henüz yatırmamış olan üyeler ise aidatlarını 
yatırdıkları ay itibariyle sigorta hakkını 
kazanmış olacak.

Her yıl, Odamız tarafından yenilenecek olan 
ferdi kaza sigortası yenileme işlemi, üyemizin 
aidatını yatırdığı aydan itibaren otomatik 
olarak yapılacak. Yapılan sigorta, yılsonuna 
kadar süreli olduğundan üyemiz aidatını ne 
kadar erken yatırırsa sigorta süresi de o kadar 
uzun olmuş olacak. Aidatını ödeyen üyelerimiz 
sigorta poliçelerine üye arayüzünden (http://
www.imo.org.tr/uyegiris.php)  ve e-devlet 
sistemi üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca, 
üyelerimiz şubelere bizzat başvurarak da 
sigorta poliçelerini edinebilecek.

Odamız gücünü üyelerinden almaktadır
Üyelerimizin menfaatlerini, mesleğimizin 

genel çıkarlarına uygun gelişimini ve toplumsal 
yararı gözeten Odamız bu kapsamda 
çalışmalarını soluksuz sürdürmektedir. 
Toplumda güvenilir, mesleki konularda ise 
referans kurum olmayı başaran Odamız, bunu 
üyelerimizin eşsiz dayanışma ruhu ve örgütlülük 
bilinci sayesinde inşa etmiştir. Üyelerimizin 

Odamızla kurduğu güçlü örgütlülük ilişkisi ve 
sorumlu üyelik, bu başarının temel direkleri 
olmuştur.

Maddi ve manevi tüm gücünü üyelerimizden 
alan Odamız üyelerinden başka hiçbir güce 
yaslanmamıştır. Bilinçli üyelerimiz Odamıza 
kattıkları gönüllü emekleri yanısıra aidatlarıyla 
da Odamızın mali gücünü oluşturmaktadır.

Aidat işlemi artık çok kolay
Değerli üyelerimizle, dün olduğu gibi 

bugün de mesleki ve toplumsal duruşunu 
özenle koruyarak yoluna devam eden Odamız, 
üyelerimiz için işlemleri kolaylaştıran adımlar 
atmaya devam etmektedir. Yaptığımız 
çalışmalar sonucu web üzerinden kredi kartıyla 
aidat ödenmesi için gerekli altyapı hazırlanmış 
ve uygulamaya başlamıştır. Üyelerimize internet 
aracılığıyla kolaylıkla aidatlarını ödeyebilme 
imkânı sağlanmıştır.

Tüm üyelerimizin temel üyelik sorumluluğu 
olan aidat katkılarına özen göstermesi, 
çalışmalarımızı ve birliğimizi daha da ileri 
taşımaya vesile olacaktır.
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