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Şubemiz haber bülteninin 2014 yılının 
ilk sayısı, bu ayda yine zengin içeriği 
ile siz değerli okurlarının beğenisine 
sunulmaktadır. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamın-
da, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Kadın 
Komisyonu 7-8 Mart günlerinde çeşitli et-
kinlikler gerçekleştirdi. Sergiden, söyleşiye, 
tiyatrodan, belgesel gösterimine ve Ankara 
Kadın Platformunun çağrısıyla yapılan mi-
tinge kadar geniş bir kapsamda örgütlenen 
etkinliklerin içerik ve görsellerini bülteni-
mizde siz meslektaşlarımızla paylaştık. 

11 Ocak tarihinde DİSK, KESK, TTB ve 
TMMOB’nin çağrısıyla on binler yolsuzluk, 
yoksulluk ve zulüm düzeninden hesap 
sormak için alanlardaydı. ‘Bu pisliği halk 
temizler’ şiarıyla örgütlenen mitinge 
sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve 
örgütler, sendika ve meslek örgütleri 
dışında ülkenin dört bir yanından 
katılımlarla miting kitlesel bir şekilde 
gerçekleştirildi. Mitingden kareleri ve 
yapılan konuşmalardan pasajları bültenimiz 
içerisinde bulabilirsiniz.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 1,500 işçi, 
‘kaza’ olarak adlandırılan cinayetlerde 
katlediliyor. Hemen her seferinde mevcut 
iktidarların ağzından aynı argümanlar 
duyuluyor. Kader, tesadüf, kısmet, takdir-i 
ilahi, yapacak bir şey yok vb… Oysa 
bilmekteyiz ki egemen dünya politikaları 
ve bu politikaların ülkemizdeki temsilcileri 
iş güvenliği ve işçi sağlığı odaklı değil kâr 
odaklı bir zihniyetle hareket etmektedir. 
Bu algılayışın temel sonucu uzun mesai 
saatleri, taşeronlaştırma, sigortasız 
ve sendikasız çalışma zorunluluğu 
gibi sonuçlardır. Böyle bir durumda iş 
cinayetlerine ‘kaza’ demek ne bilimle ne de 

teknik değerlendirmelerle mümkün değildir. 
Bu kapsamda 3 Mart’ta iş cinayetlerine 
karşı mücadele gününde TMMOB ve bağlı 
odalar olarak yaptığımız basın açıklamasını 
bültenimiz içerisinde bulabilirsiniz. 

Dünyada kullanılabilir su oranının 
gitgide azalmasına karşın, doğal bir varlık 
olan suyun özelleştirilme ve mülkleştirilme 
çabaları uluslar arası sermaye grupları 
tarafından hızla sürdürülüyor. İnsanın en 
temel ve kolektif bileşenlerinden biri olan 
suyun metalaştırılmasına karşı İMO Ankara 
Şubesi olarak 22 Mart Dünya Su Günü 
çerçevesinde yaptığımız basın açıklamasını 
bültenimizde okuyabilirsiniz.

Haziran ayından bu yana yitirdiğimiz 
gençlere bir de Berkin Elvan eklendi 
geçtiğimiz ay. 15 yaşında bedeni ve 
çocuk yüreğini gülüşüne taşıyan kara 
gözleriyle, artık aramızda olamayacağının 
sızısını duyduk yüreğimizde. Vicdanını ve 
insanlığını -gölgesini satamadığın ağacı kes 
mantığıyla- çoktan pazara sunmuşçasına 
köreltmişlere inat Berkin’i kapağımıza 
taşımayı uygun bulduk bu sayımızda.

Şubemizce gerçekleştirilen meslek içi 
eğitimlerimiz devam ediyor. Gerçekleştirilen 
kurs ve seminerlerimizin haberlerine de 
bültenimizin içeriğinde ulaşabilirsiniz.

Bültenimizin dijital ortamdaki yayın 
faaliyetinin ağırlık kazanması dolayısıyla, 
bülten tasarımımızdan içeriğe herhangi 
bir etkisi bulunmayacak şekilde tasarım 
ve boyut değişikliğine gidilmiştir. Bu 
konudaki görüş ve önerilerinizi yazışma 
adresimizden bizimle paylaşabilirsiniz.  

Bir sonraki sayımızda görüşmek 
dileğiyle. Sevgiyle kalın.
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Değerli Meslektaşlarımız,
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İMO Ankara Şubesi Genel Kurulu ve 
Seçimleri Yapıldı
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
21. Olağan Genel Kurul’u, 15 Şubat 2014 
Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri 
Odası Teoman Öztürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde başladı. Seçimler ise 16 
Şubat 2014 Pazar günü Mimar Kemal 
İlköğretim Okulu’nda yapıldı. Seçimler 
Çağdaş İnşaat Mühendisleri ve Demokrat 
Mühendisler Platformu’nun katılımıyla 
gerçekleşti ve Demokrat Mühendisler 
Platformu’nun 326 oyuna karşı Çağdaş 
İnşaat Mühendisleri’nin 1682 oyuyla 
tamamlandı. Sivil toplum kuruluşlarının, 
demokratik kitle örgütlerinin, partilerin, 
meslek odaları ve TMMOB’den temsilcilerin 
de bulunduğu genel kurulda; siyasal  
iktidar ve ülkemizde taşeronluğunu 
üstlendiği neoliberal politikalar eleştirildi. 
1954 yılından bu yana bilimi ve tekniği, 
rantın değil emeğin hizmetine sunma 
ilkesiyle süren meslek örgütlülüğünün, 21. 
Dönem’de de güçlendirilmesi ve bu temel 
ilke kapsamında mücadelesini sürdürmesi 
konusunda ki fikir birliği Genel Kurul’da 
öne çıkan konulardan oldu.

8 Mart; Kadınlar Günü
1857 yılında ABD’de bir dokuma 
fabrikasında greve başlayan kadınlara 
polisin müdahalesi sonucunda 129 işçi 
yanarak can verdi. Olaydan 53 yıl sonra 
ise Kopenhag’da 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü olarak kabul edildi. 1857’den 
bugüne gelinen süreçte kadın emeğinin 
ve cinsiyetinin sömürüsüne karşı verilen 
mücadeleyi ve 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü bir kez daha selamlıyoruz. Ev 
eksenli emekten, fabrikalara, tarımdan, 
ticarete ve hayatın her alanında bir değer 
yaratan kadın emeği hem ulusal hem de 
uluslararası sermaye tarafından büyük bir 
iştahla karşılanmaya devam ediyor. Altyapı 
ve üstyapıda asırlardır yaşanan erk üzerine 

kurulu erkek egemenliği ise kadın emeğinin 
sömürüsünü katmerleştiren diğer bir boyut 
olarak mevcudiyetini korumaktadır. 
  
Kadın meslektaşlarımız inşaat 
mühendisliğinin erkek yoğun bir çalışma 
alanı olması ve çalışma koşullarının 
şantiyeler, inşaatlar, şehir merkezine uzak 
noktalar vb. alanlarda daha yoğun olması 
sebebiyle hem iş bulmakta hem de çalışma 
dönemlerinde birçok sıkıntıyla karşı karşıya 
kalmaktalar. Aynı niteliğe sahip emek 
gücü sarf edildiği halde, hem ücretler hem 
de çalışma koşullarında kadın emeğine 
yönelik değersizleştirme ne yazık ki kadın 
inşaat mühendislerinin de sıkça karşısına 
çıkmaktadır.
  
7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 
bir dizi etkinlikle kadınların ve kadın 
mühendislerin talepleri bir kez daha 
dile getirildi. Gerçekleştirilen panel ve 
sergilerde kadın emeği konusuna vurgu 
yapılırken 8 Mart’ta ki mitinge ise TMMOB’li 
kadınların ‘örgütleniyoruz’ sloganı damga 
vurdu.

Kâr İçin Değil, İnsan İçin Su
Dünya su günü çerçevesinde gündeme 
alınan ve tartışılan konular suyla ilgili 
bazı yanlış ön kabuller üzerine kurulmaya 
devam ediyor. Suyun mülkleştirilip 
özelleştirilmesinin önünü açma amaçlı bu 
ön kabuller algıları bulandırmaya yönelik 
kampanyalarla da desteklenmekte. 
  
Dünya’da 1400 milyon kilometre küp su 
bulunmaktadır. Ancak bu suyun %97,5’i 
tuzlu su(deniz ve okyanuslarda) olup 
%2,5’i kullanılabilir sudur. Kullanılabilir 
suların %69,5’i kutuplarda donmuş 
olarak veya donmuş toprak tabakasında 
bulunmaktadır. Kullanılabilir suların, %30,1’i 
yer altı suyu, kalan 0,4’lük bölümü ise 
yüzey ve atmosfer sularını oluşturmaktadır. 
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Özetlemek gerekirse ulaşımı kolay 
kullanılabilir su dünyada mevcut olan 
suyun %0,4’ü kadardır.

Kullandığımız suyun tümünün dönüşümde 
tekrar geri kazanıldığını fakat her 
seferinde kullanılabilir su miktarının 
azaldığını ortaya koyduktan sonra 
akla kullanılabilir suyun yönetiminin 
örgütlenmesi sorunu çıkmaktadır. Doğa 
insanın kendi gereksinimleri çerçevesinde 
kullandığı suyun tamamını kullanılabilir su 
olarak tekrar dönüştürmektedir. Burada 
ortaya çıkan çelişki ise kullanılabilir 
su kaynaklarının nerelerde ve kimler 
tarafından kullanıldığı. Bu konuda OECD 
ülkeleri ile ilgili veriler çarpıcıdır. 1960 
yılında sanayide kullanılan su toplam 
temiz suyun %12‘sini oluştururken, 
2000 yılına gelindiğinde bu oran %59‘a 
yükselmiştir. Bu ülkelerde bugün mevcut 
temiz suyun %70’lere varan kısmı sanayi 
üretiminde kullanılmaktadır ve bu oran, 
son kırk yıl içinde tam beş kat artmış 
durumdadır. 

Su konusunda ortaya konulan bu bilgiler 
ışığında görülmektedir ki kullanılabilir 
su kaynakları insanlığa değil, kâr odaklı 
politikalarıyla doğada ve hayatımızda ne 
varsa meta-mülkiyet sürecine çevirmenin 
hesaplarını yapan neoliberal politikalar 
ve uygulayıcılarına yetmemektedir. Bu 
bağlamda suyun tasarruflu ve özenli 
kullanımı, dünyada ki su varlığının 
tükeniyor oluşu vb. kampanyaların hiçbiri 
gerçeği yansıtmamaktadır. 

Su insan yaşamının varlığını sağlayan 
temel bir elementtir ve bir ihtiyaçtan öte 
haktır, metalaştırılamaz. Kâr odaklı değil 
insan odaklı su politikaları ve su yönetimi 
mümkündür. Yeter ki suyun kullanımı 
üzerinde karar verme yetkisini kendisinde 

görenler, su üzerinde tek karar merci 
olmasın.

15’inde Bir Fidan
  Gezi Parkı’nda yapılması planlanan AVM 
projesi kapsamında; parkın duvarlarının 
yıkılması ve ağaçların sökülmesine karşı 
ortaya konan tepki ve bu tepkiye karşı 
uygulanan antidemokratik baskı ve 
zor uygulamaları milyonların sokaklara 
aktığı bir halk hareketi yarattı. Mevcut 
iktidarın cinsel, etnik ve dinsel alanlardaki 
ayrıştırıcı tutum ve politikaları karşısında, 
farklılıklarını bütünleştirici bir zenginlik 
olarak gören bütün bir halk; kentlerine, 
parklarına, sokaklarına ve meydanlarına 
sahip çıktı. Uygulanmaya çalışılan; plan 
ve projeleri keyfi kararlarla belirlenmiş, 
insanların ortak yaşam alanlarını bir grup 
sermayeye peşkeş çeken anlayışa karşı, 
en temel demokratik haklarını kullanan 
insanların, demokratlıkları ile doğru 
orantılı bir şekilde biber gazı, ses bombası, 
tazyikli su, plastik mermi ve gözaltı gibi 
uygulamalarla sindirilmeye çalışılmasıdır. 
Meşruluğunu kolluk kuvvetlerinin baskı 
ve zor araçlarından değil, aksine haklı 
taleplerinden alan bu eylemler sırasında 
7 gencimizi yitirdik. Ethem’in, Ali’nin, 
Mehmet’in, Abdocan’ın, Hasan Ferit’in, 
Ahmet’in, Medeni’nin katilleri aramızda 
dolaşırken, Berkin’imiz her sabah umuda 
doğan güneşimizdi. Evinden ekmek 
almak için dışarı çıktığı sırada başından 
biber gazı kapsülüyle vurulan Berkin’in 
çocuk bedeni 269 gün direnebildi 
ölüme. Alanlara sığmayan bir kitlenin 
katılımıyla gerçekleşen cenaze töreni, 
Gezi Parkı olaylarının ve Gezi sürecinde 
yitirdiklerimizin nasıl sahiplenildiğini 
bir kere daha ispatlamış oldu. Gerek 
Berkin’in cenazesine yapılan müdahale 
gerekse mevcut iktidar ve temsilcilerinin 
Berkin Elvan ile ilgili yaptığı açıklamalar 

Vurulduğu 
günden beri 

geçen 9 aylık 
süre içerisinde 

Berkin’in ka-
tilleriyle ilgili 

hiçbir sürecin 
başlatılma-

ması, hastane 
önünde bek-

leyen yakınları 
ve sevenlerine 

uygulanan 
polis terörü, 

birçok ilde il-
köğretim okul-
larında yapılan 
anma törenle-
rine dahi yapı-
lan biber gazlı 

müdahale top-
lumun demok-

rasiyle değil 
dikta ve cunta 

rejimlerinde 
görülecek uy-

gulamalarla 
yönetilmek 
istendiğinin 

ispatıdır. 

iMO ANKARA ŞUBESİ
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ise değil demokratik taleplere ve hak 
mücadelelerine saygı duymayı, bir çocuğun 
yaşamına dahi tahammülleri olamadığını 
bir kez daha gösterdi. Vurulduğu 
günden beri geçen 9 aylık süre içerisinde 
Berkin’in katilleriyle ilgili hiçbir sürecin 
başlatılmaması, hastane önünde bekleyen 
yakınları ve sevenlerine uygulanan polis 
terörü, birçok ilde ilköğretim okullarında 
yapılan anma törenlerine dahi yapılan biber 
gazlı müdahale toplumun demokrasiyle 
değil dikta ve cunta rejimlerinde görülecek 
uygulamalarla yönetilmek istendiğinin 
ispatıdır. Berkin’imizi ve o çocuk 
yüreğinde yaşattığı 269 günlük direnişini 
unutmayacağız.

Yerel mi? Genel mi?
30 Mart yerel seçimleri tarihimizde 
unutulmayacak seçimlerden biri 
olarak hafızalara kazındı. Katılımdan, 
sonuçlarından, programlardan çok girilen 
seçim atmosferi, yapılan itirazlar ve meşhur 
“balkon konuşma”larıyla hatırlanacak bir 
seçimi daha geride bıraktık. Yerel yönetim 
alanında yapılacak seçimler gündemde 
olduğunda konuşulması gereken il ve 
ilçe belediye başkan adaylarının projeleri 
ve bu projelerin uygulanabilirliği olması 
gerekirken, neredeyse hiçbir projenin 
dolayısıyla yerel yönetimlerle ilgili hiçbir 
başlığın tartışılmadığı bir seçim yaşandı. 
Ülkede yaşanan gelişmeler; yayınlanan 
tapeler, ayakkabı kutuları, yolsuzluklar, 
hırsızlıklar bir anda gündemi ve seçimi 
mevcut iktidarın güvenoyu referandumuna 
dönüştürdü. Bu konjonktürde katılımın 
yüksekliği de göz önüne alındığında 
siyasal iktidar halk nezninde güven oyu 
alamamıştır. Bunu yanı sıra bazı bölgelerde 
tekrar tekrar yapılan sayımlar, itirazlar, 
YSK binaları önünde yapılan protestolar,  
seçimlere ve seçim sonuçlarına 
güven konusunda yaşanan kaygıların 

yoğunluğunu da gözler önüne sermiştir.
Kentleri; kentlilerin değil özel 
mülkleştirmek için her yolu mübah 
görenlerin hizmetine sunan, kentte 
yaşayanların tümünün hayatını geleceğini 
etkileyecek konularda bilimsel ve 
denetime açık toplum yararı ilkesine 
uygun proje ve uygulamaların değil, anlık, 
geçici, pragmatist bir yerel yönetimin 
uygulayıcılarından  insan merkezli bir 
siyasal bakış ve yerel yönetim anlayışı 
beklemek sadece hayaldir. Yaşam 
alanlarımızın yaşanılabilir alanlar olması 
kaygısını taşıyanların hep birlikte 
yöneteceği yerel yönetimlerin toplumun 
tüm kesimlerinin ihtiyacı olduğu gerçeği, 
yaşanan bu seçim süreci ile tüm açıklığıyla  
bir kere daha ortaya çıkmıştır.  

Ülkede yaşa-
nan gelişme-

ler; yayınlanan 
tapeler, ayak-
kabı kutuları, 
yolsuzluklar, 

hırsızlıklar bir 
anda gündemi 
ve seçimi mev-

cut iktidarın 
güvenoyu re-
ferandumuna 

dönüştürdü. 
Bu konjonk-

türde katılımın 
yüksekliği de 

göz önüne 
alındığında 

siyasal iktidar 
halk nezninde 

güven oyu ala-
mamıştır. 

BÜLTEN ANKARA
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İMO Ankara Şubesi 21. Olağan Genel 
Kurul’u, 15 Şubat 2014 Cumartesi günü 
İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde başla-
dı. Seçimler ise 16 Şubat 2014 Pazar günü 
Mimar Kemal İlköğretim Okulu’nda yapıldı.

İMO Ankara Şubesi 20. Dönem Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Bülent Tatlı’nın açtı-
ğı Genel Kurul, Divan üyelerinin seçilmesiy-
le başladı. Oy birliği ile Divan Başkanlığına 
Ali Açan, Başkan Yardımcılıklarına Ali Rıza 
Güler ve Mustafa Baygeldi, Yazmanlıklara 
ise Özge Gürses ve Eylem Gümüş seçildi.

Divan seçiminin ardından Genel Kurul 
Gündemi Divan Başkanı tarafından oku-
narak Genel Kurul’un onayına sunuldu. 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa 
Kemal Atatürk ve arkadaşları, devrim ve 
demokrasi şehitleri, gezi direnişi şehitleri 
ve mesleğimize katkı koyup aramızda ol-
mayan arkadaşlarımız için saygı duruşuna 
geçildi ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Divan Başkanı Ali Açan hâkim güçlerle 
ters düştükleri için her zaman baskı altına 
alınmaya çalışılan TMMOB ve bağlı odala-
rının son dönemlerde daha fazla saldırıya 
maruz kaldığını belirtti, bu saldırılara karşı 
birlikte ve örgütlü olmamız ve direnmemiz 

gerektiğini söyledi. Ülkenin yolsuzluktan 
her anlamda çok çektiğini söyleyen Açan, 
Van’da yol olmadığı için Muharrem bebe-
ğin ölmesinin fiziksel yolsuzluk olduğunu, 
İstanbul ve Ankara’da ise bildiğimiz yol-
suzlukların olduğunu belirtti. Açan genel 
kurulun bu terbiyesizliğe ve ahlaksızlığa bir 
mesaj vereceği temennisini iletti.

Konuşmasının ardından Açan İMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Tulumtaş’a söz verdi.

Selim Tulumtaş’ın Genel Kurul’da yaptığı 
konuşma:

Sayın Başkan, 
Divanımızın Değerli Üyeleri, 
Değerli Konuklar, 
Genel Kurulumuzun Değerli Üyeleri, 
Sevgili Meslektaşlarım,
Genel Kurul çalışmalarımızın, oda tarihimiz-

le ve geleneğimizle sahip olduğumuz biriki-
me katkılar sunacağına olan inancımla 20. 
Dönem Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına 
sizleri saygı ile selamlıyor ve 21. Olağan Genel 
Kurulumuza hoş geldiniz diyorum.

Genel Kurullarımız Odamızın varlığının 
gerekliliğine inananların bu yönde geçmişi 

İMO Ankara Şubesi
Genel Kurulu ve Seçimleri 

H A B E R
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İMO Ankara Şubesi
Genel Kurulu ve Seçimleri 

değerlendirilmelerinin yanı sıra geleceğinin 
tekrar ve tekrar kurulması yönünde öneri ve 
görüşlerinin tartışıldığı ve tartışmaların so-
nucunda ulaşılan yol ve yöntemlerin bir son-
raki döneme ışık tuttuğu geniş bir platform 
olmuştur ve bunun geliştirilmesi hepimizin 
sorumluluğudur.   

Bu nedenle ben bu tartışmaların zamanın-
dan da çalmamak amacıyla, içinde yaşadı-
ğımız döneme ilişin duygu ve düşüncelerimi 
kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli Meslektaşlarım, Değerli 
Konuklar,

Umudumuzun soldurulmak istendiği, yarı-
nın bugünden daha iyi olacağı duygumuzun, 
insanları, halkları, toplumları en zor günlerde 
bile dik tutan o iç direncimizin yok edilmek 
istendiği, inançlarımıza saldırılan, gelişmek 
yerine dönüşmeye zorlandığımız günlerden 
geçiyoruz. 

Bu ülke insanları, darbelerden, darbeci-
lerden, asker-sivil seçkinlerin vesayetinden, 
halkın güdülecek sürü… elitler dışındaki 
geniş halk kesimlerinin ikinci sınıf vatandaş 
sayılmasından, ceberut devletin zorbalığın-
dan, hep kurtulmayı özledi.

Bu özlemin en haklı, en meşru en insani 
yanını Gezi isyanında gördük, yaşadık. Bu 
isyan, bu özlemi boğmak isteyenlerce insana 
içkin olmayan yöntemlerle, ideolojik baskı 
araçlarıyla karalanmaya ve fiziksel 
zor araçlarının kullanımıyla yok 
edilmeye çalışıldı. Canlarımızı 
aramızdan aldılar, onulmaz 
yaralar açtılar, korku salmanın, 
yıldırmanın, sindirmenin her türlü 
aracını kullandılar. Ama özlem-
leri yok edemediler. Bu özlemin 
gerçekleşmesi yönünde koşulsuz 
birliktelik talebini boğamadılar. 
Gezi isyanında canlarını verenlere, 
bu ruhla birlikte yürüyenlere se-
lam olsun.

Bu gerçekliğe ulaşılana kadar,  Avrupa 
Birliği’ne üyelik, Türkiye dış politikasını rehin 
almış uluslararası sorunlara yönelik kaba 
milliyetçilikten uzak adımlar, askerî vesayete 
karşı çıkışa ilişkin söylemler geniş toplum                        
kesimlerinde sorgusuz sualsiz kabuğun 
yırtılabileceği, değişimin gerçekleşebilir bir 
ihtimal olduğu duygusunu doğurmuştu.

Oysa,“öl de ölelim”ciler, “itaat’se itaat, 
biat’sa biat” diyenlerin gölgesinde, bu ülke 
halklarının özgürlük, demokrasi, hak, adalet, 
daha iyi bir yaşam özlemini kullanarak elde 
edilen sandık çoğunluğunun şantaj silahı 
haline getirildiği, en masum eleştirilerin lo-
bicilikle, kumpas kurmakla, darbe yapmakla 
itham edildiği, sindirilmeye çalışıldığı bir 
sürece ulaştık.

İnsanı, doğayı, yaşamı yok etme pahasına 
sürdürülen tahripkâr ekonomik “büyüme” 
saplantısıyla, Yolsuzluklara batmış ahlâkî 
zaaf içerisindeki siyasi kadrolarla, kendisi 
gibi olmayan herkese, her düşünceye, her 
inanca, her yaşam biçimine yönelen saldır-
gan bir üslupla ve uygulamalarla, umudu-
muzu bizden çekip almaya çalıştılar.

Umut tükendiğinde, insanlar ülkenin ge-
leceğine, çocuklarının yarınlarına inanmaz 
olduklarında; hiçbir kuruma, hiçbir yapıya 
güvenmemeye başladıklarında; değerlerini, 
inançlarını yitirdiklerinde; her şeyi reddeden, 
hiçleştiren, anlamsızlaştıran, değersizleşti-

Divan Başkanı 
Ali Açan hâkim 

güçlerle ters 
düştükleri için 

her zaman 
baskı altına 

alınmaya çalışı-
lan TMMOB ve 

bağlı odalarının 
son dönemler-

de daha fazla 
saldırıya maruz 

kaldığını belirtti, 
bu saldırılara 

karşı birlikte ve 
örgütlü olma-
mız ve diren-

memiz gerekti-
ğini söyledi

BÜLTEN ANKARA
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ren bir ruh haline ulaşıldığında, bunun insanı 
da toplumları da çürüteceğini bilseler bile 
umursamadılar.

İnsanlar, artık hiçbir kuruma; ne yargıya, 
ne adalete, ne Meclis’e, ne siyasete inanmaz 
olmuşlarsa; gerçek nerede, yalan nerede, 
kim namuslu, kim namussuz, bu pislik orta-
mında seçilemiyorsa bizler de, tekrar, tekrar 
ve tekrar düşünmeliyiz,

Odalarımızın neden işlevsizleştirilmeye ça-
lışıldığını, neden onlarca yıldır uygulanma-
mış darbe yasalarının bir gecede yürürlüğe 
konulduğunu, ürettiğimiz değerin kamusal 
alanın bir parçası olduğu gerçeğinin altını 
çizerek düşünmeliyiz.

Bu noktadan hareketle, Odalarımızın 
yok edilmeye çalışılan Kamu Kurumu ve 
Demokratik Kitle Örgütü niteliklerini tavizsiz 
savunmak, meslek alanımızda siyasal ikti-
darca yürütülen faaliyetlerin ve yatırımların 
hem sistemin devamının hem de meşruiyet 
ve yasallık ilişkisini toplumun gözünden sak-
lamanın ve bunu perdelemenin bir aracına 
dönüştürüldüğü gerçeğini göz önüne alarak 
meslek alanımızda mesleki bilgi, birikim ve 
tecrübemizin ülke ve toplum yararı doğrul-
tusunda daha aktif harekete geçirilmesini 
sağlamak ve planlamayı başat konuma ge-
tirerek siyasal iktidarca yapılan çalışmaların 
amacını ifşa etmek bilim ve tekniği ülkenin 
ve toplumun hizmetine sunmayı şiar edin-
miş tüm İnşaat Mühendislerinin en önemli 
görevi olmalıdır.

Tüm baskılara, sindirme çabalarına karşın; 
bugün bu salondan umudumuzu söndüre-
mediklerini, söndüremeyeceklerini haykır-
mak istiyorum.

Dönemimiz boyunca bu anlayışla sürdür-
düğümüz çalışmalarımızda bizlerle birlikte 
olan, katkı ve emeklerini koyan, görüş ve 
önerileriyle çalışmalarımıza yön veren her-
kese huzurlarınızda teşekkür ediyor; bu duy-
gularla, Genel Kurulumuzun önümüzdeki 
yıllara ışık tutacağına ve umutlarımızı daha 

güçlü yeşerteceğine olan inancımla sizleri 
tekrar saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Selim Tulumtaş’ın ardından Mimarlar 
Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan söz 
aldı. Ali Hakkan daha önce direniş temasıy-
la yola çıktıklarını ve Haziran direnişinin bu 
temanın çok güzel bir göstergesi olduğunu 
söyledi ve önümüzdeki dönem ise isyan 
temasıyla çıkacaklarını belirtti. Hakkan çok 
önemli olan bu Genel Kurul’un başarılı geç-
mesini diledi. 

Makine Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Ercüment 
Cervatoğlu ise kendisini aileden birisi ola-
rak gördüğünü, çünkü İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın Kanal İstanbul’un, 3. Köprünün 
değil Zap Suyu’na yapılan Devrimci Gençlik 
Köprüsü’nün mühendislerinin örgütü oldu-
ğunu söyledi. Bu devrimci ruh nedeniyle 
kendisini aileden biri olarak gördüğünü 
belirten Cervatoğlu, ‘direnmeye değer’ ol-
duğunu çünkü yarın bugünden daha fazla 
baskının söz konusu olacağını söyledi.

Cervatoğlu’nun ardından söz alan İşçi 
Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı 
Dursun Karadağ, şu an yaşadığımız krizin 
taşeron sorumlusunun AKP iktidarı oldu-
ğunu, ancak AKP iktidarının son günlerini 
yaşadığımıza olan inancını belirtti.

BDP Ankara İl Eş başkanı Ahmet Aday’ın 
da katıldığı Genel Kurul’da son konuk ko-
nuşmacı olarak Halkevleri Kadın Sekreteri 
Dilşat Aktaş söz aldı. İMO ile çok fazla 
ortak mücadele alanları olduğunu belirten 
Aktaş, hepimizin Ankara’ya dair hayalleri 
ve özlemleri olduğunu, seçim sürecine 
girdiğimizi ve bu süreçte halkın mühendis-
lerine çok iş düştüğünü belirtti ve sözlerine 
şöyle devam etti: “İnanıyoruz ki halkın 
mühendisleri bu özlemleri yerine getirecek 
çabalar içinde olacaktır. Halkevleri olarak 
İMO ile her zaman birlikte olacağımızı du-
yuruyor ve yolunuz açık olsun diyorum.”

Açılış konuşmalarının ardında Genel 

Genel Kurulla-
rımız Odamı-
zın varlığının 
gerekliliğine 

inananların bu 
yönde geçmişi 
değerlendiril-
melerinin yanı 

sıra geleceğinin 
tekrar ve tek-
rar kurulması 

yönünde öneri 
ve görüşlerinin 

tartışıldığı ve 
tartışmaların 

sonucunda 
ulaşılan yol ve 

yöntemlerin bir 
sonraki döne-

me ışık tuttuğu 
geniş bir plat-

form olmuştur 
ve bunun geliş-

tirilmesi hepi-
mizin sorumlu-

luğudur.   

iMO ANKARA ŞUBESİ

H A B E R
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Kurul’a katılamayan İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı Taner Yüzgeç’in mesajı okun-
du. Yüzgeç gönderdiği mesajda şu nokta-
ların altını çizdi: “İnanıyorum ki Şube Genel 
Kurulunuz; Odamızın, mesleğimizin içinde 
bulunduğu sorunların çözümünü sağlayacak 
ve yeni mesleki kazanımlar elde etmenin ilk 
adımı yerine geçecek kararlara tanık olacak, 
sergilenecek kararlı duruş, gerçekleştirilecek 
öğretici ve geliştirici tartışmalar ufkumuzu 
açacaktır. Meslek örgütümüzün ve meslek 
alanımızın zorlu günler öncesinde bulunduğu 
nasıl aşikârsa, bu zorluğu örgütsel dayanışma 
ruhunu hayata geçirerek atlatacağımız da o 
kadar gerçektir. Şube genel kurullarımızda bu 
gerçekliğin ete kemiğe bürüneceğine inanı-
yoruz. Genel Kurulunuzda, anti demokratik 
yasa ve yönetmeliklerle kuşatılan, üye ilişkisi 
koparılmak istenen, ekonomik gücü zayıfla-
tılan odamızın önünü açacak değerlendirme 
ve önerilerin üretileceğini biliyoruz. Odamızı 
geleceğe taşıyacak kadroların belirleneceği 
seçimlerin ise, Odamız ve mesleğimizin itiba-
rına yakışır bir şekilde cereyan edeceğinden 
kuşku duymuyoruz.”

Genel Kurul, İMO Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Bülent Tatlı tarafın-
dan yapılan İMO Ankara Şubesi 20. Dönem 
çalışma raporu sunumu ile devam etti.

Çalışma raporu ile ilgili değerlendirme-
ler bölümünde; Hasan Akyar, Asil Engin, 
Necat Özgür, Paşa Öztürk, İsmail Ozan 
Demirel, Mustafa Kızıl, Fahrettin Çuğu 
söz aldılar. 20. Dönem Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Tulumtaş’ın gelen öneri ve eleştirilere 
ilişkin yaptığı açıklamalar sonrasında “son 
söz üyenin” geleneğine bağlı olarak Hilmi 
Yüncü’nün söz aldığı Genel Kurul, aday-
ların tespiti ve tutanağa bağlanması ve 
ardından dilek ve temenniler bölümünde 
Emrah Alp, Umut Yılmaz Deveci, İsmail 
Ozan Demirel ve Özer Akkuş’un konuş-
maları ile son buldu.

Seçimleri Çağdaş İnşaat Mühendisleri 
Kazandı

Seçimlere Çağdaş İnşaat Mühendisler 
Grubu ve Demokrat Mühendisler Platformu 
katıldı. İnşaat Mühendislerine yakışır de-
mokratik bir ortamda yapılan seçimlerde 
2008 geçerli oy kullanılmış Çağdaş İnşaat 
Mühendisleri Grubu 1682, Demokrat 
Mühendisler Platformu ise 326 oy almış ve 
seçimi Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu 
kazanmıştır.

Asıl ve Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri 
Asıl                               Yedek
Selim Tulumtaş         Aysel Duru 
Özer Akkuş               Özlem Kaya
Lezgin Aras               Fırat Özer 
Suat Ünal                  Fatma Gizem Çaldağı
Özgür Topçu             Mehmet Alper Kaya 
Mahir Kaygusuz        Ozan Serhat Aktürk 
Hıdır Kamur               Emrah Alp 

21. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, 24 
Şubat 2014 Pazartesi günü 20. Dönem 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi 
ve devir teslim töreni yapıldı. Devir tesli-
minde 20. Dönem Yönetim Kurulu üyele-
rinin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler 
verilmiş, çalışmalardaki eksik noktalar be-
lirtilip, bu eksikliklerin nasıl tamamlanacağı 
yönünde fikir alışverişinde bulunuldu ve 
20. Dönem Yönetim Kurulu üyelerine çalış-
malarından ötürü plaket verildi.

21. Dönem Yönetim Kurulu yaptığı ilk 
toplantısında görev dağılımını aşağıdaki 
şekilde belirlemiştir:

Selim Tulumtaş Başkan 
Özer Akkuş Sekreter Üye
Lezgin Aras Sayman Üye
Suat Ünal Üye
Özgür Topçu Üye
Mahir Kaygusuz Üye
Hıdır Kamur Üye

Yüzgeç 
İMO’nun 60 

yıllık tarihi bo-
yunca her türlü 
engele rağmen 

kamu yararını 
gözeten bir 

anlayıştan hiç 
sapmadığını 
ve doğruları 

savunmaktan 
kaçınmadığını 

belirtti. Yüzgeç 
“İMO Demok-
rasi ve toplum 

için bir ses, 
mesleğimiz ve 
meslektaşımız 

için bir nefes 
olagelmiştir.  Bu 

yüzdendir ki, 
tüm yok sayma 
çabalarına rağ-

men odamız, 
toplum nezdin-
de en güvenilir 

ve itibarlı ku-
rumlardan biri 
olma özelliğini 
hiç kaybetme-

miştir” dedi. 



TMMOB 42. Dönem 4. Danışma Kurulu 
Toplantısı 22 Şubat 2014 tarihinde gerçek-
leştirildi. İlk kez TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde düzenlenen 
Danışma Kurulunda söz alanlar, meslek alan-
larında yaşanan son gelişmeler ile Türkiye’nin 
siyasi, toplumsal ve ekonomik gündemine 
dair değerlendirmelerde bulundular. 

Toplantı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın TMMOB’nin 42. 
Dönem çalışmalarını değerlendirdiği konuş-
masıyla başladı. Ardından sırasıyla Mehmet 
Torun (MADENMO), Kaya Güvenç (TMMOB 
36, 37. Dönem Başkanı), Ali Ekber Çakar 
(MMO), Baran Bozoğlu (ÇMO), Ertuğrul 
Candaş (HKMO), Osman Kolay (Gemi MO), 
Petek Ataman (GIDAMO), Taner Yüzgeç 

(İMO), Hüseyin Atıcı (MMO), Süleyman 
Solmaz (İstanbul İKK), Zeki Arslan (MMO), 
Selim Harbiyeli (İMO), Gölay  Şakiroğulları 
(BMO), İmam Çelik (FMO), Gurbet Örçen 
(MMO), Murat Aslan (ZMO), Fikri Düşünceli 
(Bursa İKK), Güniz Gacaner (MMO), Ali 
Uğurlu (KMO), Volkan Bilgin (HKMO), 
Neşet Aykanat (Eskişehir İKK), Erdem Pak 
(MMO), Kamber Korkmaz (MMO) söz aldı.

TMMOB 42. Dönem 
4. Danışma Kurulu 
Toplantısı 
Gerçekleştirildi

VEFAT
TURGUT ÇETİNTÜRK
1946 Kırşehir doğumlu, 1970 KTÜ mezunu 6667 sicil numaralı üyemiz TURGUT 
ÇETİNTÜRK hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı 
dileriz.

FAYIK TURAN
1952 Torul doğumlu, 1976 İDMMA Kadıköy mezunu 17436 sicil numaralı üyemiz FAYIK TURAN 
hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

ALİ PEKÖZ
1960 Akçadağ doğumlu, 1986 ODTÜ mezunu 33057 sicil numaralı üyemiz ALİ 
PEKÖZ hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.H A B E R
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İnşaat Mühendisleri Odası, 43. Dönemin 
son Danışma Kurulu Toplantısı’nı gerçekleş-
tirdi. 10 Nisan 2014 Perşembe günü Teoman 
Öztürk Konferans Salonu’nda düzenlenen 
Danışma Kurulu “44. Olağan Genel Kurul 
hazırlık çalışmaları” gündemiyle toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, 43. 
Çalışma Dönemi boyunca şube ve merkez 
kurullarında görev alan üyelere teşekkür 
etti ve Genel Kurula sunulacak olan öner-
geleri açıkladı.

Özellikle son iki yılda Türkiye’de çok 
önemli bir süreç yaşandığını belirten 
Yüzgeç, bu dönemin TMMOB’ye ve İMO’ya 
çok farklı yansımaları olduğunu kaydetti. 
Yüzgeç, hiçbir dönem meslek Odalarına bu 
denli fiziki ve hukuki saldırıların olmadığına 
dikkat çekti ve “Böylesi zorlu bir dönemde 
bize destek olan, yönetim kurullarında gö-
rev alan ve alacak olan arkadaşlara teşek-
kür ediyorum” dedi.

İMO Genel Kurul sürecini değerlendiren 
Yüzgeç, Genel Kurulların bir dönüm nokta-
sı olduğunu, bir sonraki dönem politikala-
rının, eğilimlerinin belirlendiğini söyleyerek 
“44. Genel Kurulumuzun önemli kararlara 
imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

Yüzgeç daha sonra 43. Dönem Yönetim 

Kurulu ola-
rak Genel 
Kurul’a 
sunmak 
istedikleri 
görüş ve 
önergeler 
hakkında 
bilgi verdi. 

Toplantıda İMO Genel Sekreteri 
Ayşegül Bildirici Suna ise Genel Kurul’da 
Ana Sorunlar Komisyonu’na, Bütçe 
Komisyonu’na, Örgütlenme Komisyonu’na 
ve Yönetmelikler Komisyonu’na sunulacak 
olan önergeler ile ilgili bir sunum yaptı.

Toplantı kurul üyelerinin, gündeme ilişkin 
görüş bildirmeleri ile sona erdi.

Toplantıda sırasıyla Hakkı Nadir Çelebi, 
Ahmet Göksoy, Haluk Selçuk, Alifer Atasever, 
Ferhat Demir, Fikret Kemal Yıldırım, Turan 
Kapan, Dursun Bulut, Gülümser Hızal, Hülya 
Altun, Bülent Erkul, Rıfat Yüzbaşıgil, Özer 
Akkuş, Murat Gökdemir, Kamuran Turgut, 
Ayhan Emekli, Ali Fuat Günak, Fatih Yazıcı, 
Cevat Öncü, Meral Saraç Çavga, Basri 
Akyıldız, Rezan Bulut, Mustafa Yaylalı, Jale 
Alel, Nusret Suna, Necati Atıcı ve Osman 
Taşseten söz aldı.

İMO 43. Dönem
4. Danışma Kurulu 
Toplantısı 



12 

İnşaat Mühendisleri Odası 44. Olağan 
Genel Kurulu 11-12 ve 13 Nisan 2014 ta-
rihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. İMO 
Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda 
düzenlenen Genel Kurul’a 26 Şube ve 119 
temsilcilikten yüzlerce delege katıldı. 

Genel Kurul Divan Kurulu Başkanlığı’na 
Abdullah Bakır, başkan yardımcılıklarına 
Temel Pirli ve İrfan Balçık, yazmanlıklarına ise 
Özge Gürses ve Fatma Gizem Çaldağı seçildi. 

Genel Kurul’a TMMOB II. Başkanı Züber 
Akgöl, TMMOB Gözlemcisi Ali Fahri 
Özten’nin yanı sıra Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yakup 
Akkaya, Özgürlük ve Dayanışma Partisi 
MYK Üyesi Önder İşleyen, Demokratik 
Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Uğur 
Gürel, Makine Mühendisleri Odası Sekreter 
Üyesi Ercüment Çervatoğlu ve Birleşik 
Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel 
Başkanı Nazım Karakurt da katıldı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı Genel Kurul’u selamlayan ve ba-
şarılar dileyen bir mesaj gönderdi. Kıbrıs 
İnşaat Mühendisleri Odası tarafından gön-
derilen mesajda ise İMO çalışmalarının ken-
dilerine büyük katkı sağladığı vurgulandı. 
Genel Kurula ayrıca çok sayıda Bakanlıktan, 
milletvekili ve sivil toplum kuruluşundan 
mesaj geldi. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ar-
dından İMO 43. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yüzgeç açılış konuşma-
sını yaptı. Yüzgeç konuşmasında İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın 60 yıllık geleneğine, 
siyasi iktidarın meslek odalarına yöne-
lik saldırılarına, siyasi iktidar ile sermaye 
gruplarının ilişkilerine, Gezi Parkı’na AVM 
yapılma girişimlerine, 3. Boğaz Köprüsü’ne, 
HES’lere, TOKİ’ye, iş cinayetlerine, Yapı 
Denetim Sistemi’ne, mühendislik eğitimine, 
teknik öğretmenlere mühendislik yolu açıl-
masına ve Kamu İhale Kanunu’na değindi.  

Yüzgeç İMO’nun 60 yıllık tarihi boyunca 
her türlü engele rağmen kamu yararını 
gözeten bir anlayıştan hiç sapmadığını ve 
doğruları savunmaktan kaçınmadığını be-
lirtti. Yüzgeç “İMO Demokrasi ve toplum 

İMO 44. Olağan 
Genel Kurulu

H A B E R
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için bir ses, mesleğimiz ve meslektaşımız 
için bir nefes olagelmiştir.  Bu yüzdendir ki, 
tüm yok sayma çabalarına rağmen odamız, 
toplum nezdinde en güvenilir ve itibarlı 
kurumlardan biri olma özelliğini hiç kay-
betmemiştir” dedi. 

İnşaat mühendisliğinin medeniyetleri ya-
ratan bir meslek olduğunu, kadim çağlar-
dan geleceğe köprü kurduğunu ve toplum-
sal yarar ilkesinden uzaklaştırılmayacağını 
kaydeden Yüzgeç “Buna karşın, politik güç 
sahipleri, diktatörleşen liderler mühendislik 
eserlerinin simgesel gücünden yararlanır-
lar ya da salt güç gösterisine dönüşmüş 
simgesel yapılar yaptırırlar. Diğer yandan 
iktisadi çıkar çevreleri ise insanoğlunun 
en temel ihtiyaçları olan, barınma, enerji, 
ulaşım, su gibi alanların en büyük kâr geti-
risi alanları olduğu bilinciyle yatırım yapar 
ya da siyasi çevreleri yönlendirirler. Siyasi 
yöneticiler ile sermaye çevrelerinin iç içe 
geçmiş ihtiyaç ve ilişkileri mühendislik ya-
pılarından beklentilerini de ortaklaştırmak-
tadır. Bu beklentinin adı, gösteriş ve kârdır.  
Bu yaklaşımın içinde insan, doğa, toplum, 
ülke yoktur” diye konuştu. Yüzgeç işte bu 
nedenle kentsel dönüşümün esasında bir 
rantsal dönüşüm olduğunu kaydetti. 

Son yıllarda kent planlaması adı altında 
yapılan projelerin aslında kentleri nasıl yağ-
maladığına dair değerlendirmelerde bu-
lunan Yüzgeç, 3. Köprü projesini eleştirdi. 
İMO’nun defalarca 3. Köprü’nün ormanları 
yok edeceğini, haksız imar rantları oluştu-
racağını, ulaşıma yük getireceğini dolayı-
sıyla çözüm değil çözümsüzlük yarataca-
ğını dile getirdiğini belirten Yüzgeç, Albert 
Einstein’nin “Aptallık, aynı şeyi defalarca 
yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır” 
sözünün duruma açıklık getirdiğini söyledi. 

Roma Hukuku’ndan bu yana özel mül-
kiyete konu edilmeyen varlıkların başında 

suyun geldiğini hatırlatan Yüzgeç, ancak 
bu doğal kaynakların son dönemde ulus-
lararası şirketlerin su egemenliği kurma 
niyetlerine bağlı olarak özelleştirilmesinin 
gündeme geldiğini ve su kaynaklarının yerli 
veya yabancı yatırımcılara 49 yıllığına dev-
rinin öngörüldüğüne dikkat çekti. 

Siyasi iktidarın son yıllarda meslek oda-
larına yönelik saldırılarını ve mevzuat deği-
şiklikleri ile Odaları işlevsizleştirme girişimi-
ni değerlendiren Yüzgeç önümüzde iki yol 
vardır dedi. Ya iktidarlara yanaşıp kimliğini, 
kişiliğini, saygınlığını ve güvenirliğini kay-
beden sendikalar gibi olacağız, ya da bedel 
ödemeyi göze alarak bağımsız ve korkusuz 
davranıp kurulacak müreffeh geleceğin 
parçası olacağız diyen Yüzgeç, İMO’nun 
ikinci yolu seçtiğini 60 yıllık geleneğinin ise 
bunun kanıtı olduğunu belirtti. 

Bakanlar Kurulu kararıyla Odaların mali 
ve idari yönden denetim altına alınmasını 
da değerlendiren Yüzgeç, “vermeyece-
ğimiz bir hesap yoktur, ancak kendileri 
denetlenmekten ısrarla kaçınmaktadırlar” 
sözleriyle siyasi iktidarı eleştirdi. Yüzgeç 
konuya ilişkin şöyle konuştu: “Her yerde 
her zaman denetimi savunan Odamızın 
mali denetimden kaçınması diye bir şey 
söz konusu olamaz. Veremeyeceğimiz 
bir hesap gösteremeyeceğimiz bir evrak 
yoktur. Kaldı ki geçtiğimiz yıl (gene gezi 
eylemleri sonrası) karşıt inceleme adı 
altında Maliye Bakanlığı Müfettişlerince 
evraklarımız incelenmiş, 2007 yılında 
şikayet üzerine Bayındırlık Bakanlığı mü-
fettişlerince defterlerimiz ve evraklarımız 
incelenmiş, 2009-2010 yıllarında Devlet 
Denetleme Kurulu TMMOB ve Odaların 
hesaplarını incelemiş ve kanunsuz veya 
gayrimeşru herhangi bir bulguya rastlaya-
mamıştır. Bilinmektedir ki, bizler hesapları-
mıza karşı son derece hassas, titiz ve şeffaf 
davranırız. İçimizden çıkabilecek yanlışları 
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herkesten önce tespit eder, yasaların ge-
reğini yaparız. Ancak itirazımız denetimin 
bir tehdit ve karşıtını yok etme aracı olarak 
kullanılıyor olmasınadır. Hukuksuz, yetkisiz 
ve tarifsiz bir şekilde yapılıyor olmasına-
dır. Kendilerinin denetlenmesinden ısrarla 
kaçınanların başkalarını denetlemekte bu 
denli mahir olması, denetimi silah olarak 
kullanma niyetlerini göstermektedir. Tıpkı 
iş çevrelerinde yaptıkları gibi… Odamız bu 
haksız ve hukuksuz tutuma karşı diren-
mektedir ve her ne pahasına olursa olsun 
direnmeye devam edecektir. Bunların hepsi 
mesleğimize, meslektaşımıza, ülkemize ve 
halkımıza sahip çıkmanın sonuçları veya 
bedelleridir.” 

Açılış konuşmasının ardından konuk 
katılımcılar söz aldı. CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Yakup Akkaya, Genel Kurul’a 
başarı diledi ve alınacak kararların İMO’nun 
yol göstericisi olacağını kaydetti. ÖDP 
Genel Başkan Yardımcısı Önder İşleyen, 
Türkiye’nin iki tane haritası olduğunu, ilki-
nin seçim sonuçlarını yansıtan sarı harita 
olduğunu, ikincisinin ise Haziran’da hemen 
bütün illerde filizlenen direnişi gösterdiğini 
vurguladı. DSP Genel Başkan Yardımcısı 
Uğur Gürel, ülkenin yönetilemediğini, ülke-
de hukukun, devletin ve toplumsal muha-
lefetin olmadığını, meslek odalarının elle-
rinin, kollarının bağlı olduğunu ifade etti. 
Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Ercüment Cervatoğlu, 
mühendisliğin, ülkenin üzerinde karanlık 
bulutlar olsa da, bir mum ışığıyla aydınlık 
getirmeye muktedir bir meslek olduğunu, 
mücadeleye devam edeceklerini söyledi. 

Konuk konuşmacıların ardından komis-
yonlarda yer alacak üyelerin belirlenme-
sine geçildi. Yönetmelikler Komisyonu 
Necati Atıcı, Ahmet Kaşan, Mustafa 
Selmanpakoğlu, Berdan Dinçyürek, Murat 
Serdar Kırçıl’dan; Ana Sorunlar Komisyonu 

Jale Alel, Ali Hoca, Özer Akkuş, Serhat 
Baran Özaydın ve İsmail Uzunoğlu’dan; 
Örgütlenme Komisyonu Hasan Aksungur, 
Sadık Duman, Ramazan Armağan, 
Özgür Topçu, İbrahim Akgün’den; Bütçe 
Komisyonu ise Nusret Suna, Mustafa 
Yaylalı, Lezgin Aras, Erhan Aslan ve Şahin 
Kaya’dan oluştu. 

Komisyon seçimlerini takiben İMO 43. 
Dönem Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Levent Darı 43. Dönem Çalışma Raporu’yla 
ilgili bir sunum yaptı. 

Sunumun ardından delegeler Çalışma 
Raporu üzerine görüş bildirdi. Çalışma 
Raporu üzerine 17 delege söz aldı. 
Konuşmacılar Çalışma Raporu bağlamında 
43. Çalışma Dönemini değerlendirdi; ülke 
sorunları ile mesleki ve örgütsel sorunlara 
ilişkin görüş ve önerilerini genel kurulla 
paylaştı.

Genel Kurulun ikinci gününde komisyon 
raporları görüşüldü. Komisyonların ilgi ala-
nına giren konulardaki değişik önerileri ile 
komisyon kararları delegasyonun tartışma-
sına açıldı. Komisyon raporları ve öneriler 
oylanarak karara bağlandı.

44. Genel Kurul, İMO tarihi açısından 
önemli değişikliklere tanık oldu. Yönetmelik 
Komisyonu’nun raporu doğrultusunda İMO 
Ana Yönetmeliği’nde köklü değişiklikler 
gerçekleştirildi. 

Buna göre;
İMO Ana Yönetmeliği’nin, “Şube Genel 

Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 44. 
maddesinde değişiklik yapılarak, Oda 
Genel Kuruluna katılmak üzere Şube Genel 
Kurullarında seçilecek delegelerin oranı % 
0,7’den, % 0,5’e düşürüldü. 

Değişiklik sonrası madde şöyle belirlendi: 
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“Mesleki gelişme ve etkinlik alanlarının 
genişletilmesi için yapılması gereken ça-
lışmaların ilkelerini saptamak, şube yöne-
tim kurulu asil ve yedekleriyle, şubelerine 
kayıtlı üyenin %0.5i oranında oda genel 
kuruluna katılacak asil ve aynı sayıda ye-
dek delegeleri 2 yıl süre için seçer. Delege 
sayısının tespitinde kesirli sayılar bir üst 
sayıya tamamlanır. Delege sayısı beşden az 
ise beşe tamamlanır.”

İMO Ana Yönetmeliği’nin “Kurullara 
Seçilebilme” başlıklı 66. maddesinde deği-
şikliğe gidilerek, Oda ve şube yetkili kurul-
larında en fazla üst üste üç dönem görev 
alınabileceği hükmü getirildi.

İlgili madde şu şekilde değiştirildi:
“Oda ve Şube Genel Kurullarında yapıla-

cak seçimler için her üye, kendisini ya da 
onayını almak şartıyla başka bir üyeyi aday 
gösterebilir. Görev süresi biten her üye aynı 
göreve üst üste en fazla üç seçim dönemi 
görev yapmak üzere yeniden seçilebilir. 

Danışma Kurulu üyeliği için yapılan seçim-
lerde, üst üste en fazla üç dönem görev 
yapma koşulu aranmaz. Oda üyeleri; Oda 
Yönetim Kurulu, Oda Denetleme Kurulu, 
Oda Onur Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu 
üyeliklerinden yalnız birine seçilebilirler. 
Aynı kurula aday olan üyelerin aldıkları 
oylarda eşitlik olması halinde Oda sicil nu-
marası küçük olan üye seçilmiş sayılır.”

Yine, aynı maddede,  Oda Onur 
Kurulu’ndan ağır para cezası ve serbest 
meslek uygulamasından men cezası alanlar 
ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin 
yetkili kurullarda yer alamayacağı koşulu 
getirildi. 

Madde şöyle belirlendi:
“Oda ve şube organları ile temsilcilik 

yönetimlerinde ve genel kurullarca ya da 
yönetim kurullarınca oluşturulacak yar-
dımcı organlarda görev alabilmek ve bu 
organların seçimlerinde aday olabilmek 
için; oda onur kurulunda “Serbest meslek 
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uygulamasından men cezası” almamış 
olmak, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal 
ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 
haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma suçundan 
hüküm giymemiş olmak gerekir.”

Örgütlenme Komisyonu tarafından ha-
zırlanan rapor Genel Kurulun tartışmasına 
sunuldu. Tartışmalardan sonra yapılan oy-
lamada rapor kabul edildi. 

Örgütlenme Komisyonu metninde; ül-
kenin bağımsızlığına, ülke kaynakları ve 
toplum çıkarlarının gözetilmesine demok-
rasi talebine, insan hak ve özgürlüklerinin 
savunulmasına, bilimin yol göstericiliğine 
önem ve özen gösterilmesine, İMO’yu  ve-
sayet altında bırakabilecek yaklaşımlardan 
ve ilişkilerden uzak durulmasına, başta 
TMMOB ve bağlı odaları olmak üzere, diğer 
meslek kuruluşları, sendikalar ve demokra-
tik kitle örgütleriyle iş birliği ve güç birliğini 
arttırılmasına, üyeleşme oranının artırılması 
doğrultusunda çalışmalar yapılmasına, 
üye-Oda ilişkilerinde, üyenin işlerini kolay-
laştırmasına, bugüne kadar olduğu gibi, 
üyelere eşit mesafede durma geleneğinin 
devam ettirilmesine, kolektif, üretken ve 
uyumlu bir tarzın hayata geçirilmesine, 
merkezi-demokratik yapının korunmasına 
ve geliştirilmesine, yeni mezun genç inşaat 
mühendislerinin çalışma yaşamında kar-
şılaştığı mesleki, ekonomik ve demokratik 
sorunların tespiti ve çözüm yollarının bu-
lunması için tüm şubelerde “Genç İnşaat 
Mühendisleri Kurulunun” oluşturulmasına, 
TMMOB ile SGK arasında imzalanan Asgari 
Ücret protokolünün realize edilmesi için 
komisyon kurulması ve komisyonun ilgili 
kurumlar nezdinde girişimlerde bulunma-
sına, 44. Dönem Yönetim Kurulu’na Şube 
Danışma Kurullarının oluşturulması doğrul-
tusunda çalışma yapmak için yetki verilme-

sine, üyelerin online hizmet almasını sağla-
mak doğrultusunda çalışma yapmak üzere 
44. Dönem Yönetim Kurulu’nun yetkilendi-
rilmesine, Oda- Üye ilişkisinin güçlendiril-
mesi ve meslek alanının denetlenmesinin 
daha aktif yapılması amacıyla odamıza üye 
meslektaşların mesleki faaliyet ve meslek 
içi eğitim sicil kayıtlarının tutulabilmesi 
hususunda çalışma yapılabilmesi için 44. 
Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 
vurgu yapıldı.

Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 
rapor Genel Kurulun onayına sunuldu. 
Alınan karara göre; 

“TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bütçe 
Uygulama Esasları” kapsamında “İMO 
Personel Ücretlendirme Yönergesinde” 
değişiklik yapmak üzere 44. Dönem Oda 
Yönetim Kurulu’na yetki verildi.

Ayrıca, yabancı uyruklu fakat resmi li-
teratürde “Türk soylu” olarak tanımlanan 
mühendis ve yüksek mühendislere Odaya 
kayıtları ve üyelikleri sırasında Türk vatan-
daşlarına uygulanan koşulların geçerli olup 
olmayacağı ile ilgili hukuki araştırmanın 
yapılması için 44. Dönem Oda Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesi kararlaştırıldı. 

Aynı zamanda 44. Genel Kurul Sonuç 
Bildirgesi yerine geçen Ana Sorunlar 
Komisyonu Raporu ülkenin, mesleğin, 
meslektaşların ve meslek örgütünün temel 
sorunları bağlamında hazırlandı ve Genel 
Kurulun tartışmasına açıldı. 

İMO’nun 60 yıllık geleneğinden besle-
nen ideolojik-ilkesel yaklaşımına uygun 
bir perspektifle hazırlanan metin, İMO’nun 
önümüzdeki dönem yol haritası olacak 
netliğe sahip. Sorunlar, sorunlara kaynaklık 
eden nedenler, mücadele konusunda ısrar, 
mesleğe ve meslek odasına sahip çıkmada 

Örgütlenme 
Komisyonu 

metninde; ülkenin 
bağımsızlığına, 
ülke kaynakları 

ve toplum 
çıkarlarının 

gözetilmesine 
demokrasi 

talebine, insan hak 
ve özgürlüklerinin 

savunulmasına, 
bilimin yol 

göstericiliğine 
önem ve özen 

gösterilmesine, 
İMO’yu  

vesayet altında 
bırakabilecek 

yaklaşımlardan 
ve ilişkilerden 

uzak durulmasına, 
başta TMMOB 

ve bağlı odaları 
olmak üzere, 
diğer meslek 

kuruluşları, 
sendikalar ve 

demokratik 
kitle örgütleriyle 

iş birliği ve 
güç birliğini 

arttırılmasına... 

iMO ANKARA ŞUBESİ
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kararlılık, demokrasi, insan hakları ve barış 
noktasında hassasiyet metnin temel argü-
manları arasında yer aldı. 

Metinde acil ve temel sorunlara ilişkin şu 
ifadeler yer aldı: “44. Dönem Ana Sorunlar 
Komisyonu olarak meslek örgütümüzün, 
Ülkemizde demokrasi ve özgürlük müca-
deleleri, Eğitim Politikaları Yapı Denetim 
Yasası ve Yönetmelikleri, İmar Yasası ve 
yönetmelikleri, Kentsel Dönüşüm Yasası, 
Enerji Politikaları, Meslektaşlarımızın Özlük 
Haklarına Yönelik Yasal Düzenlemeler gibi 
gündeminde olan konularda bilgilendirme 
ve mücadelesini sürdürme konusunda-
ki çabalarının devam etmesi gerektiğini, 
Gücünü aldığı örgütlülüğünü güçlendirmek 
adına Genç-İMO ve Genç Mühendisler ça-
lışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmesini, 
Taşeronlaştırma, özelleştirme vb. alanlarda 
kamu yararını hiçe sayan uygulamalara 
karşı savunduğu emek eksenli hattı ko-
rumasını ve geliştirmesini, Mühendislerin 
de aralarında bulunduğu kamu çalışanları 
özelinde yaşanan sendikasızlaştırma, görev 
alanı dışında çalıştırılma, keyfi sürgünler 
vb. alanlarda mücadeleyi sürdürmesini ve 
sendikal alanda faaliyet yürütülmesini des-
teklemesini, acil ve temel sorunlar kapsa-
mında değerlendirmekteyiz.

Meslek örgütlülüğümüz; temel şiarı olan 
“Bilimi ve tekniği rantın değil, emeğin hiz-
metine sunma” ilkesinden taviz vermeden, 
ilerici, yurtsever, devrimci bir yön gösterici-
likle mücadele ve örgütlüğünü gündemin-
de tutmaya devam edecektir”

İMO 44. Olağan Genel Kurulu’nun son 
gününde yetkili kurullar için seçimler ya-
pıldı. 537 Genel Kurul delegesi, 44. Dönem 
yetkili kurullarını belirlemek için sandığa 
gitti. Oy verme işlemi saat 09.00’da baş-
ladı ve saat 17.00’de sona erdi. Hemen her 

organ için çok sayıda aday olması nedeniy-
le oyların tasnifi geç saatlere kadar sürdü. 

Yedi kişilik Oda Yönetim Kurulu üyeliği 
için 17; yedi kişilik Oda Yönetim Kurulu 
yedek üyeliği için 12; beş kişilik Oda Onur 
Kurulu üyeliği için 12; beş kişilik Oda Onur 
Kurulu yedek üyeliği için yedi; dokuz kişi-
lik Oda Denetleme Kurulu üyeliği için 18; 
dokuz kişilik Oda Denetleme Kurulu yedek 
üyeliği için 10; üç kişilik TMMOB Yönetim 
Kurulu üyeliği için üç; bir kişilik TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu üyeliği için bir; bir ki-
şilik TMOOB Denetleme Kurulu üyeliği için 
bir; 15 kişilik Oda Danışma Kurulu üyeliği 
için 29 aday çıktı. 

Seçim sonucunda 44. Dönem Yönetim 
Kurulu Asıl Üyeliklerine Nevzat Ersan, 
Şükrü Erdem, Cihat Mazmanoğlu, Tansel 
Önal, Bülent Tatlı, Ayşegül Bildirici Suna, 
Necati Atıcı; Yedek Üyelere ise Haluk 
Ekinci, Akif Ciyer, Halit Cenan Mertol, 
Abdullah Bayram, Ali Rıza Güler, Okan 
Çağrı Bozkurt Selahattin Selçuk Çıplak 
seçildi.

Meslek 
örgütlülüğümüz; 

temel şiarı 
olan “Bilimi ve 
tekniği rantın 
değil, emeğin 

hizmetine 
sunma” 

ilkesinden taviz 
vermeden, 

ilerici, yurtsever, 
devrimci bir yön 

göstericilikle 
mücadele ve 
örgütlüğünü 
gündeminde 

tutmaya devam 
edecektir”

BÜLTEN ANKARA
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H A B E R

                                                                                                                                             
 
 
 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 44. OLAĞAN GENEL KURULU RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE EN FAZLA OY ALARAK  KURULLARA SEÇİLENLERİN LİSTESİ  O D A  Y Ö N E T İ M  K U R U L U  Ü Y E L İ Ğ İ  ( 7  A S I L ,  7  Y E D E K )  ASIL ALDIĞI OY YEDEK ALDIĞI OY 
1. NEVZAT ERSAN 

446 1. HALUK EKİNCİ 
339 

2. ŞÜKRÜ ERDEM 
429 2. AKİF CİYER 

319 
3. CİHAT MAZMANOĞLU 

421 3. HALİT CENAN MERTOL 
291 

4. TANSEL ÖNAL 
335 4. ABDULLAH BAYRAM 

286 
5. BÜLENT TATLI 

368 5. ALİ RIZA GÜLER 
278 

6. AYŞEGÜL BİLDİRİCİ SUNA 442 6. OKAN ÇAĞRI BOZKURT 273 
7. NECATİ ATICI 

306 7. SELAHATTİN SELÇUK ÇIPLAK 224   O D A  O N U R  K U R U L U  Ü Y E L İ Ğ İ   ( 5  A S I L ,  5  Y E D E K )  ASIL ALDIĞI OY YEDEK ALDIĞI OY 
1. MUSTAFA SELMANPAKOĞLU 365 1. ŞEFİK GÖRGEÇ 

320 
2. ÖMER ZAFER ALKU 

352 2. AHMET HÜNERÖZ 
286 

3. HAYDAR YILDIZ 
381 3. İRFAN BALÇIK 

297 
4. ABDULLAH BAKIR 

362 4. MEHMET HALİT BAKIRCI 260 
5. ŞEMSETTİN BAKIR 

313 5. MURAT ŞAHİN 
292 

  O D A  D E N E T L E M E  K U R U L U  Ü Y E L İ Ğ İ    ( 9  A S I L ,  9  Y E D E K )  ASIL ALDIĞI OY YEDEK ALDIĞI OY 
1. MÜCAHİT AKKOÇ 

387 1. BÜLENT DİVRİK 
306 

2. VEDAT ESMER 
366 2. HACI MEHMET YILMAZOĞLU 248 

3. ERGİN TATAR 
387 3. MURAT ÇETİN 

279 
4. SAHİT ÇAĞLAR 

373 4. HÜSEYİN ŞAHİN TÜZEN 244 
5. NECDET ETİZ 

350 5. SELAHATTİN SELÇUK ÇIPLAK 215 
6. KEMAL ŞEYHMUS KARAHAN 305 6. SAMET ERDEMİR 

238 
7. HAYDAR MESUT ARSLAN 305 7. MURAT ŞAHİN 

244 
8. UMUT YILMAZ DEVECİ 330 8. SİNAN İLBAY 

265 
9. UĞUR YILMAZ 

327 9.  
 

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ (3 ADAY)  ODA DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ (15 ASIL) 
1. ZÜBER AKGÖL 

386 1. HAKKI NADİR ÇELEBİ 343 
2. AHMET KAVALCI 

397 2. M. NEZİHİ KARAHASAN 310 
3. BÜLENT DİVRİK 

377 3. MURAT GÖKDEMİR 337 
 

4. TEMEL PİRLİ 
334 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYELİĞİ (1 ADAY) 5. NUSRET SUNA 338 1. AHMET GÖKSOY 410 
6. IŞIKHAN GÜLER 314 7. LEVENT DARI 

315 
TMMOB DENETLEME KURULU ÜYELİĞİ (1 ADAY) 8. HASAN AKYAR 

282 
1. KÖKSAL ŞAHİN 

426 9. ALİ FUAT GÜNAK 286 
 

10. ERMAN GÖLET 
302 11. VEYSEL ÖZKAN 280 12. H. HÜSEYİN YILDIZ 295 13. HÜSEYİN TÜFEK 286 14. İHSAN KAŞ 

295 15. AHMET KAVALCI 
263 

iMO ANKARA ŞUBESİ
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1 Mayıs İşçi ve Emekçilerin Birlik, Dayanışma 
ve Mücadele günü Ankara’da on binlerin katı-
lımıyla kitlesel bir şekilde kutlandı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’ne ve sivil top-
lum kuruluşlarına bağlı temsilciler ve Tertip 
Komitesi, Gezi Olayları sırasında polis kurşu-
nuyla başından vurularak katledilen Ethem 
Sarısülük’ün vurulduğu yere karanfiller bırak-
mak için saat 09.00’da Yüksel Caddesi İnsan 
Hakları Anıtı önünde buluştular. Buradan 
Güvenpark’a hareket eden grubun önü polis 
tarafından kesildi. Uzun süren tartışmalar ve 
engellemeler sonucunda CHP Ankara mil-
letvekili Levent Gök’ün de çabalarıyla kitle 

“Ethem’in katili AKP’nin polisi” sloganlarıyla 
Güvenpark’a ulaştı ve Ethem’in vurulduğu 
noktaya karanfiller bırakıldı. Daha sonra ter-
tip komitesi ve kurum temsilcileri Atatürk 
Bulvarı üzerinden sloganlarla Gar’a doğru 
yürüyüşe geçtiler.

“Savaş, zulüm, yoksulluk düzenine karşı 
emek, barış, eşitlik ve özgürlük” çağrısıyla 
toplanan emek ve demokrasi güçleri saat 
11.00’da Gar önünden Sıhhiye Meydanı’na 
doğru harekete geçti. TMMOB pankartı arka-
sında toplanan binlerce mühendis, mimar ve 
şehir plancısı on binlerle birlikte taleplerini 
haykırdı. Mitinge İMO Merkez ve Ankara Şube 

Ankara 1 Mayıs'ta  
Alanlardaydı
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Yönetim Kurulu, Oda ve genç-İMO üyeleri ile 
çalışanlar etkin katılım gösterdiler.  

Sıhhiye Meydanı’nda yapılan miting’de KESK 
Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü 
İsmet Meydan, DİSK adına Dev-Maden-Sen 
Genel Başkanı Tayfun Görgün, TMMOB Ankara 
İKK adına ise Özer Akkuş birer konuşma yaptılar. 

İsmet Meydan, “Bugün özelleştirmelere, 
sendikasızlaşmaya, taşeronlaştırmaya, işten 
atmalara, açlığa, yoksulluğa, eğitimsizliğe ve 
sağlıksızlığa neden olan yasal ve fiili düzen-
lemelere karşı birleşik mücadelenin önemi 
daha da artmıştır” dedi. “Sermayenin saldı-
rılarına karşı işçiler, emekçiler, köylüler, do-
ğanın katledilmesine karşı çıkanlar, Türküyle, 
Kürdüyle, Arabıyla, Sünnisi, Alevisi ve bütün 
ezilen kesimlerle birlikte, omuz omuza ve 
ortak mücadele etmedikçe bizleri karanlık bir 
gelecek bekliyor” diyen Meydan, Türkiye’de 
ve dünyada emek, barış ve kardeşliğin hü-

küm sürdüğü bir gelecek için mücadeleye 
devam edeceklerini söyledi.

Tayfun Görgün de, “İş ve kadın cinayetleri-
ne, kadına karşı şiddete dur demek, hırsızlığa, 
yolsuzluğa ve rüşvete hayır demek için alan-
lardayız” diye konuştu. AKP’nin ve sermaye-
nin, Türkiye’yi ‘taşeron cumhuriyeti’ haline 
getirdiğini belirten Görgün, “Ülke uluslararası 
sermayenin ucuz emek cenneti oldu. Artık bu-
nun böyle gitmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Konuşmasına Gezi şehitlerini ve Taksim 
Meydanı’na girmeye çalışan emekçileri se-
lamlayarak başlayan Özer Akkuş; hırsızlığa, 
yoksulluğa, kuralsız çalışma koşullarına, ço-
cuk işçiliğine, ormanların ve kentlerin yağma-
lanmasına karşı alanda olduklarını vurguladı.

Miting alanında 1 Mayıs’ı Kızılay’da kutla-
mak isteyen demokratik kitle örgütlerine po-
lisin uyguladığı şiddet tepkilere neden oldu.

Konuşmasına 
Gezi şehitlerini 

ve Taksim 
Meydanı’na 

girmeye çalışan 
emekçileri 

selamlayarak 
başlayan Özer 

Akkuş; hırsızlığa, 
yoksulluğa, 

kuralsız çalışma 
koşullarına, 

çocuk işçiliğine, 
ormanların 

ve kentlerin 
yağmalanmasına 

karşı alanda 
olduklarını 
vurguladı.

iMO ANKARA ŞUBESİ

3 Fidan Mezarı 
Başında Anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, 
Hüseyin İnan idam edilişlerinin 
42. yıldönümünde mezarları ba-
şında yapılan etkinlik ile anıldı.

12 Mart cuntasının hedefine 
koyduğu devrimci ve demok-
ratların en önde gelen isimlerin-
den olan Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan, Hüseyin İnan’ın Karşıyaka 
Mezarlığı’nda yapılan anma tö-
renine binler akın etti. 12.30’da 
başlayan etkinliğe sendikalar, 
meslek örgütleri, siyasi partiler 
ve sivil toplum örgütlerinin yanı 
sıra İMO Ankara Şubesi üyeleri 

ve genç-İMO üyeleri de katıldı. 
Anmada hep bir ağızdan okunan 
şiirler ve marşlarla 3 Fidan’ın unu-
tulmadığı bir kez daha gösterildi. 

Sloganlar ve pankartlarda sıkça 
vurgulanan Gezi Şehitleri2nin 
ise resimleri kitleler tarafından 
taşındı. Denizlerin, Ali İsmaillerin, 
Mahirlerin, Berkinlerin bütünlüklü 
bir demokrasi mücadelesinin yiğit 
kuşakları olarak tek tek isimleri 
okundu ve onlara verilen sömü-
rüsüz ve sınıfsız bir dünya sözü 
bir kez daha hep bir ağızdan yi-
nelendi.

H A B E R



21 

Yolsuzluk, yoksulluk, zulüm düzeninden 
hesap sormak isteyen on binler DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 11 
Ocak’ta Ankara’da buluştu. “Bozuk dü-
zende sağlam çark olmaz. Bu pisliği halk 
temizleyecek “ sloganıyla düzenlenen mi-
tingde atılan sloganlar, taşınan pankartlarla 
yolsuzluklar protesto edildi, hükümet istifa-
ya çağrıldı.

Miting için Türkiye’nin dört bir yanından 
gelenler tren garı önünde toplanarak bu-
radan kortejler halinde Sıhhiye Meydanı’na 
yürüdü.

Gezi direnişinde kaybedilenler, 
Roboski’de katledilenler, emek demokrasi 
mücadelesinde kaybedilenler için saygı 
duruşu ile başlayan mitingde düzenleyici 
örgüt başkanları birer konuşma yaptı.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 
AKP’nin bir yandan yolsuzluk dosyalarını 
gizlemeye bir yandan da faşizmi tahkim et-
meye çalıştığını belirterek, “Hangi taşı kal-
dırsak yolsuzluğun, çürümüşlüğün, kirliliğin 
sahipleri AKP ve cemaat çıkıyor. Çürüyen 
düzen kurumları bir bir dökülüyor. Anayasa 
ve yasalar rafa kalkıyor. Bütün devlet ku-
rumları tek kişinin iki dudağı arasından 
çıkan talimata göre harekete geçiyor” diye 
konuştu. Sermaye ve piyonları dalaşmaya 
devam ederken sendikalıların, parasız ve 
anadilde eğitim isteyen öğrencilerin, basın 
emekçileri, avukatlar ve siyasetçilerin ha-
len cezaevinde olduğunu söyleyen Özgen, 
“Hala bizim çocuklarımız ölürken onların 
çocukları kutu kutu, kasa kasa, gemi gemi 
çalıp çırpıyorlar” dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kavganın 
daha yeni başladığını söyleyerek, “Evet bu 
pisliği halk temizler. Çünkü iktidardaki her 
saray kavgasında çalınan bizim ekmeğimiz-
dir. Tepemizdeki her çete savaşında gasp 
edilen bizim alın terimizdir. Onlar bizim 
geleceğimizin, bizim haklarımızın üzerinde 
tepişmektedir. Onların kavgası, içinden mil-

On Binler 
“Bu Pisliği Halk 
Temizleyecek” dedi
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yonlar çıkan ayakkabı kutuları kimin olacak 
kavgasıdır. Bizim kavgamız ise bizden çalı-
nanları geri alma kavgasıdır” diye konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı da, günün hesap sorma günü, 
mücadeleyi büyütme günü olduğunu belir-
terek, “İşte insandan, emekten, adaletten, 
hukuktan yana olan hepimiz burada omuz 
omuz omuzayız. Biz, bugün yolsuzluk, yok-
sulluk, zulüm düzeninden hesap sormak için 
buradayız. AKP’nin on bir yıllık iktidarının 
uygulamalarına, politikalarına, dayatmaları-
na karşı ‘Artık Yeter!’ demek için buradayız. 
Bu bezirgân saltanatının bitmesi için bura-
dayız. ‘Bu pisliği halk temizleyecek’ demek 
için buradayız” şeklinde konuştu.

İnsandan, emekten yana olan herkes gibi, 
AKP’nin politikalarından TMMOB’nin de 
nasibini aldığını söyleyen Soğancı, “Bu ‘ileri 

demokrasici AKP’, bu ‘darbelerle hesaplaş-
tığı söyleyen AKP’, 12 Eylül darbecilerinin 
çıkardığı ama 30 yıldır hiçbir iktidarın uy-
gulamadığı bir yasa maddesine dayanarak 
odaların denetimini bakanlıklara verdi. 
Gelip bizi denetleyeceklermiş. Gelsinler. 
Ama bilsinler ki: Bizde onlardaki gibi kasa-
lar, milyon dolarlar, para sayma makinaları 
yok... Bizde onlara bu ülkeyi yağmalatma-
mak için bilimin yol göstericiliğinde hazır-
lanmış raporlar var. Bizde bulacakları tek 
şey bu ülkenin gerçekleri olur. TMMOB bu 
ülkenin vicdanıdır. Bu örgüt asla ‘padişahım 
çok yaşa’ diyenlerle saf tutmayacak, ‘kral 
çıplak’ demeye devam edecektir” dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir 
Aktan da, halkın bu yaşananları hak etme-
diğini belirterek, halkın gezi direnişinde 
nasıl mücadele edileceğini gösterdiğini 
ifade etti.

Enerji Kimlik
Belgesi Kursu

İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesince 16-18 Nisan 
2014 tarihleri arasında Enerji 
Kimlik Belgesi (EKB) Kursu 
düzenlendi. İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi Güney Özcebe 
Salonu’nda düzenlenen ve 28 
üyemizin katıldığı kursu İnş. 
Müh. Murat Karacaoğlu verdi. 

Karacaoğlu kursta 5627 Sayılı 
Enerji Verimliliği Kanunu ve 
Yönetmelikleri hakkında bil-
gi verirken uygulamaya ilişkin 
örnekler anlattı. Kurs sonunda 
sınav yapıldı.

iMO ANKARA ŞUBESİ

H A B E R
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Yaklaşık 
Maliyet Hakediş Kursu 

Netcad Yol Projelendirme 
Eğitim Programı

13 Aralık 2014 Pazartesi günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Netcad 
Yol Projelendirme Eğitim Programı” kursu 
başladı. Toplam 24 saat devam eden ve 18 
kişinin katıldığı kursu İnş. Müh. Özgür Can 
Özdemir verdi. 

24 Mart 2014 Pazartesi günü İMO Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde “Yaklaşık Maliyet 
- Hakediş” kursu başladı. Toplam 24 saat 
devam eden ve 18 kişinin katıldığı kursu 
İnş. Müh. Zafer Keskin verdi. 

Keskin kurs süresince; Genel Tanımlar, 
Projenin Çözümlenmesi ve İş Gruplarının 
Oluşturulması, İmalatların Gruplandırılması, 
Saha İşleri - Beton İşleri - Duvar İşleri 

- Metal İşleri - Isı ve Su Yalıtımı - Kapı, 
Pencere ve Cam İşleri - Ahşap ve Plastik 
İşleri - Kaplama İşleri - Aksesuarlar ve 
Özel İşler – Müteferrik İşler vb, İmalat 
Miktarlarının Hesaplanması (Metraj), 
Birim Fiyatların Tespiti (Fiyat Analizleri), 
Maliyet Tablolarının Oluşturulması 
(Yaklaşık maliyet – Hakediş), Aşırı Düşük 
Teklif Sorgulamaları, Teknik Şartname 
Hazırlanması başlıklarında bilgiler verdi. 

BÜLTEN ANKARA

Makro
Programlama Kursu 

1 Nisan 2014 Salı günü İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde “Makro Programlama” 
kursu başladı. Toplam 24 saat devam eden 
ve 18 kişinin katıldığı kurs, İnşaat Mühendisi 
Kazım Karaağaç tarafından verildi. 

Kazım Karaağaç, kurs süresince “Excel 

Uygulamaları, VBA Programlamaya Giriş, 
Değişkenler ve Komutlar, 
Döngüler ve Koşullar, Akış Kontrolü, 
Ara Yüzler, AutoCad ve VBA 
Programlama, VBA ile Birden Çok 
Programla Çalışma” başlıkları altında 
katılımcılara bilgiler verdi. 
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Eski oda başkanlarımızdan Güney Öz-
cebe ölümünün 15. yıldönümünde mezarı 
başında anıldı. 9 Mart 2014 Pazar günü 
düzenlenen anmaya Güney Özcebe’nin 
ailesi, İMO Ankara Şube Başkanı Selim 
Tulumtaş, arkadaşı Fikri Kaya ve üyeleri-
miz katıldı.

Anmada söz alan Fikri Kaya’nın konuş-
ması:

Arkadaşlar, Güney Abimizin odamızın 
başkanlığını yürüttüğü o karanlık zor dö-
nemlerden sonra yaptığı bütün konuşmala-
rında bugün yaşananların ipuçlarını görmek 
mümkündür. Mayıs 1987 ve 3 Mart 1990’da 
odamız genel kurulunun açılışlarında;

- Ülkemizin gelecekte ödeyeceği fatura-
nın ne olacağını enine boyuna hesaplama-
dan günübirlik kararların kamu yönetimi-
ne egemen olduğunu, siyasal, ekonomik, 
ticari ve askeri ilişkilerin, anlaşmaların 
yeterince tartışılmadan alındığını; 

- Ülkenin ve toplumumuzun zenginleş-
tiği ileri sürülürken ulusal ve uluslar arası 
kuruluşların resmi verilerine göre dış 
borçlarımız ve iç borçlarımızın aşırı dere-
cede arttığını; 

- Kalıcı ve sürekli barışın aynı zamanda 
demokratik gelişmenin, toplumsal ve 
ekonomik kalkınmanın güvencesi oldu-
ğunu; 

Güney Özcebe 
Mezarı Başında 
Anıldı

H A B E R
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- Dünyanın pek çok ülkesinde ve ülke-
mizde her yıl silahlanmaya harcananlarla 
yüz milyonlarca insanın barındırılması, 
doyurulması, sağlık ve eğitim koşullarının 
iyileştirilmesinin olanaklı olduğunu; 

- Toplumumuzun 12 Eylül ideolojisinin 
dayattığı politik ve ekonomik yapıların 
burgacından kurtulamadığını, 7 yıl önce 
parlamenter düzene geçilmiş olmasına 
karşın 12 Eylül ile başlayan antidemokra-
tik sürecin devam ettiğini; 

- Yine aynı konuşmasında özelleştirme 
adı altında KİT’lerin borç taksitlerini kar-
şılamak için yabancı sermayeye satıldığı-
nı söyleyerek ekonominin bugün geldiği 
noktayı o günlerde tahmin etmişti.

Güney Özcebe Abimizin bu uyarısında 
ne kadar haklı olduğu bugün daha iyi 
anlaşılmaktadır. 2002 yılından sonra bir 
yandan Cumhuriyet döneminin 80 yıllık 
birikimleri olan KİT’ler, Telekom gibi ileti-
şim kuruluşlarımız, sahillerimiz, GAP’taki 

kıymetli tarım topraklarımız yabancılara 
peşkeş çekilmiştir.

Bir zamanlar cuntacılar tarafından çıka-
rılan 1402’lik yasa ile üniversitelerimizde 
öğretim üyesi kıyımı yapılırken, bu zih-
niyet bugün de suç örgütleri uydurarak 
ülkemizin değerli bilim adamlarını, aydın-
ları ve gazetecileri tutuklayarak zindanla-
ra atmaktadır. 

Güney Abi sağ olsaydı, yasa tanımayan, 
yalancı, hırsız, soyguncu, baskıcı, laiklik 
karşıtı, tarikatçı, dinci örgütlerin ve em-
peryalist güç odaklarının emir ve direk-
tifiyle hareket eden politikacılara tepkisi 
büyük olurdu.

Güney Abi her zaman doğruyu savu-
nan, baskılara boyun eğmeyen, büyük 
projelerde katkısı ve imzası olan yurtse-
ver, çalışkan, özverili, onurlu, demokrat, 
iyi aile reisi ve hepimizin hocası idi. İnşa-
at Mühendisleri Odası var oldukça önder 
Güney başkanını asla unutmayacaktır.

Bir zamanlar 
cuntacılar tara-
fından çıkarılan 
1402’lik yasa ile 

üniversiteleri-
mizde öğretim 

üyesi kıyımı 
yapılırken, bu 

zihniyet bugün 
de suç örgütleri 

uydurarak ül-
kemizin değerli 

bilim adamla-
rını, aydınları 

ve gazetecileri 
tutuklayarak 

zindanlara at-
maktadır. 

BÜLTEN ANKARA

Uğur Kökden-
Erman Tamur-

Güney Özcebe-
Selahattin Karababa-

Semay Taneri-
 İMO, 1970-71 

Yönetim Kurulu
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
5 Nisan 2014 Cumartesi günü İMO Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde, mesleğe yeni katılan 
üyelerimizi tebrik etmek, aramızdaki da-
yanışmayı pekiştirmek, meslektaşlarımızın 
birbirleriyle iletişimini kuvvetlendirmek ve 
temel mesleki konularda bilgi aktarımını 
sağlayabilmek için Mesleğe Merhaba etkin-
liği düzenledi. 

Etkinlik İMO Ankara Şubesi Başkanı 
Selim Tulumtaş’ın açılış konuşması ile baş-
ladı. Zor bir eğitim süreci sonrasında alınan 
diplomalarla inşaat mühendisliği unvanına, 
inşaat mühendisleri odasına üye olarak da 
ülkemizde inşaat mühendisliği alanında 
mesleki faaliyette bulunmaya hak kazan-

dıklarını söyleyen Tulumtaş, meslek hayat-
ları boyunca mühendisleri türlü zorlukların 
beklediğini, her türlü zorluğun aşılmasının 
yegâne yolunun ise ortak akıl ile birlikte 
hareket olduğunu belirtti. 

Tulumtaş sözlerine “İşte tam da bu 
noktada İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
inşaat mühendisliği alanında ortak akıl ile 
ortak hareket kültürünün yaratılacağının 
vurgulanacağı, birlikte düşünülüp zorluk-
ların birlikte aşılacağı yer olduğunu sizlere 
tekrar hatırlatmak isterim. Değerli meslek-
taşlarım bir meslek odasının gücü ortak 
akıl ile ortak hareket ihtiyacını hisseden 
tüm üyelerinin odaya ilgisi ve bu kültürü 
geliştirmek için ortaya koyacakları emekle 

Mesleğe
Merhaba Etkinliği

H A B E R
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doğru orantılıdır. Bu bağlamda inşaat mü-
hendislerinin İnşaat Mühendisleri Odası’na 
ihtiyacı kadar, İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın da sizlerin düşünce öneri ve 
emeklerine ihtiyacı vardır. Sizlerin de 
emeklerinizle odamıza katkı koyacağınıza 
tüm kalbimle inanıyorum. Bizleri burada 
bir araya getiren ortak özelliklerimizi ha-
tırlatarak sözlerimi sonlandırmak istiyo-
rum. Burada bir arada olmamızı sağlayan 
birinci ortak özelliğimiz hepimizin inşaat 
mühendisi oluşudur. İkinci ortak özel-
liğimiz ise inşaat mühendisleri odasına 
kayıt olurken imzaladığımız forumda yer 
alan yeminimizdir. Bu yemini bir kez daha 
hepimiz adına okumak istiyorum; Bana 
verilen mühendislik unvanına daima layık 
olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yük-
lediği sorumluluğu bilerek, hangi şartlar 
altında olursa olsun onları ancak iyiye 
kullanmaya, yurduma ve insanlığa yararlı 
olmaya, kendimi ve mesleğimi maddi ve 
manevi alanlarda yükseltmeye çalışacağı-
ma namusum üzerine yemin ederim. Bu 
yeminimize bağlı kalarak her türlü zorluğu 
birlikte aşacağımıza olan inancımla sizleri 

tekrar saygı ve sevgi ile selamlıyorum ” 
diye devam etti.

Tulumtaş’ın ardından İMO Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Duru 
İnşaat Mühendisleri Odası’nın tanıtımını 
yaptı. Eğitimler, etkinlikler ve komis-
yonlar hakkında bilgi veren Duru, Genç 
Mühendisler Çalışma Grubu’nun ne ol-
duğunu, ne zaman kurulduğunu, grubun 
amacını, neler yaptığını anlattı ve “GENÇ 
MÜHENDİSLER ANKARA” Facebook gru-
bunu duyurdu. 

Duru’nun ardından sırasıyla Gökhan 
Marım “Türkiye’de Ofis Mühendisi Olmak?”, 
Hatice Genç “Bir Mühendisin Yaşamında 
Hukuki Sorumluluklar, Hukuki Sorunlar” ve 
Mustafa Atmaca “Şantiyeler, Ofisler... Nasıl 
Bir Mühendis, Nasıl Bir İnsan?” başlıklı su-
numlar gerçekleştirdi. 

Sunumların ardından mesleğe yeni ka-
tılan üyelere rozet ve belgeleri verildi ve 
Mesleğe Merhaba Etkinliği kokteyl ile de-
vam etti. 
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BÜLTEN ANKARA
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“3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü” için İKK’ların bulunduğu 
illerde basın açıklamaları gerçekleştirildi. 
Ankara’da TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) olarak 2 Mart 2014 Pazar 
günü, TMMOB önünde toplanılarak 
Olgunlar Sokak’taki Madenci Anıtı’na yü-
rüyüş gerçekleştirildi ve burada basın açık-
laması yapıldı. TMMOB adına açıklamayı 
Ayhan Yüksel okudu;

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu; in-
san odaklı bir mesleğin uygulayıcılarının 
örgütü olan TMMOB’nin önemli çalışma 
alanlarından, mücadele alanlarından birini 
oluşturmaktadır.  Konunun önemine bir kez 
daha dikkat çekmek amacıyla 42. Olağan 
Genel Kurulumuzda, 3 Mart 1992 tarihin-
de Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 
madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıl-
dönümü, “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü” olarak kabul edilmiştir.

Öncelikle 3 Mart 1992 tarihinde yaşamını 
kaybeden 263 maden işçisi ile birlikte son 
yıllarda Balıkesir Dursunbey’de biri ma-
den mühendisi, 13 maden işçisini; Bursa 
Kemalpaşa’da yaşamını yitiren 19 maden işçi-
sini, İstanbul Tuzla’da, Davutpaşa’da, Ankara 
Ostim’de, Zonguldak Karadon’da, Maraş 
Elbistan’da, İstanbul Esenyurt’ta ve saymakla 
bitiremeyeceğimiz iş cinayetlerinde yaşamını 
kaybeden emekçileri saygıyla anıyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği bütün çalışanları 
ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel 
unsurlarından biridir. İşçi sağlığı ve iş güven-
liğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, 
çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerine 
ilişkin önemli veriler sunmaktadır. 

ILO rakamlarına göre; bugünün dünya-
sında her 15 saniyede bir işçi, iş kazaları 
veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını 
kaybetmektedir. Her gün yaklaşık 6 bin 
300 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları 
nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Her yıl 
yaklaşık olarak 360 bin kişi iş kazası, 1 mil-
yon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından 
dolayı yaşamını yitirmektedir. Her yıl 270 
milyon iş kazası meydana gelmekte ve 160 
milyon kişi meslek hastalıklarına yakalan-
maktadır. Her yıl, çoğunlukla gelişmekte 
olan ülkelerde, zehirli maddelerden dolayı 
651 bin işçi yaşamını yitirmektedir.

Her 3 Mart’ta;
 “İş Cinayetlerini 
Durdurun” diyoruz

Ankara İKKAnkara İKK
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Ülkemiz açısından durum oldukça vahim-
dir. Ülkemizde her gün ortalama 176 iş kaza-
sı olmakta, 3 emekçi yaşamını kaybetmekte 
ve 5 emekçi iş kazası sonucu iş göremez 
hale gelmektedir. Bu nedenle ülkemiz iş 
kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; 
ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci, 
dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.

Bugün ülkemizde uygulanmakta olan 
neoliberal ekonomi politikaları sonucunda 
iş güvencesinin azalması, esnek çalışma 
biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaş-
ması; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve 
taşeronlaştırmanın yaygınlaşması; sosyal 
güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı 
işçilik ve çocuk işçi çalıştırma, yasal dü-
zenlemelerdeki yanlışlıklar iş cinayetlerinin 
nedenleri arasındadır.

Bir kere daha söylüyoruz: işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinde temel amaç; çalışanların sağ-
lığına zarar verebilecek hususların önceden 
belirlenerek gereken önlemlerin alınması, 
iş kazası geçirmeden, meslek hastalıkla-
rına yakalanmadan, sağlıklı ve güvenli bir 
ortamda çalışmalarının sağlanması, çalı-
şanların ruhsal ve bedensel bütünlüğünün 
korunması olmalıdır.

İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili şartları 
sağlamak işverenin öncelikli ödev ve so-
rumluluğudur. Çalışanlar da bu doğrultuda 
alınan tedbir ve talimatlara uymakla yüküm-
lüdürler. İlgili düzenlemeleri hazırlamak ve 
uygulanmasını denetlemek ise elbette dev-
letin görevidir. Bu ise ancak tarafların uzlaş-
ma içerisinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
önemine inanmaları ile mümkündür.

Ne yazık ki, yeni çıkarılan 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da sorunun 
merkezine inen ve ona göre çözümler 
üreten bir yasa değildir. Yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren iş cinayetleri ve ölümler 
artarak devam etmektedir.

2002 yılında yenilenen İş Kanunu’nda 
50’den fazla devamlı işçi çalıştıran sana-
yiden sayılan işyerlerinde iş güvenliği mü-
hendisi ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunlu 
hale getirilmiştir. AKP, bu yasanın uygula-
ma yönetmeliği ile iş güvenliği mühendisi 
ve işyeri hekimini danışman statüsüne in-
dirgeyerek işyerlerinin devamlı kontrolünü 
engellemiştir. Bu yönetmelik yargıdan dö-
nünce İş Yasası’nda, ÇASGEM ve Bakanlık 
Teşkilat Yasası’nda torba kanunlarla deği-
şiklik yapmıştır. Bu yasalara dayanılarak çı-
karılan yönetmelikler de yargıdan dönünce, 
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nı TMMOB 
ve bağlı odaların tüm itirazlarına rağmen 
yasama organından geçirmiştir. İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yasası’ndan işveren ve devlet 
sorumsuzluğu çıkmıştır. Devletin bu alan-
daki denetleme görevi, tıpkı toprak gibi, su 
gibi, enerji gibi özelleştirilmiştir.

Bu yasa ve yönetmeliklerle işyerlerinde 
çalışan insanların sağlık ve güvenliğini ko-
ruyacak, devamlı ve devlet gözetiminde 
bir denetleme olması beklenirken AKP, 
Devletin elini bu alandan çekerek özel 
sektöre bir pazar alanı açmıştır. Eğitimli 
mühendis ve hekimi eğitme adı altında 
özel eğitim kurumları açtırarak, burada bir 
sektör yaratmıştır. OSGB’ler adı altında 
özel kurumlar oluşturarak mühendis ve 
hekimleri kiralık işçi konumuna getirmiş, 
iş yerlerini denetleyecek mühendis ve he-
kimlerin bağımsız çalışmasını engellemiştir. 
Kendisi güvencesiz, kiralık işçi olan mü-
hendis ve hekimler kendini koruyamazken, 
diğer işçilerin güvenliğini ve sağlığını nasıl 
koruyacaklardır? AKP’nin ortaya çıkardığı 
ve uyguladığı mevzuat aldatmacadır, insan 
hakları ihlalinin kılıfıdır.
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Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak 
bırakan, mühendis ve hekimi iş kazaları 
tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni 
ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan 
devleti ise her türlü sorumluluktan arındı-
ran bir politika ile karşı karşıyayız.

Oysa her zaman söylediğimiz gibi; iş 
cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının önüne geçilebilmesi için 
işyerlerinde “önce insan, önce sağlık, önce 
iş güvenliği” anlayışı yerleştirilmelidir. 
Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli 
tedbirleri almayan işverenler, yasal dü-
zenlemeleri ve ikincil mevzuatları olması 
gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli 
denetimleri yapmayan ilgili bakanlıktır.

Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, 
çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölüm-

lerinin durdurulması için mücadele etmek, 
kendini emekten yana konumlandıran 
TMMOB’nin tarihi görevidir. Bu görevi yeri-
ne getirme bilinciyle TMMOB; iş cinayetleri 
ve işçi ölümlerini ülkemizin sosyo-ekono-
mik ve demokrasi sorunları ile birlikte bir 
bütün olarak ele almakta, insanca çalışma 
koşullarının oluşturulmasını insanca ya-
şama hakkı ve talepleri ile birleştirerek 
sorunun çözümü için yapılabilir, gerçekçi 
önermelerde bulunmaktadır.

Siyasi iktidar TMMOB’nin ve bağlı odala-
rının sözünü dinlemek, algılamak ve daha 
önemlisi hayata geçirmek zorundadır.

İş cinayetleri kader değildir! İş cinayetleri 
engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin 
gereği yapılsın! Yeter ki; her çalışmanın 
öznesi insan ve yaşam olsun!

Solun Ankara Adayı Kaya 
Güvenç TMMOB Ankara 
İKK’yı Ziyaret Etti

Solun Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Kaya Güvenç TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nu (İKK) 
ziyaret etti. 28 Şubat 2013 Cuma günü 
İnşaat Mühendisleri Odası’nda gerçek-
leşen ziyarete İMO Ankara Şubesi’nden 
TMMOB Ankara İKK Sekreteri Bülent Tatlı 
ve Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özer 
Akkuş katıldı. 

Ziyaretin amacının 30 Mart’a hazır-
lık olduğunu belirten Güvenç, seçim 
çalışmalarını emekçi halk çevresinde 
götürdüklerini söyledi. Seçim çalışma-
larının seçim sonrası güçlü bir muhalif 
odak olmayı da sağlayacağını söyleyen 
Güvenç, neyi ve nasıl yapacaklarını or-

taya koyduklarını, seçilirlerse bunları 
yapacaklarını seçilmezlerse yaptıracak-
larını belirtti.

iMO ANKARA ŞUBESİ

Ankara İKKAnkara İKK
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü için TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın 
Komisyonu 7-8 Mart 2014 tarihlerinde bir 
dizi etkinlik gerçekleştirdi. 

Karikatürcüler Derneği’nin “Kadın Karika-
türcülerden Kadın Sorunları Üzerine Karika-
türler” sergisi 7 Mart tarihinden itibaren 11.00 
ve 18.00 saatleri arasında Mimarlar Odası’nda 
3 gün boyunca sergilendi.

Yine 7 Mart Cuma günü saat 20.00’de 
İnşaat Mühendisleri Odası’nda Ankara De-
neme Sahnesi oyuncuları tarafından Dario 
Fo - France Rame’nin yazdığı, Nurhan Ka-
radağ - Yusuf Sağlam’ın yönettiği “Kadın 
Oyunları” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

8 Mart Cumartesi Dünya Kadınlar Gü-
nü’nde AKP’nin cinsiyetçi politikalarını 
ve erkek şiddetini protesto eden kadınlar 
alanları doldurdu.  Ankara’da Kurtuluş 
Parkı’nda toplanarak Ziya Gökalp Caddesi 

üzerinden Kızılay’a doğru yürüyen kadınlar 
renkli görüntüler oluşturdu. TMMOB üyesi 
kadın mühendis, mimar, şehir plancılar da 
mor renkli baretleriyle yürüyüşe katıldılar. 
Yürüyüş boyunca atılan sloganlar, taşınan 
döviz ve pankartlarla AKP Hükümetinin ka-
dını yok sayan, gerici ve cinsiyetçi politika-
ları, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri 
protesto edildi.

Saat 16.00’da TMMOB Jeoloji Mühendis-
leri Odası’nda “Yasamak Düğünse Sen Orda 
Gelindin” adlı İlknur Yılmaz’ın yönettiği bel-
gesel film gösterildi. Son etkinlik olarak saat 
18.30’da Mimarlar Odası’nda Dünya Kadın 
Yürüyüşü Komite Üyesi Yıldız Temürtürkan, 
Akademisyen Doç. Dr. Ayça Kurtoğlu ve Mi-
mar Yeşim Uysal’ın katılımı ile “Kadın ve Dire-
niş” söyleşisi gerçekleştirildi.

Kadınlar AKP’nin 
Cinsiyetçi Politikalarına 
Karşı 8 Mart’ta 
Alanlardaydı...
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK) 31 Ocak 2014 tarihinde, İMO’da böcek 
bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı:

Yaklaşık 2 ay önce Mimarlar Odasında 
bulunan dinleme cihazı sebebiyle İnşaat 
Mühendisleri Odasının talebi doğrultusunda 
özel bir şirkete yaptırılan arama sonucunda 
yönetim kurulu katını komple dinleyebilecek 
kapasitede bir böcek bulundu. 

 Son dönemlerde kamuoyunu meşgul 
eden yasadışı dinlemelerin TMMOB bünye-
sinde yer alan odalarımızda da gerçekleşti-
rilmiş olmasını anlamakta son derece zorla-
nıyoruz. TMMOB ve TMMOB ye bağlı odalar 
ülkemizde demokrasinin nefes alabildiği 
şeffaflık ve katılımcılığın her birimine işledi-
ği nadir kurumlardandır. Dolayısı ile bizlerin 
kimseden saklayacak gizli tartışmaları gün-
demleri yoktur. Bir kez daha inat ve gururla 
tekrar etmek istiyoruz; bizler tartışmaları ve 
bütün çalışmaları kamuoyuna açık, bilimi ve 
tekniği halkımızın faydasına kullanmayı ken-
disine ilke edinmiş kurumlarız.

İnşaat Mühendisleri Odası ve TMMOB’ye 
bağlı bütün odalar kamu yararı doğrultu-
sunda çalışmalar yapmak zorunda olan, 
yetki ve sorumlulukları anayasa çerçeve-
sinde belirlenmiş kurumlarıdır. Yasadışı 
dinleme yapmak kimin ve neyin ihtiyacıdır?  
Çalışmaları, kararları, gelir ve giderleri bü-

tün kamuoyuna açık ve şeffaf bir işleyişin 
ülkemizde nadir görüldüğü kurumlardan 
olan odalarımızda ortam dinlemesi yapı-
larak ne amaçlanmıştır? İMO ve Mimarlar 
Odası kimin/kimlerin talebi ve direktifleri 
doğrultusunda yasadışı yollarla dinlenmiş-
tir?   Bu benzeri sorular vakit kaybetmeden 
yetkili birimlerce açıklanmalı ve gerekenler 
yapılmalıdır.

 Siyasi iktidarın yürütme erkini kullanarak 
TMMOB’yi etkisizleştirme çabaları bütün 
kamuoyunun takdiridir. Yasal mevzuatlarda 
yapılan değişikliklere örgütümüz işlevsiz 
hale getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak son 
yaşanan ortam dinlemeleri bir siyasi anlayı-
şın körlüğünün önüne geçmiştir. Ülkemizde 
adeta her kurum ve kişinin yasal olmayan 
yollarla dinleniyor haline gelmesi bizleri 
geleceğimiz adına kaygılandırmaktadır.

TMMOB ve bağlı odaları yapılan her türlü 
saldırıya karşı doğru bildiğini savunmaktan 
vazgeçmeyecek ve ülkemizde demok-
rasinin, 
şeffaflığın 
nefes aldığı 
bir kurum 
olarak yo-
luna ısrar 
ve inatla 
devam ede-
cektir.

Ankara İKK: 
İMO’da böcek !

Ankara İKKAnkara İKK



33 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK), AOÇ’de Başbakanlık Hizmet 
Binası’nın bulunduğu alanın tarihi sit de-
recesinin düşürülmesi kararını iptal eden 
Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin kararını 
değerlendirmek amacıyla 8 Mart 2014 
tarihinde bir basın toplantısı düzenle-
di. İnşaat Mühendisleri Odası Lokali’nde 
düzenlenen basın toplantısında TMMOB 
Ankara İKK adına açıklamayı İMO Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özer 
Akkuş yaptı. Toplantıda Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nden Namık Kemal Kaya, 
Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı 
Orhan Sarıaltun ve Peyzaj Mimarları Odası 
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Redife 
Kolçak da söz aldı.

Basın açıklamasının tam metni:

Türkiye ve Ankara için özel önemi haiz 
olan Atatürk Orman Çiftliği üzerinde rant 
ve talan politikaları hızla devam etmek-
tedir. Mesleki birikimini toplum ve ülke 
çıkarına kullanmayı şiar edinmiş TMMOB ve 
bağlı Odaları açtığı davalarla, yaptığı eylem 
ve etkinlerle bu talana karşı mücadele et-
mekte ve bu konuda kamuoyunu da bilgi-
lendirmeyi kamusal bir görev bilmektedir.

Bu talanın bir parçası olarak, Atatürk 
Evi, bira, şarap meyve suyu fabrikaları, 
tarihi köprü ve MİT Sosyal Tesislerinin de 

içinde yer aldığı Atatürk Orman Çiftliği’nin 
(AOÇ) 7 hektarlık alanının tarihi SİT sta-
tüsü,  03.02.2012 tarihinde Ankara Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı 
ile 1. Dereceden 3. Dereceye düşürülmüş, 
bu kararın iptali istemi ile 30.03.2012 ta-
rihinde TMMOB Mimarlar Odası, Şehir 
Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, 
Çevre Mühendisleri Odası ve Ziraat 
Mühendisleri Odası Ankara Şubelerince 
İdare Mahkemesine dava açılmıştı.

11. İdare Mahkemesi 17.02.2014 tarihinde 
aldığı kararla söz konusu işlemin iptaline 
karar vermiştir. Mahkemenin iptal kara-
rını oluşturan gerekçeler Atatürk Orman 
Çiftliğinin talanında gelinen noktayı da çok 
açık biçimde gözler önüne sermektedir. 
Mahkeme iptal kararında;

“bilirkişi raporu ile ek bilirkişi raporu ve 
dosyadaki tüm bilgi ve belgeler ……… birlik-

Rant Gözleri Kör 
Ediyor, AOÇ’nin 
Talanında da Yargı 
Kararları Yok Sayılıyor
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te değerlendirildiğinde, Tarihi SİT statüsü-
nün kaldırılmasından önce alınan doğal SİT 
statüsü ile ilgili bir kısım araştırmalara giri-
şildiğinin anlaşılmasına karşın mevcut tarihi 
SİT statüsü ile ilgili olarak herhangi bir in-
celeme, araştırma, konunun uzmanlarından 
görüş alma gibi bir ön hazırlığa girişilmedi-
ği, buna paralele olarak da Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna alanın 
tarihi SİT statüsünün kaldırılması yönünde 
teklifte bulunulurken her hangi bir gerekçe-
ye yer verilmediği, nitekim Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da 
tarihi SİT statüsü ile ilgili olarak herhangi 
bir araştırma, inceleme, yerinde değerlen-
dirme gibi bir hazırlığa girişilmeden yalnız-
ca uyuşmazlık konusu alanın tarihi açıdan 
bir özellik ve nitelik taşımadığı gerekçesiyle 
tarihi SİT statüsünün kaldırıldığı, İdari işle-
min sebep unsurunu oluşturan alanın tarihi 
açıdan bir özellik ve nitelik taşımaması 
şeklindeki gerekçenin hangi inceleme ve 
araştırmaya dayandığının İdarece ortaya 
koyulmadığı anlaşılmaktadır,” denilerek
“öte yandan, mevzuatta ve ilke kararların-
da, milli tarihimiz açısından önemli olayla-
rın cereyan ettiği alanlar olarak tanımlanan 
tarihi sit statüsü değerlendirilirken, İdarece 
uyuşmazlık konusu yaklaşık 7 hektarlık ala-
nın fiziki yapısı, görsel durumu, işlevsel de-
ğeri, kültürel durumu, anısal ve anıtsal şek-
li, toplumsal olaylara konu olup olmadığı, 
tarihi tanıklığı, özel olarak bu alanda tarihi 
bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediği gibi 
hususların dikkate alınması gerekmekte 
iken bu noktalarda herhangi bir değerlen-
dirmeye yer verilmediği” belirtilmektedir.

Mahkemenin iptal kararında “olmadığı” 
belirtilen, söz konusu alanın tarihi SİT sta-
tüsünün kaldırılması talebinin gerekçesi ve 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 03.02.2012 tarihli kararının ge-
rekçesi bu alanda ve bu alana bağlı olarak 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinin diğer yer-

lerinde bu karar sonrası yapılan uygulama-
larla ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere Ankara Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun Atatürk Orman 
Çiftliğinde bahsi geçen alanlara dair SİT 
derecesinin düşürülmesi sonrasında, 
kamuoyunda AKSARAY olarak bilinen, 
Başbakanlık Hizmet Binasının yapım işine 
başlanmış, diğer alanlarda AOÇ arazisini 
bir bütün olarak yapılaşmaya açmanın da 
bir yöntemi olarak yapılan yol ve diğer 
uygulamalar da bununla ilişkilendirile-
rek gerekçelendirilmiştir. Atatürk Orman 
Çiftliğinin SİT statüsünün kaldırılmaya 
çalışılmasının birincil gerekçesi çok açıktır 
ki ranttır. Bu rantın büyüklüğü bazı gözleri 
kör etmekte ve bu uğurda bu gözler 11. 
İdare Mahkemesinin iptal kararını bile yok 
saymaya çalışmaktadır.

 “Normal” demokrasilerde böylesi bir 
durumda İdareden beklenen, davanın açıl-
masından sonra telafisi mümkün olmayacak 
zararlara yol açmamak adına tüm bu uygu-
lamaları süreç sonuçlanıncaya kadar durdur-
masıdır. Ancak İptal kararı sonrasında bile 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kara-
ra ilişkin yaptığı “Güçleri yetiyorsa yıksınlar.” 
açıklaması ve uygulamaların durmak yerine 
hızlanması nasıl bir demokraside yaşadığı-
mızı bir kere daha gözler önüne sermiştir.

 Buna karşın, TMMOB ve bağlı Odalarının 
bir bütün olarak, halkın ve ülkenin yararı 
doğrultusunda bilim ve tekniğin yol göste-
riciliğinde ve üyelerinden aldığı güçle halkı 
yok sayan tüm uygulamaların ve özelinde 
Atatürk Orman Çiftliğinin talanının karşı-
sında olduğunu kamuoyu ile paylaşmayı 
görev biliyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Türkiye ve Ankara 
için özel önemi 

haiz olan Atatürk 
Orman Çiftliği 

üzerinde rant ve 
talan politikaları 

hızla devam 
etmektedir. 

Mesleki birikimini 
toplum ve 

ülke çıkarına 
kullanmayı şiar 

edinmiş TMMOB 
ve bağlı odaları 
açtığı davalarla, 

yaptığı eylem 
ve etkinlerle 

bu talana karşı 
mücadele 

etmekte ve 
bu konuda 

kamuoyunu da 
bilgilendirmeyi 

kamusal bir görev 
bilmektedir.

iMO ANKARA ŞUBESİ

Ankara İKKAnkara İKK
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, 
Haziran ayında yaşanan gezi olaylarında 
evinden ekmek almak için çıkan ve polisin 
attığı biber gazı fişeğiyle başından vuru-
larak yaralanan Berkin Elvan’ın hayatını 
kaybetmesi üzerine yaptığı basın açıkla-
masıyla saat 18.30’a ‘Güvenpark’ta Berkin 
İçin Buluşuyoruz’ çağrısı yaptı:

Haziran ayında yaşanan gezi olaylarında 
evinden ekmek almak için çıkan Berkin 
Elvan polisin attığı biber gazı fişeğiyle ba-
şından vurularak yaralanmıştı. 269 gün sü-
ren yaşam mücadelesini bu sabah kaybet-
tiği ailesi tarafından duyuruldu. Hastanede 
geçirdiği süre içerisinde Berkin 45 kilodan 
16 kiloya kadar düşmüş ve 8 Mart’ta kalbi 
20 dakika boyunca durmuştu. Bu süre so-
nucunda organlarında tedavisi mümkün 
olmayan tahribat başlamış ve bu sabah 
yedi sularında yaşama veda etmiştir. 

Haziran ayından bugüne 8 gencimizi 
yitirdiğimiz sürecin son halkası da Berkin 
oldu. En ufak demokratik taleplere ve hak 
arama mücadelelerine dahi tahammülü 
olmayan mevcut iktidar pervasızca şid-
det uygulayan kolluk güçlerini kahraman, 
evinden ekmek almaya çıkan Berkinleri ise 
suçlu ilan etmekten çekinmedi. Tedavisi 
sürecinde dahi hastane önünde bekleyen 
sevenleri ve yakınlarına uygulanan biber 

gazlı gözaltı terörü halkımızın yaşam hak-
kına bile saygı duyulmadığının en açık 
kanıtıdır. 

269 gün süren yaşam mücadelesi süre-
cinde; Berkin’i vuran polislerle ilgili hiçbir 
yasal süreç başlamamış, belli bir mesafe-
den ve yere doğru kullanılması gereken 
gaz fişekleri hedef gözetilerek halkımıza 
karşı kullanılmış ve bu süreçte yaralanan ve 
Berkin gibi yaşamını yitiren gençler olmuş-
tur. İktidar destekli baskı ve zor uygulama-
ları şiddetini artırarak devam ettiği sürece 
geleceğimizle ilgili kaygı duymaya devam 
etmekteyiz. 

Berkin Elvan’ın ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı diliyor, sorumluların bir an önce 
cezalandırılması için yetkililere gereken 
yasal sürecin acilen başlatılması gerektiğini 
hatırlatıyoruz. 

Berkin’i kaybettik
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
21 Mart 2014 tarihinde Twitter’ın yasak-
lanması ile ilgili açıklama yaptı:

Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi 
İsmet Özel adlı kişinin adına açılan sahte 
hesapla ilgili yaptığı başvuru sonucunda 
sahte hesapların kapatılmasına yönelik 
bir karar vermişti. Bu karar kapsamında 
Twitter yetkililerinin Türkiye’den gelen 
taleplere duyarsız kaldıklarını açıklayan 
Başbakanlık dün gece Twitter’ı yasakladı. 
Dünya genelinde 250 milyon civarında 
aktif kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım 
ağı Twitter insanların birbirleriyle haber-
leşmesinin ve dünya gündemini takip 
edebilmesinin en etkin araçlarından biri 
olmuş durumda. Böylesine sosyal bir 
etkisi olan ve milyonlarca insanın kullan-
dığı bir sosyal paylaşım ağına uygulanan 
yasaklama benzeri görülmemiş keyfi yap-
tırımların, baskıcı ve zorba politikaların 
ülkemizde geldiği durumu gözler önüne 
sermektedir.

Ne yazık ki ülkemiz 2014 21 Martını 
baskı ve yasakların, yolsuzlukların ve ta-
lanın üstünü örtme çabalarının, eşine sı-
kıyönetim dönemlerinde rastlanır faşizan 
uygulamaların yaşandığı bir gün olarak 
da hatırlamak zorunda kalacak. Fakat 21 
Mart halkların özgürlük mücadelesinin bir 
simgesidir. Newroz’a yani yeni güne işaret 

eder. Demokrasi ve özgürlük taleplerinin 
dile getirildiği yıllardır halkların bir arada 
yaşama olan özlemlerini haykırdığı gündür 
21 Martlar. Bu perspektifte anlam ve öneme 
sahip bir günün antidemokratik uygulama-
lar, en temel hak ve özgürlüklere dahi gasp 
eden politikalar eşliğinde geçmesi oldukça 
kaygı vericidir. 

Hayatımızın her alanına müdahale eden 
bu faşizan ve zorba anlayışı şiddetle kını-
yor, ülkemizde çok önemli bir yere sahip 
olan Newroz’u Gezi direnişi ile bambaşka 
bir anlam kazanan özgürlük ve demok-
rasi mücadelesinin ışığında ve Berkin’in, 
Ali’nin, Ethem’in, Abdocan’ın, Ahmet’in, 
Medeni’nin, Mehmet’in ve Hasan Ferit’in 
sonsuzluğuyla bir kez daha selamlıyoruz.

Keyfi Yasaklara Bir 
Yenisi Daha Eklendi 

Ankara İKKAnkara İKK
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK), Silvan’da BDP’nin düzenlediği 
mitinge yapılan polisin gaz bombalı 
müdahalesi sonucu 10 yaşındaki Mehmet 
Ezer’in başına isabet eden gaz kapsülüyle 
ağır yaralanması üzerine açıklama yaptı:

Gezi olayları sırasında evinden 
ekmek almak için ayrılan Berkin Elvan’ı 
kaybetmemizin üzerinden henüz 15 gün 
geçmişken benzer bir olayda Diyarbakır 
Silvan’da gerçekleşti. Silvan’da BDP’nin 
düzenlediği mitinge yapılan polisin gaz 
bombalı müdahalesi sonucu 10 yaşındaki 
Mehmet Ezer başına isabet eden gaz 
kapsülü nedeniyle ağır yaralandı. 
Acil serviste yapılan ilk müdahalenin 
ardından bir açıklamada bulunan 
beyin cerrahı; Mehmet’in sağ kulağının 
arkasına gaz kapsülünün isabet etmesi 
sonucu yarıldığını ve kafatasının mikrop 
ve hava aldığını ifade etti. Hava ve 
mikrobun Mehmet’in beyninde basınç 
oluşturmasından kaynaklı ameliyata 
alınamadığını belirtildi.

Bütün gücünü; meşruluğundan değil 
faşizan uygulamaları ve kolluk güçlerinin 
halka uyguladığı terörden alanlar bir 
çocuğumuzun daha canına kastettiler. 
Aradan geçen 284 güne rağmen Berkin’in 
katillerinin hala bulunamamış olması yeni 
ölümlere davetiye çıkarmakla kalmıyor, 

katillerin aramızda rahatça dolaşabilmesine 
de olanak tanıyor.

Ülkemizde darbe günlerini aratmayan 
fişleme, baskı ve katliamların mimarları; 
en ufak demokrasi ve özgürlük taleplerine 
dahi, tüm güçleriyle saldırmaya devam 
ediyor. Hazirandan bu yana yaşadığımız 
kayıplara sebep olanlar çocuklarımızı dahi 
düşman görmeyi sürdürüyor.

İnsan hayatının değeri her türlü çıkar 
ve kaygının üzerindedir. Çocuklarımızın 
hayatı ise bu değer basamağının en 
üst noktasındadır. Bunu anlamayan ve 
kabul etmeyenlerin halkın ihtiyaç, talep 
ve isteklerini anlamasının ve halk için 
çalışmasının mümkün olmadığını Kamuoyu 
ile bir kez daha paylaşıyor Mehmet’e ve 
ailesine acil şifalar diliyoruz.  

Silvan’da Mehmet’i 
Vuranlar Okmeydanı’nda 
Berkin’i Vuranlardır
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genç-İMO 7. Öğrenci Meclisi’ne hazırlık 
hedefli Üniversite Temsilcileri Toplantısı 
Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda 
aynı zamanda genç-İMO çalışmaları 
değerlendirildi.

Genç-İMO 6. Dönem Konseyi tarafından 
düzenlenen İMO Rüştü Özal Konferans 
Salonu’nda, 8 Şubat 2014 Cumartesi günü 
gerçekleştirilen toplantıya geçtiğimiz 
Aralık ayında yapılan genç-İMO Temsilci 
Seçimleri’nde belirlenen üniversite 
temsilcileri katıldı.

53 temsilci ve genç-İMO Konsey 
Üyelerinin katıldığı toplantının açılışnda söz 
alan İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner 
Yüzgeç, genç-İMO Konsey Üyelerine ve 
Üniversite Temsilcilerine teşekkür ederek 
konuşmasına başladı. Yüzgeç, bu çatı 
altında bulunan gençlerin aynı zamanda 

geleceğin yöneticileri olacağını ve sadece 
odaya değil, bu ülkeye faydalı bireyler 
olacaklarını kaydetti.

Genç-İMO zemininde mesleği 
öğrenmenin, Odayı tanımanın, bilgiyi 
geliştirmenin ilk adımlarının atıldığını 
vurgulayan Yüzgeç, “Odamız Bölüm 
Başkanları Toplantısı’nda da sorunları 
masaya yatırdı. Koşullarınız ne olursa olsun 
çabalarınız önünüzü açacaktır. Sizin her 
türlü bilgi ve deneyiminiz geleceğe ışık 
tutacaktır. Üniversite sorunlarını siz bize 
aktaracaksınız ve bu sorunları kolektif 
akılla çözmeye çalışacağız.  Genç- İMO 
örgütlülüğünün bu anlamda mesafe kat 
ettiğini düşünüyorum. Bu ilk toplantınız ve 
hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Genç-İMO Öğrenci Konseyi Üyelerinden 
Alper Uluşan, Ezgi Çimen ve Veysel 

Genç-İMO Üniversite 
Temsilcileri Ankara’da 
Toplandı

iMO ANKARA ŞUBESİ
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Genç-İMO örgütlülüğü 19 Aralık 2013 
tarihinde Sivas’ta inşaat mühendisleri 
gecesi düzenledi. 55 öğrenci ve 4 
akademisyenin katıldığı kokteylde yeni 
öğrencilerle tanışıldı, oda tanıtımı yapıldı 
ve genç-İMO faaliyetleri hakkında bilgi 
verildi. 

Öğrenci üyeler için 10 Mart 2014 tari-
hinde İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
“SAP2000” kursu düzenlendi. 18 kişinin 
katıldığı ve toplam 24 saat devam eden 
kursu İnş. Müh. Özkan Kale verdi.

Kale kurs süresince, “Sistem Modelinin 
Oluşturulması, Malzeme Özelliklerinin, 
Kesit Özelliklerinin Tanıtılması, 
Yüklerin Tanıtılması, Çözüm (Analiz), 
Boyutlandırma” başlıklarında bilgiler verdi.

genç-İMO Sivas’ta İnşaat 
Mühendisleri Gecesi 
Düzenledi

genç-iMO üyeleri için
“Sap2000” Kursu
Düzenlendi

Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı 
toplantıda, açılış konuşmasının ardından 
üniversite temsilcileri kendilerini tanıttı 
ve geçtiğimiz yıl içinde üniversitelerinde 
gerçekleştirilen faaliyetler, örgütlenme 
çalışmaları ve yaşanan sorunlar hakkında 
bilgi verdi.  Gü+++ndem maddeleri 
doğrultusunda yürütülen toplantıda 
temsilciler, önümüzdeki sürece ilişkin 
yapmayı planladıkları çalışmalar ve yaşanan 
sorunlara çözüm önerilerini de dile getirdi. 

Daha sonra 8-9 Mart 2014 tarihinde 
gerçekleştirilecek olan 7. genç-İMO Öğrenci 
Meclisi’nin gündem ve organizasyonu 
değerlendirildi. Temsilciler, Öğrenci 
Meclisi’ne ilişkin öneri ve değerlendirmelerde 
bulundu. 

Toplantı “Oda üniversite ve öğrenci 
ilişkileri”, “TMMOB’nin içinde bulunduğu son 
durum ve TMMOB yasası süreci” ve “Merkezi 
faaliyetlere ilişkin öneriler”  gündem 
maddelerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

BÜLTEN ANKARA
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genç-İMO 7. Öğrenci Meclisi Toplantısı, 
8-9 Mart 2014 tarihlerinde TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıya 74 üniversiteden 
yaklaşık 300 inşaat mühendisliği öğrencisi 
katıldı. İMO Ankara Şubesi’nden Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Özgür Topçu, Aysel Duru ve 
Emrah Alp ile Şube Araştırma Görevlileri 
Eylem Gümüş ve Eren Çakmak’ın katıldığı 
toplantıda inşaat mühendisliği eğitimine, 
inşaat mühendisliği mesleğine ve toplum-
sal-siyasal sorunlara dair sunumlar, tartış-
malar yapıldı.

genç-İMO 6. Dönem Konsey çalışma-
larının değerlendirildiği ve 7. Dönem 
Konseyi’nin belirlendiği toplantıda “genç 
İMO nedir, nasıl örgütlenmelidir?, Öğrenci 
Sorunları, Mühendislik ve Kadın, Demokrasi 
Sorunu, Çevre ve Ekoloji, İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği, Kentsel Dönüşüm, Mühendislik 
Eğitimi, TMMOB’ye yönelik düzenleme-
ler, Yeni dönem çalışma programı” konu 
başlıklarında çok sayıda öğrenci söz aldı. 
Toplantıda İMO Genel Merkez ve Ankara 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri de öğrencileri 
yalnız bırakmadı. 

Toplantı Divan Başkanlığının oluşturulma-
sıyla başladı. Divan Başkanlığına Berfum 
Çolak, Divan Başkan Yardımcılığına Özkan 
Okşar ve Burhan Kayan, Yazmanlığa ise 
Aylin Ünal ve Yusuf Mazı seçildi.

Açılış konuşmaları bölümünde Taner 
Yüzgeç ve genç-İMO Konsey Başkanı Alper 
Uluşan söz aldı. Öğrencilere seslenen 

Taner Yüzgeç, bugün karşılaştığı tablonun 
kendisini gururlandırdığını ve geleceğe 
daha umutla bakmasına vesile olduğunu 
kaydetti.

Genç-İMO Yönetmeliği’nin yaklaşık yedi 
yıl önce hazırlandığını, tohumlarının ise 
2000’li yılların başlarında atıldığını belir-
ten Yüzgeç, genç-İMO’nun bugün binlerce 
üyeye ulaştığına dikkat çekti. Genç-İMO 
örgütlülüğünün demokratik işleyişine 
dikkat çeken ve İMO kadrolarının genç-İ-
MO örgütlülüğü zemininde Oda hayatına 
adım attıklarını kaydeden Yüzgeç konuş-
masına şöyle devam etti: “Bu nedenle 
gururluyum. Geçmişte genç-İMO üyesi 
olan arkadaşlarımız bugün şubelerimizde 
yönetim kadrolarında yer almaya başla-
dılar. Gelecekte İMO yöneticileri, TMMOB 
yöneticilerinin bu sıralardan çıkacağından 
eminim. Bu nedenle gururluyum ve umut-
luyum.”

Meclis toplantısının 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’ne denk gelmesi nedeniyle 
kadınların yaşadığı bazı sorunlara değinen 
Yüzgeç, 150 yıldır kadınların anlamlı bir 
mücadele yürüttüklerini belirtti. Yüzgeç, 
8 Mart’ın sadece kadınların hatırlandığı bir 
gün olmadığını, maruz kaldıkları haksız-
lığın, hukuksuzluğun haykırıldığı bir gün 
olduğuna dikkat çekti. Son on yılda kadın 
cinayetlerinin yüzde 1400 arttığına ve 
yaşam alanlarının kuşatıldığına değinen 
Yüzgeç, “kadınların mücadelesi 150 yıldan 
fazla bir zamandır devam ediyor. Bundan 
sonrada devam edecektir. Belki de sınıfsız 
bir toplum yaratılıncaya kadar kadınların 

Genç-İMO, 7. 
Öğrenci Meclisi
Toplantısı Gerçekleştirildi
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karşı karşıya kaldığı bu adaletsizlik devam 
edecektir. Ancak mücadele olmadan eşit-
liğin ve adaletin sağlanması pek mümkün 
değildir” diye konuştu.

Yüzgeç konuşmasında örgütlü olmanın 
önemine de vurgu yaptı. Örgütlü olmanın 
birlikte hareket etme, ortak hedef belirleme 
anlamı taşıdığını belirten Yüzgeç, bugünkü 
toplantının böyle bir anlamının olduğunu 
ifade etti. Bugün bir demokrasi şöleni ya-
şanacağına inandığını kaydeden Yüzgeç, 
“Burada bulunan arkadaşlarımın birbirinden 
farklı görüşlere sahip olduğunu biliyorum. 
Bu bizim zenginliğimizdir. Bu farklılıkları 
ortak amaç doğrultusunda kullanabilmek 
güzümüze güç katacaktır. Bu kürsüden bi-
razdan önemli sunum ve konuşmalar yapı-
lacak. İnanıyorum ki inşaat mühendisliğine 
yakışan, birbirine saygılı, birbirini anlamaya 
çalışan, birbirini tamamlayan konuşmalar 
gerçekleştirilecektir” dedi.  

Konuşmasında gençlerden ve genç-İMO 
örgütlülüğünden talep ve beklentilerini 
açıklayan Yüzgeç, Demokrasi sorununun 
en temel insan sorunu olduğunu, dil, din, 
ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin, ötekileştir-
meden demokrasi talep etmenin gençliğin 

temel bilinci olması gerektiğini vurguladı. 
Gençliğin yaşadığı dünyayı sorgulaması 
gerektiğini kaydeden Yüzgeç, “bana da 
sorulmalı” diyebilen özgür bir benliği oluş-

turmak gerektiğine inandığını belirtti.

Yüzgeç talep ve beklentilerini şöyle sıra-
ladı: “Daha iyi bir eğitim istemek temel bir 
haktır. Bunu talep etmek inşaat mühendisliği 
öğrencilerinin en önemli sorumluluklarından 
birisidir. Çevre, ekolojik denge, doğa katliamı, 
yaşanabilir kentler, sizlerin aracılığıyla genç 
mühendislerin hatta tüm gençlerin sorunu 
haline getirilmelidir. Güvenli yapılar yapmak 
mesleğimizin sorumluluğudur. Güvenli yapı-
lara ve iş güvenliğine duyarlı olmak, mesleğe, 
kendine ve topluma duyarlı olmaktır. Özellikle 
son yıllarda ülkemizdeki kentsel dönüşüm ve 
imar uygulamaları dikkatle izlenmeli, tartışıl-
malı ve tartıştırılmalıdır. İMO’nun uygulamaları 
ve söylemleri takip edilmeli, dikkatle izlen-
meli, anlamaya çalışılmalı ve gerekirse eleş-
tirilmelidir. Genç-İMO örgütlülüğü asla dekor 
olmamalı ve bizzat işin içinde ve katılımcı 
olmalıdır. Her şeyden önemlisi genç-İMO tem-
silcileri derslerinde başarılı olmalı, örnek teşkil 
etmeli, kendini mesleğe ve oda örgütlülüğüne 
hazırlamalıdır.”

genç-İMO 6. 
Dönem Konsey 
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Yüzgeç, konuşmasını 6. Dönem 
Konsey’ine teşekkür ederek ve genç-İMO 
üyelerine başarılar dileyerek tamamladı.

Genç-İMO 6. Dönem Konsey Başkanı 
Alper Uluşan ise konuşmasına Türkiye gün-
deminde yer alan konuları değerlendirerek 
başladı. Uluşan geçtiğimiz dönem hem 
üniversitelerde yürüttükleri çalışmalar ba-
kımından hem ülke gündeminin yoğunluğu 
nedeniyle hareketli günler geçirdiklerini 
kaydetti. Mühendis olmadan önce insan 
olduklarını ve bu hassasiyetle hareket et-
tiklerini vurgulayan Uluşan, “sahip olduğu 
teknik bilgiyi halkı ve insanlık adına kul-
lanan kişi olarak tanımlanan bir mesleğin 
adaylarına da ancak ve ancak böylesi bir 
yaklaşım ve tavır yakışır” dedi.

Genç-İMO olarak ülke sorunlarını gün-
demlerine aldıklarını belirten Uluşan, 
“Doğanın talan edildiği, en temel insanı 
hakların yok sayıldığı, demokrasinin seçim 
meydanlarında sıkça tekrarlanıp ama bir 
yandan sürekli hiçe sayıldığı, adaletin bir 
kadın ismi olmaktan ileriye gidemediği bir 
ülkede sadece mesleği tartışmak insanın 
aklına ve vicdanına sığabilecek bir şey de-
ğildir” diye konuştu.

Gezi Direnişi’ni değerlendiren Uluşan, 
Gezi Direnişi’nde binlerce gencin soka-
ğa çıktığını ve bu direnişin sindirilen, acı 
çekmeye mecbur bırakılan insanların sesi 
olduğunu kaydetti.  Uluşan, Gezi ile birlikte 
kimsenin halkın vicdanı karşısında yenilmez 
olmadığının anlaşıldığını ifade etti.

TMMOB’ye yönelik saldırıları da değer-
lendiren Uluşan, “Biz TMMOB ve bileşen-
leri olarak bugüne kadar hep haksızlığın 
ve yanlışın karşısında olduk. Çünkü sahip 
olduğumuz mesleki etik ve insanı vicdan 
bize hep bunu öğütledi. Verdiğimiz kararlar 
doğrultusunda ise her zaman bilimi insan-

lığı ve mühendislik tekniğini esas aldık. 
Bugün meslek örgütümüzü eleştirmeye 
çalışanlar, yani tüm bu politikaların sahiple-
ri aslında mühendislik mesleğini ve bu coğ-
rafyanın 4 bir yanını siyasi tahakküm altına 
almaya çalışanlardır. Bugün Türkiye’de 
inşaat ile ilgili yapılan birçok işte alınan 
kararların kendisi zaten siyasidir. Bunların 
birçoğu ile ilgili ses kayıtlarını hepimiz din-
ledik bildiğimiz gördüğümüz şeyleri arazi-
leri nasıl imara açtıklarını, yasalarını nasıl 
hiçe saydıklarını bir de onların ağzından 
duyduk. Evet doğru yol yaptılar ama bir o 
kadar da yolsuzdular” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 6. Dönem 
Konsey Üyesi Veysel Yılmaz, 6.Dönem 
genç-İMO Öğrenci Konseyi’nin çalışma ra-
porunu sundu. Daha sonra programda yer 
alan konu başlıklarında sunum ve konuş-
malar yapıldı.

“genç İMO nedir? nasıl örgütlenmelidir?” 
konu başlığında Baran Onur Ekmekçi, İhsan 
Doğaç Usta ve Mert Kantar sunum yaptı. 
Ardından serbest kürsüde sırasıyla Murat 
Balat, Alper Uluşan, Rıdvan Ertaş, Gizem 
Sığla Açıkelli, Sevdet Acar ve Veysel 
Yılmaz söz aldı.

“Öğrenci Sorunları” konusunda Bulut 
Arslan, Salman İnan ve Ferhat Muslu su-
num yaptı.

“Mühendislik ve Kadın” konusunda Ayşe 
Ekşi, Mazlum Ekmen, Sevdet Acar, Salman 
İnan, Gizem Akkurt, Ruken Özel, Tansu Sır, 
Aydın İnboğa sunum yaptı. Konuya ilişkin 
serbest kürsüde Yeter Ünal, Ayşe Ekşi, 
Baran Onur Ekmekçi söz aldı.

“Demokrasi Sorunu” konusunda Saim 
Kaymak, Emre Çalıkıran, Tuncay Kaya, 
Samet Aslan, Ferhat Musul sunum yaptı.  
Serbest kürsü bölümünde Gazi Üniversitesi, 

Meclis toplan-
tısının 8 Mart 
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Harran Üniversitesi ve Namık Kemal 
Üniversitesi’nden temsilciler söz aldı.

“Çevre ve Ekoloji Konusunda” Ülkü Can, 
Baver Çindemir, Abdülkadir Demir ve 
Gürkan Atagün sunum yaptı. Serbest kür-
süde Ferhat Musul, Mikail Atik ve Alper 
Uluşan kürsüyü kullandı.

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” konusun-
da Karsu Ötken, Furkan Taşkın, Hüseyin 
Yüksek ve Mazlum Sevincek sunum 
yaptı. Serbest kürsü bölümünde Aydın 
Üniversitesi’nden temsilciler söz aldı.

“Kentsel Dönüşüm” konusunda İlker 
Göllü, Sefa Bağ, Mahmuthan Keleş, Oğuz 
Düztaş, Aysun Tekin, Selçuk Yılmaz, Ulaş 
Karagöl ve Zekim Şimşek sunum yaptı.

Toplantının ikinci günü “Mühendislik 
Eğitimi” konusunda Doğucan 
Resuloğulları, Mehmet Yanık ve Ayşenur 
Tanrıkulu sunum yaptı. Bu başlığın ser-
best kürsü bölümünde Rıdvan Ertaş, Emre 
Çalıkıran söz aldı.

“TMMOB’ye yönelik düzenlemeler hak-
kında görüşme”  başlığında ise Veysel 
Yılmaz söz aldı.

Toplantıda son olarak “Yeni dönem ça-
lışma programına ilişkin öneriler” bölümü 
gerçekleştirildi. Bu bölümde Bulut Arslan, 
Barış Aydın, Ruken Özel, Mahmuthan 
Keleş, Bervan Acar, Tansu Sır, Veysel 
Yılmaz ve Zeynep Hatoroğlu birer konuş-
ma yaptı.

Toplantı genç-İMO 7. Dönem Konsey se-
çimleri ile sona erdi. Seçimler sonucunda 
genç-İMO 7. Dönem Konsey yönetimi şu 
isimlerden oluştu.

Asıl Üyeler
Aysun Tekin (Ankara Şube- ODTÜ)
Gizem Sığla Açıkelli (İstanbul Şube-İTÜ)
Hüseyin Batuhan Kaplankıran (Denizli 

Şube-Pamukkale Ünv.)
Mehmet Zeki Şimşek (Diyarbakır Şube-

Dicle Ünv.)
 Veysel Yılmaz (Adana Şube-Çukurova 

Üniversitesi)

Yedek Üyeler
Baver Çindemir (Van Şube- 100. Yıl Ünv.)
Burak Duran (Eskişehir Şube –Anadolu 

Ünv.)
Oğuz Düztaş (İzmir Şube- Dokuz Eylül 

Ünv.)
Ulaş Karagöl (Ankara Şube – Gazi Ünv.)
Ülkü Can (Trabzon Şube – Karadeniz 

Teknik Ünv.)
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Genç-İMO Ankara örgütlüğü 9 Nisan 
2014 Çarşamba günü Prof. Dr. Erhan 
Karaesmen eşliğinde “Mühendislikte 
Etik, Sanat ve Mimar Sinan” söyle-
şisi gerçekleştirdi. Gazi Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Akademi 
Salonu’nda gerçekleştirilen söyle-
şiye çok sayıda İnşaat Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi katıldı. 

İMO Ankara Şubesi Araştırma 
Görevlileri Eylem Gümüş ve Eren 
Çakmak’ın da katıldığı söyleşide Prof. 
Dr. Erhan Karaesmen mühendislik, 
mimarlık ve yapı kültürümüzde çok 
üst bir yere sahip olan Mimar Sinan’ı 
anlattı ve Sinan’ın tarihsel, kültürel ve 
entelektüel ayrıntılarına ışık tuttu.

“Sinan Teması Üzerine Çeşitlemeler” 
adlı kitabı da bulunan Dr. Erhan 
Karaesmen söyleşisinde; Koca Sinan 
öyküsünün mimarlık, mühendislik ta-
rihinin heyecan verici bir macerasını 
anlattığını ama öykünün sadece bu-
nunla sınırlı olmadığını belirtti.

Sinan olayının her şeyden önce bir 
büyük dehanın toplumun arka safla-
rındaki bir yerlerden gelerek benzersiz 
bir güçle fışkırması olduğunu belir-
ten Karaesmen “Yer altında gizli çok 
kudretli bir kaynak suyunun ortalığa 
dökülmesi gibi bir şeydir. ilk fışkırma 
ve sonrasındaki gürül gürül akış bu 
gelişmeleri çevreleyen toplumun ve 
onu yönlendiren devletin gelişkin bir 
dönemine rastlamıştır” dedi.

iMO ANKARA ŞUBESİ

Mimar Sinan 
Söyleşisi
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İMO Ankara Şubesi 3 Şubat 2014 tarihin-
de Altındağ’da meydana gelen göçük ile 
ilgili basın açıklaması yaptı:

03 Şubat 2014 tarihinde, Ankara’nın 
Altındağ İlçesi’nde, riskli alan ilan edilen böl-
gede Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü 
yıkım işlemleri sırasında yıkım işlemine tabi 
tutulan binanın bir evin üzerine göçmesi 
sonucu bir vatandaşımız ölmüştür. Öte yan-
dan enkaz altında başka vatandaşlarımızın 
bulunduğu öğrenilmiştir. Kurtarma çalışma-
ları halen devam etmektedir.

Uzmanlarımızca olay yerinde yapılan 
inceleme, gözlem ve çevre sakinleriyle ya-
pılan görüşmeler sonucunda;

- Söz konusu alanın Temmuz 2013 tarihin-
de Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan 
edildiği
- Çevre sakinleri ve bina sahipleri tara-
fından söz konusu kararın yürütmesinin 
durdurulmasına ilişkin Danıştay’a başvuru 
yapıldığı,
- Danıştay’ın konu ile ilgili kararını sonuç-
landırmadığı ve hukuki sürecin devam 
ettiği,
- Hukuki sürecin tamamlanmamış olmasına 
karşın yakın bir zamanda yıkım işlemlerine 
başlandığı öğrenilmiş olup,
- Yıkım alanının yakınında faal evler ve iş-

yerleri olduğu,
- Yıkım işlemlerine ilişkin herhangi bir 
koruyucu tedbirin alınmadığı tespit edil-
miştir.

Bu durum karşısında, yıkım işlemlerine 
ilişkin olarak Sincan’da benzer bir şekilde 
10 katlı bir binanın çökmesini takiben 5 
Temmuz 2013 tarihinde yaptığımız basın 
açıklamasında dile getirdiğimiz hususları 
üzülerek tekrarlamak isteriz:

- Yıkım işlemlerinde plansızlık, yol ve 
yöntem eksikliği vardır.

- Riskli yapıların yıkımına ilişkin ola-
rak alınması gereken ilave tedbirler 
düşünülmemektedir.

- Bilim ve tekniğe uygun yol ve yön-
temler ve buna bağlı kural ve şart-
lar oluşturulmamıştır.

- Görev, yetki ve sorumluluklar belir-
lenmemiştir.

Bu saptamalar temelinde, gereklilikler 
yerine getirilmeden yasanın oluşum süre-
cindeki gibi hızlı ve aceleci bir şekilde ade-
ta telaşla yıkım işlemlerinin yapılmasının 
yeni can kayıplarının yaşanmasına davetiye 
çıkardığını, dolayısıyla sorumluluğun kendi-
lerine ait olduğunu yetkili idarelere bir kere 
daha hatırlatıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Altındağ’da göçük

BÜLTEN ANKARA
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
19 Mart 2014 tarihinde “Milli Parklar 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik” ile ilgili açıklama yaptı:

Milli Parklar Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik’ adlı yeni hü-
küm, Milli Parklar Yönetmeliği’nin 5. mad-
desine yeni bir bölüm ekliyor. Eklenen bö-
lümle birlikte;”İçme suyu temini açısından 
yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı 
açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunlu-
luk arz eden tesisler için uzun devreli ge-
lişme planı şartı aranmaz. İlgili kurumların 
görüşleri alındıktan sonra yapılan bu tesis-
ler uzun devreli gelişme planlarına işlenir” 
maddesi Milli Parklar Yönetmeliği’ne 18 
Mart 2014 tarihinde resmi gazetede yayın-
lanan bildirimle dâhil edilmiştir.

Tam bir muğlâklık ve anlam kargaşa-
sı içeren yeni düzenleme Milli Parkların; 
nükleer santrallerden HES’lere, toplu 
konutlardan otoparklara kadar birçok 
projenin imarına açılarak kamu yararı ima-
jıyla talan edilmesinin önünü açmaktadır. 
Düzenlemeyle birlikte ülkenin akciğerleri 
anlamına gelen ormanlar ve milli parklar; 
korunmak ve çoğaltılmak yerine plansız 
denetimsiz keyfi uygulamaların boy hedefi 
haline getiriliyor.

3. Köprü, Kanal İstanbul, Ankara kapıları, 

Topçu Kışlası vb. gibi birçok; bilim ve tek-
nikten, plan ve denetimden uzak, ‘fantastik’ 
ve kamu yararıyla bağdaşması mümkün 
olmayan projelerin uygulayıcıları, şimdi de 
gözünü doğal ve kültürel miraslarımız olan 
Milli Parklarımıza dikmiş durumda.

Bu talan ve vurgun politikalarına yabancı 
değiliz. Gezi Parkından, Fırtına Deresinden, 
Hevsel Bağlarından, Munzur Vadisinden 
tanıyoruz. Halkımızın doğasına, emeğine, 
eğitimine, sağlığına rant aracı olarak bakan 
anlayışı teşhir etmeye devam etmekten 
vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırla-
tıyoruz.    

Milli Parklarımız 
Halkımızın Ortak 
Mirasıdır

BASINIMIZABasınımıza



47 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi, Şube Sekreter Yardımcımızın 
polisin keyfi gözaltı uygulamaları so-
nucunda gözaltına alınmasıyla ilgili 14 
Mart 2014 tarihinde açıklama yaptı:

 
13 Mart 2014 Perşembe akşamı saat 

on yedi sularında Ankara Güvenpark’ta 
Berkin Elvan’ı  anmak için düzenlenen 
gösteriler polis şiddeti ve gözaltı terö-
rüyle devam ederken, yüksek lisans öğ-
reniminden döndüğü sırada polisin sert 
müdahalesine sözlü tepki gösteren şube 
sekreteri yardımcımız polisin keyfi gözal-
tı uygulamaları sonucunda gözaltı alın-
mış ve 5 saatlik süre boyunca gözaltında 
tutulmuştur.

8 Mart 2014’te İstanbul Okmeydanı’nda 
hastane önünde 
başlayan ve ülkenin 
hemen,  hemen tüm 
illerinde bugüne ka-
dar uygulanan; taz-
yikli su, biber gazı, 
plastik mermiyle en 
temel insan hakları-
na yapılan saldırının, 
keyfi uygulanan göz 
altıların, insanları so-
kağa çıkmaktan dahi 
korkar hale getirme-

nin, korku duvarları yaratmaktan başka 
bir amacı olamaz. Sıkıyönetim dönemle-
rinde gördüğümüz bu keyfiyet ve kural 
tanımazlık sürecine biran önce son veril-
melidir. Halkına ‘suçlu gözüyle bakan, en 
demokratik taleplerden dahi korkar hale 
gelen, yan yana gördüğü 3 insana plastik 
mermilerle gaz fişekleriyle saldıran, liseli 
gençlerinin arkadaşlarını anmalarından 
dahi korkanlar insanlık gözünde meşru-
luğunu çoktan yitirmiştir. 

Yaşlı genç kadın erkek hatta çocuk 
ayrımı yapılmadan uygulanan gözaltı 
terörünü ülkemizde süregelen şiddet or-
tamını ve halkımızın kendini ifade etme 
hakkını elinden alan her türlü anlayışı 
şiddetle kınıyoruz.

İMO Ankara Şubesi 
Sekreter Yardımcısı’na 
Gözaltı
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Su Doğal Bir Varlıktır, 
Mülkleştirilemez 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili 21 Mart 
2014 tarihinde açıklama yaptı:

İnsanlık tarihi, insanla doğanın içine girdi-
ği ilişkilenmeyle birlikte dönüşür. Doğadan 
alınan değil, onun dönüştürülüşü süreci 
belirler tüm bir toplumlar tarihini. İnsanın 
emek gücüyle ürettiği ve değiştirdiği şeyler 
dışında ilk çağlardan beri doğadan olduğu 
gibi aldığı temel gereksinimleri mevcuttur.  
Bunların başta gelenlerinden biridir su, 
canlıların yaşamını sürdürmesini sağlayan 
en önemli varlıktır. Diğer yandan su, günlük 
hayatta kullandığımız birçok metanın üre-
tim süreci için de bir ihtiyaçtır. Yaşama eş-
değer bir varlık ve yaşamın doğurucusudur. 
Bütün bu özellikleri kapsamında su; hayatın 
devamlılığı için zorunluluğundan öte insa-
nın; mülkiyet dışında tutulması gereken en 
temel ve kolektif bileşenidir.

Su endüstrisinin günümüzde %5`lik bir 
bölümü özelleştirilmiştir. Buna karşın bu 
haliyle dahi su sektörlerinin kârı petrol 
endüstrisinin kârının yarısına yaklaşmıştır.  
Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki süreç-
te de, dünya tekellerinin bu temel insani 
gereksinimi bir meta, kâr ve sömürü aracı 
haline getirme çabalarını arttırarak sürdü-
receklerini söylemek mümkündür. Dünya 
Su Forumu adıyla düzenlenen etkinliklerin 
Meksika, Türkiye gibi ülkelerde yapılmış 

olması ve gündemlerinin Latin Amerika`da 
yaşanan suyun özelleştirilmesi ve benzeri 
politikaların diğer ülkelerde uygulaması 
olması bu olasılığı görünür kılmaktadır.

Suya ilişkin algıları çelmelemeye yönelik 
alanlardan biri de bağımsız ve yeşil enerji 
politikaları sloganlarıyla sunulan HES pro-
jeleridir. Ülkemizde İhale edilen ve yapımı 
tamamlanan 2500 HES projesi tam kapasi-
te çalışır halde olsa dahi Türkiye enerji sar-
fiyatının yalnızca % 5`ini karşılamaya yete-
cek kapasitede elektrik üretebilecektir. Bu 
da, HES`lerle asıl yapılmak istenenin enerji 
ihtiyacının ötesinde,  elektriğin özelleştiril-
mesinin önünü açmak ve suyun mülkiye-
tinin kullanım ve dolaşım haklarını uluslar 
arası sermaye çevrelerine peşkeş çekmek 
ve yer altı kanallarıyla bir bölgede toplanan 
suların 49 yıllık mülkiyet haklarının kiralan-
ması ile de (çok uluslu sermaye gruplarının 
ülke topraklarında mülk edinmesini sağla-
yan yasayla) suyun metalaştırılma süreci-
nin hızlandırılması ve gelecekte önemi çok 
daha artacak olan ülke kaynaklarının talanı 
olduğunu gözler önüne sermektedir.

Suyun yaşamımızın temel bir bileşeni 
olması gerçeğine rağmen günlük yaşantı-
mızda kullandığımız su, dünyada bulunan 
kullanılabilir su kaynaklarının çok az bir 
miktarına tekabül etmektedir. Yine de yıl-
lardır hem küresel ekonomi politikalarının 

BASINIMIZABasınımıza
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hem de ülke iktidarlarının suyun doğru 
kullanımıyla ilgili tasarruf nasihatleriyle sık-
lıkla karşılaşılmaktadır. Aslında dünyadaki 
mevcut su potansiyeli, insanlığa değil her 
an artı değer üretme amacındaki ekonomik 
sisteme yetmemektedir. Gerçekte diğer 
kaynaklar gibi su da sömürüye ve eşitsiz 
dağılıma tabi tutulmadan insanlığın gerek-
sinmeleri için planlı biçimde değerlendirilse 
rahatlıkla yeterli olurdu. Tüketim, insanlığın 
ihtiyaçlarından çok, büyük oranda kâr için 
üretim yapılan sanayi kollarında yaşanmak-
tadır.  Bu konuda OECD ülkeleri ile ilgili 
veriler çarpıcıdır. 1960 yılında sanayide 
kullanılan su toplam temiz suyun %12‘sini 
oluştururken, 2000 yılına gelindiğinde bu 
oran %59`a yükselmiştir.

Suyun alınır-satılır bir metaya dönüştü-
rülmesinin önemli araçlarından biri olarak 
kullanılan paketlenmiş su pazarı Ülkemizde 
her yıl %10 büyümekte ve yine ülkemizde. 
300`e yakın damacana 100`den fazla pet 
şişe üreticisi bulunmaktadır. Mevcut pa-
zarın %70lik kısmını ise yabancı sermaye 
elinde bulundurmaktadır. Dünyada mevcut 
kullanılabilir su kaynaklarının sürekli azalı-
yor, bu kaynakların tüketiminin ise büyük 

bir hızla artıyor olması gelecek dönemlerde 
bu bağlamda suyun küresel savaşlara dahi 
sebep olabilecek bir doğal varlık olmasının 
göstergelerini taşımaktadır. Kullanılabilirliği 
böylesine azalan, azaldığı ölçüde değerle-
nen ve bir doğal varlık olan suyun küresel 
ısınma, kısıtlı kaynaklar ve bilinçsiz tüketim 
gibi maskelemelerle özelleştirilme süreci-
nin büyük bir hızla devam ettirilmek iste-
neceği açıktır.

Tüm bu yaşanan gelişmeler ekseninde 
suya ilişkin sürdürülen kâr odaklı bu po-
litikaların insan hayatı ile birebir ilişkisi 
olan su varlığının acımasız talanına ve tüm 
canlılar için geri dönüşü mümkün olmayan 
yıkımlara sebep olacağı ortadadır.

Bu nedenlerle suya ilişkin politika ve uy-
gulamalar; özel ve kâr odaklı mülkiyetten 
uzak olmalı, Üretim, yenilenme ve tüketim 
süreçleri doğa ve insan odaklı belirlenmeli,

- Küresel kapitalizmin değil halkın çıkar-
larına hizmet için kullanılmalı ve

- Ulusal değil evrensel sorumluluklar öl-
çeğinde uygulanmalıdır.

... suya ilişkin 
sürdürülen kâr 
odaklı bu poli-
tikaların insan 

hayatı ile birebir 
ilişkisi olan su 
varlığının acı-

masız talanına 
ve tüm canlılar 

için geri dö-
nüşü mümkün 

olmayan yıkım-
lara sebep ola-
cağı ortadadır.

BÜLTEN ANKARA
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Satılık Üniversite!
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 

Şubesi, Hacettepe Üniversitesi 
Yönetiminin okulun merkez kampü-
sünde bulunan Hacettepe Üniversitesi 
Hastanesi’nin biriken 250 milyon lira 
borcunu ödemek ve yeni yatırımlar için 
ekonomik kaynak yaratmak gerekçesiyle 
üniversitenin Beytepe mevkiinde bulunan 
yaklaşık 350 dönümlük arazisini satışa 
çıkarmasıyla ilgili 4 Nisan 2014 tarihinde 
açıklama yaptı:

Hacettepe Üniversitesi Yönetimi; okulun 
merkez kampüsünde bulunan Hacettepe 
Üniversitesi Hastanesi’nin biriken 250 mil-
yon lira borcunu ödemek ve yeni yatırımlar 
için ekonomik kaynak yaratmak gerek-
çesiyle üniversitenin Beytepe mevkiinde 
bulunan yaklaşık 350 dönümlük arazisini 
satışa çıkardı. İlk ihale 24 Aralık 2013 tari-
hinde ikincisi ise 30 Ocak 2014 tarihinde 
gerçekleşirken, bu iki ihaleye de teklif su-
nan olmadı. Üçüncü ihale için ise 8 Nisan 
tarihi belirlendi. Daha önce açılan iki ihale-
de teklif gelmeyince üçüncü ihale için 900 
milyon lira olarak belirlenen arsa bedeli de 
800 milyon liraya çekildi.

12 Eylül 1980’den beri ülkemizde hız ka-
zandırılarak devam ettirilen neoliberal poli-
tikalar çerçevesinde sağlık, eğitim, barınma 
gibi insanların en temel haklarının meta-
laştırılıp kar amaçlı yatırımların aracı haline 

getirilmesinin bir örneğini de Hacettepe 
Üniversitesi arazisinin satışı olayında görül-
mektedir.  Ar-ge projelerinden yemekha-
nelerine yurtlarından ulaşımına kadar her 
noktası sermaye gruplarının ihtiyaçlarınca 
tasarlanan üniversitelerin bu kez de orman 
arazilerine göz dikilmektedir.

Üniversitelerin ve kentlerin en değerli 
noktaları olan orman arazileri, üniversite 
hastanesinin borçları gerekçe gösterilip 
özelleştirme sürecine tabi tutulup imara 
açılarak vasfı ve toplumsallığı yok edilmek 
istenmektedir. Temel amacı insan odaklı 
uygulamalarla, en temel haklardan olan 
sağlık hizmetini topluma sunmak olması 
gereken hastanelerin, mevcut yapı içerisin-
de “borçlu” hale gelmesi ve bu borçların 
eğitim ve bilim yuvası olması gerekirken iş-
letme haline getirilen üniversite ve benzeri 
kurumlara yüklenmeye çalışılması mevcut 
siyasal sistemin kâr merkezli politikalarını 
gözler önüne sermektedir. Bilim ve tekni-
ğin üreticisi ve öğreticisi olması gereken 
üniversitelerin, yaşanan süreçle ilgili sorunu 
arazi satışıyla çözmeye çalışması, ülkenin 
aydınlarından olan eğitim ve bilim emekçi-
lerinin, akademisyenlerin geldiği nokta ve 
çözüm yöntemlerindeki bakış açısı kapsa-
mında değerlendirildiğinde hayli üzücüdür.

Tarihsel süreçleri boyunca sosyal bilimler 
ve fen bilimlerinin, sanatın, doğadan ba-

iMO ANKARA ŞUBESİ
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ğımsız, somut koşullarından yalıtılmış bir 
şekilde ilerlemesinin ve gelişmesinin im-
kânsızlığı ortadadır. Ortaya çıkan üretimler 
son kertede bütün birikim ve deneyimlerin 
somutlanmış elle tutulur prototipleri ol-
masına rağmen, onu var eden bütün bir 
sürecini içerisinde taşır ve sonuçları yine 
bütün bir sürece etkileriyle sınır tanımayan 
niteliğini yansıtır. Bilim ve sanat alanındaki 
üretimler ve bu üretimlerin yapıldığı temel 
alanlardan biri olan/olması gereken üniver-
sitelerin kendini doğadan ve toplumdan 
yalıttığı sürece başarılı olması imkânsızlaşır. 
Dolayısıyla üniversiteler sadece öğretim 
görülen binalar olarak değil, bir değil bir-
çok noktaya dokunabilen yaşam alanları 
olarak görülmelidir.

 
Ülkemizde özellikle kentlerde; ağacın, 

çiçeğin, yeşilin olduğu her noktayı rant 
aracı olarak gören, temel yaşam alanla-
rımızın sermaye gruplarına peşkeş çekil-
mesinin önünü açan, her parkın yerine bir 
AVM, her tiyatronun yerine bir restoran, 

her tarihi yapının içine bir banka yapmaya 
çalışan zihniyet, “3-5 ağacın” nasıl bütün 
bir toplumu ayağa kaldırdığını gördü. 
Gezi Parkı’nda olduğu gibi Hacettepe 
Üniversitesi arazisi ve ormanı da sadece 
üniversite yönetimi ve iktidarın mülkiyeti 
değil bütün bir toplumun ortak değeri-
dir. Öğrenciler, çalışanlar, veliler, öğretim 
üyeleri, öğretim görevlileri, asistanlar, 
mezunlar, kuşlar, ağaçlar, böcekler, tilki-
ler, gelincikler; liste uzar gider… Yaşam 
alanlarımızın, üniversiteler, hastaneler gibi 
kurumların borçlandırılma gibi bahanelerle 
özelleştirilmesinin önünün açılmasına, kâr 
getirmediğinde gözden çıkarılması ge-
reken ticarethaneler olarak görülmesine, 
eğitim, öğretim ve bilim merkezleri olması 
gereken üniversitelerin “serbest piyasa 
ekonomisi”nin sömürü hırsına kurban edil-
mesine karşı olduğumuzu ve Hacettepe 
Üniversitesi özelinde yapılmaya çalışılan 
arsa satışının da toplum ve ülke çıkarlarını 
hiçe sayan bir anlayışın ürünü olduğunu 
kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Hacettepe Üni-
versitesi arazisi 

ve ormanı da 
sadece üniver-

site yönetimi ve 
iktidarın mülki-

yeti değil bütün 
bir toplumun 

ortak değeridir. 
Öğrenciler, ça-
lışanlar, veliler, 

öğretim üyeleri, 
öğretim görev-

lileri, asistan-
lar, mezunlar, 

kuşlar, ağaçlar, 
böcekler, tilkiler, 
gelincikler; liste 

uzar gider… 

Sanat Susturuldu, 
Zorba Sahneye Çıktı

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Devlet Tiyatroları İrfan Şahinbaş Atölyesi 
Sahnesi’nin arazisinde bulunan kamelya-
lar, ağaçlar ve atölyenin mutfak kısmının 
yıkılması ile ilgili 8 Nisan 2014 tarihinde 
açıklama yaptı:

7 Nisan 2014 gecesi saat 3 sularında 
Ankara Macunköy’de bulunan Devlet 
Tiyatroları İrfan Şahinbaş Atölyesi 
Sahnesi’nin arazisinde bulunan kamelyalar, 
ağaçlar ve atölyenin mutfak kısmı bölgenin 
yakınında iş merkezi inşaatı çalışmalarını 
sürdüren firmaya bağlı bir ekip ve iş maki-
nalarınca yıkıldı ve kümeste bulunan 50 ka-

dar tavuskuşu, sülün ve güvercin katledildi.

Devlet Tiyatroları’nın 60 yıldır kullandığı, 
içinde tiyatro atölyelerinin, İrfan Şahinbaş 
Atölye Sahnesi, Stüdyo Sahne gibi sahne-
lerinin de yer aldığı Macunköy’deki arazile-

BÜLTEN ANKARA
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rine gece yarısı, 25-30 kişilik silahlı, satırlı 
bir grup ve dozerler, vinçler eşliğinde giren 
firma yetkilileri, bölgede tiyatronun ve do-
ğanın katledilmesine karşı nöbette bulunan 
İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi emekçilerini 
de tehdit ve darp ettikten sonra sabaha ka-
dar bölgede yıkım çalışmalarını sürdürdü.

Bölgede yapılan çalışmayla ilgili mahke-
menin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma 
kararına rağmen, bir gece baskınıyla, eş-
kıyalık ve mafya yöntemleriyle tamamen 
hukuksuz ve alenen suç teşkil eden bu 
baskın, zorbalığın geldiği boyutu da gözler 
önüne sermektedir.  Bu baskın ülkemizin 
her alanında yaşanmakta olan sürecin bir 
parçasıdır. Bugün ülkemizde doğaya, sa-
nata, insana dair ne varsa siyasal iktidar 
tarafından katledilmekte, parklar, tiyatrolar, 
ormanlar vb. tüm doğa, yaşam ve kültür 
alanları rant ve talan politikalarının aracı 
haline getirilmektedir.

Ülke genelinde plansız-programsız devlet 
eliyle yürütülen projelerde denetimsizlik 
ve mahkeme kararlarını hiçe sayan hukuk-
suzluklar yaşanmaktayken, doğasına sahip 
çıkmaya çalışan insanlar suçlu ilan edilip 
meydanlarda katledilirken, İrfan Şahinbaş 
Sahnesi özelinde yaşanan katliam; sınırsız 
iktidar hevesinin, hayatımızın tüm nokta-
larını tehdit ettiğini açıkça ortaya koymak-
tadır.

Silahlar, satırlar, tehditler eşliğinde İrfan 
Şahinbaş Atölye Sahnesi’ne yapılan bas-
kını, şiddetle kınıyor, mahkeme kararlarını 
dahi hiçe sayarak yapılan bu eşkıyalığın 
sorumlularının tespit edilip cezalandırılması 
için gereken sürecin acilen başlatılması 
gerektiğini kamuoyuna duyuruyoruz.

...yürütmeyi 
durdurma 

kararına rağ-
men, bir gece 

baskınıyla, eşkı-
yalık ve mafya 
yöntemleriyle 
tamamen hu-
kuksuz ve ale-
nen suç teşkil 

eden bu baskın, 
zorbalığın gel-
diği boyutu da 

gözler önüne 
sermektedir

Teknik Öğretmen ve 
Teknikerlerin 
Şantiye Şefliğine İptal

Teknik öğretmen ve teknikerlere şantiye 
şefliği yolunu açan yönetmelik maddesinin 
yürütmesi durduruldu.

Danıştay 6. Daire, Yapı Müteahhitlerinin 
Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki 
Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin 10 
maddesinin 1. fıkrasında yer alan “veya 
bunlara ilişkin teknik öğretmen veya 
tekniker” ibaresi, 14. fıkrasının tümü ile 
15. fıkrasının “ve teknik öğretmen unvanlı 
teknik personelin” ibaresinin yürütmesinin 
durdurulmasına, dava konusu edilen 
diğer madde ve ibareler yönünden ise 
yürütmenin durdurulması isteminin reddine 

oybirliği ile karar verdi.

TMMOB tarafından açılan davada;  16 
Aralık 2010 tarih 27787 sayılı Resmi 
Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye 
Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 
Yönetmeliğin” 1, 2, ve 5  (eksik düzenleme 
nedeniyle) 10. maddenin 1, 2, 5, 14 ve 15 
fıkralarının ve 10. maddenin 12. fıkrasında 
geçen “binanın kullanım amacına uygun 
olarak “ibaresi ile mühendis veya mimar 
arasındaki “veya” ibaresinin iptaline, 
öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar 
verilmesi istemiyle dava açılmıştı.

iMO ANKARA ŞUBESİ
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Teknik Öğretmen ve 
Teknikerlerin 
Şantiye Şefliğine İptal

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI‘NA

ANKARA  

Konu             : 17 Aralık 2013 tarih 28854 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu Kararı hk.

17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete‘de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı 
Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji 
Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası 
ve Şehir Plancıları Odası üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca idari ve mali denetim 
yapılacağına ilişkin karar yayımlanmıştır.

1954 tarihinde kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odaların kuruluş yasası 
olan 6235 sayılı Kanun‘a, 1982 Anayasası‘nın 135. Maddesindeki “kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşları”na dair düzenlemelere bağlı olarak 1983 yılında 66 ve 85 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle ek maddeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerde bir yandan 
meslek odalarına kamu tüzel kişiliği tanınırken diğer yandan meslek odalarının demokratik 
yönetimin vazgeçilmez unsuru olan baskı grupları içinde yer almalarından dolayı merkezi 
idarenin denetimi altına alma isteminin ağır bastığı görülmektedir. Olağanüstü dönemin 
ürünü olan ve demokratik esaslara aykırı olan bu düzenlemeler bugüne kadar hep tartışma 
konusu olmuştur. Bu tartışmalar 1995 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile bir nebze 
giderilmiştir. 1995 yılında TBMM‘de grubu bulunan tüm siyasal partilerin uzlaşması ile 
1980 darbesinin ürünü olan Anayasa‘nın 135. maddesindeki meslek kuruluşlarının siyaset 
yasağı kaldırılmış ve meslek kuruluşlarının mali ve idari denetimine ilişkin fıkra, “Bu 
meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla 
düzenlenir” biçimine dönüştürülmüştür. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, mali ve 
idari denetim konusunda merkezi yönetimin yetkisi vesayet denetiminden de daha dar 
kapsamda ele alınmıştır.

Anayasa‘daki bu değişikliğe bağlı olarak diğer meslek kuruluşlarına ilişkin yasalarda 
çeşitli değişiklik ve ek düzenlemelere gidilmiş olmasına karşın 6235 sayılı Yasa‘da bir 
değişiklik yapılmamıştır. 6235 sayılı Yasanın Ek-3 maddesinin gerekçesinde denetimin 

TMMOB'den İdari ve 
Mali Denetim Üzerine 
Yazı Gönderildi
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17 Aralık 2013 
tarihli Resmi 

Gazete‘de Türk 
Mühendis ve 
Mimar Oda-
ları Birliği‘ne 
bağlı Çevre 

Mühendisleri 
Odası, Elektrik 

Mühendisleri 
Odası, Harita ve 

Kadastro Mü-
hendisleri Oda-

sı, İç Mimarlar 
Odası, İnşaat 
Mühendisleri 

Odası, Jeofizik 
Mühendisleri 
Odası, Jeoloji 
Mühendisleri 

Odası, Makina 
Mühendisleri 

Odası, Mimarlar 
Odası, Pey-

zaj Mimarları 
Odası ve Şehir 

Plancıları Odası 
üzerinde Çevre 

ve Şehircilik 
Bakanlığınca 
idari ve mali 

denetim yapı-
lacağına ilişkin 

karar yayımlan-
mıştır.

iMO ANKARA ŞUBESİ
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ne şekilde yapılacağının da belirlenmesi öngörülmüş iken; “Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre, Odalar üzerinde 
ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ile tespit edilir” şeklinde sınırları çizilmemiş bir denetim yetkisi getirilmiş 
ancak otuz yıl zarfında hiçbir siyasal iktidar ilgili bakanlığın tespitine ilişkin bir Bakanlar 
Kurulu kararı almamıştır.

EK-3. maddede bu haliyle ve yasanın diğer maddelerinde de Bakanlığın Birlik ve Oda 
organlarının karar ve işlemleri üzerindeki tasarruflarının çerçevesi, sınırları ve usulleri 
belirlenmemiştir. Oysa Anayasa hükmü çok açık olup; idari ve mali denetime ilişkin 
kuralların “kanunla” belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yanında Anayasa Mahkemesi‘nin 
“merkezi idarenin meslek kuruluşlarının ‘işlemleri‘ üzerindeki yetkilerinin meslek 
kuruluşlarının özerkliğini ve bağımsızlığını ortadan kaldıracak nitelikte olamayacağı”na 
ilişkin kararları mevcuttur.

İdari vesayet yetkisi kural değil, bir istisnadır. Yani bütün işlem ve kararların Bakanlıkça 
incelemeye alınarak denetlenmesi gibi bir idari denetim söz konusu değildir. Konusunun 
ve usulünün mutlaka yasayla belirlenmesi gerekmektedir. Bir kez daha belirtmek gerekirse 
bu yetkiler ancak yasanın öngördüğü hallerde ve usullerde kullanılabilir. Ancak 6235 
sayılı Kanun‘da birlik ve odalar üzerinde Bakanlığın hangi usul ve esaslara göre denetim 
yetkisine sahip olduğuna ilişkin hiçbir düzenleme yer almamaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle,  TMMOB‘ye bağlı odaların idari ve mali denetimini 
yapacak Bakanlıkları belirlemek üzere Bakanlar Kurulu kararı alınarak, usulleri ve koşulları 
tarifleyen yasal düzenlemeler olmadan bu yetkinin kullanılması olanaklı değildir. İdari ve 
mali denetimin esas ve usulleri, kuralları kanunla belirlenmeden sadece Bakanlar Kurulu 
kararına dayalı olarak Bakanlıkça herhangi bir denetim yapılmasının Anayasa‘ya aykırı 
olacağı kuşkusuzdur.

Ayrıca, 17 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan bu Bakanlar Kurulu kararının iptaline yönelik 
Danıştay nezdinde dava açmış bulunuyoruz. Hukuk devleti ilkesi, bir konuda dava açılmış 
ise yargı kararının beklenmesini emreder. Yani, ortada bir yürütmenin durdurulması kararı 
yokken de idarenin dava sonucunu beklemesi ve karar verilinceye kadar idarenin karşı 
tarafa zarar vermemesi hukuk devleti ilkesine bağlılığın ve saygının bir gereğidir.

Sonuç olarak,  Bakanlığınız, Anayasa‘ya aykırı olarak Bakanlar Kurulu kararına dayanarak 
11 Odamız hakkında idari ve mali denetim yapamaz. Anayasa ve Yasa‘ya aykırı olarak 
alınmış Bankalar Kurulu kararının, yargı tarafından karar verilinceye kadar uygulamaya 
konulmamasının bağlı yetki ve hukuka saygının bir gereği olduğunu belirtir, tarafımıza 
bilgi verilmesini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet SOĞANCI
Yönetim Kurulu Başkanı
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Trt’nin Programına “Bay Mühendis” 
Talebi Basın Konseyi ve İnsan Hakları 
Kuruluna Şikâyet Edildi

TRT Diyanet TV’nin “Yeni Güne Merhaba” 
isimli programına Gıda Mühendisleri 
Odası’ndan, “bay mühendis” konuk tale-
bi üzerine cinsiyet ayrımcılığına yol açan 
uygulamasıyla ilgili olarak Basın Konseyi 
Yüksek Kurulu ve Ankara Valiliği İl İnsan 
Hakları Kurulu’na 17 Şubat 2014 tarihinde 
birer yazı gönderildi.

Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir ba-
sın açıklaması yaptı. Açıklamada “AKP 
Hükümeti’nin izlediği politikalarla siyaset-
çi-bürokrat işbirliğinin sonucu çocuk “ge-
lin” adı altında pedofilinin normalleştirildi-
ği, devlet eliyle aklanan kadın cinayetleri-
nin, tacizin ve tecavüzün katlanarak arttığı 
ve neredeyse olağan sayılır hale geldiği bu 
süreçte, kadını hiçleştiren bu politikalara, 
kader haline getirilen dayatmalara karşı 
durmak için, güçlü toplumsal ve sınıfsal 
temellere dayanan örgütlü mücadeleye ve 
örgütlü kadın mücadelesine her zamankin-
den daha çok ihtiyaç vardır” diye belirtildi.

Star Ve Haber Vaktim Gazetelerine 
Tekzip Gönderildi

12 Mart 2014 tarihli Star ve 13 Mart 2014 
tarihli Haber Vaktim gazetelerinde yer 
alan TMMOB’nin KONDA Araştırma ve 
Danışmanlık Şirketi’ne bir anket yaptırdığı 
ve anketten “3. Köprüye hayır” sonucu 
çıktığı şeklindeki haberler üzerine 20 Mart 
2014 tarihinde gazetelere tekzip gönderil-
di. Tekzipte “İstanbul’da yapımına başlanı-
lan 3. Köprüye ilişkin TMMOB’ye bağlı bazı 

odalarımızın İstanbul şubelerince açılmış 
iptal davaları söz konusu olup, dava açan 
odaların da habere konu bir anket çalışma-
sı bulunmamaktadır” diye belirtildi.

Opera Solistleri Derneği Tmmob’yi 
Ziyaret Etti

Opera Solistleri Derneği, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın Devlet Opera ve Balesi, 
Devlet Tiyatroları ve Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlükleri’ni kapatmaya yönelik ha-
zırladığı TÜSAK (Türkiye Sanat Kurumu) 
yasa tasarısına karşı destek istemek için 
TMMOB’yi ziyaret etti.

Disk-Kesk-Tmmob-Ttb: Faşizme Geçit 
Vermeyeceğiz!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 11 Mart 2014 
tarihinde HDP bürolarına yapılan saldırı-
larla ilgili ortak bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada “DİSK, KESK, TTB ve TMMOB 
olarak, halklarımızın kardeşliğine ve bir ara-
da yaşama irademize yönelik bu faşist sal-
dırıları protesto ediyor, kınıyoruz. Hükümeti 
bu tehlikeli gidişata karşı görevini yerine 
getirmeye ve yerel seçimlerin demokratik 
bir ortamda geçmesi için gerekli tedbirleri 
almaya çağırıyoruz” diye belirtildi.

Berkin’i Kaybettik
TMMOB Yönetim Kurulu başkanı Mehmet 

Soğancı Berkin Elvan’ın hayatını kaybetme-
si üzerine açıklama yaptı. Açıklamada “Gezi 
direnişinde kaybettiğimiz bütün gençle-
rimiz, bütün çocuklarımız gibi Berkin de 
şimdi kara boncuk gözleriyle bize bakıyor. 
Onlara eşit, özgür, demokratik bir Türkiye 
sözümüz var. Berkin’in anasının, babasının, 
ailesinin acısı bizim de acımız ve acımız 

BÜLTEN ANKARA
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GERÇEK

hiçbir şeyi affetmeyecek kadar büyük” diye 
belirtildi.

Teb-Tdb-Tmmob-Ttb-Tvhb-Tbb-Türmob: 
Akademik Meslek Örgütleri Hekimlik Ve 
Demokrasi Bildirgesi

Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri 
Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği 
ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği, 20 Mart 2014 tarihinde or-
tak bir basın toplantısı düzenleyerek, Gezi 
olayları sırasında verilen sağlık hizmetleri 
gerekçe gösterilerek, Ankara Tabip Odası 
ile Hatay Tabip Odası’nın Yönetim ve Onur 
Kurulları’nın görevden alınması talebi ile 
açılan davaya tepkilerini dile getirdiler.

Çankaya Belediye Başkan Adayı Alper 
Taşdelen Tmmob’yi Ziyaret Etti

Çankaya Belediye Başkan adayı Alper 
Taşdelen beraberindeki heyetle birlikte 24 
Mart 2014 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti. 
Ziyarette, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Züber Akgöl, Genel Sekreter Vekili 
H. Can Doğan, Yönetim Kurulu Saymanı 
Ayşegül Oruçkaptan, Yürütme Kurulu Üyesi 
Ayşe Işık Ezer, Yüksek Onur Kurulu üyesi 
Ümit Nevzat Uğurel ve Denetleme Kurulu 
üyesi A. Ülkü Karaalioğlu hazır bulundu.

Başbakanlık’a Mahkemelerce İptal 
Edilen Özelleştirme İşlemleri Soruldu

İptal kararı verilmiş özelleştirme işlem-
leri hakkında bugüne kadar mahkeme 
kararlarının uygulanıp uygulanmadığına 
ilişkin bilgi istemiyle 24 Mart 2014 tarihinde 
Başbakanlık’a yazı gönderildi.

TMMOB YK, İçmimarlar Odası’nı Ziyaret 
Etti

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, YK II. Başkanı Züber Akgöl ve 
Sayman Üye Ayşegül Oruçkaptan 25 Mart 
2014 tarihinde İçmimarlar Odası’nı yeni 
yerinde ziyaret etti. Görüşmede İçmimarlar 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent 
Tümer, II. Başkan Nilgün Çarkacı, Sekreter 
Üye Abdullah Alkan ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Ata Can Kale bulundu.

TMMOB Yürütme Kurulu Petrol 
Mühendisleri Odası’nı Ziyaret Etti

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, YK Sayman Üyesi Ayşegül 
Oruçkaptan, Genel Sekreter Vekili H. Can 
Doğan ve Yürütme Kurulu Üyesi Ayşe 
Işık Ezer 28 Mart 2014 tarihinde Petrol 
Mühendisleri Odası’nı yeni yerinde ziya-
ret etti.  Görüşmede;  Petrol Mühendisleri 
Odası Başkanı Mehmet Kul, Oda Başkan 
Vekili Mehmet Çelik, Genel Sekreter Ezgi 
Özkılıç, Sayman Vedat Kaplan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Yüksel Kurt, Ceren Arslan ve 
Emre Özgür bulundular.

iMO ANKARA ŞUBESİ
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Bütünşehir yasası: Arazi, zenginlik, yetki 
transferi

30 Mart seçim sonuçlarını etkileyen 
Bütünşehir Yasası seçimlerle birlikte fiilen 
devreye girmiş oldu. Yasanın en önemli 
etkilerinden kapatılan beldelerde iktidar 
olma şansı bulan küçük siyasi partilerin 
oylarının AKP ve MHP’ye kayması oldu. 
30 Mart’ta yürürlüğe giren Bütünşehir 
Yasası ile toplamda 30 ilin sınırları beledi-
ye sınırı oldu. Nüfusun %75’inin yaşadığı 
bütünşehirlerde belde belediyeleri kapa-
tıldı, köyler mahalle oldu, il genel meclisi 
seçimleri yapılmadı. Yasa ile kamu yatırım 
ve hizmetlerinin, halkın ortak varlıklarının 
dağıtım kararı valilerde toplanacak. Köylere 
ahır-kümes yasağı gelecek, köylü vergiyle 
tanışacak. 31 Mart 2014 – sendika.org

Enerji Bakanı Taner Yıldız: Trafoya kedi girdi
Enerji Bakanı Taner Yıldız, yerel seçim-

lerin yapıldığı 30 Mart’ta yaşanan elektrik 
kesintileriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan 
Yıldız ‘Espri yapmıyorum trafoya kedi girdi. 
Bu ilk kez yaşanmadı. Bunu seçime bağla-
mak yanlış’ dedi. 2 Nisan 2014 – Hürriyet 

ÖSYM ‘cevap kağıdı’ yerine optik kağıt-
ları yayınladı

ÖSYM, doğru ve yanlış yanıtların kont-
rolü için her adaya ait optik sınav kâğıdını 
internette yayınladı. Soruları ve cevapları 
gizli tutan ÖSYM’nin puan hesaplamala-
rına adayların sadece hangi soruda hangi 
şıkkı işaretlediğini bakarak itiraz etmesi ise 
mümkün görünmüyor... ÖSYM’ye yapılacak 
itirazların bedelinin de 50 TL olması tepki 
topluyor. 2 Nisan 2014 – Radikal

Maslak 1453’te dejavu!
Danıştay, Fatih Ormanı’nın yanı başında 

yükselen Ağaoğlu’nun Maslak 1453 proje-
siyle ilgili imar planı değişikliğini durdurdu. 
Emlak Konut’tan jet yanıt geldi: “O dava 
2011’de yapılan imar planı değişikliğiyle 
ilgili. İnşaat ise 2012’de çıkan yeni revi-
ze imar planına göre yürüyor.” Ağaoğlu, 
2010’da imar planı iptal edildiğinde, “İptal 
edilen 2010 imar planı, biz inşaatı 2011’de 
yapılan revize imar planına göre yapıyoruz” 
demişti. 2 Nisan 2014 - Radikal

Emniyet’ten Ankaralı’ya ‘eylem olabilir’ 
zulmü

Ankara Emniyeti, YSK’nin olduğu 
Mithatpaşa Caddesi’ni “eylem olabilir” di-
yerek trafiğe kapattı, trafik felç hale geldi. 
3 Nisan 2014 – sendika.org

TIR’ları durduran savcıdan Başbakan’a 
suç duyurusu

Adana’da Milli İstihbarat Teşkilatı’na 
(MİT) ait olduğu iddia edilen tırların dur-
durulup aranmasıyla ilgili soruşturmayı 
yürüten Cumhuriyet Savcısı Aziz Takçı, 
Başbakan Erdoğan hakkında suç duyuru-
sunda bulundu. 3 Nisan 2014 – Cumhuriyet

İlkokullarda ‘mescit’in önü açıldı
Eylül 2013’te lise binalarında mescit açıl-

masına izin veren Milli Eğitim Bakanlığı, 
ilkokullarda da mescit açılmasının önünü 
açtı. 4 Nisan 2014 – Radikal

Erkekler Mart’ta 24 kadın öldürdü
Bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, 

haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği 
haberlere göre, erkekler Mart’ta 24 kadın 
öldürdü; iki kadına tecavüz etti; 54 kadına 
şiddet uyguladı / yaraladı; iki kadını taciz 
etti. 4 Nisan 2014 – bianet
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Sulak alanlar artık korumasız
Hükümet Sulak Alanlar Yönetmeliği’ni sil 

baştan değiştirdi. Sulak alanlar “önemli” ve 
“önemsiz” gibi bir ayrıma tabi tutuluyor. 
Taşocakları ve hidroelektrik santral proje-
leri gibi faaliyetlerde ÇED süreci, usul ve 
esaslarını bakanlığın belirleyeceği tek bir 
raporla sınırlandırılarak devre dışı bırakılı-
yor. Yönetmelik İstanbul’daki 3. Havalimanı 
Projesi’nin önündeki engelleri de kaldırıyor. 
5 Nisan 2014 - Cumhuriyet

15 yıldır Demirkuyu Köyü’nün suyu yok: 
Parasını aldılar suyu getirmediler

Silvan’ın Demirkuyu Köyü’ne bağlı 
Boğazova Mezrası’nda yaşayanlar 15 yıldır 
su çilesi çekiyor. Köylere Hizmet Götürme 
Birliği tarafından yapılması gereken su 
projesinin yarıda kesildiği belirten köylüler, 
müteahhit ve Kaymakamlık yetkililerinin 
verilen ödeneği alıp, projeyi yarım bırak-
tıklarını söyledi. Silvan Kaymakamı Berkan 
Sönmezay ise, köylülerin boruları tahrip 
ettiğini ileri sürdü. 5 Nisan 2014 – DİHA

AKP’nin Belediye Başkanı’ndan açıkla-
ma:”Kadınlara görev vermeyeceğim”

Bingöl’de 30 Mart’ta Belediye Başkanı 
olarak seçilen AKP’li Yücel Barakazi’nin ilk 
açıklamaları “kadınlara görev vermeyece-
ğiz” oldu. Bu ifadeleri kendi grubunda isti-
fayı getirdi. 7 Nisan 2014 - muhalefet.org

Kask numarası belli, 10 aydır bulunamıyor!
Gezi olayları sırasında Koray Kırcaoğlu’nu 

sığındığı rezidansta silah kabzası, cop ve 
tekmelerle döven polislere, kamera kaydına 
rağmen işlem yapılmadı. 7 Nisan 2014 – 
Radikal

Türkiye itiraf etti: Reyhanlı’yı El Kaide 
yaptı!

Reyhanlı’da yaşanan patlamaları El 
Kaide’nin üstlenmesinde sonra AKP durumu 
inatla inkar etmiş, dönemin İçişleri Bakanı 

Muammer Güler, ‘örgütle ilgisi yok’ demişti. 
AGİT toplantısında ise, Büyükelçi İldem ko-
nuşmasında Reyhanlı saldırısını El Kaide’nin 
yaptığını itiraf etti! 7 Nisan 2014 - soL

Palalı hakkındaki karar geri alındı
Mahkeme bugünkü duruşmada, Gezi 

Parkı olayları sırasında Beyoğlu’nda ban-
kacı E.Y. adlı kadının kalçasına palayla 
vurduğu iddia edilen sanık Sabri Çelebi 
hakkında zorla getirme ve yakalama kararı 
çıkardı. Sanık Sabri Çelebi ise, öğleden 
sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet 
Sarayı’na gelerek hakime ifade verdi. 27. 
Sulh Ceza Mahkemesi de, sanık Çelebi hak-
kındaki yakalama ve zorla getirme kararını 
kaldırdı. 8 Nisan 2014 – DHA

Gökçeada’nın ucubesine yıkım yolu
Gökçeada’nın tarihi Rum köyü 

Bademli’de inşaatına başlanıldığından bu 
yana gündemde olan Masi Otel’e hukuk 
yolları kapandı,  otele yıkım yolu göründü. 
8 Nisan 2014 – Radikal

Dicle Nehri üzerinde HES’e onay
Dicle Nehri üzerine kurulması planla-

nan 3 adet HES projesine Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu tarafından onay veril-
di. 8 Nisan 2014 - Evrensel

Telefon dinlemeleri için önemli karar
Danıştay, TELKODER tarafından açı-

lan davayı haklı buldu. Danıştay sadece 
mahkemelerin izin verdiği telefonla-
rın TİB’e gitmesi için yolu açtı. Serbest 
Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği 
(TELKODER)’in Danıştay’da açtığı davada, 
haberleşme mahremiyetinin korunması 
açısından çok değerli bir yürütmeyi dur-
durma kararı alındı. Geçen yıl BTK (Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından 
alınan bir karar, tüm telefon konuşmala-
rının TİB’e gönderilmesini gerektiriyor-
du. TELKODER’in açtığı dava sonunda 
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Danıştay, bu kararın yürütmesini durdurdu 
ve sadece mahkemelerin izin verdiği tele-
fonların TİB’e gitmesi için yolu açtı. 9 Nisan 
2014 – gerçekgündem.com

Kamera oyunu: Mağdursan yok, sanık-
san var!

Emniyet, Gezi eylemleri sırasında kafası-
na isabet eden biber gazı kapsülü nedeniy-
le yaralanan Dilan Dursun soruşturmasına 
göndermediği görüntüleri, göstericilerin 
sanık olarak yargılandığı davaya gönderdi. 
9 Nisan 2014 – Hürriyet

Cinsel saldırı 13 yaşındaki çocuğu etki-
lememiş!

Diyarbakır’da 13 yaşındaki kız öğrencisine 
otomobilinde cinsel istismarda bulunurken 
polis tarafından yakalanan 39 yaşındaki 
öğretmen S.C.’nin yargılandığı mahkemeye 
Dicle Üniversitesi Heyeti’nce gönderilen 
raporda, mağdurun cinsel saldırı nedeniyle 
beden ve ruh sağlığının bozulmadığı belir-
tildi. 9 Nisan 2014 – DHA

Asbest’i okul bahçesinde bile kullanmışlar
Çanakkale Çan İlçesi’ne 10 kilometre 

uzaklıktaki Duman Köyü’nün yollarının ve 
okul bahçesinin, kanserojen madde içer-
diğinden dolayı yasaklanan asbest içeren 
malzeme ile döşendiği ortaya çıktı. 9 Nisan 
2014 – Evrensel

TEKEL korkusu Yatağan işçileri’ne 
Ankara’yı yasaklattı!

Özelleştirmeye karşı mücadele eden 
Yatağan İşçileri’nin Ankara’ya gidişi en-
gellendi. Yasaklama kararı, Başbakan 
Erdoğan’ın Gezi direnişindeki “TEKEL 
korkusu”nu akıllara getirdi. 9 Nisan 2014 - 
muhalefet.org

800 yıllık kiliseye prefabrik ev
Kiliseden camiye çevrilen Vefa’daki Molla 

Gürani Camisi’nde tarihin izleri siliniyor. 

Papaz odası tuvalet oldu, kapılar sütunlar 
betonla kapatıldı, girişe prefabrik ev yapıl-
dı. 9 Nisan 2014 – sendika.org

İşte bakanlığın Gezi raporu
Gezi Parkı’nın çevreciler ve marjinaller 

tarafından işgal edilerek devlete karşı suç 
işlendiğinin iddia edildiği raporda, vali, em-
niyet müdürü ve emniyet görevlileri için ön 
incelemeye gerek görülmediği kaydedildi. 
10 Nisan 201 – Milliyet

Tam Gün Yasası’na yürütmeyi durdurma 
kararı

Anayasa Mahkemesi, Tam Gün 
Yasası’ndaki 14 ve 19. Maddelerinin yürüt-
mesini durdurdu. Öğretim üyesi olan dok-
torlara özel sektörde çalışma yolu açıldı. 9 
Nisan 2014 - T24

9997, 9998, 99 milyon 999!
Yolsuzluk operasyonları sırasında adı 

geçen Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet 
Vakfı’na(TÜRGEV) yurtdışından 99 mil-
yon 999 bin 990 Amerikan Doları para 
geldiği doğrulandı. CHP milletvekili Metin 
Lütfi Baydar’ın TÜRGEV’e bağış yapan 
gerçek veya tüzel kişilere ilişkin verdi-
ği soru önergesini yanıtlayan Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultu-
sunda TÜRGEV’e yurtiçinden 29 milyon 
lira, yurtdışından ise 99 milyon 999 bin 
990 ABD doları bağış ve yardım yapıldığını 
açıkladı. 10 Nisan 2014 – muhalefet.org

Yol Açmak İçin Ağaç Kıyımı
Bolu Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tara-

fından Gölcük Tabiat Parkı’nın girişine ikin-
ci bir yol açmak için iş makineleriyle onlar-
ca ağaç kesildi. 10 Nisan 2014 - Birgün

Kamuda görevden alma depremi
Kamuda 17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk 

Operasyonu’nun ardından başlayan gö-
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revden alma ve atama rüzgarı bugün de 
devam etti. Bugünkü görevden almaların 
kamu kurumlarının beyni niteliğindeki bilgi 
işlem dairelerinde olması dikkat çekti. 16 
Nisan 2014 – Hürriyet

‘Ak Parti’de organ milliyetçiliği yapılıyor’
AKP MKYK’dan istifa eden görme engelli 

eski milletvekili Lokman Ayva, “belediye 
meclislerinde engellilere yeteri kadar yer 
verilmedi. Parti içinde ‘organ milliyetçiliği’ 
başladı” dedi. 16 Nisan 2014 - Radikal

Polis yurttaşın ayağına sıkıyor
Gezi olaylarında polisin orantısız müda-

halesine bir kanıt daha. Polisin Gezi gös-
tericileri aleyhine yolladığı görüntülerden, 
eylemle ilgisiz bir vatandaşın gaz fişeğiyle 
hedef alınarak vurulma anı çıktı. 16 Nisan 
2014 – gerçekgündem

Ölmesi Mi Gerek?
2014 yılının ilk 100 gününde 61 kadın şid-

det sonucu yaşamını yitirirdi. Sadece Nisan 
ayının ilk 11 gününde şiddet sonucu ölen 
kadın sayısı ise 11 oldu. Güvenlik ve yargı-
daki boşluk ve hukukun engellenmesi, bu 
sayıyı her geçen gün korkutucu boyutlara 
sürüklüyor. 16 Nisan 2014 – muhalefet.org

Akdeniz foklarına dolgu liman tehdidi
Mersin Silifke’de Akdeniz foklarının üre-

me ve barınma alanı mağaralar, yapılan 
liman dolgusu için kayalarla kapatılıyor. İlk 
yavru fok ölümü gerçekleşti. 16 Nisan 2014 
– sendika.org

Berkin’de de ‘Yok’ denilen kayıtlar çıktı

İstanbul ’daki Gezi Parkı eylemleri sırasın-
da başından gaz fişeğiyle vurulan ve 269 
gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki 
Berkin Elvan’la ilgili soruşturma kapsamın-
da sorulan ve aylar önce “arşivimizde bu-
lunmamaktadır” denilen kamera görüntüle-

ri gün yüzüne çıktı. O gün Okmeydanı’nda 
görev yapan bir TOMA’ya ait kamera kaydı 
dosyaya girdi. Bu görüntülerin, Elvan’ın 
vurulmasından yaklaşık altı saat sonrasına 
ait görüntüleri içerdiği kaydedildi. Şimdi 
avukatlar görüntülerin güncel saatini be-
lirlemek ve şüpheli polisleri saptayabilmek 
için çabalıyor.  17 Nisan 2014 – Radikal

Robovski eylemindeki ‘Katil Erdoğan’ slo-
ganına para ve hapis cezası

Muğla’da bir eylem sırasında “Katil Erdo-
ğan” sloganı attıkları iddiasıyla Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından dava edi-
len iki öğrenciye 7 bin 80 lira para cezası, 
beş öğrenciye ise 11 ay 20 gün hapis cezası 
verildi. 17 Nisan 2014 – Radikal
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İMO’DA BÖCEK BULUNDU
İMO’da böcek bulunmasıyla ilgili olarak 

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
tarafından 30 Ocak 2014 Perşembe günü 
açıklama yapıldı. Açıklamada “son birkaç 
yıldır meslek odalarına dönük mevzuat de-
ğişiklikleri kamuoyunun bilgisi dahilindedir. 
Siyasi iktidar meslek odalarını güçsüzleş-
tirmek, ekonomik açıdan zayıflatmak, üye-
siyle bağlarını kopartmak için mevzuatta 
köklü değişiklikler gerçekleştirmiştir. Bütün 
bu değişiklikler odaların yasal anlamda 
elini kolunu bağlamaya dönük girişimlerdir. 
Ancak bu kez yasal olmayan bir uygula-
mayla karşı karşıya bulunduğumuz açığa 
çıktı ki, bu, bizleri ülkemiz adına kaygılan-
dırmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
gizli kapaklı, yasal olmayan hiçbir uygula-
ması, gündemi, ajandası yoktur. Bu olay, 
Türkiye’nin bir ayıbı olarak tarihteki yerini 
alacaktır” diye belirtildi.

MÜHENDİSLER MAĞDUR EDİLİYOR
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 

Kurulu, Kamu İhale Kanunu’nda gerçek-
leştirilen değişiklikle ilgili 7 Mart 2014 
tarihinde açıklama yaptı. Açıklamada “mü-
hendisler ve mimarlar kamu ihalelerine 
girerken daha önce yaptıkları denetim faa-
liyetleri nedeniyle edindikleri İş Denetleme 
Belgeleri’nin, belgenin alımından itibaren 
ilk beş yıl 1/5’ini, sonrasında da tamamını 
kullanabilirken, değişiklikle beş yıl süre ke-
sintisiz hale getirilmiştir. Yani mühendisler 
ve mimarlar bu değişiklikle, İş Denetleme 
Belgeleri’nin tamamını değil, sadece 1/5’ini 
kullanabilecektir. Bu değişikle, kamu ihale 
sisteminin temel ilkesi olan eşitlik ve adalet 
bir kez daha derin yara almış, mühendisler, 
mimarlar ihale sisteminin dışına itilmiştir. 
Ne yapılmak istendiği açıktır. Siyasi iktidar 
meslektaşlarımızı sistemin dışında tutarak, 

müteahhitliği salt bir sermaye organizasyo-
nu haline getirmektedir. Yolsuzluklar ko-
nusunda kamuoyunda oluşan hassasiyetin, 
kamu ihale sistemine ilişkin tartışmaları da 
içerecek şekilde kamusal bir bilince kavuş-
masına dönük beklentimizi kamuoyuyla 
paylaşıyor ve meslektaşlarımızı mağdur 
eden düzenlemenin derhal geri çekilmesini 
istiyoruz” diye belirtildi.

8 MART KUTLU OLSUN!
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 

Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayı-
sıyla bir açıklama yaptı. Açıklama “Ne yazık 
ki, mesleğimizin uygulama alanları erkek 
egemenliğindedir ve kadın meslektaşları-
mız bırakalım sağlıklı koşullarda çalışmayı, 
işe girme noktasında bile ayrımcılıkla karşı 
karşıya kalmaktadır. Halen iş ilanlarında 
“erkek mühendis aranıyor” notlarını gör-
mek mümkündür. Kaldı ki, kadınlar inşaat 
mühendisliğini seçmekten bile imtina et-
mektedir. Şantiyeler neredeyse kadından 
arındırılmış, “kurtarılmış” alanlar olarak 
görülmektedir. Eril dilin ve ilişkilerin hâkim 
olduğu inşaat sektöründeki kadın meslek-
taşlarımız, bir de inşaat mühendisliğinin 
“erkek” mesleği olduğu algısıyla mücadele 
etmek zorunda bırakılmaktadır. İnşaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, kadın-
ların ayrımcılığa, sömürüye, tacize, şiddete 
karşı sürdürdüğü mücadelesini destek-
lemekte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
dayanışma ruhuyla kutlamaktadır” diye 
belirtildi. 

YİNE BİR İŞ CİNAYETİ 
İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul’da 

iş cinayetine kurban giden üyemiz Ünal 
Barış Coşkun ile ilgili 11 Mart 2014 tarihinde 
bir açıklama yaptı. Açıklamada “İstanbul 
Üsküdar’da özel bir sağlık merkezi inşaa-
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tında meydana gelen iş kazasında ne yazık 
ki genç bir üyemiz hayatını kaybetti. 23 
yaşındaki üyemiz Ünal Barış Coşkun, inşa-
atın 5. katından düşerek can verdi. İş kaza-
larının nedenini, kaynağını ve sorumlularını 
biliyoruz. İş kazalarının vebali siyasi iktida-
rın üstündedir. Birinci derecede sorumluluk 
iktidarın kendisindedir. Artık kamuoyu 
hamaset duymak istememekte, önlem alın-
masını ve kazalar neticesinde sorumluların 
hesap vermesini talep etmektedir. İnşaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak, 
üyemizin ölümünden derin ve tarifsiz bir 
acı duyduk. Ünal Barış Coşkun’un ailesine, 
yakınlarına,  meslektaşlarına, inşaat mü-
hendisliği camiasına baş sağlığı diliyoruz” 
diye belirtildi. 

BERKİN ELVAN’I KAYBETTİK 
SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu, Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgi-
li 11 Mart 2014 tarihinde açıklama yaptı. 
Açıklamada “Gezi Parkı eylemleri sırasında 
başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle 
yaralanan berkin Elvan 296 gün sonra ara-
mızdan ayrıldı. Eylemlerle doğrudan ilgisi 
yoktu; ekmek almak için evinden çıkmıştı, 
polisin hedef gözeterek ateş açması sonu-
cu başından yaralandı, uzun süre hayata 
tutundu, bütün tıbbi müdahaleler sonuçsuz 
kaldı, 15 yaşındaki bir çocuk hayata göz-
lerini yumdu. Genç ölümler diyarı Türkiye, 
çocuk ölümlerine de tanık olmaya başladı. 
Uğur Kaymaz’dan Berkin Elvan’a, Türkiye 
çocuk ölümlerine sebep olmanın utancını 
taşıyor. Kim tetiği çekti, kim azmettirdi, 
kim “polise emri ben verdim” dedi? Kim 
“polisimiz destan yazıyor” diyerek ölümleri 
meşrulaştırdı?” diye belirtildi.

İLETİŞİM VE HABER ALMA 
ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE!

İnşaat Mühendisleri Odası, sosyal payla-
şım ağı Twitter’ın yasaklanması nedeniyle 

21 Mart 2014 tarihinde açıklama yaptı. 
Açıklama “bir ülkede demokrasinin geliş-
mişliği, iletişim ve haber alma özgürlüğü 
ile doğrudan ilintilidir. Bir süredir devam 
eden baskıcı, otoriter uygulamalar sos-
yal paylaşım ağının yasaklanmasıyla bir 
başka boyuta geçmiştir. Türkiye gitgide 
içine kapanmakta, dünyadan kopmakta, 
demokratik hak ve özgürlükler askıya alın-
maktadır. Dünya ölçeğinde sosyal paylaşım 
ağına yasak getiren ikinci ülke olmanın 
ayıbı hükümetin üzerindedir. Bir an önce 
bu ayıptan dönülmeli, Twitter üzerindeki 
yasak kalkmalıdır. Aksi takdirde hükümetin 
bu yükü taşıması mümkün olmayacaktır” 
diye belirtildi. 

DEMİRYOLLARINDAKİ ALTYAPI 
EKSİKLİĞİ KAZALARA DAVETİYE 
ÇIKARMAKTADIR

İnşaat Mühendisleri Odası Mersin’de 
meydana gelen tren kazası ile ilgili 21 Mart 
2014 tarihinde açıklama yaptı. Açıklamada 
“Adana-Mersin demiryolunda meydana 
gelen kazada ne yazık ki 10 vatandaşımız 
hayatını kaybetti, beş vatandaşımız da 
yaralandı. Kazada yakınlarını kaybeden 
ailelere sabır, yaralılara şifa diliyoruz. Bu 
vahim olay kamuoyunun dikkatini bir kez 
daha demiryolu taşımacılığı üzerine çekti. 
Demiryollarında kazalara davetiye çıkaran 
altyapı eksikliği bulunmaktadır ve bu iddia 
kurumda örgütlü sendikalar ve meslek 
odaları tarafından sık sık gündeme taşın-
maktadır.  Ulaştırma Bakanlığı anlaşılmaz 
bir biçimde eksiklikleri gidermek, sorunları 
çözmek doğrultusunda kayda değer, sonuç 
değiştirici adım atmamaktadır” diye belir-
tildi.

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ CİNAYETİ!
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 

Kurulu, Üçüncü Boğaz Köprüsü’nde mey-
dana gelen kazayla ilgili 7 Nisan 2014 
tarihinde bir açıklama yaptı. Açıklamada 
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“İstanbul’a yapılan Üçüncü Boğaz Köprüsü 
inşaatı sırasında meydana gelen kazada 
üç işçi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 
işçiler Lütfi Bulut, Yaşar Bulut ve Kahraman 
Baltaoğlu’nun ailelerine baş sağlığı ve sabır 
diliyoruz. İş cinayetlerinin son dönemde 
gözle görülür artmasının tesadüf olmadığı-
nı belirtmek istiyoruz. Özellikle inşaat işko-
lunda taşeronlaşmanın geldiği boyutun, iş 
kazalarındaki artışın temel nedeni olduğu, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği bağlamında ya-
pılacak harcamaların maliyet artıcı unsur 
gibi görülmesinin kazaları tetiklediğini, 
iş güvenliğinin temel kabullerinin uygu-
lanmasının yerine mukadderatçı yaklaşım 
sergilendiğini kamuoyunun dikkatine su-
nuyoruz. Bu yaklaşım devam ettiği sürece, 
Türkiye’nin, iş kazalarındaki dünya üçüncü-
lüğü ve Avrupa birinciliği değişmeyecektir” 
diye belirtildi.

ORMANLARIMIZ TEHLİKE ALTINDA
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 

Kurulu, Orman Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği ile ilgili 19 Nisan 2014 tarihinde 
açıklama yaptı. Açıklamada “anlaşılan o 
ki HES’lerle yok edilen ormanlar, Üçüncü 
Boğaz Köprüsü ile katledilen yeşil alanlar, 
Atatürk Orman Çiftliği’nde kesilen ağaçlar 
siyasi iktidarı ikna etmemiş, topyekûn bir 
“orman temizliği” için start verilmiştir. 
Hükümet tez elden yönetmelikleri geri 
çekmeli, toplumun tüm örgütlü kurumlarını 
çalışmalara katarak ormanları çoğaltacak, 
doğanın dengesini koruyacak uygulamalar 
için çalışma başlatılmalıdır” diye belirtildi. 

1 MAYIS ÖZGÜRLÜĞÜN VE 
DEMOKRASİNİN SİMGESİDİR

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu’nun 1 Mayıs dolayısıyla 29 Nisan 
2014 tarihinde açıklama yaptı. Açıklamada 
“Yüzyılı aşkın süredir tüm ezilenlerin 
mücadele ve dayanışma günü olarak 
kabul edilen 1 Mayıs, 2014’te de tarihsel 

anlamına uygun olarak kutlanacaktır. Bütün 
demokratik ülkelerde bayram havasında 
geçen ve tek bir insanının bile burnunun 
kanamadığı 1 Mayıs, Türkiye gibi otoriter 
ülkelerde ne yazık ki toplumsal gerginliğe 
vesile olmaktadır. İnşaat Mühendisleri 
Odası olarak, siyasi iktidara 1 Mayıs 
üzerindeki bütün yasakları kaldırması 
çağrısında bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi üyelerimiz, üst birliğimiz olan 
TMMOB’nin tüm ülke sathında göstermiş 
olduğu yerlerde ve İstanbul’da tarihi anlamı 
olan Taksim Meydanı’nda yerini alacak, 
inşaat mühendisleri 1 Mayıs’ı coşkuyla 
kutlayacaktır”

 

  

BÜLTEN ANKARA
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AHMET KAYA/BİR 
EKSİĞİZ

16 Kasım 2000’de 
‘sabah 4’te yağmurlarla, 
sürgünlere uğurlanan’ 
sesimizi yitirdik. Aradan 
geçen 14 yıla rağmen 
sevenleri de, dostları da 
unutmadı Ahmet Kaya’yı. 
Şimdi ise 23 sanatçı 
dostunun sesinde yeniden 
hayat buldu türküleri. 
İki cd’den oluşan ve 
Hayko Cepkin’den Bülent 
Ortaçgil’e Zuhal Olcay’dan 
Moğollar’a kadar pek 
çok sanatçının sesini 
kattığı albüm Mart ayında 
sevenleriyle buluştu.

Aylin Aslım
Aynur 
Bülent Ortaçgil 
Hayko Cepkin
Leman Sam 
Moğallar
Niyazi Koyuncu & Okan 
Bayülgen 
Sezen Aksu
Teoman 
Yaşar Kurt 
ve birçok sanatçı 
Ahmet Kaya türkülerini 
seslendirdi.

HIRSIZ VE BURJUVA
HÜSNÜ ARKAN/ROMAN
KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ
Hüsnü Arkan’ın yeni 
romanı Hırsız ve Burjuva 
raflardaki yerini aldı. 
Eseriyle ilgili “burjuva 
hırsızdır ve miras 
hukuku bunu korumanın 
yoludur” diyen Arkan 
kitabın ‘manidar’ olan 
isminin ise yaşadığımız 
süreçten çok daha önce 
belirlendiğini vurguluyor. 
12 Eylül 1980 günü, 
muhasebeci bir babayla 
öğretmen bir annenin 
oğlu olarak doğan Evren, 
çöplüklerden geçinen 
Ruhan, Evren’in hayallerini 
süsleyen bar kadını 
Gülgün, oturdukları yoksul 
mahalle, hırsız İsmail, iş 
bitirici Hadim Bey, büyük 
ekonomik fırtınalarda bile, 
şansının ve Hadim Bey’in 
yardımıyla kayığını sakin 
bir limana ulaştırmayı her 
zaman başaran Mubah 
Şirketler Grubu’nun 

patronu kadın düşkünü 
Eyüp ve bütün bu kişileri 
hırsızlık bağlamında 
birbirine bağlayan, 
trajik bir sona götüren 
rastlantılar. Belirgin 
olan tek şeyin belirsizlik 
olduğu, özgürlüğe 
sınırların konulduğu bir 
çağda, çağdaş bir isyan, 
Hırsız ve Burjuva.

ŞİİR SOKAKTA
ACHİM WAGNER
NİKA YAYIN/FOTOĞRAF-
ALBÜM
Achim Wagner 1967 
yılında, Almanya’nın 
güneydoğusundaki 
Coburg kentinde doğdu. 
2009’da Kunstsiftung 
Nordrhein-Westfalen’den 
aldığı altı aylık bursla 
İstanbul’a geldi. Wagner’in 
Türkiye macerası böyle 
başladı. Achim Wagner, 
edebiyat çalışmalarının 
yanı sıra fotoğrafçılıkla 
da ilgileniyor. Wagner’in 
ilk kişisel fotoğraf sergisi, 
2012 yılında ODTÜ’de 
düzenlendi. Şiir Sokakta 
fotoğraf albümünde 

yer alan fotoğraflar, Şiir 
Sokakta dalgası olarak 
başlayan ve pek çok yeri 
kaplayan dalga içerisinde, 
Wagner’in çektiği renkli 
karelerden oluşuyor.

BİR ŞEHRİ YOK ETMEK
EMİNE UŞAKLIGİL
CAN YAYINLARI/
İNCELEME
Yerel seçimler ülke 
gündeminde ki tazeliğini 
korurken, bir şehre ve 
onun hakkında asıl karar 
vermesi gerekenlere dair 
bir inceleme bir şehri 
yok etmek. Kentlerimizi 
yaşam alanlarımız olarak 
değil rant araçları olarak 
gören düşünce yapısını 
ayrıntılarıyla inceleyip 
eleştiren bir kitap. 
“Yaşam alanlarımızı, 
evlerimizi, sokaklarımızı, 
mahallelerimizi, 
şehirlerimizi savunmak, 
karamsarlığa kapılıp teslim 
olmaktan çok daha zor. 
Ama emin olun hepimiz 
teslim olmanın insanı yiyip 
bitiren öfkeye bulanmış 
hüznü yerine, mücadele 
halinin neşesini hak 
ediyoruz. “

iMO ANKARA ŞUBESİ / MÜHENDİS ANLAR
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YAŞADIKLARIMIZ KÖMÜR KARASI KADAR KARA GÜNLERDİR 
Kamuoyuna;

Ruhsat hukuku Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) ait olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından hizmet alım 
yolu ile işletilen Manisa İli Soma İlçesi Eynez mevkiinde bulunan yeraltı kömür ocağında, 13 Mayıs 2014 Salı günü 
saat 15:10 civarında meydana gelen olay sonucunda aralarında 5 maden mühendisi meslektaşımızın da bulunduğu 
yüzlerce maden emekçisinin yaşamını yitirdiği bir facia yaşanmıştır. Ülke olarak acımız çok büyüktür. Bu kazada 
yaşamlarını kaybedenleri saygıyla anıyor, ailelerine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yaralı olarak kurtulan 
canlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Odamız uzmanları tarafından faciayla ilgili olarak yapılan tespitler aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir.
-Kazanın meydana geldiği yer altı kömür ocağında 3 vardiya halinde çalışma yapılmaktadır.
-Vardiyalarda yaklaşık 800 işçi ve toplamda da yaklaşık 3.000 işçi çalışmaktadır.
-Kazanın olduğu 13.05.2014 08:00 / 16:00 vardiyasında yaklaşık 787 işçi yeraltında tertip edilmiştir.
-Ocakta göçertmeli ve dönümlü uzun ayak yöntemi ile üretim yapılmaktadır.
-Faciayı tetikleyen yangın ocak hava girişinde meydana gelmiştir.
-Heyetimiz tarafından yangını tetikleyen neden olarak kamuoyuna duyurulan trafo patlamasının doğru olmadığı 

tespit edilmiştir. Ölümlerin büyük bir kısmı kömürün oksidasyonu nedeniyle oluşan karbonmonoksit zehirlenmesi 
sonucu oluşmuştur.

-Ocak havalandırması mekanik havalandırma ile sağlanmaktadır.
-Facia sonrası kurtarma operasyonunda ciddi bir organizasyon bozukluğu yaşanmış ve bununla ilgili olarak odamız 

müdahalede bulunmuş gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
-İşveren şirket, ruhsat sahibi ve ilgili devlet kurumları tarafından etkin denetimler sağlanamamış ve gerekli 

sonuçlar elde edilememiştir.
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, işçi ölümlerinin, meslek hastalıklarının önlenmesinde tek başına 

yeterli olmadığı bu facia ile bir kez açığa çıkmış ve bu facia fiili olarak yasanın iflasının kanıtı olmuştur. Facianın 
gerçekleştiği işyerinde çalışan meslektaşlarımızın olay öncesinde, yoğun çabalarıyla tüm zorunluluklar yerine 
getirilmiş ve yasal uygunluk sağlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Müfettişlerinin kısa bir 
süre önce yaptıkları denetim bunu göstermektedir.

- Madenciliği, mühendisliğin bilim ve tekniğinden uzaklaştıran ve mühendisi işverenin insafına bırakan yanlış 
madencilik politikalarıdır.  Odamızın 2010 yılında hazırlamış olduğu ‘‘Madencilikte Yaşanan İş Kazaları Raporu’’nda 
Soma Havzasına ilişkin tespitler yapılmış ve burada bir facia yaşanabileceği belirtilmiştir.

- Ancak işçi ölümlerinin asıl nedeni, mevzuatın yetersizliği değil, neoliberal devlet politikalarıdır. 80’li yılların 
başından itibaren uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans vb neoliberal politikalar ve 
uygulamaları; kamu madenciliğini küçültmüş, kamu kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan 
madencilik bilgi ve deneyim birikimini dağıtmıştır. Yoğun birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar 
yerine üretimin, teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılması, 
buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması, iş cinayetlerinin ve ölümlerin misli 
olarak artmasına neden olmuştur. Kamu yararı gözetmeksizin, daha fazla kar hırsı ile yapılan üretim zorlamaları, 
uzun çalışma süreleri, sağlıksız çalışma ve barınma koşulları, çalışanların sosyoekonomik durumları bu faciaların 
oluşmasına katkı koymuştur.  Yaşadığımız son olay bunu bize bir kez daha göstermiştir. Karadon, Kozlu, Elbistan ve 
son olarak Soma maden faciaları, emekçilerin yaşamının piyasanın insafına bırakılamayacağının ispatıdır.

- Hükümet yetkililerinin, henüz ocakta devam eden yangın söndürülmeden ve arama kurtarma çalışmaları 
sürerken, “bu işin fıtratında vardır” söylemleri, bilimin ve tekniğin karşısında aldıkları pozisyonu özetlemekte olup, 
hükümet sorumluluk ilkeleri gereği derhal istifa etmelidir.

Bu faciada yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini ve meslektaşlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarına ve tüm 
maden emekçilerine başsağlığı diliyoruz.

TMMOB  Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
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