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Şubemiz haber bülteninin ikinci sayısı, bu 
ayda zengin içeriği ile siz değerli okurlarının 
beğenisine sunulmaktadır.

Şubemiz yönetim kurulu kamuda çalışan 
inşaat mühendislerini işyerlerinde ziyaret 
ederek işyeri toplantıları gerçekleştirdi. İş 
yeri toplantıları kapsamında; 3 Haziran’da 
TCDD, 12 Haziran’da Devlet Su İşleri(DSİ) 
13 Haziran’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve son 
olarak 17 Haziran’da İller Bankası ziyaret 
edilerek meslektaşlarımızla görüşüldü. 
Gerçekleştirilen toplantılarda mesleğin 
sorunları, oda-üye ilişkileri ve işyerinde 
yaşanan sıkıntılara oda üzerinden müdahale 
edilmesi gibi konular üzerinde duruldu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 43. 
Olağan Genel Kurulu ve seçimleri 29 Mayıs – 
1 Haziran 2014 tarihleri arasında Yenimahalle 
Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Soma’da yaşanan katliam 
ve Gezi Direnişi’nin ön plana çıktığı Genel 
Kurul’un ikinci günü kitlesel bir yürüyüşün 
ardından madenci anıtına gelinerek bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi. 1 Haziran günü 
yapılan seçim ve yeni dönem kurulların 
belirlenmesiyle genel kurul ve seçim süreci 
noktalandı. Genel Kurul sonuç bildirgesi 
ve kurullara seçilen isimleri bültenimizin 
içeriğinde okuyabilirsiniz.

Soma’da yaşanan ve 301 işçinin yaşamını 
yitirmesiyle sonuçlanan işçi katliamını ve 
taşeron sistemini protesto etmek için; 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 15 Mayıs 2014 
tarihinde işyerlerinde gerçekleştirilen, 
3 dakikalık saygı duruşunun ardından 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne 
yürüyerek iş bıraktı. İş cinayetlerinin artışına 
neden olan taşeron çalıştırmanın derhal 
yasaklanması,özelleştirildikten sonra seri 
cinayetlerle gündeme gelen tüm madenlerin 

yeniden kamulaştırılması, işçi sağlığı ve iş 
güvenliğini piyasaya devreden iş güvenliği 
yasasının kaldırılması, tüm denetim yetkisinin 
emek ve meslek örgütlerine verilmesi, başta 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Enerji 
ve Sanayi Bakanı olmak üzere hükümetin 
derhal istifa etmesini içeren 4 maddeyi içeren 
bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın 
açıklaması metninin tümünü ve görsellerini 
bültenimizin içeriğinde bulabilirsiniz. 

TMMOB’nin 1973-1980 dönemi arası 
başkanlığını yürütmüş, mesleğin ve meslek 
örgütlülüğünün emekçi halkla yan yana 
anlamlanacağı algısını birliğimize taşıyan 
Teoman Öztürk aramızdan ayrılışının 20. 
yılında (11 Temmuz 2014) mezarı başında 
anıldı. Burada gerçekleştirilen anma 
etkinliğinin ardından TMMOB Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi’ne Teoman Öztürk’ün 
ismi verildi. Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve 
Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen belgesel 
gösteriminin ardından anma etkinliği 
sonlandırıldı.

İkinci sayımızda bir de dosya hazırladık. 
Ankara’nın suyu içerikli dosyamız; Ankara’ya 
yeniden içme suyu olarak verilmeye çalışılan 
Kızılırmak suyu ve Kesikköprü Barajı’nı, 
Ankara’daki kuraklık sorununu, Mogan Gölü 
ve karşı karşıya kaldığı sorunları ve Ankara’nın 
suyuna dair birçok eleştiri ve öneriyi de 
kapsamaktadır.  

Şubemizce gerçekleştirilen meslek içi 
eğitimler ve kurslarımız devam etmektedir. 
Gerçekleştirilen kurs, seminer ve diğer 
eğitimlerinin haberlerine de bültenimizin 
içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle, 
Sevgiyle kalın.

Yazı İşleri Müdürlüğü
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Değerli Meslektaşlarımız,
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TMMOB 43. OLAĞAN GENEL KURULU
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 43. 
Olağan Genel Kurulu 29 Mayıs – 1 Haziran 2014 
tarihleri arasında Yenimahalle Belediyesi Nazım 
Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmalarıyla başlayan genel kurul; 42. Dönem 
Yönetim Kurulu’nun aklanması ve komisyonların 
oluşturulmasıyla devam etti. Genel kurulun ikinci 
gününde Soma’da yaşanan katliamda hayatını 
kaybeden işçiler için madenci anıtına yürünülerek 
kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Özel-
leştirme politikaları ve taşeronlaştırmanın yaşa-
nan iş cinayetlerinin sebebi olduğu vurgulandı ve 
ardından direnişteki Yatağan İşçileri ziyaret edildi. 
Genel kurulda; Soma’da yaşanan katliam ve iş ci-
nayetleri, Gezi Direnişi ve direnişte yitirdiklerimiz, 
TMMOB’ye yönelik saldırılar ve mevcut iktidarın 
baskıcı ve anti-demokratik uygulamaları temel 
gündemler arasında yer aldı.

1 MAYIS 
Ülkemizde 1 Mayıs, emekçilerin birlik, dayanışma 
ve mücadele günü büyük coşku yerine, yasaklar, 
baskılar, gözaltılar ve polis terörü eşliğinde kut-
landı. Halka meydanları, parkları, tüm demok-
ratik hak ve talepleri yasaklayan mevcut iktidar 
bir 1 Mayıs’ı daha darbe dönemlerini aratmayan 
olağanüstü hal uygulamalarıyla engellemeye 
çalıştı. İstanbul’da Taksim özelinde gelişen alan-
ların emekçilere kapatılması, birçok ilde benzer 
yasaklamalara ve 1 Mayıs’ı kutlamak için topla-
nan emekçilere biber gazı, tazyikli su ve gözaltı 
olarak yansıdı. Hiçbir tarihsel dönemde baskı ve 
zor araçları emek ve demokrasi mücadelelerini 
engelleyememiş aksine daha güçlü ve örgütlü 
duruşların yaşanmasına sahne olmuştur. 1 Mayıs 
özelinde sıklıkla karşılaşmaya başladığımız faşizan 
uygulamalar, emek ve demokrasi güçlerinin mu-
halefetinin önünü kesemeyecek kitlelerin haklı 
talepleri yasaklanarak kapatılmaya çalışılan mey-
danlarda da yankılanmayı sürdürecektir.

İŞ’TE CİNAYET    
İlk olarak Soma’da yaşanan katliam, ardından 
Şırnak’ta yaşanan maden cinayeti ve en son rezi-
dansta asansörün düşmesiyle yitirdiğimiz 10 işçi… 
Ülkemizin 6 aylık iş cinayetleri bilançosunda en öne 
çıkan katliamlar… Azami kâr amacıyla işçi hayatının 
ve iş güvenliğin hiçe sayıldığı bir karne… Dünyada 

işçi ölümlerinde 2. sırada yer aldığımız gerçeği 
her gün bir kez daha yüzümüze çarpıyor. Ülkemizi 
neoliberal politikaların ucuz iş gücü cenneti haline 
getirme sevdası sonuçlarını en acı biçimiyle yine 
emekçilerin sırtına yüklüyor. İnsan hayatının hiç-
leştirildiği bu süreçte yetkililer ve iktidar tarafından 
yapılan açıklamalar iş cinayetlerine karşı önlem 
almak bir yana yeni katliamlara yol açacak proje ve 
uygulamaların da önünün açılacağının göstergeleri 
olarak okunmalıdır. 

“BARIŞ” NE ile ve NASIL   
Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler barı-
şın yaşadığımız dönemde ne kadar acil ve yakıcı 
bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Filistin’de 
adeta bir soykırım yaşanmakta. Savunmasız, 
sivil halka yönelen saldırılar var olan sistemin ne 
kadar vahşileşebileceğini bir kez daha gösterdi. 
Afganistan’la başlayan süreç tüm Ortadoğu’yu kan 
gölüne çevirmiş durumda. Bölgesel planları gereği 
tüm coğrafyayı yangın yerine çevirenler kendi 
yarattıkları ÖSO, IŞİD gibi katil ordularıyla halklara; 
açlık ve ölüm dolu, yıllar süren bir savaş getirdiler. 
Şengal’de Ezidi halkının yaşadıklarının, Gazze’deki 
yıkımın, Irak’ta süren çatışmaların, Suriye’deki 
çatışma halinin tek sorumlusu emperyalist poli-
tikalar ve onun bölgedeki temsilcileridir. Kalıcı ve 
sürekli bir barışın sağlanabilmesi, savaşı besleyip 
büyütenlerle barışarak değil, tüm bu sürece karşı 
bütünlüklü bir mücadeleyle mümkün olabilir.

ANKARA’NIN SUYU ÜZERİNE 
Ankara’da özellikle son 20 yıla özellikle yaşanan 
sorunlarla gündem oluşturmuş bir başlık olma 
özelliğini koruyan su konusu, keyfi tercih ve yön-
lendirmelerle çözülemeyecek kadar önemli ve 
kapsamlı bir sorundur. Bilim ve tekniği hiçe sayan 
uygulamalarla tali içerikte değerlendirilmiş, günü 
kurtarma uygulamalarına kurban edilmiş bu 
sorun kentimizin en temel sorunlarından olma 
özelliğini günbegün artırarak korumaktadır. Konu 
üzerine yapılan değerlendirmelerin sığlığı konuda 
uzman görüşlerine duyulan ihtiyacın önemini 
daha da önemli kılmıştır. Odamız ve şubemiz 
olarak halkın en temel haklarını dahi rant öğesi 
olmaya çeviren anlayışa karşı, bilimin ve tekniğin 
ışığında kamuoyunu aydınlatma görevimizi ve 
hakların ranta tahvil edilmemesi mücadelemizi 
sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

BA
ŞY

A
ZI

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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Şubemizce kamuda çalışan inşaat 
mühendisleri ile işyeri toplantıları yapılması 
kapsamında TCDD’de çalışan inşaat 
mühendislerinin çağrılı olduğu toplantısı 
3 Haziran 2014 tarihinde TCDD çalışanı 
inşaat mühendislerinin katılımıyla TCDD 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıya İMO Ankara Şube Başkanı Selim 
Tulumtaş, Yönetim Kurulu Üyesi Suat Ünal, 
Şube Sekreter Yardımcısı Erkal Tülek, 
Araştırma Görevlisi Eylem Gümüş katıldı.

Afganistan’da terör saldırısı sonucu 
hayatını kaybeden Proje Müdürü İnş. Müh. 
Fuat Taş, Formen Ümit Ünal ve şirket 
çalışanı Halil Gül’ü anarak konuşmasına 
başlayan Selim Tulumtaş, TMMOB, İMO 
ve Ankara Şubesi’nin yasal dayanağı, 
örgütlenme yapısı ve üye sayısı,  odanın 
neler yaptığı, sorunları çözme kapasitesi ve 
yaptırımları hakkında bilgiler verdi. 

“Sizin buradaki sorunlarınızı hep beraber 
konuşabilmek için buradayız” diye 
belirten Tulumtaş, İnşaat Mühendisleri 
Odasına ilişkin beklentilerin yüz yüze 
dillendirilmesini, sorunların aktarılmasını 
ve bu sorunların birlikte yaşanan ortak 
sorunlar olduğu anlayışının buradan 
doğmasını beklediğini söyledi.

Asgari inşaat mühendisi ücretinin altında 
maaş alınabilmesinin bireysel rızaya 
bırakılmasının engellenmesi yönünde oda 
tarafından gerekli girişim ve çalışmaların 
yapılmasının ve yapı denetim sistemindeki 
sıkıntıların da ifade edildiği toplantıda söz 
alan inşaat mühendisleri, özellikle kontrol 
teşkilatlarında çalışan mühendislerin 
yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, bu konuda 
İnşaat Mühendisleri Odası’nın müdahil 
olma yönünde çalışmalar yapmasını 
beklediklerini belirttiler.

TCDD İşyeri 
Toplantısı

H A B E R
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DSİ, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, İller Bankası 
İşyeri Toplantıları

Şubemizce 3 Haziran 2014 tarihinde 
TCDD ile başlayan işyeri toplantılarına, 
12 Haziran’da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, 13 
Haziran’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nde, 
17 Haziran tarihinde ise İller Bankası’nda 
devam edildi.

İşyerinde afişleme ve el ilanı ile ayrıca 
üyelerimize SMS’le duyurulan toplantılara 
İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Suat Ünal ve Aysel 
Duru ile Şube Sekreter Yardımcısı Erkal 
Tülek katıldı.

İnşaat mühendislerinin katılımının oldukça 
düşük olduğu toplantılarda, toplantıya ka-
tılan inşaat mühendisleri oda-üye ilişkisine 
yönelik tespitleri ile bu ilişkinin tekrar daha 
sağlıklı bir biçimde kurulabilmesine yönelik 
görüşlerinin yanı sıra işyerlerindeki karşı-
laştırdıkları sorunları dile getirerek, özlük 
hakları, eğitim ihtiyaçları, inşaat mühendis-
liğinin mesleki olarak uğradığı deformasyon 
konularının oda tarafından öncelikli çalışma 
alanları olarak belirlenmesinin oda-üye iliş-
kileri açısından önemini vurguladılar.

Celal Yardımcı Anadolu 
Lisesinde İnşaat Mühendisliği 
Tanıtımı

Ankara Yenimahalle İlçesi Batıkent 
Kardelen Mahallesi’nde bulunan Celal 
Yardımcı Anadolu Lisesi’nde 18 Nisan 2014 
Cuma günü, öğrencilere inşaat mühendisli-
ği tanıtımı yapıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Şube Sekreter Yardımcısı İnş. Müh. Murat 
Karacaoğlu tarafından yapılan tanıtımda 

inşaat mühendisliğinin tanımı, eğitim ve 
çalışma konuları, diğer mühendislik konula-
rıyla ilişkileri görsel olarak sunuldu. 

İnşaat Mühendisleri Odası’nın gerek öğ-
renci üyeleriyle gerekse mesleğini sürdüren 
inşaat mühendisi üyeleriyle olan ilişkilerinin 
de anlatıldığı tanıtımda öğrencilerin merak 
ettikleri konularla ilgili sorulara cevap verildi. 
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Kayseri ve Sivas
Temsilciliği Ziyaretleri

H A B E R

Kayseri Temsilciliği Ziyareti

6 Mayıs 2014 Salı günü Kayseri 
Temsilciliğinde İMO Ankara Şube Başkanı 
Selim Tulumtaş, Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Suat Ünal’ın, Temsilci İsmail Eser, 
Temsilci Yardımcıları, Erciyes Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Mehmet Ardılıçoğlu ve öğretim üye-
leri, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Kamuran Arı’nın katılımıyla genel 
değerlendirme toplantısı yapıldı. 

Üyelerin de katıldığı toplantıda meslek-
taşların genel sorunları, İnşaat Mühendisleri 
Odası’ndan beklentileri, üniversiteler ile 
İnşaat Mühendisleri Odası arasındaki işbirliği-
nin geliştirmesi konularında görüşleri alındı.  

Sivas Temsilciliği Ziyareti

7 Mayıs 2014 tarihinde Sivas 
Temsilciliği’nde, İMO Ankara Şube Başkanı 
Selim Tulumtaş, İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Suat Ünal, Temsilci 
ve Temsilci Yardımcıları,  C.Ü. Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Görevlisi Erkan Murat Tonus, yapı 
denetim firmaları temsilcileri,  serbest ça-
lışan üyeler ve kamu kurumlarında çalışan 
üyelerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. 

Selim Tulumtaş’ın açılışı ile başlayan 
toplantıda Cumhuriyet Üniversitesi öğ-
rencilerinin ve üniversitenin sorunların-
dan, serbest çalışan proje hizmeti veren 
meslektaşların yaşadığı sıkıntılar ile yapı 
denetim firmalarında yaşanan sıkıntılar-
dan bahsedildi. Karşılıklı taleplerin ile-
tildiği toplantıda neler yapılabileceğine 
dair notlar alındı.
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Bartın Üniversitesi’ne 
Kriş Yükleme Test Aleti 
Hediye Edildi

İMO Ankara Şubesi ve Bartın Temsilciliği 
Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’ne kiriş yükleme test aleti he-
diye etti. Hediye edilen test aleti ile 30 
Mayıs 2014 tarihinde İnşaat Mühendisliği 
Laboratuarı’nda 6 adet betonarme ve 2 
adet de beton kiriş olmak üzere toplam 8 
adet kiriş deneyi yapıldı. 

Bu deneyler kapsamında öğrenciler 
“Denge altı kırılan kiriş davranışı nasıl olur? 

Denge üstü kırılan kiriş davranışı nasıl olur? 
Dengeli kırılan kiriş davranışı nasıl olur? 
Etriyesi tam etriye kancaları 135 derece olan 
kiriş davranışı nasıl olur? Etriyesi tam fakat 
etriye kancaları 90 derece olan kiriş davra-
nışı nasıl olur? Etriyesi eksik ve etriye kanca-
ları 90 derece olan kiriş davranışı nasıl olur? 
Güçlü eksende kırılan bir beton kiriş nasıl 
kırılır? Zayıf eksende kırılan bir beton kiriş 
nasıl kırılır? konularında bilgi sahibi oldular. 

Gözdağı 
Belgeseli Gösterimi

İMO Ankara Şubesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Komisyonu 4 Temmuz 2014 Cuma Can Dündar’ın 
Gezi direnişinin 48 saatinin ve o 48 saat içinde 
gözünü kaybeden 6 gencin öyküsü olan 
“Gözdağı” belgeselinin gösterimini yaptı. İMO 
KKM’de saat 19.00’da ücretsiz gösterimi yapılan 
belgeseli yaklaşık 50 üyemiz izledi.



H A B E R

2013-2014 öğrenim yılında Gazi 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni bitiren 
öğrenciler için 12 Haziran 2014 günü 
düzenlenen mezuniyet törenine Şubemiz 
de katıldı. Beşevler Gazi Üniversitesi 
Rektörlüğü Spor Alanı’nda yapılan tören 

tüm bölüm mezunlarının sırayla tören 
alanına yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşte 
İnşaat mühendisliği bölümü öğrencileri 
başlarına şubemizin hediye ettiği beyaz 
renkli baretleriyle yürüdüler.  

Üniversite Rektörü ve Mühendislik 
Fakültesi Dekanının yaptığı konuşmaların 
ardından bölümünü ilk üç sırada bitiren 
öğrencilere diploma ve ödülleri verildi.

Şubemiz adına Şube Sekreter Yardımcısı 
Murat Karacaoğlu ilk üçe giren yeni mezun 
meslektaşlarımıza şube yayınlarımızdan 
oluşan bir set ve birer kol saati hediye etti.

Gazi Üniversitesi 
Mezuniyet Töreni

VEFAT
İHSAN YONTAR
1947 Sivas doğumlu, 1978 ADMMA mezunu 22153 sicil numaralı üyemiz İHSAN YONTAR hayatını 
kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

ERDOĞAN EVLİ
1947 Yusufeli doğumlu, 1975 ADMMA mezunu 15578 sicil numaralı üyemiz ERDOĞAN EVLİ haya-
tını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

SEDAT SONER
1930 Samsun doğumlu, 1951 İstanbul Teknik Okulu mezunu 963 sicil numaralı üyemiz SEDAT 
SONER hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

REŞİT KANMAZ
1925 Reyhanlı doğumlu, 1954 İTÜ mezunu 1806 sicil numaralı üyemiz REŞİT KANMAZ hayatını 
kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

ALİ TURGUT ÜNLÜTÜRK
1954 Ahi doğumlu, 1975 ADMMA mezunu 15780 sicil numaralı üyemiz ALİ TURGUT ÜNLÜTÜRK 
hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.
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Kalecik Regülatörü (1-2-3) HES Projesi ve 
Kalecik Barajı İnşaatı Tesisleri’ne DSİ. Bölge 
Müdürlüğü teknik elemanlarının katılımı ile 
teknik gezi düzenlendi. 14 Ağustos 2014 
Perşembe günü düzenlenen geziye yakla-
şık 70 üyemiz katıldı. 

 
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü barajlar ve HES 

Şube Müdürlüğü Baş Mühendisi Şerafettin 
Canaz’ın eşlik ettiği teknik gezide ilk olarak 
Kalecik Regülatörü (1-2-3) HES Projesi’ne 
gidildi ve Canaz’ın tanıtımı ile Kalecik 

Regülatörü (1) HES Projesi’nde teknik ince-
leme yapıldı.

İncelemenin ardından Kalecik Barajı 
İnşaatı Tesislerine gidildi. Verilen yemek 
molasının ardından Şantiye Şefi Önder 
Saygı barajla ilgili teknik bilgileri içeren 
sunum yaptı. Sunumun ardından DSİ 
Kontrolörü Kadri Oral, Önder Saygı ve 
Şerafettin Canaz’ın eşliğinde baraj gövde-
sinde teknik inceleme ve tanıtım yapıldı. 

Kalecik Barajı
Teknik Gezisi 
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Doğrusal Olmayan Statik İtki 
(Pushover) Semineri 

17 Nisan 2014 tarihinde saat 19.00’da  
“Doğrusal Olmayan Statik İtki (Pushover) 
Hesap Yöntemlerinin Saha Tecrübesi 
Kullanılarak Değerlendirilmesi ” adlı semi-
ner düzenlendi. İMO KKM Güney Özcebe 
Salonu’nda düzenlenen semineri Selçuk 
Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dr. Abdullah 
Dilsiz verdi.

Ankara'nın Suyu Semineri 
21 Haziran 2014 Perşembe akşamı saat 

19.00’da  “Ankara’nın Suyu: Ankara Dereleri, 
Çubuk Barajı, Ankara İçmesuyu, Ankara 
taşkınları” adlı seminer düzenlendi. İMO 
KKM Güney Özcebe Salonu’nda düzenlenen 
semineri İnşaat ve Çevre Yüksek Mühendisi 
Hasan Akyar verdi.

 İMO Ankara Şube Başkanı Selim 
Tulumtaş’ın açılışını yaptığı seminerde 
Hasan Akyar, Hatip Çayı – Bent Deresi, 
Çubuk Çayı ve İncesu Deresi’nin eski ve yeni 
hallerini, çevrelerindeki yerleşim alanlarını 
ve işlevlerini görsellerle karşılaştırdı. 
Günümüzde “kayıp ırmaklar” olarak 
nitelenen Ankara derelerinden Kirazlıdere 
ve Dikmen Deresi örneklerini geçmişleri ve 
günümüzdeki konumlarını aktardı. Dikmen 
deresi relokasyonuna değinen Akyar, 
Dikmen deresinin eski ve yeni güzergâhını, 

Dikmen Vadisi’ndeki yeni imar alanlarını 
ve Dikmen Deresi’nin Kirazlıdere’ye 
bağlanmasını anlattı. Suların, ırmakların ve 
derelerin şairi Ankaralı Cemal Süreya’dan 
da dizeler paylaşan Akyar, metro göçüğü 
ile Dikmen Deresi eski yatağının ilişkisini 
anlattı. Akyar, yakın zamanlarda Ankara’da 
yaşanan taşkınlarla ilgili olarak da, 
fotoğraflar ve gazete haberleri eşliğinde 
Ankara derelerinin nasıl öçlerini aldığını, 
doğal taşkınlarla yanlış planlama ve 
uygulamalar sonucu oluşan seller arasındaki 
farkları açıklayarak bu konulardaki 
birikimlerini izleyicilerle paylaştı. 

Ankara’nın ilk yüzeysel su kaynağı olan 
Çubuk Barajı ve Su Süzgeci’ni kapsayan ve 
Ankara’nın İçmesuyu Sisteminin tarihine 
yer veren sunum ise, zamanın sınırlı olması 
nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.  

H A B E R
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Kamulaştırma Bilirkişi 
Yetki Belgesi Yenileme 
Eğitimi 

Kamulaştırma Bilirkişi Yetki Belgesi 
Yenileme kursu Ankara’da 26-27 Nisan 
2014 tarihlerinde gerçekleştirildi. 51 ki-
şinin katıldığı Kursa Ankara’nın yanı sıra 
Samsun, Uşak, Hatay, Adana, Bursa, Konya, 
Mersin, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep ve 
Erzurum illerinden üyeler katıldı.

İMO Rüştü Özal Salonu’nda düzenlenen 
eğitim 14 saat sürdü. Kursun eğitimini 
Hâkim Mehmet Şenol verdi.

Kursta “6830 Sayılı Kanun, 221 Sayılı 
Kanun, 2942 Sayılı Kanun, 4650 Sayılı 
Kanun, 5998 Sayılı Kanun ve 5999 Sayılı 
Kanun hakkında kısa bilgi, Yeni Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’ndaki bilirkişi-
likle ilgili düzenlemeler, Kamulaştırma 

Kanunu’nun 15. Maddesindeki değişiklik-
ler, kamulaştırma tarihçesi, 4650 sayılı 
Kanun hakkında ilgili maddelere dair kısa 
bilgi aktarımı, Anayasa Mahkemesi’nin 
Kamulaştırma Kanunu’nun 38. Maddesini 
iptal kararı öncesi ve sonrası dönem hak-
kında kamulaştırmasız el atma davalarına 
dair bilgi aktarımı, hukuki el atmalar, 6487 
sayılı Kanun ile değişen hukuki ve fiili el 
atma davaları, Kamulaştırma Kanununun 
27. maddesi, bilirkişi rapor örnekleri ve 
değerlendirmeleri, örnek olabilecek bazı 
maddi olayların karşılıklı değerlendirmele-
ri” gibi konu başlıklarında bilgi verildi.

Kursun sonunda yapılan sınavda başarılı 
olan üyelerin Kamulaştırma Bilirkişi Yetki 
Belgeleri yenilenecek.

Yapı Sektöründe 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uygulama Örneği Semineri

16 Mayıs 2014 tarihinde “Yapı Sektöründe 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Örneği” 
adlı seminer düzenlendi. 

İMO KKM’de düzenlenen ve konuşmacı 
olarak Musatafa Atmaca, Mehmet Fatih 
Öndül ve Haydar Mesut Arslan’ın katıldığı 
seminerde 17 katlı, 20 bin metrekare 
termal devremülk şantiyesi uygulama 
örneği olarak incelendi. Doğrudan 
uygulanmış bir model üzerinden yürütülen 
semineri yaklaşık 70 üyemiz izledi.
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22 Nisan 2014 Salı günü İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde “Probina Orion V2013” 
kursu başladı. Toplam 16 saat devam eden 
ve 18 kişinin katıldığı kursu Yük. İnş. Müh. 
Mustafa Kemal Gökalp verdi. 

Gökalp kurs süresince; Proje genel 
bilgilerinin girilmesi, TS500 ve 2007 
Deprem Yönetmeliği çerçevesinde 
ayarlanması, proje parametrelerinin 
ayarlanması ve genel ayarlarının 
yapılması, aks sisteminin oluşturulması, 
aks döndürme, aks türetme, otomatik 
aks ayarlama, kolon/perde, poligon ve 
dairesel kolon elemanlarının girilmesi, 
kiriş elemanlarının tanımlanması, plak 
döşemelerin tanımlanması ve donatılarının 
hesaplanması, nervür ve kaset 
döşemelerin tanımlanması, elemanlara 
farklı malzeme tanımlanması, mevcut 
malzeme ve elemanların tanıtılması, kat 
sisteminin oluşturulması, kat ekleme, 

kat silme, kat türetme ve benzer kat 
mantığı, yapı modelinin hatalara karşı 
kontrol edilmesi ve hataların düzeltilmesi, 
kirişlere aktarılan yüklerin incelenmesi, 
kirişlere ekstra yük tanımlanması, kolon 
ve perdelere noktasal yük, moment ve 
açıklık yüklerinin tanımlanması, kolon 
ve perdelere mesnet tanımlanması, bina 
analizinin yapılması ve analiz sonuçlarının 
incelenmesi, analiz modelinin SAP2000 
ve benzeri programlara transfer edilmesi, 
kolon/perde ve kiriş donatı hesaplarının 
yapılması, mevcut donatıların kontrol 
edilmesi ve raporlanması, kolon/
perde detay açılımları, kirişlerin detay 
çizimlerinin hazırlanması ve CAD 
programlarına aktarımı, beton, kalıp ve 
donatı metraj raporlarının oluşturulması, 
Excel ve Access’e aktarımı, tekil ve sürekli 
temel ile kirişli/kirişsiz radye temellerin 
tanımı, analizi ve donatılandırılması 
konularında bilgiler verdi. 

Probina Orion V2013 Kursu

H A B E R
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Çelik Yapı Tasarımı 2 Kursu 
29 Nisan 2014 Salı günü İMO Kongre ve 

Kültür Merkezi’nde “Çelik Yapı Tasarımı-2” 
kursu başladı. Toplam 18 saat devam eden 
ve 30 kişinin katıldığı kursu Yük. İnş. Müh. 
İlker Yılmaz Türker verdi. 

Türker kurs süresince yapma kesitlerin 
stabilitesi, kren kirişleri, çelik yapı 
elemanlarında yorulma, değişken kesitli 
elemanlar, yarı rijit bağlantılar, kompozit 
kirişler, çelik döşemeler ve titreşim, çelik 
köprüler konularında bilgiler verdi. 

"Proje Maliyet Yönetimi 
ve Uygulamaları" Kursu

3-4 Mayıs 2014 ve 21-22 Haziran 
2014 tarihlerinde İMO Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde “Proje Maliyet Kontrolü ve 
Uygulamaları” kursu başladı. Toplam 6 saat 
devam eden ve 30 kişinin katıldığı kursu 
Özkan Öz verdi. 

Öz kurs süresince; proje yönetimi (ge-
nel bakış), proje yönetimi temel bilgi ve 
terminolojileri, iş kırılım yapısı, maliyet 
kırılımı, kontrol hesapları ve organizasyon 
şeması entegrasyonu (WBS, CBS, OBS), 
maliyet hesabi ve planlama, proje ilerle-
me ölçümü ve kazanılan değeri (Earned 
Value), maliyet ve ilerleme performans 
indeksleri (CPI ve SPI), maliyet kontrolü 
uygulamaları ve sonuç analizi konularında 
bilgiler verdi. 
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Yaklaşık Maliyet – Hakediş 
Kursu 

Dolusavakların 
Pratiğe Yönelik 
Hidrolik Tasarımı Kursu 

12 Mayıs 2014 Pazartesi günü İMO Kong-
re 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 Gruplandırıl-
ması, Saha İşleri - Beton İşleri - Duvar İş-
leri - 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 Miktarları-
nın Hesaplanması (Metraj), Birim Fiyatların 
Tespiti (Fiyat Analizleri), Maliyet Tabloları-
nın Oluşturulması (Yaklaşık maliyet – Ha-

kediş), Aşırı Düşük Teklif Sorgulamaları, 
Teknik Şartname Hazırlanması başlıklarında 
bilgiler verdi. 

3 Haziran 2014 Salı günü İMO Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde “Dolusavakların Pratiğe 
Yönelik Hidrolik Tasarımı” kursu başladı. 
Toplam 12 saat devam eden ve 30 kişinin 
katıldığı kursu İnş. Müh. Mustafa Selvi 
verdi. 

Selvi kurs süresince “Karşıdan Alışlı 
ve Yandan Alışlı Dolusavakların Hidrolik 
Tasarımı, Taşkın Öteleme ve Dolusavak-
Gövde Optimizasyonu, Boşaltım Kanalı ve 
Su Yüzü Hesapları, Enerji Kırıcı Havuzlar 
ve Sıçratma Eşikleri” başlıklarında bilgiler 
verdi. 

H A B E R
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Enerji Kimlik Belgesi Kursu
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 

Şubesince 11-13 Haziran 2014 tarihleri ara-
sında Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kursu 
düzenlendi. İMO Kongre ve Kültür Merkezi 
Güney Özcebe Salonu’nda düzenlenen ve 
30 üyemizin katıldığı kursu İnş. Müh. Murat 
Karacaoğlu verdi. 

Karacaoğlu kursta 5627 Sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu ve Yönetmelikleri hak-
kında bilgi verirken uygulamaya ilişkin ör-
nekler anlattı. Kurs sonunda sınav yapıldı.

Microstation Kursu
“Microstation” kursu 13-15 Haziran 2014 

tarihleri arasında İMO Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde açıldı. Toplam 24 saat devam 
eden ve 18 kişinin katıldığı kursu Serkan 
Tüfekçi verdi. 

Tüfekçi kurs süresince MicroStation 
XM giriş ve eğitim detayları, çizim ve 
yazı değişiklikleri, görüntü pencere-
leri yenilikleri, tabaka kullanımları ve 
yenilikler, eleman yakalama / kilitleme 
modları, koordinat ve açı kullanarak 
çizim, Raster dosya yönetim (uydu gö-
rüntüleri üzerinde uygulama), kullanıcı 
ara yüzleri (MicroStation üzerinde kul-
lanıcı ara yüzleri tanımlama), değişiklik 
ve işleme menüleri, blok güncellemeleri, 
V8 baskı gelişmeleri, V7 MicroStation 
dosyaları ile iletişim, V7 blok kütüpha-

neleri V8 aktarımı, çalışma düzlemleri 
ve modeller, AutoCAD dosyaları ula-
şımı ve MicroStation kullanıcı kutuları, 
MicroStation PDF Composer ile çizim-
lerin 3D PDF dönüşümün yapılması, 
MicroStation ile kullanıcı, proje ve ara 
yüz tanımları yaratarak uzmanlık alanla-
rına göre çalışma düzenleri oluşturmak, 
MicroStation ayar dosyaları, Google 
Earth uygulamaları, Google Earth üzerin-
den uydu görüntüsü ve sayısal arazi mo-
deli aktarmak, MicroStation üzerindeki 
çizimi Google Earth üzerine göndermek, 
GeoSpatial Extension ile koordinat ve 
Datum dönüşümleri konularında bilgiler 
verdi.



20 

H A B E R

Inroads Kursu
21 Haziran 2014 Cumartesi günü İMO 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Inroads” 
kursu açıldı. 18 kişinin katıldığı ve toplam 
32 saat devam eden kursu İnş. Yük. Müh. 
Kıvanç Karakaş verdi. 

Karakaş, kurs süresince nokta program 
yüklemelerinin yapılması--OpenRoads 
teknolojisine genel bakış, MicroStation 
Workspace ayarları, ayar dosyalarının 
kullanımı, dgnlib kütüphanesi oluşturma 
ve kullanılacak stil ve şablonların hazır-
lanması, Feature tanımlama ve 2B-3B 
görüntüleme ayarları-yüzey oluşturma ve 
görüntüleme, Design Intend mantığı-ya-
tay geometri araçları ve yatay geometri 

oluşturma, dinamik profil görünümü-düşey 
geometri tanımlama-InRoads modelleme 
mantığı, koridor oluşturma ve 3 boyutlu 
model yaratımı, platform genişlemeleri, 
şev/duvar, üstyapı kalınlığı vb. ayarların 
yapılması, Civil Cell kullanarak otomatik 
kavşak yerleşimi-Tipkesit kütüphanesi oluş-
turma-nokta-çizgi farkı, nokta kurallarının 
tanımlanması-Şev tanımlarının yapılma-
sı-en kesitlerin oluşturulması, raporların 
alınması-çıktıların InRoads temel araçlarına 
aktarılması-Dever tanımlama ve Dever 
kuralları, kavşak tasarımı-kavşak çiziminin 
yapılması-kot taşımaların yapılması, kavşak 
üstyapısının oluşturulması-Şevlerin oluştu-
rulması konularında bilgiler verdi.

Netcad Temel Eğitimi 
Anamodül & Netsurf 
Eğitim Programı

1 Eylül 2014 Pazartesi günü İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Netcad 
Temel Eğitimi Anamodül&Netsurf Eğitim 
Programı” başladı. Toplam 24 saat devam 
eden ve 18 kişinin katıldığı kursu İnş. Müh. 
Özgür Can Özdemir verdi. 

İnş. Müh. Özgür Can Özdemir kurs sü-
resince; temel harita, projeksiyon ve veri 
yapıları, programın temel arayüzleri, pro-
je süreçlerinde kullanımı ve projeksiyon 
tanımlanmaları, coğrafi referanslama, 
Netcad’in veri üretimine yönelik gelişmiş 
fonksiyonları sayesinde, CAD yapısında 

farklı özelliklerde veri üretimi ve editing iş-
lemi, verilerin yönetimi; düzenleme, tabaka 
ve sorgu işlemleri, projelerin paftalanması 
ve kartografik çıktıların alınması, sayısal 
arazi modeli oluşturulması, raster analizler 
(rölyef, yükseklik, eğim, bakı haritaları), 
vektör analizleri (eğri geçirme, eğri ve 
eğim alanları oluşturma, görüş analizleri) 
GIS yapısı, eşyükselti ve eş dağılım eğrileri 
geçirilmesi ve düzenlenmesi, kesit, profil 
alımları, kübaj hesaplamaları, plankote 
nokta üretimi, şev taramaları, üretilen pro-
jelerin Google Earth’e aktarılması konula-
rında bilgiler verdi. 
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TMMOB
43. Genel Kurulu 
TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu, 29 

Mayıs -1 Haziran 2014 tarihleri arasında 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzler-
ce delegelerin katılımıyla Ankara’da Nazım 
Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Soma’da meydana gelen ve 301 maden-
cinin hayatını kaybettiği maden faciası ile 
Gezi Parkı direnişi Genel Kurulun öne çıkan 
konu başlıkları oldu. Genel Kurul salonun-
da “Kalbimiz Soma’da Öfkemiz Sokakta” 
pankartı ile gezi direnişinde yaşamını kay-
beden çocuk ve gençlerin figürlerinin yer 
aldığı pankart asıldı. Ayrıca Genel Kurul’un 

yapıldığı binanın önüne maden katliamında 
hayatını kaybeden madencileri simgeleyen 
301 baret ve karanfil bırakıldı; delegeler 
ise “Soma’yı unutmayacağız unutturmaya-
cağız” yazılı siyah tişörtler giyip kollarına 
siyah kurdele bağladılar.

Soma hüznü ve yasının hakim oldu-
ğu Genel Kurul’da, divan başkanlığına 
Nevzat Uğurel (ŞPO), başkan yardımcı-
lıklarına Gülümser Hızal (İMO), Doğan 
Albayrak (MMO), yazman üyeliklere 
Yeşim Bek (ÇMO), Mehmet Rojbin Bingöl 
(MADENMO), Leman Ardoğan (MO), 
Çiğdem Çamkıran (PEYZAJMO) seçildi.

Saygı duruşu ve Anıtkabir Çelenk 
Komisyonu’nun seçimi sonrası açı-
lış konuşmalarına geçildi. TMMOB 42. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’dan sonra konuklar TTB Merkez 
Konseyi Üyesi Gülriz Erişgen, KESK 
Başkanı Lami Özgen, EMEP Genel Başkanı 
Selma Gürkan, ÖDP Genel Başkanı Alper 
Taş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 
Yaşar, TKP adına Erhan Nalçacı, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım ve HDP 
Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan birer ko-
nuşma yaptı.

Genel Kurul’da konuklara ve delegasyo-
na seslenen TMMOB 42. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, siyasi 
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iktidarın artık ülkeyi yönetemediğini be-
lirtti. Soğancı “Gün gibi görünen gerçek 
şu ki, Erdoğan ve AKP artık ülkeyi yönete-
miyor. İflah olmaz bir meşruiyet kaybı ya-
şanıyor. Tüm kurumlarıyla birlikte iktidara 
olan güven bir daha geri gelmemek üzere 
kayboldu. O yüzden de faşist baskıları ve 
yasakları yoğunlaştırıyor. Ülkeyi mezhepçi-
lik temelinde bölerek, ayakta kalmaya ça-
lışıyor. Adeta aklını yitirmiş bir çıldırmışlık 
içerisinde tekmeyle, tokatla, küfürle halkın 
boğazına basmaya çalışıyor. Erdoğan ve 
AKP’nin tarihsel misyonu sona erdi. Şimdi 
uzatmaları oynuyoruz. Bu uzatmalarda 
hangi makam ve mevkide olurlarsa olsun 
halkın büyük bir kısmında sözlerinin ve 
iktidarlarının bir kıymeti harbiyesi olmaya-
cak” dedi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaşanan 
direnişin Soma’da meydana gelen kazay-
la birlikte yeni bir bilinçlenme yarattığını 
kaydeden Soğancı, artık direnişin kay-
bedilen ne varsa geri almak üzerine bir 
anlayışla sürdürülmesi gerektiğini vurgu-
ladı. Soğancı “Şimdi asıl önemli nokta ise, 
Haziran direnişinin Soma sonrasında ka-
zandığı yeni bilinçle yoluna devam ediyor 
olmasıdır. Yalnızca Erdoğan’ı değil iktidarın 
tüm sahiplerini asıl korkutan da budur. 
Faşist bir baskı altında geliştirilen neolibe-
ral sömürü içinde kamuya ait tüm kurumlar 
özelleştirildi, ticarileştirildi. Çalışma hayatı 
tamamen taşeron sistemi içerisinde güven-
cesizleştirildi. AKP havuzuna bağlı şirket-
lerin daha çok kar etmesi pahasına inşa-
atlar, fabrikalar, madenler işçi mezarlığına 
dönüştürüldü. Ama tüm bu baskılara karşı, 
Somalı işçiler şimdi Haziran direnişine de 
yeni bir yol açarak kamulaştırma talepleriy-
le direnişe geçti. Bu direnişi ve bu direnişin 
bilincini selamlıyoruz. Şimdi yapılanların 
daha fazlasını yapmalıyız, ortaklık zemin-
lerini çoğaltmalı tüm direnme eğilimlerinin 

birbiriyle dayanışmasını güçlendirmeliyiz. 
Ve bu direnişimizi artık özelleştirilen tüm 
kurumların geri alınarak işçilerin öz yöneti-
minde kamulaştırılması, taşeron çalışmanın 
tüm biçimlerine son verilmesi, eğitimin ve 
sağlığın parasız hale getirilmesi başta ol-
mak üzere doğanın ve insanın sömürüsüne 
son verecek bir anlayışı geliştirerek sürdür-
mek zorundayız” diye konuştu.

Türkiye’nin ve halkın TMMOB’ye ihtiyacı 
olduğunu kaydeden Soğancı “Açıkça ifade 
etmek gerekirse, emeğin, eşitliğin, özgür-
lüğün, barışın, adaletin yani insandan yana 
olan her fikrin ve fiilin içinde ve özünde 
olan bir TMMOB; bu ülkenin vicdanıdır. 
Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB’ye 
ihtiyacı var. Bu ülkenin kulakların sağır 
edildiği, gözlere mil çekildiği, konuşanın 
dilinin kesildiği bu döneminde görebilen 
gözlere, duyabilen kulaklara, daha da 
önemlisi konuşabilen ağızlara ihtiyacı var. 
Asla “padişahım çok yaşa” demeyen, aksi-
ne “Kral çıplak” diyenlere ihtiyacı var. Yani 
kısaca, TMMOB’ye ihtiyacı var. TMMOB’nin 
de; geleneğimizi oluşturan anlayışın yöne-
timler de dâhil her kademede vücut bula-
bilmesine ihtiyacı var. Devrimci, demokrat, 
ilerici, yurtsever, çağdaş mühendis, mimar 
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ve şehir plancılarının omuzları arasındaki 
mesafenin azaltılmasına ve ortak aklımızın, 
kolektif yapımızın kendisini yeniden üret-
mesine ve daha fazla güçlenmesine ihtiyaç 
var. TMMOB’yi TMMOB yapan, şimdiye 
kadar ayakta tutan, savrulmasına ve diz 
çökmesine asla izin vermeyen arkadaşla-
rımızın çalışma tarzına, inançlarına ve ka-
rarlılıklarına şimdi bir kez daha ve yeniden 
ihtiyaç var. Bu ihtiyacın gereklerinin yerine 
getirileceğine inancım tamdır” dedi.

Daha sonra Yönetmelikler Komisyonu, 
Kararlar Komisyonu, Mali İşler ve Bütçe 
Komisyonu ile Genel Kurul Sonuç Bildirgesi 
Komisyonu seçimleri yapıldı. Seçimlerin ar-
dından Maden Mühendisleri Odası Başkanı 
Ayhan Yüksel Soma faciasıyla ilgili bir su-
num yaptı.

Sunumun ardından 42. Dönem Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Vekili H. 
Can Doğan çalışma raporunu, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Ayşegül Oruçkaptan 
Mali Raporu, Denetleme Kurulu Üyesi 
Ramazan Tümen Denetleme Kurulu 
Raporunu, Yüksek Onur Kurulu Üyesi 
Battal Kılıç da Yüksek Onur Kurulu 
Raporunu sundu.

Genel Kurul, delegelerin Çalışma Raporu 
üzerine görüş bildirmeleriyle devam etti.

Genel Kurulun ikinci günü saat 09.30’da 
TMMOB önünde toplanan Genel Kurul 
Delegeleri, Madenci Anıtı’na bir yürüyüş 
gerçekleştirdi. Delegasyon “Kaza değil ci-
nayet, kader değil katliam” pankartıyla yü-
rüdü ve yürüyüş boyunca “Soma’nın kömü-
rü AKP’yi yakacak” “Kader Değil Katliam” 
sloganları attı. Çevreden vatandaşların 
alkışlarıyla destek verdiği yürüyüş Madenci 
Anıtı’nda sona erdi. Burada 43. Genel Kurul 
Divan Başkanı Nevzat Uğurel bir açıklama 

yaptı. Uğurel katliamın baş sorumlusunun 
siyasi iktidar olduğunu söyledi ve siyasi 
sorumluluk gereği istifa etmeleri gerektiği-
ni dile getirdi. Açıklamanın ardından anıta 
siyah çelenk bırakıldı.

Genel Kurula verilen bir önergeyle oluş-
turulan bir heyet ikinci gün Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan 
Yatağan işçilerini ziyaret etti.

Genel Kurulun ikinci günü çalışma raporu 
üzerine görüşmelere devam edildi.

Genel Kurulun ikinci günü İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Nevzat Ersan da söz aldı. 
Konuşmasında meslek odaları üzerindeki 
baskıya, Gezi direnişine ve Soma katlia-
mına dikkat çeken Ersan, “Türkiye, ‘Kurtla 
beraber öldürenler, çobanla beraber yiyen-
ler, sahibiyle beraber ağlayanlar’ tarafından 
yönetilen bir ülkedir” dedi.

Siyasi iktidarın Soma katliamı sonrası 
yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştiren 
Ersan “Başbakan’ın Soma katliamı son-
rası 19. Yüzyıl İngiltere’sinden, 20. yüzyıl 
ABD’sinden örnek vermesi dayanaksız 
değildir. Çünkü bugün ülkemizdeki çalışma 
koşulları 100 yıl öncesiyle aynıdır ve daha 
da önemlisi “fıtrat”, “kader”, “mukadderat” 
söylemi yaratmak istenen ilkel, bilimdışı ve 
çağdışı toplumun değişmez argümanların-
dandır” diye konuştu.  

Böylesi dönemlerde demokratik yapıla-
ra çok görev düştüğünü kaydeden Ersan 
sözlerine şöyle devam etti: “Hepimizin bil-
diği gibi; talan, yağma ve gericilik prensibi 
üzerinden yükselen baskıların arkasındaki 
zihniyet bu dönemde de emekçiler ile emek 
yanlısı demokrat kurum, kuruluş ve değerleri 
hedef tahtasına koymuştur. Birliğimiz, oda-
larımız da bundan nasibini almaktadır. Biz 

BÜLTEN ANKARA

Türkiye’nin 
ve halkın TM-

MOB’ye ihtiyacı 
olduğunu kay-
deden Soğancı 

“Açıkça ifade 
etmek gere-

kirse, emeğin, 
eşitliğin, özgür-

lüğün, barışın, 
adaletin yani 

insandan yana 
olan her fikrin 
ve fiilin içinde 

ve özünde olan 
bir TMMOB; bu 

ülkenin vicdanı-
dır. Bu ülkenin, 
bu ülke insanı-
nın TMMOB’ye 

ihtiyacı var.



24 

bu saldırgan ve umursamaz politika yapma 
tavrının bugüne değin pek çok örneğini hep 
birlikte yaşadık. Fakat gelinen nokta, hem 
emekçi kitleler hem de tüm demokrat kurum 
ve örgütler için önemle üzerinde durulması 
gereken bir husustur. Böyle bir eşikte emek 
eksenli, özgürlükçü ve demokrat yapılara 
önemli sorumluluklar düşmektedir. TMMOB 
biriktirdiği miras ve sahip olduğu mücadele 
geleneği açısından toplumsal muhalefetin en 
önemli bileşenlerinden biri olarak, yükselen 
ve sertleşen mücadele sürecine yapacağı 
katkı ve müdahalelerle önümüzdeki dönemin 
ideolojik, politik, pratik hattının örülmesinde 
belirleyici bir rol oynayacaktır.”

Üçüncü gün ise 42. Dönem Yönetim 
Kurulu üyeleri Ayşe Işık Ezer, Recep 
Özmetin, H. Can Doğan ve Mehmet 
Soğancı birer konuşma yaptılar. Son söz 
üyenin hakkını ise TMMOB Eski Başkanı 
Kaya Güvenç kullandı. Daha sonra 42. 
Dönem Yönetim Kurulu oybirliğiyle aklandı.

Genel Kurul, Yönetmelikler Komisyonu, 
Kararlar Komisyonu, Mali İşler ve Bütçe 
Komisyonu ile Genel Kurul Sonuç Bildirgesi 
Komisyonu raporlarının okunması, kararla-
rın oylanması ve adayların salona okunması 
ile çalışmalarını tamamladı.

TMMOB 43. Dönem kurullarının belirlen-
diği seçimler ise 1 Haziran 2014 Pazar günü 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde 
yapıldı.

 
TMMOB  43. Dönem Seçilmiş Kurulları 

şöyle:
 
Yönetim Kurulu
Gölay Şakiroğulları (Bilgisayar 

Mühendisleri Odası)
Zeyneti Bayrı Ünal (Çevre Mühendisleri 

Odası)
Neriman Usta  (Elektrik Mühendisleri 

Odası)
Ekrem Poyraz  (Fizik Mühendisleri Odası)
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Hakan Aydoğdu (Gemi Mühendisleri 
Odası)

Hakan Günay     (Gemi Makinaları İşletme 
Mühendisleri Odası)

Kemal Zeki Taydaş (Gıda Mühendisleri 
Odası)

Ali Fahri Özten   ( Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası)

Feyyaz Ataç    (İç Mimarlar Odası)
Züber Akgöl  (İnşaat Mühendisleri Odası)
Murat Fırat   (Jeofizik Mühendisleri 

Odası)
Ercan Bayrak  (Jeoloji Mühendisleri 

Odası)
Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri 

Odası)
Mehmet Torun    (Maden Mühendisleri 

Odası)
Mehmet Soğancı  (Makina Mühendisleri 

Odası)
Cemalettin Küçük  (Metalurji 

Mühendisleri Odası)
A.Deniz Özdemir  (Meteoroloji 

Mühendisleri Odası)
Bahattin Şahin   (Mimarlar Odası)
İsmet Aslan    (Orman Mühendisleri 

Odası)
Mehmet Çelik   (Petrol Mühendisleri 

Odası)

Ozan Yılmaz   (Peyzaj Mimarları Odası)
Necati Uyar    (Şehir Plancıları Odası)
Murat İlhan    (Tekstil Mühendisleri Odası)
Tevfik Kızgınkaya  (Ziraat Mühendisleri 

Odası)
 
Yüksek Onur Kurulu
Cengiz Göltaş  (Elektrik Mühendisleri 

Odası)
Ahmet Göksoy  (İnşaat Mühendisleri 

Odası)
İlter Çelik      (Makina Mühendisleri 

Odası)
Erkan Karakaya  (Mimarlar Odası)
Ümit Nevzat Uğurel  (Şehir Plancıları 

Odası)
 
Denetleme Kurulu
Köksal Şahin   (İnşaat Mühendisleri 

Odası)
Ramazan Tümen   (Kimya Mühendisleri 

Odası)
Cemalettin Sağtekin   (Maden 

Mühendisleri Odası)
Ahmet Kirami Kılınç   (Makina 

Mühendisleri Odası)
Abdullah Melik   (Ziraat Mühendisleri 

Odası)
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İMO 44. Dönem
1. Danışma Kurulu 
Toplantısı 

H A B E R

Odamız, 44. Dönem 1. Danışma Kurulu 
Toplantısı, 14 Haziran 2014 tarihinde 
Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirdi.  Danışma Kurulu, “44. Dönem 
Çalışma Programı Taslağına Dair Görüşme” 
gündemiyle toplandı.

92 üyenin katılımıyla yapılan toplantı 
Divan Kurulu seçimiyle başladı. Işıkhan 
Güler Danışma Kurulu Divan Başkanlığına, 
Jale Alel Başkan Yardımcılığına, Ferhat 
Demir ve Kamuran Turgut ise Yazman üye-
liğe getirildi.   

Işıkhan Güler, Danışma Kurulu’nun dö-
nem boyunca Odanın ve mesleğin ihtiyaç 

duyduğu tartışmaları gerçekleştireceğine 
inandığını belirtti. Güler ihtiyaç duyulan 
başlıca tartışmaların ise meslek alanında 
son dönemlerde yapılan değişiklikler ile 
siyasi iktidarın meslek odalarına dönük 
girişimleri olduğunu kaydetti.

Toplantının açılış konuşmasını İMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan 
yaptı. Ersan konuşmasında, Soma katliamı, 
Kürt sorunu, antidemokratik uygulama-
lar, Lice olayları gibi gündemde yer alan 
önemli konular ile meslek alanını ilgilendiren 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun, Yapı Denetimi Kanunu, 
Kamu İhale Kanunu, işçi sağlığı ve iş güven-
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liği, ulaşım politikaları ve enerji politikalarını 
değerlendirdi. Ersan 44. Dönem Çalışma 
Programı ile ilgili de bilgi verdi.

Soma’da 301 madencinin hayatını kay-
bettiği faciaya dikkat çeken Ersan, “301 
insanımızı kaybettik ama ne ilginç ki, 
Hükümetten tek bir çivi dahi sökülmedi, 
bırakalım Başbakanı,  bakanlar, ilgili bürok-
ratlar bile istifa etmedi.” dedi.   Benzer bir 
tuhaflığın Kürt meselesine çözüm üretme 
sürecinde de yaşandığını kaydeden Ersan, 
“Çözüm süreci” adı altında başlatılan süre-
cin, yarattığı beklentiye rağmen tamamlan-
madığını ve adeta Cumhurbaşkanlığı seçi-
minin kozu gibi kullanıldığına dikkat çekti. 
Ersan “Demokratik ve barışçıl bir temelde 
çözülmesi istenilen sorun, Lice örneğinde 
görüldüğü gibi yeni toplumsal gerginlik ve 
çatışmaların tetikleyicisi haline getiriliyor” 
diye konuştu.  

Son dönemde artan polis şiddetini eleşti-
ren Ersan “Türkiye’nin bir polis devleti hali-
ne getirilmesini, polisiye önlemlerin günlük 
hayatın önemli bir parçası yapılmasını, 
hukukun temel ilkelerinin yok sayılmasını 
anlamak ve kabul etmek mümkün müdür?” 
diye sordu.

Ersan konuşmasını “Son dönemde yaşa-
nanlar, salt mesleki sorunlarla ilgilenmeyen, 
beraberinde ülkenin demokratikleşme 
sorununu da kendisine dert eden bizlerin 
işinin kolay olmadığını göstermektedir. 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de düşündü-
ğümüzde, anlaşılan o ki, bu yaz çok sıcak 
geçecek” sözleriyle sürdürdü.

Daha sonra Çalışma Programı Taslağı 
hakkında bilgi veren Ersan, taslağı 
“Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve 
sorumluluklarımız”, “44. Çalışma Dönemi 
öngörüleri”, “Mesleki, idari ve örgütsel 

önceliklerimiz” ve “Kurul ve komisyonlar, 
bilimsel-mesleki etkinlikler, yayın politikası” 
ana başlıkları halinde sundu. 

Geçen dönem Yapı Denetim, İmar, Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değişiklik-
leri ile TMMOB ve bağlı odaların pek çok 
yetkisinin kısıtlandığını ve akabinde İMO 
ile ilgili kara propaganda yürütüldüğünü 
hatırlatan Ersan “Önümüzdeki sürecin en 
temel, en can yakıcı konusunun bu olaca-
ğını biliyoruz. Bu nedenle, Yönetim Kurulu 
olarak Çalışma Programını, örgütümüzün 
tüm maddi kaynaklarını, insan gücünü ve 
üretimini bu sorunu çözmek doğrultusunda 
seferber edebilecek hassasiyette hazırla-
dık. Bu seferberliği hayata geçirmek, ancak 
en geniş örgütsel katılımın sağlanmasıyla 
olabilecektir. Danışma Kurulumuza bu bağ-
lamda önemli görevler düştüğünü belirt-
mek istiyorum” dedi.

Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunu, Kamu İhale 
Kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ula-
şım politikaları ve enerji politikalarını de-
ğerlendiren Ersan, İMO’nun 44. Çalışma 
Dönemi’nde de bu konulardaki çalışmaları-
nı aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kamu İhale Kanunu’nun yayınlandığı 
2002 yılından bu yana yaklaşık 30 defa 
değiştirildiğini hatırlatan Ersan, kamu ihale 
sisteminin temel ilkelerinin ortadan kaldı-
rıldığını, mühendis ve mimarların haklarının 
gasp edildiğini ve sermayenin istek ve ta-
lepleri doğrultusunda mevzuata yön veril-
diğini kaydetti.  Ersan bu konunun takipçisi 
olacaklarını vurguladı.

Ülkemizin içinde bulunduğu ve inşaat 
mühendislerini yakından ilgilendiren işçi 
sağlı ve iş güvenliği sorununu da değerlen-

Odamız, 
44. Dönem 
1. Danışma 

Kurulu 
Toplantısı, 14 
Haziran 2014 

tarihinde 
Teoman Öztürk 

Konferans 
Salonu’nda 

gerçekleştirdi.  
Danışma 

Kurulu, “44. 
Dönem Çalışma 

Programı 
Taslağına Dair 

Görüşme” 
gündemiyle 

toplandı.

92 üyenin 
katılımıyla 

yapılan toplantı 
Divan Kurulu 

seçimiyle 
başladı. Işıkhan 
Güler Danışma 

Kurulu Divan 
Başkanlığına, 

Jale Alel 
Başkan 

Yardımcılığına, 
Ferhat Demir 
ve Kamuran 

Turgut ise 
Yazman üyeliğe 

getirildi.   



28 

H A B E R

iMO ANKARA ŞUBESİ

Afet Riski Altın-
daki Alanların 

Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Ka-

nun, Yapı Dene-
timi Hakkında 

Kanunu, Kamu 
İhale Kanunu, işçi 

sağlığı ve iş gü-
venliği, ulaşım po-

litikaları ve enerji 
politikalarını de-

ğerlendiren Ersan, 
İMO’nun 44. Ça-

lışma Dönemi’nde 
de bu konulardaki 
çalışmalarını aynı 
kararlılıkla sürdü-

receklerini belirtti.

diren Ersan,  “Yaşanan Soma katliamı bize 
bu konunun önemini bir kez daha hatırlat-
mıştır. Ülkemiz son on yılda 11 bin 235 va-
tandaşını iş kazalarında kaybetmiştir. 2012 
verilerine göre inşaat sektörü iş cinayetle-
rinde birincidir. Bütün bunlar 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yapımında 
tarafların görüş ve düşüncesi alınmadan 
hazırlanmasından, “ben bilirim, ben yap-
tım” anlayışıyla hareket edilmesinden kay-
naklanmaktadır.  İşçi ölümleri, işçi sağlığı 
ve güvenliği sorunu ve ülke kaynaklarının 
heba edilmesi Odamızın bu dönemde de 
üzerinde hassasiyetle durduğu konular 
olacaktır.  Odamız iş kazalarının takipçisi 
olmaya devam edecektir” diye konuştu. 

Nevzat Ersan’ın açılış konuşmasını ardın-

dan Danışma Kurulu Üyeleri taslak üzerine 
görüş bildirdi. Sırasıyla Ahmet Göksoy, 
Fuat Günak, Selim Tulumtaş, Cemil Kora, 
Alifer Atasever, Haluk Selçuk, Cevat Öncü, 
Emre Sağsöz, Nezihi Karahasan, Hasan 
Akyar, Hakkı Nadir Çelebi, Hasan Hüseyin 
Yıldız, Rezzan Bulut, Tuncay Arıcan, 
Ayhan Emekli, Jale Alel, Cemal Gökçe, 
Özer Akkuş, Galip Kılınç, Mete Akalın ve 
Meral Saraç Çavga söz aldı.

Üyelerin ardından kapanış konuşmasını 
gerçekleştiren Nevzat Ersan, “Odanın yol 
haritasının belirlenmesinde yol gösterici olan 
Danışma Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum” 
dedi. Ersan, Çalışma Programı Taslağının, 
Danışma Kurulu üyelerinin görüşleri doğrultu-
sunda olgunlaştırılacağını kaydetti.

Kaza ve Kader Değil 
Katliam! Unutmayacağız, 
Affetmeyeceğiz!

Soma’da meydana gelen ve yüzlerce 
işçinin ölümüyle sonuçlanan iş cinayetini 
protesto etmek için KESK-DİSK-TMMOB-
TTB-TDB’nin ortak çağrısıyla 15 Mayıs 2014 
Perşembe günü siyah giyinilip, siyah kur-
deleler takarak tüm Türkiye’de işyerlerinde 
3 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önü-
ne yürünerek iş bırakıldı.

Demokratik kitle örgütleri ve siyasi 
partilerin de destek verdiği eylem için 
Ankara’da Milli Kütüphane önünde top-
lanıldı. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı 
önünde yapılan oturma eyleminin ardından 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
yürüyüşe geçildi. 

Çalışma Bakanlığı önünde ortak açıkla-
mayı DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Remzi 
Çalışkan okudu: 

Kaza ve Kader Değil Katliam! 
Unutmayacağız, Affetmeyeceğiz!

Yüreğimiz yanıyor! Türkiye işçi sınıfı 
Soma’da yitirdiği arkadaşlarının anısı önün-
de ayağa kalkıyor. 

Sadece işçiler değil tüm Türkiye halkları, 
onların anısını yaşatmak, yakınlarına baş-
sağlığı dilemek, Soma’nın acısını paylaş-
mak ve sorumlulardan hesap sormak için 
bugün işyerlerinde, sokaklarda, meydanlar-
da bir araya geliyor. 
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Çünkü biz bi-
liyoruz ki bu 

katliam “kaza” 
ile olmamıştır. 

Ve yine çok 
iyi biliyoruz ki, 

önceki cinayet-
lerde olduğu 

gibi işçi kardeş-
lerimizin ölümü 

kader değildir. 
Özelleştirme ve 
taşeronlaştırma 

politikalarını 
hayata geçi-

renler Soma’da 
yaşananların 

başlıca sorum-
lularıdır.

BÜLTEN ANKARA

Soma’da yüzlerce işçinin can verdiği katli-
am bu ülkede biraz olsun vicdanı olan, biraz 
olsun onuru olan herkes için bir milat olacak-
tır. Türkiye işçi sınıfının iş cinayetlerine, gü-
vencesiz çalıştırmaya karşı sabrı kalmamıştır. 

Çünkü biz biliyoruz ki bu katliam “kaza” 
ile olmamıştır. Ve yine çok iyi biliyoruz 
ki, önceki cinayetlerde olduğu gibi işçi 
kardeşlerimizin ölümü kader değildir. 
Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikala-
rını hayata geçirenler Soma’da yaşananla-
rın başlıca sorumlularıdır.

Yıllarca kamu eliyle üretimin yapıldığı 
madenler, özel sektöre devredildikten son-
ra iş kazalarında patlama yaşanmıştır. 2002 
yılından 2011 yılına kadar kömür maden-
lerindeki iş cinayetleri yüzde 40 artmıştır. 
Bunun nedeni özelleştirmedir, taşeron-
laştırmadır, maliyetleri düşürmek için işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin sav-
saklanmasıdır, TTK bünyesinde çalışan işçi 
sayısının üçte bir oranında azaltılmasıdır.

Bu dönüşüm sayesinde Soma’da katlia-
mın yaşandığı işletmenin patronun övün-
düğü rakamlar ortaya çıkmış, kömürün 
tonunun maliyetini 130 dolardan 23 dolara 

düşmüştür. Bunun tasarrufun bedeli de 
yüzlerce işçinin ölümüyle ödenmiştir.

Özelleştirme ve taşeronlaştırma politika-
ları sonrası Türkiye ölümlü maden kazala-
rında Avrupa’da birinci sıraya yükselmiştir. 
Dünyada ise bu alanda ilk üç sırada yer 
alan Türkiye maalesef bu sene birinciliği 
kimseye kaptırmayacaktır.

Tüm bu gerçeklere rağmen AKP, 
Soma’daki iş cinayetlerinin araştırılması 
için 6 ay önce verilen bir önergeyi ısrarla 
gündeme almamış, alınca da reddetmiş-

tir. Bu önergeyi 2 hafta önce reddedenler 
Soma’da ölenler için TBMM’de saygı duru-
şunda bulunmuşlardır.

Daha da acı tarafı, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı Soma’yı ziyareti sırasında yazılı 
olarak herkesin bulabileceği bu önergenin 
Soma ile ilgili olmadığını söyleyebilmiştir. 
Bu ülkeyi yöneten bir insanın bu kadar 
acıdan sonra doğru söylemesini beklemek 
yurttaşların en temel hakkı değil midir?

Yapılan uyarılara rağmen Soma’da bu tür 
iş kazalarından kurtarılan işçilerin tedavi-
sine dönük devlet tarafından yapılmış özel 
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bir sağlık birimi kurmayanlar, hastanelerde 
yanık ünitesi açmayanlar hiçbir sorumluluk 
duygusu hissetmemektedir. 

İş sağlığı ve iş güvenliği yasasıyla bu ala-
nı da piyasaya devreden, denetimi yapanın 
işverenden maaş aldığı bir sistem kuran, 
yine tüm uyarılarımıza rağmen bu alandaki 
denetim yetkisini bağımsız emek ve mes-
lek örgütlerine vermeyi reddedenler, hiç mi 
vicdan azabı çekmemektedir?

Görünen o ki, vicdan ve sorumluluk gibi 
paraya çevrilemeyecek duyguların bu ül-
keyi yönetenler için bir anlamı kalmamıştır. 
Bu nedenle sadece üzgün değil öfkeliyiz. 
AKP iktidarının katliam sonrası yaptığı 
açıklamaların yaramıza tuz basmaktan farkı 
yoktur. 

Madende çalışan işçi sayısını bilmeyen 
iktidar sözcülerinin alelacele “işletmede 
her türlü önlem alınmıştı” diye açıklama 
yapması öfkemizi büyütmüştür. 

İşçi sayısının bile belli olmadığı, kaçak işçi 
çalıştırıldığı iddialarının olduğu madenle 
ilgili “mevzuata aykırı durum” olmadığını 
açıklayan Çalışma Bakanlığı, basitçe bir 
“gaf” yapmamış, fiilen o görevin gereğini 
yapmayacağını ilan etmiştir.

Daha önceki cinayetlerin ardından “Bu 
mesleğin fıtratında ölüm vardır” diyerek 
yeni katliamları meşrulaştıran hükümet 
üyelerine, Soma’da Başbakan da katılmıştır. 
19’uncu yüzyıldan, 20’inci yüzyıl başından 
örnekler vererek zihniyetinin 150 yıl önce-
sinde kaldığını gösteren Başbakan’a  21. 
yüzyılda olduğumuzu hatırlatmayı bir borç 
biliriz. “Hedef 2023” diye yola çıkanların 
1862’deki bir kazayı örnek göstererek “Bu 
işin fıtratında var” demesi ülkemizin içinde 
bulunduğu tabloyu gayet net özetlemek-

tedir. Bu ülkenin 70 milyon insanı, teknoloji 
bu kadar gelişirken insana değil ölüme ya-
tırım yapan bir anlayışı hak etmemektedir. 

Soma’da yitirdiğimiz işçilerden bize ka-
lan sadece acı değil böylesi katliamların 
yaşanmaması için mücadele görevleridir. 
“Kader”, “fıtrat” diyerek sorumluluklarını 
unutturmaya çalışanlara ilan ediyoruz ki 
unutmayacak, güvenceli iş ve insanca ya-
şam hakkımız için mücadeleyi büyüteceğiz.

Siyasi iktidar sorumluluktan kaçamaya-
cak ve şu taleplerimizi karşılamadığı müd-
detçe yeni katliamların da sorumluluğunu 
üstlenecektir:

1. İş cinayetlerinin artışına neden olan 
taşeron çalıştırma derhal yasaklamalıdır.

2. Özelleştirildikten sonra seri cinayet-
lerle gündeme gelen tüm madenler derhal 
yeniden kamulaştırmalıdır.

3. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini piyasaya 
devreden iş güvenliği yasası kaldırılmalı, 
tüm denetim yetkisi emek ve meslek ör-
gütlerine verilmelidir. 

4. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı ile Enerji ve Sanayi Bakanı olmak 
üzere hükümet derhal istifa etmelidir.

Bizler DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB ola-
rak tüm işçi sınıfını, emekçileri ve emek 
dostlarını, Soma’daki işçi kardeşlerimiz için, 
güvenceli iş ve insanca yaşam hakkımız 
için ayağa kalkmaya çağırıyoruz.

Unutmayın ki bugünkü eylemimiz sadece 
bir başlangıçtır! Yukarıdaki taleplerimizin 
karşılanması Soma’da yitirdiğimiz işçi kardeş-
lerimize ve gelecek nesillere borcumuzdur.

Yıllarca kamu 
eliyle üretimin ya-

pıldığı madenler, 
özel sektöre dev-
redildikten sonra 

iş kazalarında pat-
lama yaşanmıştır. 

2002 yılından 2011 
yılına kadar kö-

mür madenlerin-
deki iş cinayetleri 
yüzde 40 artmış-
tır. Bunun nedeni 

özelleştirmedir, 
taşeronlaştırma-

dır, maliyetleri 
düşürmek için 

işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlem-
lerinin savsaklan-
masıdır, TTK bün-

yesinde çalışan 
işçi sayısının üçte 
bir oranında azal-

tılmasıdır.
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Sivas Katliamı 
Lanetlendi 
2 Temmuz 2014 Çarşamba günü Sivas 

Katliamı’nın 21. yıldönümünde binler katli-
amı lanetlemek için bir araya geldi. Toros 
Sokak’ta başlayan yürüyüşte en önde 
Madımak Oteli’nde yakılanların fotoğrafları 
taşındı. Mezhep ayrımcılığına ve gericiliğe 
öfkenin dikkat çektiği yürüyüşte eşit yurt-
taşlık ve laiklik gibi vurgular öne çıkarken 
Roboski’de, Gezi’de, Soma’da ve Lice’de 
katledilenler de unutulmadı.

TMMOB ve bağlı odalarınında katıldığı 
yürüyüşün ardından Kolej Meydanı’ndaki 
mitingde ilk olarak şair Mehmet Özer 
Bıçak Kemikte adlı şiirini okudu. Ardından 
Sivas’ta yakılanlar için saygı duruşu ger-
çekleştirildi.

Mitingde katılımcı kurumlar adına ba-
sın açıklamasını Pir Sultan Abdal Kültür 
Derneği Genel Başkan Yardımcısı Önder 
Aydın okudu. Aydın, devletin halen Sivas 
Katliamı ile yüzleşmediğini belirtirken 
“Sivas’ta da tıpkı 1938 Dersim, 1977 1 Mayıs, 
1978 Maraş, 1980 Çorum ve 1995’te Gazi, 
2010’larda Roboski, Gezi ve son olarak 
yaşadığımız Soma katliamının sorumlula-
rının adalet önüne çıkarılmadı. Dersim’in 
kayıp kızlarının yaşadığı acılardan da, 
Kızıltepe’de 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın 
öldürülmesinden de 12 yaşındaki Koray 
Kara’nın Madımak’ta ateşe verilmesinden 
de 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın öldürül-

mesinden de sorumlu olan aynı devlettir” 
dedi.

Açıklamada Ortadoğu’da katliam yapan 
cihatçı çetelerin Sivas’ta yakanlarla aynı 
zihniyete sahip olduğu da belirtildi ve 
AKP’nin Ortadoğu’daki IŞİD, El Nusra, El 
Kaide gibi cihatçı çeteleri beslediği ifade 
edildi. Ayrıca AKP’nin bunlarla yetinmedi-
ğini Tayyip Erdoğan’ın miting meydanların-
da Alevileri yuhalatmasına tepki gösterildi. 
AKP’nin gerici politikalarının da eleştiril-
diği açıklamada 4+4+4 eğitim sistemiyle 
çocukların asimile edildiği ve sermayenin 
ucuz iş gücü olmaya hazırlandıkları belir-
tildi.

Açıklamanın okunmasının ardından mi-
ting türkülerle sonlandırıldı.
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Teoman Öztürk 
Ölümünün 
20. Yılında Anıldı

TMMOB’nin bugünkü toplumcu çizgisinin 
yaratıcılarından, 1973-1980 dönemi TMMOB 
Başkanı Teoman Öztürk ölümünün 20. 
yılında (11 Temmuz 2014) anıldı.

 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon 

Kurulu’nun çağrısıyla gerçekleştirilen 
anma etkinliklerinin ilki Teoman Öztürk’ün 
Karşıyaka’daki anıt mezarı başında 
gerçekleştirildi. Teoman Öztürk’ün ailesi, 
arkadaşları, TMMOB üyeleri, Odamız 
Yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı 
anmada, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve Teoman Öztürk’ün 
arkadaşlarından Makine Mühendisi Oğuz 
Türkyılmaz birer konuşma yaptı.

 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı, Teoman Öztürk’ün genel 
kurularda yaptığı konuşmalarından alıntılar 
yaparak, “1970’lerden beri sürdürülen bu 
onurlu yürüyüş ve dik duruşla TMMOB; 
sinmeden, korkmadan, geri adım atmadan 
temel hak ve özgürlüklere sahip çıkacaktır. 
Biz bu bayrağı bizden öncekilerden 
devraldık, bizden sonrakilere de onurla 
devredeceğiz” dedi.

 
Daha sonra TMMOB 42. Dönem Yönetim 

Kurulu’nun 17 Ocak 2014 tarihinde aldığı 
kararla TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi’ne Teoman Öztürk ismi verilmesine 

ilişkin bir tören düzenlendi. “TMMOB 
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi”nde düzenlenen törende konuşan 
Mehmet Soğancı, “Biliyorum elbirliği 
ve inançla yarattığımız bu değerin 
başkanın ismiyle anılması, başkanın 
TMMOB çalışmalarında yaşatılıyor olması 
hepimiz için bir onurdur. Bu değerin 
yaratılmasında emeği geçen herkese, 
TMMOB örgütlülüğüne de çok teşekkür 
ediyorum. İsim verme törenimize tanıklık 
eden buradaki herkese, hepinize Yönetim 
Kurulumuz adına teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

Etkinlik, Teoman Öztürk belgeseli 
gösterimi ve kokteyle devam etti.
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Soma İşçileri 
Meclise Yürüdü
Soma’lı işçiler maden katliamından sonra 

verilen sözlerin tutulması için 16 Temmuz 
2014 tarihinde Meclis’e yürüdü. TMMOB 
Ankara İKK’nın da destek verdiği yürüyüş 
sonrası DİSK üyesi Soma maden işçileri, 
hazırladıkları raporu Meclis’e iletti.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği önünden 
Meclis Dikmen Kapısı’na yürüyen işçiler yü-
rüyüş boyunca “Ankara uyuma, Somalılar 
burada”, “Soma’nın kömürü AKP’yi yaka-
cak” sloganları attı. “Verilen sözler tutul-
sun”, “Taşeron yasaklansın”, “301 arkadaşı-
mızı unutmadık” dövizleri taşındı.

CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin de 
destek verdiği eylemde meclis önünde 
saygı duruşunun ardından açıklamayı işçi-
ler adına Nihat Çelik yaptı. Çelik katliamı 
yaratan koşulların, çalışan madenlerde 
hala aynı olduğunu, çalışmaya devam 
eden işçilerin hala köle gibi çalıştırıldığını 
söyledi. Kendisinin de madenden kurtulan 
işçilerden biri olduğunu belirten Çelik, kat-
liamın yaşandığı günlerde maden işçilerini 
temsilen AKP grubuyla görüşen işçilere 
sözler verildiğini, şimdi Meclis’te kendilerini 
ilgilendiren torba yasanın görüşüldüğünü, 
kendilerine verilen sözlerin tutulması için 
mecliste olduklarını ifade etti.

Basın açıklamasında yer alan talepler şöyle:
• Devlet tarafından denetimler ya-

pılanan ve teftiş raporları tamam-
lanıncaya kadar kimse madenlere 
inmeye zorlanmayacak, gerekirse 
ocaklara önce yetkililer sonra işçi-
ler inecek.

• Kimseye bu süreç içinde çıkış veril-
meyecek.

• Maaşlar, tam olarak eksiksiz öde-
necek. Şartlar düzelene kadar 
gerekirse 7-8 ay maaşları devlet 
ödeyecek.

• Maaşlar en az 2000 TL olacak.
• 6 maaş ikramiye verilecek.
• Kamuda yeraltında günlük 7 buçuk 

saat yazan çalışma süresi 6 saat 
olacak.

• Haftalık çalışma saati 36 saati asla 
geçmeyecek.

• Emeklilik yaşı 55’ten 49’a düşürü-
lecek.

• Ölen madencileri sivil şehit kapsa-
mına alınacak.

• Ölen Madencilerin ailelerine 1400-
1500 TL ölüm aylığı bağlanacak.

• Ölen madencilerin yakınlarına 
TOKİ’den ev verilecek.

• Ölen madencilerin yakınlarından 1 
kişiye istihdam sağlanacak.

• Resmi tatiller ve senelik izinler ye-
raltı sigortası olarak yatırılacak.

• Taşeron sistemi kaldırılacak.
• Uyar Madencilik’te çalışırken işsiz 

kalan işçilerin mağduriyeti giderile-
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cek. İşçilerin alacağı tazminatlar bir 
yasa çıkartılarak işsizlik fonundan 
ödenecek.

• İşçiler adına basın açıklamasını 
okuyan Nihat Çelik, verilen bu söz-
ler yerine getirilinceye kadar mü-
cadele etmeye devam edeceklerini 
söyledi.

Çelik’in ardından Dev-Maden Sen Genel 
Başkanı Tayfun Görgün Soma’da cinayete 
dönüşen facianın sorumlularının ve buna 
göz yumanların herkes tarafından bilin-
diğini söyledi. Soma’dan önce de, sonra 
da madencilerin iş cinayetlerine kurban 
gittiğine dikkat çeken Görgün, “Şimdi iş 
cinayetlerini, hak gasplarını durdurma ve 
öldürülen madenci yakınlarıyla dayanışma 
zamanıdır” dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko da 

DİSK’in katliamın hemen ardından Soma’ya 
giderek işçilerin yanında olduğunu ve on-
larla beraber katliamın sorumlularının ceza-
landırılması için mücadele ettiğini söyledi. 
2014’ün daha ilk 6 ayında binin üzerinde 
işçinin hayatını kaybettiğini söyleyen Beko, 
para kazanırken yüzlerce işçinin ölmesini 
bir katliam olarak gördüklerini; bu katlia-
mın talepleri kabul edilmedikçe süreceğini 
ifade etti. AKP’ye ve taşeron sistemine 
karşı mücadelenin artık bir “insanlık mü-
cadelesi” olduğunu belirten Kani Beko, bu 
sisteme karşı mücadele eden Somalı işçile-
rin yanlarında olmaya devam edeceklerini 
söyledi.

Kani Beko’nun konuşmasının ardından iş-
çilerden ve sendika temsilcilerinden oluşan 
bir görüşme heyeti Meclis’e girdi.

Soma’lı 
işçiler maden 
katliamından 
sonra verilen 

sözlerin tutulması 
için 16 Temmuz 
2014 tarihinde 

Meclis’e yürüdü. 
TMMOB Ankara 

İKK’nın da destek 
verdiği yürüyüş 

sonrası DİSK 
üyesi Soma 

maden işçileri, 
hazırladıkları 

raporu Meclis’e 
iletti.

DİSK Ankara 
Bölge Temsilciliği 

önünden Meclis 
Dikmen Kapısı’na 

yürüyen işçiler 
yürüyüş boyunca 

“Ankara uyuma, 
Somalılar burada”, 

“Soma’nın 
kömürü AKP’yi 

yakacak” 
sloganları 

attı. “Taşeron 
yasaklansın”, 

“301 arkadaşımızı 
unutmadık” 

dövizleri taşındı.
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Kaza Değil, Cinayet 
Kader Değil, Katliam
TMMOB 43. Dönem Olağan Genel Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde, 13 Mayıs 2014 ta-

rihinde Soma’da meydana gelen maden faciası ile ilgili olarak, 30 Mayıs 2014 Cuma günü 
saat 09.30’da TMMOB Genel Merkezi önünde toplanılarak Olgunlar Sokak’ta (Kızılay) bulu-
nan “Madenci Anıtı”na yürünmüş ve saat 10.00’da kitlesel bir basın açıklaması yapılmıştır:

TKİ ye ait olan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından hizmet alım yolu ile işletilen 
Soma İlçesi yer altı kömür ocağında 13 Mayıs 2014’te meydana gelen facia sonucunda, ara-
larında 5 maden mühendisinin de bulunduğu 301 maden emekçisi yaşamını yitirmiştir.

Bu üzücü olayda yaşamını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Acımız büyüktür. Ailelerine, 
yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yaralı canlarımıza acil sağlık diliyoruz.

Facianın nedenleri, uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaştırma, rodevans, örgüt-
süzleştirme, sendikasızlaştırma, köleci çalışma sistemi, kamu madenciliğinin yok edilmesi 
ve kamu kurumlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyimin 
birikiminin dağıtılması gibi neoliberal politikalardır.

Bu süreç ile üretim; teknik bilgi ve alt yapı olarak yetersiz, deneyimi ve deneyimli uzmanı 
bulunmayan kişi ve şirketlere bırakılmıştır. Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir bi-
çimde yapılamaması iş cinayetlerinin Soma da olduğu gibi katliama dönüşmesine neden 
olmuştur.
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Kuralsız ve denetimsiz çalışma yaşamına mahkûm edilen emekçilerle birlikte mühendis-
ler, mimarlar ve şehir plancıları da faciaların odağına konularak, sorumlu tutulmaya çalışıl-
maktadır. Bu ortamı yaratan gerçek sorumlular, devlet, hükümet, işyeri sahipleri bu şekilde 
kendilerini temize çıkarmaya çalışmaktadır.

Demokratik mesleki kitle örgütü olarak bizlere düşen görev, gerçek sorumlulardan hesap 
sorulması için mücadele etmektir. Soma faciasında yaşamlarını kaybeden meslektaşları-
mızın ve işçilerin haklarının savunmak, aynı zamanda bundan sonraki katliamların önüne 
geçecek, yeni can kayıplarının engelleyecektir.

İş cinayetlerinden katliama dönüşen Soma faciası bizlere bir kez daha göstermiştir ki; 
kuralsız, esnek çalışma dayatması, resmiyette olup fiiliyatta olmayan sendikal anlayışlar, 
resmiyette olup gerçekte olmayan denetimler, sürdüğü sürece facialar son bulmayacaktır.

Bu güne kadar uyarılarımızın hiçbirini dikkate almayan hükümet; henüz ocakta devam 
eden yangın söndürülmeden ve arama kurtarma çalışmaları sürerken, “…bu işin fıtratında 
var…” gibi bilim ve tekniğin karşısında olduğunu yeterince ilan eden açıklamalarda bulun-
muştur. Katliamın baş sorumlusu siyasi iktidar, sorumluluk ilkeleri gereği istifa etmelidir.

TMMOB 43. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı

iMO ANKARA ŞUBESİ

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB, 
Şiddete ve Gözaltılara Artık 
Yeter dedi 

H A B E R

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB; MMO YK 
Sekreter Üyesi Ercüment Çervatoğlu,  
Ankara Tabip Odası Yöneticileri Rıza Özbek 
ve Onur Naci Karahancı’nın keyfi olarak 
gözaltına alınması ve Ankara’daki polis 
şiddeti ile ilgili 2 Haziran 2014 Pazartesi 
günü düzenlenen basın toplantısında ortak 
açıklama yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası Lokali’nde 
yapılan toplantıda TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Özer 
Akkuş, her bireye dair çok ciddi bir şiddet 
politikasının söz konusu olduğunu belirt-
ti ve dün yine Ankara özelinde Ethem’in 
vurulduğu yerde toplanmak için gelen 
demokratik kitle örgütleri, siyasi patiler, 
sendikalar ve meslek odalarına karşı çok 

ciddi bir şiddetle karşılaşıldığını, tahammül 
sınırlarını zorlayan bir şiddet ile karşı karşı-
ya olunduğunu ve KESK, DİSK, TMMOB ve 
TTB olarak bu duruma artık bir yeter de-
mek için basın ve kamuoyuyla görüşlerini 
paylaşacaklarını söyledi. 

Kurumlar adına ortak açıklamayı TMMOB 
Genel sekreteri Can Doğan yaptı: 

Basına ve Kamuoyuna

Bundan tam bir yıl öncesinde; parkların 
sadece park olarak kalmasını isteyenlerle 
başlayan bir süreç, bütün bir halkın aynı 
perdeden seslendirdiği bir direniş türküsü-
ne evrildi. Yaşamın her alanında siyasal ikti-
darın rant odaklı, neoliberal, keyfi dayatma 
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ve yaptırımlarını hisseden milyonlar adeta 
yıllar öncesinden verilmiş bir randevunun 
çağrısını aldı ve buluştu meydanlarda. 
“Parklar bizim” şiarıyla başlayan senfoninin 
devamı ise “bu daha başlangıç mücadeleye 
devam” şeklinde gelişti. 

Gökkuşağının her rengini barındıran bir 
yer haline geldi Gezi Parkı. Bütün farklılıkla-
rın bir zenginlik halinde mayalandığı küçük 
bir adaydı. Herkes elindeki kadarını getirdi, 
ihtiyacı kadarını aldı sadece. Yağmaya, 
talana, kâr hırsına yaşayan bir cevap bir 
alternatif oldu. Nasıl bir kent, park, yönetim, 
yaşam istemediğinden ziyade nasıl bir dün-
ya kurulabileceğini anlatan bir örnekti. 

Gezi Parkı’nda başlayan ve yaşanan 
sürece iktidarın cevabı ise kendi algısı ve 
kendine kurmak istediği dünya gibi yaşandı. 
Biber gazlı, plastik mermili saldırılar, keyfi 
gözaltılar, sokak sokak uygulanan polis 
terörü iktidarın bir direnişi yok edebilmek 
adına neler yapabileceklerini ortaya koydu. 
Yaşanan dönemde 8 insanımızı katleden-
ler, yaşananlarda hiç bir sorumlulukları 
yokmuşçasına kendi “mağduriyetlerinden” 

tanımlamaya çalıştılar süreci. Evlatlarını 
yitirmiş anaları yuhalatan, çocukları terörist 
katilleri kahraman ilan eden bir hırstan da 
farklı beklenti içinde olmak hayalperestlik-
ten de öte bir şeydi.

Gezi olaylarını birinci yıldönümü nede-
niyle ülkemizin dört bir yanında eylem ve 
etkinlikler organize edilip, çağrılar yapıldı. 
Kaybettiklerimizi anmak ve Haziran bilinci-
ni yitirmediğimizi vurgulamak için yapılar 
çağrılar karşılık buldu ve kitleler Mayıs’ın 
Haziran’a evrildiği bir günde yeniden alan-
lardaydılar.

En temel demokratik haklarını kullanan 
kitlelere ise iktidarın ve kolluk kuvvetlerinin 
yaklaşımı; kendi sınıfsal konumunu ve tem-
silcisi olduğu çevrelerin halka bakışını bir 
kez daha gözler önüne serdi. Bütün bir ülke 
kolluk kuvvetleri tarafından savaş alanına 
dönüştürüldü. Her yer kuşatıldı ve insan-
ların bir araya gelebildiği her nokta plastik 
mermilerin, gaz fişeklerinin boy hedefi ha-
line getirildi. İnsan hayatını hiçe sayan bir 
şekilde tüm bir toplum uygulanan polis te-
rörünün yarattığı sonuçları gördü. Yüzlerce 

BÜLTEN ANKARA

KESK, DİSK, 
TMMOB ve 

TTB; MMO YK 
Sekreter Üye-

si Ercüment 
Çervatoğlu,  

Ankara Tabip 
Odası Yönetici-
leri Rıza Özbek 

ve Onur Naci 
Karahancı’nın 

keyfi olarak gö-
zaltına alınması 
ve Ankara’daki 
polis şiddeti ile 
ilgili 2 Haziran 

2014 Pazartesi 
günü düzenle-
nen basın top-

lantısında ortak 
açıklama yaptı:
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yurttaşımız gözaltına alındı, yaralandı ve 
darp edildi.

Darbe dönemlerini aratmayacak uy-
gulamalara imza atılan iki günlük süre 
içerisinde ülkenin her yerinde keyfi gözal-
tılar ve sistemli darp olayları yaşanmıştır. 
İstanbul’daki MMO binası polis tarafından 
basılmış, Mimarlar odası yönetici polis tara-
fından darp edilmiştir. Ankara’da ise MMO 
YK Sekreter Üyesi Ercüment Çervatoğlu 
Ankara Tabip Odası Yöneticileri Rıza Özbek 
ve Onur Naci Karahancı keyfi göz altıların 
hedefi olmuştur. 

Halk nezdinde meşruluğunu çoktan 
yitirmiş bir iktidarın bütün baskı ve zor 
araçlarıyla iktidarını sürdürme çabaları dün-
yanın hiç bir yerinde karşılık bulmamıştır 
ve ülkemizde de bulmayacaktır. Geçtiğimiz 
Haziran yaşadıklarımız tüm bir toplumun 
ortak muhalefeti ve iktidara bir uyarısıdır. 
Bu gün bu uyarıyı dillendirmek için alanlar-
da olanlar; baskı ve zulme boyun eğmeye-
cek, Ethem’ini, Ali’sini, Hasan’ını, Ahmet’ini, 
Abdocan’ını, Mehmet’ini, Medeni’sini ve 
Berkin’ini sonuna kadar sahiplenmeyi sür-
dürecek ve anmaktan vazgeçmeyecektir.    

Toplantıda söz alan Ankara Tabip 
Odası’ndan Ali Rıza Özbek ise, işkencelerin 
artık sokağa taşındığını, gözaltına alınırken 
polisin şiddet uygulamasının bütün ka-
muoyu karşısında gözler önüne serildiğini 
söyledi. Polisin adli raporlar için hekimlere 
de ciddi baskılar yaptığına vurgu yapan 
Özbek, adli raporlar düzenlenirken rutinde 
olmayan alkol muayenesi ve raporun içe-
riğine yönelik baskılar yapıldığını söyledi. 
Ankara Tabip Odası ve TTB olarak bu ola-
yın takipçisi olacaklarını söyleyen Özbek, 
adli raporların ileride telafisi olmayan hak 
kayıplarının önüne geçilmesi için daha 
özenli daha detaylı bilgileri içermesi ve tüm 

baskılardan uzak bir şekilde doldurulması 
gerektiğini düşündüklerini ekledi.

Özbek’in ardından söz alan MMO YK 
Sekreter Üyesi Ercüment Çervatoğlu, iş-
kencenin sistematik hale geldiğini, askeri 
cuntada bile görülmeyen manzaraları 
gördüğümüzü söyledi ve “Ethem için gö-
zaltına alındık ise bu bizim onurumuzdur. 
Meslek örgütleri yöneticileri olarak bu 
ülkenin özgürlüğü, bağımsızlığı ve demok-
rasisi için her zaman mücadele edeceğiz 
ve Ethemlerin yanında yer alacağız” diye 
ekledi. 

Çervatoğlu’nun ardından ise KESK’den 
İsmet Meydan söz aldı. “Ya maden ocakla-
rında öleceğiz ya da isyan edersek sokak-
larda polis şiddeti ile öldürüleceğiz” diye 
belirten Meydan, bugün 12 Eylül dönemin-
den daha baskıcı bir şekilde sokaklarda 
şiddete uğramakta olduğumuzu, bu ikti-
darın halka şiddetten başka verebileceği 
bir şey olmadığını, ama bu baskılara, bu 
yıldırmaya karşı örgütlü olarak direnmemiz 
gerektiğini söyledi.

Son olarak söz alan TTB Genel Sekreteri 
Beyazıt İlhan ise, “açıklıkla ifade ediyoruz; 
Ethem Ankara’nın ve Türkiye’nin onurudur” 
diye belirtti ve Ethem’i anmak için sokağa 
çıkan insanlara polis şiddeti uygularsanız, 
gözaltını bir işkenceye dönüştürürseniz, 
insanlara sayısız dava açarsanız bu rejimi 
demokrasi olarak tanımlamanın müm-
kün olmadığını söyledi. İlhan sözlerine 
“Ethem, Ali İsmail, Berkin, Ahmet, Mehmet, 
Abdocan… hepsi bizim onurumuzdur. 
Onlara sahip çıkacağız, onları unutmaya-
cağız ve bütün bu baskılara rağmen onları 
anmaya, onlara layık olamaya olmaya de-
vam edeceğiz” diye devam etti.

iMO ANKARA ŞUBESİ
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Halk nezdinde 
meşruluğunu 

çoktan yitirmiş 
bir iktidarın bütün 
baskı ve zor araç-

larıyla iktidarını 
sürdürme çabaları 

dünyanın hiç bir 
yerinde karşılık 
bulmamıştır ve 

ülkemizde de 
bulmayacaktır. 

Geçtiğimiz Hazi-
ran yaşadıklarımız 
tüm bir toplumun 

ortak muhale-
feti ve iktidara 

bir uyarısıdır. Bu 
gün bu uyarıyı 

dillendirmek için 
alanlarda olanlar; 

baskı ve zulme 
boyun eğmeye-

cek, Ethem’ini, 
Ali’sini, Hasan’ını, 
Ahmet’ini, Abdo-
can’ını, Mehmet’i-
ni, Medeni’sini ve 
Berkin’ini sonuna 

kadar sahiplen-
meyi sürdürecek 

ve anmaktan vaz-
geçmeyecektir.    
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Güvenli ve Sağlıklı 
Yapılaşma İçin 
Mühendisler 
Susmayacak!
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi, 17 Ağustos Depremini 
anmak, depremden korunma, depreme 
dair bilgilendirme ve farkındalık oluşturma 
amacıyla 17 Ağustos 2014 Pazar günü 
Güvenpark’ta basın açıklaması yaptı. Basın 
açıklamasının ardından bilgilendirici poster 
ve fotoğraf sergisinin açılışı ve bilgilendirici 
broşür dağıtımı gerçekleştirildi. 

Saat 15.00’da gerçekleştirilen basın 
açıklamasını İMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş yaptı. 

Basın açıklamasının tam metni:

Güvenli ve Sağlıklı Yapılaşma İçin
Mühendisler Susmayacak!

Değerli Basın Emekçileri, 

17 Ağustos 1999 depreminin 15. 
yıldönümünde gece saat 03,02’de 
İzmit’teydik. Şimdi ise depremden 
korunma, depreme dair bilgilendirme 
ve farkındalık oluşturma amacıyla 
buradayız.

İnşaat Mühendisleri Odası depremi 
unutmama, unutturmama ısrarını 
sürdürmektedir. İMO, güvenli ve sağlıklı 
yapı üretimi sağlanana kadar da depremi 
unutmamaya, unutturmamaya, siyasi 

iktidarın görev ve sorumluluğunu 
hatırlatmaya kararlıdır. Bu salt, yapı 
üretim sürecinin asli unsuru olan 
meslek mensuplarının örgütü olmaktan 
kaynaklanmaktadır; toplumsal, kamusal 
sorumluluğun bir gereğidir.

İnşaat Mühendisleri Odası insanın 
refahını ve mutluluğunu temel almakta, 
güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşamayı taviz 
verilemez temel bir hak olarak görmekte, 
yapı üretim sürecinin kâr esasına göre 
düzenlenmesine karşı çıkmakta, barınma 
hakkı kavramını, güvenli, sağlıklı ve nitelikli 
barınma hakkı olarak genişletmekte, 
mesleki-politik hattını bu görüşüne uygun 
oluşturmaktadır.
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Bilindiği gibi, 15 yıl önce bugün Gölcük 
merkezli bir deprem meydan geldi. Başta 
Gölcük ve İzmit olmak üzere İstanbul’dan 
Sakarya’ya, Yalova’dan Bolu’ya oldukça 
geniş bir bölge depremin yıkıcılığına tanık 
oldu. Onbinlerce insan hayatını kaybetti, 
yüzbinlerce insan yaralandı; insanlar evsiz, 
hastanesiz, okulsuz kaldı; ülke ekonomisi 
telafi edilmesi mümkün olmayacak ölçüde 
ağır bir darbe aldı.

Deprem bilinen ancak yok sayılan pek 
çok gerçeği gün yüzüne çıkarttı: Tarih 
boyunca Anadolu coğrafyası sayısız 
depremle sarsılmış olmasına rağmen 1999 
yılında depreme hazırlıksız yakalanmak 
başlı başına tuhaflığa işaret ediyordu. 
Anlaşıldı ki ülkemizde yapı stoku güvenli 
ve sağlıklı olmaktan uzaktı. Pek çok yapı 
kaçaktı ve mühendislik hizmeti almadan 
inşa edilmişti. 20 milyon olarak tahmin 
edilen yapı stokunun büyük oranlarda 
yenilenmesi, güçlendirilmesi gerekiyordu. 
İlgili mevzuat yetersizdi, yapı üretim 
süreci denetlenmiyordu, yapı malzemeleri 
nitelikli değildi. Toplumda deprem bilinci 
yoktu, afet anına ve afet sonrasına ilişkin 
merkezi, bütünlüklü planlama mevcut 
değildi. Bu sorunlar aynı zamanda 
deprem sonrası süreçte tartışma başlıkları 
olarak gündeme dâhil oldu. Özellikle 
tartışmalar yapı denetimi sistemi üzerinde 
yoğunlaştı. 

Türkiye bir deprem ülkesidir, bir başka 
ifadeyle ülkemiz yer kürenin önemli deprem 
kuşaklarının üzerinde bulunmaktadır. 
Topraklarının ve nüfusunun büyük bir 
bölümü değişik derecelerde deprem 
tehlikesini yaşamaktadır. Büyük kentlerimiz 
ve sanayi tesislerimiz risk altındadır. 

Bilinen ifadeyle; deprem bir doğa 
olayıdır. Doğa olayı olan depremin 

ülkemizde doğal afet gibi yaşanması ve bir 
türlü önlem alınmaması sorunun kaynağını 
oluşturmaktadır. 

Defalarca yineledik, Marmara 
Depremi’nin 15. yıldönümünde bir kez daha 
tekrarlamak istiyoruz: İnşaat mühendisliği 
her zeminde ve her şart altında güvenli 
ve sağlıklı yapı üretebilen ve bunu örnek 
uygulamalarla kanıtlayan bir bilim dalıdır. 
Doğa olaylarının doğal afet durumuna 
geçmemesi ancak her yapının mühendislik 
hizmeti almasını sağlayacak bir sistem 
kurmaktan geçmektedir.

Depremin bir doğa olayı olduğu kabul 
edilmeli ancak denetimsizliğin neden 
olduğu olumsuzlukları “kader” gibi 
değerlendiren yaklaşım terk edilmeli, 
yer hareketlerine ve zemine uygun yapı 
üretmenin depremi tehlike olmaktan 
çıkartacağı gerçeği görülmelidir.

Ülkemizi, kentlerimizi, yapılarımızı 
depreme karşı hazırlamanın iki temel yolu 
bulunmaktadır. İlki mevcut yapı stokunun 
iyileştirilmesi, güçlendirilmesidir. İkincisi 
ise yapı üretim sürecinin denetlenmesidir. 
İlki, mevcut olumsuzluğu azaltmayı 
amaçlamaktadır. İkincisi ise geleceği 
kazanmakla ilgilidir.

iMO ANKARA ŞUBESİ

H A B E R

İnşaat Mühendis-
leri Odası depremi 
unutmama, unut-
turmama ısrarını 
sürdürmektedir. 
İMO, güvenli ve 

sağlıklı yapı üre-
timi sağlanana 

kadar da depremi 
unutmamaya, 

unutturmamaya, 
siyasi iktidarın gö-
rev ve sorumlulu-

ğunu hatırlatmaya 
kararlıdır.
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Mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi, 
mevcut binaların güçlendirilmesi bağlamı 
beraberinde pek çok soru işareti taşımakta, 
özellikle kamu binalarının akıbeti 
hakkındaki bilinmezlik devam etmektedir. 
Ne yazık ki ülkemizde ayrıntılandırılmış 
yapı envanteri olmadığı için yapılarımızın 
olası bir depremde ne tür tepki vereceği 
bilinmemektedir. Ancak 1999 Marmara ve 
2011 Van depremlerinde yapı stokumuzun 
iyi bir sınav vermediği açıktır. Bununla 
birlikte yapı stokumuzun yüzde 60’ının 20 
yaş ve üzeri yapılardan oluştuğu, bunların 
büyük bölümünün ise ruhsatsız olduğu 
ve mühendislik hizmeti almadan üretildiği 
bilinmektedir.

Bu gerçeklik, “kentsel dönüşüm”, “riskli 
yapı”, “riskli alan” gibi kavramları, bunlarla 
ilgili yasal düzenleme ve uygulamaları 
gündeme taşımış, uzun yıllar deprem 
tehlikesine karşı önlem almayan, adeta 
insanları deprem tehlikesi ile karşı karşıya 
bırakan siyasi iktidar, tek çare olarak 
gördüğü kentsel dönüşüm projelerini 
başlatmıştır.

Siyasi iktidar, son dönemde gerçekleştirdiği 
değişikliklerle Meslek Odalarını etkisizleştirmiş, 
devre dışı bırakmış, Meslek Odası-üye ilişkisini 
kesmiş, bunun yanı sıra yapı denetim sistemini 
başıboşluğa teslim etmiştir. 

Meslek Odalarının etkisizleştirilmesi ve 
devre dışı bırakılması, deprem tehlikesi 
ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğinin 
anlaşılmadığının, işin ciddiyetinin 
kavranmadığının bir başka göstergesidir.   

Oysa Meslek Odaları; toplumsal 
sorumluluğu gereği mesleki uygulamaları 
denetlemekte, mesleki niteliği yükseltmek 
amacıyla çalışmalar gerçekleştirmekte, 
üyelerinin sicilini tutmakta, üyeler 
tarafından gerçekleştirilen mesleki 

faaliyetleri kayıt altında bulundurmakta, 
yapı üretim sürecinin kanayan yarası olarak 
kabul edilen “imzacılığın” önüne geçmeye, 
üyelerinin ayıplı, kusurlu iş yapmasını 
önlemeye, sahte mühendisliğin önünü 
alınmaya çalışmaktadır.

Anlaşılan o ki siyasi erk, Türkiye’nin 
bir deprem ülkesi olduğunu unutmakta, 
deprem önlemlerinin başında işlevsel, 
uygulanabilir bir denetim mekanizması 
geldiği gerçeğini yok saymaktadır. 

Üzülerek ifade ediyoruz ki siyasi 
iktidara yön veren Türkiye’nin bir deprem 
ülkesi olduğu gerçeği değildir. Siyasi 
iktidar, kamu adına denetim yapmakla 
sorumlu Meslek Odalarını devre dışı 
bırakıp, kamu yararı taşımayan projelerin 
denetlenmesinin önüne geçmek, yapı 
üretimi ve denetimini ticarileştirmek, 
kentsel değerleri sermaye gruplarına 
peşkeş çekmek istemektedir. 

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 
15 yıl geçmesine karşın hâlâ bu sorunları 
yaşıyor olmamızın, depremin her yıl 
dönümünde aynı sorunlara temas ederek 
kamuoyunun karşısına çıkıyor olmamızın 
nedeni bu anlayıştır.

Ancak unutulmamalıdır ki insanımızın 
canı, emek vererek sahip olduğu değerleri, 
sermaye gruplarının kâr hırsına kurban 
verilmeyecek önemdedir. 

Bu nedenle İnşaat Mühendisleri Odası; 
güvenli ve sağlıklı yapılaşma sağlanana, 
yapı denetimin kamusal özelliği belirleyici 
olana, mühendislik hizmeti almadan 
üretilmiş tek bir yapı kalmayana kadar 
susmayacaktır. 

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Türkiye bir dep-
rem ülkesidir, 
bir başka ifa-

deyle ülkemiz 
yer kürenin 

önemli deprem 
kuşaklarının 

üzerinde bu-
lunmaktadır. 

Topraklarının ve 
nüfusunun bü-
yük bir bölümü 

değişik dere-
celerde dep-

rem tehlikesini 
yaşamaktadır. 
Büyük kentle-

rimiz ve sanayi 
tesislerimiz risk 

altındadır.

BÜLTEN ANKARA
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Marmara Depremi’ni 
Unutmadık 
Unutturmayacağız

TMMOB adına İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın yürütücülüğünü yaptığı “7. 
TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü” 17 
Ağustos 2014 Pazar günü İzmit’te gerçek-
leştirildi.

Marmara Depreminin 15. yıldönümünde 
düzenlenen yürüyüşe yüzlerce TMMOB 
üyesi ve deprem mağduru katıldı.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, 
yetkililere vatandaşlara, teknik elemanlara 
sorumluklarını hatırlatmak ve depremler-
de hayatını kaybeden vatandaşları anmak 
amacıyla düzenlenen yürüyüş için TMMOB 
üyeleri saat 02:00’de Merkez Bankası 
önünde toplandı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, İMO Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Birliğe bağlı Odaların Yönetim Kurulları, 
İMO Kocaeli Şubesi, İMO Sakarya Şubesi ile 
çok sayıda TMMOB üyesinin katıldığı yü-
rüyüş Merkez Bankası önünden başladı ve 
Deprem Anıtı’nda sona erdi.

“TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü” 
pankartı arkasında yürüyen, döviz, meşale 
ve TMMOB flamaları taşıyan kitle yürüyüş 
boyunca  “İzmit uyuma, depremi unutma”, 
“Deprem öldürmez, cehalet öldürür” slo-
ganları attı.

Deprem Anıtı’nda İMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat Ersan ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer ko-
nuşma yaptı.

Nevzat Ersan, 15 yıl önce herkesi derin-
den yaralayan, binlerce insanın canına mal 
olan ve yine binlerce yurttaşı evsiz bırakan 
17 Ağustos depreminin yıl dönümü nede-
niyle İzmit’te olduklarını belirtti. Böylesi 
bir acı nedeniyle bir araya geliyor olmak-
tan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren 
Ersan, “Her ne kadar yaşanan kayıplara 
çare olamasak da bundan sonra benzer 
acıların ve yıkımların yaşanmaması için ya-
pacağımız çok şeyin olduğunu hatırlatmak 
için bugün sizlerle bir aradayız; ve elbette 
siyasi erke, yerel yönetimlere sorumlulukla-
rını hatırlatmak istiyoruz” dedi.

H A B E R
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“Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ve 
elbette sizin yaşadığınız, hissettiğiniz acıyı 
aynı yoğunlukta duyamayız. Ateş düştüğü 
yeri daha fazla yakıyor biliyoruz” diyen 
Ersan, doğal olaylar nedeniyle acı ve kayıp 
yaşıyor olmanın kabul edilemeyeceğini 
dile getirdi. Ersan, aynı acıların tekrarlan-
maması için yedi yıldır Depreme Duyarlılık 
Yürüyüşleri düzenlediklerini kaydetti.

Depremi felakete dönüştüren güvenli, 
sağlıklı ve nitelikli yapıların üretilmemesidir

Nevzat Ersan, doğa olaylarının felakete 
dönüşmemesi için alınması gereken ön-
lemleri de sıraladı. Ersan, güvenli, sağlıklı 
ve nitelikli yapıların üretilmesiyle, ayrıca 
işlevsel ve sağlıklı bir yapı denetim siste-
minin kurulmasıyla depremlerde yaşanan 
kayıpların önüne geçilebileceğini kaydetti. 
Nevzat Ersan, “Şu açık ki, yapılar gerekli 
mühendislik hizmetini aldığında yıkılma-
makta, zarar görmemektedir. İnşaat mü-
hendisliği her zeminde ve her şart altında 
güvenli yapı üretiminin mümkün olduğunu 
örnekleriyle kanıtlayan bir bilim dalıdır” 
diye konuştu.

Meslek Odalarını işlevsizleştirme politi-
kalarının yapı üretim ve denetim sürecini 
olumsuz etkilediğini belirten Ersan, “Ne 
yazık ki siyasi iktidar meslek odalarını iş-

levsizleştirmeyi asli amaç edinmiş görün-
mektedir. Dikkat edilirse, siyasi iktidar ta-
rafından son dönemde mesleki alanımızda 
gerçekleştirilen kayda değer değişiklikler 
meslek odalarıyla ilgili olanlardır. Meslek 
odalarını, üyelerini ve üye uygulamalarını 
denetlemeyecek durumda bırakmak, yapı 
üretim sürecini denetimsizliğe ve kaosa 
terk etmek anlamına gelmiştir. Siyasi ik-
tidar adeta Türkiye’nin bir deprem ülkesi 
olduğu gerçeğini görmezden gelmekte, 
mühendislik mesleğini önemsizleştirmeye 
çalışmaktadır” dedi.

Anmada söz alan Mehmet Soğancı ise, 17 
Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ba-
sit bir doğa olayının felakete dönüştüğünü 
belirtti. Soğancı konuşmasına şöyle devam 
etti: Depremin 15. yılında düzenlediğimiz 
depreme duyarlılık yürüyüşünü tamamlıyo-
ruz. Duymayan kulaklar duysun, görmeyen 
gözler görsün diye buradayız. Ülkemizin 
yüzde 98’i deprem kuşağında yer alıyor. 
Depremlerin afet olarak yaşanması halkımı-
zın yazgısı değildir. Depremin felakete dö-
nüşmesi önlenebilir. Yeter ki yapılaşmada 
bilimin gereği yerine getirilsin.

Konuşmaların ardından asrın felaketinde 
hayatını kaybedenler için saygı duruşunda 
bulunuldu.

“TMMOB Dep-
reme Duyarlılık 
Yürüyüşü” pan-
kartı arkasında 
yürüyen, döviz, 
meşale ve TM-
MOB flamaları 

taşıyan kitle yü-
rüyüş boyunca  
“İzmit uyuma, 

depremi unut-
ma”, “Deprem 
öldürmez, ce-
halet öldürür” 
sloganları attı.
Deprem Anı-

tı’nda İMO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat 

Ersan ve TM-
MOB Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Mehmet So-

ğancı birer ko-
nuşma yaptı.
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu’nun (İKK) çağrısı ile 13 Mayıs 
2014 Salı günü Manisa Soma’da yaşanan 
patlama ve ardından çıkan yangında 
hayatını kaybeden işçileri anmak ve iş 
cinayetlerini protesto etmek için 14 Mayıs 
2014 Çarşamba saat 18.00’da TMMOB 
önünde buluşuldu. 

TMMOB ve bağlı odalarından çok sayıda 
yönetici, üye ve çalışandan oluşan kitle 
önce Güvenpark’a yürüyüşe geçti. Ardından 
Güvenpark’ta madencileri anmak ve iş 
cinayetlerini protesto etmek isteyenlerle 
bir araya gelindi ve polis barikatı aşılarak 
Madenci Anıtı’na yürüyüşe geçildi.  

“Hükümet istifa”, “Madenci katili 
Tayyip Erdoğan”, “Soma’nın kömürü 
AKP’yi yakacak” sloganlarıyla Madenci 
Anıtı’na gelen binlerce kişiye polis gaz 
bombalarıyla saldırmaya başladı. Polis 
saldırılarına akşam boyunca devam etti.

Ankara iş cinayetlerine 
son demek için 
alanlardaydı

Ankara İKKAnkara İKK

Soma Paneli
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 

27 Mayıs 2014 Salı akşamı, Soma’da yaşa-
nan katliam ve madenlerin bugünü kap-
samlı Soma Paneli düzenledi. İMO KKM’de 
saat 19.00’da düzenlenen panele Mehmet 
Torun, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ve Çağdaş 
Hukukçular Derneği Ankara Şube Yöneticisi 
Av. Evin Konuk katıldı.

Panel’in açılışını TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özer Akkuş 
yaptı. Ülkemizin en büyük iş cinayetlerin-
den hatta adına katliam diyebileceğimiz 
Soma faciasının gündemi bir hayli işgal 
ettiğini söyleyen Akkuş, aslında bu facia-
nın uzun süredir taşeronlaşmanın sonucu 
olarak ülkemizde son derece yaygınlaşan 
iş cinayetlerinin de ete kemiğe bürünmüş 
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hali olduğunu belirtti. TMMOB ve bağlı oda-
larının çeşitli tespitler ve değerlendirmeler 
yaptığını ama teknik bir rapor için çok 
erken olduğunu belirten Akkuş, “Soma’da 
neler yaşanmıştı, oraya giden arkadaşları-
mızın gördüğü durum neydi ve bu facianın 
gerçekleşmesindeki etkenler neydi? soruları 
ile bilgilendirme ve deneyimlerimizi paylaş-
ma kararı ile bu paneli yaptık. Bu panelinde 
bir sonuç metnini de oluşturup kamuoyuyla 
da paylaşacağız. TMMOB ve bağlı odaları-
nın yaptığı basın açıklamalarının biraz daha 
genişletilmiş halini sunacağız. Buradaki 
kaygılarımızdan birkaçı ortadaki bilgi kirlili-
ğine biraz olsun azaltabilmek, kamuoyunu 
aydınlatabilmek ve gündemin kendisinin de 
kaybolmasının biraz da önüne geçebilmek-
tir” diye devam etti. 

Panelde söz alan Maden Mühendisleri 
Odası Eski YK Başkanı Mehmet Torun,  5 
maden mühendisi meslektaşı ve toplam 
301 maden emekçisini saygıyla andı. Kaza 
ile ilgili hukuki süreç başladığından ve bazı 
bilgilere ulaşılsa bile net bir veri olmadığı 
için paylaşılamayan bilgiler nedeniyle kaza-
nın nedenlerini, olası sonuçlarını ve süreci 
genel olarak paylaştı.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ise Elektrik 

Mühendisleri Odası olarak bu sürece ken-
dilerini dahil eden şeyin, olay gerçekleş-
tikten yarım saat sonra kendisi de elektrik 
mühendisi olan bakanın “Trafo patlaması 
nedeni ile yangın çıktı” içerikli yaptığı açık-
lama olduğunu belirtti.  EMO olarak ‘nedir, 
ne değildir, trafo imalatçıları, trafo işlet-
mecileri, bu konuda uzman kişiler ne diyor 
diye kulak kabarttıklarını ve sürece dahil 
olduklarını söyledi. 

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube 
Yöneticisi Av. Evin Konuk, Soma’da “Soma 
İçin Adalet Komitesi” kurulduğunu, bu 
komitenin içerisinde TMMOB, TTB, KESK, 
Çağdaş Hukukçular Derneği, Psikologlar, 
Çeşitli Siyasi ve Sol Örgütlerin yer aldığı 
söyledi. Bu komitenin öncelikli hedefinin 
Soma’daki yaşanan bu facianın ardından 
etkin bir soruşturma düzenlenmesi, delille-
rin karartılmasının önlenmesi, asıl sorumlu-
ların ceza almasının ve sorumluların etkin 
bir biçimde yargılanmasının sağlanması 
olduğunu söyledi ve bu kapsamda ailelere 
taziye ziyareti yapmanın ve onlara hukuki 
haklarını hatırlatmanın, vekalet toplamanın 
da bu komitenin öncelikli hedefleri arasın-
da yer aldığını ekledi.

Panel soru ve cevap bölümü ile devam 
etti. 

TMMOB Ankara 
İl Koordinasyon 
Kurulu 27 Mayıs 

2014 Salı ak-
şamı, Soma’da 
yaşanan katli-

am ve maden-
lerin bugünü 

kapsamlı Soma 
Paneli düzenle-
di. İMO KKM’de 

saat 19.00’da 
düzenlenen 

panele Mehmet 
Torun, Elektrik 

Mühendisleri 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Hüseyin Yeşil 
ve Çağdaş 

Hukukçular 
Derneği Ankara 
Şube Yöneticisi 
Av. Evin Konuk 

katıldı.

BÜLTEN ANKARA
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Ankara İKKAnkara İKK

1 Mayıs’ta Alanlara
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 

(İKK) 25 Nisan 2014 tarihinde açıklama 
yaptı:   

1 Mayıs işçilerin birlik, dayanışma ve mü-
cadele günüdür. 128 yıl önce hayatlarıyla 
bedel ödeyen ABD’li işçilerin 8 saatlik iş 
günü mücadelesinin sürekliliğidir. Dünyanın 
her yerinde tüm ezilenleri bir araya getiren, 
ırk, dil, din ayrımlarının ortadan kalktığı, 
insanların eşitlik, demokrasi, özgürlük ta-
leplerini tek bir perdeden haykırdığı gün-
dür 1 Mayıs.

1 Mayıs işçilerin birlik, dayanışma ve mü-
cadele günüdür. 128 yıl önce hayatlarıyla be-
del ödeyen ABD’li işçilerin 8 saatlik iş günü 
mücadelesinin sürekliliğidir. Dünyanın her 
yerinde tüm ezilenleri bir araya getiren, ırk, 
dil, din ayrımlarının ortadan kalktığı, insan-
ların eşitlik, demokrasi, özgürlük taleplerini 
tek bir perdeden haykırdığı gündür 1 Mayıs. 
Ülkemiz özgülünde ise 1977 yılında Taksim 
alanında yaşanan ve 34 insanımıza kaybet-
memize neden olan saldırıdan ötürü tarihsel 
anlamda farklı bir misyona işaret eder.

Yıllardır ülkemizde uygulana gelen neoli-
beral politikalar ve onun temsilcileri eşliğinde 
halkımıza dayatılan yoksulluk, sömürü, baskı 
ve faşizm uygulamaları son 12 yıllık mev-
cut iktidar döneminde katlanılamaz bir hal 
almıştır. Barınmadan sağlığa, eğitim hakkı-
mızdan ulaşıma tüm temel insan hakları sö-

mürü ve rantın araçlarına dönüştürülmüştür. 
Çıkarılan yasalar ve yönetmeliklerle tüm hak 
ve demokrasi talepleri bastırılmak istenmiş, 
kazanılan haklara dahi saldırılar başlamıştır. 
Suyumuz, toprağımız, ormanlarımız, tarihi 
ve kültürel mirasımız yok sayılmış ve yandaş 
sermaye gruplarına peşkeş çekilmiştir.

Halkların üstüne adeta bir kâbus gibi 
çöken mevcut siyasal yapı; baskı ve zor 
araçlarıyla, kolluk kuvvetlerinin biber 
gazları, tomalar, plastik mermiler, gözaltı 
uygulamalarıyla ve yaşanan polis terörüyle 
bu gidişe bir dur demek isteyen her sesi 
susturmaya çalışsa da örgütlü bir halkın 
neler yapabileceğini geçtiğimiz Haziran 
ayında bir kez daha görmüştür. Gezi Parkı 
ekseninde şekillenen toplumsal hareket 
ülkenin bütün muhalif unsurlarını bir araya 
getirmiş, farklılıkların ayrıştırıcılığının yok 
edilip yoldaşlaşmanın en ileri örneklerinin 
yaşandığı bir iklim yaratmıştır.

Yarım asrı aşkın süredir bilimi ve tekni-
ği emperyalizmin değil halkın hizmetine 
sunma anlayışıyla örgütlülüğünü sürdüren 
TMMOB İKK olarak:

Savaş, zulüm, yoksulluk düzenine karşı 
emek, barış, eşitlik ve özgürlük için sen-
dikalar, meslek örgütleri ve demokratik 
kitle örgütleri ile birlikte 1 Mayıs’ta Sıhhiye 
Meydanı’ndayız.  
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK), 2 Mayıs 2014 tarihinde açıklama 
yaptı:

 
1 Mayıs; ülkemizde 2009 yılında mevcut 

siyasal iktidar tarafından çıkarılan yasa 
ile “Emek ve Dayanışma” günü olarak 
ilan edilmiştir. O tarihten bu güne Taksim 
Meydanı’nın işçi ve emekçilere açıldığı yıllar 
olaysız, sorunsuz bir şekilde 1 Mayıs kutla-
maları yapılmış, işçilerin birlik, dayanışma, 
mücadele günü temelinde toplumun tüm 
kesimleri taleplerini hep bir ağızdan haykır-
mıştır. Ne var ki son 2 yıldır mevcut iktidar 
keyfi yasaklamalarına bir yenisini daha ek-
lemiş, temelsiz gerekçelerle Taksim, Kızılay 
ve ülkenin birçok meydanını halka yasakla-
mıştır.

Ülkemiz işçi sınıfı için hem bir bayram 
hem de bir yas günü olan 1 Mayıs; dün pan-
kartlar, sloganlar, halaylar yerine biber gazı, 
tazyikli su, plastik mermi ve gözaltı terörü 
eşliğinde ‘kutlandı’. 1977 yılının 1 Mayıs’ında 
Taksim Meydanı’nda yaşanan katliam, ülke-
mizde işçi sınıfının ve emekçilerin yıllardır 
yaşadığı baskıların alenen gözler önüne 
serildiği kanla sulanmış bir gün olarak 
tarihe geçmiştir. Kaybettiğimiz 36 işçiyi 
anmak ve emekçiler için özel bir anlam 
ifade eden Taksim Meydanı’nda olmak ül-
kemiz emekçileri açısından 1 Mayıs’ı anlamlı 

kılan en önemli değerlerden biridir. Fakat 
halkın örgütlü mücadelesine, en ufak de-
mokratik gösteri ve eylemlere dahi taham-
mülü olmayan siyasal iktidar dün Taksim 
Meydanı’nı ve Kızılay Meydanı’nı halka ve 
emekçilere kapatmayı ve 1 Mayıs’ı tüm bir 
halk için adeta bir işkenceye dönüştürmeyi 
sürdürdü.

Sadece sayılar baz alındığında dahi dar-
be dönemlerinin faşizan uygulamalarını 
aratmayacak sonuçlarla karşılaşılmaktadır. 
Ülke genelinde yaşanan yüzlerce gözal-
tı, keyfi biçimde kullanılan biber gazı ve 
plastik mermiler, kolluk kuvvetleri tarafın-
dan uygulanan darp ve savaş meydanını 
aratmayacak kentler, 2014 1 Mayısı’nda 
akıllardan silinmeyecek görüntüler olarak 
belleklere kazındı.

İşçi ve emekçilerin örgütlü mücadele-
sinden, halkın kendi meydanlarında olma-
sından korkan ve tüm bir toplumu baskı 
ve zor araçlarıyla zapturapt altına almak 
isteyen mevcut iktidar vicdanlar nezdinde 
meşruluğunu yitirdiğini bir kez daha ispat-
lamıştır. Halkın haklı mücadelesinin baskı 
zor araçlarıyla sindirilemeyeceği gerçeği, 
tüm emekçilere bu işkenceyi reva görenler 
tarafından da er geç anlaşılacaktır.     

Meydanlar İktidarın, 
Karakollar İşçilerin
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK), 23 Mayıs 2014 tarihinde TMMOB’ye 
bağlı odaların idari ve mali denetiminin 
bakanlıklara verilmesine ilişkin yasanın 
Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar 
Kururu Kararı’yla birlikte tamamlanmasıy-
la ilgili açıklama yaptı:

TMMOB’ye bağlı odaların idari ve mali de-
netiminin bakanlıklara verilmesine ilişkin yasa 
bugün resmi gazetede yayınlanan Bakanlar 
Kururu Kararı’yla birlikte tamamlandı.

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Orman 
Mühendisleri Odası’nın idari ve mali dene-
timi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilir-
ken, 17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 
Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç 
Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik 
Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina 
Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve 
Şehir Plancıları Odası üzerinde idari ve mali 
denetim Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
verilmişti.

22 Mayıs 2014(bugün) tarihli 29007 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararıyla ise Bilgisayar Mühendisleri, 
Fizik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri 
ile Tekstil Mühendisleri Odaları Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın; Gemi 
Makineleri İşletme Mühendisleri ile Gemi 
Mühendisleri Odaları Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın; Gıda Mühendisleri 
ile Ziraat Mühendisleri Odaları Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın; Maden 
Mühendisleri, Metalurji Mühendisleri ile Petrol 
Mühendisleri Odaları Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın; Meteoroloji Mühendisleri Odası 
da Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın idari ve 
mali denetimine verilmiştir.

Denetlenebilirliğe en çok ihtiyacı olan 
kurumun devlet haline getirildiği ve ülke 
gündeminin bu kadar yoğun olduğu bir 
dönemde TMMOB’ye ilişkin bir denetim 
kanununun çıkarılması mevcut iktidarın asıl 
hedefinin denetim değil sindirme, işlev-
sizleştirme ve yok etme olduğunu ortaya 
koymuştur. 1 Hafta önce yaşadığımız Soma 
Katliam’ı kâr odaklı politikalar sonucunda 
yüzlerce işçimizin hayatını kaybetmesine 
sebep olmuşken, özelde madenlerin ge-
nelde tüm iş sektörünün denetimsizliği 
ortadayken,iş cinayetlerinde birinciliğimiz 
sürerken, iş ve işçi güvenliği yasasıyla de-
netim yetkileri özelleştirilip hiçleştirilirken 
TMMOB’ye bağlı odaların idari ve mali de-
netiminin şeffaf ve denetime açık yapılar 
olmasına rağmen 1980 darbesinden kalma 
hükümlerle bakanlıklara bağlanması tama-
men keyfi ve politik bir tercihtir.

TMMOB’ye yapılan bu aleni saldırı; toplu-

TMMOB’ye Saldırılar 
Devam Ediyor!

Ankara İKKAnkara İKK
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mun bütün muhalif duruşa sahip yapılarına 
siyasal iktidar tarafından uygulanan baskının 
meslek odaları nezdinde somutlanmasıdır. 
Anayasal bir kurum olma niteliği, şeffaf ve 
demokrat işleyişi, denetlenebilme anlamın-
daki prosedürü ortadayken TMMOB’ye yapı-
lan bu saldırı akıllara “bugün denetlenmesi 
gereken asıl yer neresi olmalıdır?” sorusunu 
bir kez daha getirmiştir.

İnsanı önceleyen bir bakış açısıyla dene-
tim konusu gündeme alındığında toplumun 
ve ülkenin asıl öncelikleri;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun piyasa odaklı değil insan 
odaklı bir yasa haline getirilmesi,

Yapı denetim firmalarıyla patronlar ara-
sındaki denetimi olanaksızlaştıran ilişkinin 
ortadan kaldırılması,

İş güvenliği uzmanlarının işverenlerce be-
lirlenmişçesine çalışmasını sağlayan mevcut 
yürütmeliklerin ortadan kaldırılması, olmalıdır.

Henüz bir haftası dolan Soma katliamın-
da yüzlerce madencinin hayatını kaybet-
mesi ve ülkemizdeki madenlerin madenci 
mezarlıkları gibi çalıştırılması kâr odaklı 
politikalarla işçi hayatını hiçleştiren uygula-
malar asıl denetim alanları olarak gündeme 
alınmalıdır.

Mevcut iktidarı bu somut gerçeklikler 
kapsamında bireysel hırs ve çıkarlarla de-
ğil, sorumluluklarıyla bir denetim algısı 
oluşturmaya ve işçi sağlığı ve iş güvenliği 
sağlanana kadar mevcut tüm madenlerde 
üretimi durdurmaya çağırıyoruz.

BÜLTEN ANKARA

Can Güvenliğimiz Tehdit 
Altında!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK), 22.05.2014 tarihinde Berkin 
Elvan’ın ölümü ve Soma’da yaşanan katli-
amı protesto etmek için toplanan liselilere 
karşı gerçekleştirilen polis saldırısı sırasın-
da Uğur Kurt isimli yurttaşımızın hayatını 
kaybetmesiyle ilgili 23 Haziran 2014 tari-
hinde açıklama yaptı:    

22.05.2014 tarihinde Berkin Elvan’ın 
ölümü ve Soma’da yaşanan katliamı pro-
testo etmek için toplanan liselilere karşı 
gerçekleştirilen polis saldırısı sırasında, 
Okmeydanı Cemevi bahçesinde bulunan 
Uğur Kurt isimli yurttaşımız polisin gerçek 
silahlarla açtığı ateş sonucu kafasına isabet 

eden kurşunla ağır yaralanmış, kaldırıldığı 
hastanede yapılan müdahalelere rağmen 
yaşamını yitirmiştir. Yaşanan can kaybını 
protesto eden kitleye polis tarafından tek-
rar saldırıldığı sırada ise bir yurttaşımızın 
daha hayatını kaybettiği ifade edilmiştir.

2013 Haziran ayında yaşadığımız Gezi 
Direnişi’nden bu yana bizzat devlet yetkilile-
ri ve mevcut iktidar tarafından desteklenen 
ve kahraman ilan edilen polis terörünün bir 
canımızı daha katletmesinden duyduğumuz 
derin üzüntünün yanı sıra, sistemli bir hale 
gelmiş ve devletin kolluk güçleri tarafından 
gerçekleştirilen olağanüstü hal uygulamala-
rından birini daha yaşıyor olmanın kaygıları-
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nı en ağır şekilde hissediyoruz.
İki gündür Okmeydanı özelinde uygulanan 

açıkça katliam girişimi halini almış baskı ve 
zor uygulamaları, siyasal iktidarın halka yak-
laşımdaki önceliklerini deşifre etmeye ye-
tecek kapsamda olaylardır. Soma’da yakın-
larının durumunu merak eden madenci ya-
kınlarına, hastane önünde çocuğunun sağlık 
durumu için endişelenen Berkin’in ailesine, 
Güvenpark’ta Ethem’in cenazesi için topla-
nan kitlelere saldıran bu zihniyet; pratikte 
dünya savaşı dönemi faşizan uygulamalarını 
ve darbe dönemi katliamlarını aratmayacak 
denli yaptırımlarla halkı sindirme ve korkut-
ma çabalarını sürdürmektedir.  

Alevi yurttaşlarımızın ibadethanelerinin 
önünde yaşanan bu cinayet aynı zamanda 
siyasal iktidarın toplumun farklı kültür, inanç 

ve kimliklerine karşı takındığı tavrın açık bir 
ifadesidir. Halka ve toplumsal muhalefetin 
bütününe bu yaklaşım yaşanan can kayıpla-
rında tetiği çekenler kadar, katilleri koruyan-
ları da pay sahibi yapmaktadır.

Yaşananların sorumlusu demokratik hak 
ve özgürlüklerini kullanıp, taleplerini so-
kaklarda, meydanlarda dile getirenler değil, 
halkı düşman gözüyle gören ve tüm yasal 
ve demokratik eylem ve etkinliği zor araçla-
rıyla yok etmeye çalışan iktidar anlayışıdır.

Uğur Kurt şahsında tüm yitirdiklerimizi 
bir kez daha anıyor, adalet arayışı mücade-
lemizin süreceğini yineliyor ve mevcut ik-
tidarın halka karşı kinini ve nefretini ise bir 
kez daha en ağır şekilde kınıyoruz.

iMO ANKARA ŞUBESİ

MMO Yönetim Kurulu Üyesine 
Gözaltı!

Ankara İKKAnkara İKK

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK), Makine Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ercüment 
Çervatoğlu ve Ankara Tabip Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Rıza Özbek’in gözaltına 
alınması ile ilgili 1 Haziran 2014 tarihinde 
açıklama yaptı:

Bugün Gezi Parkı eksenli halk direnişinin 
yıldönümünde, geçtiğimiz yıl polisin sila-
hından çıkan kurşunla başından vurulan 
Ethem Sarısülük’ü anmak için toplanıp, 
Ethem’in vurulduğu yer olan Güvenpark’a 
yürümek isteyen kitleye polisin saldırısı 
sonrasında Ziya Gökalp Caddesi üzerinde 
Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Ercüment Çervatoğlu, 
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Rıza Özbek’le birlikte keyfi bir şekilde gö-
zaltına alınmıştır.

Keyfi, yasakçı ve faşizan uygulamaların 
en üst boyutlarına ulaştığı ülkemizde mev-
cut siyasal iktidar, tomalı, biber gazlı saldı-
rılarıyla, kolluk kuvvetleri tarafından uygu-
lanan gözaltı terörüyle halkın üzerinde bir 
korku iklimi yaratmayı amaçlıyor. Siyasal 
iktidarın en ufak demokratik talepleri bile 
kanla bastırmaya çalıştığı bir dönemde, 
kaybettiklerini anmak için toplanan halka 
karşı uygulanan bu keyfi gözaltılar Gezi 
sürecinde yitirdiklerimize iktidarın bakış 
açısını bir kez daha ortaya koymuştur.

Toplumun tüm muhalif kesimlerine kendi 
düşmanı gören bu anlayış halk nezdinde 
meşruluğunu çoktan kaybeden mevcut 
iktidarın son çırpınışlarıdır.

Keyfi gözaltılar derhal serbest bırakılmalı 
ve bu anti-demokratik uygulamalara bir an 
önce son verilmelidir.



51 

Filistin Bize Kalbimiz 
Kadar Yakındır!

İsrail Parlamentosu’nun faşist seslerinden 
Ayelet Şakid’in katledilen Filistinliler için 
söyledikleri emperyalizmin ve bölgedeki 
işbirlikçilerinin Ortadoğu için öngördükleri 
“barış ve demokrasi”nin de halklar için ne 
ifade ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.   

“Bütün teröristlerin arkasında onları 
destekleyen onlarca kadın ve erkek var. 
Onların desteği olmadan bu teröristler 
amaçlarına ulaşamaz. Onların hepsi bizim 
düşmanımız ve onların kanı bizim elimizde 
olmalı. Bu öldürülen teröristlerin anneleri için 
de geçerli. Annelerin oğullarının peşinden 
gitmeleri adil olur. Ölmeliler ve evleri yıkılmalı 
ki bir daha terörist yetiştiremesinler.”

8 Temmuz günü 3 İsrailli yerleşimcinin 
öldürülmesi bahanesiyle Gazze’ye karşı 
başlatılan hava ve kara saldırıları sonrasında 
627 kişi katledildi, binlercesi ise tutuklandı. 
Hastanelerden okullara kadar hiç bir 
ayrım gözetmeksizin bütün bir halkı yok 
etmek için girişilen katliam tüm dünyanın 
gözleri önünde gerçekleşmeye devam 
ediyor. Uluslararası emperyalist güçlerin de 
seferberliğiyle 63 yıllık bir işgalin bugün 
İsrail tarafından bir kez daha güncellenmek 
istenmesine tanıklık ediyoruz.

ÖSO’dan IŞID’e kadar bölgeyi neoliberal 
ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirmek 
isteyenler Filistin özelinde kendi yarattıkları 
katil ordularına dahi ihtiyaç duymadan, 
duvarlarla ayrıştırmaya çalıştırdıkları 
Filistin’e soykırım uygulayan İsrail’in yanında 

olduklarını her açıklamalarında beyan 
etmekten çekinmiyorlar. Ülkemiz özelinde 
ise “one minute”li Mavi Marmara’lı sözde 
Filistin dostları İsrail’le gün be gün artan 
ticari ve askeri anlaşmalarını sürdürmekteler.

Bu gün insanlık onuru Filistin’de bir 
kez daha sınavdan geçiyor. Uluslararası 
sermaye gruplarının ihtiyaçları kapsamında 
şekillendirmek istenen Ortadoğu’da Filistin 
var olma mücadelesi veriyor. Yapılan sözde 
barış çağrıları Filistin’in işgali, yağmayı, 
soykırımı kabul etmesi ve varoluşundan 
vazgeçmesi üzerine kurgulanıyor.

Filistin Halkı’nın onurlu ve meşru direnişi 
meselenin sadece yanındayız açıklamalarıyla 
geçiştirilemeyecek boyutlarda olduğunu bir 
kez daha kanıtlıyor. Bugün mesele; askeri 
ve ticari ilişkilerin acilen sonlandırılmasını 
sağlayacak, her alanda uygulanabilecek 
yaptırımların dünya kamuoyu kapsamında 
hayata geçirilmesi için mücadele edilecek bir 
süreci gerekli kılıyor.

Ülkemiz tarihinde de çok iyi bilindiği 
üzere Filistin Halkı’nın gerçek dostları 
hiçbir zaman konuyu İsrail’i kınama 
darlığında tartışmamış Filistin’in ve 
mücadelesinin bize kalbimiz kadar yakın 
olduğunu göstermiştir.

Filistin Halkı’nın yalnız olmadığını mutlaka 
görülecek, İsrail ve işbirlikçilerine geri adım 
attıracak güç yıllardır bu onurlu kavgasını 
sürdüren halkların bir arada emperyalizme 
karşı mücadelesiyle gerçekleşecektir.  
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Öğrenci üyeler için 21 Nisan 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.

“SAP 2000” Kursu

iMO ANKARA ŞUBESİ

genç-İMOgenç-imo

Genç-İMO 
Afyon’da Teknik Gezi 
Düzenledi

İMO Afyonkarahisar Temsilciliği genç-İ-
MO öğrencileri 2 Mayıs 2014 Cuma günü 
DSİ Sinanpaşa Çobanözü Tokuşlar ve 
Sinanpaşa Çayhisar 27 Ağustos göletlerine 
teknik gezi düzenledi. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2.ve 3. sınıf 
öğrencilerinden toplam 40 kişinin katıldığı 
geziye AKÜ öğretim üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Murat Kilit, Dr. Veli Başaran, Araştırma 
Görevlisi Murat Hiçyılmaz, Araştırma 
Görevlisi Şerife Gökçe, İMO Afyonkarahisar 
Temsilcisi Sinan Millik ve Mesleki Denetim 
Sorumlusu Ayşegül Sevim de katıldı. 

Gezi boyunca Yrd. Doç. Dr. Murat Kilit 
detaylı ve verimli bilgiler verdi. DSİ çalı-
şanlarından İnş. Müh. Sedat Altıntuğ ve 

İnş. Müh. Cem Çoban ile sürveyan Bulut 
Ziyanak ve laborant Ali Yadigar da gezi 
boyunca eşlik ettiler. 
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3. Mühendislik Mimarlık ve 
Şehircilik Günleri 

BÜLTEN ANKARA

İKK bileşeni Oda öğrenci örgütleri 
tarafından düzenlenen Mühendislik 
Mimarlık ve Şehircilik Günleri’nin üçüncüsü 
12 Mayıs 2014 Pazartesi günü Gazi 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 
yapıldı. 

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
öğrencilerinin yan yana gelmek, emeğin ve 
bilimin yanında olmak için düzenledikleri 
etkinliğin açılışını İMO Ankara Şubesi 
Araştırma Görevlisi Eren Çakmak yaptı.

Etkinlikte Elektrik-Elektronik Mühendisi 
Ali Yiğit “Mühendisliğin Geleceği 
ve Çalışma Koşulları” başlılık sunum 
yaptı. Mühendislik kavramını anlatan 
Yiğit, çağımızın en önemli teknik 
unsurun mühendisler olduğunu belirtti 

ve mühendislik kelimesinin kökeni, 
modern anlamda mühendislik ve Avrupa 
mühendisliği hakkında bilgiler verdi. 
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Mevzuat 
ve Yüksek Öğretim Mevzuatı’ndan 
da bahseden Yiğit 61 Anayasası ile 
üniversitelere yönetsel ve bilimsel özerklik 
tanındığını, 81 Anayasasıyla ise Yüksek 
Öğretim Kurulu’nun (YÖK) kurulduğunu 
ve merkezi bir çerçevenin benimsendiğini, 
“girişimci” üniversite kavramına işlerlik 
kazandıracak uygulamalara geçildiğini 
belirtti.

Yiğit’in ardından inşaat mühendisliği 
öğrencilerinden Ulaş Karagöl teknoloji 
fakülteleri ve teknik öğretmenler hakkında, 
makine mühendisliği öğrencisi Defne Kıran 
ise Bologna süreci hakkında konuştu.
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Açık Mektup
Büyükşehir belediye meclis üyelerine, 

hemşehrilerimize, meslektaşlarımıza açık 
mektup

Şubemiz Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin ilk toplantısın ardından 
Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerine, 
hemşehrilerimize, meslektaşlarımıza açık 
mektup yayımladı:

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İlk 
Toplantısını Yaptı

-Durmak Yok, Yola Devam-

30 Mart seçimleri sonrasında % 90’ı 
yeni üyelerden oluşan Ankara Büyükşehir 
Belediye Meclisi ilk toplantısını 14-18 Nisan 
tarihinde gerçekleştirdi.

Toplam 128 madde olan Meclis 
Gündeminin 119 maddesi bir önceki dö-
nemde gündeme gelmeyen Komisyon 
Raporlarından oluşuyordu. 119 madde-
nin 84’ünü ise imar plan değişikliği ve 
revizyonlarını içeren İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu Raporları oluşturdu. Bizzat 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 
tarafından gündeme getirilen ve yine imar 
plan değişikliği içeren 4 madde ile birlikte 
Büyükşehir Belediye Meclisi, mesaisinin % 
68,75’ini imar plan değişiklik ve revizyonla-
rına ayırdı.

Büyükşehir Belediye Kanunu’nda belirtili-
ği üzere, Belediye’nin en temel görevlerin-
den biri şehrin uzun vadeli imar tasarısını 
kuracak Nazım İmar Planını yapmak ve bu 
planların sağlıklı işlemesini sağlamaktır. 
Meclis gündeminin ağırlıkla imar plan deği-
şiklik ve revizyonlarına ayrılmış olması kenti 
yönetenlerin, kentin geleceğine ilişkin kurgu 
ve planlarının; geçici ve günü kurtarma an-
layışında işlediğinin, uzun vadeli bir kentsel 
imar planından söz edilemeyeceğinin ka-
nıtıdır. Bu durum aynı zamanda Ankara’nın 
plansızlığının ve buna bağlı olarak da prog-
ramsızlığının Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisince de ilanıdır. Planın ve programın 
olmadığı bir yerde kent ve kentliden yana 
bir yönetimin olmayacağı da açıktır. Bu 
nedenle, Büyükşehir Belediyesinin görev 
ve sorumlulukları da göz önüne alındığında 
Büyükşehir Belediyesinin karar organı olan 
Meclisin çalışmalarının üçte ikiden fazlasını 
imar plan değişikliklerinin oluşturmasının 
nedenlerinin ve yarattığı sonuçların ön-
celikli olarak Büyükşehir Belediye Meclis 
üyelerince sorgulanması bu üyelerin görev 
ve sorumluluğudur. Bu görev ve sorumlulu-
ğunu yerine getirmeyenler, kent ve kentli-
den uzak günü birlik çıkar saikleriyle ortaya 
çıkarılan gündemlerin uygulanmasının karar 
vericileri değil sadece el kaldırıp indiren 
bir onaylama makinesine dönüşeceklerdir. 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
olarak tüm ön yargılardan uzak, kent ve 

BASINIMIZABasınımıza

iMO ANKARA ŞUBESİ
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kentliden yana olan, günü birlik çıkarlar pe-
şinde koşmayan, halktan aldığı gücü halkın 
çıkarları doğrultusunda kullanmayı insani 
ve ahlaki bir sorumluluk sayan tüm Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerini bu 
görev ve sorumluklarını yerine getirmeye 
ve bulgularını kentin asıl gündemi yapmaya 
davet ediyoruz.

Ulaşımdan, yerleşmeye, sağlıktan, iş sa-
hası yaratılmasına, kanalizasyondan içme 
suyuna bir çok alana yayılan kent sorunları-
nın çözümünde görev ve sorumluluğu olan 
bir karar organı olarak Ankara Büyükşehir 
Belediye Meclisinin bir imar ofisi gibi ça-
lışması, bu sorunların çözümlenmemiş 
olarak kalmasının yanı sıra, bu sorunların 
çözümü yönünde Meclisin de çalışmadığını 
gösteren en önemli işaretlerdendir. Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisinin bir imar 
ofisi gibi çalışmasının ve kent sorunlarına 
ilgisizliğinin nedenlerinin ve yarattığı so-
nuçların sorgulanması hemşehrilerimizin 
de görev ve sorumluluğu olmasının öte-
sinde kentle ilgili yaşadıkları sorunların 
çözümünü isteme yetkisi de onlardadır. Bu 
nedenle İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi olarak hemşehrilerimizi Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisinin plansız ve 
programsız imar ofisi gibi çalışarak kentin 
sorunlarından uzaklaşmasının nedenlerini 
ve yarattığı sonuçları sorgulamaya, Kentle 

ilgili yaşadıkları sorunları Büyükşehir 
Belediye Meclisi gündemine taşımaya da-
vet ediyoruz.

Kentin günü birlik kararlarla ve plansız 
bir şekilde idaresi bilim ve teknikten uzak, 
tartışmalı, şaibeli birçok projenin ortaya 
çıkmasına, planlı olmayan bu projelerin de 
programsız bir şekilde bilim ve teknikten 
uzak zamanlamalarla hayata geçirilerek 
bitirilmesine neden olmaktadır. Bu du-
rum mesleğimizin itibarsızlaşmasının da 
nedenlerinden birini teşkil etmektedir. 
Bu açıdan bakıldığında mesleğimizin iti-
barsızlaşmasının nedenlerinden biri olan 
plansız ve programsız projelerin yapılması 
ve uygulanması kararlarını veren Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisinin çalışmaları-
nın sorgulanması Meslektaşlarımızın da gö-
rev ve sorumluluğudur. İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak üyemiz olan/
olmayan, bilgisini, becerisini, bilim ve tekni-
ği günübirlik çıkarlar için değil halkın çıkar-
ları için kullanmayı şiar edinmiş tüm mes-
lektaşlarımızı Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisinin plan ve programsızlığının neden 
ve sonuçlarını sorgulamaya, uygulamalar-
daki bilim ve tekniğe aykırılıkları paylaşma-
ya davet ediyoruz.

İlgililere saygı ile duyurulur.

BÜLTEN ANKARA
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Taşıt Odaklı Ulaşım 
Politikaları Sürdükçe 
Kazalar Kaçınılmazdır

BASINIMIZABasınımıza

Ankara-İstanbul karayolunun Şaşmaz 
Kavşağı yakınlarında bir belediye otobü-
sünün Eryaman-Ulus güzergahında sefer 
yapan bir minibüse arkadan çarpmasıyla 
ilgili 5 Mayıs 2014 tarihinde açıklama ya-
pıldı:

Ankara-İstanbul karayolunun Şaşmaz 
Kavşağı yakınlarında bir belediye otobüsü 
Eryaman-Ulus güzergahında sefer yapan 
bir minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle minibüs devrildi, otobüs ise önce 
bir durağa sonra da yaya üst geçidine çar-
parak durabildi. Kazada ilk belirlemelere 
göre 2 yurttaşımız hayatını kaybederken, 
6`sı ağır olmak üzere 20 civarında yaralı-
nın olduğu tespit edildi.

Kentimizde 20 yıllık dönem içerisinde 
uygulanmakta olan kentsel ulaşım politi-
kaları, bugün ve geçmişte benzer örnek-
leriyle karşımıza çıkan trafik kazaları ve 
yaşanan can kayıplarının temel sebebidir. 
Yapılan katlı kavşaklar, taşıtlar için alt ve 
üst geçitler bütünüyle taşıt odaklı ulaşım 
politikalarının uygulanmasının sonuçlarıdır. 
Uygulanan ulaşım politikalarının insan ön-
celikli olmaması, taşıt trafiğini baz alması, 
taşıtların sürekli akan bir seyir eşliğinde, 
herhangi bir trafik sorunu yaşamayacak-
ları algısı bütün bu yaptırımların temelini 
oluşturan perspektiftir. Bu bakış açısıyla 
kentimizin her noktası katlı kavşaklarla 

donatılmıştır. Trafiğin akışını sağlamak için 
birçok hemzemin yaya geçidi kaldırılmış, 
insanların yaşam alanları kısıtlanmış, kentin 
silueti bozulmuştur. Ayrıca çözüm olarak 
sunulan bu uygulamalar trafik sorununu 
çözmek bir yana var olan sorunlara yenile-
rini eklemiştir.

Kentlerimizin sokaklarına varana değin 
otoyola dönüştürüldüğü bu ulaşım politika-
ları sonucunda trafik tüm kentliler için can 
pazarından farksız bir hal almıştır. Yaşanan 
can kayıplarının sorumlusu uygulanan 
günübirlik, plansız ve taşıt odaklı ulaşım 
politikalarıdır.

 Kent içi ulaşımda toplu taşımanın des-
teklenmesi, trafikteki araç sayısında ve 
yoğunlukta azalma sağlayacak yegâne 
çözümlerdendir. Raylı sistemler, metro hat-
ları, şehir içi toplu ulaşım araçlarının daha 
sürekli ve nitelikli hale getirilmesi kent içi 
ulaştırmada temel prensip haline getirilme-
lidir.

İnsanı yok sayan taşıt odaklı politikalar 
terk edilmediği sürece bu ve benzeri ka-
yıpların yaşanmaya devam edeceğini ilgi-
lilere bir kere daha hatırlatıyor, yitirdiğimiz 
yurttaşların ailesi ve sevenlerine baş sağlığı 
diliyoruz.  



57 

Ölüm Hep Bize, Bize mi, 
Bize mi Düşer Usta!!!

Soma’da kömür madeninde yaşanan 
yüzlerce insanın canına mal olan iş ci-
nayetiyle ilgili 13 Mayıs 2014 tarihinde 
açıklama yapıldı:   

Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki özel bir 
şirkete ait kömür madeninde meydana 
gelen cinayet canlarımızı aramızdan aldı, 
bu açıklama yazılırken 200 canımızın da 
göçük altında olduğu yetkililer tarafın-
dan ifade ediliyordu. Aramızdan ayrılan 
canlarımızın ailelerine başsağlığı diliyor, 
göçük altındaki canlarımızın da en kısa 
sürede kurtarılmalarını bekliyoruz.

Bu olay “ölümün neden hep emekçile-
rin üzerine düştüğünü” tekrar ve tekrar 
sorgulamamızı gerektiriyor.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu 
insanı önceleyen bir bakış açısıyla ele 
alınmadan bu cinayetlerin bitmeyeceğini 
söylemek ne bir kâhinlik ne de yetkili 
makamlarda bulunanların aşağılayıcı bi-
çimde kullandıkları şekliyle ideolojik bir 
yaklaşımdır. Bir işin içinde can varsa bu 
canın önüne hiçbir beklenti hiçbir çıkar 
geçemez, geçmemelidir.

Oysaki iş cinayetleri istatistikleri açıktır. 
TUİK verilerine göre 1992-2012 yılları ara-
sında yapılan değerlendirmede, iş kazası, 
meslek hastalıkları, iş göremezlik durumu 

ve ölüm sayılarının doğrusal orantılı ola-
rak artış eğilimi içerisinde olduğu görül-
mektedir. Bu durum bu alandaki sorunla-
rın devam ettiğinin de bir göstergesidir.

Bu yıllar arasında bu konu ile ilgili on-
larca yönetmelik onlarca kanun değişikli-
ğini de içeren birçok mevzuat değişikliği 
yapılmıştır. Ancak iş cinayetlerindeki eği-
lim değişmediği gibi bir çok veri bize bir 
artışın olduğunu göstermektedir. Elbette 
burada yasal düzenlemelerin gerekliliği 
tartışılmamaktadır. Ancak bu değişiklik-
lerin temel felsefesinde bir yanlışlık olup 
olmadığını sorgulamak hepimizin görevi 
olmalıdır.

Öncelikle iş güvenliği konusunun nite-
liğini saptamak önemlidir. Yapılan yasal 
düzenlemelerde iş güvenliği konusu bir iş 
olarak ele alınmakta ve ticari bir alan ola-
rak tanımlanmaktadır. Ancak bizim açı-
mızdan İş güvenliği bir iş değil insanların 
yaşama haklarının korunmasına yönelik 
toplumsal bir görevdir. İnsan hayatını 
birebir ilgilendiren bir faaliyetin ticaretin 
kurallarına terk edilmesi, bu anlamda 
rekabet ve karın başat konuma yükseltil-
mesi kabul edilemez.

Bu noktada yasa yapıcılara ve bu yasaları 
uygulama iktidarına sahip olanlara şu hatır-
latmaları yinelemekte fayda görüyoruz;
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- Bakanlığın ilgili biriminin 
yapısını güçlendiriniz, yapılacak 
planlamaya göre personel eksik-
lerini tamamlayınız;

- Bu alanda şu anda or-
taya konulan uygulama ile özel 
sektör elemanı olarak görev ve 
sorumluluk alacak mühendislere 
toplumsal bir görev üstlendikleri 
bilinci ile özlük hakları anlamında 
kamusal güvenceler sağlayınız;

- Bu alanda kurulacak fir-
maların rekabet ve kar odaklı ça-
lışmak yerine işbirliği temelinde 
çalışmalarını sağlayacak meka-

nizmalar geliştiriniz;
- Bu koşullar oluşmadığı 

müddetçe, sistemin tüm kurban-
larının ve oluşacak tüm zararların 
vebalinin üzerinizde olacağını ve 
bu vebalin görev ve sorumluluk 
verdiğiniz mühendislerin üzerine 
yüklenmesine ve mühendislerin 
hedef tahtasına konulmasına izin 
vermeyeceğimizi biliniz.

İlgililerine ve kamuoyuna saygı ile du-
yurulur.

Manisa’nın 
Soma İlçe-

si’ndeki özel 
bir şirkete ait 

kömür made-
ninde meydana 

gelen cinayet 
canlarımızı ara-
mızdan aldı, bu 
açıklama yazı-

lırken 200 canı-
mızın da göçük 
altında olduğu 
yetkililer tara-

fından ifade 
ediliyordu. Ara-
mızdan ayrılan 

canlarımızın 
ailelerine baş-
sağlığı diliyor, 

göçük altındaki 
canlarımızın da 
en kısa sürede 

kurtarılmalarını 
bekliyoruz.

BASINIMIZABasınımıza

iMO ANKARA ŞUBESİ

Ankara Denizine Kavuştu
Günlerdir süren sağanak yağışlar nede-

niyle meydana gelen su baskınlarıyla ilgili 
6 Haziran 2014 tarihinde basın açıklaması 
yapıldı:

Ankara’da günlerdir süren sağanak yağış-
lara teslim oldu. Kentliler için kentte yaşam 
eziyet haline gelmiş durumda. Sağanak 
yağışlar birçok alt geçitte, konut ve işyerin-
de su baskınlarına neden olurken Batıkent 
metrosu da su baskınlarından nasibini aldı. 
Kentin bütününün adeta bir “sahil şeridine” 
dönüşmesi Ankara’nın altyapı sorunlarını 
bir kez daha gözler önüne serdi.

İnsanlığın tüm deneyim ve birikimleri-
nin sonuçlarıyla, bilimin ve teknolojinin 
geldiği noktayla alay edercesine, bir kent 
yönetimi ancak mevcut iktidarının imkân 
ve olanaklarını 1800’lü yıllarla kıyaslayan 
bir zihniyetin sonucu olabilirdi. Plansız, 
keyfi, ranta yönelik yapılan belediye çalış-
malarının, uygulanan günü kurtarma poli-

tikalarının kente hiç bir yarar sağlamadığı 
yaşanan süreçle bir kez daha açıkça ortaya 
çıktı. Ankara’yı bir kale misali kapılarla 
donatanlar altyapı konusundaki eksiklikler 
gündeme geldiğinde adeta bir ölüm ses-
sizliğine bürünebilmeyi başarmaya devam 
etmekteler.

Ankara olarak neredeyse kaderimiz hali-
ne getirilen sel ve taşkınlar, belediyenin alt 
yapı çalışmalarını gereksiz gören anlayışı 
devam ettiği sürece, kaçınılmazlığını koru-
maya devam edecektir. Bir haftalık süreç 
bir kez daha göstermiştir ki Ankara’nın en 
temel ihtiyacı kanayan bir yara halini almış 
alt yapı sorunlarıdır.

Belediye keyfi ve fantastik park, kapı, 
kale uygulamalarıyla kendine hizmet anla-
yışını bir kenara bırakmalı, ülkenin başken-
tinde geçtiğimiz asırlardan kalma görün-
tülerin yaşanmasına son verecek altyapı 
çalışmalarına öncelik vermelidir.
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Bu İhale de
Benden Olsun
Kamu İhale Kanunu’nda 28 Mayıs 2014 
tarihinde yapılan değişiklikle ilgili 10 
Haziran 2014 tarihinde açıklama yapıldı: 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. 
Maddesinin b) bendi kapsamında yapı-
lacak ihalelere ilişkin Esaslarda değişiklik 
yapılmasına dair 2014/6390 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı 28 Mayıs 2014 tarih ve 29013 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe girdi.

Söz konusu değişikliğin arka planının ve 
anlamının ortaya konulabilmesi amacıyla 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ve de-
ğişikliğe konu Esasların birlikte incelenme-
sinde fayda bulunmaktadır.

Bilindiği gibi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu Ocak 2002 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımlanmış, Ocak 2003 tarihin-
de yürürlüğe girmiş ve bu güne kadar üze-
rinde onlarca değişiklik yapılmıştır.

Kanunun 3. Maddesi kanunun kapsamı 
dışında yapılacak ve bu kanun hükümle-
rine tabi olmayacak ihaleleri, bu anlamda 
istisna hallerini düzenlemektedir. Kanunun 
önerisinde yer alan 3. Madde gerekçesinde;

“Kuruluş amacı veya mevzuatı gereği iş-
lemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya 

satmak üzere doğrudan üreticilerden veya 
ortaklarından yapılan tarım ve hayvancı-
lıkla ilgili ürün alımları, bu alımların doğası 
gereği Kanun hükümlerinden istisna tutul-
muştur.

Diğer taraftan, dış finansman ile yaptırıla-
cak olan ve finansman anlaşmasında farklı 
ihale usul ve esaslarının uygulanacağı be-
lirtilen işler ile dünya uygulamaları dikkate 
alınarak savunma, güvenlik ve istihbaratla 
ilgili ihaleler, taşınmaz mal alımı ile kiralan-
ması ile yönelik istisnalar düzenlenmiştir.”

Denilmektedir.

İlk çıktığı tarih itibarı ile 10 bendden oluşan 
madde bu güne kadar yapılan eklemelerle 
19 bende ulaşmış, diğer bendlerde de de-
ğişiklikler yapılmıştır. Kanun içerisinde istis-
naların genişletilmesi kanun yapma tekniği 
açısından sorunlu bir durumu işaret etme-
nin ötesinde kanunun çevresini dolaşmanın 
bir aracı olarak istisnaların kullanılma yön-
temi olarak değerlendirilmelidir.

2014/6390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
konu Kamu İhale Kanununun 3. maddesi b) 
bendi ilk haliyle;

“Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili 
mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütül-
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mesi gerektiği, her bir ihale için ihale yet-
kilisince onaylanan; uçak, helikopter, gemi, 
denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi 
araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve 
sistemleri ve harp malzemeleri ile bunların 
araştırma-geliştirme, eğitim, üretim, mo-
dernizasyon, yazılım ve mühimmat ihaleleri 
ile bunlarla ilgili sefer stokları, bakım, işlet-
me ve idameye yönelik mal ve hizmetler, 
devlet güvenliği ve istihbaratı kapsamın-
daki hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem 
alımları”

İken,  2008 yılında 5812 sayılı kanunla yapı-
lan değişiklikle;

“Savunma, güvenlik veya istihbarat alan-
ları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde 
yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tara-
fından karar verilen veya mevzuatı uyarınca 
sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel 
güvenlik tedbirleri alınması gereken veya 
devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatle-
rin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan 
mal ve hizmet alımları ile yapım işleri”

olarak düzenlenmiştir.

Bu değişiklikte göze çarpan en önemli iki 
hususu şu şekilde özetlemek mümkündür; 
1- İlk haliyle sadece mal ve hizmet alım-
larına ilişkin olan bend, yapım işleri de 
dahil edilerek genişletilmiş, 2- “Gizlilik 
içerisinde yürütülmesi gerektiği” ibaresinin 
önüne eklenen “veya” sözcüğü ile objektif 
herhangi bir kriter sorgulanmaksızın her 
alanda kullanılabilir bir uygulama alanına 
kavuşturulmuştur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Geçici 
4. Maddesi İstisnalara İlişkin Esas ve 
Usullerin nasıl ve kimler tarafından belirle-
neceğini hükme bağlamaktadır. Bu madde 
de dikkat çeken en önemli husus maddenin 
Geçici madde olarak düzenlenmesine kar-

şın maddenin yaşayan bir madde olması ve 
bu güne kadar Kanunda yapılan değişiklik-
lerle bu maddeye de fıkralar ilave edilmesi-
dir. Bu durum kanun içerisinde istisnaların 
genişletilmesinde olduğu gibi sorunlu bir 
durumu işaret etmektedir.

2014/6390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
konu 4734 sayılı Kamu İhale kanununun 
3. Maddesinin b) bendinde yer alan istis-
nalara ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi 
Geçici 4. Maddenin a) bendinde;

 “Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ben-
dine ilişkin esas ve usuller ilgili kurumlar 
tarafından, İlgili kurum ve kuruluşların gö-
rüşleri alınmak suretiyle Kanunun yürürlüğe 
gireceği tarihe kadar hazırlanarak, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.”

olarak hükme bağlanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. 
Maddesinin b) bendine ilişkin esas ve usul-
ler 2012 yılında belirlenerek 2012/2956 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu esasların belirlenme 
tarihi 4734 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihle birlikte değerlendirildiğinde, bu be-
lirlemenin 10 yıllık bir süre sonrasında ya-
pılmasının hangi ihtiyaca dayandığı sorusu 
öne çıkmaktadır.

Bu sorunun yanıtı  2012/2956 sayı-
lı Bakanlar Kurulu Karanının eki olan 
“Esaslar”ın Amaç ve Kapsam maddelerinde 
net olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu 
“Esaslar”ın Amaç maddesi;

“Bu esasların amacı, 4.1.2002 tarihli 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü mad-
desinin (b) bendi uyarınca Başbakanlık ta-
rafından veya Başbakanlık adına diğer ida-
relerce yaptırılacak mal alımı, hizmet alımı, 
danışmanlık hizmet alımı ve yapım işlerinde 
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BÜLTEN ANKARA

uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir”

Kapsam maddesi ise;

“Bu esaslar; güvenlik veya istihbarat alanları 
ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürü-
tülmesi gerektiğine veya mevzuatı uyarınca 
sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel gü-
venlik tedbirleri alınması gerektiğine veya 
devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatle-
rin korunmasını gerektiren hallerle alakalı 
olduğuna Başbakanlık tarafından karar 
verilen, Başbakanlık veya Başbakanlık adına 
diğer idarelerce gerçekleştirilmesi talep 
edilen mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık 
hizmet alımı ve yapım işlerini kapsar.”

olarak düzenlenmiştir. 4734 sayılı Kanunun 
3. Maddesi b) bendinde “ilgili bakanlık 
tarafından karar verilen” ibaresi bulunma-
sına karşın “Esaslar”da “Başbakanlık tara-
fından karar verilen” ibaresinin bulunması 
Kanunla Bakanlıklara verilen bir yetkinin 
Bakanlar Kurulu Kararıyla Başbakanlıkta 
toplanmasını ifade etmektedir. Bu anlamıy-
la bu düzenleme, Yürütmenin Yasamanın 
üzerinde bir yetki kullandığını göster-
menin ötesinde karar verme noktasında 
Bakanlıkların yetkisinin alınarak fiili olarak 
Bakanlıklar üzerinden işleyen Yürütme 
sisteminin de ortadan kaldırıldığının en 
önemli göstergesidir. 

Bahse konu “Esaslar”ın Dördüncü 
Bölümünde uygulanacak ihale usulleri 
tanımlanmaktadır. Buna göre bu esaslar 
dahilinde, “Pazarlık Usulü”, “Belli İstekliler 
Arasında İhale Usulü” ve “Doğrudan 
Temin” yöntemleri kullanılabilmektedir. 
Bilindiği gibi bu yöntemler 4734 sayı-
lı Kanunda da belirtilmektedir. Ancak 
“Esaslar”da bu yöntemlerin tanımları 4734 
sayılı Kanunda yer alan tanımlardan fark-
lıdır. Esaslarda yer alan yöntem tanımla-
malarında ortak olan “ilan yapmaksızın” 

ibaresidir. “Esaslar”da, “Pazarlık Usulü” ilan 
yapılmaksızın İdarece davet edilen istek-
lilerin teklif verebildiği usul, “Belli İstekliler 
Arasında İhale Usulü” ilan yapılmaksızın 
İdare tarafından belirlenen adaylar arasın-
da yapılan yeterlik değerlendirmesi sonu-
cunda İdarece davet edilen isteklilerin teklif 
verebildiği usul, “Doğrudan Temin” ise ida-
renin ihtiyaçlarını ilan yapmaksızın davet 
edilen isteklilerle idari ve teknik şartlar ile 
fiyat üzerinde görüşme yaparak doğrudan 
temin ettiği usul olarak tanımlanmıştır.

Bu usullerden “Doğrudan Temin” bir ihale 
usulü değildir. Bu nedenle bu usulün kul-
lanılması, 4734 sayılı Kanunun ilk haliyle 
oldukça sınırlandırılmış, ancak sonrasında 
yapılan değişikliklerle, istisnalarda yapılan 
değişikliklerle de koşut olarak genişletil-
miştir. Bununla birlikte 2012/2959 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı eki “Esaslar”da da 
“Doğrudan Temin” sınırlandırılmış bir şe-
kilde yer almıştır. Buna göre sadece mal ve 
hizmet alımları belirli sınırlamalar dahilinde 
“Doğrudan Temin” ile temin edilebilir.

Söz konusu Esasların dahi yeterli görül-
mediği 28.Mayıs tarihli 2014/6390 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla görünür hale gel-
miştir. Son yapılan düzenleme 2012/2959 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı Eki Esasların 
Doğrudan Temini düzenleyen 18. Maddesi 
ile ilgilidir. Yapılan son düzenleme ile söz 
konusu maddenin ç) bendine “yapım işleri” 
ibaresi eklenmiş, e) bendi de değiştiril-
miştir. Bu bendlerin eski ve yeni hallerini 
birlikte görmek düzenlemenin amacını ve 
sınırını görmek açısından önemlidir;

18. madde ç) bendi eski hali;

“4734 sayılı Kanunun 22. Maddesinin birinci 
fıkrasının d) bendinde belirtilen ve Kamu 
İhale Kurumunca güncellenen limit tutarın 
beş katına kadar olan mal alımı, hizmet alı-
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mı ve danışmanlık hizmet alımları”,

18. madde ç) bendi yeni hali;

“4734 sayılı Kanunun 22. Maddesinin birinci 
fıkrasının d) bendinde belirtilen ve Kamu 
İhale Kurumunca güncellenen limit tutarın 
beş katına kadar olan mal alımı, hizmet alı-
mı,  danışmanlık hizmet alımları ve yapım 
işleri”,

18. madde e) bendi eski hali;

“Gizlilik, standardizasyonun korunması, 
araştırma-geliştirme projeleri ve acil istih-
barat ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla 
ihtiyaç ünitelerince teklif edilip ihale yet-
kilisince uygun görülen ve onaylanan tek 
kaynak alımları”;

18. madde e) bendi yeni hali;

“Güvenlik veya gizlilik içerisinde yürütülme-
si ihale yetkilince uygun görülen mal alımı, 
hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve 
yapım işleri”,

Düzenlemeden de görülebileceği gibi, 28 
Mayıs 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu 
Kararıyla, 4734 sayılı Kanuna bağlı olmak-
sızın Doğrudan Temin yöntemi; 1- Yapım iş-
lerini de kapsar hale getirilmiş, 2- Herhangi 
bir kritere bağlı olmaksızın her alanda uy-
gulanabilir kılınmıştır.

Bu ve öncesinde yapılan düzenlemelerle 
İstisnalar Kanunun kapsamını aşmış, sade-
ce Başbakanlığın vereceği bir kararla 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununa bağlı olmak-
sızın Devletin her türlü ihtiyacının temini 
yolu açılmıştır.

Yaşadığımız süreçte, insan hayatının bile 
yok sayıldığı bir ortamda “koyun can der-
dinde, kasap et derdinde”ye tipik bir örnek 

olarak gösterilebilecek bu düzenlemeler 
her koşul ve şartta  kural tanımazlığın da 
tipik bir örneğini oluşturmakta, Bakanlar 
Kurulu Kararlarıyla Kanunların dahi nasıl 
iğdiş edildiğini, keyfi olarak işletilip işletil-
meme kararları verilebileceğini de bize çok 
açık olarak göstermektedir.

Bununla birlikte, kamu kurumu niteliğimiz 
ve bilim ve tekniği halkın çıkarları doğrul-
tusunda kullanma inanç ve kararlılığımızla, 
Siyasi İktidarı aşağıda belirtilen bilgileri  
kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz;

-       4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. 
Maddesinin b) bendi kapsamında 2003-
2008, 2008-2012, 2012-Mayıs 2014 yılları 
arasında yapılan ihale ve teminlere ait bil-
giler ile 21.5.2014 tarihinden günümüze bu 
bend kapsamında yapılan hazırlıklara ait 
bilgiler ,

Bu bilgiler, Siyasal İktidarca kamuoyu ile 
paylaşılmadığı ve gerekçeler net ve açık 
olarak ortaya konulmadığı müddetçe, Ülke 
Hazinesinin teslim edildiği Siyasi İktidarın tüm 
iş ve işlemlerini bu bilgileri karartmak amacıy-
la yapılan çalışmalar olarak değerlendireceği-
mizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.
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Şubemiz 20 Haziran 2014 tarihinde 
Ankara’nın su sorunu ile ilgili açıklama 
yaptı:

Birinci açık mektubumuzda Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bir imar 
ofisi gibi çalıştığını, kentin ulaşımından, yer-
leşmeye, sağlıktan, iş sahası yaratılmasına, 
kanalizasyondan, içme suyuna birçok alana 
yayılan sorunlarının çözümündeki görev 
ve sorumluluklarını yerine getirmediğini 
belirtmiş ve Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyeleri’ni, hemşehrilerimizi ve mühendisleri 
göreve davet etmiştik. Bu mektup sonrası 
yapılan Ankara Büyükşehir Belediye Meclis 
Toplantısı’nda da çağrımız doğrultusunda 
bir gelişmenin olmadığı, meclis gündem 
maddeleri incelendiğinde çok açık görüle-
bilmektedir. Bununla birlikte meclis günde-
mine Başkanlık Yazısı ile giren ve Erzincan 
il sınırları içerisine Ankara Büyükşehir 
Belediyesi tarafından saat kulesi yapılması-
na ilişkin gündemin belediye meclisinde oy 
çokluğu ile kabul edilmesi, halktan ve kent 
sorunlarından kopuk, ranta ve çıkara dayalı 
fantastik belediyecilik anlayışına yerelin dar 
geldiğini gözler önüne serdi.

Son günlerde yaşadığımız sağanak 
yağışlar kentimizin altyapı eksikliklerini 
bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Ülkenin 
başkentinde yaşanan su baskınları, taş-
kınlar, göçükler yapılan yatırımların kentin 
altyapısına bir şeyler katmak bir kenara 

sorunlarını daha da büyüttüğünün kanıtı 
olmuştur. Metronun dahi su baskınlarından 
nasibini aldığı Ankara, bir kez daha görevi 
“su istimal”in, “afat” gibi tanımlamalarla 
kent yönetiminde uygulanan kaderci anla-
yışın mağduru olmuştur. Kentleri yaşanmaz 
hale getiren bu yönetim anlayışı; ihtiyaçlar 
önceliğini altyapı yerine kapılara, saat ku-
lelerine verdiği sürece bizler için kentimiz 
yaşamanın gitgide olanaksızlaştığı bir yer 
olmayı sürdürecektir.

Ülkemizin ve özellikle kentimizin önü-
müzdeki süreçte daha da sıkıntılı boyutlar-
da yaşayacağı sorunlarının başında içme ve 
kullanma suyu sorunu gelmektedir. Gerekli 
önlemler alınmayarak, içme suyu ihtiyacını 
yağmurlarla karşılayabileceğini düşünen bir 
anlayış ancak kentimizin fantastik beledi-
yeciliğinde görülebilirdi. Bilimsel ve teknik 
açılardan hiç bir karşılığı bulunmayan pro-
jeler Ankara’nın su sorununu çözmek bir 
yana kentlilerin katkılarıyla yaratılan kay-
naklarında çeşitli rant odaklarına peşkeşine 
ortam hazırlamaktadır.

Kızılırmak Suyu Yeni Büyükşehir 
Belediye Meclisini İlk Toplantısında 
Telaffuz Edildi:

Yerel seçimlerden sonra % 90’ı yeni üye-
lerden oluşan Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi ilk toplantısını 14-18 Nisan 2014 ta-
rihlerinde gerçekleştirmişti.

Belediyecilikte Yeni Bir 
Boyut; Ölümü Gösterip 
Sıtmaya Razı Etme
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Toplantının açılışında Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 
Ankara’da içme suyu teminine ilişkin 
dile getirdiği, “kuraklık devam ederse 
sibobumuz Kesikköprü. Bu dönemde az 
az su verdirmeye başlamak istiyorum. 
Buharlaşmayı ve alt kotlardan su çekmeyi 
düşündüğümüzde bir yıllık suyumuz var. 
Yağmurlar başlayana kadar Kesikköprü’den 
su vermezsek yine çok sıkıntı çekeriz” söz-
leri, halk arasında Kızılırmak projesi olarak 
bilinen yatırımın tekrar hatırlanmasını gün-
deme getirmiştir.

Bilindiği gibi, Kızılırmak suyunun 
Kesikköprü barajından Ankara’ya (İvedik 
Arıtma Tesisine) iletilmesi projesi yatırımı 
2008 yılında işletmeye alındı. İşletmeye 
alındıktan sonra aralıklarla Ankara’ya 
Kesikköprü barajından hamsu iletildi. 2009 
yılında sadece Şubat ayında; 01’i ile 18. 
günleri arasında toplam 7 Milyon 103 bin 
metreküp, 21 Şubat 2009 günü 468 bin 
metreküp ve 28 Şubat 2009 günü ise 482 
bin metreküp ham su İvedik İçme suyu 
Arıtma Tesisine ulaştırıldı.

Ankara’ya Kesikköprü barajından en son 
ham su iletimi ise 2010 yılının Ağustos 
ayında gerçekleştirildi; 02 – 07 Ağustos 
2010 günleri arasında 523 000 ve 16 – 19 
Ağustos 2010 günleri arasında da 241 
000 metreküp olmak üzere toplam 764 
000 metreküp ham su iletilmiş, iletilen 
bu ham su ise söz konusu günlerde İvedik 
Arıtma Tesisine iletilen toplam ham suyun 
%5,76’sını oluşturmuştur.

2010 yılı Eylül ayından günümüze kadar 
Kızılırmak’tan Ankara’ya su aktarılmamıştır.

Anımsamakta Yarar Var:
Kızılırmak suyunun Ankara’ya iletilip 

içme suyu olarak kullanılması fikri ilk defa 
1930’lu yılların başında tartışıldı. Ankara’nın 

ilk Nazım İmar Planı’nı hazırlayan  Alman 
Hermann Jensen, Ankara nüfusunun 
1977’de 300000 civarında olacağını ön-
görmüş ve mevcut içme suyu kaynaklarına 
yenilerinin eklenmesi gerekliliğini vurgu-
lamıştı. Bu plan kapsamında yeni bir içme 
suyu hattı yapımı, dönemin Nafia Vekaleti 
Sular Umum Müdürlüğü (bugünkü DSİ 
Genel Müdürlüğü) Ankara Şehri İçme suyu 
Komisyonu tarafından ele alındı. Kızılırmak 
ve Sakarya nehirlerinin de değerlendirildiği 
çalışmada, Ankara’nın içme suyu ihtiyacını 
karşılamak üzere Çubuk Barajı’ndan su ge-
tirilmesi uygun görüldü.

DSİ’nin hazırladığı Master Plan 
Raporu’nda ise (1969) Kızılırmak’tan 
Ankara’ya içme suyu getirilmesi, Kızılırmak 
suyu kalitesinin gerek mevcut arıtma tek-
nikleriyle içme suyu olarak kullanıma uy-
gun olmaması ve gerekse yüksek pompaj 
giderleri yönünden ekonomik bulunma-
ması nedenleriyle 2034 yılı ve sonrası için 
o günün koşulları çerçevesinde yeniden 
değerlendirilmesinin uygun olabileceğini 
belirlendi.

Halen işletmede olan İvedik Arıtma 
Tesisi,tümü Ankara’nın Kuzey’inde yer alan 
Kurtboğazı, Akyar, Eğrekkaya, Kavşakkaya 
ve Çamlıdere barajlarının suyunu arıtmak 
için gerekli ve yeterli donanıma sahip ola-
rak kullanılmakta olup, Kızılırmak’tan gelen 
ve gelecek suyu arıtacak özelliklerden uzak 
olup teknik kapasite ve teknolojiye de sa-
hip değildir.

Ortada mevcut plan ve projeler bulu-
nurken, devletin uzman Kurumlarının, ilgili 
meslek odalarının ve birçok akademisyenin 
Kızılırmak suyunun Ankara’da içme suyu 
olarak kullanılmasının sakıncaları üzerine 
görüşleri dikkate alınmadan, bilim ve tek-
nikten uzak kıstaslarla belirlenmiş ve ol-
dukça maliyetli bir süreçle yapımı tamam-

Son günlerde 
yaşadığımız 

sağanak yağış-
lar kentimizin 
altyapı eksik-

liklerini bir kez 
daha ortaya 

çıkarmıştır. Ül-
kenin başken-
tinde yaşanan 

su baskınları, 
taşkınlar, gö-

çükler yapılan 
yatırımların 

kentin altyapı-
sına bir şeyler 

katmak bir ke-
nara sorunlarını 
daha da büyüt-
tüğünün kanıtı 

olmuştur.
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lanmış bu proje ile Kızılırmak suyu gereken 
arıtma işlemlerine tabi tutulmadan Ankara 
içme suyu sistemine bir şekilde eklemlen-
miştir. Nehrin doğal yapısı itibariyle çok 
yüksek olan klorür, sülfat ve sertlik değer-
leri ise içmesuyu kalitesini büyük ölçüde 
düşürmüştür.

 
Kızılırmak Projesi Kapsamında;
-Her biri 128 290 metre uzunluğunda 3 

hat isale hattı yapılmış,
-Çapları 1400 ile 1600 mm olan toplam 

384 bin 870 metre boyunda çelik ve CTP 
boru döşenmiş,

-Toplam hacmi 202 bin 500 metreküp 
olan ve 5 tanesi 30’ar bin metreküplük 10 
Adet ham su deposu inşaa edilmiş,

-Toplam 66 Adet yüksek kapasiteli 
pompadan oluşan 5 Adet büyük Pompa 
İstasyonu isale hattı üzerinde yapılmış ve 
monte edilmiştir.

-İçme suyu çelik boru hatlarında uygu-
laması uluslararası standartlarla (AWWA 
C210) belirlenmiş iç kaplamalar büyük öl-
çüde yapılmamış, yapılamamıştır.

-İletim hatlarının geçtiği arazinin bir bö-
lümünde toprağın pH’sinin düşük olması 
döşenen çelik borularda hızla korozyona 
neden olmuştur. Çelik borulu iletim hatla-
rında uygulanan katodik koruma zamanın-
da yapılmamıştır.

Tüm bunların maliyeti (2014 yılı fiyatla-
rıyla yaptığımız hesaplara göre), yaklaşık 
3 Milyar 500 Milyon TL’yi aşmaktadır. 
Hesaplamaya çalıştığımız bu yatırım tutarı 
içinde kamulaştırma harcamaları, enerji 
nakil hatları, trafo yapımı, katodik koruma 
vb. giderlerin yanı sıra Kesikköprü barajın-
dan Karadeniz’e döküldüğü noktaya kadar 
olan Kızılırmak Nehri üzerinde halen elekt-
rik enerjisi üreten baraj ve hidroelektrik 
santrallerindeki üretim kayıpları ve fırsat 
maliyetleri yer almamaktadır.

Dahası, Kızılırmak suyunun İvedik Arıtma 
Tesisinde harmanlanarak Ankara içme 
suyu şebekesine verilmesinden sonra 
Ankara’daki konutların kalorifer sistemleri 
ve borulamalarında meydana gelen ha-
sarlar ve onarımlarının bedelleri de ayrıca 
değerlendirilmek durumundadır…

Mevcut durumda, yaklaşık 5 yıldır hizmet 
dışı tutulan ve atıl durumda olan söz ko-
nusu iletim hattının, pompa istasyonları ile 
depoların yeniden işletmeye alınabilmesi 
için gerekli bakım, onarım ve yenileme 
harcamalarının yerine getirilmesi yönünde 
ciddi bir kaynağın aktarılması zorunlu gö-
rülmektedir.

 
Yanlış bir yatırımı düzeltmek ve beklenen 

faydayı sağlama yönünde çalışmak bize 
göre nafile bir çabadır… Bu yöndeki giri-
şimler amaca hizmet etmeyecek ve kamu 
kaynaklarının yine / yeniden boşa akıtılma-
sına neden olacaktır! 

Hele hele, acil durumlarda “sibop” ola-
rak değerlendirerek böylesi hatalı yatırımı 
canlandırmayı gündeme getirmek gerek 
planlama ilkeleri, gerek iktisadi öğretiler 
ve gerekse işletme uygulamaları açısından 
kabul edilebilir değildir. Dahası, geçmiş de-
neyimlerimiz ve bilgi birikimimiz göstermiş 
ve defalarca kanıtlanmıştır ki, yanlışta ısrar 
etmek, yine ve yeniden kamu kaynaklarını 
saçmak ve savurmaktan Öteye gitmeye-
cektir. Yarardan çok zarar verecektir…

 
Kuraklık ve Alınmayan Önlemler
2013 yılının Orta Anadolu coğrafyası için 

kurak geçeceği, yıllar önce öngörülmüşken 
ve 2014 yılı sonbaharında Ankara‘ya mev-
cut kaynaklardan içmesuyu sağlanmasında 
kısıtlamaya gidilebileceği yönünde ciddi 
uyarılarda bulunulmasına karşın bugü-
ne kadar herhangi bir ciddi yaklaşım ve 
önlem ne yazık ki yetkililerce alınmamış 

... 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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ve uygulanmamıştır. Özellikle 30 Mart 
Yerel Seçimleri nedeniyle bu öngörülen 
sorun gündeme bile getirilmemiştir. Yerel 
Seçimler öncesi, geç de olsa 2014 yılı 
başında itibaren bazı basit iş ve işlemler 
yerine getirilse ve zamana yayılı önlemler 
bir program içerisinde başarılabilseydi, 
önümüzdeki aylarda yaşanabilecek su sı-
kıntısı ve buna bağlı olumsuzluklar daha az 
tahribatla atlatılabilecekti.

Ancak gelinen şu aşamada Büyükşehir 
Belediyesi tarafından uygulanan bilimsel-
likten ve halk sağlığı önceliğinden uzak bu 
proje bir kez daha yenilenerek tekrar gün-
deme alınmakla Ankara halkının sağlığı bir 
kez daha göz ardı edilmektedir.

1969 Ankara İçme suyu Master Planı’nda 
yer alan, kaynak geliştirmesi, kapasitesi ve 
tünel alternatifleri üzerinde birçok kez fizi-
bilite çalışmaları yapılarak seçilen Gerede 
Sistemi, 2004 yılında imza aşamasında 
iken Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 
özellikle öncelikleri arasında bulunmaması 
ve ileride geri ödemesi gündeme gelecek 
kredi kullanımı nedeniyle reddedilmiştir.

Plan dahilinde olan projeleri dahi en-
gelleyerek, kullanımı 2034 yılından sonra 
gerekli teknoloji ve uygun teknikler kullanı-
larak arıtıldıktan sonra ancak yeniden de-
ğerlendirilebileceği düşünülecek Kızılırmak 
suyunun 2007 ve sonrasında bilim ve tek-
nikten uzak bir proje ve keyfi gerekçelerle 
uygulamaya geçirilmesi, o günden bugüne 
gerekli önlemlerin alınmaması ve gerekli 
çalışmaların yapılmayarak Ankaralıları hem 
sağlıklarını etkileyecek hem de yeni mad-
di kayıplara yol açacak Kızılırmak suyuna 
mahkummuş gibi göstermek kelimenin en 
hafif anlamıyla görevi ihmal ve görevi “su 
istimal” olarak değerlendirilmelidir.

Bu kapsamda 2009 yılında yayınlanan 

Kızılırmak suyu ve Ankara içmesuyu ile 
ilgili İMO Raporunda belirtilen çözüm öne-
rileni bir kez daha tekrarlıyoruz;

•   Başkent Ankara’nın belediye başkanı 
bilimden uzak, keyfi uygulamalarına son 
vermelidir. Tüm yetkililer önümüzdeki dö-
nem yaşanacak daha büyük bir su krizini 
önle meye yönelik göreve çağrılmalıdır.

•   Kızılırmak suyundan dolayı ortaya 
çıkan kamu zararının hesabı sorulmalıdır.

•   ‘Ankara Su Meclisi’ gibi platformlar 
oluşturulmalı ve halkın yaşamını birebir 
etkileyen suyun yönetiminde söz sahibi 
olması sağlanmalıdır.

•   Suyun yoksul kesimlere ulaştırılmasına 
engel olacak suyun özelleştirilmesi anlamı-
na gelecek uygulamalara geçme yönelişle-
rinden vazgeçilmelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

DSİ’nin hazır-
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Plan Raporu’n-
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Biz Çalar, Biz Oynarız
-Yeni Başbakanlık Hizmet Binası İnşaatı-

Şubemiz 24 Haziran 2014 tarihinde AOÇ 
arazisi üzerindeki Başbakanlık Hizmet 
Binası inşaatının yapımının sürdürülmesi-
ne ilişkin olarak açıklama yaptı:

AOÇ arazisini birinci derece sit alanın-
dan üçüncü derece sit alanına dönüştüren 
Koruma Kurulu Kararı’nın Ankara 11. İdare 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve 
mahkemece verilen iptal kararına rağmen 
bu alan üzerinde Başbakanlık Hizmet 
Binası inşaatının yapımının sürdürülme-
sine ilişkin olarak 17.03.2014 tarihinde 
TBMM Başkanlığına verilen soru önergesi 
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafın-
dan 19.06.2014 tarihinde yanıtlandı.

Soru önergesini sözlü olarak yanıtla-
yan Beşir Atalay; Başbakanlık binasının 
devletin güvenliğine ilişkin en önemli 
merkezlerden biri olduğunun göz önünde 
bulundurularak, devlet menfaatlerinin en 
yüksek seviyede korunmasını ve temsilini 
sağlayacak bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu, 
güvenlik araştırmasında en uygun yerin 
Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinin ol-
duğunun tespiti sonucu, anılan yerde yeni 
‘Başbakanlık Hizmet Binası’ yapılmasının 
kararlaştırıldığını ayrıca binanın tüm kurul-
lardan izin alınarak ve Kamu İhale Kanunu 
hükümlerine göre yapıldığını belirtti.

Bu açıklamada öne çıkan, şehrin mer-
kezinde ve Başbakanlık Hizmet Binası 
olarak yapılan bir yapının gizlilik içerisinde 
yapılması gereken bir yapı olarak değerlen-
dirilmesinin “gizlilik” kavramının ne kadar 
geniş yorumlanabileceğini göstermesinin 
yanı sıra “tüm kurullardan izin alındığı” ve 
“Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre 
yapıldığı” ifadeleridir. AOÇ arazisi üzerin-
de yapılan Başbakanlık Hizmet Binası’nın 
ihalesine ilişkin süreçler dikkatle incelen-
diğinde yapılan uygulamaların arka planı 
görünür olmaktadır. Söz konusu süreci 
kronolojik olarak şu şekilde özetlemek 
mümkündür;

-03.02.2012, AOÇ’nin 7 hektarlık alanının 
tarihi SİT statüsü birinci dereceden üçüncü 
dereceye düşürülmüş, bu karar kapsamın-
da bölgede yapılaşmanın önü açılmıştır.

-05.03.2012, Bakanlar Kurulu’nca  4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu’nun istisnaları 
düzenleyen 3. maddesinin b) bendi kap-
samında yapılacak ihalelere ilişkin usul 
ve esaslar hakkında karar çıkarılmış ve 
4734sayılı Kamu İhale Kanunu’na bağlı 
kalmaksızın ihalenin yapılabilmesinin önü 
açılmıştır.

-26.04.2012,Yapılan yeni düzenlemelerle 
önünde hiç bir engel kalmayan Başbakanlık 
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Mevcut mah-
keme kararına 
rağmen yapı-
mına devam 

edilen Başba-
kanlık Hizmet 
Binası tama-

men yasalara 
aykırı ve kaçak 

bir yapıdır. İnşa-
atı sürdürülen 

bölge 1. derece-
den SİT alanıdır 
ve koruma kap-

samındadır.
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Hizmet Binası projesi ihale edilmiştir.

-24.05.2012, 68 milyon liralık bir maliyet 
üzerinden Başbakanlık Hizmet Binası’nın 
sözleşmesi imzalanıp yapımına başlanmış-
tır.

-12.03.2013, 1. ihale yeterli görülmeyerek 
2. ihale yapılmıştır.

-18.04.2013, 2. ihale sonucuna göre yük-
lenici firmayla bu kez 351 milyon lira üze-
rinden yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

-10.02.2014, Ankara 5. İdare 
Mahkemesi’nin AOÇ’deki inşaatlar için yü-
rütmeyi durdurma kararı

-17.02.2014, Ankara 11. İdare 
Mahkemesinin, AOÇ arazisinin 1.derece sit 
statüsünü 3. Derece sit statüsüne dönüştü-
ren Koruma Kurulu kararını iptal kararı

Arka arkaya okuduğumuzda açıkça gö-
rülmektedir ki Başbakanlık Hizmet Binası 
projesi için yasalara uyulmamış yasa çıkar-
tılmış/değiştirilmiş, Kamu İhale Kanunu’nun 
hükümlerine göre bir süreç gerçekleşme-
miş, yasanın istisnalar bölümü proje kapsa-
mında şekillendirilip pürüzler giderilmiştir.

Bizzat başbakan tarafından “yıkabiliyor-

larsa gelsin yıksın-
lar” tarzında yasa 
ve kanun tanımaz 
açıklamalar AOÇ 
sürecinde işleyen 
zihniyeti de ortaya 
koymuştur.

Demokrasiyi 
çoğunluk olmanın 
yapabilecekleri 
kapsamında değer-
lendirenler, toplum-
da temsiliyetin ne 

kadar adaletsiz olduğunu göremezler. Keyfi 
uygulamalar ve bireysel çıkarlara tekabül 
eden yaptırımlarla yasa ve kanun belirle-
mek, değil “demokrasi” kapsamında en 
hafif ifadesiyle insan olmanın değerleriyle 
dahi örtüşemezler. Sopa ve havuç seçe-
neğiyle bütün bir ülkeyi  rant politikaları 
uğruna şekillendirmeye kalkanlar, yasalara 
uyduklarını söyleyerek kendilerinin dahi 
inanmadığı tespitleri halka sunmaya devam 
etmektedirler.

Mevcut mahkeme kararına rağmen ya-
pımına devam edilen Başbakanlık Hizmet 
Binası tamamen yasalara aykırı ve kaçak 
bir yapıdır. İnşaatı sürdürülen bölge 1. de-
receden SİT alanıdır ve koruma kapsamın-
dadır.

Bu sürecin incelenmesi sonucunda açığa 
çıkan, Beşir Atalay tarafından dile getirilen; 
“tüm kurullardan izin alındığı” ifadesinin 
“kurullardan izin çıkarttırıldığı” anlamında 
ve “Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre 
yapıldı”  ifadesinin de “Kanun kapsamın-
dan çıkartacak düzenlemeler yapılarak 
ihale edildiği” şeklinde okunması daha 
doğrudur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Halkı “Rus Ruleti” 
Oynamaya Mahkum Eden 
Belediyecilik Anlayışı

Balgat Çetin Emeç Bulvarı üzerinde bu-
lunan “70 Gün Alt Geçidi”nin bir kez daha 
sular altında kalmasıyla ilgili 8 Temmuz 
2014 tarihinde açıklama yapıldı:

Ankara’da geçtiğimiz hafta etkisini hissettiren 
sıcak havaların ardından gelen yarım saatlik 
sağanak yağış kentte tüm hayatı felce uğrattı. 
Balgat Çetin Emeç Bulvarı üzerinde bulunan “70 
Gün Alt Geçidi” bir kez daha sular altında kaldı. 
Alt geçitte bulunan bir araç sular altında kalır-
ken, alt geçitte biriken su ise Ankara Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Dairesi’ne bağlı ekiplerin çalış-
malarıyla boşaltılabildi.

Adını, ihale sürecinde rekabeti yok edecek 
şekilde işin süresinin 70 gün olarak belirlen-
mesi ve buna bağlı olarak 70 günde tamam-
lanmış gibi gösterilmesinden alan 70 Gün Alt 
Geçidi’nde benzer bir vaka 16.06.2011 tarihinde 
de yaşanmıştı. Sağanak yağışlar neticesin-
de alt geçit sular altında kalmış, alt geçitten 
geçmekte olan araçlarda adeta can pazarı 
yaşanmış ve balık adamlar eşliğinde kurtarma 
faaliyetleri yürütülmüştü. Olay sonrası Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK’in 
“Normal bir yağış değil, altyapıdan kaynakla-
nan bir durum değil. Bu duruma hiçbir altyapı 
dayanmaz. Arkadaşlara talimat vererek, tüm 
radyoların ‘vatandaşların trafiğe çıkmaması için 
anons edilmesi yönünde’ uyarılmasını istedim” 
açıklaması, kent altyapı sorunlarının çözümüne 
yönelik bakışının da bir özeti idi.

Böylesi bir olay yaşanmış olmasına karşın 
bu olayın üzerinden geçen 4 yıl içerisinde 
de alt yapı anlamında bir arpa boyu mesafe 

kat edilmediğini 05.07.2014 Cumartesi günü 
yağan yarım saatlik sağanak yağış bir kez 
daha ortaya koydu.

Altyapı sorunlarını çözmeyi kendisinin 
görev ve sorumluluğu olarak görmeyen, 
insanların can güvenliklerini tehlike altına 
sokan, olayları sürekli olarak kendi dışındaki 
güçlere bağlayan bir belediyecilik anla-
yışından bu sorunları çözmesini istemek 
artık hayalciliğinde ötesindedir. Bu nedenle 
artık ilgililere sorunları çözün demiyoruz.  
Halkımıza, eğer Ankara’da araba kullanıyor-
sanız ve  “Rus Ruleti” oynamak istemiyor-
sanız yağmur yağmaya başladığı anda ara-
banızı kenara çekerek durdurun ve yağmur 
dindikten sonra dikkatli bir şekilde yolunuza 
devam edin diyoruz. Çünkü tüm yollarımız 
böylesi durumlarda havuz olmaya aday alt 
geçitlerle doludur ve bu olayın oluş süresi 
sizin mayonuzu giymenize imkân verecek 
yeterlikte değildir.

Kent yönetiminde bilimin ve tekniğin hiçe 
sayılarak; alt yapıdan yoksun, seçim yatı-
rımı olarak düşünülmüş, keyfi ihtiyaçların 
ürünü projeler kentimizi, yaşamanın adeta 
ızdırap halini aldığı bir yere dönüştürmüştür. 
Kentimizin en can yakıcı ihtiyaçlarından birisi 
alt yapıdır. Kapılara, saat kulelerine, gereksiz 
ve anlamsız ışıklandırma projelerine ayrılan 
bütçeler; ulaşım, altyapı, istihdam gibi en 
çok gereksinim duyulan alanlara ayrılmadığı 
sürece kentimizi ve Ankaralı’ları çok daha zor 
günler beklemektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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21 Temmuz 2014 tarihinde devlet 
Yiyatroları İrfan şahinbaş Atölyesi Sahnesi 
ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
Sanat susturuldu, zorba sahneye çıktı :

 “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 makinalarınca yıkıldı ve kümeste 
bulunan 50 kadar tavuskuşu, sülün ve 
güvercin katledildi”*

8 Nisan tarihinde yaptığımız basın 
açıklamasında değindiğimiz İrfan Şahinbaş 
Atölye Sahnesi’nde ve arazisinde özel 
bir inşaat firmasının mahkeme kararlarını 
hiçe sayarak, ağaçları, atölye binası ve 
kamelyaları yıkması üzerine yaşananların 
hukuksuzluk ve eşkiyalıktan başka bir 
anlam ifade etmediğini vurgulamıştık.

Olay sonrasında vatandaşlar ve tiyatro 
sanatçıları saldırıyı kınayarak söz 
konusu alanda bu tür olayların bir daha 
yaşanmaması için ilgililere çağrıda 
bulunmuş ve bölgenin korunması için 
nöbet başlatmıştı.

Buna karşın, bölgede çalışmalarını sürdüren 
inşaat firması 19 Temmuz günü mafyavari 
yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. İrfan 
Şahinbaş Atölye Sahnesi’nin arazisi üzerine 
çit çekmek isteyen firma çalışanlarını uyaran 
güvenlik görevlerine 80-100 kişilik bir grup 
silahlarla saldırdı. Saldırıda biri kadın olmak 
üzere 4 güvenlik görevlisi yaralandı. Polisin bu 
saldırıyı önlemek yerine saldırı sırasında silah 

kullanan firma çalışanlarını sadece izlemesi, 
başka bir ifade ile saldırıya seyirci kalması 
saldırının en dikkat çekici yönünü oluşturdu.

Ülkemizde sanata,  sanatçıya ve halka 
karşı işleyen ve Devlet Tiyatroları’nın dahi 
kapatılma tehdidi ile karşı karşıya olduğu 
bir süreçte, tiyatroları, kütüphaneleri, 
parkları ve doğayı şirketlerin kar, yerel 
yönetimlerin rant hırsından koruma 
görevini üstlenmiş yurttaşlar bir kez 
daha baskı ve zor araçlarıyla, silahlarla 
sindirilmeye çalışılmıştır. Toplumda en ufak 
sesi dahi zorbalıklarında boğmak isteyen 
anlayış, bir kez daha İrfan Şahinbaş Atölye 
Sahnesi’nde kirli yüzünü göstermiştir.

7 Nisan’da yaşanan satırlı, silahlı baskına 
dair hiç bir yaptırımın uygulanmaması, 
sorumluların yasalarca cezalandırılmaması, 
yetkililerin de bu suça çanak tuttuğunun, 
baskı ve zor araçlarıyla toplumu tutsak 
etme algısının tepeden tırnağa bütün yasal 
kurumlara sirayet etmekte olduğunun 
kanıtıdır.

İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi özelinde 
yaşanan ve gereken önlemler alınmadığı 
sürece yaşanmasına da olanak sağlanan 
zorbalığı bir kez daha şiddetle kınıyor 
ve sürecin takipçisi olmaya devam 
edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

*08.04.2014 tarihli İMO Ankara Şubesi 
tarafından yapılan basın açıklamasından 
alınmıştır.

Ve Zorba Yine Sahnede!
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Harun Karadeniz’i 
Saygıyla Anıyoruz

Harun Karadeniz’in aramızdan ayrılışının 
39. yılında anmak için 15 Ağustos 2014 
tarihinde açıklama yapıldı:

“Biz mühendisler için tek yol kim için 
ve ne için çalıştığını bilerek, emekçi 
halkın yararına üretim yapma olanakları 
yaratmaktır”

1942 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde 
doğan Harun Karadeniz ilk ve orta 
öğrenimini Samsun’da tamamlamış ve 
ardından İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümüne 
kaydolmuştur.

Okula kaydolmasıyla birlikte toplumsal 
mücadelelerin en ön saflarında yer alan 
Harun Karadeniz; emekçi halkın hak arama 
taleplerinden köylü mitinglerine eğitimin 
özelleştirilmesine karşı kampanyalardan 6. 
Filo eylemlerine kadar bir çok mücadele 
alanında faaliyet yürütmüştür.

Toplumun bütün ezilen sınıf ve 
tabakalarının ortak mücadelesiyle 
başarıya ulaşabileceğinin bilinciyle öğrenci 
gençlik hareketinin amfilerden sokaklara, 
fabrikalara, tarlalara taşınmasında 
önemli bir rol üstlenmiştir. 12 Mart faşist 
cuntasının bütün demokratik hakları 
ortadan kaldırdığı bir dönemde DEV-GENÇ 
davasından defalarca yargılanmış ve uzun 
tutukluluk süreleri yaşamıştır.

Ağır cezaevi ve tutsaklık süreçleri 
boyunca kansere yakalanan Harun 
Karadeniz tedavisine dahi izin verilmeyerek 
ölümüne göz yumulan bir süreci yaşamıştır. 
Kanserle olan mücadelesine 15 Ağustos 
1975 günü yenik düşmüş ve sonsuzluğa 
uğurlanmıştır.

Onun örnek kişiliğinin ve sınıfsız, 
sömürüsüz bir dünya mücadelesinin 
bugünümüze ve yarınımıza ışık tutmaya 
devam ettiğini bir kez daha hatırlatarak 
ölümünün 39. yılında anısı önünde saygıyla 
eğiliyoruz.
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İhalesiz “İhale” Dönemi 
Resmen Başladı

BASINIMIZABasınımıza

Oda merkezimiz, Kamu İhale 
Kanunu’nda 28 Mayıs 2014 tarihinde yapı-
lan değişiklikle ilgili 4 Haziran 2014 tari-
hinde bir basın toplantısı düzenledi: 

Oda Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale 
Kanunu’nda 28 Mayıs 2014 tarihinde yapı-
lan değişiklikle ilgili bir basın toplantısı dü-
zenledi. Toplantı 4 Haziran 2014 tarihinde 
Oda binasında düzenlendi. 

Toplantıya, İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Ersan, Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Bülent Tatlı, Yönetim Kurulu Üyesi 
Ayşegül Bildirici Suna ve İMO Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş katıldı. 

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 
Ersan tarafından yapılan açıklamanın tam 
metni: 

KİK’te değişikliklerin ardı arkası kesil-
miyor 

İhalesiz “ihale” dönemi resmen başladı

Kamu İhale Kanunu (KİK) yayımlandığı 
günden bu yana sayısız değişikliğe uğradı. 
Açıkçası her bir değişiklik, kamu ihale sis-
temini zaafa uğratacak, kamu ihalelerinde 
suistimale sebebiyet verecek, partizanlığın 
yolunu açacak ve en az diğerleri kadar 
önem arz edecek şekilde, mühendisleri, 
mimarları mağdur edecek özellikler taşıyor.

Yayımlandığı 2002’den bu yana 30’a 
yakın değişiklik gerçekleştirildi KİK’te. 
Uygulama Yönetmeliklerinde, Uygulama 
Esasları’nda yapılan değişikliklerle kamu 
ihale sistemi içinden çıkılamaz bir hale ge-
tirildi. Bir Hükümetin kamu ihale sistemini 
düzenleyen mevzuatta bu kadar çok deği-
şiklik yapması kamuoyu açısından üzerinde 
hassasiyetle durulması gereken bir konu 
olmalı; kamuoyu, ihale sisteminde neler 
yaşandığı noktasında bilgilendirilmelidir. 

İnşaat Mühendisleri Odası, KİK’te yapılan 
değişikliklerin her zaman takipçisi olmuş, 
üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmeye 
çalışmış, kamu yararı ve meslektaş çıkarları 
doğrultusunda hukuki girişimlerde bulun-
muştur. Çünkü, söz konusu olan, milyar 
dolarlık kamu yatırımlarıdır; kamu ihaleleri-
nin kimlere verildiği, ihaleyi alanların yeterli 
olup olmadığı, kamu yararının gözetilip 
gözetilmediği, kamu ihale ilkelerine uyulup 
uyulmadığı son derece önemlidir.

Bugün, son dönemde kamu ihale mev-
zuatında yapılan iki değişikliği kamuoyuyla 
paylaşmak istiyoruz.

Birincisi, “İş Denetleme Belgesi” değer-
lendirme oranlarında yapılan akıl almaz 
değişikliktir. Bu değişiklikle mühendis ve 
mimarlar mağdur edilmiş, mühendis ve mi-
marlar ihaleye giremez hale getirilmiş, bü-
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yük sermaye gruplarının eli rahatlatılmıştır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. 
maddesinde düzenlenen “İş Denetleme 
Belgesi” değerlendirme oranlarında şimdiye 
kadar defalarca değişiklik yapılmış, ilk önce 
iş denetleme belgeleri tam olarak değer-
lendirilirken, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliği’nde 8 Haziran 2004 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik 
değişikliği ile iş denetleme belgelerinin 1/5 
oranında değerlendirileceği hükmü getiril-
miştir. 2008 yılında yapılan değişiklikle de, 
“İş Denetleme Belgesi” değerlendirme oranı 
ilk beş yıl için beşte bir, sonraki yıllar için 
tam olarak uygulanmaya başlamıştır. 

Bununla yetinmeyen siyasi iktidar, 19 
Şubat 2014 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Torba Kanun içerisinde KİK’in 10. 
maddesinde yeniden değişikliğe gitmiş, “İş 
Denetleme Belgesi” değerlendirme oranla-
rını “Denetim ve yönetim faaliyetleri nede-
niyle alınacak belgeler beşte bir oranında 

dikkate alınır. Ancak yapımla ilgili hizmet 
işlerinden elde edilen belgeler yapım işlerin-
de kullanılamaz” biçiminde değiştirmiştir. 

Denetim ve kontrol faaliyetlerinde bulu-
nan mühendis ve mimarların iş denetleme 
belgelerinin önce tam olarak, 2008 yılında 
yapılan değişiklikle ilk beş yıl için 1/5, son-
raki yıllar için yine tam olarak, 2014 Torba 
Kanunu değişikliği ile sürekli 1/5 oranında 
değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Görüldüğü gibi Kanun’da yapılan değişik-
likler, mühendis ve mimarları mağdur ede-
cek sonuçlara yol açan özellikler içermek-
tedir. Kanun değişiklikleri süreci dikkatle 
incelendiğinde, mimar ve mühendislerin 
nasıl sistem dışına itildiği görülecektir.

İhaleler “doğrudan temin” yoluyla veri-
lecek

28 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan bir değişiklikle iktidarın kamu iha-
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lelerini istediği kişiye verebilmesinin önü açıldı.

Söz konusu değişikliğin yol açacağı so-
nuçların anlaşılması için 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun ve değişikliğe konu 
“Esasların” birlikte incelenmesinde fayda 
bulunmaktadır.

Bu süreci şöyle özetleyebiliriz:
4734 Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi, 

kanun kapsamı dışında yapılacak ve bu 
Kanun hükümlerine tabi olmayacak ihalele-
ri, yani “istisna hallerini” düzenlemektedir.

Kanunun yayımlandığı tarihte 7 bentten 
oluşan bu madde bu güne kadar yapılan 
eklemelerle 20 bende ulaşarak, “istisnalar” 
genişletilmiştir. 

Bu istisnalardan b bendi, “Savunma, 
güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uya-
rınca gizlilik içinde yürütülmesi gerektiği, 
her bir ihale için ihale yetkilisince onayla-
nan; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, 
panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah 
malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ve harp 
malzemeleri ile bunların araştırma-geliştir-
me, eğitim, üretim, modernizasyon, yazılım 
ve mühimmat ihaleleri ile bunlarla ilgili 
sefer stokları, bakım, işletme ve idameye 
yönelik mal ve hizmetler, Devlet güvenliği 
ve istihbaratı kapsamındaki hizmet, mal-
zeme, teçhizat ve sistem alımları,” şeklinde 
düzenlenmişken, 2008 yılında yapılan de-
ğişiklikle, “Savunma, güvenlik veya istihba-
rat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik 
içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakan-
lık tarafından karar verilen veya mevzuatı 
uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında 
özel güvenlik tedbirleri alınması gereken 
veya devlet güvenliğine ilişkin temel men-
faatlerin korunmasını gerektiren hallerle 
ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım 
işleri,” hükmü getirilmiştir. 

“İstisnalara”, yapım işlerinin de eklenme-

sine, bir başka deyişle, bazı yapım işlerinin 
Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkartıl-
masına dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü bu 
değişiklik, kayırmacılığı, suiistimali ortaya 
çıkaran özellik içermektedir.

5 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin b ben-
dinin uygulanmasına ilişkin “Esaslar”, 27 Mart 
2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu “Esaslar”ın Dördüncü Bölümü’nde 
uygulanacak ihale usulleri tanımlanmak-
tadır. Buna göre bu esaslar dahilinde, 
“Pazarlık Usulü”, “Belli İstekliler Arasında 
İhale Usulü” ve “Doğrudan Temin” yön-
temleri kullanılabilmektedir. Bu yöntemler, 
4734 sayılı Kanunda da yer almaktadır. 
Ancak “Esaslar”da yer alan yöntem ta-
nımlarında ortak olan “ilan yapmaksızın” 
ibaresidir. 

28 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 
“Esasların” Doğrudan Temini düzenleyen 
18. maddesinin ç bendine, “Yapım işleri” 
ibaresi eklenmiş, e bendi de değiştirilmiştir.

Bu bentlerin eski ve yeni hallerini birlikte 
görmek düzenlemenin amacını ve sınırını 
görmek açısından önemlidir.

18. madde ç) bendi eski hali;
“4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin 

birinci fıkrasının d) bendinde belirtilen ve 
Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit 
tutarın beş katına kadar olan mal alımı, 
hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alım-
ları”,

18. madde ç) bendi yeni hali;
“4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin 

birinci fıkrasının d) bendinde belirtilen ve 
Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit 
tutarın beş katına kadar olan mal alımı, 
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hizmet alımı,  danışmanlık hizmet alımları 
ve yapım işleri”,

18. madde e) bendi eski hali;
“Gizlilik, standardizasyonun korunması, 

araştırma-geliştirme projeleri ve acil istih-
barat ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla 
ihtiyaç ünitelerince teklif edilip ihale yet-
kilisince uygun görülen ve onaylanan tek 
kaynak alımları”;

18. madde e) bendi yeni hali;
“Güvenlik veya gizlilik içerisinde yürü-

tülmesi ihale yetkilisince uygun görülen 
mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet 
alımı ve yapım işleri”,

Düzenlemeden de görülebileceği gibi, 
28 Mayıs 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu 
Kararıyla, 4734 sayılı Kanuna bağlı olmak-
sızın “Doğrudan Temin” yöntemi; yapım 
işlerini de kapsar hale getirilmiş ve herhan-

gi bir kritere bağlı olmaksızın her alanda 
uygulanabilir kılınmıştır.

“Doğrudan Temin” İdarenin, ihtiyaçlarını 
ilan yapmaksızın davet edilen isteklilerle 
idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde gö-
rüşme yaparak doğrudan temin ettiği usul 
olarak tanımlanmaktadır. 

“Doğrudan Temin” bir ihale usulü de-
ğildir. Bu nedenle bu usulün kullanılması, 
4734 sayılı Kanun’un ilk haliyle oldukça 
sınırlandırılmış, ancak sonrasında yapılan 
değişikliklerle, istisnalarda yapılan değişik-
liklerle de koşut olarak genişletilmiştir.

Bu değişikliğin tek bir okuması vardır: 
İdare, “Doğrudan temin” yöntemiyle, ilan 
yapmaksızın istediği kişiye, istediği yapım 
işini verebilecektir.  Başlıkta öne çıkartıldığı 
gibi artık, ihalesiz “ihale” dönemi resmen 
başlamıştır.
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Kayseri’deki İş “Kazası”
Artık Tuz Bile Kokmaktadır

Oda Merkezimiz, Kayseri’de meydana 
gelen iş kazasıyla ilgili 13 Haziran 2014 
tarihinde açıklama yaptı:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir in-
şaatın denetlenmesi sırasında meydana 
gelen kazada inşaat mühendisi üyemiz 
Naci Ayvalıoğlu’nu ve inşaat çalışanı Baki 
Güneş’i kaybetmenin derin üzüntüsünü 
yaşıyoruz.

 
Olayın sıradan bir “iş kazası” olmadığı 

açıktır. Çünkü, “kazada” yaşamını yitiren 
meslektaşımız,  işçi sağlığı ve iş güvenliği 
tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol et-

mek amacıyla yapılan denetleme sırasında 
yaşamını yitirdi. İnşaat iskelesinin, iş güven-
liğinin temel şartlarına sahip olmadığı kont-
rol sırasında vahim bir olayla ortaya çıktı.

 
Bu olayın izahı nettir: Artık “tuz bile kok-

maya” başlamıştır.
 
İnşaatı denetlemek için Ankara’dan 

Kayseri’ye giden iş müfettişi meslekta-
şımız eğer iş kazasına kurban gidiyorsa, 
ortada ciddi bir sorun var demektir. Bu 
olay, inşaat işkolunda işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerinin ne kadar yetersiz,  
sektörün ne kadar denetimsiz olduğunu 
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gözler önüne sermekle kalmamış, bıra-
kalım çalışanları, denetçilerin bile can 
güvenliğinin olmadığını ve dolayısıyla 
sisteminin bir bütün olarak sorgulanması 
gerektiğini açığa çıkarmıştır.

 
İnşaat Mühendisleri Odası olarak her ze-

minde işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununa 
dikkat çekiyor, özellikle inşaat işkolundaki 
kazaların nedenlerini üzerinde hassasiyetle 
durmaya çalışıyor ve çözüm önerilerini ka-
muoyuyla paylaşıyoruz.

 
Açıkçası; inşaatlarda iş güvenliğinin te-

mel kabullerinin uygulanmadığı, özellikle 
alt işveren kullanılmasının denetimsizliği ve 
dolayısıyla iş kazalarını tetiklediği, deneti-
min özünde bir kamu hizmeti olarak kabul 
edilmesi gerektiği, kamu idaresinin dene-
tim işlevini yerine getirmediği, denetim 
elemanlarının sayıca yetersiz olduğu gibi 
temel sorunlarla ilgili görüşlerimizi defalar-
ca dile getirdik.

Ancak Kayseri’de yaşanan “kaza” konuya 

dair bütün söylenenleri anlamsız kılacak 
bir vahametle karşı karşıya olduğumuzu 
göstermiştir.

 
Bu olay neticesinde, inşaat işkolu-

nun önemli bileşenlerinden olan İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın görüş ve önerileri 
dikkate alınacak ve ihtiyaç duyulan düzen-
lemeler yapılacak mıdır yoksa olayın sıcak-
lığı geçer geçmez aynı vurdumduymazlık 
devam edecek midir?

 
Şimdiye kadarki uyarılarımızı duymaz-

dan gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın, kendi çalışanının iş kazasında 
yaşamını yitirmesi karşısında ne tavır ala-
cağı merak konusudur.

Olayın sıradan 
bir “iş kaza-
sı” olmadığı 

açıktır. Çünkü, 
“kazada” ya-

şamını yitiren 
meslektaşımız,  
işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ted-

birlerinin alınıp 
alınmadığını 

kontrol etmek 
amacıyla yapı-
lan denetleme 
sırasında yaşa-
mını yitirdi. İn-

şaat iskelesinin, 
iş güvenliğinin 

temel şartlarına 
sahip olmadığı 
kontrol sırasın-

da vahim bir 
olayla ortaya 

çıktı.

iMO ANKARA ŞUBESİ

79509 sicil numaralı üyemiz, iş 
müfettişi yardımcısı Naci Ayvalıoğlu 

Kayseri’de gerçekleştirdiği 
denetim sırasında iskelenin 

çökmesi sebebiyle  görevi başında 
vefat etmiştir. Yakınlarına ve 

meslektaşlarımıza baş sağlığı dileriz.



6 Mays 2014  SALI Resmî Gazete Say : 28992

TEBLİĞ 
Çevre ve Şehircilik Bakanlğndan: 

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN 
MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 
2014 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI 
HAKKINDA TEBLİĞ 

28/3/1981 tarihli ve 17293 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Yap, Tesis ve Onarm İşleri İhalelerine Katlma Yönetmeliği uyarnca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağda belirtildiği şekilde ve grubu ayn kalmak şartyla aktarlarak kabul edilecektir. 
1/1/2014 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsaylar aşağda belirtilmiştir. 
A) Tespit olunan bu katsaylar 1/1/2015 tarihine kadar uygulanacaktr. 
B) 1/3/1981-28/2/1982 arasndaki tarihleri taşyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktar, grubu ayn kalmak şartyla; 26.589,626 ile çarplacaktr. 
C) 1/3/1982-31/12/1982 arasndaki tarihleri taşyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktar, grubu ayn kalmak şartyla; 22.108,782 ile çarplacaktr. 
D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2014tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağda tespit olunan katsaylar uygulanacaktr. 
 

 Yllar 2014 ylnda
uygulanacak katsaylar

 

Yllar 2014 ylnda
uygulanacak katsaylar53'den önceki yllar 1.888.075,911 1988 3.933,761

1954 1.703.055,289 1989 2.386,474
1955 1.508.280,245 1990 1.447,541
1956 1.235.681,773 1991 928,852
1957 1.080.993,281 1992 557,781
1958 988.808,783 1993 336,472

1959-1966 839.962,753 1994 201,591
1967 762.045,614 1995 91,631
1968 699.514,075 1996 50,768
1969 666.352,550 1997 26,078
1970 621.889,215 1998 15,111
1971 559.507,842 1999 9,754
1972 474.184,166 2000 5,898
1973 419.465,702 2001 4,818
1974 311.329,441 2002 2,911
1975 248.267,701 2003 2,236
1976 211.758,276 2004 1,928
1977 155.326,957 2005 1,727
1978 111.072,651 2006 1,629
1979 82.238,738 2007 1,453
1980 38.415,292 2008 1,364
1981 26.589,626 2009 1,246
1982 22.108,782 2010 1,215
1983 19.218,653 2011 1,129
1984 15.375,536 2012 1,148
1985 10.599,256 2013 1,093
1986 7.676,804 2014 1,000
1987 5.917,075

Tebliğ olunur. 
 



78 

Yapının Birim Maliyeti
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI 
(BM) TL/m2
 
I. SINIF YAPILAR  
A GRUBU YAPILAR………………………………… 100,00
. 3 metre yüksekliğe kadar kagir veya betonarme ihata 
duvarı  
. Basit kümes ve basit tarım yapıları  
. Plastik örtülü seralar  
. Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yapıları  
. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar,  
. Yardımcı yapılar (Müştemilat)  
. Gölgelikler-çardaklar  
. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri 
alanları  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.  
B GRUBU YAPILAR……………………………… 160,00
. Cam örtülü seralar  
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları  
. Su depoları  
. İş yeri depoları  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
  
II. SINIF YAPILAR  
A GRUBU YAPILAR………………………………... 250,00
. Kuleler, ayaklı su depoları  
. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları  
. Kayıkhane  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.  
B GRUBU YAPILAR………………………………... 350,00
. Pnömatik ve şişirme yapılar  
. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler  
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları 
ve müştemilatları  
. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı; prefabrik beton, 
betonarme veya çelik; depo
ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve 
bekletme tesisleri)  
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri  
. Jeoloji, botanik ve tema parkları  
. Mezbahalar  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.  
C GRUBU YAPILAR………………………………... 400,00
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)  

. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da 
olabilen prefabrik beton,
betonarme ve çelik yapılar)  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.  

III. SINIF YAPILAR  
A  GRUBU YAPILAR……………………………….. 550,00
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının 
veya işletme
ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt 
salonları)  
. Katlı garajlar  
. Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dâhil-asansörsüz ve 
kalorifersiz)    
. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal 
binaları, marketler, v.b.)  
. Basımevleri, matbaalar  
. Soğuk hava depoları  
. Konutlar (dört kata kadar- dört kat dâhil - asansörsüz 
ve/veya kalorifersiz)  
. Akaryakıt ve gaz istasyonları  
. Kampingler  
. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, 
dökümhane)  
. Semt postaneleri  
. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.  

B GRUBU YAPILAR………………………………... 650,00
. Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik 
yapıları  
. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi 
daireleri)  
. Gençlik Merkezleri, Halk evleri  
. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları  
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler  
. Temel eğitim okulları  
. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri  
. Jandarma ve emniyet karakol binaları  
. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri  
. Ticari bürolar    
. 150 kişiye kadar cezaevleri  
. Fuarlar  
. Sergi salonları  
. Konutlar  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK 
BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri 
Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2014 yılı 
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri 
ile yüklenici kârı dâhil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.
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. Marinalar  

. Gece kulübü, diskotekler  

. Misafirhaneler, Pansiyonlar  

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.  
   
IV. SINIF YAPILAR  
A  GRUBU YAPILAR……………………………….. 700,00
. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans 
salonu ve
ek tesisleri olan eğitim yapıları)  
. Poliklinikler  
. Liman binaları  
. 150 kişiyi geçen cezaevleri  
. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri  
. İbadethaneler (1000 kişiye kadar)  
. Entegre sanayi tesisleri  
. Aqua parklar  
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve 
statları bulunan)  
. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme 
yurtları  
. Büyük alışveriş merkezleri  
. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri  
. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m.’yi 
aşan)  
. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.  
B GRUBU YAPILAR………………………………… 800,00
. İş Merkezleri  
. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık 
merkezleri  
. Metro istasyonları  
. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları  
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)  
. Otobüs terminalleri  
. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve 
düğün salonları)  
. Banka binaları  
. Normal radyo ve televizyon binaları  
. Özelliği olan genel sığınaklar  
. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ 
evleri, kaymakam evi)  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar  
C GRUBU YAPILAR………………………………... 900,00
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları  
. Bakanlık binaları  
. Yüksek öğrenim yurtları  
. Arşiv binaları  
. Radyoaktif korumalı depolar  
. Büyük Adliye Sarayları  
. Otel (3 yıldızlı) ve moteller  
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri  
. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye 
binaları  

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.  

V. SINIF YAPILAR  
A GRUBU YAPILAR………………………………… 1.150,00
. Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları  
. Orduevleri  
. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki 
özel konutlar  
. Borsa binaları  
. Üniversite kampüsleri  
. Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar  
. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi 
salonu, kafe, restoran,
market, v.b. bulunan)  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.  
B GRUBU YAPILAR ....................................... 1.400,00
. Kongre merkezleri  
. Müze ve kütüphane kompleksleri  
. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar  
. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları  
. Hastaneler  
. Havalimanları  
. İbadethaneler  (1000 kişinin üzerinde)  
. Oteller (4 yıldızlı)  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.   
C GRUBU YAPILAR………………………………... 1.600,00
. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)  
. Müze ve kütüphane kompleksleri  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.    
D GRUBU YAPILAR………………………………… 1.900,00
. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve 
kompleksleri  
. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak 
aslına uygun
 olarak yapılan yapılar  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.  
   
 
Açıklamalar:
1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı 
kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri 
Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak 
belirlenecektir.
2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu 
değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2014 
yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu 
belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; 
belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu 
değiştirilmeksizin 2014 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar 
esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 
Tebliğ olunur.
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DOSYAD o s y a

Yaşamın var 
olabilmesi için ge-

rekliliğinden, kullanılabilir su oranının yoğunlukla sana-yi üretiminde kullanılmasına, pet şişelerle yeni bir pazar alanı oluştur-masından, alınıp-satılabilir bir ihtiyaç değil bir hak olduğu konusuna kadar çok geniş bir yelpazede üstüne söylenebilecek pek çok şeyin olduğu bir varlığı; suyu; Ankara özelinde değerlendirip, ele aldığımız bir çalış-mayı sizlerle paylaşıyoruz.

Ankara'da özellikle son günlerde sürekli gün-demde kalan su konusu kapsamında; Kızılırmak suyuna, kentin su ihtiyacı ve ihtiyaçların karşı-lanma yöntemlerine, bu yöntemlerdeki temel yaklaşıma bir bakış açısı oluşturacak dosya-mız; kentimizde yaşanan su sıkıntısı ve bu sıkıntının tarihsel temellerine, cumhuri-yetin ilk yıllarından günümüze oluştu-rulan içme suyu temini projelerine, kente çözüm olarak dayatılan Kızılırmak suyuna, Ankara 
halkıyla birlikte Kızılır-

mak suyuna 

muhtaç edil-
miş Mogan Gölü’ne 
dair süreci anlatan kap-
samlı değerlendirmeler barın-dırmaktadır.

Özelde Ankara'nın içme suyu başlığın-da ardı ardına yapılan “şov” içeriği yüksek açıklamaların yoğunlaştığı bir dönemde ha-zırladığımız bu sade ve “mütevazi” inceleme-yi sizinle paylaşmayı daha da anlamlı buldu-ğumuzu hatırlatmak isteriz.

Hazırladığımız dosya kapsamında; Yüksek İn-şaat ve Çevre Mühendisi Hasan Akyar'ın hazır-ladığı “Ankara'nın Suyu” ve “Kızılırmak Suyu Unutulmaya Gelmez” başlıklı yazıları, Doç. Dr. Şahnaz Tiğrek'in kaleme aldığı “Ankara'da Su Kıtlığı” isimli yazıyı, odamız ve odamız Kent Komisyonu Su çalışma Grubu üye-si Onur Bektaş ve Okan Ç. Bozkurt'un Ankara Su Veri Tabanı oluşturulma-sının gerekliliğini ve bu sürecin kat ettiği mesafeyi anlatan yazılarını okuyabilir-
siniz.

DOSYA: ANKARA'nın SUYU ÜZERİN
E
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Ankara’nın Suyu
(Bir uslu çocuğun -1950 sonlarından 2014 
yılına kadar sırtladığı- heybesinden) 

Bahçelievler’deki konutlara şehir şebeke 
suyu bağlı idi, semt imara açıldığından beri. 
Annem musluktan su içirtmezdi. İçtiğimiz 
su, salondan mutfağa sürgün edilmiş bir 
sehpanın üzerinde, altında basit bir musluğu 
olan şöyle böyle kırk santim çapında, altmış 
santim yüksekliğinde içi kalaylı iri bir bakır 
haznede kullanıma hazır bulunurdu. Sahra 
mutfağı tenceresinin üstündekine benzer 
kulpsuz ama üstten lehimlenmiş tutamağı 
olan bir de kapağı vardı. 

Hemen her gün sokaktan geçen sucunun 
sesi işitildiğinde, aceleyle mutfağa 
koşturulur, su bidonunun üzerini cömertçe 
kaplayan içten lastikli çevresi fırfırlı örtü 
özenle çekilir, kapak açılır ve bidonun 
içindeki su miktarı gözlendikten sonra 
eğer yeterince boş hacim olduğuna kanaat 
getirilirse pencereye varılarak mahalleyi 
inletecek bir tonda “sucuuu” diye çığrılırdı. 
Sık dokulu sazdan hasırın sarmaladığı 
camdan damacanaların bir düzen içinde 
istiflendiği arabaya koşulmuş bezgin atı 
koşumlarından tutarak güttüğü sucu, sesin 
sahibini tanır, atın yularını evin giriş kapısı 
yakınındaki kestane ağacına bağlamadan 
önce arabayı ön tekerleğini kaldırıma 
dayayacak şekilde konuşlandırırdı. Kapalı 
ağızları, yavru kuşlar misali yukarı bakan 
damacanaların orantılı kıvrımlarında 

turkuaza çalan taze çağla yeşili ışıltılar 
yansırdı yaprakları üstüne kestanelerin…

Sucu, boynundan kavradığı damacanayı 
bir hamlede sol omuzu üstüne dengeli bir 
şekilde atar, evin giriş kapısı önüne serili 
paspasa vardığında, dar alanda ustalaştığı 
ayak-topuk hareketleri marifetiyle bir 
çırpıda ayakkabılarını çıkarıp mutfağa doğru 
seğirtirdi. İçi oyuk yarım küre misali pirinç 
kapağını damacanaya tutturan ince telin iki 
ucunu birbiriyle kaynaştıran kurşun kalay 
karışımı mührü bir çekişte koparmasının 
ardından, suyu bidona boca etmeye 
başlardı. Suyun bidona aktarılma sürecini 
hızlandırmak amacıyla pantolonunun 
kemer askısı arasına sıkıştırdığı lastikten 
şöyle böyle bir karış boyundaki dışı tırtıllı 
ince siyah hortumu damacananın ağzından 
içeriye daldırmaya yeltenirken annemin 
‘sakın ha’, ‘o kirli şeyi suya sokma!’ uyarıları 
ile karşılaşan sucu önce irkilir, sonra 
‘boşaltmanın uzayacağı’, ‘hava kararmadan 
daha çok kapı dolaşacağı’, ‘suyun etrafa 
sıçrayacağı’ gibi itiraz tümceleri içeren 
söylenmelerini duyuracak bir biçimde dile 
getirirdi. Sucu annemi hiç sevmezdi… 

Bu uzun süren işlem sırasında boş bir 
iki sürahi ile sucunun yanında durulur, 
damacanada artabilecek su için ek bir 
kapasite yaratılırdı… Sucu, paspasa devirdiği 
ayakkabılarını ayakta ayağına ite kaka 
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geçirirken su parasını saymadan cebine 
indirirdi. Evin giriş kapısı ile mutfaktaki 
su bidonu arasındaki güzergâhta nemli 
çorapların bıraktığı izler her seferinde 
itinayla silinirdi.

Annemin doğduğu yerlerde su, 
“pungar”lardan bakraç bakraç evlere 
taşınırdı. Ne içmesuyu şebekesi, ne su 
arıtımı; ne musluk, ne tesisat; ne kurşun 
boru, ne tesisatçı! Annem musluktan su 
içirtmezdi. Oysa ilkokulda ders aralarında 
bizler, su içerdik musluktan kana kana… 
Okulun musluklarından akan su ile evdeki 
musluklardan farklı su mu akardı?

O zamanlar Ankara’nın şebeke suyunun 
büyük bir bölümü Çubuk Barajı’ndan 
sağlanırdı. Çubuk Barajı; Cumhuriyet 
döneminde yapılan ilk büyük su yapısı! 
Amacı hızla büyüyen başkent Ankara’nın 
içme ve kullanma suyu ihtiyacının 
karşılanması…  

“Bağı azdır ama bahçeleri çoktur. Lakin 
sahralarında köyleri bakımlı, bütün halkı 
zengin ve mutlu, halkı garipleri sever, sevimli 
ve verimli köylerinde ekinlikleri bol, hayrat ve 
bereketleri çok, nimetleri çok çok bol, kaynak 
suları akar ve çağlar, bakımlı ve şenlikli bir 
beldedir ki kalesi ve şehri benzersizdir. Allahu-
Taala dünyanın sonuna kadar Osmanlıların 
elinde ebedi ede” deyu betimlemiş Ankara’yı 
ve dahi suyunu “Seyahatnamesi”nde Evliya 
Çelebi üç asır öncesinden…

Çelebi’nin ömrü vefa edeydi de göreydi, 
bağını bahçesini bir kenara bırakır Ankara’nın, 
anlatırdı Çubuk barajını… Evvel zaman içinde 
hem Ankara’ya su verir, hem dibine su salar, 
hem de hafta sonları bizleri ağırlardı. 

Şimdilerde, barajın hançerlediği çayın 
akışaşağısındaki kuru derenin hayali suyu 
ile anıları demlemekteyim, bir başıma…

Meraklısına Notlar:
1-Çubuk Barajı
1930’ların başlarında kurulan “Ankara 

Şehri İçmesuyu Komisyonu” tarafından 
hazırlanan Ankara’nın uzun dönemli 
“içmesuyu planlaması”, hedeflenen 160 
000 nüfusa göre geliştirildi, yeraltısuyu 
kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle 
artacak su ihtiyacının bir yerüstü su 
kaynağından, Çubuk Çayı üzerinde 
oluşturulacak baraj gölünden karşılanması 
öngörüldü. Yapımına 1932 yılında başlanan 
baraj, 1936 yılında işletmeye alındı.

Çubuk barajı suları, Dışkapı’daki Ziraat 
Fakültesi karşısında yapılan üç gözlü ve 
günlük kapasitesi 24 bin metreküp olan 
‘Su Süzgeci’nde (filtre istasyonunda) 
arıtıldıktan sonra kent içi içmesuyu 
şebekesine verilirdi. 1940’ların başlarına 
kadar Ankara’da toplam kapasiteleri 12 bin 
metreküp olan 9 adet içmesuyu deposu 
inşa edildi ve bu süre içinde çapları 60-80 
cm olan 123 kilometre boru döşendi. Çubuk 
barajı, ekonomik ömrü süresince Ankara’ya 
yılda ortalama 35 milyon metreküp içme 
ve kullanma suyu sağladı. Çubuk barajı 
içmesuyu uygulaması, Ankara kentinin ilk 
su müdürlerinden Eşref Özand’ın eseri… 

Eşref Özand; Ankara Sular İdaresi’nin 
kurucusu, İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
uzun yıllar Genel Sekreteri, mesleğimizin 
duayeni! Ankara’nın simgelerinden ‘Körfez 
Lokantası’nın yer aldığı ve ölümünden 
hemen sonra yıkılan iki katlı yapının sahibi. 
Seksen öncesi tanıdım kendisini, tanığıyım 
bitmez tükenmez enerjisinin…

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde baraj 
havzasında Çubuk ilçesi nüfusundaki 
artış, Esenboğa Havaalanı ve özellikle 
bir büyük kamyon otobüs fabrikası ile 
Hıfzıssıhha Enstitüsü’ne bağlı serum 
çiftliğinin yer alması ve havzadaki irili ufaklı 
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sanayi tesisleri atıksularının arıtılmadan 
Çubuk çayına boşaltımı, baraj gölünde 
depolanan suyun kalitesini olumsuz bir 
biçimde etkiledi. 1990’ların ortalarına 
gelindiğinde artık barajın 50 yıl olarak 
planlanan ekonomik ömrü dolmuş, ölü 
hacminde biriken ve çeşitli ağır metal ve 
organik kirleticiler içeren dipçamur yüzeye 
yaklaşmış, gölün faydalı aktif hacmi hemen 
hemen kalmamıştı. Ve, Çubuk barajından 

Ankara’ya su iletimi tamamen durduruldu.  
Çubuk Barajı, 1954’te kuruluşundan 

sonra DSİ tarafından korundu, geliştirildi ve 
işletildi. Cumhuriyet döneminin ilk büyük 
su yapısı olan baraj ve çevresi, 1930’ların 
ikinci yarısından başlayarak aynı zamanda 
Ankara’nın en önemli rekreasyon tesisi olarak 
da işlev üstlendi. Sağlığında sık sık uğradığı, 
övgüyle söz ettiği, yabancı konuklarını 
ağırladığı bir yerdir Atatürk’ün Çubuk Barajı.

Baraj aksının hemen solunda 
merdivenlerle çıkılan zemin katı 
Ankarataşından, üzeri ahşaptan aslına 
uygun onarılmış yapı, Atatürk’ün Çubuk 
barajını ziyaretlerinde kullandığı konut. 
Küçük bir müzeye dönüştürülen bu 
mekândaki Atatürk’ün çalışma odası, içinde 
o döneme ait çeşitli eşyaları, gereçleri, 
belge ve fotoğrafları barındırmakta. Ama 
kapısı duvar, ziyaretçilere kilitli… 

Barajın belediyeye devrinin ardından, 
Esenboğa Hava Limanı’na giderken 
yokuşa vurmadan önce “Çubuk Barajına 
Gider” levhasının yanı başındaki kavşakta 
hafifçe sağa döndükten yaklaşık bir iki 
kilometre sonra ASKİ’nin bariyerleri 
ile karşılaşılmakta. Yaşları yarım 
yüzyılı deviren Ankaralılardan anılarını 
tazelemek isteyenler, bu bariyerleri 
aşmak zorunda…

2-Bahçelievler
Bahçelievler; Yoktan var edilmiş semt, 

otuzların sonlarında. Hermann Jansen’in 
(d: 28.05.1869 Aachen, ö: 20.02.1945 
Berlin) Ankara için hazırladığı “Nazım 
İmar Planı” kapsamında önerdiği kentsel 
yerleşim alanı…

Lörcher Planı, 1920’lerin ortalarında 
hazırlanan ilk kentsel planlaması Ankara’nın. 
Planın uygulanmaya konulmasıyla yetersiz 
kalışı aynı yıllara denk düşer! Ankara 
Belediyesi vakit kaybetmeden yeni bir 
planlama yarışması açar 1927 yılında. 
Almanya’dan Hermann Jansen ile Joseph 
Brix, Fransa’dan Leon Jausseley çağrılır. 
Hedef 1977 yılıdır, 50 yılda nüfusun 300 yüz 
bini bulacağı öngörülerek plan yapılması 
istenir davetlilerden. 1928 yılında Jansen 
tarafından önerilen plan, yarışma sonucu 
seçilir.   

Çubuk Barajı, 
1954’te kurulu-

şundan sonra 
DSİ tarafından 
korundu, geliş-

tirildi ve işletildi. 
Cumhuriyet 

döneminin ilk 
büyük su ya-

pısı olan baraj 
ve çevresi, 

1930’ların ikin-
ci yarısından 

başlayarak 
aynı zamanda 
Ankara’nın en 
önemli rekre-

asyon tesisi 
olarak da işlev 
üstlendi. Sağ-
lığında sık sık 
uğradığı, öv-

güyle söz ettiği, 
yabancı konuk-
larını ağırladığı 
bir yerdir Ata-
türk’ün Çubuk 

Barajı.

BÜLTEN ANKARA

Çubuk Barajı 1940'lar Çubuk Barajı 2014 (Ahmet Soyak Arşivinden)



84 
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Camillo Sitte’nin öncülüğünü yaptığı 
modern kent planlaması ilkelerinin hayata 
geçirildiği bir plandır bu; Tarihi merkez 
olarak Ulus’un korunduğu, yeni gelişme 
bölgesi olarak Kızılay ve Yenişehir’in 
önerildiği, ana ulaşım damarının 
Atatürk Bulvarı olarak düşünüldüğü, 
Ankara’dan Mamak’a uzanan demiryolu 
boyunun sanayi gelişme alanı, Tandoğan 
Meydanı’nın havaalanı olarak uygun 
görüldüğü, Bahçelievler semtinin de bizzat 
Jansen tarafından tasarlandığı…

Ankara kent yerleşkesinin batısında, 
dönemin imar planı sınırlarının dışında 
kalan bir arazide yer alır Bahçelievler konut 
yerleşkesi. Alman kent plancısı Jansen 
tarafından tasarlanmıştır 1935 – 1938 yılları 
arasında.

Geçmişe özlemin yansıdığı “Bahçe 
Kent” yaklaşımı, Bahçelievler’in 
bir bölümünde “Bahçeli Evler Yapı 
Kooperatifi” eliyle hayata geçirilir 30’ların 
sonlarında. Neler yoktur ki bu bahçekent 
bütünü içinde. Konut için ayrılan 
arsaların ortası kamusal yapı alanı olarak 
öngörülmüştür. PTT binası, Karakol, 
Renkli Sinema, eğlence mekânları, çeşitli 
zanaatkârın konuşlandığı çarşı… 

Salıncakların, tahterevallilerin, 
barfikslerin, tırmanma kafeslerinin, 

kaydırakların, yatay döner dolapların, 
denge lataların, kum-çakıl havuzlarının 
dağınık olarak yer aldığı çocuk bahçesi… 
Tenis kortları alanı önündeki açıklıkta 
bir taraça, bir toplantı alanı; Rasat Tepe 
manzaralı… Sonrasında aynı yerde 
kurulan ve yaz geceleri filmi bahane edip 
mahallelinin çekirdek çitleyip sade gazoz 
içerek ‘frigobuz’ yalayıp yuttuğu yürüme 
mesafesindeki açık hava sineması.  Ve 

Prof. Hermann JANSEN  
(Bahçelievler kooporatifi uygulaması - 1940 sonları)

Çubuk Baraj Gazinosu 2014Çubuk Baraj Gazinosu 1945
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de, 1960 öncesi öğrenim gördüğüm, 
musluklarından kana kana sular içtiğim, 
künyesinde 1945 yazan Bahçelievler 
İlk Okulu… Hepsi Jansen’in kâğıda 
döktüklerinden uygulamaya aktarılan. 

Şimdilerde, bir tek O okul yerli yerinde. 
Bir de eski PTT binası evirilmiş aynı 
parsel üzerinde, borçlarından arındırılarak 
aklanıp paklanıp bir yıllık cirosu karşılığı 
özelleştirilerek “Türk” Telekom’a satılmış, 
Yirmi Birinci Yüzyılın başında…  

Yetmişler sonrasında ‘Bahçe Kent’i 
kuşatmış yapılaşma; iki katlı bahçeli 
evlerin yerine dikilmiş; ön yüzleri betebe 
bezemeli, büyük pencereli, dörder beşer 
katlı apartmanlar. Yap-Sat’çı müteahhit 
zevksizliğine terkedilmiş Bahçelievler-
Emek yerleşim alanının sadece onda birine 
sıkışmış kalan Jansen’in evladı; “Bahçeli 
Evler Yapı Kooperatifi” alanı...

3-Prof. Hermann Jansen ve Ankara İmar 
Planı (1937)

“Çubuk Deresi, cereyanı ile şehir 
civarının şimal hududunu çizmektedir. 
Ankara’nın en büyük ve bol sulu deresini 
teşkil ederek son zamanlarda yukarı 
kısımlarında sona ermiş olan baraj vasıtası 
ile merkezi hükümetin susuzluk ve 
kuraklığına karşı garanti teşkil ve şehrin 
içmesuyunu da temin etmektedir.

Barajın ayağında Orman Çiftliği’nde 
olduğu gibi, bir yaz yüzme havuzu, kahvesi, 
spor sahaları inşaı Nafıa Vekâleti tarafından 
tasavvur edilmektedir. Bu suretle şimdi bile 
çok sevilen bir gezinti hedefi daha büsbütün 
inkişaf edecektir (geliştirilecektir).

Şehir ve civarı planında şehirden baraja 
kadar kesik ve mütenevvi (bir çeşit - 
alternatif-) bir gezinti yolu temini için 
uğraşılmıştır.” (Sayfa:31)

“Asırlarca insanlar Anadolu toprağından 
çalarak istifade ettiler. Ormanlar kaib 
(kayıp) oldu. Çaylar kurudu. Kıtlık, 
verimsizlik umumileşti. Şimdi nihayet 
düşünmeye başlanıldı, başıboş gidişin 
önüne geçilerek tecavüzler durduruldu

Ankara için her şeyden evvel dere 
vadileri, barajlar su ihtiyacını temin 
edeceklerdir. Her halde bunlarla az 
masrafla daimi bir kuvve-i inbatiye 
(bitkilerin yetişme yeteneği) temin 
edilebilir.” (Sayfa:29)  
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Temmuz 2007
 ‘’Küvet doldurup, yeniden boşaltmak çok hatalı ve 
müsrif bir davranıştır. Bu şekilde hareket edilmesi, 
suyun gereksiz yere tüketilmesine yol açar’’

Ağustos 2007
’’Ankaralılara ’ha gayret’ diyorum. Su tasarruf rakamları 
600 bin metre küpe kadar düşecek ve su kesintisine 
gerek kalmayacak. Eğer bu tasarrufu, patlaklardan 
önce yapsaydık kesintiye gerek kalmazdı’’ 

“Belediye personelini iki aylık izne göndermeyi 
planlıyorum, bir kasaba nüfusu kadar insan Ankara’dan 
ayrılır. Vatandaşlarımız tatile çıksın. 50 bin, 60 bin kişi 
bir süre Ankara’dan ayrılsa biraz rahatlarız. Annelerini 
babalarını ziyaret etseler fena mı olur?”

“Kesinlikle böyle bir şey yok. İki günde bir su vermeye 
devam edeceğiz. Ankara engebeli bir yapıya sahip 
olduğu için günlük su vermemiz uygun olmuyor. 
Yüksek kotlara suyu çıkaramıyoruz. Kesin söz 
vermemekle birlikte ekim ayının sonundan itibaren su 
kesintilerine son verilmesini ümit ediyorum. Cenabı 
Allah dilerse bir anda susuzluk gider.”

“Önce o uzman dediğiniz, eğitimli ideolojik 
militanların beyinlerindeki ağır metalleri temizlemek 
gerek. Bunu yaparsak, sorunun cevabı basit”

Mayıs 2008
“Gazeteler suyun iyi olmadığını iddia ederlerdi. Bir 
belediye başkanı halka sağlıksız su vermesi için hain 
olması gerek. Ben yaparsam yapayım muhalefete 
yaranamam. Kırıkkale 40 yıldır içiyor. Bir hadise 
olmuyor, Şunu iddia ediyorum. Kızılırmak’tan su 
getiren kim olursa olsun o kişinin heykeli yapılırdı” 

“Kızılırmak suyunu verdiğimiz günü söyleseydik 
olay büyütülecekti. 3 Ağustos tarihinde Ankara 
Tabipler Odası haberlerini örnek vermiştim. 
Su kesintileri yapılınca ishal vakaları olacağını 
duyurdular. Kızılırmak suyunun Ankara’ya verildiği 
gün acitasyon yapılacağını söyledim. 21 günden beri 
Ankaralılar Kızılırmak suyunu içiyor. Kimse bunun 
farkına varmadı. İshal vakaları artmadı. Benim bu 
konuşmamdan sonra bazı odalar feryada başlayacak. 

Bizim suyumuz son derece sağlıklıdır. Koparılan 
yaygaraların ideolojik olduğu ortaya çıkmıştır”

“Bir insanın kendi vatandaşlarına, hemşehrilerine zehirli 
su içirmesi için hain olması, alçak olması lazım. Ben 
bu suyu kendim de içiyorum, çocuklarıma da eşime 
de içiriyorum. Bundan sonra, bu suyu illa ki önüme 
başka su da getirseler de içeceğim ki, gittiğim yerde 
bunu söyleyebileyim. Vallahi sabah da içtim. Aldım 
bir bardak suyu çektim kafamdan aşağı. Dolayısıyla 
bundan hiç bir şekilde çekinecek bir şey yok. Ama 
muhalifler, maalesef o su patlakları olayında dediler ki, 
‘Biz Melih Gökçek’i yıkarsak ancak bu suyla yıkarız.”

Haziran 2013
Belediye’nin önündeki fışkiyeyi kim kırdı.

Şubat 2014
“Ankara’ya deniz getirmek imkansız ancak Ankara’nın 
da bir boğazı olacak. Kentin güneyinde, İmrahor 
Vadisi’nde, 1. etapta yer alacak 11 kilometrelik dev 
kanal etrafında dizilen villalar, kafeler ve benzeri 
yerler, dinlenme alanları olacak. Ankara’nın imajına 
büyük bir katkı sağlayacak. 5 yılda bitirilmesini 
planlıyoruz. Eymir Gölü ile Gölbaşı Mezarlığı arasında 
kurulacak olan pis su arıtma tesisinden elde edilecek 
arıtılmış sular, bu kanalı besleyecek. İleride Eymir ve 
Mogan gölleri ile birleştirilecek bu proje sayesinde 
kanal uzunluğu 43 kilometreye kadar çıkabilecek.”

Mart 2014
“Önümüzdeki dönem Eymir Gölü’nü kesinlikle halka 
açacağız. İki kere iki dört. ODTÜ’ye özel bir göl 
olamaz. Ankara’nın hakkı burası. ODTÜ, yapacaksa 
göletini üniversite kampusu içinde yapsın. Halkın 
hakkını ODTÜ’ye yedirmeyiz”

Eylül 2014
“Ankara’da iki gündür yoğun yağış üzerine bazı 
bölgelerimiz de su baskınları oldu. Muhalefet hemen 
konuyu gündeme getirdi. Bu konunun alt yapıyla 
ilgisi yoktur. Bunu defaatle örnekleriyle anlattım. Bu 
konuda İzmir Belediyesi’ni defaatle örnek verdim. Alın 
birkaç gün önce Çanakkale’nin hali..” 

İ. Melih Gökçek’in çeşitli konuşmalarından derlenmiştir.
DOSYAD o s y a
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Ankara’da Su Kıtlığı
Kuraklık kaçınılmaz mı?

Geçtiğimiz kış ve bahar aylarında 
Ankara’da yağışlar az olmuş ve yaz aylarının 
da sıcak olmasıyla yine su kesintilerinin 
olabileceği konuşulmaya başlanmıştı. En 
son 2006 ile 2008 arasında Ankara ve 
çevresinde ciddi bir kuraklık yaşanmış, ana 
şebekeyi besleyen barajların doluluk oranları 
2007’de %5’in altında düşmüş, 2008’de 
ise tamamen boşalmıştır. Ağustos 2007’de 
su tasarrufu yapılması için şehirde ikişer 
günlük aralıklarla iki gün süreli su kesintileri 
uygulanmıştır. Şehrin bazı bölgeleri 10 gün 
süreyle su alamamıştır.

Öte yandan Mart 2007’de alınan Bakanlar 
Kurulu kararı ile “Kızılırmak Acil Eylem 
Planı” yürürlüğe konulmuş ve Nisan 2007 
tarihinde Kızılırmak İsale Hattı projesi 
inşaatı başlanmıştır. 2008 yılı başında su 
kesintilerini önlemek amacıyla Kızılırmak 
hattı Ankara’ya su temin etmeye başlamıştır. 
Kızılırmak suyunun içerdiği yüksek tuz 
içeriğinin giderilmesine çözüm olarak, 
Kızılırmak’tan temin edilen su daha düşük 
tuz içeriği olan kaynaklardaki sularla İvedik 
arıtma tesisinde karıştırılarak şebekeye 
verilmiştir. 2008 yılı sonunda ve 2009 
başındaki yağışlarla cazibe ile su temin 
eden Ankara su kaynaklarında doluluk 
%24’e ulaşmış ve Kızılırmak isale hattı 
devre dışı kalmıştır. 2009 yılından 2014 
yılına kadar Kızılırmak isale hattına ihtiyaç 

duyulmamıştır. Ankara su tüketimi Eylül 
2008 ve Ağustos 2009 tarihleri arasında 
ortalama 872,000 m3 olarak ölçülmüştür. 
Bu süreçte en yüksek günlük tüketim 
968,000 m3/gün ’dür ve en yüksek talep 
yaz aylarında gerçekleşmektedir. Bu verilere 
göre yıllık su talebi yaklaşık 350.000.000 
m3 kişi başı su talebi yaklaşık 203 l/gün dür.

Kuraklık ve su kıtlığı ne ülkemizin diğer 
bölgelerinde ne de Ankara ve çevresinde 
daha doğrusu İç Anadolu Bölgesinde az 
rastlanır bir olgu değildir. Türkiye, yarı 
tropik Akdeniz makro klimasında yer alır 
ve dolayısıyla kuraklıklar iklimin özeliği 
ve sık karşılaşılan bir afettir. Uzun yıllar 
boyunca Türkiye geneline düşen yıllık 
ortalama yağış dağılımı incelendiğinde 
1956-57, 1972-73, 1989-90 yıllarında ciddi 
kuraklıklarla karşılaşıldığı görülmektedir. 
Ankara için kuraklık statiksel olarak dört 
yılda bir karşılaşılan doğal bir afettir 
1875 yılında Konya çevresinde büyük bir 
kuraklık yaşanmış, kıtlık olmuş ve Osmanlı 
İmparatorluğu 1904-1917 yılları arasında 
Çumra sulama sistemini inşa ettirmiştir. İç 
Anadolu’daki kuraklıklar yöre insanını kıtlıkla 
karşı karşıya getirmektedir. Bu sorun, önemli 
yerleşim yerlerini barındırması ve ticaret 
yollarının üstünde olması sebebiyle antik 
çağda da görülmüştür. Hititler kuraklıklara 
karşı önemli su depolama tesisleri 
geliştirmişler ve bugün Hititlerden kalma altı 
barajın kalıntıları halen görülebilmektedir. 
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Bugün, Ankara 
mevcut su şe-
bekesi birçok 

farklı kaynaktan 
yararlanmakta, 

yüzey suları 
bunun genelini 
oluşturmakta, 
özel kullanıma 
tahsis edilmiş 
kuyular çeşitli 

amaçlarla ser-
vis vermekte-
dirler. Ankara 
çevresindeki 

derelerden 
beslenen, Çam-

lıdere, Kurtbo-
ğazı, Eğrekkaya 

Kavşakkaya, 
Akyar, Çubuk 

olmak üzere altı 
baraj şehre su 

temin etmekte-
dir. Ankara’nın 
tek tam teşek-

küllü arıtma 
tesisi şehrin 10 
km kuzeyinde 
yer alan İvedik 

Arıtma Tesi-
si’dir. 
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Hititler bu barajları sulama ve içmesuyu 
amaçlarıyla kullanmışlardır. İç Anadolu 
Bölgesi bazı önemli akarsuların doğduğu 
kaynak olsa da, suyun mekânsal ve 
zamansal olarak düzensiz ve eşitsiz 
dağılımı yağışın az olduğu yıllarda kuraklık 
tehlikesini getirmektedir.  Bu sebeplerle 
su depolama tesisleri kuraklığa karşı her 
zaman hayati önem arz etmektedirler. 

Bugün, Ankara mevcut su şebekesi birçok 
farklı kaynaktan yararlanmakta, yüzey suları 
bunun genelini oluşturmakta, özel kullanıma 
tahsis edilmiş kuyular çeşitli amaçlarla 
servis vermektedirler. Ankara çevresindeki 
derelerden beslenen, Çamlıdere, 
Kurtboğazı, Eğrekkaya Kavşakkaya, Akyar, 
Çubuk olmak üzere altı baraj şehre su temin 
etmektedir. Ankara’nın tek tam teşekküllü 
arıtma tesisi şehrin 10 km kuzeyinde yer 
alan İvedik Arıtma Tesisi’dir. 

Su kaynakları ve tesisleri yeterli mi?
Ankara Osmanlı döneminde önemli 

bir yerleşim merkezi olmadığından bu 
dönemde nüfusu fazla artmamış ancak 
Kurtuluş Savaşında merkez olması ve bunu 
takiben başkent olması ile nüfusu hızla 
artmış ve artmaya devam ettiğinden su 

talebi de süreklilik göstermiştir. 1920’lerin 
başında Ankara’nın nüfusunun 20-30 bin 
civarında olduğu tahmin edilirken, başkent 
olmasının ardından 1927 yılında 75 000’e 
ulaşmıştır. Böylece ilk su yetersizliği kendini 
göstermiş ve yeni kaynakların araştırılmasına 
gidilmiştir. Kayaş civarındaki yeraltı su 
kaynaklarından çapı 600 mm olan borularla 
su transferi yapılmıştır. 1931 yılında şehir 
şebeke yapım görevi Bayındırlık Bakanlığına 
verilmiş ve 1931-1936 yılları arasında Çubuk 
barajı ve altyapı inşaatları öngörülen 160 
000 kişi için inşa edilmiştir. Ancak şehir 
nüfusu 300 000’e ulaşmış ve şehir 1940-
1950 yılları arasında ciddi bir su kısıntısıyla 
karşılaşmıştır. Bu da yeni kurumsal arayışları 
gündeme getirmiş ve Ankara Su İdaresi 
(ASU) kurulmuştur.  Yeni idare gerek 
yüzey, gerekse yeraltı su kaynaklarını 
araştırmıştır. Üç yeni baraj, Çubuk 2, 
Bayındır ve Kurtboğazı inşa edilmiştir. 1967 
yılında Ankara Su ve Kanalizasyon Master 
planı hazırlanmıştır. Bu plan çerçevesinde 
Çamlıdere Barajı ve İvedik Arıtma Tesisi 
inşa edilmiştir. 12 Eylül 1980 darbesinden 
sonra iktidara gelen ilk hükümet büyük 
şehirler kanunu çıkarmış ve Ankara Su ve 
Kanalizasyon İdaresi kurulmuştur. 
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Ankara Su ve Kanalizasyon İşletmesi 
(ASKİ), Ankara şehrine su sağlanmasından 
Devlet Su işleri (DSİ), ve Çevre ve Orman 
Bakanlığı(ÇOB) birlikte sorumlu kılınmıştır. 
1053 Sayılı Yasa nüfusu 100 000’den fazla 
olan şehirlere ait su kaynakları yönetimini 
ve arıtma tesislerinin işletimini DSİ’ye 
bıraksa da, Ankara ve İstanbul büyükşehir 
belediyelerine su kaynakları işletmesi 
konusunda otonomi verilmiştir. Arıca 2004 
tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Yasası  “Su ve kanalizasyon hizmetlerini 
yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, 
derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyu veya 
arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak” 
görevini Büyükşehir Belediyelerine 
verildiğini hükme bağlamıştır. Öte 
yandan nehir havzalarının hidrolojik 
verilerinin toplanmasından, gelişimlerinin 
planlanmasından, mastır plan hazırlığından, 
projelerin teknik ve ekonomik en iyi 
çözümlerinin bulunmasından sorumlu olan 
DSİ bu görevler çerçevesinde “Ankara 
Su Temini Projesi Master Planı” (1995) 
ve “Ankara Su Temin Projesi Gerede 
Sistemi Fizibilite Raporunu” (2002) 
hazırlatmıştır.  Master Plan Ankara su 
temininde kullanılacak kaynakları belirlemiş 
ve bunların kullanımı için gerekli alt ve 
üst yapıları 2050 yılına kadar belirlemiştir.  
Master Planı çalışmasında Ankara’ya farklı 
nehirler üzerindeki rezervlerden boru hattı 
ya da tünel sistemiyle aktarılacak Kızılırmak 
ve Gerede olmak üzere iki alternatif üzerine 
çalışılmıştır. 

Gerede sistemi Ankara’nın yaklaşık 100 
km kuzeybatısında yer almakta olan ve 
1278 km2 havzaya sahip Ulusu-Gerede 
deresinden beslenmektedir. Gerede 
sistemi Işıklı barajı (regülatörü),  pompajlı 
boru hattı ve cazibeli tünelden oluşan bir 
sistemdir.  Kaynaktan alınacak su mevcut 

İvedik arıtma tesisini besleyen Çamlıdere 
rezervuarına aktarılacaktır. 

Kızılırmak sisteminin su kaynağı olan 
Kızılırmak nehri Ankara’nın 50 km 
doğusundan geçmektedir ve 28 604 km2 
den oluşan bir havza alanına sahiptir.  
Kızılırmak sistemi Ankara’nın güneyindeki 
Hirfanlı barajından kuzey doğusundaki 
Kalecik ilçesine kadar uzanan 100 km 
uzunluğunda üzerinde Hirfanlı, Kesikköprü 
ve Kapulukaya barajlarının olduğu bir hattır 
ve mevcut barajlar üzerinde hidroelektrik 
santralleri işletmededir. 

Ancak Kızılırmak nehri yoğun doğal 
madeni tuz barındırmaktadır. Yukarı 
Kızılırmak havzasında jips yoğun olarak 
bulunmakta, çözünmesi ile Kızılırmak 
nehrinin toplam katı maddesi, sertliği ve 
sülfat ve kalsiyum derişimi artmaktadır. 
Ayrıca nehir. Kızılırmak kıyısında yer alan 
birçok köy, kasaba ve şehirde atık su 
arıtma tesisleri bulunmaması sebebiyle 
kirlenmektedir.1995 Master Planı Kızılırmak 
nehrindeki sülfat ve klor derişimlerini 
sırasıyla 400 mg/l ve 204 mg/l olarak 
belirtmektedir. Plan, ancak ağır metaller 
açısından geniş ölçekli bir çalışma 
yapılmasını ve kirlilik kaynaklarının detaylı 
şekilde tanımlanmasını önermektedir. 
Gerek TSE ve gerekse Dünya Sağlık Örgütü 
standardına göre, içmesuyundaki en yüksek 
sülfat oranı 250 mg/l olmalıdır. Deniz 
suyu ve tuzlu su ile aynı arıtma metodu 
gerektiren sülfata en çok uygulanan arıtma 
sistemi enerji kullanımı da gerektiren 
ters ozmos yöntemidir ve pahalıdır. Bu 
sebeple Kızılırmak sisteminin devreye 
girmesi arıtma teknolojilerinin zamanla 
gelişeceği öngörülerek ileri bir tarih olan 
2027’e bırakılmıştır. Kızılırmak sisteminin 
2027’de devreye girmesiyle şehre verilecek 
yılda 500.000.000 m3 su ise 2050 yılına 

Kızılırmak nehri 
yoğun doğal 

madeni tuz 
barındırmak-

tadır. Yukarı 
Kızılırmak hav-

zasında jips 
yoğun olarak 
bulunmakta, 

çözünmesi ile 
Kızılırmak neh-

rinin toplam 
katı maddesi, 

sertliği ve sülfat 
ve kalsiyum 
derişimi art-

maktadır. Ayrı-
ca nehir. Kızılır-

mak kıyısında 
yer alan birçok 
köy, kasaba ve 
şehirde atık su 
arıtma tesisleri 
bulunmaması 
sebebiyle kir-
lenmektedir. 
1995 Master 

Planı Kızılırmak 
nehrindeki 

sülfat ve klor 
derişimlerini 
sırasıyla 400 
mg/l ve 204 
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Geçmişe özle-
min yansıdığı 
“Bahçe Kent” 

yaklaşımı, Bah-
çelievler’in bir 

bölümünde 
“Bahçeli Evler 

Yapı Kooperati-
fi” eliyle hayata 
geçirilir 30’ların 
sonlarında. Ne-
ler yoktur ki bu 
bahçekent bü-

tünü içinde. Ko-
nut için ayrılan 
arsaların ortası 

kamusal yapı 
alanı olarak 

öngörülmüş-
tür. PTT binası, 
Karakol, Renkli 
Sinema, eğlen-

ce mekânları, 
çeşitli zanaat-

kârın konuşlan-
dığı çarşı… 
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kadar sorunsuz olarak yeterli olacaktır. 
1995 mastır planı Gerede ve Kızılırmak 
sistemlerinin su sorununa uzun ve yakın 
vadede çözüm olacağını öngörmüştür. 

2007 yılında su kıtlığı neden olmuştur?
Ankara’da şehir içme ve kullanma suyu 

sorununu çözülmesi için uygulanan su 
temini projeleri ile 1995 Master Planı ve 
2002 fizibilite raporlarındaki öneriler 
arasında farklılıklar mı vardır? Yoksa bu 
çalışmalar yapıldıkları yıllarda geleceğe 
yönelik nüfus artışını, endüstriyel gelişimi 
ve dolayısıyla su talebini doğru tahmin 
edememişler midir?

1995 mastır planına göre, 2003 yılında 
işletmeye açılması halinde Gerede Sistemi 
mevcut Ankara su kaynaklarına her yıl 
289.000.000 m3 ek kaynak sağlayacak ve 
2027 yılına kadar şehrin içme ve kullanma 
suyu ihtiyacını karşılamada yeterli olacaktır. 
2002 yılında hazırlanan raporda, Gerede 
sistemi ilk aşama inşaatına 2003 yılında 
başlanılacağı ve 2009’da tamamlanacağı 
ve bunun 2023 yılına kadar yeterli olacağı 
öngörülmüştür. 2023’de devreye girecek 
ikinci kademe ise 2027’ye kadar şehrin su 
talebini karşılayacaktır. 2002 tarihli çalışma, 
Master Plan, mevcut su kaynaklarının 2004 
yılına kadar su teminini güvenilir biçimde 
yapabileceğini açık olarak belirtmiş olsa da, 
2007 yılına kadar su teminine yönelik her 
hangi bir kaynak kullanıma açılmamıştır. 
Master Plan, isale hatları için açılacak 
tünellerin işletmeye alınmasının beş yıl 
süreceğini, ters ozmos teknolojisine sahip 
arıtma tesisinin ise üç yılda inşa edileceğini 
belirtmiştir. 2002 raporu açık olarak 
Kavşakkaya Barajının yapılmadığı durumda 
2004 yılından sonra su teminin güvenilir 
olarak yapılamayacağını belirtmiş, ancak 
Kavşakkaya Barajı inşaatına 2007 yılına 
kadar başlanılmamıştır.

DSİ, Mart 2004’de Hazine Müsteşarlığı’na 
yazdığı yazı ile Gerede Sisteminin birinci 
aşamasının en geç 2010 yılında devreye 
girmesi gerektiğini, aksi durumda bu 
tarihten itibaren kentte su sıkıntısı 
yaşanabileceğini belirtmiştir. DSİ Genel 
Müdürlüğü Gerede Sisteminin birinci 
kısmının yapımına hemen başlanması 
gerekliliğini, 2004 yılının Mart ayında 
bir yazı ile Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na bildirilmiştir. Ayrıca bu yazıda 
çalışmaların DSİ tarafından yapılabilmesi 
için her iki kurum arasında protokol 
imzalanması gerektiği, aksi takdirde 
doğabilecek gecikmelerden DSİ’nin sorumlu 
olmayacağı belirtilmiştir. Belediye, kendisini 
su konusunda yazı ile uyaran DSİ’ye 
verdiği cevapta su teminiyle ilgili projeler 
için yap-işlet-devret modelini uygulamak 
istediklerini ve belediye kaynaklarını ulaşım 
projelerine yönlendirmek istediklerini 
belirtmişlerdir. Öte yandan ASKİ’nin, DSİ’nin 
Haziran 2004 tarihli yazısına, Temmuz 
2004 verdiği cevapta ise Gerede Siteminin 
en geç 2008 yılında devreye alınması 
gerektiği, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün bu 
projeleri gerçekleştirecek mali ve teknik 
yeterlilikkte olduğu, kuruluş kanunundan 
gelen yetkisinin de bunları yapmaya yeterli 
olduğu belirtilmiştir. Ancak 2009 yılına 
kadar Gerede Sistemi ile ilgili herhangi bir 
gelişme olmamıştır. 

1995 mastır planı Ankara’nın 2050 
yılına kadar kullanacağı su kaynaklarının 
belirlerken, Kızılırmak sistemi için sekiz 
farklı alternatif, Gerede sistemi için 
dört farklı alternatif incelenerek hangi 
isale hattının inşaat ve işletme maliyeti 
açısından en ekonomik olduğunu 
incelenmiştir. Yapılan çalışmada 
Kızılırmak’tan alınacak su için gerekli olan 
ters ozmos sistemi mevcut şartlarda çok 
pahalı olduğu için göz önüne alınmamıştır.  
Kızılırmak sistemi için su kaynağı olarak 
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üç baraj alternatifi Kapulukaya, Hirfanlı 
ve Kesikköprü ayrı ayrı incelenmiş, ayrıca 
farklı farklı iletim hatları değerlendirilmiştir. 
Sekiz alternatiften Kapulukaya Barajı ve 
bu barajdan Ankara’ya Elmadağ üstünden 
Bayındır’daki arıtım sistemine suyu 
taşıyacak iletim hattı gerek uygulanabilirlik 
gerekse mali olarak en uygun seçilmiştir. 
Bugünkü değer metodu ile incelendiğinde 
sadece malzeme ve inşaat maliyetleri 
bu seçenek için 247 Milyon Dolar iken 
Kesikköprü seçeneği için 380 milyon Dolar 
olarak hesaplanmıştır.

İnşa edilen Kızılırmak isale hattı ise 
Kesikköprü barajından 100 km kuzey 
batıya ilerledikten sonra 28 km kuzeye 
İvedik arıtma tesisine ulaşmakta ve 128 km 
mesafe kat etmektedir. Ancak, 1995 Master 
Planı, Kızılırmak arıtma tesisinin Ankara’nın 
güneyinde ya da batısında yapılmasını 
öngörmekte, bu alternatif ise 128 km yerine 

85 km uzunluğunda bir boru hattını yeterli 
kılmaktadır. Uygulanan alternatif, malzeme 
miktarını ciddi boyutlarda arttırmıştır.  

Bu yazı aşağıdaki yazılardan 
özetlenmiştir:
1. F. Carter, Ş. Tiğrek and A. Kibaroğlu, “Water 

supply crissis in Ankara: Review and Comparison 

of the “1995 Master Plan Report on Ankara Water 

Supply Project””, Scientific Research and Essays, 

Vol. 7(3), 288-299, 2012 ,  DOI: 10.5897/SRE10.833.

2. Evcimen, T.  ve Ş. Tiğrek, “Susuz Başkent”, İMO II. 

Su Yapıları Sempozyumu, 303-315, Diyarbakır, 16-18 

Eylül 2011. 

Çubuk Barajı, 
1954’te kurulu-

şundan sonra 
DSİ tarafından 
korundu, geliş-

tirildi ve işletildi. 
Cumhuriyet 
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büyük su ya-
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başlayarak 
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türk’ün Çubuk 

Barajı.
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Ankara’da mühendislik 
etkinlikleri1920’lerden günümüze 
kadar sürekli üretim gerçekleştirmiştir. 
Gerçekleşen üretimlerin kayıtları, iş sonu 
projeleri olarak ilgili kurumların arşivlerinde 
çok sınırlı süreler boyunca yalnızca 
yetkililerin erişimine açık kalmış, arşivlere 
yeteri kadar önem verilmediği için kâğıt 
ortamındaki kayıtlar zaman içerisinde 
büyük oranda kaybolmaya yüz tutmuştur.

Gelişen teknoloji ile gerçekleştirilen 
güncel yatırımların kayıtları bu sefer 
sayısal olarak arşivlenmeye başlanmıştır. 
Sayısal arşivlemeye geçiş ile birlikte 

kâğıt ortamında kalan son değerli üretim 
kayıtları da değersizleştirilmiş, önemli 
bilgiler kaybedilmiştir. Daha güncel ve 
teknolojik olması beklenen sayısal arşivler 
de özensiz veri üretimi nedeniyle bilgisayar 
ekranında kusursuz gibi gözükse de ilgili 
öznitelik bilgileri çoğu zaman eksik ya da 
hatalı verilerle dolu olabilmektedir.

Ayrıca sayısal verilerin birbirinden 
bağımsız kurumlarda üretilmiş olmaları, 
aynı konu üzerine üretilen verilerin 
dağılmasına ve bu verilere yararlı bir iş için 
başvurulmasını zorlaştırmıştır.

Ankara Su Veritabanı 
Derleme Sürecine 
Yönelik Notlar
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Kamu kurumu niteliğinde olan meslek 
örgütlerinin çalışmalarını sağlıklı bir 
şekilde yürütebilmeleri, gerekli yerlerde 
uyarı ve önerilerini yapabilmeleri için 
ilgili dokümanlara sahip olması ya da 
istendiği anda ulaşabilmesi gerekmektedir. 
Ancak bilindiği gibi bürokratik ve politik 
nedenlerden dolayı, bu tip verilerin meslek 
örgütleri ile paylaşımı neredeyse hiç 
yapılmamakta, yapılsa bile son derece 
sınırlı bir çerçevede olmaktadır. 

Bu verilerin derlenme ve bir araya 
getirme amaçlarından en önemlisi, 
kente dair oluşan bir sorun için 
meslek örgütünün hızlı ve doğru 
değerlendirmeler yaparak tepki 
verebilmesini sağlayacak bir altlık 
veritabanı oluşturmaktır. 

İMO Ankara Şubesi Su Komisyonu, 
Ankara’nın kentsel teknik altyapısı dahil, 
su ile ilgili tüm konularını ele almayı, 
bunlara ilişkin sağlıklı bir veri tabanı 
oluşturmayı, açıklama, bildiri, yayın vb. 
yollarla bilgi aktarmayı ve kamu oyunu 
aydınlatmayı, toplantı, panel, kongre, 
yarışma vb. etkinlikler düzenlemeyi 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda öncelikle 
Komisyon üyelerinin kişisel arşivlerinde 
çeşitli zamanlarda ve çeşitli çalışmalardan 
üretilen sayısal ve kâğıt ortamındaki 
verileri bir araya getirilmesi hedeflenmiştir. 
Şu an yürütülen çalışmalar ıslak altyapıya 
yönelik verilere ağırlık vermiş durumdadır. 
Diğer yandan Ankara’da su ile ilgili kitap, 
yayın, broşür, rapor, proje, harita, fotoğraf, 
belge ve benzeri dokümanlar araştırılıp, 
elde edilmeye ve dijital verilerin de 
barındığı bir kütüphane oluşturulmaya 
çalışılmaktadır.

Bu amaç için şimdiye kadar derlenen 
bilgi ve belgeler arasında aşağıda 
listelenen veriler bulunmaktadır:

•	 Kentsel Veriler
•	Ada sınırları
•	Sokak – Cadde adları
•	Arazi yükselti modeli

•	 Çeşitli Kurumlar Tarafından Hazırlanan 
Raporlar ve Çizimler
•	İçmesuyu Planlama Çalışmaları
•	Taşkın Raporları
•	Yeraltı Suyu Çalışmaları

•	 İçmesuyu Verileri
•	İletim hatları
•	Şebeke boruları
•	Yaklaşık armatür koordinatları
•	Pompa istasyonu yaklaşık 
koordinatları
•	Su depoları yaklaşık koordinatları

•	 Kanalizasyon Verileri 
•	Pis su boru çizimleri
•	Yağmur suyu boru çizimleri
•	Pis su bacaları
•	Yağmur suyu bacaları
•	Dere güzergâhları
•	Havza sınırları
•	Çeşitli su kontrol yapıları

•	 Hâlihazır haritalar
•	 Tarihi ve güncel hava fotoğrafları
•	 Tarihi ve güncel uydu görüntüleri
•	 Kent tarihi için önemli olan ve nirengi 
noktaları sayılabilecek yerlerin geçmişten 
günümüze görüntüleri ve fotoğrafları
•	 Kayıp dereler

•	Günümüzde görülmeyen ancak 
yeraltında kalan dereler
•	Bu iş ve işlemler ile bilgiler, tarihleri, 
projeleri, uygulamaları

•	 HermannJansen tarafından hazırlanan 
“Ankara İmar Planı Raporu” ve plan 
çizimleri…

Kızılırmak nehri 
yoğun doğal 

madeni tuz 
barındırmak-

tadır. Yukarı 
Kızılırmak hav-

zasında jips 
yoğun olarak 
bulunmakta, 

çözünmesi ile 
Kızılırmak neh-

rinin toplam 
katı maddesi, 

sertliği ve sülfat 
ve kalsiyum 
derişimi art-

maktadır. Ayrı-
ca nehir. Kızılır-

mak kıyısında 
yer alan birçok 
köy, kasaba ve 
şehirde atık su 
arıtma tesisleri 
bulunmaması 
sebebiyle kir-
lenmektedir. 
1995 Master 

Planı Kızılırmak 
nehrindeki 

sülfat ve klor 
derişimlerini 
sırasıyla 400 
mg/l ve 204 

mg/l olarak be-
lirtmektedir. 
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Geçmişe özle-
min yansıdığı 
“Bahçe Kent” 

yaklaşımı, Bah-
çelievler’in bir 

bölümünde 
“Bahçeli Evler 

Yapı Kooperati-
fi” eliyle hayata 
geçirilir 30’ların 
sonlarında. Ne-
ler yoktur ki bu 
bahçekent bü-

tünü içinde. Ko-
nut için ayrılan 
arsaların ortası 

kamusal yapı 
alanı olarak 

öngörülmüş-
tür. PTT binası, 
Karakol, Renkli 
Sinema, eğlen-

ce mekânları, 
çeşitli zanaat-

kârın konuşlan-
dığı çarşı… 

iMO ANKARA ŞUBESİ

Dijital veriler coğrafi bilgi sistemi 
kapsamında ve yazılımları altında 
saklanmaktadır. Böylece güncel uydu 
görüntüleri altlık olarak kullanılarak 
günümüze yönelik yorumlarda hassaslık 
yakalanmaktadır. 

Yukarıda listelenen verilerin bir kısmı eski 
yıllara ait çalışmalarda kullanılmış olduğu 
için kentin geçmişine ve geçmişte yapılan 
mühendislik üretimlerine ışık tutması 
bakımından da değerli bir başvuru kaynağı 
olabilmektedir. Örneğin günümüzde 
yalnızca cadde ya da sokak adı olarak 
yaşayan ve o günleri görebilenlerin sözlü 
anlatımlarıyla tanımlanan kayıp dereler, 
tarihi hava fotoğraflarının birleştirilmesi 
ile fotoğrafın çekildiği anda donmuş 
olarak elimizde bulunmaktadır. Bu tarihi 
verilerin, yalnızca nostaljik amaçlar için 
kullanılması değil, günümüzde sıradan 
doğa olayları karşısında yaşadığımız 
mühendislik sorunları ve sıkıntılarının (en 
ufak yağmurda taşan Cevizlidere vb.) 

anlaşılmasına katkı sağlaması bakımından 
da önem taşımaktadır.

İMO Ankara Şubesi “Ankara Su Çalışma 
Gurubu”, komisyonüyesi olsun olmasın tüm 
yurttaşların katkısına açıktır. Bu açıklığa 
sözlü anılarda kalan bilgilerin, kişisel 
birikimlerin sayısal ortama aktarılması da 
dahildir.
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Abdullah Cömert Anıt Mezarı Açıldı

Hatay’da geçen yıl Gezi direnişi sırasında 
polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet et-
mesi sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki 
Abdullah Cömert için TMMOB’ye bağlı Ma-
kina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühen-
disleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, 
Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita Mühen-
disleri Odası, Metalurji Mühendisleri Odası 
ve Mimarlar Odası anıt mezar yaptırdı.

TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu Görev 
Dağılımı Yaptı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği’nin 29 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilen 43. Olağan 
Genel Kurulu sonucunda seçilen Yönetim 
Kurulu, 7 Haziran Cumartesi günü gerçek-
leştirilen ilk toplantısında görev dağılımı 
yaparak Yürütme Kurulunu belirledi.

Başkan Mehmet Soğancı (Makina Mühen-
disleri Odası)

II. Başkan Züber Akgöl (İnşaat Mühendis-
leri Odası)

Sayman Bahattin Şahin (Mimarlar Odası)

Üye Ekrem Poyraz (Fizik Mühendisleri 
Odası)

Üye Ali Fahri Özten (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası)

Üye Mehmet Besleme (Kimya Mühendis-
leri Odası)

Üye Mehmet Torun (Maden Mühendisleri 
Odası)

Taşeronluğun Yaygınlaştırılmasına İzin 
Vermeyeceğiz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” üzerine 10 
Haziran 2014 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada “TMMOB; kısa sürede 
aşırı kar hırsıyla, meslektaşlarımızın baskı 
altında aldığı, mesleklerimizin doğru icrası-
nı sınırlayan taşeronluğun tamamen kaldı-
rılması ve güvenceli bir çalışma yaşamının 
mesleklerimizin icrası için olmazsa olmaz 
olduğunu bilerek, güvenceli çalışma için 
mücadele edecektir” diye belirtildi.

Biz Barış İçinde Kardeşçe Bir Arada Yaşa-
mak İstiyoruz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Lice‘de 2 kişinin öldürülmesinin 
ardından yaşanan olaylar ve bayrak indir-
me provokasyonuyla ilgili 11 Haziran 2014 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıkla-
mada “TMMOB, ülkemizin ırkçı şoven yak-
laşımlar temelinde kamplaştırılmasına karşı 
çıkarak, Kürt sorununun çözümü için; bir 
arada kardeşçe yaşamı, barış, demokrasi 
ve halkların kardeşliğini her ortamda savu-
nacak ve demokratik yaklaşımları egemen 
kılmak için mücadeleye devam edecektir” 
diye belirtildi.

Örgüt Arama, TMMOB Burada! Yaşasın 
Taksim Dayanışması! 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Gezi davası olarak bilinen ve ara-
larında TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul 
şube yöneticilerinin de yargılandığı, yarın 

TMMOB'denTMMOB'den

TMMOB'den
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ilk duruşması yapılacak davaya ilişkin ola-
rak 11 Haziran 2014 tarihinde bir basın açık-
laması yaptı. Açıklamada “TMMOB Yönetim 
Kurulu 12 Haziran`da İstanbul Çağlayan 
Adliyesi’nde bu davada yargılanan arka-
daşlarının yanında olacak ve bir kez daha 
söyleyecektir: Örgüt arama, TMMOB bura-
da! Yaşasın Taksim Dayanışması!

Teknoloji Fakültelerinden Mezun Olanlara 
Mühendis Unvanı Verilemeyecek

Teknoloji fakültelerinin mühendislik prog-
ramlarından mezun olanlara mühendislik 
unvanı verilmesine ilişkin Yükseköğretim 
Kurulu kararının yürütmesi durduruldu. 
Danıştay Sekizinci Daire, TMMOB tarafın-
dan açılan davada ara karar vererek, Yük-
seköğretim Yürütme Kurulu’nun 24.07.2013 
tarih ve 23 sayılı “Teknoloji fakültesi ile mü-
hendislik fakültesi bünyesinde yer alan aynı 
isimli mühendislik programlarının birbiri ile 
eşdeğer olduğu ve teknoloji fakültelerinin 
mühendislik programlarından mezun olan-
ların ilgili dalın mühendisi unvanını kulla-
nacakları” şeklindeki kararının yürütmesini 
durdurdu.

TMMOB, 15-16 Haziran Yıldönümünde So-
ma’daydı…

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB), 15-16 Haziran direnişinin yıldö-
nümünde, “Yüreğimiz Soma’da Öfkemiz 
Sokak’ta” diyerek Soma’da maden işçileri 
ve madenci aileleriyle birlikteydi.

TKİ Ege İşletme Müdürlüğü önünde 
toplanan TMMOB üyeleri ve madenciler, 
“Soma’nın Hesabı Sorulacak Kaza Değil 
Cinayet” sloganları ile yürüyerek Soma ma-
denci anıtı önüne geldi ve yaşamını yitiren 
madenciler için saygı duruşunda bulundu, 
anıta karanfiller bıraktı. Daha sonra Kay-

makamlığa yürüyen TMMOB üyeleri ve 
madenciler burada her madencinin adının 
yazılı olduğu baretlerin önünde açıklama 
yaptı.

Boşaltılmış Köylerden Ölüm Kuyularına

TMMOB İnceleme Heyeti, Şırnak’ta mey-
dana gelen ve 3 vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği olayla ilgili 16 Haziran 2014 tari-
hinde Şırnak Valilik binası önünde bir basın 
açıklaması yaptı. Mehmet Torun (TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi), H. Can Doğan (TM-
MOB Genel Sekreter Vekili), Mustafa Doğu 
(Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube 
Başkanı)’dan oluşan TMMOB İnceleme He-
yeti adına açıklamayı Mehmet Torun okudu.

TMMOB Yönetim Kurulu İle Oda Başkanla-
rı Ortak Toplantısı Yapıldı 

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkan-
ları Ortak Toplantısı 18 Haziran 2014 tari-
hinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi 
Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi. Toplan-
tıda TMMOB 43. Dönem Çalışma Progra-
mı’na ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 

İLO TMMOB’yi Ziyaret Etti 

İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Uzmanı Catherine Bra-
kenhielm, İLO Program Sorumlusu Özge 
Berber Ağtaş ve İLO İletişim Asistanı İzgi 
Güngör, 20 Haziran 2014 tarihinde TM-
MOB’yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim 
Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yürütme 
Kurulu Üyeleri Mehmet Torun ve Mehmet 
Besleme ile Genel Sekreter Vekili H. Can 
Doğan ile görüştüler. Soma faciası ve İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Sorun-

BÜLTEN ANKARA
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larına ilişkin bilgi aldıkları görüşmede, TM-
MOB Hukuk Danışmanı Nurten Çağlar Yakış 
da hazır bulundu.

“Madencilik Sektöründe Özelleştirmeler Ve 
Soma Faciası” Soma ve Milas’ta Anlatıldı

 TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Torun, 23 Haziran 2014 tarihinde Soma’da 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin dü-
zenlediği, 24 Haziran 2014 tarihinde Muğ-
la-Milas’ta Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 
düzenlediği etkinliklere katılarak “Maden-
cilik Sektöründe Özelleştirmeler ve Soma 
Faciası” konusunda bilgi verdi. 

TMMOB, Çankaya Belediyesi Stratejik Plan 
Paydaş Toplantısına Katıldı

 “Çankaya Belediyesi 2015-2019 Dönemi 
Stratejik Planı Paydaş Toplantısı” 23 Hazi-
ran 2014 tarihinde meslek örgütü, sivil top-
lum kuruluşları, üniversite temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Vedat Dalokay Toplantı Salonu’nda dü-
zenlenen toplantıda, ‘Kentsel Altyapı ve 
Donatı, Kent Planlama’, ‘Kültür, Sanat, 
Spor’, ‘Çevre Sağlığı’, ‘Sağlık, Sosyal Hiz-
metler ve Yardımlar’, ‘Bilim Teknoloji ve 
Eğitim’, ‘Diğer Hizmetler’ başlıkları altında 
27 farklı konuda fikir alışverişinde bulu-
nuldu. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı da toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, TMMOB’nin kentlerin yönetimine 
ilişkin ilkeleri ve işbirliği imkanları konusun-
da görüşlerini dile getirdi. 

Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi Top-
lantısı Yapıldı

Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi (UİS-
GK)’nin 25 Haziran 2014 tarihinde yapılan  
toplantısına TMMOB adına Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Torun katıldı. Toplantıda, 
İLO’nun 167 ve 176 no.lu [1] sözleşmeleri-

nin onaylanması için çalışma yapılması ve 
madencilik sektöründe denetim konusunda 
mevzuat değişikliği çalışmaları yapılması 
kararlaştırıldı. 

Mehmet Ayvalıtaş’ın Anıt Mezarı Açıldı

Gezi direnişinde katledilen Mehmet Ayva-
lıtaş için TMMOB’ye bağlı odalar tarafından 
yaptırılan anıt mezar 28 Temmuz 2014 
Cumartesi günü İstanbul Çekmeköy mezar-
lığında düzenlenen törenle açıldı. Açılışta, 
TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Süleyman 
Solmaz ile Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali 
Ayvalıtaş birer konuşma yaptı. Anıt mezar 
açılışı Gezi direnişinde hayatını kaybeden-
ler yapılan saygı duruşu ile sona erdi. Anıt 
mezarın üzerinde Mehmet Ayvalıtaş’ın yanı 
sıra oğlunun kaybının ardından yaşamını 
yitiren anne Fadime Ayvalıtaş’ın silueti de 
yer alıyor. 

Sivas Katliamını Unutmadık, Unutmayaca-
ğız, Unutturmayacağız!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Sivas katliamının yıldönümü dola-
yısıyla 2 Temmuz 2014 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada “O gün yanan 
o aydınlık yüzlerin ışığını söndürmeye, 
emekçi sınıfların yeni bir dünya kurma yo-
lundaki umutlarını yok etmeye çalışanlara 
karşı, TMMOB bu 2 Temmuz’da da insan-
dan, emekten ve halktan yana olanlarla 
birlikte alanlarda sesini yükseltecektir” diye 
belirtildi.

Kalkınma Bankası A.Ş. Çalışanları ile Top-
lantı Yapıldı

TMMOB’yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ile görüşen Kal-
kınma Bankası A.Ş.’de çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarıyla, yaşanan prob-
lemler üzerine 10 Temmuz 2014 tarihinde 
toplantı yapılarak görüş alışverişinde bulu-
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nuldu.

Çankaya Belediyesi’nde Ne Oluyor?

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Çankaya Belediyesi’ndeki görev-
den almalarla ilgili olarak 11 Temmuz 2014 
tarihinde bir açıklama yaptı. Açıklamada 
“Ankara Çankaya Belediyesi’nde 30 Mart 
yerel seçimlerinden bugüne dek yüzü aşkın 
müdür ve müdür yardımcısının görevle-
rinden alınmış olması ülkemizde yerel yö-
netimlerde yaygın olan “ben yaptım oldu” 
anlayışını bir kere daha ortaya koymuştur. 
Ancak işin ilginci, yeni yönetimin atamış 
olduğu müdürlerin bazılarının da sayılı 
günler içerisinde görevden alınmış olmala-
rıdır” diye belirtildi.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yö-
netmeliği’nin Meslek Odası Yöneticilerini 
de Kapsaması Hukuka Aykırı Bulundu

TMMOB tarafından Kamu Görevlileri Etik 
Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasla-
rı Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali 
için açılan davada yönetmelik maddelerinin 
meslek örgütü yöneticilerini de kapsaması 
hükmü hukuka aykırı bulundu. TMMOB 
tarafından temyize taşınan dava sonucu, 
Kamu Etik Kurumu’nun yetki alanındaki 
kamu görevlileri tanımına kamu kurumu 
niteliğindeki meslek örgütü yöneticilerinin 
dahil edilemeyeceğine ilişkin itiraz İdari 
Dava Daireleri Kurulu tarafından yerinde 
bulundu.

“Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 
Kanunun Uygulama Yönetmeliği” Değişik-
lik Taslağı Üzerine Yazı…

 “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 
Kanunun Uygulama Yönetmeliği” değişiklik 
taslağı üzerine görüş isteyen Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürlüğü’ne 4 Ağustos 2014 tarihinde bir 

yanıt gönderildi. Yazıda “Sonuç olarak, ya-
bancıları denetimsiz, kontrolsüz, koşulsuz 
hizmet sunmaya davet eden yönetmelik 
maddelerine olumlu görüş vermemiz ola-
naksızdır. Umarız, Bakanlık ülkemizin bir 
sınırı olduğunu hatırlar ve kendi vatandaşı 
aleyhine düzenlemelere bir son verir” diye 
belirtildi.

TMMOB YK-Oda Başkanları Toplantısı Ya-
pıldı

TMMOB Yönetim Kurulu ile oda başkanla-
rı, oda üyelik ve YÖK denklik belgeleri üze-
rine görüş alışverişinde bulunmak üzere 8 
Ağustos 2014 Cuma günü TMMOB Makina 
MO. Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda 
bir araya geldi.

Direnen Ortadoğu Halkları Yalnız Değildir

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC)’nun çağrısıyla 7 Ağustos 2014 ta-
rihinde emek-meslek örgütlerince ülkenin 
dört bir yanında “Direnen Ortadoğu halkla-
rı yalnız değildir!” başlığıyla Filistin, Rojava 
ve Şengal halklarıyla dayanışma eylemleri 
düzenlendi. Ankara, İstanbul, İzmir, Antal-
ya başta olmak üzere birçok kentte DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenle-
nen kitlesel basın açıklamalarında İsrail’in 
Gazze saldırısı protesto edildi.

Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Türk 
Soylu Yabancılara Dair Yönetmeliğin 3. 
Maddesinin 1. Fıkrası İptal Edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
Yunanistan uyruklu ve Türk soylu bir mü-
hendis hakkında Çalışma İzninden Muaf 
Tutulacak Türk Soylu Yabancılara Dair 
Yönetmelik uyarınca çalışma izni düzen-
lenmesine gerek bulunmadığına ilişkin 
4.05.2009 tarih ve 23518 sayılı işlemi ve 
bu işlemin dayanağı olan 23.02.2009 ta-
rih ve 14699 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
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eki Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Türk 
Soylu Yabancılara Dair Yönetmeliğin iptali 
istemiyle TMMOB tarafından açılan dava 
sonucunda, söz konusu işlemin iptali ve 
yönetmeliğin 3. maddesinin 1 fıkrasının ip-
taline karar verildi.

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Heyeti Silo-
pi’de Ezidi Kampını Ziyaret Etti

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB temsilcileri, 
IŞİD katliamlarından kaçarak Türkiye’ye 
sığınan Ezidilerle dayanışma ziyareti için 
14 Ağustos 2014 tarihinde Silopi’ye gitti. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve TTB 
temsilcileri ilk olarak Silopi Belediye Baş-
kanı Seyfettin Aydemir ile görüşerek bilgi 
aldı. Şırnak Silopi İlçe Belediyesi’nin IŞİD 
katliamlarından kaçan Şengalliler için oluş-
turduğu kamp alanını ziyaret eden heyeti 
burada HDP Şırnak Milletvekilleri Faysal 
Sarıyıldız ile Selma Irmak karşılayarak bil-
gilendirme yaptı. Çadırlarda kalan Ezidiler 
ile görüşen heyet adına basın açıklamasını 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen yaptı.

Disk, Kesk, Tmmob Ve Ttb’nin Silopi’deki 
Ezidi Kampı Ziyareti Sonrası Hazırlanan 
Rapor Açıklandı

Şengal katliamı sonrası Silopi çadır ken-
tinde kalan ezidi kürt sığınmacılara DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB Heyeti Tarafından 
14.08 2014 tarihinde yapılan ziyarete ilişkin 
hazırlanan rapor 20 Ağustos 2014 tarihinde 
KESK Genel Merkezinde yapılan basın top-
lantısı ile açıklandı. Basın toplantısına DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Ge-
nel Sekreteri Dr. Özden Şener katıldı.

Ortadoğu’da Savaşı ve Kadın Kırımını 
Durduralım!

1 Eylül Dünya Barış Günü öncesi, DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB, Irak Şengal bölge-
sinde IŞİD çetelerinin saldırılarında binlerce 
Ezidi kadın ve çocuğun öldürülmesi ya 
da savaş ganimeti olarak pazarlarda köle 
olarak satılmasına ilişkin olarak basın top-
lantısı düzenlendi. TTB’de 22 Ağustos 2014 
tarihinde düzenlenen basın toplantısına; 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Gölay Şaki-
roğulları, TTB Merkez Konseyi Üyesi Deniz 
Erdoğdu, KESK Kadın Sekreteri Gülistan 
Atasoy, DİSK Kadın Komisyonu’ndan Nevin 
Kızılöz katıldı.

Emperyalizmin Ve İktidarın Savaşına Karşı 
Halklar Barışın Barikatını Kuruyor

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, “1 Eylül Dün-
ya Barış Günü” dolayısıyla 25 Ağustos 2014 
tarihinde Genel-iş Sendikası’nda bir basın 
toplantısı düzenlediler. Toplantıya; DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı 
Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Kon-
sey Başkanı Bayazıt İlhan katıldı.
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Okul öncesi eğitim yarım güne indi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfla-

rında olduğu gibi ana sınıfı ve uygulama  
sınıflarında da 2014-2015 eğitim ve öğretim 
yılından itibaren,tam gün yerine yarım gün 
eğitim yapılacağını açıkladı. Karar Resmi 
Gazete de yayımlandı ancak binlerce veli 
mağdur edildiği için duruma tepkili. 23 
Ağustos 2014 – sendika.org
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi 

Anayasa Mahkemesinin dev projeleri 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yö-
netmeliği hükümlerinden muaf tutan dü-
zenlemeyi iptal etmesine rağmen İstanbul 
Boğazı’na yapılan Üçüncü Köprünün ve 
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin inşaatı 
ÇED’siz sürüyor. 25 Ağustos 2014 - Birgün
Üsküdar Belediyesi mülkleri AKP’li vakıf-
lara peşkeş çekti

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin kullanımın-
da olan mülkler belediye tarafından AKP’ye 
yakınlığıyla bilinen vakıflara birer birer tah-
sis ediliyor. Üsküdar Belediyesi, vakıflarla 
ortak hizmet projesi kapsamında mülklerini 
İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Yedi Hilal 
Derneği gibi vakıf ve derneklerin kullanımı-
na açtı. 30 Ağustos 2014 - Birgün
İTÜ’lü profesör ‘Bu kadar da olmaz’ deyip 
akademisyenliği bıraktı

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, üni-
versitelerin son on yılda bilimden koparak 
saçma sapan bir yola girdiğini ve bilimden 
uzaklaştığını ifade edip akademisyenliği ve 
başında bulunduğu Marmara Denizi’nde 
süren deprem araştırmalarını bırakma kara-
rı aldı. 30 Ağustos 2014 – Cumhuriyet
Taksim Projesi onaylandı:

Beyoğlu Koruma Kurulu İBB’nin Taksim 
Meydanı Projesi’ni kabul etti. Projede Gezi 
Parkı’nın boş alan olarak gözükmesi, 1 Ma-
yıs meydanı olan Taksim’e yerleştirilecek 

havuz ve ağaçlarla meydan olma işlevinin 
kaybettirilmesi Gezi Direnişi’yle beraber 
‘Artık bir durağı bile halka soracağım’ diyen 
Topbaş’ın Mimarlar Odası ve Şehir Bölge 
Plancıları Odası’nın itirazlarını dikkate al-
madığını gösteriyor. 1 Eylül 2014 – Radikal
Erkekler Ağustos ayında 22 kadın öldürdü

Medya da canlı yayınlara, kadına şiddet 
uygulan erkekler çıkartılıp şiddete haklı 
gerekçeler üretilirken Ağustos’ta en az 
22 kadın öldürdü, 55 kadın ise yaralandı. 
İşkence vakalarında ciddi artış yaşanırken, 
şiddet bahaneleri: “kahvaltı hazırlamadı”, 
“evi temizlemedi”, “verdiğim parayla gofret 
aldı” 3 Eylül 2014 – bianet
Siirt Valiliği baraj cinayetinde suçluyu bul-
du: Suya kapılıp ölenler!

Siirt Valiliği, Alkumru barajı kapaklarının 
açılmasıyla 3’ü çocuk 6 yurttaşın hayatını 
kaybettiği facianın araştırılması için ko-
misyon kurulması yönünde kentte bulunan 
kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra 
siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine yol-
ladığı yazıda, hayatını kaybedenleri “ted-
birsiz ve dikkatsiz davranmakla” suçladı. 4 
Eylül 2014 – Özgür Gündem
“İş kazaları kayıtlara girmiyor”

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklı-
ğı’nın inşaatında 10 işçinin ölümüyle ye-
niden gündemin üst sıralarına tırmanan 
Türkiye’deki iş kazalarının yüzde 90’ının 
kayıt dışında kaldığı ortaya çıktı. 8 Eylül 
2014 - cnnturk
Türkiye işçi cinayetlerinde Avrupa birinci-
si: 12 yılda 13 bin 168 işçi can verdi

Torun İnşaat’taki işçi katliamı Türkiye’deki 
işçi cinayetlerini gündeme getirdi. DİSK ve 
TÜİK verilerine göre, 12 yılda 13 bin 168 işçi 
hayatını kaybetti. Türkiye, işçi ölümlerinde 
El Salvador ve Cezayir’in ardından dünya-
da üçüncü, Avrupa’da birinci oldu. 9 Eylül 
2014 – sendika.org
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Denizleri Hatırlamak, Bağımsız ve 
Demokratik Türkiye’den Vazgeçmemektir

Oda merkezimiz, Deniz Gezmiş ve 
arkadaşlarının idam edilmelerinin 
yıldönümü dolayısıyla 5 Mayıs 2014 
tarihinde açıklama yaptı. Açıklamada 
“Turan Emeksiz’den Deniz Gezmiş’e, Erdal 
Eren’den Ali İsmail Korkmaz’a, devrimci 
gençler bu ülkenin onuru ve yüz akıdır. 
Bağımsızlık ve demokrasi uğruna mücadele 
etmenin erdemini bizzat yaşamları 
pahasına göstermişlerdir; unutulmaları 
mümkün değildir” diye belirtildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda Yine 
Yasak Savılıyor

Oda merkezimiz, “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Haftası” dolayısıyla 7 Mayıs 2014 tarihinde 
açıklama yaptı. Açıklamada ““İş Sağlığı 
ve Güvenliği Haftası” dolayısıyla bir kez 
daha vurgulamak isteriz ki, üretim süreci 
bileşenleri ve ülke kamuoyu artık hamaset 
duymak istememekte, önlem alınmasını, 
köklü kalıcı çözümler üretilmesini ve iş 
kazalarının sorumlularının yargı önünde 
hesap vermesini talep etmektedir” diye 
belirtildi.

İş Kazası Değil, Düpedüz Katliam

Oda merkezimiz, Soma’da meydana 
gelen maden kazasıyla ilgili 14 Mayıs 
2014 açıklama yaptı. Açıklamada “İnşaat 
Mühendisleri Odası olarak; kazada 
yakınlarını kaybeden ailelere baş sağlığı ve 
sabır diliyoruz. Olayın takipçisi olacağımızı 
ilan ediyoruz. Soma madenleri konusunun 
Meclis’te görüşülmesini engelleyenlerin ve 
gerekli denetimi yapmayan ilgili Bakanlık 
yetkililerinin bir an önce istifa etmesini 

bekliyoruz” diye belirtildi.

Her Şart Altında Demokrasiyi ve İnsan 
Haklarını Savunacağız

Oda merkezimiz, Gezi olaylarının 
yıldönümünde yaşanan polis şiddetiyle 
ilgili 2 Haziran 2014 tari-hinde açıklama 
yaptı. Açıklamada “Türkiye, 15 yaşındaki 
çocukların öldürüldüğü, 10 yaşındaki 
çocukların yaka-paça gözaltına alındığı 
bir ülkedir artık. Bu ülkede polisin silah 
kullanması, insanları hedef alarak ateş 
açması, can kaybına yol açtığını bile 
bile gaz bombası kullanmaya devam 
etmesi, gaz kapsüllerini hedef gözeterek 
kullanması olağanlaştırılmıştır. Gezi 
olaylarından bu yana yaşanan polis 
şiddeti sonucunda kaç insanımız ölmüş, 
kaç insanımız yaralanmış, kaçının gözü 
kör olmuş, kaçının kolu, bacağı kırılmış, 
kaç insanın yüzü parçalanmış artık 
hesabını bile tutamıyoruz. Açık ki, ülkeyi 
bu hale getirenler, vatandaşına eziyeti 
reva görenler, toplumsal gerginlikten 
beslenenler tarihe kara bir leke olarak 
geçecektir. İnşaat Mühendisleri Odası; 
baskılara, hukuksuzluğa ve polis şiddetine 
direneceğini, her şart altında demokrasi ve 
insan haklarını savunacağını kamuoyuna 
duyurmaktadır” diye belirtildi.

Yine Afganistan, Yine Katliam

Oda merkezimiz, Afganistan’da 
düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili 3 
Haziran 2014 tarihinde basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada “Afganistan’ın Celalabad 
bölgesinde faaliyet yürüten bir inşaat 
firması çalışanlarını taşıyan servis aracına 
düzenlenen saldırıda ilk gelen bilgilere 
göre üç vatandaşımız hayatını kaybetti. 
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Ölenler arasında bir proje müdürü, bir 
ustabaşı ve bir işçinin olduğu, ayrıca 
yaralananlar bulunduğu öğrenildi. Daha 
sonra saldırıda kaybettiklerimizden birinin 
meslektaşımız, 1960 doğumlu ve 1985 
ODTÜ mezunu inşaat mühendisi Fuat 
Taş olduğu anlaşıldı. İnşaat Mühendisleri 
Odası olarak, hem meslektaşımız Fuat Taş, 
hem de diğer çalışma arkadaşlarının kaybı 
dolayısıyla üzüntülerimizi, başsağlığı ve 
sabır dileklerimizi paylaşıyor, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz” diye belirtildi.

Oda Merkezimiz Tüm Şubelerin Katılımıyla 
Kurum İçi Eğitim Düzenledi

Kurumsal yapısını geliştirmek, hizmet 
anlayışını daha sağlıklı bir yapıya 
kavuşturmak isteyen Oda Merkezimiz, 7-8 
Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da iki 
günlük Kurum İçi Eğitim düzenledi. Eğitime 
Odamızın 26 şubesinden Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyeleri, Şube Yönetim Kurulu 
Sayman Üyeleri, Şube Sekreter ve Sekreter 
Yardımcıları ile çalışanlar katıldı.

Amasra’ya Kıymayın Efendiler!

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu, Amasra’da yapılmak istenen termik 
santralle ilgili 30 Haziran 2014 tarihinde 
basın açıklaması yaptı. Açıklamada “İnşaat 
Mühendisleri Odası, sorunun Amasra ile 
sınırlı olmadığının farkındadır. Sorun, enerji 
ihtiyacının ne olduğunu tariflemeden 
ve bu tariflemeye dayanmadan sürekli 
olarak “ihtiyaç” başlığı altında gündeme 
getirilen enerji projeleridir. Doğa-insan 
ilişkisini yok sayarak aşırı kâr hırsı ile 
uygulanan politikalara koşut olarak enerji 
alanında ortaya koyulan uygulamalar, 
doğanın katledilmesine, turizmin ve 
tarımın yok edilmesine neden olmakta, bu 
anlamda insan hayatını hiçe saymaktadır. 
Bu nedenle enerji alanındaki temel 

sorunun “ihtiyacın” bilimsel ve teknik 
olarak şeffaf süreçlerle belirlenmesi 
olduğu kabul edilmeli ve bu belirlemeye 
göre alternatifler değerlendirilerek 
projelendirilmelidir” diye belirtildi.

Sivas’ta Yananları Sivas’ı Yaratanları 
Unutmayacağız!

2 Temmuz Sivas Katliamı nedeniyle 
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
2 Temmuz 2014 tarihinde basın açıklaması 
yayınladı. Açıklamada “Türkiye’nin 
umudu ve geleceği farklılıkların 
yaşam alanı bulması, demokrasinin 
güçlendirilmesindedir. Sivas’ta, Maraş’ta, 
Çorum’da ve daha nice katliamda 
akıttığımız gözyaşının durması bu anlayışın 
hâkim kılınmasından geçmektedir. İnşaat 
Mühendisleri Odası, hak ve özgürlükler 
için verdiği mücadeleye devam edecektir. 
2 Temmuzların yaşanmaması için üzerine 
düşen sorumluluğu yerine getirecektir” 
diye belirtildi.

Çocuklar Öldürülüyorsa İnsanlık Duyarsız 
Kalamaz!
Filistin Halkının Bu Onurlu Mücadelesinin 
Yanındayız! 

Oda merkezimiz 22 Temmuz 2014 
tarihinde, onursal üyesi Yasser Arafat’ın 
anısı önünde saygıyla eğildiğini ve 
Filistin halkının onurlu mücadelesinin 
yanında olduğunu belirten açıklama yaptı. 
Açıklama “Egemen güçlerin seyirci kalıp 
izlediği bu insanlık suçu karşısında umut 
yine zulme hayır diyende ve başkaldıran 
halkların mücadelesindedir. Odamız 
onursal üyesi Yasser Arafat’ın anısı önünde 
saygıyla eğilerek Filistin halkının onurlu 
mücadelesinin yanında olduğumuzu 
kamuoyuyla paylaşıyoruz. Biliyoruz 
ki çocuklar öldürülüyorsa devletler 
günahkardır!!!” diye belirtildi.

BÜLTEN ANKARA



104 

iMO ANKARA ŞUBESİ

İMO' dan

Erzurum’da Meydana Gelen Heyelanla 
İlgili İMO Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası 2011 
Kış Olimpiyatları için Erzurum 
Kiremitliktepe’de inşa edilen kayak iniş 
ve atlama rampalarının meydana gelen 
heyelan nedeniyle çökmesi üzerine bir 
heyet oluşturarak bölgede incelemelerde 
bulundu. 15 Temmuz 2014’te meydana 
gelen heyelan için 23 Temmuz 2014 
tarihinde bölgeye ulaşan heyet, İMO 
Yönetim Kurulu Üyesi Necati Atıcı, ODTÜ 
öğretim üyelerinden Nejan Huvaj ve Erdem 
Canbay’dan oluştu. Heyete, Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma 
Merkezi, Erzurum Atatürk Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü ile İMO 
Erzurum Şubesi’nden bilim insanları ve 
meslektaşlarımız eşlik etti.

Bitlis Temsilciliği Yeni Bürosunda Hizmet 
Verecek 

Üyelerine daha iyi koşullarda hizmet 
sunmak isteyen Oda Merkezimiz, olanakları 
elverdiği ölçüde şube ve temsilcilik 
binalarını yenilemeye devam ediyor. Bu 
kapsamda İMO Van Şubesi’ne bağlı Bitlis 
Temsilciliği için 2013 yılında Tatvan’da satın 
aldığı büroyu hizmete açtı.

Odamız 44. Dönem Çalışma Programı’nı 
Açıkladı

Odamız, 44. Çalışma Dönemi boyunca 
yapacağı faaliyetlere perspektif sunacak 
olan Çalışma Programı’nı açıkladı. Program 
dört ana başlıkta hazırlandı. Başlıklar şöyle:

    1. Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, 
görev ve sorumluluklarımız 

    2. 44. Çalışma Dönemi öngörüleri
    3. Mesleki, idari ve örgütsel 

önceliklerimiz
    4. Kurul ve Komisyonlar, bilimsel-

mesleki etkinlikler, yayın politikası

İhmal Katliama Davetiye Çıkardı

Oda Merkezimiz, Siirt’te meydana gelen 
baraj faciasıyla ilgili ön İnceleme Raporu 
hazırladı. Rapor 27 Ağustos 2014 tarihinde 
basın ve kamuoyuyla paylaşıldı.

Barış İstiyor, Barışa Sahip Çıkıyoruz!

Oda Merkezimiz, 1 Eylül Dünya 
Barış Günü dolayısıyla açıklama yaptı. 
Açıklamada “Vurgulamakta fayda 
görüyoruz. Türkiye’nin kalıcı barışa ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu ihtiyaç hem 30 yıldır 
savaş siyasetinin belirleyici olduğu Kürt 
sorununda, hem de komşu ülkelerle ilişkide 
kendini dayatmaktadır. 

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 
Türkiye’nin komşu ülkelerle barış temelinde 
ilişki geliştirmesini, Kürt sorununu 
demokratik, barışçı ve eşitlikçi temelde 
çözmesini talep ediyoruz” diye belirtildi.

İMO'  dan
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Çarşı Geliyooor!

Okuyan Us yayınları/
inceleme 

Tribünün Asi 
Çocuklarından Türkiye’yi 
Sarsan Haziranın Hikâyesi 
 
Geleceğin Türkiye’sinde 
ebeveynlerine “2013’te 
ne olmuştu” diye soran 
bir çocuğun alacağı ilk 
cevaplardan biri “Gezi” 
olacaksa eğer, “Orada 
kimler vardı” sorusunun 
yanıtında da çArşı 
grubunun özel bir yeri 
olacak.

Bu kitapla, bir yandan 
milyonların gözünde 
basit bir taraftar grubu 
kimliğinden bambaşka 
bir konuma yükselmiş 
olan çArşı’nın kendi 
yorumlarıyla yaşananları 
nasıl değerlendirdiğini 
öğrenecek, bir yandan da 
olay anından tanıklıklar, 
anekdotlar ve özel 
röportajlarla çArşı’ya 

dışardan bir bakış atma 
şansı bulacaksınız. 
 
Tanrı’nın Ölümü ve 
Kültür – Terry Eagleton

Yordam Kitap-2014

Terry Eagleton bu 
kitabında, özellikle 11 
Eylül saldırısından bu 
yana gündemi işgal 
eden köktendinciliğin 
yükselişinden hareketle 
şu soruyu soruyor: Tanrı 
yeniden mi dirildi? Yoksa 
aslında hiç ölmemiş 
miydi?
Kitap, Aydınlanma 
düşüncesinin “Tanrı 
katli”ni hedeflediği 
iddiasını sorgulayarak 
başlar. Sekülerleşme 
sonucu Tanrı’nın ağır 
bir darbe aldığını teslim 
etse de, tümüyle yok 
olmaktan ziyade farklı 
kılıklara büründüğünü 
savunur. Seküler bir 
çağda ne Tanrı eski 
haliyle var olabilir ne 
de din, doğru; ama 

bıraktıkları boşluk, 
vekaleten bile olsa, 
mutlaka başkalarınca 
doldurulmalıdır. Çünkü 
Tanrı, kimi zamaniktidara 
saplanmış bir diken 
rolü üstlendiyse de, 
ağırlıkla siyasi egemenliği 
meşrulaştırmanın en 
güçlü yollarından biri 
olagelmiştir.
Bereketli Topraklar 
Üzerinde-Orhan Kemal

Everest Yayınları/Roman 

Doğumunun 100. yılında 
daha önce okumamış 
olanlar ve tekrar 
hatırlamak isteyenler 
için Orhan Kemal’in 
romanlarında önde gelen 
eserlerden Bereketli 
Topraklar Üzerinde. 

Bereketli Topraklar 
Üzerinde, Türk 
toplumunun emek-
üretim ilişkisini henüz 
çözemediği bir dönemde, 
emeğini Çukurova’da 
aramak zorunda kalan üç 
köylü arkadaşın hikayesi.

ADALILAR - HAZİRAN 
“Merhaba; ADALILAR 
olarak ilk çıkardığımız 
albümü, “Geceyi 
Kuşatanlara” adadık 
ve bu anlamın gereğini 
tüm üretimlerimize 
içererek yola koyulduk 
Biz, örgütlü bir ahenkle 
birbirine değen 
notalarımızla, kolektif 
üretimin güzelliğini 
yansıtan ezgilerimizle, 
karanlığın antitezi 
tüm değerlerin sahibi 
halkımız eşliğinde 
geceyi kuşatanlara 
güç katarken; 2013 
Mayıs’ı Haziran’a döndü 
ve Gezi, ezilenlerin 
ortak meşalesi haline 
geldi. Yoğunlukla bu 
dönemin izlerini taşıyan 
ürünlerimizi ikinci 
albümde topladık.
“Haziran” adını 
verdiğimiz bu albümde, 
Eylül karanlığının 
gözüne Mayıs Güneşi’ni 
tutarken; Gezi şehitleri 
yanı başımızdaydı...

iMO ANKARA ŞUBESİ / MÜHENDİS ANLAR
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Kaçış Mehmet Fatih Yaldız Ödül

sergi
haller

mukavim


