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TMMOB İnşaat Mühendisler Odası Ankara Şubesi 
25. Dönem Olağan Genel Kurulu’na Çağrı

İMO Ankara Şubesi 25. Dönem Olağan Genel Kurulu, Çoğunluklu 15-16 
Ocak 2022, Çoğunluk aranmaksızın yapılacak Genel Kurul 12 Şubat 2022 
Cumartesi, Seçim 13 Şubat 2022 Pazar günü Yüksel Caddesi Mimar Kemal 
İlköğretim Okulunda yapılacaktır.

GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM
I. GÜN
1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Oluşturulması (1 Başkan, 2 Başkan Yrd., 2 Yazman)
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Konuşması
5. Konuk Konuşmacıların Konuşması
6. Çalışma Raporunun Okunması ve Değerlendirilmesi
7. Adayların Tespiti ve Tutanağa Bağlanarak İlanı
7. a) Yönetim Kurulu (7 Asil, 7 Yedek)
7. b) Merkez Delegeleri (Şube Net Üye Sayısının %0,5’i Asil, %0,5’i Yedek)
8.Dilek ve Temenniler, Kapanış

II. GÜN
9.Seçimler 

ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN YAPILACAK GENEL KURUL

   Kızılay/Ankara

Genel Kurul Toplantısı   Yönetim ve Delege Seçimleri
Tarih: 12.02.2022, Cumartesi  Tarih: 13.02.2022, Pazar
Saat: 10.00 - 17.00   Saat: 09.00 - 17.00
Yer: İMO KKM Teoman Öztürk Salonu Yer: Mimar Kemal İlköğretim Okulu
Necatibey Cad. No: 57   Yüksel CaddesiKızılay/Ankara
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Değerli Meslektaşlarımız,

2020  yılı Şubat ayında 24. Olağan Genel Kurulumuz ve seçimleri sonucunda 
göreve getirilen Yönetim Kurulumuzun iki yıllık çalışma dönemi 12-13 Şubat 
2022 tarihinde yapılacak olan 25. Olağan Genel Kurulu ile sona eriyor.

Geçtiğimiz iki yıllık dönem içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı 
genel hatlarıyla bu çalışma raporunda anlatmaya çalıştık.

Çalışma dönemimizde gerçekleştirdiğimiz eylem ve etkinliklerimize 
katkı koyan meslektaş ve meslektaş olmayan tüm katılımcılara, bilimsel-
mesleki-teknik çalışmalarımıza katılan ve destek veren tüm bilim insanı, 
akademisyen ve araştırmacılara, beğeni ve eleştirilerini açık yüreklilikle 
bizlerle paylaşan ve bizi yönlendiren meslektaşlarımıza, Şubemiz 
çalışmalarında katkıları olan TMMOB ve İMO Yönetim Kurullarına ve 
çalışanlarına çok teşekkür ederiz.

Dönemimiz boyunca bizlerle birlikte olan kurul-komisyon ve çalışma 
grubu üyelerimize, tüm il-ilçe temsilciliklerimize ve Şubemiz emekçilerine 
çalışmaların gerçekleştirilmesinde gösterdikleri işbirliği, gayret ve özveri 
için özel bir teşekkür sunmayı borç biliriz.

Saygılarımızla

İMO Ankara Şubesi
24. Dönem Yönetim Kurulu
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İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

24. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

Bilimin ve Tekniğin Yolunda

Birlikte Daha Güzel Günlere, şiarıyla

•	 İnşaat Mühendisleri örgütlülüğünün sürekliliğini sağlamak;

•	 Mesleki demokratik kitle örgütü olarak tanımladığımız Odamızı, katılımcı ya-
pısını geliştirerek ve günceli yakalamak yönünde dinamik bir hale getirerek, 
ülke ve toplum yararı doğrultusunda meslek alanımıza ilişkin konulara daha 
etkin müdahil olmasını sağlamak;

•	 Mesleki ve örgütsel ilişkilerimizi ve etkinliklerimizi daha ileri seviyelere taşıya-
rak, meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını korumak; 

amaçlarıyla, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 24. Dönem Yönetim Kuru-
lu, mesleğimizi, meslektaşımızı ve örgütümüzü daha da güzel günlere taşımak 
amacıyla görevine başlamıştır.

Çağdaş İnşaat Mühendisleri olarak yıllardır sürdürmekte olduğumuz temel ça-
lışma anlayışımızı ve ilkelerimiz ile bu ilkeler çerçevesinde oluşturduğumuz bu  
dönemki genel programımızı ilginize sunarız.

A) GİRİŞ

Dünyanın ve ülkemizin içerisinden geçtiği süreç savaşlar, krizler, adaletsizlikler  
ve  yoksulluk çağı olarak adlandırılabilir. Bir yanda önü alınamaz zenginliklerin 
“ihtişamı” diğer yanda yıkımlar, açlıklar, intiharlar. Bir yanda Dünyadaki gelirin 
%60’lık kesiminin sahibi 8 şirket diğer yanda iş cinayetleri, katliama dönüşen 
doğa olayları ve aylık geliri 150 doların altında milyarlar. Bu tablo içerisinde ise 
Kanal İstanbul, Marmaray. 3. Köprü gibi Dünyanın bizi kıskandığı projeler.

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı temelden ilgilendiren bu konuların yanı sıra; 
inşaat mühendisliğinin itibarsızlaştırılması ve niteliksizleştirilmesi yönünde 
birçok uygulamanın hayata geçirilmesi, ücretli çalışan meslektaşlarımız için 
her geçen gün artan işsizlik, düşük ücret, güvencesiz çalışma, esnek çalışma, 
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sosyal sigorta primlerinin düşük ücretler üzerinden ödenmesi, kadın mühen-
dislerde cinsiyete göre ücret ve iş pozisyonu farklılığı, siyasi baskı ile kadro 
atamaları, kamu çalışanı üyelerimiz için tayin ve sürgünler, fazla mesailerde 
ücret verilmemesi, fazla çalıştırma, sosyal hak ihlalleri ve özlük haklarıyla ilgili 
sorunlar, iş yeri sahibi meslektaşlarımız içinse kayırıcı ihale koşullarında eşit-
sizlik gibi sorunlar büyüyerek yakıcılığını korumakta.

Bu koşullarda varlığını sürdürmeye çalışan meslektaşlarımızın yaşadıkları olum-
suzlukların sonlandırılmasında; daha örgütlü, daha bütünleşmiş, daha etkin ve 
topluma seslenen, bilimsel, mesleki, kültürel anlamda zenginleştirilmiş daha po-
litik bir iradeye ve örgütlülüğe ihtiyaç olduğu açıktır.

Bu bağlamda, yürüteceğimiz çalışmalarımızın temel amacı, ana ilkemiz olan 
halkımızın ve meslektaşlarımızın yararına çalışma bilinciyle, mesleki ve top-
lumsal sorumluluklarımızı yerine getirmede etkinliklerimizin arttırılması ola-
caktır.

Halen yürütülen politikaların bir parçası olan ve ihtiyaç temelli bir yaklaşım yeri-
ne tüketimi önceleyerek kentleri yaşanmaz hale getiren üstyapı, ulaştırma, altya-
pı, içme-kullanma suyu vb. gibi meslek alanımızı da doğrudan ilgilendiren konu-
larda yapılan uygulamalarda, halkın yaşamını ve haklarını hiçe sayan yaklaşımları 
deşifre etmek, meslektaşlarımızı ve toplumu da bu gibi konularda bilgilendirmek 
ve bilinçlendirmek en temel görevlerimiz arasındadır. 

Bu bağlamda ortak yaşam alanımız olan kentimize dair söz sahibi olmak ve ya-
şam alanlarımızın talanına karşı etkili bir güç odağı olmak amacıyla;

•	 Yapılan uygulamalar etkin olarak izlenecek, denetlenecek ve tanımlanacaktır.

•	 Kentimizde yaşam alanımızı daraltan uygulamalara ilişkin bilimsel ve kamu 
yararını gözetecek bir tavır sergilenerek, bu amaca yönelik forum/panel/sem-
pozyumlar düzenlenecek, yapılan çalışmaların karar vericilere ve halka etkin 
bir şekilde duyurulması amaçlanacaktır.

•	 Geniş bir iletişim ağı kullanarak etkili bir yönetim ve örgütlenme modeli ge-
liştirilecek,

•	 Odamızın geleceğe yönelik amaçları, her alanda yaşanan değişimi ve gelişimi 
de göz önüne alarak belirlenecek, bu değişim ve gelişim doğrultusunda yeni 
mücadele zeminleri yaratılacak,

•	 Emekten, özgürlükten, demokrasiden yana ve toplumun çıkarları doğrultu-
sunda çalışılacak,

•	 Odamız bünyesinde var olan potansiyel canlandırılarak üyelerimize, örgütlü-
lüğümüze ve ülkemize olumlu yansıyacak bir şekilde işlerlik kazandırılacak,

•	 Meslek alanlarımızın daraltılması, mesleğimizin itibarsızlaştırılması ve nitelik-
sizleştirilmesi, meslektaşlarımızın hak gaspları, mesleki araştırma-geliştirme 
ortamlarının elimizden alınması ve planlama anlayışının ortadan kaldırılma-
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sına yönelik son yıllardaki uygulamalara karşı bilinçli ve sürekli bir mücadele 
hattı oluşturulacaktır.

B) TEMEL İLKELERİMİZ VE ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi çalışmaları, hiçbir siyasi parti, 
siyasi oluşum ve ekonomik güç odağının etkisi altında bulunmamayı, ülke ve 
toplum yararı doğrultusunda meslek alanımıza ve meslektaşımıza sahip çıkmayı 
ve demokratik kitle örgütü ve kamu kurumu niteliklerinin sürekliliğini sağlamayı 
esas alan bir anlayışla sürdürülecektir.

Bu anlamda;

Mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda inşaat mühendislerini temsil et-
mek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştir-
mek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini 
toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak, bu amaçla mesleki alanla-
rıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel bo-
yutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek, bu 
politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunların 
yaşama geçirilmesi için mücadele etmek ve bunların gereği olarak en genel an-
lamda Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, eşitliği, özgürlüğü ve adaleti sa-
vunmak ve bağımsız ve demokratik bir Türkiye‘nin  yaratılması yönündeki çalış-
maları bütünsel bir anlayışla ve etkinleştirerek sürdürmek çalışma   anlayışımızın 
temel unsurlarıdır.

Bu çerçevede;

•	 Mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda inşaat mühendislerini temsil 
etmek,

•	 İnşaat mühendislerinin hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde koru-
mak ve geliştirmek,

•	 İnşaat mühendislerinin mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak  ve 
mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak,

•	 Meslek alanlarımızla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekono-
mik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu 
bilgilendirmek,

•	 Meslek alanımızla ilgili politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneri-
ler geliştirerek, bunların yaşama geçirilmesi için mücadele etmek,

•	 Tüm bunların gereği olarak en genel anlamda Cumhuriyeti, demokrasiyi, laik-
liği, barışı, eşitliği, özgürlüğü ve adaleti savunmak ve bağımsız ve demokratik 
bir Türkiye’nin yaratılması yönündeki çalışmaları bütünsel bir anlayışla ve et-
kinleştirerek sürdürmek çalışma anlayışımızın temel unsurlarıdır.
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Bu temel ilkelerimiz ve çalışma anlayışımızla;

Örgütsel Alanda:

Odamız ve Birliğimizle tüm sorunların çözümü ve örgütsel gelişme ile ilgili görüş  
ve düşünceler bugüne kadar süregeldiği gibi İMO ve TMMOB bütünselliğini savu-
nan demokratik bir anlayış ekseninde ele alınacaktır.

Mesleki Alanda:

Mesleki uygulamaların ülke ve toplum yararı ön planda tutularak yapılmasının en 
temel koşulu;

•	 Meslek alanımızdaki norm ve standartlardaki değişiklikleri ve gelişmeleri  ta-
kip etmek ve geliştirmek, uygulamadaki eksiklik ve aksaklıkları nedenleri ile 
birlikte tespit edip mesleğimizin itibarı, meslektaşlarımızın ve toplumun çı-
karları doğrultusunda çalışmak,

•	 Mühendislik etiği kavramının ahlaklı bireylerle yerleşeceğinin bilincinde ol-
mak,

•	 Denetleme mekanizmalarını daha etkili kılarak, mühendislik eğitimi düzeyi-
nin arttırılması ve meslek içi eğitim olanaklarının değişik konularla zenginleş-
tirerek üyelerimizin bilgi düzeylerini geliştirme yönünde çalışmalar yaparak, 
mesleki hizmetimizin toplumsal alana en iyi şekilde yansımasını sağlamaktır.

Faaliyetlerimiz bu kapsamda sistemli bir şekilde sürdürülecektir.

Ülke ve toplum çıkarları alanında:

Tüm dayatmalara karşı; ülkemizi, meslektaşımızı ve mesleğimizi tehdit eden tüm 
unsurlar en açık şekilde ortaya konulacak ve bu bilgilerin periyodik ve anlaşılır bir 
şekilde en geniş kitlelere yaygınlaştırılması çalışmaları yapılacaktır.

Bu temelde Şube bünyesinde gerçekleştirilecek her türlü etkinliğin yanı sıra İMO 
ve TMMOB bütünselliği içerisinde tüm toplumsal mücadelelere aktif bir şekilde 
katkı konulacaktır.

C) ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR

1. İMO ve Şubeler:

Çağdaş İnşaat Mühendisleri olarak sahip olduğumuz demokratik merkeziyetçi 
yönetim anlayışı ve toplumcu mühendislik çizgisinde, İMO Yönetim Kurulu ile 
uyumlu olarak mesleki ve teknik konularda ortak çalışmalar yürütülerek, merkezi  
politikalarımızın yönlendirilmesi ve güçlendirilmesi hedeflenerek tüm çalışmala-
rına katkı konulacak, Odamız bünyesindeki diğer şubelerle dayanışma anlayışıyla 
ortak çalışmalarda bulunulacaktır.
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2. İl-İlçe Temsilcilikleri:

Meslek alanımıza ilişkin yeni yasal düzenlemeler, şubemizin temsilcilikler ile yap-
tığı çalışmaların daha işlevli hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde 
TMMOB birimleri içindeki koordinasyon yeni dönemde daha da geliştirilecek ve 
temsilciliklerde yapılacak sosyal-kültürel-mesleki etkinliklerle şubemiz ile ortak 
çalışmalar yapılması sağlanacaktır. Temsilciliklerimiz bu çalışmalarda şubemiz 
tarafından sürekli desteklenecektir. Şubemiz bünyesinde yer alan il-ilçe temsilci-
likleri ile düzenli periyodlarda koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.

3. İşyeri Temsilcilikleri: 

İşyeri temsilcilikleri uzun zamandır aktif çalışamaması ile bizim için bir sorun ol-
maya devam etmiştir. Aynı tip model ile çalışmalara devam edilmesi durumunda, 
başarısızlık kesin olacaktır. Dolayısıyla ya bu kurulları kapatmak ya da farklı bir 
tarz örgütlenme modeline gidilmesi gerekmektedir.

Bu  bağlamda,  İşyeri  temsilciliklerinin  yeniden  yapılandırılması  için,  güncel  
iletişim  faaliyetlerini yeniden değerlendirecek, çalışır bir işyeri temsilcilikleri me-
kanizması oluşturulması için şube bünyesinde komisyon oluşturulacaktır.

İnşaat Mühendislerinin toplu şekilde çalıştığı tüm kamu kurumlarında ve özel 
sektör iş yerlerinde yeni dönemde görev alacak işyeri temsilcilerimiz aracılığıyla 
mühendisler ile şubemiz arasında olan iletişim arttırılacaktır. Meslektaşlarımızın 
yaşadığı sorunlar ile taleplerini şubeye aktararak ortak çözümler arayan, şube 
çalışmaları  ve  politikalarını üyelerimize ileten işyeri temsilcileri, şubemiz örgüt-
lenmesinin en önemli unsurlarından biri olacaktır.

4. TMMOB ve Diğer Oda Şubeleri

TMMOB İKK çalışmalarının aktif öznesi olunacak, tüm çalışmalara etkin katkı ve 
katılım sağlanacaktır. İMO Ankara Şubesi olarak sorumluluk alanımızdaki TM-
MOB’ye bağlı diğer odaların şubeleriyle birlikte mesleki ve teknik konularda or-
tak çalışma yapmaya açık olunacaktır. Şubemizin etkinlik bölgesindeki tüm illerin 
sorunlarına ilişkin İl Koordinasyon Kurulları içerisinde mesleki alanımız ve bilgi 
birikimimiz çerçevesinde her türlü katkı etkin bir şekilde sunulacaktır.

D) ÜYE SORUNLARI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR

Mesleki ve toplumsal sorunların, toplumun bir parçası olan üyelerimize yansı-
malarını gerçekçi bir belirleme yaparak bu sorunlarla ilgili olarak kısa bir zaman 
içerisinde çözüm getirilmesine yönelik etkili çalışma yöntemleri geliştirilecektir. 
Kamu ve özel sektör çalışanı üyelerimizin sorunları ile ilgili olarak sıkı ilişkiler 
içerisinde birlikte üretim gözetilerek çalışmalar yapılacaktır.

Ülkemizde yürütülen  plansız programsız politikaların meslek  alanımıza yan-
sıyan en  önemli  öncül etkileri hiç kuşkusuz işsizlik, özlük haklarında ve inşaat 
mühendisliği eğitiminde yetersizlik ve gerilemedir. Bu bağlamda;
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•	 Ücretli çalışan meslektaşlarımızın, özlük hakları konusunda çalışmalar yapa-
rak Odamız ile bağ kurmasını sağlayacak politikalar hayata geçirilecektir.

•	 Düşük ücretlere çalışmak zorunda bırakılan üyelerimizin haklarına yönelik 
çalışmalar yapılarak, mühendis asgari ücreti kampanyası örgütlenmeye ça-
lışılacaktır.

•	 Yapı  denetim  sisteminin  dayattığı  güvencesizlik  ve  mesleğin  itibarsızlaş-
tırılmasına  karşı çalışmalar sürdürülerek, yapı denetim sistemi sorunlarına 
yönelik kamuoyu oluşturulmaya çalışılacaktır. Toplumun yapı güvenliğinden 
öncelikle sorumlu olan yapı denetçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının ge-
liştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Yapı üretim süreçlerinde denetim 
ve kamu yararı ilkesi esas alınarak, yapı denetim sisteminin gerçek anlamda 
denetim sistemine dönüşmesi için politikalar geliştirilmeye çalışılacaktır. Yapı 
denetim firmalarında düşük ücrete çalışan ya da imzasını ve geleceğini tutsak 
eden mühendislerin hak mücadelesi Şubemizin bu dönemde de önemli çalış-
ma alanlarından biri olacaktır.

•	 Kamuda amir baskısı altında, tek adam rejiminin dayattığı her KHK ile işinden 
olma korkusu yaşayan meslektaşlarımıza yönelik dayanışmayı artıran ve ka-
muoyu oluşturan politikalar geliştirilmeye çalışılacaktır.

•	 Yasal  mevzuatlarda yaptığı değişikliklerle tahrip edilmeye çalışılan oda üye 
ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

•	 Böylesi bir dönemde iş bulamayan mühendislerin kendilerini yalnız hissetme-
yeceği, dayanışma koşullarının artırılacağı çalışmalar geliştirilecek ve hayata 
geçirilmeye çalışılacaktır. 

•	 İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarına yönelik önleyici tedbirlerin alınmasına 
yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

E) genç-İMO FAALİYETLERİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR

Ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte 
olan öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel sorunlarına demokratik ve bilimsel 
üniversite ekseninde çözüm üretmek, bu süreçte meslek Odalarını tanımalarını 
ve Oda faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamak amacıyla kurulan genç-İMO 
faaliyetleri daha etkin bir şekilde sürdürülecektir.

F) MESLEK ALANIMIZA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

1. Mühendislik Disiplinlerine Yönelik Çalışmalar

Mesleğimizin, toplumcu ve bütünsel bir mühendislik çalışması anlayışıyla, aynı 
bütünün tamamlayıcı organları gibi davranması ve bilimsel yöntemlerle destek-
lenen, çağın gereksinimlerine de yanıt verecek nitelikte olması için çaba göste-
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rilecektir. Özellikle, yetki ve çalışma alanları belirlenirken, inşaat mühendisliğinin 
diğer mühendislik birimleri arasında hak kayıplarına uğramaması için gerekli 
adımlar atılmaya devam edilecektir. Bu bağlamda, şantiye şefliği ile geoteknik 
alanındaki uygulamalar gibi mesleğimizce icra edilmesi gerektiği açık olan alan-
larda  söz sahibi olabilmek  adına merkezi politika ve etkinliklerin yönlendirilmesi, 
desteklenmesi ve de hayata geçirilmesi noktasında aktif olarak görev alınacaktır.

2. Hak İhlallerinde Fiili ve Hukuksal Zemin:

Güvencesiz  çalışma  koşullarının çalışma hayatını  belirlediği, hak gasplarının  
yaygınlaştığı, fazla mesaiye ve düşük ücrete mecbur bırakıldığı, işsiz mühendis-
lerinin sayısının artığı, özellikle meslek alanımızda usulsüzlüklerin arttığı bir dö-
nemde, üyelerimizin mesleki anlamda yaşadıkları sıkıntılara dair, yasal düzenle-
meler ve mevzuatlar konusunda sürdürülen hukuk danışmanlığı hizmeti etkin bir 
şekilde devam ettirilecektir.

G) MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Meslektaşlarımızın çalışma hayatlarında karşılaştıkları teknik yeterlilik sorunları, 
her dönem olduğu gibi önümüzdeki dönemde de odamızın meslek içi eğitim 
faaliyetlerini düzenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmesini zorunlu kılmaktadır. 
Kurumsal olarak yürütülecek eğitim faaliyetleri aracılığı ile üyelerimizin güncel ve 
güvenilir bilgiye en kolay şekilde Odamız üzerinden ulaşması için çalışılacaktır.

23. dönemde olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de Şubemiz bünyesinde ger-
çekleştirilecek olan mesleki kurs, eğitim ve yayınların üyelere daha yaygın ve 
sürekli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. İMO meslek içi eğitim politika-
ları doğrultusunda, geçtiğimiz dönemlerde modernize edilen eğitim araçlarının 
yarattığı imkânlar ile daha güçlü eğitim çalışmalarının yapılması hedeflenecektir. 
E-eğitim sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılarak, üyelerimizin za-
man- mekân kısıtlaması olmadan da eğitim faaliyetlerinden yararlanması amaç-
lanacaktır.

Yapılacak eğitim planlamalarının kısa ve uzun süreli hedefler doğrultusunda ha-
yata geçirilmesine bu dönem içerisinde de devam edilerek İMO bünyesindeki 
geleceğin sürekli eğitim merkezinin oluşturulmasına öncülük edilmesi sağlana-
caktır.

Meslektaşlarımızın en önemli sorunlarından birisi olan mesleki bilgilerin güncelle-
nip bilgi birikiminin arttırılması ve bu doğrultuda şube bazında gerçekleştirilecek 
olan özgün konulardaki kurs ve seminerlerin sistematik bir düzenle işleyebilmesi  
için geniş bir alanda çalışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda, şube etkinlik alanı 
içerisinde bulunan üniversiteler ile akademik iş birliği içerisinde bulunulacak ve 
sektörde konusunda uzman olan mühendislerin mesleki paylaşımlarını arttırabil-
mek adına iletişimin bütün kanalları açılacaktır.

Verilen eğitimlerin niteliğini ölçmek ve iyileştirmek adına aktif ve bilimsel bir iz-
leme ve geri bildirim mekanizması oluşturulacaktır.
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H) KOMİSYONLAR ve KURULLAR

Şubemiz bünyesinde kurulan komisyonlar ve kurullar, odamızın çalışmalarına  
görüş oluşturan ve örgütlenme çalışması yapan daha üretken oluşumlar haline 
getirilecektir. 24. dönemde de, bu güncellenme ihtiyacına göre, aşağıda belirti-
len  komisyonlar ve kurullar oluşturulacak, dönem içerisinde yaşanabilecek olası 
gelişmelerde çalışma grupları sayısı arttırılacaktır. Dönem içerisinde ihtiyaçlar 
çerçevesinde kurulması planlanan kurul ve komisyonlar ile bu grupların temel 
hedefleri aşağıda sunulmaktadır.

1-Örgütlenme Komisyonu

Meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik tespit ve çözüm önerileri geliştirmek 
Şube Yönetim Kurulumuzun ana görevleri arasında bulunmaktadır. Mesleğin ve 
meslektaşın değersizleştirilmesine, üniversitelerde artan kontenjanları önlemeye 
yönelik politikalar geliştirilmesini sağlayıp, üyelerimizin örgütlülük bilinci arttır-
maya yönelik faaliyetlerin planlaması örgütlenme komisyonumuzun ana maçları 
arasında olacaktır. Bu ana amaçları desteklemek için,

a) Genç Mühendisler Çalışma Grubu

b) Ücretli ve İş Bulamayan Mühendisler Çalışma Grubu oluşturularak faaliyetlerin 
zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

2-Kent Sorunları ve Politikaları Komisyonu

Meslek alanımız özelinde kentimizi ilgilendiren her alan sürekli takip edilerek 
hem kamuoyu hem de ilgili İdareler  nezdinde  yönlendirmeler ve  uyarılar yapı-
lacaktır.  Kentsel  dönüşüm alanlarının kapsamı, kentsel ulaştırmada sorun yaşa-
nan bölgelerin tespiti ve çözüm önerileri, içme suyu yeterlilik durumumuz ile alt 
yapı ve üst yapı yatırımlarının takibini yapmak adına aşağıda belirtilen çalışma 
grupları oluşturulacaktır.

a) Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu 

b) Kentsel Ulaştırma Çalışma Grubu 

c) Kent İzleme Çalışma Grubu

d) Su Çalışma Grubu

3-Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu

Kadın meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunların en aza indirilmesi için yürütülen 
faaliyetlere bu dönem de devam edilecektir. Kadın inşaat mühendisi meslektaş-
larımızın Odamızın diğer organlarında da faaliyet göstermesi sağlanarak, her 
platformda etkinliklerinin artması amaçlanacaktır.

4-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu

İSİG mevzuatlarının diğer ülkeler ile karşılaştırılması yapılarak, ülkemizdeki ek-
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sikliklerin tespiti yapılmaya çalışılacaktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak 
kamuoyunu ve meslektaşlarımızı bilgilendirici açıklamalar yapılacaktır. İş kaza-
larını inceleme   ekipleri kurularak, gerekmesi halinde raporlamalar yapılacaktır.

5-Yapı Denetim Çalışma Grubu

Yapı  denetim  sisteminin  dünden  bugüne  tüm  sorunları  sürekli  olarak  ir-
delenerek  hem sistemin hem de meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik çözüm 
önerileri getirilecektir. Çevre ve Şehircilik il Müdürlükleri ile protokoller yapılmaya 
çalışılarak yapı denetim elemanları için eğitim programları düzenlenecektir.

6-Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu

Doğal afetlere her an hazırlıklı olunabilmesi için hem İMO hem TMMOB düzle-
minde çalışmalar yapılarak, olası bir afet anında ilgili kurumlarla koordineli bir 
şekilde müdahale yollarının geliştirilmesi sağlanacaktır. Kentimizde yer alan afet 
toplanma alanlarının yeterlilikleri ve eksiklikleri tespit edilerek iyileştirilmesi yö-
nünde uyarılar yapılacaktır.

7-Meslek İçi Eğitim Kurulu

Şubemizin temel amaçları doğrultusunda meslek içi eğitim çalışmalarının sürek-
liliği bu dönemde sağlanacaktır. Eğitim çeşitliliği arttırılarak, meslektaşlarımız 
bilgi düzeyi yükseltilemeye çalışılacaktır. Eğitim araçları belirli oranlarda e-eği-
tim platformlarına da taşınmaya çalışılarak, üyelerimizin eğitimlere ulaşmadaki 
zaman-mekân kısıtlamaları giderilmeye çalışılacaktır.

8-İletişim ve Yayın Kurulu

Şube faaliyetlerimizin daha etkili duyurulması için olanaklar araştırılacak, süreli 
ve süresiz yayınların hazırlıkları İletişim ve Yayın kurulumuz aracılığıyla yürütü-
lecektir.

I) MÜHENDİSLİK ALANINDA ULUSAL DÜZENLEMELER

Ülkemizde mühendislik hizmetlerinin uygulanmasında yasal düzenlemeler belir-
leyici olmaktadır. Bu düzenlemelerde meslek kuruluşu olarak İnşaat Mühendisleri 
Odası’na meslektaş ve toplum yararı açısından önemli sorumluluklar düşmekte-
dir. Yasal düzenlemeler öncesinde müdahil olmak için gerekli çalışmaları yapma-
ya ve sonrasında uygulanmasının izlenerek meslektaşlarımızın bilgilendirilmesine 
ve haklarının gözetilmesine yönelik Oda olarak müdahil olunması doğrultusunda 
tüm çalışmalar yapılacaktır.

İ) İLETİŞİM

Üyelerimiz ile iletişimimizi arttırabilmek adına önceki dönemlerde hayata geçiri-
len e-İMO, e-bülten, e-seminer vb. çalışmalar 24. dönemde de devam ettirilecek 
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olup Şubemizin dijital dünya üzerinde de başvuru kaynağı olarak addedilme-
si sağlanacaktır. Ayrıca, üyelerimiz tarafından kullanımı giderek artan (Face-
book, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin gibi) sosyal medya araçları da bu 
doğrultuda etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecek ve böylelikle, eğitim 
hizmetlerimizin, sosyal ve kültürel etkinliklerimizin, yayınlarımızın ve diğer du-
yurularımızın oluşturulan sanal örgütlenme ağı ile üyelerimize hızlı bir şekilde 
ulaştırılmasına devam edilecektir.

J) ARŞİV DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARI

Meslek kuruluşlarının kendi alanlarındaki bilgiye en kısa ve kolay yoldan ulaşıla-
bilecek kurumlar olması gerektiği düşüncesiyle önceki dönemde yürütülen arşiv 
ve dokümantasyon çalışmalarına 24. dönemde de devam edilecek, bu amaçla 
22. dönemde kurulan İMO Ankara Kent Kütüphanesi daha da geliştirilerek hem 
mesleki hem de kent tarihi arşivleri tüm üyelerimiz tarafından daha aktif kullanıl-
ması sağlanacaktır. Şubemiz bünyesinde geçmiş yıllarda üretilen her türlü basılı 
yayının, dijital ortama geçirilmesi için çalışmalar yürütülecektir.

K) YAYIN ÇALIŞMALARI

1. Süreli Yayınlar

Süreli yayınlarımız Şubemizin ve  üyelerimizin  örgütsel  bütünlüğünü sağlama-
da, iç haberleşmesini yürüten, üyelerine ulaşarak yapılan çalışmalardan, yeni 
gelişmelerden haberdar eden bir organdır. Aynı zamanda Şubemiz üyelerinin 
mesleki, ekonomik ve demokratik haklarının korunması, geliştirilmesi yönündeki 
çalışmaların kamuoyuna yansıtılması için etken bir araç olarak kullanılmaya de-
vam edilecektir. Şube bültenimizle ilgili beklentiler doğrultusunda yenilemeler 
yeni dönemde de gerçekleştirilmeye devam edilerek mesleki sosyal ve güncel 
bilgilendirmelerin arttırılması sağlanacaktır.

2. Süresiz Yayınlar

Meslek alanımız ile ilgili konularda üyelerimizin faydalanabileceği teknik makale, 
rapor, broşür, kitap vb. eserlerin bilim insanlarınca ve/veya sektörden uzmanlar-
ca hazırlanması özendirilecek ve bu doğrultuda hazırlanan eserlerin yayın olarak 
değerlendirilmesine yönelik çalışmalara Şubemiz nezdinde devam edilecektir.

3. İnternet Yayınları

Yayın faaliyetlerimiz üye ile kurulan ilişkinin en önemli araçlarından biri olmakla 
birlikte, süreli ve süresiz yayınlar yanında bilişim teknolojisi de etkin bir şekilde 
kullanılacaktır.
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L) SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Üyelerimizin ilgilendikleri sosyal ve kültürel alanların tespit edilerek bu alanla-
ra yönelik faaliyet ve etkinliklerde bulunmanın Oda-Üye ilişkilerindeki geliştirici 
etkisi göz önüne alınarak, geçmiş dönemlerde hayata geçirilen tiyatro ve müzik 
topluluklarının faaliyetlerine devam edilecektir. Dönem içerisinde üyelerimizden 
gelecek taleplere göre benzer topluluklar da kurulabilecektir.

M) İMO-çocuk

Kolektif üretim ve paylaşım atölyesi olan İMO-çocuk yola çıktığı 23. Dönemin 
başından itibaren faaliyetlerini sürdürüyor. Bu etkinliklere yaklaşık 400 çocuk ve 
ailesi katıldı. Üye–Oda ilişkileri kapsamında daha kapsamlı ve günün gereklilikle-
rini karşılayarak sürdürülen etkinlikler 24. dönemde de artarak devam edecektir.
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Odamızın meslek içi eğitim faaliyetleri; artan yeni mezun sayısı, mühendislikte-
ki güncel değişimler ve ileri uzmanlık seviyelerine yönelik eğitimler göz önüne 
alınarak planlanmaktadır. Meslek İçi Eğitim Kurulu ve akademisyenler ortak ba-
kış açısıyla her üye profiline uygun eğitimler planlamaktadır. Geri bildirim ve ta-
lepler özellikle dikkate alınıp değerlendirilmektedir. Uzmanlık alanlarına yönelik, 
temel, orta ve ileri eğitimlerle üyelerimizin kendi gelişimlerine uygun ilerlemeleri 
sağlanmaktadır.

Pandemi dönemi koşulları sebebiyle yüz yüze yapılamayan eğitimler için yeni 
eğitim modelleri geliştirilmiş. Çevrimiçi yapılmaya başlanan meslek içi eğitimler, 
zaman ve mekân kavramı fark etmeksizin üyelerimizin eğitimlere ulaşması için 
kolaylık sağlanmıştır. Eğitim sonu anketleriyle birlikte geri dönüşlere göre iyileş-
tirmeler yapılmış ve her geçen gün güncellenerek eğitim modellerimiz iyileştiril-
miştir. 

Pandemi boyunca üyelerin en fazla sorun yaşadığı yerler analiz edilmiş, teorik 
bölümlerin çevrimiçi, uygulama ve proje bölümlerinin yüz yüze planlandığı, üye-
ye temas edebilen ve sorularını en kısa yoldan çözebildiği hibrit eğitim modeline 
geçiş yapılmaya başlanmıştır.

Meslektaşlarımızın en önemli sorunlarından olan mesleki bilgilerin güncellenip 
bilgi birikiminin arttırılması doğrultusunda yaptığımız seminerlerimiz Zoom ve 
YouTube’da canlı olarak yayınlanmıştır. Canlı yayından hemen sonra da İMO 
Ankara Şubesi YouTube hesabında paylaşılmaktadır. Paylaşılan eğitim videoları 
inşaat mühendisliği uzmanlık alanlarına ayrılarak oynatma listeleri oluşturulmuş-
tur. İMO Ankara YouTube hesabımız üyelerimiz için bir arşiv niteliği taşımaktadır. 
Seminer boyunca kullanılan sunumlar da ankara.imo.org.tr web sayfasında ‘Mes-
lek İçi Eğitimler’ kısmına yüklenerek üyelerimizin erişimine açılmaktadır. 

24.dönem boyunca 45 adet kurs düzenlenmiştir. Kurslarda meslek alanımızın 
gereklilikleri dahilinde kurs çeşitliliği sağlanmaya çalışılmış ve özellikle iş arayan 
üyelerimize yoğun şekilde kurslar planlanmıştır. Kurslarımız 5 adet genel, 12 adet 
yapı uzmanlık alanı, 6 adet geoteknik uzmanlık alanı, 4 adet ulaştırma uzmanlık 
alanı, 1 adet hidrolik ve su kaynakları uzmanlık alanı, 6 adet yapım yönetimi ve 
yapı işletmesi uzmanlık alanı, 9 adet EKB olmak üzere toplamda 11 adet yapı 
malzemeleri uzmanlık alanı kursu düzenlenmiştir. 

Ayrıca işsiz üyelerimize yönelik olarak 14 hafta süren 90 saatlik eğitim verilmiştir. 
Genel konular hedeflenerek toplamda 17 adet seminer işsiz üyelerimiz özelinde 
düzenlenmiştir. 

24. dönem boyunca seminerler ve webinarlara toplamda 8739, kurslara 1059, 
söyleşilere 1730 kişi katılmıştır. MİEK aracılığıyla yaptığımız etkinliklerimize top-
lam 11528 üyemiz katılmıştır. Ayrıca birçok etkinliğimiz YouTube İMO Ankara 
Şube kanalımızda herkese açık olarak bulunmaktadır ve sürekli ulaşılan kişi sayısı 
artmaktadır. 
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YouTube’daki İMO Ankara Şube kanalımızda 7100 abone bulunmakta olup 350 
saatten fazla video içeriği bulunmaktadır. 144 adet Perşembe Seminerimizin vi-
deosu yüklenmiştir. Uzmanlık alanlarına göre 10 ulaştırma, 13 yapı malzemele-
ri, 30 yapı, 24 geoteknik, 15 hidrolik ve su kaynakları, 20 yapım yönetimi  yapı 
işletmesi, 9 kıyı ve deniz yapıları ve 23 adet genel konular seminerinin videosu 
bulunmaktadır ve bu videolar uzmanlık alanlarına göre ayrılarak kolayca ulaşıla-
bilir haldedir.

Dünyanın değişik coğrafyalarında şantiyelerde, ofislerde çalışan mühendislerin 
hem mesleki hem sosyal deneyimlerinin paylaşılacağı `Dünya İşi` başlıklı 10 
adet söyleşi gerçekleştirildi. Tecrübe paylaşımını ve yılların bilgi ve tecrübesinin 
özünü meslektaşlara aktarmayı hedefleyen bir meslek içi eğitim programı olan 
‘Mesleğin Limitleri Meslektaş Sohbetleri’ başlıklı 12 adet söyleşi gerçekleştirildi. 
Çevrimiçi olarak yapılan bu söyleşiler de youtube hesabımızda arşivlenmektedir. 

UZMANLIK ALANI
GENEL 5 11.1% 87 8.2%

YAPI 12 26.7% 355 33.5%

GEOTEKNİK 6 13.3% 163 15.4%

ULAŞTIRMA 4 8.9% 58 5.5%

HİDROLİK VE SU KAYNAKLARI 1 2.2% 15 1.4%

KIYI VE DENİZ 0 0.0% 0 0.0%

YAPIM YÖNETİMİ VE YAPI İŞLETMESİ 6 13.3% 129 12.2%

YAPI MALZEMELERİ 11 24.4% 252 23.8%

TOPLAM 45 1059

AÇILAN
KURS SAYISI KURS DAĞILIMI

KATILIMCI
SAYISI DAĞILIM

KURSLAR 

UZMANLIK ALANI
GENEL 13 20.0% 1544 17.7%

YAPI 22 33.8% 2916 33.4%

GEOTEKNİK 8 12.3% 2068 23.7%

ULAŞTIRMA 4 6.2% 336 3.8%

HİDROLİK VE SU KAYNAKLARI 2 3.1% 190 2.2%

KIYI VE DENİZ 1 1.5% 48 0.5%

YAPIM YÖNETİMİ VE YAPI İŞLETMESİ 8 12.3% 702 8.0%

YAPI MALZEMELERİ 7 10.8% 935 10.7%

TOPLAM 65 8739

WEBINARLAR ve SEMİNERLER
DÜZENLENEN

SEMİNER SAYISI
WEBİNAR-

SEMİNER DAĞILIMI
KATILIMCI

SAYISI DAĞILIM

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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MESLEK İÇİ EĞİTİMLER
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KURSLAR/ÇEVRİMİÇİ KURSLAR

SAP2000 (genç-İMO)

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 02-12 Mart 2020

Süre 24 Saat 

Eğitmen İnş. Müh. Ömer Can Pamuk

Excel Temel Seviye Eğitimi (genç-İMO)

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 09-12 Mart 2020

Süre 12 Saat 

Eğitmen Dr. Taylan Ulaş Evcimen

BEP TR-2 Uzman Eğitimi - 1.Grup

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 19-21 Mart 2020

Süre 18 Saat 

Eğitmen İnş. Müh. Mehmet Gökçe
İnş. Müh. Murat Karacaoğlu

Çevrimiçi Microsoft Excel® İleri Seviye Eğitimi

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 21-24 Nisan 2020

Süre 16 Saat 

Eğitmen Dr. Taylan Ulaş Evcimen

KURSLAR/ÇEVRİMİÇİ KURSLAR
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Çevrimiçi İş Programlama ve Maliyet Yönetimi Eğitimi

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi

Tarih 4-8 Mayıs 2020

Süre 20 Saat 

Eğitmen Dr. Taylan Ulaş Evcimen

Çevrimiçi İş Programlama ve Maliyet Yönetimi Eğitimi

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi

Tarih 8-18 Ağustos 2020

Süre 20 Saat 

Eğitmen Dr. Taylan Ulaş Evcimen

Çevrimiçi Betonarme Çerçeveli/Perdeli Sistemlerin TBDY’ye Göre Sap2000 İle 
Analizi Kursu

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 10-26 Ağustos 2020

Süre 24 Saat 

Eğitmen Dr. Egemen Sönmez

Çevrimiçi FIDIC Sözleşmeleri - Sözleşme Yönetimi Kursu

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 28 Ağustos-09 Eylül 2020

Süre 18 Saat 

Eğitmen İnş. Müh. Cemil Ağırman



31

D-1 Temel Bina Akustiği Eğitimi

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 31 Ağustos-8 Eylül 2020

Süre 72 Saat

Eğitmen Fizik Mühendisleri Odası

Çevrimiçi Çelik Yapıların Tasarım, Hesap Ve Yapım Esasları Eğitimi

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 21 Eylül-02 Ekim 2020

Süre 20 Saat 

Eğitmen Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Vatansever

Çevrimiçi Derin Kazılar, İksa Sistemleri Ve Dayanma Yapıları Eğitimi

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 12 Ekim-4 Kasım 2020

Süre 20 Saat

Eğitmen Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Ünsal Oral

BEP TR-2 Uzman Eğitimi- 2. Grup

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 05-07 Kasım 2020

Süre 18 Saat 

Eğitmen İnş. Müh. Mehmet Gökçe
İnş. Müh. Murat Karacaoğlu

KURSLAR/ÇEVRİMİÇİ KURSLAR



32

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Çevrimiçi Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 14 Kasım-5 Aralık 2020

Süre 28 Saat 

Eğitmen

Çevrimiçi Bentley Openroads Başlangıç Eğitimi

Uzmanlık Alanı Ulaştırma

Tarih 14-29 Kasım 2020

Süre 24 Saat 

Eğitmen İnş. Oğulcan Ezer

Çevrimiçi Microsoft Excel® İleri Seviye Eğitimi

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 21 Kasım-1 Aralık 2020

Süre 20 Saat

Eğitmen Dr. Taylan Ulaş Evcimen

Çevrimiçi Kazıklı Temellerin Tasarımına Giriş Eğitimi

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 30 Kasım-4 Aralık 2020

Süre 6 Saat 

Eğitmen Prof. Dr. Taha Taşkıran
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Çevrimiçi İş Programlama ve Maliyet Yönetimi Eğitimi

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi

Tarih 12-22 Aralık 2020

Süre 20 Saat 

Eğitmen Dr. Taylan Ulaş Evcimen

Çevrimiçi Betonarme Yapılarda Güçlendirme İlkeleri ve Uygulamaları Kursu

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 26-27 Aralık 2020

Süre 6 Saat 

Eğitmen Prof. Dr. Erdem Canbay
Prof. Dr. Barış Binici

Çevrimiçi STA4CAD Temel Seviye Eğitimi

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 12-31 Ocak 2021

Süre 20 Saat 

Eğitmen İnş. Müh. Ahmet Onur Özergene

Çevrimiçi Betonarme Çerçeveli/Perdeli Sistemlerin TBDY’ye göre SAP2000 ile 
Analizi Kursu

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 15 Ocak-7 Şubat 2021

Süre 24 Saat 

Eğitmen Dr. Egemen Sönmez

KURSLAR/ÇEVRİMİÇİ KURSLAR
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Çevrimiçi Dinamik Yüklere Maruz Temellerin Tasarımı Eğitimi

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 01-10 Şubat 2021

Süre 10 Saat 

Eğitmen Doç. Dr. Deniz Ülgen

BEP TR-2 Uzman Eğitimi - Çevrimiçi 1.Grup

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 15-18 Şubat 2021

Süre 24 Saat 

Eğitmen İnş. Müh. Mehmet Gökçe
İnş. Müh. Murat Karacaoğlu

BEP TR-2 Uzman Eğitimi - Çevrimiçi 2.Grup

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 22-25 Şubat 2021

Süre 24 Saat 

Eğitmen İnş. Müh. Mehmet Gökçe
İnş. Müh. Murat Karacaoğlu

Çevrimiçi Su ve Isı Yalıtımı Kursu

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 20-28 Şubat 2021

Süre 12 Saat 

Eğitmen İnş. Müh. Akın Keskin
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Çevrimiçi Microsoft Project® ile Uygulamalı İş Programı Hazırlanması ve Zaman 
Çizelgesi Yönetimi Eğitimi

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi

Tarih 19 Şubat-07 Mart 2021

Süre 24 Saat 

Eğitmen Dr. Taylan Ulaş Evcimen

Çevrimiçi ALLPLAN ile BIM Eğitimi ve Modelleme Temel Seviye Eğitimi

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi

Tarih 13 Mart-11 Nisan 2021

Süre 40 saat

Eğitmen İnş. Müh. Erdem Göndiken

Çevrimiçi Tekla Structures Temel Seviye Eğitimi

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 13-28 Mart 2021

Süre 20 Saat 

Eğitmen Doç. Dr. Gökhan Durmuş

AUTOCAD Çevrimiçi Eğitimi (genç-İMO)

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 17 Mart-10 Nisan 2021

Süre 24 Saat 

Eğitmen İnş. Müh. Kazım Karaağaç

KURSLAR/ÇEVRİMİÇİ KURSLAR
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BEP TR-2 Uzman Eğitimi - Çevrimiçi 3.Grup

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 06-09 Nisan 2021

Süre 24 Saat 

Eğitmen İnş. Müh. Mehmet Gökçe
İnş. Müh. Murat Karacaoğlu

BEP TR-2 Uzman Eğitimi - Çevrimiçi 4.Grup

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 12-15 Nisan 2021

Süre 24 Saat 

Eğitmen İnş. Müh. Mehmet Gökçe
İnş. Müh. Murat Karacaoğlu

Openroads Desıgner Temel Seviye Çevrimiçi Eğitimi (İş Arayan Üyelerimize Özel)

Uzmanlık Alanı Ulaştırma

Tarih 27 Mart-11 Nisan 2021

Süre 21 Saat 

Eğitmen Yük. İnş. Müh. Mehmet Aydın

MIDAS Soilworks ile Şev Stabilitesi Analizleri Çevrimiçi Eğitimi

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 12-29 Nisan 2021

Süre 12 Saat 

Eğitmen Dr. Sevinç Ünsal Oral
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Yapılarda Su ve Isı Yalıtımı Çevrimiçi Kursu

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 13-23 Nisan 2021

Süre 12 Saat 

Eğitmen İnş. Müh. Akın Keskin

BEP TR-2 Uzman Eğitimi - Çevrimiçi 5.Grup

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 26-29 Nisan 2021

Süre 24 Saat 

Eğitmen İnş. Müh. Mehmet Gökçe
İnş. Müh. Murat Karacaoğlu

WATERGEMS Temel Seviye Çevrimiçi Kursu

Uzmanlık Alanı Hidrolik ve Su Kaynakları

Tarih 17-25 Nisan 

Süre 16 Saat 

Eğitmen Yük. İnş. Müh. Metin Mısırdalı

PLAXIS 2D Temel Seviye Çevrimiçi Kursu

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 17 Nisan-09 Mayıs 2021

Süre 24 saat

Eğitmen Dr. Şevki Öztürk 

KURSLAR/ÇEVRİMİÇİ KURSLAR
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Betonarme Çerçeveli/Perdeli Sistemlerin TBDY’ye Göre SAP2000 ile Analizi 
Çevrimiçi Eğitimi(*İMO İzmir Şube ile Ortak)

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 01-23 Mayıs 2021

Süre 24 Saat

Eğitmen Dr. Egemen Sönmez

Karayolu Projelerinde Drenaj Tasarımı Çevrimiçi Eğitimi

Uzmanlık Alanı Ulaştırma

Tarih 03-09 Mayıs 2021

Süre 8 Saat

Eğitmen Yük. İnş. Müh. Harun İçöz

Microsoft Project® ile Uygulamalı İş Programı Hazırlanması ve Zaman Çizelgesi 
Yönetimi Çevrimiçi Eğitimi

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi

Tarih 07-30 Mayıs 2021

Süre 32 Saat

Eğitmen Dr. Taylan Ulaş Evcimen

BEP TR-2 Uzman Eğitimi - Çevrimiçi 6.Grup

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 21-24 Haziran 2021

Süre 24 saat

Eğitmen İnş. Müh. Can Dirlik
İnş. Müh. Mehmet Gökçe
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Çevrimiçi FIDIC Sözleşmeleri - Sözleşme Yönetimi Kursu

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 21 Eylül-07 Ekim 2021

Süre 29 Saat

Eğitmen İnş. Müh. Cemil Ağırman

Çevrimiçi Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Eğitimi

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 20 Eylül-05 Kasım 2021

Süre 29 Saat

Eğitmen Doç. Dr. Cüneyt Vatansever

Derin Kazılar İksa Sistemleri ve Dayanma Yapıları Hibrit Kursu

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 25 Ekim-24 Kasım 2021

Süre 20 Saat

Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Ünsal Oral

Netpro ile AASHTO ve KGM Standartlarına göre Yol Projelendirme Uygulamaları 
Hibrit Kursu

Uzmanlık Alanı Ulaştırma

Tarih 30 Kasım-28 Aralık 2021

Süre 34 Saat

Eğitmen Yük. İnş. Müh. Umut Yegül

KURSLAR/ÇEVRİMİÇİ KURSLAR
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Kamu İhale Mevzuatı Hibrit Kursu

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 08-29 Aralık 2021

Süre 28 Saat

Eğitmen

BEP TR-2 Uzman Eğitimi

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 10-13 Ocak 2021

Süre 24 Saat

Eğitmen İnş. Müh. Can Dirlik
İnş. Müh. Mehmet Gökçe
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İŞ ARAYAN ÜYELERİMİZE YÖNELİK UZMANLIK ALANI EĞİTİMLERİ

Tarih Seminer Başlığı Konuşmacı(lar)

9.09.2020 İnşaat Mühendisi Olmak Prof. Dr. Ayşen Ergin

15.09.2020 Mühendislik Projelerini Okuma (Yapı, 
Karayolu, Su Projele

İnş. Müh. Orkun Öztaşkın 
İnş. Müh. Harun İçöz 
Yük. İnş. Müh. Murat Şahin

23.09.2020 Yaklaşık Maliyet ve Hakediş İnş. Müh. Orhan Şenol

30.09.2020 Microsoft Office Uygulamaları Dr. Taylan Ulaş Evcimen

7.10.2020
İnşaat Sözleşmeleri (Proje Müellifliği/
Kontrollük/Danışmanlık/Müteahhitlik 
Hizmet Sözleşmeleri)

İnş. Müh. Ali Rıza Yücel

14.10.2020 Kamu İhale Mevzuatı (Genel Hususlar) İnş. Müh. Çiğdem Gökçe

21.10.2020

Mühendislik Projelerinde Ekip Olmak 
(İnşaat Müh - Diğer Mühendislik 
Alanlarından Mühendisler - Teknik Eleman 
Vs. İlişkileri)

İnş. Müh. Mustafa Akyunak

28.10.2020 Proje Ve Şantiye Yönetimi İnş. Müh. Haşim Kılıç

4.11.2020 Zemin Etütleri ve Geoteknik Raporlarının 
Yorumlanması

Dr. Öğretim Üyesi Sevinç 
Ünsal Oral

18.11.2020 Yapı Malzemeleri (Genel Bilgi, Kalite 
Kontrol Ve Denetim) Dr. Çağla Meral Akgül

28.11.2020 Betonarme Sistem Tasarımı ve Betonarme 
Genel Konular Eğitimi İnş. Müh. Hakan Güvengiz

5.12.2020 Betonarme Elemanların Davranışları İnş. Müh. Hakan Güvengiz

9.12.2020 Yapım Metodolojisi Ve Adam Saat Hesabı İnş. Müh. Selçuk Uluata

16.12.2020 Endüstriyel Kalıp Ve İskele Sistemleri 
Eğitimi

İnş. Müh. Damla Selin 
Doğanay 
İksd Genel Sekreteri Akın 
Alıkçıoğlu

26.12.2020 İnşaat Ekipmanları Mah. Müh. Halil Olkan

30.12.2020 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuat ve 
Uygulamalar

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
Bedri Tekin

13.01.2021 Yapılarda Yalıtım Malzemeleri ve 
Uygulamaları İnş. Müh. Fatih Akın Kurt

İŞ ARAYAN ÜYELERİMİZE YÖNELİK UZMANLIK ALANI EĞİTİMLERİ
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SEMİNERLER / WEBINARLAR

SEMİNERLER

Üstyapı Projelerinde Projelendirme ve Ruhsat Aşamaları

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 27 Şubat 2020

Konuşmacı İnş. Müh. Ahmet Onur Özergene

Trafik Güvenliğinde Hız Yönetiminin Önemi

Uzmanlık Alanı Ulaştırma

Tarih 05 Mart 2020

Konuşmacı İnş. Müh. Alp Geyik

24 Ocak Elazığ Depremi Sismoteknik ve Geoteknik Mühendisliği Gözlemleri

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 12 Mart 2020

Konuşmacılar
Prof. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan

Doç. Dr. Nejan Huvaj Sarıhan

ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER (WEBINARLAR)

İnşaat Mühendisliğinde Proje Yönetimine Giriş

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi

Tarih 26 Mart 2020

Konuşmacı Dr. Taylan Ulaş Evcimen
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Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre Sonlu Eleman Analizleri

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 02 Nisan 2020

Konuşmacı Dr. Sevinç Ünsal Oral

Top Down Yapım Yönetimi Uygulaması

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 07 Nisan 2020

Konuşmacı İnş. Müh. Koray Karahasanoğlu

Sismik Yükler Altındaki Karayolu Köprülerinin Kazık Analizleri

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 08 Nisan 2020

Konuşmacı İnş. Müh. Uğur Erdem

Binalarda Su Yalıtım Yönetmeliği

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 09 Nisan 2020

Konuşmacı Yük. İnş. Müh. Cem Ercan

Dim Çayı Extradoz Köprüsü Tasarım Esasları

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 15 Nisan 2020

Konuşmacı Yük. İnş. Müh. Kamil Ergüner
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SEMİNERLER / WEBINARLAR

Betonarme Elemanların Davranışları

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 16 Nisan 2020

Konuşmacı İnş. Müh. Hakan Güvengiz

Japonya Türkiye Arasında Deprem Felaketlerini Önleme Farklılıkları
(İMO Van Şubesi ile Ortak düzenlenmiştir)

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 18 Nisan 2020

Konuşmacı Yük. Mimar - Yük. İnş. Müh. Yoshinori Morikawi

2020 Üye Profil Araştırması ve Değerlendirmesi

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 21 Nisan 2020

Konuşmacılar Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir
İnş. Müh. Mahir Kaygusuz

Kuzey Ankara Projesi: Viyadük 1 - Kemer Köprü Projesi ve Yapımı

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 22 Nisan 2020

Konuşmacı Yük. İnş. Müh. Nejat Bayülke

FIDIC Sözleşmeleri: Türkiye’deki Uygulamalar

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 23 Nisan 2020

Konuşmacı İnş. Müh. Cemil Ağırman



46

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Köprü ve Viyadük Şantiyelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 29 Nisan 2020

Konuşmacı Yük. İnş. Müh. Mutlu Burak Paksoy

Kentsel Dönüşüm Esasları ve Toplumsal Etkileri

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 30 Nisan 2020

Konuşmacı İnş. Müh. Erdoğan Balcıoğlu

Elazığ Depremi (24 Ocak 2020) – Kentsel Yapılar Üzerine Gözlemler

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 05 Mayıs 2020

Konuşmacı Prof. Dr. Erdem Canbay

Elazığ Depremi (24 Ocak 2020) –Kırsal Yapılar ve Köprüler Üzerine Gözlemler

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 07 Mayıs 2020

Konuşmacılar Prof. Dr. Murat Altuğ Erberik
Prof. Dr. Alp Caner

Yapay Zekanın Yapım Yönetimi ve Mühendisliği Alanında Uygulamaları

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi

Tarih 14 Mayıs 2020

Konuşmacı Dr. Onur B. Tokdemir
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İnşaat Mühendisinden Yazılımcı Olur Mu? (Çevrimiçi Söyleşi)

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 19 Mayıs 2020

Konuşmacılar
Dr. Mustafa Can Yücel
Dr. Özgür Beşer
İnş. Müh. Kazım Karaağaç

Zemin Etüdlerinde Sıkça Yapılan Hatalar ve TBDY’de Zemin Etüdleri

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 22 Mayıs 2020

Konuşmacı Doç. Dr. Nejan Huvaj

Eğik Askılı Köprü Tasarımı: Ersizlerdere Köprüsü

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 28 Mayıs 2020

Konuşmacı İnş. Müh. Fatih Çelik

Uluslararası Projelerde Mühendislik

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 04 Haziran 2020

Konuşmacı İnş. Müh. Koray Karahasanoğlu

Kesme Hasarlı Betonarme Elemanların Lifli Polimerler ile Yapısal Onarımı

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 11 Haziran 2020

Konuşmacı Prof. Dr. Özgür Avşar
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İnşaat Projelerinde Dijitalleşme (Çevrimiçi Söyleşi)

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 30 Haziran 2020

Konuşmacılar
Yük. İnş. Müh. Ozan Küçük
Dr. Taylan Ulaş Evcimen

Karadeniz Sahil Yollarında Neler Oluyor?

Uzmanlık Alanı Kıyı ve Deniz

Tarih 02 Temmuz 2020

Konuşmacılar
Prof. Dr. Ömer Yüksek
İnş. Müh. Cansugizem Doğan

İnşaat Mühendisi Gözüyle Afetlere Hazırlıklı Kentler

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 17 Eylül 2020

Konuşmacı İnş. Müh. Erdoğan Balcıoğlu

Yapılarda Sismik İzolasyon Uygulamaları

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 24 Eylül 2020

Konuşmacı Prof. Dr. Gökhan Özdemir

Kanal İstanbul’un Söz Edilmeyen Mühendislik Boyutları: Kazıya Başlanmadan ve 
Kazı Sırasında Yapılması Zorunlu İşler

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 01 Aralık 2020

Konuşmacı Yük. İnş. Müh. Mehmet Necat Özgür
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Soğuk Havalarda Beton Dökümü

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 15 Ekim 2020

Konuşmacı Prof. Dr. İlker Bekir Topçu

Endüstriyel Kalıp Sistemleri ve Hesap Yöntemleri

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 22 Ekim 2020

Konuşmacılar
Yük. İnş. Müh. Damla Selin Doğanay
Mak. Müh. Yiğit Yakar

Prefabrike Betonarmenin Yeni Yönetmeliğe Göre Analiz ve Tasarımı

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 05 Kasım 2020

Konuşmacı Yük. İnş. Müh. Ümit Özkan

APAS+Şantiye Yönetim Sistemi Ürün Tanıtımı

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi

Tarih 12 Kasım 2020

30 Ekim 2020 İzmir-Samos Depremi Ardından Saha Gözlemleri ve İlk 
Değerlendirmeler

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 13 Kasım 2020

Konuşmacılar
Dr. Halit Cenan Mertol
Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner
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Deprem Yalıtımlı ve Söndürücülü Yapıların Tasarımında Doğrular ve Yanlışlar

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 19 Kasım 2020

Konuşmacı Dr. Barış Erkuş

Geoteknik Deprem Mühendisliği

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 16 Kasım 2020

Konuşmacı Prof. Dr. Berna Unutmaz

İklim Değişikliğinin Türkiye’deki Binalar Üzerindeki Etkisi

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri 

Tarih 03 Aralık 2020

Konuşmacı Dr. Çağla Meral Akgül

Yeşil Binalar ve LEED Sertifikasyon Sistemi

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 10 Aralık 2020

Konuşmacı Jeo. Müh. Orçun Özhelvacı

Dijital Çağda Yapısal İzleme: Uzaktan Algılama ve Hasar Tespiti

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi

Tarih 17 Aralık 2020

Konuşmacı Dr. Burcu Güldür Erkal
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Ardgermeli Beton Teknolojisi

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 07 Ocak 2021

Konuşmacılar
İnş. Müh. Mehmet Zafer Kınacı
Yük. İnş. Müh. Emre Akyüz

Beton Teknolojisi ve Betonun Doğru Siparişi

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 14 Ocak 2021

Konuşmacılar
Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman
İnş. Müh. Reşat Sönmez
Yük. İnş. Müh. Cenk Kılıç

Su/Isı Yalıtımında Sıkça Yapılan Hatalar ve İlgili Yönetmelikler

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 28 Ocak 2021

Konuşmacı İnş. Müh. Akın Keskin 

Hazır Betonda Kimyasal Katkıların Önemi (Chryso Ürün Tanıtım Semineri)

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri

Tarih 11 Şubat 2021

Konuşmacı Ersin Taşdemiroğlu

Kabuller ve Gerçekler: Geoteknik Alanındaki Ölçüm Teknolojileri Işığında Bir Adım Ötesi

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 18 Şubat 2021

Konuşmacı Dr. Ali Anıl Yunatcı
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İnşaat Yönetiminde Yeni Nesil Yaklaşımlar

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi

Tarih 25 Şubat 2021

Konuşmacı Dr. Taylan Ulaş Evcimen

İklim Değişikliğinin Konya ve Burdur Kapalı Havzalardaki Göller Üzerine Etkisi

Uzmanlık Alanı Hidrolik ve Su Kaynakları

Tarih 11 Mart 2021

Konuşmacı Prof. Dr. Zuhal Akyürek

Karayollarında Drenaj

Uzmanlık Alanı Ulaştırma

Tarih 25 Mart 2021

Konuşmacı Yük. İnş. Müh. Harun İçöz

2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı Tespitler ve Öneriler

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 01 Nisan 2021

Konuşmacılar

Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban

Prof. Dr. Murat Altuğ Erberik

Prof. Dr. Elçin Kentel Erdoğan

Doç. Dr. Nejan Huvaj Sarıhan

İnş. Müh. Mehmet Çakır
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ALLPLAN ENGINEERING 2021 ile BIM Uygulama Ürün Tanıtımı

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi

Tarih 08 Nisan 2021

Konuşmacı Öğr. Gör. Deniz Doğan

Yeni Zelanda Depremlerinde Boşluklu Öngermeli Döşeme Panellerinin Davranışları

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 22 Nisan 2021

Konuşmacı Yük. İnş. Müh. Nejat Bayülke

Bozkurt Taşkın Değerlendirme Raporu Gözlem ve Değerlendirmeler

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 02 Eylül 2021

Konuşmacılar
Yük. İnş. Müh. Bülent Tatlı
Yük. İnş. Müh. Hüseyin Nail Karaaslan
İnş. Müh. Umut Yılmaz Deveci

Beton Durabilitesi ve Kimyasal Katkılar

Uzmanlık Alanı Yapı Malzemeleri 

Tarih 09 Eylül 2021

Konuşmacı Yük. İnş. Müh. Ömer Kaya

Türkiye’de Kültür Mirası Koruma Alanı ve Bir İnşaat Mühendisliği Deneyimi

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 16 Eylül 2021

Konuşmacı İnş. Müh. Orhan Mete Işıkoğlu
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Zemin Sıvılaşması ve Karşı Tedbirler

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 29 Eylül 2021

Konuşmacı Prof. Dr. Sadık Bakır

Afet Yönetiminde Özel Bir Konu: Enkaz Yönetimi

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı İşletmesi

Tarih 30 Eylül 2021

Konuşmacı Prof. Dr. Filiz Piroğlu

Yapım Yönetiminde Dijitalleşme: Bina Bilgi Modelleme

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 07 Ekim 2021

Konuşmacı Deniz Ziya Pehlivan

Sualtı Boru Hattı Projelerinin Tasarım Kriterleri

Uzmanlık Alanı Hidrolik ve Su Kaynakları

Tarih 14 Ekim 2021

Konuşmacı İnş. Müh. Okan Taktak

Yapılarda Rüzgâr Etkileri

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 21 Ekim 2021

Konuşmacı Prof. Dr. Özgür Kurç
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ALLPLAN ENGINEERING 2022 ile BIM Donatı Çözümleri Ürün Tanıtımı

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 28 Ekim 2021

Konuşmacı Öğr. Gör. Deniz Doğan

Şevlerin Stabilitesi ve Güncel Yaklaşımlar

Uzmanlık Alanı Geoteknik

Tarih 04 Kasım 2021

Konuşmacı Prof. Dr. Nihat Sinan Işık

İnşaat Sektöründe Ahşap Yapıların Geleceği, Avantaj- Dezavantajları

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 11 Kasım 2021

Konuşmacı Prof. Dr. Ahmet Türer

Yapıların Sağlık Durumunu Belirlemede Tahribatsız Teknolojilerin Kullanımı

Uzmanlık Alanı Yapı

Tarih 18 Kasım 2021

Konuşmacı Doç. Dr. Gökhan Kılıç

Yol Güvenliği Denetimi

Uzmanlık Alanı Ulaştırma

Tarih 25 Kasım 2021

Konuşmacı Yük. İnş. Müh. Mehmet Demirel
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İnşaat Yapım Süreçlerinde İdarelerden Alınacak İzinler

Uzmanlık Alanı Genel

Tarih 02 Aralık 2021

Konuşmacı İnş. Müh. Hakan Demirkurt

Bisiklet Yolu Planlama ve Tasarım Esasları

Uzmanlık Alanı Ulaştırma

Tarih 09 Aralık 2021

Konuşmacı Doç. Dr. Volkan Emre Uz

WaterGEMS –WaterCAD Ürün Tanıtımı

Uzmanlık Alanı Hidrolojik ve Su Kaynakları

Tarih 06 Ocak 2022

Konuşmacı Yük. İnş. Müh. Metin Mısırdalı

Türkiye’de Çığ Problemi ve Çığa Karşı Koruma Yapıları Tasarım İlkeleri

Uzmanlık Alanı Hidrolojik ve Su Kaynakları

Tarih 13 Ocak 2022

Konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Önder Koçyiğit

Duvar Tipi Sönümleyicili (Viscous Wall Dampers) Betonarme Yüksek Yapıların 
Deprem Performansı

Uzmanlık Alanı Yapı 

Tarih 20 Ocak 2022

Konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah Dilsiz
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Güvenli İskele Mesleki Gelişim

Uzmanlık Alanı Yapım Yönetimi ve Yapı 

Tarih 27 Ocak 2022

Konuşmacı İskele Uzmanı/Eğitmeni  Hasan Korkmaz
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3. YÜKSEK LİSANS VE 
DOKTORA GÜNLERİ DÜZENLENDİ

İlki 27 Nisan 2013 tarihinde, ikincisi 18 Nisan 2015 tarihinde yapılan yüksek lisans 
ve doktora tezlerinin ve tez çalışmalarının sunumlarını içeren “İnşaat Mühendisli-
ği Yüksek Lisans ve Doktora Günleri”nin üçüncüsü 1-2 Ekim 2021 tarihlerinde İMO 
Ankara ve İzmir Şubelerinin ortak organizasyonuyla çevrimiçi olarak düzenlendi.

Türkiye’deki üniversitelerin yüksek lisans ve doktora seviyesindeki programla-
rında yer alan öğrencilerin, inşaat mühendisliği alanında yürütecekleri veya yü-
rütmekte oldukları araştırmalarını gerek akademik gerek mesleki anlamda uygu-
lama alanından meslektaşlarıyla paylaşabilecekleri kolektif bir bilimsel etkinliğe 
ön ayak olma gayesiyle düzenlenen etkinlik İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar’ın açılış konuşması ile başladı. Ayatar, “30 Ekim`-
de depremin birinci yılını dolduruyoruz. Bu depremde, inşaat mühendisliğinin, 
insanların can ve mal güvenliği ile ilgili bir meslek olduğu bir kez daha görüldü. 
Yine biliyoruz ki yapı üretim sürecinin doğru bir şekilde yapılması, planlanması, 
geliştirilmesi ve denetlenmesi noktasında asli unsur yine inşaat mühendisleridir. 
Bu durumda elbette bizlere de ciddi bir sorumluluk yüklüyor ve inşaat mühen-
dislerinin de mesleki gelişimlerini hedeflemesinin de hayati bir önemi olduğunu 
görüyoruz. Bu da tabi hem ülkemizde hem de dünyadaki teknolojik ve bilimsel 
gelişmelerin takibi ile mümkün diye düşünüyoruz ve inşaat mühendislerinin uz-
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manlık alanlarında yetkinliğinin de sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Lisan-
süstü eğitiminin bir amacı da budur. Lisansüstü eğitimin sadece akademik bir 
anlamı yok aynı zamanda o daldaki uzmanlaşmayı da ifade ediyor. Ve bugün 
inşaat mühendisliği eğitimine baktığımızda çok sayıda inşaat mühendisliği bö-
lümünün olduğunu biliyoruz. Yeterli akademik kadro imkanlar olmadan açılan 
bu bölümler nedeniyle eğitim kalitesinin azaldığı bir gerçek olarak karşımızda 
duruyor. Kontenjanların fazlalığı keza ülkemizin inşaat sektörünün içinde bulun-
duğu ekonomik kriz nedeniyle de meslektaşlarımız açısından da bir işsizlik duru-
mu söz konusu Bugün beş inşaat mühendisinden biri işsiz durumda. Gençlerde 
oran daha da fazla. Üç genç meslektaşımızın biri işsiz pozisyonda ve bu duruma 
baktığımızda işsizliğin büyük çoğunluğunun yeni mezun ve belli bir dalda da 
uzmanlaşmamış mühendislerden olduğunu görüyoruz. Dalında uzman mühen-
disler aslında sektörde az sayıda gibi gözüküyor. İMO olarak da bu gelişmenin 
yanında ve destekçisi olduğumuzu da ifade etmek isterim,” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tatlı, 
son 20 yıldır yürütülen yükseköğretim politikasına değinerek, “Son 20 yıldır yü-
rütülen yükseköğretim politikasının doğuracağı sonuçları yıllardır haykırıyorduk. 
Bu politikadan kaynaklı meslek alanımızda da ciddi bir meslektaş enflasyonu ya-
şanmakta ve yeni mezun meslektaşlarımızın bir kısmı meslek alanına ilişkin işler 
bulmakta da sıkıntılar çekmektedir. 20 yıldır artan inşaat mühendisliği bölüm ve 
kontenjan sayıları son 3 yıldır ciddi bir azalış eğilimindedir.  Şu anda kapanmak-
ta olan, öğrencilerin tercih etmediği için kapanmak durumunda olan bölümlerin 
çoğunda zaten mühendislik eğitimini tamamlayacak olanaklar bulunmuyordu. 
Bu konudaki bütün ilişkilerimizi ortaklaştırabilmemiz ve bu eleştirilerimizi yük-
seltebilmemiz gerekiyor. Çünkü bu planlı bir gelişme değil. Bunun dışında yine 
meslek alanımıza ilişkin farklı bir yapı olarak; uzmanlık alanlarımız ayrı mühen-
dislik birimleri olarak tanımlanıyor. Bu hem kaynaklarımızın rasyonel kullanımları 
hakkında hem de o formasyonu alma noktasında bazı eksiklikler taşıyor ve bu 
Odamız tarafından da sürekli dile getiriliyor,” dedi.

Tatlı’nın ardından İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve İn-
şaat Mühendisleri Odası Eğitim Kurulu Üyesi Selim Tulumtaş söz aldı. Tulumtaş, 
“Bugün ülkemizde kaynakların akılcı kullanımına yönelik bir planlamanın olma-
dığını birçok örnekle göstermek mümkün. Üniversitelerde son zamanlarda yurt 
sorunu üzerinden yaşananlar, öğrencilerin tarikat ve cemaat yurtlarına yönlen-
dirmeleri bir yana kaynakların ne kadar kötü kullanıldığına da bir örnek olmuştur. 
Cumhurbaşkanı ülkemizde devlet yurtlarının 700 bin yatak kapasitesi olduğunu 
bu yıl 600 bin başvuru olduğunu ve bunun da 400 bininin yerleştirildiğini açıkla-
dı. Bu açıklama bile yaratılan 700 binlik yatak kapasitesinin yüzde 43’ünü oluştu-
ran 300 binlik kısmının ihtiyaç olan yerler dışında olduğunu ve kaynakların kötü 
kullanıldığının da bir itirafıdır. İnşaat mühendisliği eğitim alanındaki durumu da 
bundan farklı değildir. Bugün 34’ü vakıf toplam 127 üniversitede inşaat mühen-
disliği eğitimi verilmektedir. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurumumuzca hazırla-
narak YÖK’e gönderilen raporda, yaratılan kapasite ve artırılan kontenjanların ne 
artan nüfusla ne de inşaat alanında yaratılan istihdam ve ciro ile ilişkili olmadığı 
gösterilmiştir. YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi verilerine göre inşaat mühendisliğin-
de 2001-2021 yılları arasında yaklaşık 8900 yüksek lisans ve 1600 doktora tezi 
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onaylanmıştır ve bugün itibarıyla 963 yüksek lisans ve 169 da doktora tez hazır-
lığı devam etmektedir. Bu etkinliğin birincisi ve ikincisinde de ifade edildiği gibi 
bu tezlerin belirli bir amaç doğrultusunda hazırlanabilmesi için gerekli olduğuna 
inandığım bir koordinasyon merkezi hala bulunmamaktadır. Ülkemizde inşaat 
mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapanları bir araya getirerek fikir 
alışverişinde bulunabilecek bir platform niteliği de taşıyan bu etkinliği düzen-
leyen İMO Ankara ve İzmir Şubelerimizi kutluyorum ve katılımınız için teşekkür 
ediyor tekrar saygılar sunuyorum,” dedi.

1-2 Ekim 2021 tarihlerinde 2 paralel oturum şeklinde gerçekleştirilen 3. Yüksek 
Lisans ve Doktora Günleri’nin birinci günü; A-1 oturumu çağrılı konuşmacı TÜ-
BİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’ndan Melih Güneş’in yapmış 
olduğu “TÜBİTAK Burs ve Destekleri” sunumuyla sona erdi. Prof. Dr. Özgür Av-
şar’ın ve Öğr. Üyesi Çağlar Yalçınkaya’nın oturum başkanlığını yaptıkları A-2 ve 
B-2 Oturumlarında toplamda 10 sunum yapıldı. A-3,A-4,B-3,B-4 Oturumları ise 
akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti. Bu oturumlarda sunum yapan aka-
demisyenler: Dr. Öğr. Üyesi Kaan Kaatsız, Prof. Dr. İlker Kazaz, Prof. Dr. Özgür 
Avşar, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Yalçınkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Baykal. Baş-
kanlığını Dr. Vesile Hatun Akansel’in yaptığı A-5 Oturumu “Tecrübe Paylaşımı: 
Uluslararası Araştırmalarda Yer Almak” paneliyle son buldu.

Etkinliğin ikinci günü; moderatörlüğünü Zafercan Atacan’ın yaptığı A-6 Oturu-
mu “Tecrübe Paylaşımı: Yüksek Lisans/Doktora ve Özel Sektör” paneli ile devam 
etti. Bu oturumda panelist olarak yer alan isimler ise Dr. Taylan Ulaş Evcimen ve 
Dr.  Ali Anıl Yunatcı oldu. Prof. Dr.  Berna Unutmaz’ın ve Doç. Dr.  Elif Oğuz’un 
oturum başkanlıklarını yaptığı A-7 ve B-7 Oturumunda toplamda yedi sunum 
yapıldı. A-8 ve B-8 Oturumları ise akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti. 
Bu oturumlarda Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Ünsal Oral, Prof. Dr. Yeliz Yükselen Aksoy, 
Prof. Dr. Aynur Şensoy Şorman, Prof. Dr. Mete Köken, Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Uy-
sal, Dr. Öğr. Üyesi A. Arda Şorman yer aldı. Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan Mertol’un 
ve Prof. Dr. Özge Andiç Çakır’ın oturum başkanlıklarını yaptığı A-9 ve B-9 otu-
rumlarında toplamda 10 sunum yapıldı. Başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan 
Mertol’un yaptığı ve Prof. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan’ın da eşlik ettiği A-10 
oturumu “Geleceğin Akademisyenleri” paneliyle son buldu. Panele eşlik eden 
isimler ise Doç. Dr. Özkan Kale, Dr. Öğr. Üyesi Çağla Meral Akgül ve Öğr. Gör. 
Dr. Gülen Özkula oldu.

Etkinlik, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Proje Sorumlusu  Ozan Yıl-
maz’ın yaptığı kapanış konuşmasıyla sona erdi.
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MESLEĞİN LİMİTLERİNDE MESLEKTAŞ SOHBETLERİ
Türkiye İnşaat Mühendisliği sektöründe uzun yıllar inşaat mühendisliği yapmış, 
tanınan, bilgili ve tecrübeli; mesleğin “duayenleri” olarak tanımlanabilecek inşaat 
mühendislerinin tecrübe paylaşımını ve yılların bilgi ve tecrübesinin özünü mes-
lektaşlara aktarmayı hedefleyen bir meslek içi eğitim programı olan “Mesleğin 
Limitlerinde Meslektaş Sohbetleri” çevrimiçi olarak Dr. Taylan Ulaş Evcimen’in 
sunuculuğuyla üyelerimizle buluştu.

Söyleşilere YouTube hesabımızdan erişebilirsiniz.

Mesleğin Limitlerinde / Meslektaş Sohbetleri

Tarih Konuşmacılar

31 Mart 2020 İnş. Müh. Haşim Kılıç

28 Nisan 2020
Prof. Dr. Nuran Tokyay
Prof. Dr. Mustafa Tokyay

12 Mayıs 2020 Yük. İnş. Müh. Mustafa Toker

21 Mayıs 2020 Prof. Dr. Uğur Ersoy

09 Haziran 2020 Yük. İnş. Müh. Doğan Pekçağlıyan
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12 Ocak 2021 Yük. İnş. Müh. Semay Taneri

09 Şubat 2021
Dr. Emekli Öğretim Üyesi 

Erhan Karaesmen

10 Mart 2021 Prof. Dr. Metin Ger

13 Nisan 2021 İnş. Müh. Erman Tamur

12 Mayıs 2021 Prof. Dr. Tuğrul Tankut

28 Eylül 2021
Yük. İnş. Müh. 

Niyazi Galipoğulları
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DÜNYA İŞİ
Şubemiz tarafından her ayın üçüncü salı akşamı dünyanın değişik coğrafyaların-
da şantiyelerde, ofislerde çalışan mühendislerin hem mesleki hem sosyal dene-
yimlerinin paylaşıldığı “Dünya İşi” çevrimiçi söyleşi programı İMO Ankara Şubesi 
Proje Yöneticisi Buket Çelik’in moderatörlüğüyle üyelerimizle buluştu.

Söyleşilere YouTube hesabımızdan erişebilirsiniz.

Dünya İşi

Tarih Ülke Konuşmacılar

20 Ekim 2020 Kiev-Rusya İnş. Müh. Mustafa Akyunak

17 Kasım 2020 Katar İnş. Müh. Barış Emek Ergin

15 Aralık 2020 Orta Doğu İnş. Müh. Merih Özcan

19 Ocak 2021 Kanada İnş. Müh. Avşar Çelik
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16 Şubat 2021 Suudi Arabistan Çevre Müh. Ayhan Kızılateş

16 Mart 2021 ADB Kaliforniya İnş. Müh. Celal Kırandağ

20 Nisan 2021 Afganistan İnş. Müh. Feryal Bekdik

18 Mayıs 2021 ADB New York
Yük. İnş. Müh. 
Seda Gökyer Erbis

19 Ekim 2021 Tanzanya İnş. Müh. Özcan Demirtaş

18 Ocak 2022 Kırgızistan Yük. İnş. Müh. Attila Ataç
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SALGIN GÜNLERİNDE BİREYİN VE 
TOPLUMUN SAĞLIĞI; DAYANIŞMA YAŞATIR 

ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

İMO Ankara Şubesi tarafından 
25 Nisan 2020 tarihinde “Salgın 
Günlerinde Bireyin ve Toplumun 
Sağlığı; Dayanışma Yaşatır” 
çevrimiçi söyleşisi (WEBINAR) 
düzenlendi. İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Özer Ak-
kuş’un açılış konuşmasıyla baş-
layan semineri 40 üyemiz canlı 
olarak takip etti. Üyelerimizin 
aktif katılımıyla gerçekleşen 
çevrimiçi söyleşisinin teknik 
ilerleyişi hakkındaki bilgiyi İMO 
Ankara Şubesi Araştırma Gö-
revlisi Ozan Yılmaz verdi. 

Prof. Dr. Selçuk Candansayar’ın katıldığı söyleşide COVİD 19 salgının toplum ve 
birey özelinde nasıl bir etkisinin olduğu ve bununla nasıl başa çıkılabileceği, bu 
günlerde dayanışmanın önemi, şantiyelerde COVİD 19’un yayılma ihtimali, dok-
torların ve mühendislerin proterleşmesi, pandemi sürecinde işsizlik vb. konular 
konuşuldu. Konuşmasına COVİD 19’un ilk yayılım sürecine değinerek başlayan 
Candansayar, “Ekranlarda rakamlar dönüp duruyor. Hepimiz elimizde olmadan 
19.30’da ekranın başına geçip bir tür açılan sandık sayısı gibi günün rakamlarını 
öğrenmeye çalışıyoruz ve o rakamlar üzerinden de yapılan yorumlara maruz ka-
lıyoruz. Şu arttı, bu azaldı gibi. Sayılardaki değişimle biz salgınla olan mücade-
lenin yapıldığı fikrine kapılıyoruz. Bizden beklenen tek şey de edilgen bir şekilde 
evimizde oturmak. Üçlü bir sarmal arasına sıkıştık; bir rakamları takip edelim, 
iki edilgen bir şekilde evimizde kalalım, üç kendimizi koruyalım. Tam da otoriter 
yönetimlerin arayıp da bulamadığı bir şey oldu,” dedi. Üretimin sürdürülebildi-
ği kadar sürdürülmeye çalışılırken öteki taraftan ruh sağlığını korumaya çalışan 
toplumun tümünün edilgen bir biçimde kendi bireyselliklerine dönüp gelen açık-
lamaları beklemeye başlandığını belirten Candansayar, “Oysa salgınla mücadele; 
öncesi, salgın anı ve sonrası olmak üzere her bir bireyin etkin, aktif olarak katıl-
ması gereken bir mücadeledir,” dedi.

Yaklaşık 90 dakika süren çevrimiçi seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Bu söyleşiye aşağıdaki karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.
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1 MAYIS VE MESLEKTAŞLARIMIZIN ÇALIŞMA HAYATI 
ÜZERİNE ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 01 Mayıs 2020 Cuma günü “1 
Mayıs ve Meslektaşlarımızın Çalışma Hayatı Üzerine’’ Çevrimiçi Söyleşisi düzen-
lendi. İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Özer Akkuş’un açılış konuşma-
sıyla başlayan semineri 95 üyemiz canlı olarak takip etti. Hem zoom uygulaması 
hem de YouTube üzerinden yapılan çevrimiçi söyleşisinin teknik ilerleyişi hakkın-
daki bilgiyi İMO Ankara Şubesi Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz verdi.

Açılış konuşmasını yapan İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Özer Akkuş, 
“1 Mayıs’ı ilk defa salgın dolayısı ile sokaklarda kutlayamıyoruz. Salgının ekono-
mik ve sosyal olarak yarattığı sonuçlardan da en çok emekçilerin etkilendiğini 
hepimiz biliyoruz. Emekçilere işsizlik, düşük ücretler, güvencesizlik olarak salgın 
tekrar döndü. Sokaklarda olamamak emeğe değer veren, emeğin kutsal olduğu-
nu düşünen, demokrasiye değer veren insanlar için de bir kırgınlık da yaratıyor. 
TÜİK’in 2019 Ekim ayı araştırmasına göre ülkemizde 33 milyon çalışan insan var. 
Ancak bunların 10 milyonu yani %30’u kayıt dışı çalışıyor. İşçi statüsünde çalı-
şan insanların sadece %13’ü sendikalı çalışıyor. Geçen yıl iş cinayetlerinde yaşamı 
kaybeden insan sayısı en az 1730 civarlarında. Bu tablo ülkemizdeki emeğin so-
runlarını ve güncel durumunu gösteriyor. Bir taraftan güvencesizlik, bir taraftan 
tedbirsizlik, bir taraftan da kaderine terk edilmişlik söz konusu. Meslektaşları-
mızın sorunları üzerinden de 1 Mayıs’ı değerlendirdim. İMO Ankara Şubesi’nin 
yapmış olduğu Üye Profil Çalışması var. 2012’de ve 2020 yıllarında yayımlandı. 
2012 yılında mesleğimizdeki işsizlik %5,6 civarlarındayken bugün %18,7’lere çık-
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mış durumda. 2012 yılında 800-1500 dolar arasında ücret alan meslektaş sayımız 
%40’larda iken bugün%28’lere düşmüş durumda. Belki de en vahimi 800 do-
lardan az ücret alan meslektaşlarımızın sayısı 2012 yılında %12 iken bugün %51. 
İnanılmaz bir yoksullaşma, ücretlerde düşüş ve işsizlikte de artış var,” dedi. 

İnşaat Mühendisleri Odası eski başkanlarından İnş. Müh. Taner Yüzgeç ve Yük. 
İnş. Müh. Arif Merdol’un katılımcı olduğu söyleşide hem emeğin gündemi hem 
de ücretli çalışan meslektaşlarımızın sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldı. 
Meslektaşlarımızın güncel durumlarını ve bugünkü yaşanılan işsizlik, düşük üc-
retler vs. gibi sorunların tarihsel sebepleri ve çözümleri üzerine değerlendirmeler 
yapıldı.

İlk sözü alan Arif Merdol TMMOB’nin kuruluş sürecine ve amacına değinerek 
konuşmasına başladı. 80’lerden sonra Odalara yapılan baskılara vurgu yapan 
Merdol, “Oda hep emeği savundu, Oda para babalarını savunmadı. Oda hep ya-
ratıcıları savundu, iyi mühendisleri ve haklarını savundu. 80’lerden 90’lara kadar 
kamuda kanama durmadı. Politika olarak yerleştirilen özellikle Özal döneminde 
86’dan sonra dışa açılmakla birlikte yabancı müşavir ve mühendisler Türkiye’de 
fink atmaya başladılar. Çünkü kredi hakları açılmıştı. Kredi kullanarak iş yapmak 
kolaydı, sonucu kötü olsa bile. O türlü enstrümanları kullanarak Türkiye’de açılım 
yaptıklarını zannettiler. Sonradan o çok pahalıya patladı. Bankaların kaynakları-
nın kalmadığını, bankaların iflasa gittiğini gördüğümüz dönemler yaşadık. Bunlar 
hep yanlış politikalardı. Gösteriş merakı olan yapıların dışında yapıların yapılma-
masıyla olmuştu. Otoyollar sevdası başlamıştı. Otoyollar o zamanlar inanılmaz 
derece pahalıydı. … O gösteriş bugüne kadar da devam etti. Kapasiteyi bulama-
yan köprülerin yapılmasıyla, kapasite dışı işlerle, uzun uzun binalarla, çalışmayan 
AVM’lerle devam etti,” dedi.

Merdol’dan sonra sözü Taner Yüzgeç aldı. 1 Mayıs’ın ve emek mücadelesinin öne-
mine değinen Yüzgeç mücadele olmaksızın kazanımın da olmayacağını belirtti. 
Yüzgeç, “Siyasal iktidarın mevzuları ele alışı altyapısında neoliberal politikaların 
zemini doğrultusunda gelişmekte. Ama her daim bir “master key”i bulunmakta. 
Koşullar ne olursa olsun bunu fırsata çevir, kara çevir. Bugün pandemi ile müca-
dele ile depreme karşı hazırlık üç aşağı beş yukarı siyasal iktidar nezdinde aynı. 
Pandemiye bugün nasıl bakıyorlarsa depreme de öyle bakıyorlar, diğer doğal 
afetlere de öyle bakıyorlar. Pandeminin gelişimi Çin’den çıkışı, İtalya’ya gidişi, 
İspanya’ya yayılışı, İngiltere’deki durumu gün be gün milyonların gözü önünde 
gelişti. Mart ortasında bizde ilk vaka ve ilk ölüm tespit edilinceye kadar bize bir 
şey olmaz havası çerçevesinde bir süreç yürütüldü. Ondan sonra kamuoyunun 
tepkilerine ve gelişmelere göre çeşitli önlemler alınmaya başladı. Mantık hep şu, 
bir şey olsun ondan sonra önlemini alalım. … Tüm alanlarda neoliberal düzen 
bize yüzünün aynı olduğunu her yerde kar-zarar hesabıyla hareket ettiğini gös-
termekte,” dedi.

Yaklaşık 150 dakika süren çevrimiçi söyleşi soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Bu söyleşiye aşağıdaki karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.
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DİPLOMALI İŞSİZLİĞİ ÜZERİNE 
ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ

İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri kapsamında İMO Ankara Şubesi tarafın-
dan 23 Aralık 2021 Perşembe günü “Diplomalı İşsizliği Üzerine” çevrimiçi söy-
leşisi yapıldı.

Söyleşi İMO Ankara Şubesi Şube Sekreteri Mahir Kaygusuz’un açılış konuşmasıy-
la başladı. Açılış konuşmasının ardından Kaygusuz sözü Dr. Esra Kaya Erdoğan 
ve İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş’a verdi.

Söyleşide, “işsizlik kavramını derinlemesine inceleyen Dr. Esra Kaya Erdoğan`ın 
“Bayağı Kalabalığız” kitabı, diplomalı işsizliği, üniversiteli işsizliği, inşaat mühen-
disliği mezunlarının işsizlik sorunu ve işsizliğin toplumsal, politik etkileri, örgüt-
lenmenin ve dayanışmanın önemi” üzerine konuşuldu.

Söyleşi soru cevap bölümüyle sona erdi.

Bu söyleşiye aşağıdaki karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN 

TEORİK, PRATİK VE AHLAKİ SORUNLAR 
ÇEVRİMİÇİ FORUMU DÜZENLENDİ

Pandemi sürecinde zorunlu olarak değişen İnşaat Mühendisliği Eğitimi süreç-
lerini, sorunları ve çözüm önerileriyle birlikte değerlendirmek üzere İnşaat Mü-
hendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 8 Eylül 2020 Salı günü Pandemi Dö-
neminde Uzaktan İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Karşılaşılan Teorik, Pratik ve 
Ahlaki Sorunlar” çevrimiçi forumu düzenlendi.

Dr. Taylan Ulaş Evcimen’in moderatörlüğünü yaptığı foruma Eskişehir Teknik 
Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversi-
tesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
akademisyenleri, İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Okan Çağrı Bozkurt, 
İMO Ankara Şubesi Meslek İçi Eğitim Komisyonu Üyesi Koray Kadaş, İMO Ankara 
Şubesi Şube Sekreteri Mahir Kaygusuz, Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz katıldı.

2 bölümden oluşan forumun birinci bölümünde akademisyenlerin pandemi sü-
recinde yaşanan idari, teknik, ahlaki sorunlar, öğrenci-akademisyen ilişkileri de-
ğerlendirildi. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimde yaşanan eşitsizlikler, ölçme 
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değerlendirme sistemi, üniversitelerin kullandığı farklı uygulamalar, tahtada ders 
anlatan hocaların aşırı yoğun ders notu hazırlamaya yoğunlaşması, ekonomik 
kriz nedeniyle öğrencilerdeki motivasyonsuzluk ve öğrencilerin öğrenme yerine 
sınıf ve ders geçme odaklı olması konuları üzerinde duruldu.

Forumun ikinci bölümünde önümüzdeki süreç için olası çözüm önerileri görüşü-
lerek uzaktan eğitimin verimliliği, ölçme-değerlendirme süreci ve önümüzdeki 
süreç için olası çözüm önerileri konuşuldu.



75

FORUMLAR

UZAKTAN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE 
YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR ÇEVRİMİÇİ FORUMU 

DÜZENLENDİ

Pandemi sürecinde zorunlu olarak değişen inşaat mühendisliği eğitimi süreçleri-
ni ve sorunlarını değerlendirmek üzere İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube-
si tarafından genç-İMO öğrencilerinin katılımıyla 12 Ekim 2020 Pazartesi günü 
“Uzaktan İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Yaşadığımız Sorunlar” çevrimiçi forumu 
düzenlendi.

İlki farklı üniversitelerden öğretim görevlileri ile yapılan “Pandemi Döneminde 
İnşaat Mühendisliği Eğitimi Forumu”nun ikincisi, genç-İMO öğrencileri ile yapıldı. 
Foruma İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Okan Çağrı Bozkurt, Orhan 
Şenol, Güral Güven, Saim Kaymak, Atakan Yasin Atan, İMO Ankara Şubesi Mes-
lek İçi Eğitim Komisyonu Üyesi Taylan Ulaş Evcimen, İMO Ankara Şubesi Şube 
Sekreteri Mahir Kaygusuz, Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz katıldı.

Forumda pandemi dönemi uzaktan eğitim süreci, bu süreçte yaşanan sorunlar, 
teknik aksaklıklar, mesleğe bakış açısı, eğitim eşitliği, motivasyon, verimlilik ko-
nuları görüşüldü.
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ŞUBE BİNAMIZ VE İMO ANKARA KENT 
KÜTÜPHANEMİZ YENİLENDİ
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ŞANTİYE ŞEFLİĞİ TAM ZAMANLI BİR GÖREVDİR,  
BİRDEN FAZLA ŞANTİYEDE YAPILAMAZ!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde “Her Şan-
tiyeye Bir Şef!” kampanyası kapsamında “Şantiye Şefliği Tam Zamanlı Bir Gö-
revdir,  Birden Fazla Şantiyede Yapılamaz!” başlıklı basın açıklaması yapıldı. Tüm 
Şube ve Temsilcilikler’de eşzamanlı yapılan açıklama YouTube ve diğer sosyal 
medya hesapları üzerinden canlı olarak yayımlandı.

Açıklamada, “Can güvenliği için asli bir çalışma alanı olan şantiye şefliğinin, bir 
deprem ülkesinde hepimizin gözü önünde ve ilgili her kurum ve kuruluşun bilgisi 
dahilinde sadece kağıt üzerinde kalması ülkemiz için bir utanç kaynağıdır. Bu 
durum depremle yaşamaya zorunlu olan ülkemizde bizzat can güvenliğimiz açı-
sından tehdit oluşturmaktadır,” denildi.

Açıklamanın tamamı:

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ TAM ZAMANLI BİR GÖREVDİR,  
BİRDEN FAZLA ŞANTİYEDE YAPILAMAZ!

Bilindiği üzere şantiye şefliği; yapı üretimi veya mimarlık-mühendislik hizmeti 
gerektiren herhangi bir imalatın plan, proje, resim ve hesaplarına, fen ve sanat 
kurallarına, genel şantiye organizasyonu işlerine dair teknik mevzuata uygun ola-
rak yürütülme ve denetlenme işidir. Şantiye şefinin önemli görevleri bulunmak-
tadır; bunlardan ilki yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa 
edilmesi ikincisi inşaatın iş ve işlemlerinin planlanması, sevk ve idaresi, üçüncüsü 
iş güvenliğinin sağlanması işçi sağlığının gözetilmesidir. 

Açıkça görüldüğü gibi, topraklarının yüzde 93’ü aktif deprem kuşağı üzerinde 
bulunan Türkiye’de, güvenli yapı üretimi ve deprem nedeniyle oluşacak zararla-
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rın asgariye indirilebilmesi için şantiye şefliği anahtar konumunda yer almaktadır. 

Şantiye şefliğinin bir başka kilit rolü şantiye alanında işçi sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanmasıyla ilgilidir. Ne acıdır ki ülkemiz yıllardır işçi ölümlerinde Avrupa bi-
rinciliğini ve dünya üçüncülüğünü bırakmamaktadır. Bu işçi ölümlerinin büyük 
çoğunluğunun inşaat sektöründe yaşandığı herkesin malumudur. Dolayısıyla, iş 
kazalarına karşı alınacak önlemlerde müteahhitlerin sorumluluklarını yerine ge-
tirmesinin yanı sıra, şantiye şefliğinin yetkin kişilerce yürütülmesi hayati önem-
dedir. 

Yapı üretim sürecinde bu denli önemli bir görev olan şantiye şefliği, gerek mev-
zuatta yer alan, gerekse uygulamada yaşanan eksiklikler ve yanlışlıklar nedeniyle 
çözümün değil sorunun bir parçası haline getirilmiş, ivedilikle çözüm bekleyen 
bir alandır.

Şantiye şefinin, taşıdığı sorumluluk ve şantiye alanında yüklendiği görevin kap-
samı dikkate alındığında şantiyeden hiç ayrılmaması gereken bir görev olması 
gerekir. Bir mühendisin mevzuatta izin verildiği gibi, 30.000 m2`ye kadar 5 ayrı 
işin şantiye şefliğini yapma şansı yoktur. Üstelik ilgili mevzuata göre, yapım işinin 
tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde yapı inşaat alanı sınırı 
uygulanmamaktadır. Bu koşullarda, nitelikli bir yapım hizmeti sunmak olanaksız 
hale gelmiştir, gelmektedir.

Şantiye şefliği ile ilgili hazırlamış olduğumuz durum raporunda açıkça görülebi-
leceği üzere yapı üretim sürecinin yöneticisi pozisyonunda olan şantiye şefliği 
alanı son derece kontrolsüz ve sorunludur. Mevcut durumda işin niteliği ile hiçbir 
ilgisi olmayan meslek gruplarının keyfi olarak şantiye şefliği görevini üstlenebil-
diği, hatta belirli bir kesimin şantiye şefliği görevini yürütecek meslek grubundan 
olup olmadığı dahi anlaşılamamaktadır. Elde edilen verilerden; Şantiye Şefleri 
Hakkında Yönetmeliğin 6’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan ve şanti-
ye şefinin görevlendirilmesinde “yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ile özel 
ihtisas gerektirip gerektirmediği ve ilgili imalatların oranının” dikkate alınması 
gerektiğini bildiren hükmün varlığına rağmen, şantiye şefliğinin görevlendirilme-
sinde idarelerin keyfi davrandığı tespit edilmiştir.

Raporda daha ayrıntılı karşılaştırmalı tablolarla görülebileceği gibi 2020 yılına ait 
yapı ruhsatı verilerine göre, toplam ruhsatlar içerisinde inşaat mühendisi üyeleri-
mizin üstlendikleri şantiye şefliği oranı yüzde 45,8’dir. Oysa, elektrik tesisatı, me-
kanik tesisat, restorasyon ve elektrik ile mekanik tesisata ilişkin tadilat ruhsatları 
dışındaki yapı ruhsatlarında şantiye şefi olarak görevlendirilmesi gereken meslek 
grupları ilgili yönetmelikte tarif edilmektedir. 

Yine söz konusu rapor ve deneyimlerimiz imzacılık diye tarif ettiğimiz, sadece 
resmi işlemlerde görünsün diye kâğıt üstünde kalan şantiye şefliğinin ne kadar 
yaygın olduğunu göstermektedir. Can güvenliği için asli bir çalışma alanı olan 
şantiye şefliğinin, bir deprem ülkesinde hepimizin gözü önünde ve ilgili her ku-
rum ve kuruluşun bilgisi dahilinde sadece kağıt üzerinde kalması ülkemiz için bir 
utanç kaynağıdır. Bu durum depremle yaşamaya zorunlu olan ülkemizde bizzat 
can güvenliğimiz açısından tehdit oluşturmaktadır.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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Sorunun çözümü için:

•	 İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı 
olarak görevlendirilmelidir.

•	 Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusunun, niteliğinin, bü-
yüklüğünün ve ilgili imalatların oranının dikkate alınması, keyfi uygulamala-
rın sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

•	 Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir 
görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen 
eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır. 

•	 Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önünü ge-
çilmesi için şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi istenmelidir.

•	 Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin 
altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır.

Odamız, şantiye şeflerinin gelişimi için mesleki eğitimleri ve gerekli belgelen-
dirmeleri yapmaya hazır, üzerine düşen görevleri yerine getirebilecek altyapıya, 
kadro yapısına ve tecrübeye sahiptir.

Tüm meslektaşlarımızı, mesleğimizi ve haklarımızı sahiplenmeye, ilgili idareleri 
de uyarılarımızı dikkate alarak önerilerimizi hayata geçirmeye, halkın can ve mal 
güvenliğini ilgilendiren böylesi önemli bir konuda ivedilikle Odamızla birlikte ha-
reket etmeye davet ediyoruz.

   TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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İMO ANKARA ŞUBESİ “1 ŞANTİYE 1 ŞEF” 
KAMPANYASI 3. TOPLANTISI YAPILDI

İMO Ankara Şubesi  “1 Şantiye 1  Şef”  kampanyası 3. toplantısı 17 Mart 2021 
tarihinde İMO Ankara Şubesi Temsilcilikleriyle çevrimiçi yapıldı. Toplantıda, 
“1 Şantiye 1 Şef Kampanyası” ve kampanya doğrultusunda atılacak adımlarla 
ilgili bilgilendirme yapıldı. Temsilcilerimiz tarafından yerelde yaşanılan 
sorunlar aktarıldı, yaşanan sorunların çözümleri için yapılabilecek uygulamalar 
değerlendirilerek meslektaşlarımızın sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Toplantıya; İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve Temsilciliklerden birer temsilci 
katıldı.

“NEDEN 1 ŞANTİYE NEDEN 1?” 
KAMPANYA TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın başlattığı ‘’Her Şantiyeye Bir Şef’’ kam-
panyası çerçevesinde İMO Ankara Şubesi tarafından 9 Mart 2021 Salı günü genç 
inşaat mühendisleriyle çevrimiçi kampanya tanıtım toplantısı yapıldı.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Şenol tarafından kampanya sü-
reci ve detaylarıyla ilgili yapılan sunumun ardından kampanyayla ilgili soru-ce-
vap kısmına geçildi. Soru-cevap kısmında üyelerden gelen sorular yanıtlandı ve 
kampanyanın detayları, ilerleyiş süreci ve öneriler üzerine fikir alışverişinde bu-
lunuldu.

Son olarak kampanyanın başarıya ulaşması için tüm üyelerimizin katkısına ihti-
yaç olduğu vurgulandı.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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İMOT TARAFINDAN “HER ŞANTİYEYE BİR ŞEF!”
ADLI SKEÇ HAZIRLANDI

İMO Ankara Şubesi Tiyatro topluluğu tarafından hazırlanan “Her Şantiyeye Bir 
Şef!” isimli skeç sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı. Yönetmenliğini tiyat-
ro topluluğunun hocası Oksal Güracar’ın yaptığı skeçte meslektaşımız İbrahim 
Kaan Billur rol aldı.

Birden fazla şantiyede şantiye şefliği yapan meslektaşlarımızın sorunlarını traji-
komik bir dille aktaran skeç sosyal medya kanallarında da ilgiyle karşılandı.

İMOT, 2018 yılında İMO Ankara Şubesi bünyesinde kurulmuş olup 11 üyemizin 
katılımıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar “Parasız Yaşamak 
Pahalı” “Çehov`dan Seçmeler” ve “Başarımı Karılarıma Borçluyum” oyunlarını 
sergileyen topluluğumuz aynı zamanda YouTube kanalımızda yayınlanan “Bizim 
Apartman” online tiyatro oyunu, “Başka Soru Var mı Sami?” ve “Sami İş görüş-
mesine Gidiyor” skeçlerini de hazırlamıştır.
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ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞE 
İLİŞKİN ÖNERİLER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Odamız ile TMMOB ve 
bağlı Odaların katkılarıyla 
hazırlanan,  Şantiye Şefle-
ri Hakkında Yönetmelikte 
yapılması gereken deği-
şikliklere  ilişkin önerile-
rimizi içeren çalışma 25 
Ekim 2021 tarihinde Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı 
Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü’ne gönderildi.

TMMOB İnşaat Mühendis-
leri Odası tarafından geç-
tiğimiz Mart ayında Şan-
tiye Şefliği hakkında bir 
kampanya düzenlenmişti. 
Meslektaşlarımızın büyük 
destek verdiği kampanya-
nın sonunda Odamız tara-
fından 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte yapılması gereken değişiklikler, bir-
liğimizle ve kamuoyuyla paylaşıldı. TMMOB ve bağlı odaların katkılarıyla hazırla-
nan değişiklik taslağının son hali Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

Odamız, söz konusu yönetmelik değişikliğinin sonuna kadar takipçisi olmaya de-
vam edecektir. 

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte yapılması gereken değişiklik taslağına 
erişmek için karekodu okutunuz.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE GİRİŞ İÇİN 
BELİRLENEN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALAMASI 

50.000 OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİDİR

Ülkemizdeki birçok gencin bü-
yük bir heyecanla beklediği 
2020 yılının Yüksek Öğrenim 
Kurumlar Sınavı (YKS) 27-28 
Haziran 2020 tarihlerinde ger-
çekleşecektir. Sınava katılacak 
gençlerimize geleceklerine dair 
kurdukları tüm hayallerin ger-
çekleşmesi dileğiyle başarılar 
dileriz. 

ÖSYM tarafından oluşturulan 
2020-YKS Sınav Kitapçığındaki 
Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Prog-
ramlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası tablosunda (Tablo_1G) mes-
leğimiz olan İnşaat Mühendisliği programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı 
sıralamasının en düşük 300.000 olarak belirlendiği görülmektedir.  

Odamızın ve Şubelerimizin, üyelerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını ölçmek 
için yaptığı araştırmalarda son dönemlerde oldukça vahim sonuçlarla karşılaşıl-
mıştır. Zaten kamuoyunun da malumu olduğu gibi meslek itibarımız son yıllarda 
epeyce zedelenmiş, özel istihdam bürosu işlevi gören internet siteleri vb. plat-
formlarda yer alan iş ilanlarında izahı mümkün olamayan söylemler kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu sebeple meselemizin muhatabı olan her kurum, kuruluş ve ki-
şiye inşaat mühendisliğin ne olduğunu tekrar hatırlatma ve toplumsal yarar ve 
gelişmenin ana unsurlarından birisi olan mesleğimizin korunabilmesi için acilen 
alınması gereken bazı önlemleri bütün kamuoyu ile paylaşma zorunluluğumuz 
ortaya çıkmıştır. 

İnşaat Mühendisliği medeniyetleri var eden bir meslektir; medeniyetleri görünür 
kılar. İnşa edilen yapılar medeniyetlerin izdüşümünü yansıtmakta ve beraberin-
de gelişmişliğinin göstergesi sayılmaktadır. Kültürel, sosyal, ekonomik ve benzeri 
özellikler nasıl ki medeniyetlerin soyut yanını ifade ediyorsa, köprüler, yollar, bi-
nalar, barajlar da somut yanına işaret etmektedir. 

İnşaat mühendisliği mesleği neyi inşa eder sorusunun yanıtı tam da bu noktada 
somut hale geçmektedir. İnşaat mühendisliği tarihin yapıcıları arasındadır; in-
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sanlığın gelişimine sunduğu katkı tartışılamazdır. Basit tasarıma sahip ve ilkel 
sayılabilecek aletlerle inşa edilen yapılardan, gelişmiş teknolojinin kullanıldığı 
hayallerin bile sınırını zorlayacak nitelikteki yapılara geçiş, inşaat mühendisliğinin 
kat ettiği aşamaları göstermekle yetinmemekte, aynı zamanda insanının tarihsel 
gelişimini, farklılaşan ihtiyaçları, toplumların değişen hassasiyetlerini resmet-
mektedir. 

İnşaat mühendisliğinin seyri doğa olaylarından korunmakla başlamış, günümüz-
de ise neredeyse doğaya hükmedecek bir niteliğe bürünmüştür. İnşaat mühen-
disliği uygulamaları, doğa olayları ile doğal afetler arasındaki çelişkiyi, insanın 
güvenliği ve rahatının sağlanması hedefiyle çözüme kavuşturmuştur. Kazanan 
insan ve inşaat mühendisliği olmuştur. 

İnşaat mühendisliğinin kadim çağlardan geleceğe kurduğu köprü, mesleğimizin 
sıradanlaştırılmasının, önemsizleştirilmesinin, insani özelliklerinden kopartılarak 
mekanikleştirilmesinin, toplumsal yarar ilkesinden uzaklaştırılmasının mümkün 
olmayacağını simgelemektedir.   

Ancak bugün ülkemizde inşaat mühendislerinin geldikleri nokta hayli düşündü-
rücüdür. Maalesef karar vericiler tarafından inşaat mühendisliği ara eleman sta-
tüsüne getirilmeye çalışılmakta, aleni bir şekilde de bu niyet en yetkili ağızlardan 
ifade edilmektedir. Elbette niyet inşaat mühendisinin ara eleman olarak kabul 
görmesini sağlamak olunca kariyer sitelerinde şoförlük de yapabilecek inşaat 
mühendisi ilanları ile karşılaşılmakta, iş bulamayan inşaat mühendislerinin mar-
ketlerde kasiyerlik yapmak gibi işlerde çalıştıkları gözlemlenmektedir.    

Bu bakış açısının eğitim sistemine yansıması olarak, üniversitelerde inşaat mü-
hendisliği kontenjanı 2019-2020 eğitim döneminde 12370 bulmuş, başarı sıra-
lamasına göre tercih edilebilme seviyesi 300.000`e kadar gerilemiştir.2019 yılı 
yerleştirmeler incelendiğinde, kontenjanların %60`ı dolmuş, yerleştirilenlerin 
yaklaşık % 75‘inin 250.000-300.000 başarı sıralamasında bulunduğu görülmüş-
tür. 

Dünyadaki gelişim süreci; sanayi toplumu evresini, teknoloji toplumu evresini ge-
ride bırakıp bilgi toplumu evresini tekamül ettirirken böylesine geriyi hedeflemiş 
bir perspektif ile eğitim dizayn etmek köle toplum yaratmaktan başka bir anlam 
taşımamaktadır.

Hal böyle olunca YÖK uygulamalarının anlamı da ortaya çıkmaktadır. Bugün “ara 
eleman” sorunu ülkemiz için yok sayılamayacak kadar önemlidir. Ancak YÖK`ün 
bu duruma bulduğu çözüm yukarıda bahsedilen eğilimin yansımasıdır. Yani mü-
hendisliğin ara elemana dönüştürülmesinden başka bir şey değildir.

Mühendislik eğitiminin pozitif bilimlere yatkınlığı olan ve hevesli kişiler tarafın-
dan alınabilecek bir formasyon meselesi olduğu, mevcut bölümlerin bile pek ço-

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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ğunun bu formasyonu öğrencilerine kazandırmaya yeterli olmadığı bütün çıplak-
lığı ile göz önünde dururken; maalesef karar vericiler mühendislik unvanını ulufe 
niyetine dağıtma eğilimindeler.

Ancak, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini yadsımadan, inşaat mü-
hendisliğinin temel vazifesi kendisine verilen komutu harfiyen uygulamak değil, 
insanın doğayla olan çelişkisinde, bilgi ve birikimini yapı üretim sürecinde en 
aktif şekilde kullanarak yani mühendislik ürünlerinde karar verici pozisyonunda 
yer alarak insanlığın gelişimine katkıda bulunmaktır.

Bu bağlamda biz İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak acilen yeni eği-
tim döneminde İnşaat Mühendisliği bölümlerinde eğitim alınabilmesi için asgari 
başarı sırasının 50.000 olarak değiştirilmesi ve yeterli akademisyen kadrosu ve 
imkânları olmayan bölümlerin kapatılması ve kontenjanların azaltılması gerekti-
ğini Yüksek Öğretim Kuruluna hatırlatıyor, bahse konu talebimiz için kararlı bir 
şekilde mücadele edeceğimizi bütün kamuoyuna duyuruyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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TEŞEKKÜRLER

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı Şubeler tarafından 2020 Haziran 
ayında “İnşaat Mühendisliği Programları Asgari Başarı Sıralaması 50.000 Olsun. 
Kontenjanlar Azaltılsın.” başlığıyla bir imza kampanyası düzenlendi.

Kampanyada “acilen yeni eğitim döneminde İnşaat Mühendisliği bölümlerinde 
eğitim alınabilmesi için asgari başarı sırasının 50.000 olarak değiştirilmesi ve ye-
terli akademisyen kadrosu ve imkânları olmayan bölümlerin kapatılması ve kon-
tenjanların azaltılması gerektiği” belirtilerek Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) 
yönelik bir imza kampanyası başlatıldı. http://baraj50000kontenjanlarazaltilsin.
org/ web sitesinde yaklaşık iki hafta boyunca devam eden kampanya boyunca 
26.439 imza toplandı.

Kampanyamıza destek olan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR

SESİMİZİ DUYAN YÖK MÜ NİTELİKLİ 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ İSTİYORUZ!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’na bağlı Şubeler tarafından 2020 Haziran 
ayında “İnşaat Mühendisliği Programları Asgari Başarı Sıralaması 50.000 Olsun. 
Kontenjanlar Azaltılsın.” başlığıyla bir imza kampanyası düzenlendi.  Kampanya-
da “acilen yeni eğitim-öğretim yılında İnşaat Mühendisliği bölümlerine öğren-
ci alınabilmesi için asgari başarı sıralamasının 50.000 olarak değiştirilmesinin, 
akademisyen kadrosu ve imkânları yeterli olmayan bölümlerin kapatılmasının ve 
kontenjanların azaltılmasının gerekliliği” belirtilerek Yüksek Öğretim Kurulu’na 
(YÖK) iletilmek üzere kampanya web sitesinde yaklaşık iki hafta içinde 26.439 
imza toplandı.

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılan üniversite sınavının ardından YÖK 2020-
2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim kontenjanlarını açıkladı. İlan edilen kon-
tenjanlara bakıldığında İnşaat Mühendisliği bölümü kontenjanlarının 12.070’ten 
8.271’e düşürüldüğü görülmektedir.

Ancak bu adım İnşaat Mühendisliği eğitiminde ısrarla vurgulamaya çalıştığımız 
yapısal sorunların kavranarak bu sorunlara çözüm üretilmesine yönelik değildir. 
Çünkü zaten geçen sene devlet üniversitelerinin % 67’sinde kontenjanlar dolma-
mıştır ve bu sene açıklanan kontenjanlar geçen seneki doluluğun yine üzerinde-
dir. İnşaat Mühendisliği programlarında 300.000 olan başarı sıralamasında ise 
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Öte yandan; ülkede altyapı yatırımlarının iyice daraldığı, mühendislerin karar ver-
me sürecinden uzaklaştırıldığı, yetki ve sorumluluklarının her geçen gün daha da 
belirsiz hale getirildiği, inşaat mühendisleri meslektaşlarımızın genç, tecrübeli 
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fark etmeksizin yoğun bir işsizlik baskısı altında olduğu bu dönemde; YÖK’ün 
kontenjanları nispi olarak azaltması ve başarı sınırlaması getirmemesi yaşadığı-
mız sorunları çözmeyecektir. Bu yaklaşım sektöre ucuz mühendislik emeği sun-
manın ötesinde bir anlam taşımamaktadır.

Kampanyamızda da belirttiğimiz gibi deprem ülkesi olduğumuzu ve depremler-
de yaşadığımız acı bilançoları da düşündüğümüzde İnşaat Mühendisliği mesleği 
tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık meslekleri kadar önemlidir. Mesleğimiz konut, 
okul, hastane, hizmet yapıları, sanayi yapıları, ulaşım yapıları, enerji yapıları, şe-
hir alt yapıları gibi medeniyeti oluşturan her türlü yapının inşasını ve geleceğe 
güvenle aktarılmasını sağlayan bir meslektir. Etki alanı açısından başarı sırala-
ma sınırı getirilen diğer meslekler kadar kritik ve riskli bir meslektir. Bu nedenle 
nitelikli inşaat mühendisliği eğitimi için talep ettiğimiz başarı sırası sınırlaması 
getirilmesi, kontenjanların azaltılması ve nitelikli eğitim kriterlerini sağlayamayan 
programların kapatılması talebimiz Yüksek Öğretim Kurulu tarafından dikkate 
alınmalıdır.

Ülkemizde yıkıcı depremlerin neden olduğu can ve mal kayıplarının azaltılacağı 
güvenli yapı, güvenli yaşam ortamını sağlayacak olan nitelikli İnşaat Mühendis-
liği eğitimi için YÖK, aldığı bu yanlış kararlardan dönmelidir. Eğitim programları 
ile ilgili kararlar hiçbir bilimsel çalışmaya, planlamaya dayanmadan alınmaktadır. 
Bunun yerine yıllardır İnşaat Mühendisliği Eğitimi konusunda çalıştaylar ve sem-
pozyumlar düzenleyen, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporları yayımlayan 
İnşaat Mühendisleri Odası’nın görüşleri dikkate alınmalıdır.

Bir kez daha vurguluyoruz: Kontenjanlarda nispi azalma değil; bilimsel olarak 
planlanan, nitelikli İnşaat Mühendisliği eğitimi talep ediyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR

İMZA KAMPANYASI:
BARAJ 50000 OLSUN KONTENJANLAR AZALTILSIN!

İnşaat Mühendisliği Program-
larına Yerleştirme İşlemlerinde 
Asgari Başarı Sıralaması 50.000 
Olsun Kontenjanlar Azaltılsın.

İnşaat Mühendisliği eğitiminde 
yaşanan sorunlara dair Oda-
mızın ve Şubelerimizin bugüne 
kadar gerçekleştirmiş olduğu 
eğitim sempozyumlarının, çalış-
tayların sonuç raporları, İnşaat 
Mühendisliği Bölüm Başkan’ları 
ile yapılan değerlendirmeler ilgili 
kurumlarca dikkate alınmamış, gerçekleştirilen görüşmelerde istenilen sonuç alı-
namamıştır.

ÖSYM tarafından oluşturulan 2020-YKS Sınav Kitapçığındaki Hukuk, Mimarlık, 
Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Programlarına Başvura-
bilmek İçin En Düşük Başarı Sırası tablosunda (Tablo_1G) mesleğimiz olan İnşaat 
Mühendisliği programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı sıralamasının en dü-
şük 300.000 olarak belirlendiği görülmektedir.  

Bu nedenle acilen yeni eğitim döneminde İnşaat Mühendisliği bölümlerinde eği-
tim alınabilmesi için asgari başarı sırasının 50.000 olarak değiştirilmesi ve yeterli 
akademisyen kadrosu ve imkânları olmayan bölümlerin kapatılması ve konten-
janların azaltılması amacıyla bir imza kampanyası başlatılmıştır. Üyelerimizi kam-
panyamıza katılmaya ve mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Bu kampanyaya aşağıdaki karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.
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KAMPANYA KAPSAMINDA BELİRLİ ARALIKLARLA 
SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI YAPILDI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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genç-İMO ANKARA: TMMOB’YE DOKUNMA!
genç-İMO Ankara, TMMOB Yasa Tasarısı ile 
ilgili görüşlerini paylaştı.

TMMOB’YE DOKUNMA:
Odamızın ve TMMOB’nin Yanındayız

Siyasi iktidar, uzun zaman-
dır çeşitli yol ve yöntemlerle 
meslek odalarını susturmak 
ve sindirmek; demokratik 
yollarla ele geçiremediği 
meslek odalarına kayyum 
zihniyetiyle yerleşmek is-
temektedir. Ancak TMMOB 
ve ona bağlı meslek odaları 
iktidarın tüm kuşatmalarına 
karşı onurlu duruşundan ta-
viz vermeyerek direnmeyi 
sürdürmüştür.

Şehirlerimize ihanet edenle-
re, tarihi-kültürel mirasımızı 
talan edenlere, yer altı-yer 
üstü zenginliklerimizi yabancı sermayeye peşkeş çekenlere dur diyen TMMOB ve 
Odamız susturulamaz. 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası çalışanları ve DİSK Sosyal-İş üyeleri olarak; 
ülkenin kaynaklarını sermayeye peşkeş çekenlere karşı kamuculuğu, dini kulla-
narak kindar ve dindar nesil yaratmak isteyenlere karşı laikliği, diktatörlüğe karşı 
demokrasiyi, savaşa karşı barışı ve eşit yurttaşlığı savunan TMMOB’nin ve Oda-
mızın yanında olduğumuz bilinmelidir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
DİSK Sosyal-İş Sendikası Üyeleri

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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PROF. DR. UĞUR ERSOY’UN 
TMMOB YASA TASLAĞI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

İnşaat Mühendisliğinin duayen hocalarından Prof. Dr. 
Uğur ERSOY TMMOB Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini 
şubemiz aracılığıyla paylaştı.

DR. ENGİN KARAESMEN’İN
TMMOB YASA TASLAĞI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlile-
rinden değerli hocamız Dr. Engin Karaesmen TMMOB 
Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini Şubemiz aracılığıyla 
paylaştı.

PROF. DR. MUSTAFA TOKYAY’IN 
TMMOB YASA TASLAĞI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Mustafa TOKYAY TM-
MOB Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini Şubemiz aracılığıyla 
paylaştı.

DR. ERHAN KARAESMEN’İN 
TMMOB YASA TASLAĞI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

İnşaat Mühendisliğinin duayen hocalarından Dr. Erhan 
Karaesmen TMMOB Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini Şu-
bemiz aracılığıyla paylaştı.

PROF. DR. NURAY TOKYAY’IN 
TMMOB YASA TASLAĞI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Nuray TOKYAY 
TMMOB Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini Şubemiz ara-
cılığıyla paylaştı.
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PROF. DR. AYŞEN ENGİN’İN
TMMOB YASA TASARISI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Prof. Dr. Ayşen ERGİN TMMOB Yasa Tasarısı ile ilgili gö-
rüşlerini Şubemiz aracılığıyla paylaştı.

PROF. DR. GÜNEY ÖZCEBE’NİN
TMMOB YASA TASARISI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Prof. Dr. Güney ÖZCEBE TMMOB Yasa Tasarısı ile ilgili gö-
rüşlerini Şubemiz aracılığıyla paylaştı.

TMMOB’YE DOKUNMA PANKARTLARI İMO ANKARA 
ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER BİNALARINA ASILDI

“Meslek kuruluşları yasalarının değiştirilmesi” yönündeki açıklamanın gündeme 
gelmesinin ardından TMMOB tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında İMO 
Ankara Şube ve Temsilcilik binalarına “TMMOB’ye Dokunma” pankartları asıldı.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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KURUL KOMİSYON TOPLANTILARI YAPILDI

Genç ve İşsiz Üyelerimizle Uzmanlık Alanlarına Yönelik Eğitimler Hakkında Top-
lantı-18 Ağustos 2020

İMO Ankara Şubesi 24. Dönem Afet Hazırlık Müdahale Komisyonu Toplantısı-27 
Ağustos 2020
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İMO Ankara Şubesi 24. Dönem Bilirkişilik Çalışma Grubu Toplantısı-1 Temmuz 
2020

İMO Ankara Şubesi 24. Dönem Genç Mühendisler Komisyonu Toplantısı-7 Şubat 
2021

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR

İMO Ankara Şubesi 24. Dönem Meslek İçi Eğitim Komisyonu Toplantısı

İMO Ankara Şubesi 24. Dönem Yapı Denetim Komisyonu Toplantısı 6 Temmuz 
2020
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İş Arayan Üyelerimize Yönelik Uzmanlık Alanları İkinci Aşama Eğitimleri Bilgilen-
dirme Toplantısı-8 Mart 2021

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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2020 ÜYE PROFİL ARAŞTIRMASI VE 
DEĞERLENDİRMESİ ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ

İMO Ankara Şubesi 21 Nisan 
2020 tarihinde “2020 Üye 
Profil Araştırması ve Değer-
lendirmesi” çevrimiçi söyle-
şisi (WEBINAR) düzenlendi. 
Çevrimiçi seminer İMO An-
kara Şubesi Şube Sekreteri 
Mahir Kaygusuz’un açılış ko-
nuşmasıyla başladı. Çevrimi-
çi söyleşiyi 50 üyemiz canlı 
olarak takip etti. Kaygusuz, 
konuşmasında “Üye Profil 
Çalışmasının” amacına değinerek, profil çalışmasının yöntemini anlattı. İlki 2012 
yılında yapılan çalışmanın mühendisin değişen konumunu, işsizleşme ve güven-
cesizleşme oranlarını, emek gücünün değerindeki düşüşü vb. konularını değer-
lendirme olanağı sunduğunu belirterek 2012’den 2020’ya gelen sürede Oda üye 
sayısının artışıyla birlikte bu çalışmanın yeniden yapılması gerekliliği üzerinde 
durdu.

Kaygusuz konuşmasında, “Odanın üyelerinin sorunlarına ve beklentilerine yö-
nelik olarak politikalar geliştirebilmesi açısından bu tip çalışmaları gerekli ve zo-
runlu görüyoruz. Yapılan anket çalışması da bu tartışmanın bir ürünüdür,” dedi. 
Anketin yöntemine değinen Kaygusuz, “Anket sayımız yüzde 99 güven düze-
yinde ve ±%5 hata marjıyla 690 kişi olarak belirlenmişti. Bizler Google formlar 
üzerinden 900 üyemize anket yaptık. Bu 900 anketten 750’si güven düzeyini 
ve hata marjını bozmayacak şekilde analize dâhil edilmiştir. Tabakalı örnekleme 
yöntemiyle anketler cinsiyet, mezuniyet yılı ve medeni durum bakımından ince-
lenmiştir,” dedi.

2020 Üye Profil Araştırması ve Değerlendirmesi çalışmasında danışmanlık yapan 
Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in katıldığı çevrimiçi söyleşide meslektaşla-
rın durum tespitinin yanı sıra inşaat mühendislerinin 8 yılda ne tür bir değişime 
uğradığı tablolar üzerinde tartışıldı. Söyleşide, “Üyelerimizin Çalışma Durumla-
rı (Ücretli Çalışanlar, İşsizler, Emekliler, İşverenler), İşyerleri ve Çalışma Koşul-
ları, Mesleki Formasyona Ait Değerlendirmeler, Oda-Üye İlişkisinin İncelenmesi, 
Üyelerimizin Sosyo-Politik Değerlendirmeleri, Üyelerimizin Yaşam Standartları, 
2012’den 2020’ye Üye Profili Değişiminin İzlenmesi” konuları konuşuldu. Özde-
mir, “Yaklaşık 1,5 saat süren çevrimiçi seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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İMO ANKARA ŞUBESİ 
HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI

Bilindiği üzere bazı belediyelerin 
üyelerimizden “müelliflik kaydı”, 
“mühendislik çalışma ruhsat harcı” 
gibi isimler altında ücretler aldığı 
hem Şubemizin hem Birliğimizin 
son döneminde gündemindedir.

Şubemiz tarafından Gölbaşı Beledi-
ye Başkanlığı`nca Gölbaşı Beledi-
yesi sınırları içerisinde faaliyet gös-
terecek inşaat mühendislerinden 
müelliflik ücreti adı altında mühen-
dislik çalışma ruhsat harcı alınması-
na ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Belediye Meclis Kararı`nın hukuka 
aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmesi konusunda açtığımız dava, 
talebimiz doğrultusunda kabul görmüş olup işlem iptal edilmiştir.

Gerek 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda gerekse 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununda proje müellifleri, şantiye şefleri ile fenni mesullerin sicille-
rinin belediyelerce tutulacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu bağlamda TMMOB`ye bağlı Odalar dışında, başka bir kurum ya da kuruluşun 
kayıt, tescil, çalışma izni vb. işlemler yapması da bu işlemler için bir ücret alması 
da yasal değildir.

Yasal dayanağı bulunmayan müelliflik kaydı/yenileme işlemleri ile bu işlemlerden 
alınan ücretlerin hukuka uygun olmadığı kesinleşmiş yargı kararları ile de sabittir.

Üyelerimizin mağduriyetine yol açan bu ve benzeri uygulamaların karşısında ola-
cağımızı bir kez daha yineliyoruz.

Şubemiz, meslektaşlarımızın karşılaştığı yasadışı uygulamalar karşısında hukuk-
sal mücadele yürütmekte olup,  müelliflik kaydı/yenileme işlemleri adı altında 
ücret talep edilen üyelerimizin şubemize başvurmaları durumunda gerekli çalış-
maları ve işlemleri yapacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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TÜRKİYE’DE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ GERÇEĞİ İŞ, 
İSTİHDAM VE İŞSİZLİK RAPORU YAYIMLANDI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yöne-
tim Kurulu tarafından Türkiye’de inşaat 
mühendislerinin istihdamına ilişkin bir ra-
por hazırlandı. 

Raporda, her üç inşaat mühendisinden 
birinin, genç mühendislerin ise yarısının 
işsiz olduğu vurgusu yapıldı.

İMO Yönetim Kurulu rapora ilişkin “Bu-
gün Yaklaşık Her Üç İnşaat Mühendisin-
den Biri, Genç Mühendislerin İse Yarısı 
İşsizdir” başlıklı bir açıklama yayımladı. 
Açıklamada, “İşsizlik sadece işsiz kalan 
meslektaşlarımızı etkilemiyor. İşsizlik, 
mesleğimizin her alanında emeği ile ge-
çinen meslektaşlarımızın düşük ücretlerle 
çalıştırılmasına ve hak kaybına uğraması-
na vesile olmaktadır. Özellikle genç mü-

hendislerin çok düşük ücretlerle imzalarının istismar edilmesine de sebebiyet 
vermektedir,” denildi.

Açıklamanın tamamı: 

BUGÜN YAKLAŞIK HER ÜÇ İNŞAAT MÜHENDİSİNDEN BİRİ, GENÇ MÜHENDİS-
LERİN İSE YARISI İŞSİZDİR

İnşaat Mühendisleri İşsiz ve Güvencesizse Yapı Güvenliğimiz de Tehdit Altın-
dadır!

İnşaat mühendisliği mesleği, güvenli ve sürdürülebilir yapılaşma açısından öne-
mi ve gerekliliği tartışılamaz bir meslek alanıdır. Yapı üretiminin, insanların can 
ve mal güvenliği açısından en kritik üretim faaliyetlerinden biri olduğu dikkate 
alınırsa bu üretimin doğru bir şekilde planlanması, gerçekleştirilmesi ve denet-
lenmesi açısından inşaat mühendisleri hayati bir rol oynamaktadırlar.

Bu kadar önemli bir üretimin temel unsuru olan inşaat mühendisleri, tarihimizde 
görülmemiş bir işsizlikle karşı karşıyadır. İnşaat mühendisleri yalnızca işsizlikle 
değil, haklarının gasp edilmesi ve mesleki itibarını zedeleyen uygulamalarla da 
boğuşmaktadırlar.

İşsizlik sadece işsiz kalan meslektaşlarımızı etkilemiyor. İşsizlik, mesleğimizin her 
alanında emeği ile geçinen meslektaşlarımızın düşük ücretlerle çalıştırılmasına 
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ve hak kaybına uğramasına vesile olmaktadır. Özellikle genç mühendislerin çok 
düşük ücretlerle imzalarının istismar edilmesine de sebebiyet vermektedir.

Serbest piyasa kuralları gereği sermaye kesimleri lehine maliyetleri düşürme po-
litikaları, mühendislik hizmetlerinin fiilen ortadan kaldırılmasına veya niteliğinin 
düşürülmesine neden olmaktadır. Siyasal iktidar aldığı/almadığı önlemlerle bu 
duruma ya seyirci kalmakta ya da çıkar grupları yanında saf tutmaktadır. Aşağı-
da bahsedilen işsizlik oranlarına rağmen ülkemizdeki mühendislik hizmeti açığı 
bunun en somut göstergesidir. Mühendislik hizmetlerindeki açık her doğa olayın-
da topluma bedel ödettirmektedir. Verilmeyen her mühendislik hizmeti güvenlik 
açığı, iş cinayeti, enerji kaybı, maliyet artışı, olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa ki, 
kamu yararını gözeten bir anlayış değişikliği ve basit önlemlerle kağıt üzerinde 
veriliyormuş gibi görünen mühendislik hizmetlerinin gerçekten yapılmasını sağ-
lamak ve bu sayede işsizliği ortadan kaldırmak mümkündür. Bu hizmetlerin kağıt 
üzerinden gerçeğe dönüşmesi, topraklarının neredeyse tamamı deprem gibi afet 
riskleri taşıyan ülkemizin can ve mal güveliği açısından da son derece önemlidir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak meslektaşlarımızın içinde bulunduğu 
durumu açıklıkla gözler önüne sermek üzere hazırladığımız “Türkiye`de İnşaat 
Mühendisleri Gerçeği: İş, İstihdam ve İşsizlik” raporunu kamuoyunun ilgisine su-
nuyoruz.

Hazırlanan raporda öne çıkan bazı can alıcı noktaları paylaşmak isteriz:

•	 Her on inşaat mühendisinden üçü işsizdir (yüzde 28,2). Bu oran kadın mü-
hendisler ve genç mühendisler arasında çok daha vahim boyutlardadır. Ka-
dın inşaat mühendislerinin yüzde 47,1`i, 35 yaş altındaki inşaat mühendisle-
rinin 48,3`ü işsizdir. Kısacası iki genç inşaat mühendisinden biri ve iki kadın 
mühendisten biri işsizdir.

•	 Her iki inşaat mühendisinden biri (yüzde 47,8) 4.200,00 TL`nin altında üc-
ret almaktadır. Daha da kötüsü çalışanların yüzde 27,5`i ise asgari ücretin 
altında bir ücretle çalışmaktadır.

•	 Mühendislerin büyük çoğunluğu borçlanmak zorunda kalmaktadır (yüzde 
58,9). Her iki mühendisten biri kredi kullanıcısıdır (yüzde 51,7).

•	 Kamu kurumlarında istihdam mühendisler açısından neredeyse ortadan kal-
dırılmıştır. Çalışan on mühendisten yalnızca ikisi (yüzde 18,8) kamuda çalış-
maktadır.

•	 Özel sektörde ücretli çalışan her on mühendisten ikisi (yüzde 19,5) ek iş 
yapmak zorunda kalmaktadır.

•	 Covid-19 pandemisinin yarattığı ekonomik sorunlar da yine inşaat mühen-
disleri üzerinde etkisini göstermiştir. Özel sektörde çalışan mühendislerin, 
yüzde 37`si pandemide hak kaybı yaşamıştır.  Bunlardan yüzde 33,2`si 
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ücretsiz izne çıkarılmış, yüzde 26,6`sı ücretlerde düşüş yaşamış ve yüzde 
19,6`sı ise işten çıkarılmıştır.

•	 Mühendislerin yüzde 79,2`si gelecek için kaygılıdır. Gelecek kaygısı kadın ve 
genç mühendislerde daha yüksektir.

•	 Mühendisler yurt dışına gitmek istemektedirler (yüzde 65,4). 35 yaş altı mü-
hendislerde ise bu oran yüzde 82,3`dür.

•	 Kendi işyerinde faaliyet gösteren inşaat mühendislerinin yüzde 88`inin iş 
hacmi azalmıştır.

•	 Bu karamsar tabloyu değiştirmek imkansız değildir. Siyasi iradenin ve ilgili 
idarelerin yapacağı düzenleme ve uygulamalarla hem kamu yararına hem 
de meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm üretmek mümkündür.

•	 Resmi rakamlar dikkate alındığında, inşaat mühendisi işsizliğine tezat ola-
cak şekilde inşaat mühendisi ihtiyacı olduğu görülmektedir. Ruhsat verilen 
yapıların sayısına ve mevzuat gereği bu yapıların projelendirilmesinden, 
inşasına, denetimine kadar görevlendirilmesi gereken mühendis ihtiyacına 
baktığımızda bırakalım ihtiyaç fazlasını, büyük oranda hizmet açığı olduğu 
görülecektir. Mevcut mevzuatın uygulanmasıyla bile büyük oranda mühen-
dis istihdamı sağlanabilecektir.

•	 İnşaat mühendisliği ara eleman statüsüne indirilemez. Projelendirmeden 
yapı üretimine ve denetimine kadar süreçlerin öznesi inşaat mühendisle-
ridir. Enerji yatırımlarından, ulaştırma yatırımlarına, altyapıdan projelendir-
meye, iş güvenliğine kadar birçok alanda nitelikli bir üretimin sağlanması 
için inşaat mühendisleri mesleki donanımlarının gereğine uygun bir biçimde 
istihdam edilmelidir.

•	 Yapı denetim kuruluşlarında ve laboratuvarlarda çalışan/çalışması gereken 
personelin varlığını, faaliyetlerini daha sıkı denetleyecek mekanizmalar ku-
rulmalı, bu personelin kamu hizmeti yaptığı gerçeğinden yola çıkarak kamu 
görevlisi olarak hakları ve ücretleri güvenceye alınmalı, bağımsızlıkları ve 
güvenlikleri sağlanmalıdır.

•	 İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı 
olarak görevlendirilmeli, şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin ko-
nusunun, niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatların oranı dikkate alın-
malı, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.

•	 Kamu kurumlarında, yatırımcı kuruluşlarda, belediyelerde kadro açıkları ive-
dilikle doldurulmalı, kamu kurumlarında zaafa uğratılan mühendislik-kont-
rollük hizmetleri yeniden tesis edilmeli, personel alımlarında yandaşlığa son 
verilerek liyakate önem verilmeli, sözlü sınav kaldırılmalıdır.
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•	 Depreme hazırlık, zorunlu bir kamu görevi ve hizmetidir. Bu çerçevede yerel 
yönetimler dahilinde bina, altyapı izleme ve inceleme birimleri oluşturulma-
lı, gerek envanter çalışmaları, gerekse iskan sonrası periyodik denetimleri 
yapılmalı, bu işler için mühendis ve mimar istihdamı sağlanmalıdır.

•	 Kamu ihalelerindeki anahtar teknik personel sayısı artırılmalı işin gerekliliği-
ne göre gerçekçi bir düzeye çıkarılmalıdır. Bu personelin çalıştırılıp çalıştırıl-
madığının kontrolüne önem verilmelidir.

•	 Ruhsata tabi işlerde faaliyet gösteren müteahhitlik firmaları için, yaptıkları 
işlerle uyumlu bir oranda mühendis-mimar ve yardımcı teknik eleman istih-
damı zorunlu hale getirilmelidir.

•	 Ülkemizdeki uluslararası projelerde veya yurt dışında hizmet veren müteah-
hitlik, müşavirlik veya özel hizmet firmalarının Türk vatandaşı mühendis ve 
mimarları istihdam etmeleri, teşvik veya cezai yöntemlerle tesis edilmelidir.

Rapora karekoddan erişebilirsiniz.
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REFERANS BELGESİ YÖNETMELİĞİ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Referans Belgesi Yönetmeliğinin 
Danıştay 8. Dairesi tarafından ip-
tal edilmesi konusunda Yönetim 
Kurulu Üyemiz Özer Akkuş, Oda-
mızın 38., 39., 40. ve 43. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Taner 
Yüzgeç ile bir söyleşi gerçekleş-
tirdi.

Sayın Taner Yüzgeç sizin de ya-
kından takip ettiğiniz üzere16 
Haziran 2020 tarihinde Odamı-
za yapılan tebligatla, Danıştay 
8. Dairesinin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının açmış olduğu dava 
lehinde karar vererek ‘TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası Refe-
rans Belgesi Yönetmeliği’ni iptal 
ettiğini öğrenmiş olduk. Mesleki 
yeterlilik konularında Odamız 
bünyesinde ciddi çalışmalar yapan birisi olarak ve sizin başkanlığınızdaki Oda-
mızın 43. Dönem Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan Referans Belgesi Yö-
netmeliği’nin içeriğini en basit haliyle kısaca tekrar hatırlatabilir misiniz? 

Referans Belgesi Yönetmeliği, en basit tarifi ile Odamızın üyesine referans olma-
sı, kefil olması yani arka çıkmasıydı. Mesleğini seven ve önemseyen, mesleği ile 
uğraşan, yaptığı işlerin önemine vâkıf olan, kendisine ve mesleğine saygı duyan, 
bilgi sahibi olan veya bunun için çabalayan, deneyim sahibi olan veya deneyim 
sahibi olmak için uğraşan üyelerimizin topluma karşı, kamu kurumlarına karşı, 
özel sektöre karşı yanında durmak, arkasında olmak, kefil olmak sahip çıkmak 
amacını taşıyan bir işleyişi tarif ediyordu. 

Referans Belgesi düzeni üyelerimize, bitirdiği okula, cinsiyetine, siyasal düşünce-
sine, üyesi olduğu partiye, yüksek yerlerdeki “dayısı”na, dini inancına, parasının 
varlığına göre değil; meslek etiğine, bilgi ve deneyimine, bilgiyi edinme hevesine, 
aklı, bilimi ve tekniği rehber edinmişliğine göre kefil olmak amacıyla oluşturul-
muştu. Üstelik herhangi bir özel yetki, paye veya unvan vermeden, üyelerimiz 
arasında statü farkı oluşturmadan ve sadece talep edenler için yapacaktı bunu 
Odamız.

Etik, bilgi ve deneyim tamamen ölçülemez, tarif edilemez, sınıflandırılamaz soyut 
kavramlar değildir. Dolayısıyla Odamız da (ve mühendisliğin icabı olarak) yuka-
rıda bahsettiğimiz kavramları A-B-C kategorisinde tasnif etmişti. Oda, üyemizin 
referans belgesi almayı talep etmesi halinde kendisinin çalışma süresini, çalışma 
alanını, yaptığı işleri, aldığı eğitimleri değerlendirerek ve talep ya da kabul etme-
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si halinde sınava sokarak ve gerekirse raporlar hazırlatarak İnşaat Mühendisliği-
nin alt dallarından bir veya birkaçında kategorilerine göre ehil olduğunu deklare 
edecek ve topluma karşı “kurum olarak ben kefilim” diyecekti. İşte bu işlemlerin 
nasıl olacağını tarif eden, şeffaf ve net kriterler koyan uygulama metninin adı; 
‘TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Referans Belgesi Yönetmeliği’ idi.

Peki, hem inşaat mühendisleri için hem de toplum için ne işe yarayacaktı bu 
belge?

Meslek Odaları kuruluşundan bu yana toplumun itibarlı kurumlarından biridir. Üs-
telik son dönemlerde üniversiteler, adalet kurumları vb. yapıların itibarları hızla 
düşerken Meslek Odaları saygınlıklarını korumayı başarmıştır. Bunun başlıca ne-
deni, gerek kendi faaliyetlerinde gerekse meslek mensuplarının çalışmalarında 
kamu çıkarını yani toplum yararını gözetiyor olmasıdır. Dolayısıyla meslek oda-
larına güvenen, itibar gösteren toplum ve mühendislik faaliyetlerinden etkilenen 
veya ihtiyaç duyan kesim ve kurumlar, meslek odalarının referansına da itibar 
göstermektedir, gösterecektir. 

Bu belge ile üyemiz bir yandan mesleki faaliyetleri açısından kendisini tanıtmak 
amacıyla kendi meslek kuruluşunun referansını muhataplarına sunabilecek, di-
ğer yandan inşaat mühendisliği hizmetlerine ihtiyaç duyan kesimler de arkasında 
Oda referansı ve Oda kontrolü bulunan kişilere güveni daha da çoğalabilecekti. 

Bu durum mesleğini yapan, mesleği ile geçinen, mesleğini seven üyemizin yara-
rınaydı. Aynı zamanda, Yapı, Zemin, Su, Kıyı, Ulaşım, Yapım Yönetimi ve Malzeme 
gibi uzmanlık alanlarında; projesinden imalatına, planlamasından etüdüne, yöne-
timinden denetimine veya bilirkişiliğine kadar 20’nin üzerinde hizmet alanından 
herhangi biri için, İnşaat Mühendisliği hizmetine ihtiyaç duyan kişi ve kurumların 
da, daha güvenli hizmet edinmeleri açısından yararınaydı.

Hem inşaat mühendisleri hem de toplum açısından son derece faydalı bir uygu-
lamaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neden karşı çıktı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Eski Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) dava dilek-
çesindeki gerekçelerini hukuki olarak sonradan değerlendirmek kaydıyla asıl kar-
şıtlık gerekçelerini şöyle özetleyebiliriz.

Öncelikle Bakanlığın tutumunu 2 ayrı dönemde değerlendirmek gerekiyor. 2010 
öncesi ve 2010 sonrası. Aynı siyasal partinin iktidarı olsa bile birbirleriyle taban 
tabana zıt tutum ve davranış sergilenmiştir bu iki dönem içerisinde.

Önceleri, pek çok konuda farklı düşünseler ve kıyasıya eleştirilseler bile meslek 
kuruluşları ile ilişki kurmaktan imtina etmeyen, işbirliği ve diyaloğu önemseyen 
(veya önemser gibi görünen) Bakanlık ve bağlı kuruluşları; çeşitli etkinlik ve top-
lantılarında belgelendirmenin önemini vurgular ve öznesi meslek kuruluşları olan 
girişimleri desteklediğini beyan ederdi. Hatta kısa bir süre uygulama şansı bulan 
Odamızın Yetkin Mühendislik uygulamasının yürütücü organlarına en yüksek dü-
zeyde bürokratların yer almasını sağlardı. Bakanlık ve bağlı kuruluşları sadece 
bununla kalmaz, eğitim, sempozyum, sınav organizasyonu, hasar/risk tespit ça-
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lışmaları, veri paylaşımı gibi pek çok alanda işbirliği yapar, karşılıklı olarak bilgi ve 
deneyim paylaşırlardı. Ayrıca Bakanlığın dışında bazı devlet kuruluşları da Tür-
kiye’nin depremselliğinden yola çıkarak yüksek sorumluluk taşıyan mesleklerde-
ki yetkinleşmenin öneminden bahisle hukuki düzenleme yapılması çağrılarında 
bulunabilirlerdi. 

Fakat 2010 sonrası (referandum sonrası diyebiliriz) bilinçli ve kararlı bir şekil-
de meslek kuruluşlarıyla bağların kopartıldığına şahit oluyoruz. Önce Bakanlık 
bünyesinde bir KHK ile ve Anayasaya aykırı olarak, Mesleki Hizmetler Genel Mü-
dürlüğü adı altında Odalara karşı paralel bir yapı oluşturuldu. Sonra Odaların 
denetim yetkilerini tırpanlayan, mali yapısını törpüleyen yasal değişiklikler ya-
pıldı. Bunlar da yetmedi, “Odalar siyaset yapıyor” propagandası altında TMMOB 
ve bağlı odalarının yapısını parçalamaya ve kendi zihniyetine uygun bir şekilde 
siyasallaşmasını sağlayacak değişiklikler yapmaya kalkıştı (bu hevesi hala devam 
etmektedir). Yasal zorunlulukları hariç Odalarla her türlü işbirliğini ve görüş alış-
verişlerini kesti. Tüm bunlar olurken, Danıştay Başkanının “yargı artık yürütmenin 
önüne engel olmayacak” tarzında beyanları da duyulmaya başladı. 

Sonuçta Meslek Kuruluşlarını siyasal rakip pozisyonuna iten Siyasal İktidar ve 
Bakanlığı, Odaların her türlü kamusal hizmetlerini siyasal faaliyet olarak algıla-
yıp, algılatıp engelleme mücadelesi içerisine girmiştir. Kuşkusuz bu durum, İnşa-
at Mühendislerinin veya toplumun değil, mühendislik hizmetlerini mali yük gibi 
gören bir grup çıkar çevresinin yararına olmaktadır.  

Gelişmiş ülkelerde özerk meslek odaları ile ilgili bakanlıklar arasında benzeri 
durumlar var mı?

Bakanlık, mühendislik meslek mensuplarının belgelendirme işlemini ancak ken-
disinin yapabileceğini savunmaktadır. Oysaki dünyada bunun benzer bir örneği 
olmayıp hele hele mühendisliğe önem veren gelişmiş ülkelerin tamamında mes-
lek mensuplarının belgelendirilmesi işi devlet dışı meslek kuruluşları tarafından 
yapılmaktadır. Bakanlığın rasyonaliteden ve dünya örneklerinden uzaklaşarak, 
kendisinin belgelendirme yapmaya kalkışması (ülkemizdeki mevcut akademik 
kadrolaşmaya bile bakıldığında) siyasal yandaşlığın/yakınlığın mesleki yeterliğin 
önüne geçeceği kaygısını doğurmaktadır. 

Bu ve benzeri yönetmeliklerde yoğun emeği ve katkıları bulunan bir meslekta-
şımız olarak alınan bu kararı hukuken nasıl yorumluyorsunuz?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dava dilekçesinde, Odaların,  3458 sayılı Mühendis-
lik-Mimarlık Hakkında Kanun ve 6235 sayılı TMMOB Kanununa göre, mühendislik 
uzmanlıklarında belgelendirme yapabileceğine ilişkin yetkilerinin bulunmadığını, 
ilave unvan veremeyeceğini iddia etmektedir. Maalesef, Danıştay 8. Dairesi de 
sorgusuz sualsiz bu iddiayı kabul etmiş gibi görünmektedir. 

Oysaki Yönetmeliğin daha hemen başında yani 2. Maddesinde “Bu Yönetmelik, 
inşaat mühendislerinin ürettikleri hizmetlere ilişkin kayıtların tutulması ve istek-
leri halinde bu durumun belgelendirilmesi ile verilen belgelerin yenilenmesine 
ilişkin konuları kapsar. Bu yönetmelik, üyelerin yasalarla elde etmiş olduğu mes-
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leki hak ve yetkilerine engel oluşturmaz, ilave unvan ya da yetki vermez.” de-
mektedir. 

Kaldı ki kavramsal olarak “referans” kelimesi bir unvanı değil “kefaleti” yani bir 
durumu ifade etmektedir. 

Herhalde kurulduğundan bu yana (yani 66 yıldır) Odamızdan, hem kamu ku-
rumları ve mahkemeler hem de bireyler veya özel kuruluşlar, çeşitli amaçlarla, 
konusunda bilgili ve deneyimli bilirkişi veya danışmanlık yapabilecek İnşaat 
Mühendisleri talep etmektedir. Meslek mensupları üzerinde bir “otorite” oldu-
ğu kabul edilen İMO’dan böylesi isteklerin yapılması makul ve hukuki iken, bilgi 
ve deneyim sahibi üyelerini (o da sadece isteyenler içinden) objektif kriterler 
çerçevesinde tespit etme prosedürünü tarif eden Yönetmelik metninin hukuki 
bulunmamasının nedeni anlaşılır gibi değildir.

Anayasanın 135. Maddesinde “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve 
üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşı-
lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uy-
gun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk 
ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini 
ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tara-
fından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen 
kamu tüzel kişilikleridir.” denmektedir.-

6235 Sayılı TMMOB Kanununun 2. Maddesinin (b) bendinde “mühendislik ve 
mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 
faaliyeti kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile ilişkilerinde dürüst-
lüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak için 
bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak” denmektedir. 

İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (a) bendinde “Dün-
ya ve Ülkemizdeki inşaat mühendisliği alanındaki gelişmeleri ülke çıkarlarına uy-
gun bir biçimde yaygınlaştırmaya çalışmak, gerekirse ülke dışındaki ilgili meslek 
örgütleriyle ilişki kurmak, üyelerinin okul sonrası meslek içi eğitimini sağlamak, 
belgelendirmek, sertifika vermek, yetkin mühendis olmalarını sağlamak,” den-
mektedir.

Bu yasa ve yönetmelik maddeleri Odaların görev ve yetkilerini anlatmaktadır.

Şimdi bu görev ve yetkileri kendimiz değil de mahkemeler nasıl yorumlamış onu 
görelim.

Anayasa Mahkemesi’nin 2011/100 E. 2012/191 K. Ve 29.11.2012 tarihli kararında 
“…Meslek kuruluşlarının özerkliği, merkezî idareden bağımsız olarak karar ve 
yürütme organlarını seçebilme, ilgili mesleki faaliyetlerle sınırlı olmak üzere 
üyelerini ve örgütlerini bağlayıcı karar alma ve uygulama, üyeleri hakkında di-
siplin tedbirleri uygulama hak ve yetkisini içermektedir…”  denilerek meslek 
kuruluşlarının meslek mensuplarının uygulayacağı ilke ve kuralları belirleme yet-
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kisi olduğu açıkça belirtilmiştir.

Ayrıca Danıştay 8. Dairesinin E: 2008/11038 K: 2011/1400 sayılı ve 08.03.2011 ta-
rihli kararında ve daha pek çok kararında “… Bu kapsamda İnşaat Mühendisleri 
Odasının Serbest çalışan İnşaat mühendislerinin etkinliklerini denetlemek ve 
serbest inşaat mühendisliği hizmetinin esaslarını, mesleki deneyim, kapasite 
ve yeterlilik açısından değerlendirmekle görevli olduğu açıktır” şeklinde ifade 
ederek İnşaat Mühendisleri Odasının yetkiden öte görevini açıkça ortaya koy-
muştur.

Peki, ne olmuştur da Danıştay’ın aynı dairesi çelişkili ve birbirinden zıt kararlar 
verebilmiştir? Bu sorunun cevabı; belki Danıştay eski Başkanının sözlerinde, belki 
de zamanın ruhunda gizlidir.

Son sorum çok kısa sizce sonuç olarak bu iş bitti mi?

Elbette ki hayır!

Öncelikle, İnşaat Mühendisleri Odası bu açık hukuksuzluğa yine Danıştay nezdin-
de itiraz edecektir. Gerekirse Anayasa Mahkemesine götürecektir. 

Onlarca yıldır savunageldiğimiz ve son 15 yıldır hayata geçirmek için mücadele 
ettiğimiz, mesleğimiz, meslektaşımız, halkımız ve ülkemiz için faydalı ve hatta 
elzem olduğunu düşündüğümüz bu uygulamanın er ya da geç hayata geçeceği-
ne dair hiçbir kuşkumuz yoktur. Dünya örneklerine bakıldığı zaman ülke olarak 
oldukça geç kaldığımız söylenebilir. Hayatın gerçeklerine, bilimin gereklerine ne 
hukukçular ne de siyasiler daha fazla direnebileceklerdir. 

Nasıl ki, TMMOB’ne bağlı Odaların mesleki denetim faaliyetleri meşruiyetini ve 
hukukiliğini haklılığından ve toplumsal gerekliliğinden alıyordu ise Referans Bel-
gesi uygulaması da gücünü aynı zeminden almaktadır. Dolayısıyla İnşaat Mühen-
disleri Odası’nın kararlı mücadelesi geciktirilse bile engellenemeyecektir.

Sayın Taner YÜZGEÇ Referans Belgesi Yönetmeliğinin iptali konusundaki Da-
nıştay 8. Mahkemesinin aldığı karar konusundaki görüşlerinizi bizim aracılığımız 
ile Ankara Şube Üyeleri ve Odamızın bütün bileşenleri ile paylaştığınız için size 
teşekkür ediyorum. Son sorumuza verdiğiniz cevabın Ankara Şube Yönetim Ku-
rulu’nun da görüşleri olduğunu ifade etmek isterim. Şantiyede, kamuda, proje 
üretiminde, akademide yani farklı farklı alanlarda çalışan, mesleğimizin gelişimi 
ve kamu yararı için meslek alanının nasıl düzenleneceği konusunda kafa yoran 
üyelerimizin ezici bir çoğunluğunun, acil bir şekilde hayata geçmesini bekledi-
ği bu uygulamaların eninde sonunda hayata geçeceğini biliyor ve bu konudaki 
üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğimizi tekrar ifade etmek 
istiyorum.
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KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA 
İTB’LERLE İLGİLİ YAZI GÖNDERİLDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube tarafından “Etüt, Proje ve Danışmanlık 
hizmetleri; etüt ve fizibilite, planlama, projelendirme, araştırma ve geliştirme, 
keşif-şartname-ihale dosyası düzenleme, hak ediş ve kesin hesap, mesleki kont-
rollük, çevresel etki değerlendirme” konularında ihale düzenleyen Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarına aldıkları hizmeti İTB’si (İşyeri Tescil Belgesi) olan firmalardan 
almalarının yasal zorunluluğunu bildiren bir yazı yazıldı. 

Ekte örneği olan yazımız 37 Kamu Kurum ve Kuruluşuna resmi olarak gönderil-
miş olup, İşyeri Tescil Belgesine haiz firmaları kontrol edebilecekleri alanlar hak-
kında bilgilendirme yapıldı.
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UZMANLIK ALANLARI 
ARAŞTIRMASI, ÇALIŞMA DURUMLARI VE 

ÇALIŞMA ALANLARI

Çalışma kapsamında üyelerimize çalıştıkları işyerinin statüsüne, mevcut çalışma 
durumuna, çalışma yerine, uzmanlık alanına ve çalışma alanına dair sorular sorul-
muş olup, bu konudaki değerlendirmeler tarafımıza sunulmaktadır.

Rapora karekod’dan ulaşabilirsiniz.
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GENÇ VE İŞSİZ ÜYELERİMİZLE UZMANLIK 
ALANLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER HAKKINDA 

TOPLANTI YAPILDI
Şubemiz tarafından yıl içerisin-
de yapılan ankette işsiz oldu-
ğunu beyan eden ve son 2 yıl 
içerisinde mezun olmuş mes-
lektaşlarımızla birlikte inşaat 
mühendisliğinin genel konuları 
ve uzmanlık alanlarını kapsaya-
cak şekilde bir eğitim planlama-
sı çalışmalarına başlandı.

Şubemiz tarafından hazırlanan 
ön talep formunu dolduran 180 
üyemize yapılan çağrıya icabet 
eden 60 civarı üyemizle yapa-
cağımız eğitimlerin içeriği ve formatına dair 18 Ağustos 2020 tarihinde bir top-
lantı gerçekleştirildi.

Toplantıda iş hayatına atılamamış ya da iş hayatında olduğu süre içerisinde ye-
terince tecrübe kazanamamış genç işsiz üyelerimizle ilgi alanlarını da gözeterek 
bir eğitim planlaması üzerine konuşuldu. Eğitimlerin Genel Konular ve Uzmanlık 
Alanına özel konular olarak 2 bölüm halinde gerçekleşeceği ve mümkün olan 
zamanlarda da saha çalışmaları yapılması üzerine görüşler ön plana çıktı.

Düzenlenen toplantıya İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Ulua-
ta, Sayman Üye Özgür Topçu, Üye Başak Budak, Orhan Şenol, İMO Ankara Şu-
besi Şube Sekreteri Mahir Kaygusuz, Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz ve Meslek 
İçi Eğitim Komisyonu Üyesi Koray Kadaş katıldı.
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ONURLU VE GÜVENCELİ BİR
MESLEK HAYATI İSTİYORUZ!

TALEPLERİMİZLE İLGİLİ KURUMLARA
YAZILAN YAZILAR

Mesleğimize sahip çıkmak, yapım sürecinde ara eleman değil karar verici olabil-
mek, işsizliği ve güvencesiz çalışma koşullarını ortadan kaldırmak için 16 Tem-
muz 2020 tarihince başlatılan “Onurlu ve Güvenli Bir Meslek Hayatı İstiyoruz!” 
kampanyası kapsamında Şubemiz ve bağlı temsilciliklerimiz tarafından ilgili ku-
rumlara taleplerimizle ilgili yazılar yazıldı ve yazılan taleplerimizin takibi devam 
etmektedir.

Yapı denetim çalışanlarının özlük haklarının korunması talebimizle ilgili Çevre Şe-
hircilik İl Müdürlüklerine ve Belediyelere yazılan yazıda yapı denetim firmalarında 
çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının güvence altına alınmasını sağlayacak 
herhangi bir çalışma yapılmadığı belirtilerek, TMMOB’nin belirlediği asgari ücret 
protokolüne uyulmayarak meslektaşlarımızın tam gün çalışmasına rağmen ayda 
2-3 gün sigortalı gösterildiği vurgulandı. Meslektaşlarımızın özlük haklarının gü-
vence altına alınması hususunda gereğinin yapılması istendi.
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Ülkemizde, yapı üretim süreçlerine inşaat mühendislerinin dâhil edilmesi ve mü-
hendislik bilgi ve birikiminin kullanılması, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında 
oldukça kısıtlı olduğu belirtilerek Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine, Belediyelere, 
Serbest Bölge Müdürlüklerine, Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerine, Karayol-
ları Bölge Müdürlüklerine, DSİ Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerine, İl-
ler Bankası A. Ş. Bölge Müdürlüklerine, Devlet Hava Meydanları İşletmelerine ve 
TCDD Bölge Müdürlüklerine kamu ihalelerinde istihdam talebimizle ilgili kurum-
lara yazı gönderildi. Ülkemizdeki yapılaşmanın güvenliği ve kamu yararı, genç 
inşaat mühendislerinin istihdam edilebilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

Kamu istihdamın artırılması talebimizle ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine, 
Belediyelere, Karayolları Bölge Müdürlüklerine, DSİ Bölge Müdürlükleri ve Şube 
Müdürlüklerine, İller Bankası A. Ş. Bölge Müdürlüklerine, Devlet Hava Meydanları 
İşletmelerine ve TCDD Bölge Müdürlüklerine yazı gönderildi. Uygulanacak pro-
jelerin kapasitesine ve özelliklerine bağlı olarak ihalelerin şartnamelerinde çeşitli 
yetkinlik seviyelerinde istenilen inşaat mühendisi sayısının arttırılması, genç ve 
yeni mezun mühendislerin istihdamını sağlamak adına istenilen teknik personel-
lerin bir kısmının çalışma yılı şartı aranmaksızın şartnamelere eklenmesi husu-
sunda gereğinin yapılması istendi.

Birçok inşaatın, kâğıt üzerinde gösterilen, fiilen olmayan şantiye şefleri ile ta-
mamlandığı, bu kadar hayati öneme sahip olan bu görevin hakkıyla yerine ge-
tirilmesi, kâğıt üzerinde şantiye şefliğinin son bulması için kamu denetiminin 
arttırılmasının gerekli ve zorunlu olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüklerine yazı gönderildi. Yazıda bin bir hesap, araştırma ve emekle projelen-
dirilen yapıların uygun, güvenli yapılar olarak inşa edilmesinin şantiye şeflerinin 
sorumluluğunda olduğu belirtildi.

İnşaat mühendislerinin itibarı olmayan, çalışma saatleri belirsiz, sağlıksız şantiye 
ortamlarında düşük ücretle, her türlü mobbinge uğrayarak insanlık onuruna ya-
kışmayacak koşullarda çalışmak zorunda olduğu çalışma koşullarının denetlen-
mesi talebimizle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüklerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine, belediye-
lere, Serbest Bölge Müdürlüklerine, Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerine, Ka-
rayolları Bölge Müdürlüklerine, DSİ Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerine, 
İller Bankası A. Ş. Bölge Müdürlüklerine, Devlet Hava Meydanları İşletmelerine 
ve TCDD Bölge Müdürlüklerine yazı gönderildi. Yazıda, yetkili kamu kurumları, 
meslek odaları ile bu konuda işbirliği yapma gerekliliği üstünde duruldu.

31 Temmuz 2012’de T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği arasında mühendislerin sosyal haklarının korunması için bir 
işbirliği protokolü imzalandı, 9 Haziran 2017 tarihinde kurumunuz tarafından tek 
taraflı olarak feshedilene kadar başarıyla uygulandı. SGK İl Müdürlüklerine TM-
MOB’nin belirlediği asgari mühendis ücretinin uygulanması talebimizle ilgili yazı 
gönderildi. Söz konusu yazıda, “Teknolojinin de etkisiyle üretim koşullarının hız-
la değiştiği, işsizliğin arttığı, ortalama insan ömrünün giderek uzadığı günümüz 
Kurumlardan TMMOB’nin belirlediği ücretin uygulanması, inşaat mühendislerinin 
meslek kodlarının ve sigorta prim beyanlarının gerçeğe uygunluğunun denetlen-
mesi, meslektaşlarımızın bugün veya gelecekte uğrayacakları hak kayıplarının 
giderilmesi konularında gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.
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İTB BELGESİ OLAN FİRMALARIN YETKİLİLERİNE 
EĞİTİM TALEPLERİ HAKKINDA FORM GÖNDERİLDİ

İMO Ankara Şubesi tarafından nitelikli ve sürekliliği olan bir eğitim faaliyeti dü-
zenleyebilmek, meslektaşlarımızın ve mühendislik firmalarının gelişimine katkı 
olacağını düşüncesiyle İşyeri Tescil Belgesi olan firmaların yetkililerine bir form 
gönderildi.

Hazırlanan formda İTB’si olan firmalar ile SİM Belgesi almış olan mühendisle-
rimize alanlarında kendilerini geliştirerek daha iyi, nitelikli ve sürekli ilerleye-
bilecekleri bir eğitim sağlamak amaçlanmıştır. Önümüzdeki dönem meslek içi 
eğitim faaliyetleri planlanırken yapılan geri dönüşler göz önüne alınacaktır.
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İMO ANKARA ŞUBESİ ÇEVRİMİÇİ STAJI TAMAMLANDI
İMO Ankara Şubesi tarafından ha-
zırlanan toplamda 75 konuda 150 
saat süren 5 haftalık çevrimiçi staj 
programı 05 Temmuz-13 Ağustos 
2021 tarihlerinde yapıldı. 

Çevrimiçi staj programına 8 üniver-
siteden 105 genç-İMO üyesi kayıt 
yaptırdı. 5 hafta süren staj prog-
ramı boyunca yapı, geoteknik, 
ulaştırma, yapım yönetimi ve yapı 
işletmesi, hidrolik ve su kaynakla-
rı, yapı malzemeleri, kıyı ve deniz 
uzmanlık alanlarında deneyimli in-
şaat mühendisleri ve akademisyen-

lerden oluşan 40 eğitmen tarafından pratik ve teorik bilgiler içeren 59 çevrimiçi 
eğitim verildi, 16 asenkron video gösterimi yapıldı.

Staj programımız süresince bizlerden desteklerini esirgemeyen değerli akade-
misyenlerimize, inşaat mühendislerimize, Türk Yapısal Çelik Derneği’ne, Türkiye 
Hazır Beton Birliği’ne, Türkiye Prefabrik Birliği’ne ve İskele Kalıp Sanayicileri Der-
neği’ne, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’ne teşekkür ederiz.
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İMO ANKARA ŞUBESİ KASTAMONU’DA 
TEKNİK İNCELEMEDE BULUNDU

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kuru-
lu ve Teknik İnceleme Heyeti, İMO 
Ankara Şubesi Bölge Temsilcile-
rinin katılımıyla 18 Ağustos 2021 
Çarşamba günü Kastamonu ilinin 
Küre, İnebolu, Abana ve Bozkurt 
ilçelerinde teknik incelemede bu-
lundu.

Heyet selden hasar gören, heye-
lana uğrayan yol ve menfezleri, 
Küre, İnebolu, Abana ve Bozkurt 
ilçelerinin merkezlerinde taşkın-

dan etkilenen yaşam alanlarını inceledi. Bölge halkıyla görüşmeler yapıldı. Yü-
rütülen çalışmalara ilişkin bilgi alınarak selden zarar gören esnaf ziyaret edildi.
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ONURLU VE GÜVENLİ BİR MESLEK HAYATI İSTİYORUZ!
•	 “Onurlu ve Güvenli Bir Meslek Hayatı İstiyoruz!” kampanyası mesleğimi-

ze sahip çıkmak, yapım sürecinde ara eleman değil karar verici olabil-
mek, işsizliği ve güvencesiz çalışma koşullarını ortadan kaldırmak için 16 
Temmuz 2020 tarihinde başlatıldı.

•	 Kampanya kapsamında Şubemiz ve bağlı temsilciliklerimiz tarafından 
ilgili kurumlara taleplerimizle ilgili yazılar yazıldı ve taleplerimizin takibi 
devam etmektedir.
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PANDEMİ DÖNEMİ YAPILAN ÇALIŞMANLAR

Salgın sürecinin başladığı andan itibaren meslektaşlarımız üzerinde salgının or-
taya çıkardığı sonuçları doğru anlamak ve gerekli çözüm önerilerini oluşturmak 
amacıyla anketler yapmış; inşaat işyerlerinde, şantiyelerde, ofislerde alınması ge-
reken önlemlere yönelik bilgilendirmelerde bulunmuş, meslektaşlarımızı hukuki 
hakları konusunda bilgilendirmiş, ilgili kurumların salgın dolayısı ile yayınladığı-
mız genelgeler üzerinde görüşler oluşturduk:

•	 20 Mart 2020-Meslektaşlarımıza ve İlgili Kurumlara Salgına Karşı Şanti-
yelerde Alınacak Önlemlere İlişkin Çağrımız

•	 23 Mart 2020-Koronavirüs (Covid-19) Salgınıyla İlgili Meslektaşlarımızın 
Çalışma Hayatında Karşılaşabileceği Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

•	 27 Mart 2020-Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Covid-19 Tedbirleri Baş-
lıklı 2020/9 Sayılı Genelgesi Hakkındaki Görüşlerimiz

•	 03 Nisan 2020-Koronavirüs Etkilenme ve Değerlendirme Anketi 

•	 07 Nisan 2020-Hukuk Danışmanlığı Hizmeti (Hukuk danışmanlığı hiz-
metimizi korona virüsten korunma ve yaygınlaşmasını önleme tedbirleri 
kapsamında uzaktan veriyoruz)

•	 15 Nisan 2020-Çevrimiçi kurslar için üye bilgilendirme yapıldı.

•	 19 Nisan 2020-Karantina Günlerinde Ankara Su Durumu Raporu

Pandemi dönemiyle birlikte meslektaşlarımızı ve çalışanlarımızı Koronavirüs (Co-
vid-19)’ten korunma ve yaygınlaşmasını önleme amacıyla web sitesi üzerinden 
çevrimiçi olarak yapılacak işlemlerle ilgili tanıtım videosu yayımladık.

27 Mart 2020 tarihinden itibaren 65 yaş üstü yaklaşık 3000 meslek büyükleri 
aranarak bir ihtiyaç durumunda bizimle doğrudan temas kurabileceklerinin bil-
gisini paylaştık.

Yurtdışında çalışan üyelerimizle diğer ülkelerde salgın sürecinin nasıl yönetildiği-
ni, mesleki bağlamda ise inşaat işyerlerine ilişkin alınan önlemleri Türkiye ile kar-
şılaştırabilmek amacıyla görüşmeler yaparak “Koronavirüs (Covid-19) Pande-
misinde Yurtdışındaki Meslektaşlarımız Neler Yaşıyor?” çalışmasını yayımladık.

Şubemiz tarafından planlanan kurs ve seminerler 

13 Mart 2020 tarihi itibariyle zoom uygulaması ve YouTube üzerinden çevrimiçi 
olarak düzenlendi. 27 Şubat 2020 tarihinden itibaren 3 Perşembe Semineri, 65 
Çevrimiçi Seminer, 45 Çevrimiçi Kurs, 24 Çevrimiçi Söyleşi düzenlendi.

Pandemi nedeniyle daha geniş bir alan ihtiyacı ile TMMOB Teoman Öztürk Sosyal 
Tesislerinde yüz yüze iki kurs düzenlendi. Bu kurslara 45 üyemiz katıldı.



124

KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINIYLA İLGİLİ 
MESLEKTAŞLARIMIZIN ÇALIŞMA HAYATINDA 

KARŞILAŞABİLECEĞİ SORUNLAR VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Koronavirüs (COVID-19) salgınının tüm 
Dünyayı etkisi altına alması ve ülkemiz-
de de vakaların tespit edilmesiyle birlikte 
ilgili bakanlıklar ve bireysel inisiyatiflerle 
alınan önlemler kadar genel durumun 
dışında kalabilecek koşullar için meslek-
taşlarımızın çalışma alanlarında sahip 
olduğu haklara dair bilgilendirmenin fay-
dalı olacağı düşüncesindeyiz. Alınan ön-
lemlerin önemi kadar önlem alınması zo-
runlu durumlarda oluşabilecek sorunlara 
karşı meslektaşlarımızdan gelen soruları hukuksal çerçevede değerlendirdiğimiz 
yazımızın yararlı olması dileğiyle.

İşverenin genel olarak yükümlülükleri nelerdir?

İş hukuku; iş ilişkisi içindeki işçiyi sadece maddi ve ekonomik olarak değil, işçinin 
kişiliğinin, onurunun, sağlığının ve beden bütünlüğünün korunmasını da amaçla-
maktadır. İşverenin “işçiyi koruma borcu” işçinin işverene “bağlılık borcunun en 
önemli karşılığıdır. (TBK, m.396, 417). Buna göre, işveren işçinin kişiliğini, yaşa-
mını, sağlığını, vücut bütünlüğünü, onurunu kişisel ve mesleki saygınlığını, özel 
yaşam alanını korumakla yükümlüdür. İşverenin gözetme borcunun en kapsamlı 
yükümlülüğü ise, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkindir.

İşverenlerin, TBK 417. maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesi 
uyarınca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak, çalı-
şanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak ve mesleki risklerin önlenmesi, 
eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması yükümlülükleri bulun-
maktadır.

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde işyerini hijyenik hale ge-
tirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede özellikle yaygın salgın durumlarında işyer-
lerinin dezenfekte edilmesi, tuvalet ve lavaboların hijyenik hale getirilmesi işve-
renin sorumluluğu içerisindedir. Bu kapsamda işverenler iş güvenliği uzmanı ve 
işyeri hekimi ile birlikte çalışarak bu yönde tedbir almalıdır.

Çalışanların hastalığını bildirme yükümlülüğü var mıdır?

Çalışanlar, Koronavirüs sebebiyle enfekte olmuşsa yahut böyle bir risk altında ise 
bu durumu derhal işverene bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük, 6331 Sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca çalışanların, iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrul-

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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tusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer ça-
lışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlü olmalarından 
kaynaklanmaktadır.

Çalışanlar işe gitmekten kaçınabilirler mi?

Kural olarak, çalışanların işlerini işveren ile kararlaştırıldığı şekilde yerine getir-
meleri gerekmektedir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. Maddesi 
uyarınca, yalnızca çok istisnai durumlarda verilen görevlerin ifasından kaçınmak 
mümkündür. Bu doğrultuda, işyerinde çalışanlar bakımından ciddi ve yakın bir 
tehlike ortaya çıkarsa (örneğin, işyerinde Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu 
olduğu teyit edilmiş ise), çalışanlar işverenin tehlikeyi saptamasını ve giderme-
sini isteyebilir. İşveren tarafından durumun engellenmemesi gibi ağır risk içeren 
durumlarda gerekli tedbir alınana kadar işçi çalışmaktan kaçınabilir. Bu kapsam-
da, çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş 
sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

Çalışanlar iş seyahatlerine, toplantılara katılmaktan kaçınabilirler mi?

Genel olarak çalışanın işverene karşı iş görme yükümlülüğü bulunmaktadır. İş 
seyahatleri ve iş toplantılarının, (örneğin hasta ülke katılımcılarının bulunması 
nedeniyle) yüksek risk içermesi veya güvenli olmadığı kabul edilen yerlerde ger-
çekleşecek olması durumunda çalışan katılmayı reddedebilir.  İşveren bu yerlere 
gitmediği için, işçinin görevini yerine getirmemesi gerekçesiyle iş sözleşmesini 
feshedemeyecek ya da disiplin yaptırımı uygulayamayacaktır. Uygulaması halin-
de haksız kabul edilecektir.

Uzaktan çalışma olasılığı bu süreçte nasıl değerlendirilebilir?

Uzaktan çalışma 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinde düzenlenmektedir. 
Buna göre, “Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizas-
yonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile 
işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.”

Uzaktan çalışma şeklinde kurulacak iş ilişkisinin yazılı olması gerektiğinden, ko-
ronavirüs sebebiyle geçici olarak uzaktan çalışma halinde de bu durum yazılı 
olarak kural altına alınmalı, çalışanların evden çalışma biçimleri belirlenmeli ve 
işveren buna yönelik olarak gerekli çalışma düzenini kurmalıdır. Uzaktan çalışma, 
tarafların karşılıklı muvafakatini gerektirdiğinden çalışanların uzaktan çalışmayı 
kabul etmemeleri mümkündür. Bu durumda bu çalışanlara ücretli izin verilmesi 
gündeme gelebilecektir

İşverenin Çalışanı Tek Taraflı İradesi ile İzne Çıkarması Mümkün Müdür?

İlk olarak belirtmek gerekir ki, ücretsiz izin yalnızca tarafların karşılıklı mutabaka-
tı ile uygulanabileceğinden işverenin çalışanın rızası olmaksızın kendisini ücretsiz 
izne çıkartması mümkün değildir. Ancak tarafların anlaşması halinde çalışanın 
ücretsiz izne çıkması elbette mümkündür. Bu halde, iş sözleşmesi izin süresince 
askıya alınmış olur.
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İşverenin çalışanını tek taraflı iradesi ile ücretli izne çıkarması ise mümkündür. 
Zira, yıllık iznin ne zaman uygulanacağı işverenin yönetim hakkı kapsamındadır.

“Şantiye şeflerinin sorumlulukları nedir?”

Bahsi geçen başlıca sorunlarla birlikte özellikle sahada şantiye şefi pozisyonunda 
çalışan meslektaşlarımız sorumluluk anlamında da ayrıca işveren yükümlülükle-
rini de taşımaktadırlar. Sahada çalışan meslektaşlarımız;

*Sahada sterilizasyon sağlamanın zorlukları,

*Ortak alanların çokluğu

*Ortak alan dışında kalan ve yakın temas gerektiren alanların fazlalığı

gibi etmenleri de göz önünde bulundurarak oluşabilecek hukuki durumlara ve 
en temel nokta olan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna “mümkün olduğunca” 
azami dikkatle yaklaşmaları önem arz etmektedir.

Tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyor, sağlıklı günler temenni ediyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

MESLEKTAŞLARIMIZA VE İLGİLİ KURUMLARA 
SALGINA KARŞI ŞANTİYELERDE ALINACAK 

ÖNLEMLERE İLİŞKİN ÇAĞRIMIZ

Bu metin, yapı üretim sürecinde Ko-
ronavirüs (COVID-19) salgınına karşı 
korunma tedbirlerini ve önlemleri be-
lirlemeyi amaçlasa dahi, metnin öznesi 
insan sağlığı, dolayısı ile yaşam hakkının 
savunulmasıdır.

Bilindiği üzere inşaat çalışma alanları 
çok tehlikeli işler arasında sayılmaktadır. 
Aynı zamanda işin doğası gereği çalış-
ma alanı sürekli olarak değişkenlik gös-
termektedir. Kendisine özel bu durumu 
sebebiyle dezenfeksiyon ve hijyen ko-
nusunda çalışma yapmak da zorlaşmaktadır. Çalışma alanlarının dışında yer alan, 
çalışanların ortak alanları (yatakhane, teknik ofis, duş, wc, vb.) ise birçok şanti-
yede mevzuatta belirlenen standartların çok çok altındadır. İnşaat işkolundaki 
denetimsizlik ve dağınıklık bütün kamuoyunun malumudur. Dolayısıyla dağınıklık 
ve değişiklikler gösterebilen bir çalışma alanında bu tarz afet, salgın vb. durum-
larında çalışma hayatının merkezî bir planlama ile düzenlenebilmesi ve denetim 
altına alınabilmesi zorunludur.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin piyasalaştırılması, yaşanan sorunların en 
temel kaynağıdır. İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir 
kamu hizmeti olarak ele alınmalıdır. Denetim hizmetlerinin kamusal niteliği de 
göz önünde bulundurularak salgının yayılmasını önlemek amacıyla Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından şantiyelerde çalışma 
alanları ile ortak yaşam alanlarında hijyen denetimleri yapılmalı hem üyelerimizin 
hem de işçilerin sağlıklı bir ortamda çalışmaları garanti altına alınmalıdır.

Yukarıda çizilen genel çerçeve doğrultusunda sahada çalışan meslektaşlarımızın 
ve çalışma alanlarında bulunan, barınan işçilerin koronavirüse (COVID-19) karşı 
güvenliğini sağlamaya aşağıda belirtilen önlemler yardımcı olacaktır:

İnşaat ve Kamp Sahalarında Sağlık ve Güvenlik İçin Minimum Gereklilikler

Virüse karşı alınacak önlemler iş sahasındaki diğer güvenlik önlemleri ile bera-
ber düşünülüp, planlanmalıdır. İş devamlılığının sağlanması, ancak alınacak işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ile sağlanabilir. Koronavirüsü tedbirlerinin uy-
gulanmasını denetlemek için sahada ayrı bir işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı 
görevlendirilmelidir. 

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre Koronavirüsü

•	 Herhangi bir koşulda havada bir saate kadar

•	 Bakır yüzeylerde 4 saate kadar

•	 Karton yüzeylerde 24 saate kadar

•	 Plastik ve metal yüzeylerde ise 3 güne kadar 

aktif varlığını sürdürebiliyor. Bu koşullar göz önünde bulundurularak özellikle 
şantiyelerde ve ofis ortamlarında alınması gereken asgari tedbirler aşağıda özet-
lenmeye çalışılmıştır. 

Çalışanlarla İletişim ve Bilgilendirme

- İşin niteliğine bağlı olarak, uygun tedbirlere/kontrol parametrelerine resmi 
kaynakların görüş ve tavsiyeleri başta olmak üzere; işçilerin ve/veya temsilci-
lerinin görüşleri göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.

- Alınan ve alınacak tedbirler işçilere açık, net ve anlaşılır biçimde anlatılmalıdır.
- İşçilerin;

o Hangi şartlar oluştuğunda çalışma sahasından/kamplardan uzak 
durması gerektiğini

o Kendilerinde semptomatik bulgulara rastladıklarında ne yapmaları 
gerektiğini

o Hangi semptomların mevcut salgınla ilişkilendirileceğini bildiğinden 
emin olunmalıdır.

Güvenilir kaynaklardan (Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği vb.) yayınlanan 
güncel bilgiler, değişiklikler ve tavsiyeler çalışanlara anlaşılır biçimde vakit 
kaybetmeden anlatılmalıdır.

- Covid-19 salgını ile bağlantılı koruyucu ekipmanın doğru kullanımı hakkında 
işçiler bilgilendirilmelidir.
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- İşçilerin kendilerinde salgın hastalığın semptomlarını hissettiklerinde çalışma/
kamp alanından izole olabilmesini sağlayacak uygun şartlar yaratılmalıdır. İş-
çiler, semptomları hissettiğinde bahsi geçen izolasyona katılması yönünde 
teşvik edilmelidir.

- Çalışanlar hijyen gerekliliklerini yerine getirmelerini sağlamak adına;
o Sık sık ellerini yıkamaları
o Diğer işçilerle el sıkışma vb. fiziksel teması minimuma indirmeleri
o Öksürürken veya hapşırırken ağızlarını tek kullanımlık mendille veya 

dirseklerinin iç tarafıyla kapatmaları yönünde bilgilendirilmelidir.
- Çalışanlara, görevleri arasında kendi sağlıklarını korumanın yanında diğer ça-

lışanların sağlıklarını olumsuz etkilememenin de olduğu belirli aralıklarla ha-
tırlatılmalıdır.

- Çalışanlara endişelerini rahatlıkla iletebilecekleri, destek hizmetlerine kolay-
lıkla ulaşabilecekleri olanaklar yaratılmalıdır.

- Çalışanların kendi sorumluluk sahalarının dışındaki bölgelerde bulunmaması 
gerektiği hatırlatılmalı, çalışma yapılmayan bölgelerin erişime kapatıldığından 
emin olunmalıdır. 

- İşçiler, yasalar ve sözleşmelerinden doğan hakları konusunda bilgilendirilme-
lidir, bu hakları kullanabilecekleri uygun zemin yaratılmalıdır.

Soyunma odaları ve kilitli dolaplar

- Çalışanlara uygun ve yeterli soyunma odaları sağlanmalı veya kolayca erişile-
bilir yerlerde bulundurulmalıdır.

- Virüsün bulaşmasını önlemek için olan gerekli güvenli mesafeler dikkate alı-
narak soyunma odasının aynı anda en fazla kaç kişi tarafından kullanılabile-
ceği belirlenmeli, organize edilmeli ve çalışanlar bu yönde bilgilendirilmelidir. 
Personelin soyunma odalarını sırayla kullanabileceği şekilde vardiya saatleri 
düzenlenmelidir.

- Soyunma odaları şantiyenin diğer tüm parçalarında olması gerektiği gibi be-
lirli periyotlarla dezenfekte edilmelidir.

- Temiz elbiseler ile iş kıyafetlerinin ayrı ayrı tutulacağı kilitli dolaplar bulun-
malıdır.

Temizlik Alanları, Sıhhi Uygunluk

- İnşaat işlerinin doğası gereği ve sağlık nedenleriyle, duşlar da dahil olmak 
üzere uygun ve yeterli temizlik için gerekli olanaklar, kolayca erişilebilir yer-
lerde olmalı ve kullanıma sunulmalıdır.

- Bu bölümlerde sürekli temiz sıcak ve soğuk su, sabun (sıvı) ve diğer uygun te-
mizleme araçları (dezenfektan vs.), tek kullanımlık havlular veya diğer uygun 
kurutma araçları bulunmalıdır.

- Bu bölümler sürekli temiz tutulmalı, yeterince havalandırılmalı ve aydınlatıl-
malıdır.

- Kamp alanlarında bulunan çamaşır odalarında kıyafetler 60 ile 90 derece ara-
sında yeterli miktarda deterjanla yıkanmalıdır.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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- Uygun ve yeterli sıhhi tesisat şantiye genelinde sağlanmalı veya kolayca erişi-
lebilir yerlerde olmalıdır.

- Sıhhi tesisat içeren odalar yeterince havalandırılmalı ve aydınlatılmalı, odalar 
temiz ve düzenli bir durumda tutulmalıdır.

Dinlenme ve Kamp Odaları

- Uygun koşullarda ve yeterli sayıda kamp odaları veya dinlenme alanları kolay-
lıkla erişilebilir yerlerde ve erişilebilir olmalıdır.

- Dinlenme odaları ve dinlenme alanları, işyerinde herhangi bir zamanda kul-
lanması muhtemel kişi sayısı için yeterli sayıda olmalıdır. Gerektiğinde, hamile 
olan veya emziren bir anne olan işyerinde yatarak dinlenmek isteyen herhangi 
bir kadın için uygun altyapıya sahip olmalıdır.

- Sürekli erişilebilir sıcak su imkânına sahip olmalıdır.

- Odalar sürekli temiz tutulmalı, havalandırılmalı ve virüs salgınına karşı düzenli 
dezenfekte edilmelidir.

- Odalarda bulunan mobilya (yatak, koltuk vb.) virüsün bulaşmasını önlemek 
için gereken güvenli mesafe (en az 2 m) dikkate alınarak düzenlenmelidir.

- Çalışanların, diğer personelin odalarını ziyaretleri minimum seviyeye indiril-
melidir.

- Çalışanların odalarına girdiklerinde ellerini yıkamaları ve dezenfekte etmeleri 
sağlamalı, odalar uygun sıhhi malzeme (dezenfektan vb.) ile düzenlenmeli ve 
takip edilmelidir.

- Kişisel koruyucu donanımlar günlük olarak temizlenmeli, dezenfekte edilme-
lidir.

İçme Suyu Temini

- Kolayca erişilebilen ve uygun yerlerde yeterli miktarda sağlıklı içme suyu bu-
lunmalı veya sağlanmalıdır.

- Sağlık veya güvenlik nedenleriyle, her içme suyu tedariki, uygun bir işaret ile 
dikkatlice işaretlenmelidir.

- İçme suyu temin alanlarında yeterli sayıda uygun bardak (tek kullanımlık) 
sağlanmalıdır.

- Şantiye sahasında içme ve kullanma suyu kaynağı olarak kuyu, su deposu vb. 
hijyen açısından kontrolü mümkün olmayan kaynaklar kullanılmamalı, özellik-
le içme suyu kapalı ambalajlarda temin edilmelidir.

Yemekhane

- Salgın süresi boyunca mutfak araç gereçlerinde hijyen kuralları en üst sevi-
yede tutulmalı, bu süre boyunca tek kullanımlık bardak-tabak malzemelerin 
kullanımı sağlanmalı, sağlanmadığı takdirde temizlik işlemleri vakit kaybet-
meden yüksek ısılı temizlik makineleri ile gerçekleştirilmelidir.
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- Özellikle personel sayısı fazla olan şantiyelerin yemekhanelerinde oluşabile-
cek yoğunluğun önüne geçmek adına öğle arası süreleri uzatılmalı, yemek-
hanelerde oturma düzeni ilgili kuruluşlarca yayınlanan güvenli mesafe teşkil 
edilecek şekilde organize edilmelidir.

- Yemek molası bittiğinde yemek masası temizlik malzemeleri ile temizlenme-
lidir. Yemek masası sırayla kullanılıyorsa, masa her ayrı kullanımının ardında 
aynı şekilde temizlenmelidir.

- Su sürahilerin kullanılması durumunda, sürahilerin ciltle temasını kesmek için 
kâğıt peçeteler kullanılmalıdır.

- Ortak kullanılan buzdolapları günde en az iki defa dezenfekte edilmeli veya 
bu dolapların kullanımı kısıtlanmalıdır.

Çalışma Sahası

- Aynı çalışma sahasında bulaşıcılığın önüne geçilmesi için gereken güvenli 
mesafeyi sağlamak ve kalabalığı önlemek adına aynı anda farklı işleri yapan 
birden fazla ekibin çalışması mümkün olsa bile yalnızca bir ekibin çalışması 
sağlanmalıdır.

- Çalışanların, birbirlerine en az 2 metre mesafe ile çalışması sağlanmalı, durum 
teşvik ve takip edilmelidir.

- Şantiyedeki güvenlik ve kontrol turları, şantiyeyi belirli bölgelere bölünerek ve 
her görevli bir bölgeyi kontrol edecek şekilde organize edilmelidir.

Ofis Süreçleri ve Fiziksel Toplantılar

- İş süreçlerini iş yerine gelmeden evden yürütebilecek personellerin evden ça-
lışmasına olanak sağlanmalıdır. 

- Görevlerini mutlak suretle iş yerinde yerine getirmesi gereken personelin, ça-
lışma alanları yeniden düzenlenerek, yoğun çalışma alanları ferahlatılmalıdır. 
Normal zamanlarda sürekli kullanılmaya toplantı salonları ve benzeri mekân-
lar bu amaçla kullanılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

- Telefon veya internet kanalları ile dijital konferans çözümleri kullanılarak fizik-
sel toplantılardan kaçınılmalıdır.

- Toplantıların dijital olarak yapılamaması durumunda, toplantıların maksimum 
beş kişiyi geçmeyecek şekilde ve her bir kişinin aralarında en az 2 metre me-
safe olacak şekilde yapılması sağlanmalıdır. 

- Bilgisayar, telefon, ajanda, defter, kalem gibi ofis araçları kişiye özel olarak 
kullanılmalı, bunun sağlanamaması halinde kullanım öncesi ve sonrasında de-
zenfeksiyon işlemleri yapılmalıdır. 

- Ofis ortamından bulunan ortak kullanım bölgelerinin günde iki kez dezenfek-
siyon işlemi sağlanmalıdır. 

Ziyaretçi Kabulü ve Şantiyeye Giriş Çıkışlar

- Salgın süreci boyunca şantiye ziyaretleri en asgari düzeye indirilmelidir.
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- Şantiyeye dışarıdan girmesi gereken personel ve kişilerin elleri öncelikle de-
zenfekte edilmeli yakın temastan kaçınılmalıdır.

- İnşaat malzemelerinin taşınması ve istiflenmesi aşamasında koruyucu eldi-
venler ve toza karşı önlem almak amacıyla yüz maskeleri kullanılmalıdır.

Sonuç olarak;

İnşaat çalışma alanının genel sorumluluğu şantiye şefi olarak görev yapan mes-
lektaşımıza aittir. Yukarıda belirtilen temizlik, güvenlik ve çalışma koşullarının 
sağlanması için azami önem gösterilmelidir. İş yerlerinde bu koşullar sağlana-
bilmesi için İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri ile sürekli iletişim halinde 
olmalıdır. İş yerlerinde bu koşullar sağlanamaz ise meslektaşlarımız insan haya-
tının kutsal olduğu ilkesinin bilinci ile çalışmaları durdurabilirler. Şantiye şefleri, 
sorumlu oldukları sahada ve kamp alanında bulunan çalışanlardan bahsi geçen 
salgın hastalığın semptomlarını gösteren çalışan/çalışanlar tespit edildiğinde il-
gili kuruluşu aramalı, sağlık ekiplerinin vakaya ulaşması beklenmelidir. Bulunduk-
ları şantiyede enfekte olan çalışan/çalışanlar bulunması halinde ise derhal durum 
ilgili kuruluşa bildirilmeli ve sağlık ekiplerinin alacağı kararlara şartsız uyulmalıdır.

Dayanışmayı büyütelim ve Sosyal Devletin gereği olan sorumlulukları yerine 
getirelim.

Bütün dünyada ve ülkemizde vuku bulan salgın, halkın bütün kesimlerinin sağ-
lığını tehdit edecek düzeyde seyretmektedir. Salgına karşı mücadelede merkezî 
bir planlama ve insan hayatını birincil öncelik olarak almak son derece önemlidir. 
Elbette ki sosyal devletin temel görevi bu tarz salgın ve afet durumunda yurttaş-
ların sağlığını korumak, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaktır. Çalışma 
koşullarından dolayı bir yurttaşımızın bile mağdur olmaması da sosyal devletin 
gereğidir. Ülkemizde içerisinde inşaat işkolu çalışanlarının da yer aldığı toplumun 
dezavantajlı kesimleri için, savunmasız kalan milyonlar için sosyal güvence ağı 
oluşturulmalıdır. Ülkemizdeki iş yaşamında bu tarz ciddi salgın ve afet durumla-
rında çalışanların ekonomik ve sosyal sorunlarının işçi-işveren ilişkisine terk edil-
mesi doğru değildir.  Söz konusu sorunlar kurulacak sosyal güvence ağı ile devlet 
kurumları tarafından çözüme kavuşturulmalıdır. 

Bu krizden birlikte, birbirimize sahip çıkarak çıkacağız. Bilim insanlarının, canla 
başla çalışan sağlık emekçilerinin önerdiği tüm tedbirleri ortaklaşa bir disiplinle 
uygulayarak; bilimin ve tekniğin ışığında dayanışmayı büyüterek bütün halkımız, 
meslektaşlarımız ve inşaat emekçileri sağlıklı güzel günlere kavuşacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ
COVİD-19 TEDBİRLERİ BAŞLIKLI 2020/9 SAYILI 

GENELGESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şu-
besi Yönetim Kurulu olarak 18 Mart 
2020 tarihinde ‘Meslektaşlarımıza ve 
İlgili Kurumlara Salgına Karşı Şan-
tiyelerde Alınacak Önlemlere İlişkin 
Çağrımız’ başlıklı açıklamamızda ko-
ronavirüs salgınına karşı şantiyelerde 
alınması gereken önlemleri ve ilgili 
kurum ve kuruluşların sorumlulukları-
nı kamuoyu ile paylaşmıştık.

Yaptığımız açıklamanın ardından 20.03.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının Covid-19 Tedbirleri başlıklı 2020/9 sayılı genelgesi yayınlandı ve vali-
likler aracılığı ile her ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına, yapı ruhsatı düzenleyen 
tüm kuruluşlara, proje, denetim ve müşavirlik firmalarına, yapı müteahhitlerine 
ve meslek odalarına tebliği edilmesi istendi. Genelge Şubemize henüz ulaşmamış 
olup, iletilen şubelerimizden alınarak değerlendirme fırsatı bulunmuştur. Önce-
likle belirtmek isteriz ki bakanlığın bu çalışması geç kalınmış bir çalışmadır. Söz 
konusu genelgeye dair görüşlerimiz ve eleştirilerimiz aşağıdadır.

Genelgenin 13. Maddesinde “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 5. Mad-
desi uyarınca işveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yü-
kümlü olup, bu çerçevede; iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenli tedbirlerine 
uyulup uyulmadığını izleyeceği, denetleyeceği ve uygunsuzlukların giderilmesini 
sağlayacağı söylenmiştir.

Toplumda oluşan hassasiyet göz önüne alınarak kamu kurum ve kuruluşlarının 
işveren olduğu şantiyelerde söz konusu denetimlerin yapılabileceği düşünüle-
bilir. Ancak diğer şantiyelerde zaten uygulanamayan İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
hizmetlerinin ilgili kanunun hatırlatılarak uygulanmasını beklemek fazlaca iyim-
serliktir ve hiç bir ekstra önlemi ifade etmemektedir. Salgına karşı şantiyelerde 
alınacak önlemlere ilişkin çağrımızda ve daha öncesinde defalarca ifade ettiğimiz 
bir gerçeği tekrar hatırlatmak istiyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri-
nin piyasalaştırılması, yaşanan sorunların en temel kaynağıdır. İşyerlerine verile-
cek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti olarak ele alınmalıdır.  
Özellikle salgın döneminde denetim mekanizması piyasa ilişkilerine terk edilme-
melidir. Acil olarak yapılması gereken şey Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın-
da çalışan iş müfettişleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan müfettiş, 
iç denetçi, iş güvenliği uzmanlarının hem kendi şantiyelerini hem de özel sektöre 
ait şantiyeleri denetlemesi için görevlendirilmesi ve bu görevlendirmenin ilgili 
bütün kamu kurum kuruluşları ile meslek odaları aracılığı ile organize edilmesidir.

Genelgenin 15. Maddesinde yapının projelendirme, yapı denetim ve müşavirlik 
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hizmetlerini üstlenen kurum, kuruluş ve bürolar gerek ofis ortamında gerekse 
şantiye mahallinde sorumlulukları dahilinde söz konusu tedbirleri alacakları ve 
şantiye mahallinde tüm tedbirleri uygulaması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu maddenin revize edilmemesinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının süreci 
yakından takip etmediği anlaşılmaktadır. 21.03.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle 
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Sadece yürüttükle-
ri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sü-
rekliliğinin sağlanmasında, kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak 
üzere, hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, belediye 
başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri 
kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar sınırlamadan muaf tu-
tulmuş, proje ve uygulama denetçisi meslektaşlarımız muaf kapsamına alınma-
mıştır.  Yapı denetim kuruluşlarında proje ve uygulama denetçisi olarak çalışan 
meslektaşlarımızın yaklaşık %46’sı 65 yaşın üstündedir. Ayrıca 65 yaş ve üstü 
olup şantiye şefi olarak çalışan binlerce meslektaşımız bulunmaktadır.  Hal böyle 
olunca genelgenin 15. Maddesinin nasıl uygulanacağını çok merak etmekteyiz.

Genelge bu hali ile şantiyelerde salgına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasını 
başarabilecek hükümler ve yaptırımlar içermemektedir. Şantiyelerin doğal ça-
lışma anlayışına hızlı bir şekilde müdahale edilmeden alınan hijyen ve çalışma 
tedbirleri sadece tavsiye niteliğinde kalacaktır.

Genelgede belirtilen hijyen ve çalışma koşulları tedbirlerinin sağlıklı bir şekilde 
uygulanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla birlik-
te bütün şantiyelerde, iş müfettişlerini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
müfettişleri, iç denetçilerini, iş güvenliği uzmanlarını ve gerektiği sayıda kamu 
çalışanı inşaat mühendislerini denetim mekanizmasına dahil ederek güvenli bir 
denetimin yapılmasını sağlamalı, salgına karşı gösterilmesi gereken mücadelenin 
ciddiyetine uygun olarak ivedi bir eylem planı çıkarmalıdır. Bahse konu tedbirleri 
uygulamayan şantiyelerde meslektaşlarımızın ve bütün çalışanların özlük hakları 
bakanlık tarafından korunarak çalışmanın durdurulmasını sağlamalıdır.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak yukarıdaki önerimizin hayata 
geçmesini ivedilikle bekliyor ve üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazır 
olduğumuzu bir kez daha buradan ifade ediyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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İMO ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU VE 
TEMSİLCİLİK TOPLANTISI ÇEVRİMİÇİ OLARAK 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve Temsilcilik toplantısı 09 Nisan 2020 çev-
rimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda temsilcilerimiz tarafından yerelde yaşa-
nılan sorunlar aktarıldı. COVİD-19 salgını sebebiyle yaşanılan işsizlik ve meslek-
taşlarımızın sorunları, meslek içi eğitim konuları ve çevrimiçi seminerlerle ile ilgili 
görüş alış-verişinde bulunuldu.

Toplantıya; İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun tamamı ve Temsilciliklerden 
birer temsilci katıldı.
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COVİD-19 SALGINININ YARATTIĞI SONUÇLARIN 
ÜYELERİMİZDEKİ ETKİSİNİ DEĞERLENDİRMEK 

İÇİN YAPILAN ANKETİN SONUÇ RAPORU

Amaç ve Genel Bilgi;

Bilindiği üzere Covid-19 salgını tüm 
dünyayı ve ülkemizi etkisi altına 
aldı. Günlük hayatımızdan, eğitime, 
ev yaşantısından, çalışma alanları-
na kadar hemen hemen her alanda 
birçok önlem alındı ve değişiklikler 
yapıldı. Özellikle çalışma hayatın-
da salgına karşı gerekli önlemlerin 
alınıp alınamadığı ve çalışanların 

özlük haklarında yaşanan sorunlar ile alınan ekonomik tedbirlerin yeterli olup 
olmadığı konusu kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışıldı.

Meslektaşlarımızın, çalışma alanında salgın dolayısı ile alınan sağlık ve ekonomik 
önlemlerini yeterli bulup bulmadıklarının ölçülebilmesi ve çalışma hayatında kar-
şılaştıkları sorunların değerlendirilebilmesi, Şubemizin salgına dair alınan önlem-
leri, salgın sonrası yaşanan sorunları doğru bir şekilde değerlendirerek kamuoyu 
ile paylaşabilmesi ve ilgili kurumlara gerekli uyarıların yapabilmesi amacıyla bu 
çalışma yapılmıştır.

Salgının devam ettiği süre aralığına bağlı olarak aylık periyodlar halinde bu çalış-
maya devam edilecektir.

Anket çalışması 03-10 Nisan 2020 tarihleri arasında İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi çalışma alanı içerisinde yer alan 15 ilde yapıldı. Araştırma kap-
samında üye sayımızı temsilen 1247 meslektaşımızdan mail ve sms dönüşleri ile 
veri toplandı.

Covid-19 Salgını Sonrası Çalışma Yaşamında Meslektaşlarımızın Güncel Durum 
Analizi;

Bu yılın başında sonuçlarını açıkladığımız “Profil Araştırması” sonuçlarına göre 
üyelerimizin %18,7’si işsizdir. Koronavirüs (Covid 19) araştırma anketinde işsiz ol-
duğunu belirten üyelerimizin %23,2’si Koronavirüs (Covid 19) salgınından sonra 
işsiz kaldığını bildirmiştir. Meslek alanımızda uzun yıllardır yükselişini devam et-
tiren işsizlik oranı salgının ülkemizde ilk görüldüğü 10 Mart 2020 tarihinden 10 
Nisan 2020 tarihine kadar çok ciddi bir oranda artış göstermiştir. İşsiz üyeleri-
mizin sayısı salgın sonrası %30 oranında artmıştır. Toplamdaki işsizlik oranı ül-
kemizde salgının başlangıcından itibaren geçen bir aylık süreç sonunda %24,3 
seviyesine yükseldiği kuvvetle tahmin edilmektedir.
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Söz konusu çalışmamıza katılan üyelerimizden çalışmaya devam edenlere “Co-
vid-19 salgını sonrası çalışma düzeninde değişikle gidildi mi ?” sorusu yöneltilmiş 
olup, çalışan üyelerimizin %20,6’sı “hayır” cevabı vermiştir. Bu sonuç doğrultu-
sunda meslektaşlarımızın %20,6’sı gibi ciddi bir kısmının çalışma hayatlarında 
alınan sağlık tedbirlerinin hiçbirisinin uygulanmadığı anlaşılmıştır. Üyelerimi-
zin işyerlerinin statüsüne göre değerlendirme yapıldığında kamu çalışanlarının 
%93’ünün, özel sektör çalışanlarının % 77’sinin çalışma düzeninde değişikliğe 
gidildiği görülmüştür. Özel sektörde şantiyede çalışan üyelerimizin % 52’si ça-
lışma düzenlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bildirmişlerdir.

Bu değerler salgının ülkemizde resmi olarak ilk ortaya çıktığı tarihten bugüne 
kadar ilgili kamu kurumlarına yaptığımız kamusal denetimin yapılması ve gerekli 
önlemlerin alınması talebimizin kulak ardı edilmesinin, şantiyeler ve çalıştığımız 
diğer iş alanlarına dair alınan önlemlerin yetersizliğinin ve çalışma alanlarımızdan 
kopuk olmasının sonucudur.

Çalışma düzeninde değişikliğe gidilen üyelerimize hangi değişikliklere gidilmiş 
olduğu sorulmuştur. Gidilen değişiklikler içinde en çok uygulanan çalışma süre-
lerinin azaltılması olmuş, sırasıyla sosyal mesafe kuralı, ücretsiz izne çıkarılma ve 
ücretli izne çıkarılma uygulamaları ile karşılaşılmıştır.

Covid-19 salgını sonrası her hangi bir hak kaybına uğradınız mı sorusuna üyele-
rimizin %16,6’sı evet cevabı vermiştir. Üyelerimizin işyerlerinin statüsüne göre 
değerlendirme yapıldığında kamu çalışanlarının %4’ünün özel sektör çalışan-
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larının ise %18.4’ünün hak kaybına uğradığı görülmektedir. Bu kategoride hak 
kaybına uğradığını bildiren firma sahiplerinin oranı ise %23.4 dür. Üyelerimizin 
en çok yaşadığı hak kayıpları işten çıkarılma, ücretlerin düşürülmesi, ücretsiz izne 
çıkarılma ve kısa çalışma ödeneğine başvurulması gelmektedir.

Çalışmamıza katılan üyelerimize “Salgın sonrası kendiniz ve ülkemiz için beklen-
tileriniz nelerdir?” sorusu sorulmuştur. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğuna göre; 
geleceğimiz için karamsar bir tablo bizi beklemektedir. Ciddi oranda bir kısım ise 
yeni bir ekonomik model ve siyaset tartışması beklediklerini ifade etmişlerdir. 
Ülkemizin hızlı bir toparlanma yaşayacağını bekleyenler ise % 10 civarında kal-
mıştır.

Yurt Dışında Çalışan Üyelerimizin Covid-19 Salgını Sonrası Çalışma Hayatına 
Dair Değerlendirmeleri;

Yurtdışında çalışmak için bulunan üyelerimiz ile salgın sonrası şantiyelerinde alı-
nan önlemleri ve ülkelerin inşaat çalışma alanlarına dair uyguladıkları tedbirleri 
değerlendirdik.

Meslektaşlarımızın yoğun bir şekilde çalıştığı bölgelerdeki bazı ülkelerin aldıkları 
temel önlemler aşağıda özet halinde verilmiştir.

Dubai Arap Emirlikleri’nde; resmi idareler evden çalışıyor, sektörleri zorunlu ça-
lışması gereken ve destek sektörü olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. İnşaat 
çalışma alanlarında özel izin ile çalışılmasına müsaade ediliyor. Şantiyelerde 
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genel sağlık önlemleri (maske, sosyal mesafe, hijyen koşulları vb.) alınıyor.

Suudi Arabistan’da; kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, sabah 06:00’dan 
öğlenden sonra 15:00’e kadar sokağa çıkıp ihtiyaçların karşılanmasına izin veri-
liyor. Bununla birlikte büyük şehirlerde 24 saat sokağa çıkmak yasaklanmış du-
rumda. Yine büyük şehirlere seyahat yasağı uygulanıyor. Şantiye ofisleri %60 
personelle çalışabiliyor. Özel çalışma izni alan bireylerle sınırlı olmak kaydıyla. 
İsçilerin kamplardan serbestçe çıkması yasak. Suudi personelin işten çıkarılması-
na izin verilmiyor. Toplam çalışan Suudi personelin %70’inin %60 ücretini devlet 
ödeyecek. Kalan kısmını şirketler ödemeye devam edecek.

Abu Dabi’ de; şantiyeler de özel izinle çalışıyor, devletin onay vermediği şan-
tiyelerde çalışma durduruldu. Saha ve ofis binalarına girişte de ateş kontrolü 
yapılıyor.

Afrika Mozambik ve Uganda; yerel hükümetler olağanüstü hal ilan etti. Mozam-
bik’teki şartlar biraz daha ülkemize benziyor ama Uganda neredeyse komple so-
kağa çıkma yasağı diyebileceğimiz çok katı bir dizi tedbirler uyguluyor. Şantiye-
lerde genel sağlık önlemleri (maske, sosyal mesafe, hijyen koşulları vb.) alınıyor.

Sırbistan’da; hafta sonu 24 saat, hafta içi saat 17.00 ile saat 05.00 arası ülke ge-
nelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kamu kurumlarında ve özel şirketlerde 
serbest saatli çalışma ve evden çalışma uygulanmaya başlandı. Şantiyelerde ge-
nel sağlık önlemleri (maske, sosyal mesafe, hijyen koşulları vb.) alınıyor. Mecburi 
haller durumunda dışarıyla temas halinde olan çalışanların 14 gün gözetim al-
tında tutulacakları tecrit koğuşları düzenleniyor.

ABD New York’ta; sokağa çıkma yasağından önce sosyal izolasyonun sağlanması 
için ekipler mavi ve yeşil diye 2 gruba ayrıldı. Sokağa çıkma yasağından sonra 
inşaat sektörünün de yer aldığı 4-5 sektör hariç bütün çalışma hayatı durdu. 
Şantiyelerde 3 veya 4 kişilik sorumlu ekipler bulunabiliyor. Şantiyeler düşük, orta 
ve yüksek risk olmak üzere üçe ayrılmış durumda. 6 fit sosyal mesafe kuralı uy-
gulanıyor.

Kazakistan’ da; tüm sınır kapıları dış dünyaya kapatıldı. Nur-Sultan (eski Astana), 
Almatı ve Shymkent olmak üzere 3 büyük kent karantinada. Bu şehirlere giriş ve 
çıkışlar yasak. Karantinaya alınmış şehirlerde gece 21:00 itibarı ile sokağa çıkmak 
yasak. Maskesiz sokağa çıkmak yasak. Kış mevsimi olması nedeniyle zaten kısmi 
olarak boşalan şantiyelerde işleri dondurulmuş durumda.

Kırgızistan’ da; gece sokağa çıkma yasağı var. Gündüz ise sadece eczane, hasta-
ne ve marketler açık. Zorunlu işe gidecek olanlar ise izin alıyorlar. Şantiyeler tam 
açılacakken salgın meydan geldi. Çalışmalar 15 Nisan tarihine kadar durduruldu. 
Hükümet o zaman bildirecek ne olacağını. 

Katar’ da; işçilerin yaşadığı ve direkt üretime katıldığı endüstriyel alan (sanayii 
bölgesi) yaklaşık bir aydır kapalı tutuluyor. Evden çalışma ve kısa saatler teşvik 
ediliyor 2022 Dünya Futbol Şampiyonası için inşaat hazırlıklar devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde; 10 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Mar-
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ketler ve eczaneler dışında her yer kapalı. Onlara da izin almak suretiyle ve tek 
kişi gidilebiliyor. Proje ofisleri uzaktan çalışma yöntemine geçmiş durumda, şan-
tiyelerde %30 personel ile çalışılıyor. Sokağa çıkma yasağından dolayı şantiyeler-
den dışarı çıkma yasaklanmış. Şantiyelerde genel sağlık önlemleri (maske, sosyal 
mesafe, hijyen koşulları vb.) alınıyor. Bütün ihaleler ertelendi.

Umman’da; ülkemiz ile benzeri tedbirler uygulanıyor. Çalışanların şehir dışına 
çıkmaları yasaklanmış durumda.

ABD Los Angeles’ da; mahalle aralarında yürüyüş yapmak serbest ama 6 fit kişi-
sel mesafe kuralını ihlal etmemek şartıyla. Zorunlu sektörler dışında tüm işletme-
ler ve şirketler kapalı durumda. Evden çalışma imkanı olanlar çalışmaya devam 
ediyor. Diğer çalışanlar geçici olarak işten çıkartılıyor. 

Sonuç ve Değerlendirme;

Şubemiz salgının ülkemizde resmi olarak görüldüğü ilk günden itibaren halkı-
mızın ve meslektaşlarımızın hem sağlıklarının korunması hem de ekonomik ve 
sosyal haklarının garanti altına alınması için birçok açıklama ve çalışma yapa-
rak inşaat iş kolunda yaşanacak sorunları öngörmüş ve ilgili kurumlara gerekli 
gördükleri uyarıları iletmişlerdir. Fakat iktidar bizlerle birlikte, TMMOB ve bağlı 
Odaların kendi alanlarında yaptıkları uyarıları, diğer meslek, sendika, siyasi parti 
ve demokratik kitle örgütlerinin açılamalarını kulak ardı etmiş ve bildiğini oku-
muştur. Bu durumun doğal sonucu olarak maalesef salgının yayılma hızının en 
yüksek olduğu ülkeler arasındayız.

Maalesef 1 ay gibi kısa bir sürede mesleğimizdeki işsizlik oranı %18,7 den yak-
laşık olarak %24,3’e çıkmıştır. Meslektaşlarımızın %20,6’sı çalışma alanlarında 
salgın karşısında çaresiz bırakılmış, %17’si hak kaybına uğramıştır. İnşaat mü-
hendislerinin işsizlik ve hak gaspı oranları göz önüne alınınca aynı iş kolunda 
çalıştığımız inşaat emekçilerinin de ciddi sorunlar yaşadığı aşikârdır. Özel sektör 
şantiyelerinde çalışma düzenine ilişkin hiçbir değişiklik yapılmadığını bildiren 
meslektaşlarımızın oranının %52 gibi yüksek bir seviyede olması ise, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Covid-19 Tedbirleri” başlıklı genelgenin, 
daha önce yaptığımız açıklamalarda belirttiğimiz gibi, ilgili yasanın hatırlatılma-
sından öteye gidemediğini göstermiştir. Meslektaşlarımız hem salgın karşısında 
hem de ekonomik olarak çaresiz bırakılmışlardır. Geleceğimize dair kaygılarımız 
son derece artmış, meslektaşlarımızda ilerisinin bugünden daha zor gececiği ka-
naati oluşmuştur. Meslektaşlarımızın önemli bir kısmı yeni bir ekonomik model 
ve yeni bir siyaset tarzı talep etmektedir. Salgın, kamusal bir ekonomik düzenin 
toplumun geleceği ve sağlığı açısından mutlak inşa edilmesi gerektiği gerçeği-
ni göz önüne sermiştir.

Birçok ülkede inşaat iş kolunda çalışmalar durdurulmuş veya özel izinle çalışma 
yapılmasına izin verilmiş olmasına rağmen ülkemizde inşaat iş kolunda Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının hazırladığı son derece zayıf ve gerekli yaptırım ile asli olan 
kamusal denetim önlemini içermeyen genelgesi dışında herhangi bir ciddiye alı-
nacak çalışma yapılmamıştır. Görece ekonomik ve sosyal olarak ülkemizden ge-
ride görülen ülkelerde şantiyeler için alınan önlemler maalesef bizimle kıyasla-
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namayacak seviyededir. Şu an korumasızca çalışan meslektaşlarımızın sağlından 
endişe duyduğumuzu bir kez daha hatırlatırız. 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi;

Salgına karşı mücadelede merkezî bir planlama, şeffaflık ve insan hayatını birincil 
öncelik olarak almak son derece önemlidir. Kamu sağlığı en yüksek yasa olma-
lıdır. Elbette ki sosyal devletin temel görevi bu tarz salgın ve afet durumunda 
yurttaşların sağlığını korumak, doğru bilgilendirmek, sosyal ve ekonomik ihti-
yaçlarını karşılamaktır. Bu doğrultuda bilim kurulunun aldığı tavsiye kararlarının 
halka açıklanması zorunludur. Çalışma koşullarından dolayı bir yurttaşımızın bile 
mağdur olmaması da sosyal devletin gereğidir. Ülkemizde içerisinde inşaat işkolu 
çalışanlarının da yer aldığı toplumun dezavantajlı kesimleri için, savunmasız kalan 
milyonlar için sosyal güvence ağı oluşturulmalıdır. Ülkemizdeki iş yaşamında bu 
tarz ciddi salgın ve afet durumlarında çalışanların ekonomik ve sosyal sorunlarının 
işçi-işveren ilişkisine terk edilmesi doğru değildir. Söz konusu sorunlar kurulacak 
sosyal güvence ağı ile devlet kurumları tarafından çözüme kavuşturulmalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı genelge mevcut hali ile şantiyelerde 
salgına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasını başarabilecek hükümler ve yaptı-
rımlar içermemektedir. Şantiyelerin doğal çalışma anlayışına hızlı bir şekilde mü-
dahale edilmeden alınan hijyen ve çalışma tedbirleri sadece tavsiye niteliğinde 
kalacaktır.

Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın sü-
resince çalışma acilen durdurulmalı, devletin güvencesi altında hak kaybına uğra-
tılmadan çalışanlara ücretli izin hakkı tanınmalı ve süreç boyunca işten çıkarmalar 
yasaklanmalıdır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte zorunlu olarak ça-
lışmaya devam edecek şantiyelerde, güvenli bir denetimin yapılmasını sağlamalı, 
salgına karşı gösterilmesi gereken mücadelenin ciddiyetine uygun olarak ivedi 
bir eylem planı çıkarmalıdır. 

Salgın süreci boyunca belirli aralıklarla bu çalışmayı tekrarlayacağız. Gelecek ça-
lışmalarımızda mesleğimiz adına ortaya çıkan sonuçların bu kadar vahim olma-
ması için önerilerimizin hayata geçirilmiş olduğunu görmeyi ve en kısa sürede 
salgınla mücadele de toplum sağlığı adına olumlu sonuçlar alınmasını temenni 
ediyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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SALGIN GÜNLERİNDE BİREYİN VE TOPLUMUN 
SAĞLIĞI; DAYANIŞMA YAŞATIR ÇEVRİMİÇİ 

SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ
İMO Ankara Şubesi tarafından 25 Ni-
san 2020 tarihinde “Salgın Günlerinde 
Bireyin ve Toplumun Sağlığı; Dayanış-
ma Yaşatır” çevrimiçi söyleşisi (WEBI-
NAR) düzenlendi. İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Özer Akkuş’un 
açılış konuşmasıyla başlayan semineri 
40 üyemiz canlı olarak takip etti. Üye-
lerimizin aktif katılımıyla gerçekleşen 
çevrimiçi söyleşisinin teknik ilerleyişi 
hakkındaki bilgiyi İMO Ankara Şubesi 
Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz verdi. 

Prof. Dr. Selçuk Candansayar’ın katıl-
dığı söyleşide COVİD 19 salgının top-
lum ve birey özelinde nasıl bir etkisinin 
olduğu ve bununla nasıl başa çıkılabi-
leceği, bu günlerde dayanışmanın öne-
mi, şantiyelerde COVİD 19’un yayılma 
ihtimali, doktorların ve mühendislerin 
proterleşmesi, pandemi sürecinde iş-

sizlik vb. konular konuşuldu. Konuşmasına COVİD 19’un ilk yayılım sürecine de-
ğinerek başlayan Candansayar, “Ekranlarda rakamlar dönüp duruyor. Hepimiz 
elimizde olmadan 19.30’da ekranın başına geçip bir tür açılan sandık sayısı gibi 
günün rakamlarını öğrenmeye çalışıyoruz ve o rakamlar üzerinden de yapılan 
yorumlara maruz kalıyoruz. Şu arttı, bu azaldı gibi. Sayılardaki değişimle biz sal-
gınla olan mücadelenin yapıldığı fikrine kapılıyoruz. Bizden beklenen tek şey de 
edilgen bir şekilde evimizde oturmak. Üçlü bir sarmal arasına sıkıştık; bir rakam-
ları takip edelim, iki edilgen bir şekilde evimizde kalalım, üç kendimizi koruyalım. 
Tam da otoriter yönetimlerin arayıp da bulamadığı bir şey oldu,” dedi. Üretimin 
sürdürülebildiği kadar sürdürülmeye çalışılırken öteki taraftan ruh sağlığını ko-
rumaya çalışan toplumun tümünün edilgen bir biçimde kendi bireyselliklerine 
dönüp gelen açıklamaları beklemeye başlandığını belirten Candansayar, “Oysa 
salgınla mücadele; öncesi, salgın anı ve sonrası olmak üzere her bir bireyin etkin, 
aktif olarak katılması gereken bir mücadeledir,” dedi.

Yaklaşık 90 dakika süren çevrimiçi seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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ŞANTİYELER ACİLEN DENETLENMELİDİR!
İMO Ankara Şubesi ve Temsilcilikleri, 16 Nisan 
2020 tarihinde hinterlandında bulunan ilgili 
kurumlara yazı yazarak, sorumluluk alanla-
rında bulunan şantiyelerde Koronavirüs Pan-
demisine karşı denetim yapmaları çağrısında 
bulundu.

Çağrıda, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genel-
gesinin gerçekleştirilmesi yönünde Meslek 
Odamıza düşen sorumluluk gereği bu duru-
mu Kurumunuza/Belediyenize bildirir, işçi 
sağlığı ve iş güvenliğinin kamusal bir görev 
olması nedeniyle tarafınızca il/ilçe genelinde 

faaliyetine devam eden şantiyelerin tespit edilerek ivedilikle denetimden geçiril-
mesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarız,” denildi.

Kurumlara giden yazının tamamı: 

DAĞITIMLI YERLERE

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sebebiyle bin-
lerce insan yaşamını yitirmiş olup ülkemizde de bu virüs her geçen gün artarak 
yayılmaktadır. Bununla birlikte ülke genelinde şantiyeler faaliyetlerine devam 
ettiklerinden, binlerce meslektaşımız ve milyonlarca işçi hastalık riski ile karşı 
karşıyadır. 

Koronavirüs pandemisi, işyerleri, meslektaşlarımız ve işçiler yönünden, 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesinde ifade edildiği şekilde ciddi 
ve yakın tehlike kapsamında olup işverenler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20 Mart 2019 tarihli “Covid-19 Tedbirleri” genelgesi 
ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 13 Nisan 2020 tarihinde yayın-
lamış olduğu “Şantiyelerde Alınacak Yeni Korona Virüs Tedbirleri”nde belirtilen 
hususlara uymak zorundadırlar.

Ülke genelindeki tüm işyerlerinde gerekli tüm işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirle-
rinin alınması yasal bir zorunluluk olmuştur. Bu nedenle ilimiz genelinde bulunan 
şantiyelerde gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına dair denetimler yapılmalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinin gerçekleştirilmesi yönünde Meslek 
Odamıza düşen sorumluluk gereği bu durumu Kurumunuza/Belediyenize bildirir, 
işçi sağlığı ve iş güvenliğinin kamusal bir görev olması nedeniyle tarafınızca il/
ilçe genelinde faaliyetine devam eden şantiyelerin tespit edilerek ivedilikle dene-
timden geçirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarız.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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KORONAVİRÜS (Covid-19) PANDEMİSİNDE, 

YURTDIŞINDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZ 

NELER YAŞIYOR?

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsünün ülkemizde gö-
rüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden hemen sonra başta üst birliğimiz TMMOB olmak 
üzere hemen hemen tüm odalarımız tarafından, salgın nedeniyle ortaya çıkan 
başta sağlık sorunu olmak üzere, çalışma hayatında yaşanan sorunlar, ortaya çı-
kan ekonomik krizin meslektaşlarımız üzerine yaratacağı olumsuz etkileri incele-
me ve müdahale etme amaçlı araştırma çalışmaları yapılmıştır.

İnşaat Mühendisleri Ankara Şubesi de salgın sürecinin başladığı andan itibaren, 
meslektaşlarımız üzerinde salgının ortaya çıkardığı sonuçları doğru anlamak ve 
gerekli çözüm önerilerini oluşturmak amacıyla anketler yapmış; inşaat işyerlerin-
de, şantiyelerde, ofislerde alınması gereken önlemlere yönelik bilgilendirmelerde 
bulunmuş, meslektaşlarımızı hukuki hakları konusunda bilgilendirmiş, ilgili ku-
rumların salgın dolayısı ile yayınladığı genelgeler üzerinde görüşler oluşturmuş-
tur.

Kısıtlı bir kısmını daha önceki açıklamalarımızda paylaştığımız yurtdışında ça-
lışan üyelerimizle yapılan görüşmeler doğrultusunda hazırladığımız bu çalışma 
ise genel olarak diğer ülkelerde salgın sürecinin nasıl yönetildiğini, mesleki bağ-
lamda ise inşaat işyerlerine ilişkin alınan önlemleri Türkiye ile karşılaştırabilmeyi 
sağlamayı amaçlamaktadır.  Ayrıca bu çalışmanın Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü 1 Mayıs öncesi birçok ülkede inşaat iş kolunda çalışan emekçi-
lerin koşullarını değerlendirebilmek için de bir fırsat sunduğunun düşünüyoruz.
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak küresel salgının ekonomik ve 
psikolojik etkileri ile adeta savaş verdiğimiz bu süreçte, büyük bir özveriyle çalış-
malarımıza katkı koyan tüm meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.  

Levent HACIYUSUFOĞULLARI / ODTÜ İNŞAAT / DUBAİ ARAP EMİRLİKLERİ
A. DUBAİ ARAP EMİRLİKLERİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
•	 Özel izin ile trafiğe çıkışa izin verildi.
•	 Çoğu uçuşlar iptal edildi.
•	 Yalnızca kendi vatandaşlarının ülkeye girişine izin verildi.
•	 Oturum izni olsa bile hiçbir vizeliye ülke girişine izin verilmedi.
•	 Tüm resmi dairelere uzaktan çalışma sistemi getirildi.
•	 Tüm okullar, restoranlar, mağazalar kapatıldı.
•	 Okullarda uzaktan eğitim sistemine geçildi.
•	 Sektör zorunlu çalışması gereken alanlar ve destek hizmetleri olmak 

üzere ikiye ayrıldı, bu doğrultuda sağlık sektörü ve gıda sektörüne kı-
sıtlama getirilmedi.

•	 İnşaat sektöründe özel izin alınmak kaydıyla çalışmaya izin verildi.
•	 Resmi açıklama yapılmamakla birlikte, pandemi nedeniyle gelirsiz kay-

bına uğrayanlara devlet tarafından yardım edilmektedir. 
B. ŞANTİYE GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Gerekli izinler alınarak köprü ve yol inşaatları yapımına devam edilmek-

tedir.
•	 Maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafeye uyulması konusunda işçilere 

bilgilendirme yapıldı. Kişisel koruyucu malzemeler dağıtıldı.
•	 Yol izinleri nedeniyle malzeme tedariki konusunda sıkıntı yaşanmaktadır.
•	 Hakedişlerde problem yaşanmamaktadır.
•	 İşçi çıkarımı yapılmamaktadır.
•	 İnşaat sektörü kritik olduğu için, iş kaybı az olmakla birlikte sağlık riski 

taşımaktadır.

Ömer AYDINER / ODTÜ İNŞAAT/ ABUDABİ/ DUBAİ
A. ABU DHABİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Akşam 20.00’den sabah 6.00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
•	 Uçuş kısıtlamaları getirildi.
•	 Tüm AVM’ ler (süpermarketler, hipermarketler hariç) kapatıldı.
•	 Tüm Devlet daireleri dışarıdan gelenlere kapatıldı ve önce idari kadro 

evden, alt kademeler nöbetleşe çalışmaya başladı.
•	 Her akşam 20.00’dan sonra tüm şehir sokak ve caddeleri dezenfekte 

edilmektedir.
•	 Tüm market girişlerinde hem güvenlik, hem sağlık personeli bulundur-

ma zorunluluğu getirildi.
•	 Sınırları içerisinde yaşayan herkese 18 ayrı dilde uyarı bilgileri mesaj ola-

rak telefonlara gönderildi. 
B. DUBAİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirildi.
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•	 Her evden yalnızca bir kişinin izinle ilaç veya yiyecek almaya çıkmasına 
izin verildi.

•	 Marketler hariç okullar da dâhil her yer kapatıldı. 
•	 Marketlerde sosyal mesafeyi korumak için yerlere işaretler konuldu. 

Maskesiz, eldivensiz alışveriş yapmak yasaklandı. Kasaların tamamının 
önü şeffaf plakalar ile kaplandı. 

•	 Ağır para cezalar getirildi,
o Maskesiz dışarı çıkmak 273,22 $
o 3 kişiden fazla aynı otomobilde seyahat etmek 273,22 $
o Sosyal mesafeyi korumadan yürümek 273,22 $
o İzinsiz evden çıkmak 546,45 $
o Düğün/ Parti organize etmek 2.732,24 $
o Düğün/ Partiye dâhil olmak 1.366,12 $
o Karantina altındayken evden çıkmak 13.366,20 $
o Karantina altındayken testten kaçmak 1.366,12 $
o Toplu taşım sürücü hijyen değilse 1.366,12 $

C.  ŞANTİYELER GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Devletin onay verdiği şantiyeler çalışabilmektedir.
•	 Çalışanlar maskeli çalışmak zorundadır.
•	 Covit 19 UAE App’den anlık duyuru yapılmaktadır.
•	 Uyarı levhaları görülebilir her yere asıldı.

Ali Haydar ÖZAK/ KTÜ İNŞAAT/ Birmingham Üniversitesi / ABUDABİ 
A. ABUDABİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Akşam 20.00 ile sabah 6.00 arası sokağa çıkma yasağı konuldu.
•	 Uçuş kısıtlamaları getirildi.
•	 Devlet daireleri dışarıdan gelenlere kapatıldı.
•	 Marketler hariç tüm AVM’ler kapatıldı.
•	 El dezenfektanları ve uyarı levhaları konuldu.
B. ŞANTİYE/OFİS GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Maske ve eldiven dağıtıldı.
•	 El temizliği için ofislere sterilazyon dispanserleri takıldı
•	 Saha ve ofis girişlerinde termal kamera ve cihazlarla ateş ölçümü yapıl-

maktadır.
•	 Yüksek ateşli çalışanlar kliniklere yönlendirilmektedir.
•	 Yemekhane ve mescitler kapatıldı.
•	 Toplantı odalarının kullanımı en fazla altı kişilik olmak üzere, en az 1,5 

metre olacak şekilde sınırlandırıldı.
•	 İşçi ve beyaz yaka çalışanların işe gidiş geliş için kullandıkları otobüslerin 

kapasiteleri  %25’e düşürüldü.
•	 Otobüs ve ofisler düzenli olarak sterilize edilmektedir.
•	 Ofise dışarıdan gelen ziyaretçi sayısı minimuma indirildi.
•	 60 yaş ve üzeri, hamile ve kronik rahatsızlıkları olanlar evden çalışmaya 

yönlendirildi.
•	 İzinden dönenler 14 gün evlerinde karantinada bekletilmektedir



146

•	 Sahaya, ofise posterler asıldı.
•	 İşten çıkartma yok, bazı mühendisleri ücretli izne gönderildi.

Ayhan KIZILATEŞ / ODTÜ Çevre Mühendisi / İMO Ankara Şb. Eski Yön. Kur. 
Üyesi -SUUDİARABİSTAN

A. SUUDİ ARABİSTAN DEVLETİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Küçük şehirlerde sabah 06.00’dan 15.00’e kadar sokağa çıkma kısıtla-

ması getirildi.
•	 Büyükşehirlerde 24 saat sokağa çıkma ve seyahat etme yasaklandı.
•	 Sokağa çıkmanın yasak olduğu büyük şehirlerde bazı sektörlerde çalı-

şanların özel izinle sokağa çıkmalarına ve çalışmalarına izin verildi.
•	 Şirket merkezlerinin açılması yasaklandı.
•	 60 yaş üzeri kişilerin çalışması yasaklandı.
•	 Marketler dışında tüm AVM’ler, restoranlar, okullar kapatıldı.
•	 Maske, eldiven kullanımı zorunlu hale geldi.
B. ŞANTİYE GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Şantiye ofislerinde özel çalışma izni alan bireylerle sınırlı kalmak kaydıy-

la aynı anda personelin % 60’ı çalışabilmektedir.
•	 Bir arada bulunmak, birlikte yemek yemek yasaklandı.
•	 Proje sahalarına toplu olarak gidilip gelinmektedir ve kurallara uyma-

yanlara ceza kesilmektedir (Bir kişi için 10.000 SAR / 2.667 ABD $).
•	 İşçilerin kamplarda dolaşması yasaklandı.
•	 Birikmiş izinler kullandırılmaktadır ve daha sonra ücretsiz izin uygula-

masına geçilmesi planlanmaktadır.
•	 Personele asıl ücretinin altında ( çalıştığı süre kadar)  ödenmesine izin 

verilmektedir.
•	 Suud’lu personelin işten çıkarılmasına izin verilmemektedir. Suudi per-

sonelin ücretinin  % 60’nın ücretinin devlet tarafından ödenmesi, kalan 
kısmının ise şirketler tarafından ödemesi uygulamasına geçilmiştir.

Barış Emek ERGİN / ODTÜ İNŞAAT/ KATAR
A. KATAR DEVLETİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi.
•	 Martın başında ilk vaka görülen Katar’da günlük tablolar ile durum iz-

lenmektedir.
•	 Devlet 33 adet lüks oteli karantina için kullanmak üzere geçici el koydu.
•	 Maske, eldiven ve sosyal mesafe denetimi yapılmaktadır.
•	 Market, askeri tesis ve otellere girişlerde ateş kontrolü yapılmaktadır.
•	 Türkiye dâhil pek çok ülkeye uçuş kapatıldı.
•	 Evden çalışma ve kısa saatler teşvik edilmektedir.
•	 2022 Dünya futbol şampiyonası için inşaat hazırlıklarına kısıtlama geti-

rilmemiştir.
•	 Ekonomisi doğalgaza bağlı olduğu için ülke olarak sıkıntı yaşanmamak-

tadır.
B.   ŞANTİYE GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 İşçilerin yaşadığı ve direkt üretime katıldığı endüstriyel alan kapatıldı.
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•	 Üretim tekil alanlardan veya stoklardan sağlanmaktadır.
•	 Her yere uyarı afişleri asıldı.
•	 Kişisel koruyucu malzemeler dağıtıldı.     

Merih ÖZCAN / İTÜ İNŞAAT / KIZILDENİZ/ARAP EMİRLİKLERİ
A. ARAP EMİRLİKLERİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
•	 Marketler, eczaneler dışında her yer kapatıldı.
•	 *İzin almak kaydıyla, her haneden tek kişi alışverişe çıkabilmektedir.
•	 Ortadoğu ülkeleri arasında seyahat yasaklandı.
•	 Başta EXPO 2020 olmak üzere bütün fuar, kongre, seminer ve benzeri 

etkinlikler ertelendi.
B. OFİS / ŞANTİYE GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Ofislerde personel %30’a kadar düşürüldü.
•	 Proje ofisleri evden çalışmaya döndü.
•	 Şantiyeler ise %30 personel ile yavaşlamış şekilde devam etmektedir.
•	 Tüm ihaleler durduruldu.
•	 Şirketlere işten çıkarma, kısa süreli çalışma veya ücretsiz izin verme hak-

kı verildi.
•	 Şantiyelerde işçi sayısı azaltılarak yoğun kalabalıklar engellendi.
•	 Yemekhane sayısı artırıldı, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleş-

tirildi.
•	 Her sabah ateş ölçümü yapılmaktadır.
•	 Maske kullanımı zorunlu kılındı.
•	 Sokağa çıkma yasağı olduğu için izin günlerinde şantiyede geçirilmek-

tedir.

Alper GÖKDEMİR / ODTÜ İNŞAAT/ UMMAN
A. UMMAN DEVLETİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
•	 Sınırlar kapatıldı.
•	 AVM’ler, mağazalar, restoranlar, okullar kapatıldı.
•	 Marketler, eczaneler kapatılmadı.
•	 Maske, eldiven ve sosyal mesafe kuralları uyarı afişleri asıldı.
•	 Fuar, seminer toplantıları iptal edildi.
B. ŞANTİYE GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER 
•	 İşçilerin şehir dışına çıkışları yasaklandı.
•	 Ülke içi ve dışı malzeme sevkiyatları yavaşladı. Bu nedenle süre uzatımı 

talep edildi.
•	 Şantiyenin maliyet kaybı artmaya başladı.
•	 Türk işçi sayısı azaltıldı.

Mustafa AKYUNAK / ODTÜ İNŞAAT/ İMO Ankara Şube Eski Yön. K. Üyesi /KU-
VEYT

A. KUVEYT DEVLETİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
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•	 Şubat sonunda tüm AVM’ler kapatıldı.
•	 Yalnızca marketler, benzinlikler ve eczaneler kapatılmadı.
•	 Şubat sonunda tüm okullar kapatıldı, uzaktan eğitime geçildi.
•	 Öğretmenlerin çoğu yabancı olduğu için özel okullardaki öğretmenler 

işten çıkarıldı.
•	 Martın ilk haftası ülke dış dünyaya kapatıldı, giriş çıkışlar yasaklandı. 

Uçuşlar özel izne tabi oldu. 
•	 Martın ikinci yarısı akşam saat 17.00 ile sabah 06.00 arası sokağa çıkmak 

yasaklandı.
•	 Hastanelere sahte başvuruları engellemek için 500 kişilik mobil ekip ku-

ruldu. (Ekiplere telefon ile ulaşılıyor, evde test yapılıyor, virüse yakalanan 
kişiler hastaneye götürüyorlar, yaşadıkları ev ve apartmanlar karantina-
ya alınıyor).

•	 Önce Hintli ve Mısır’lıların yaşadığı varoş semtlere giriş çıkış yasaklandı. 
Sonrasında 24 saat sokağa çıkma yasağı konuldu.

•	 Ülkedeki kaçaklara af getirildi ve her türlü masraflarını karşılayarak ül-
kelerine dönmeleri istendi. Ancak ülkeler kendi vatandaşlarının iadesini 
kabul etmedi. 

•	 Özel sektör %20 çalışmaktadır.
•	 İthalata dayalı iç ekonomi durma noktasına gelmiştir, ihracat ise gerek 

petrol fiyatlarının düşmesi, gerekse petrole talebin azalması, OPEC’in 
üretimi kısma kararı alması nedeniyle ihracatta yaşanan sıkıntılar ülkede 
ekonomisinin krize doğru gitmesine sebep olmaktadır.

B. ŞANTİYE GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Şantiyelerde genel temizlik ve giriş çıkışlarda ateş ölçme dışında önlem 

alınmadı.
•	 Koğuşlar seyreltilmemiş durumda hala 6 kişi 10 m2’lik yerlerde kalmak-

tadır.
•	 Kamplarda işçi azaltımına gidilmedi.
•	 Elçiliğe başvuran 1000 kadar işçi Türkiye’ye dönmüş durumda.

Şehmuz ARAS / ODTÜ İNŞAAT /AFRİKA
A. AFRİKA DEVLETİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Mozambik’de sokağa çıkma yasağı konulmadı.
•	 Uganda da vaka sayısı çok az olmasına rağmen sokağa çıkma yasağı 

ilan edildi.
•	 Mozambik ve Uganda’da Dünya Sağlık Örgütü’nün zorunlu kıldığı Covid 

19 uyarı levhalarını panolara asıldı. 
•	 Uganda’da gıda marketleri hariç okullar ve AVM’ler kapatıldı.
•	 Okullar on-line eğitime geçti.
B. ŞANTİYELER GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Mozambik Mapula ve Uganda Kampala şantiyelerinde  %25’i Türk, %25’i 

Amerikalı, %50’si yerel olmak üzere 1700 çalışan personel bulunmakta-
dır.

•	 Sosyal mesafeyi sağlamak için yemekhanelerde kademeli kullanım ve 
mesafeli oturma düzeni getirildi.
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•	 Servislerde seyrek oturma düzeni sağlandı.
•	 Yemekhane, kamp ve çalışma alanlarında hijyen şartlarında ekstra ted-

birler alındı.
•	 Zorunlu yereller dışında, yerel personel çalıştırılmasının azaltılması yo-

luna gidildi. Salgın süresince evlerinde kalacak olan yerel personele, as-
gari ücretten az olmamak kaydıyla belli oranda ödeme yapılmaktadır.

•	 İşverenin işleri durdurma olasılığı da gündeme getirildi.

ÖZCAN DEMİRTAŞ / ODTÜ İNŞAAT/ TANZANYA
A. TANZANYA HÜKÜMETİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi.
•	 Ülke genelinde tüm uçuşlar iptal edildi.
•	 Tüm kurumlar, mağazalar, restoranlar çalışmaktadır.
•	 Türklere tüm dışarı izinler iptal edildi.
B. ŞANTİYE GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Şantiye minimum tempoda çalışmaktadır.
•	 Tüm bina köşelerine el dezenfektanları konuldu.
•	 Ana binaların dışına seyyar el yıkama sistemi konuldu.
•	 58 yaş ve üstü herkes doktor gözetimine alındı.
•	 Kronik hastalar doktor gözetimine alındı.
•	 Türkiye’den gelenler kendi odasında 14 gün karantinaya alınmaktadır.
•	 Gönüllüler de dâhil 130 kişinin çıkışı verildi.
•	 Ülkede su problemi olduğu için yerellerin şantiyeye virüs taşımaları ko-

nusunda endişe yaşanmaktadır.

Metin YÜCEL / ODTÜ İNŞAAT / TAYLAND
A. TAYLAND HÜKÜMETİ TARAFINDAN ALINAN ÖNLEMLER
•	 Geceleri sokağa çıkmak yasaklandı.
•	 Restoranlar paket servisi uygulamasına geçildi.
•	 Marketlerde maske takma zorunluluğu getirildi. 
•	 Kamu bankaları kapatılmadı.
•	 Tüm eğlence yerleri kapatıldı.
•	 Ekonomik kayıp borsada %35 civarı ve çok büyük kısım gelir kaybına 

uğradı; işini kaybedenlere, gelir kaybına uğrayanlara internetten başvu-
rulduğu takdirde üç ay boyunca aylık 170 ABD Doları ödeyeceğini ilan 
edildi.

B. ŞİRKET GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Ofisi mart başında kapatıp, evden çalışma sistemine geçilmiştir.  

Cem TUNÇOĞLU / ODTÜ İNŞAAT /NEWYORK EYALETİ
A. NEWYORK EYALETİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Nisanın ikinci haftası sokağa çıkma yasağı konuldu.
•	 Yalnızca 4 meslek grubuna (sağlık, yiyecek, polis ve inşaat) çalışma izni 

verildi. 
•	 Uyarı levhaları asıldı.
•	 Mart ayının son haftasında maske, eldiven ve sosyal mesafe kuralları uy-



150

gulamasını geçildi 
B. ŞANTİYE/ OFİS GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Sokağa çıkma yasağı çıkmadan önce ekipleri mavi ve yeşil diye iki gru-

ba bölündü (sosyal mesafe için ve eğer bir grup hasta olursa işi devam 
ettirecek grup olsun diye).

•	 *Sokağa çıkma yasağından sonra İnşaatçılara dışarıya çıkma izni olması-
na rağmen, hem yeşil hem mavi ekip evden çalışmaktadır.

•	 Her şantiyede 3-4 yönetici işe gitmektedir.
•	 Şantiyeler düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç kategoriye ayrıldı. Dü-

şük riske normal maske, orta riske N95 maske, yüksek riske N95 maske 
ve yüz siperliği kullanmak zorunluluğu getirildi.

•	 Hasta olarak işe gitmek yasaklandı ve hasta olarak gelene ceza veril-
mektedir.

•	 Hasta olduğu halde şantiyeye gelen çalışanlara dezenfeksiyon işlemi ya-
pılmaktadır.

•	 Haftada bir gün tüm şirket on-line toplantı yapılmakta ve üst yönetici 
gelişmeleri aktarmaktadır.

•	 Zorunlu izin sistemine geçilebilme durumu mevcuttur.

Celal KIRANDAĞ / ODTÜ İNŞAAT/ LOS ANGELES
A. LOS ANGELES EYALETİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Nisanın ikinci yarısında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
•	 Tüm işletmeler ve şirketler kapatıldı.
•	 Marketler kapatılmadı.
•	 Uyarıcı afişler asıldı.
•	 Maskesiz dışarıya çıkmak yasaklandı.
•	 Evden çalışma imkânı olanlar evden çalışmakta, İmkânı olmayanlar ge-

çici işten çıkarılmaktadır. İşten çıkarılanlar yalnızca sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilmektedirler.

B. OFİS GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Proje ofisi olduğu için evden çalışma yöntemine dönüldü.

Avşar ÇELİK /ODTÜ İNŞAAT/ KANADA
A. KANADA HÜKÜMETİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Şubat ortası Çin ile ardından İran, İtalya, İspanya ile olan uçuşlara sınır-

lama getirildi.
•	 Mart ayı ortasında tüm yurt dışı uçuşlar sınırlandırıldı, yurtdışındaki va-

tandaşlarını ülkeye getirmek için uçuşlar düzenlendi.
•	 Amerika ile kara sınırı kapatıldı. Sadece kamyon sürücüleri, seyahate 

zorunlu sağlık ve güvenlik çalışanlarına izin verildi.
•	 Zorunlu servisler dışında bütün iş yerleri, okullar, üniversiteler, restoran-

lar, AVM’ler, restoranlar kapatıldı.
•	 Sosyal mesafe ve hijyen uygulamaları yaygınlaştırıldı.
•	 Hizmet sektörü durma noktasına geldi.
•	 Servis sektöründe çalışan işçilere aylık 2000 ABD Doları destek paketi 

açıklandı.
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•	 Krizden etkilenen şirket çalışanlarının ücretlerinin %75’ini hükümet tara-
fından ödenmektedir. 

•	 Hükümet tüm sektörleri kapsayan büyük ekonomik müdahale paketi 
açıkladı. Vergi indirimleri ve faizsiz kredi alımı sağlandı.

•	 Petrol fiyatı krizi nedeniyle işten çıkarılan işçiler ve işletmeler için ön-
lemler alınacağı açıkladı.

B. FİRMA GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Tüm tasarımcıların evlerinde teknik alt yapı sağlanarak, evden çalışma 

sistemine geçildi.
•	 Sahadaki ekipler sosyal mesafe ve hijyen önlemleri alınarak çalışmalara 

devam etmektedirler.

Tevfik AKYEL/ ODTÜ İNŞAAT / Billericay-LONDRA
A. İNGİLTERE DEVLETİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Sınırlar kapatılmadı, kontrollü giriş çıkış yapılmaktadır.
•	 Sokağa çıkma yasağı olmamakla birlikte bir haneden bir kişi alışverişe 

gidilmesine izin verilmektedir.
•	 Hastaneler ve mahalle doktorları telefon ile hizmet vermektedir.
•	 Hasta yatışı acil vakalar dışında iptal edildi.
•	 Bankalar randevulu kısıtlı çalışma saatlerinde hizmet vermektedir.
•	 Postaneler kapatılmadı.
•	 Parklarda denetim artırıldı.
•	 Devlet şirketlerin büyüklüklerine göre yardım etmektedir. İşini yapama-

yan şirketlerin personel maaşlarının %80’ni (2500 İngiliz Sterlin’ini geç-
memek kaydıyla ) ödemektedir.

•	 Devlet küçük işletmelere müracaatlarının ardından üç gün sonra hesap-
larına 10.000 İngiliz Sterlin’i ödemektedir.   

B. ŞANTİYELER GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Risk almamak için büyük şantiyeler kapatıldı.
•	 İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları Covid 19’a göre revize edilmektedir.
•	 Küçük şantiyelerde giriş, çıkış, malzeme temini, toplu kullanım alanları 

ile ilgili yeni kurallar getirildi.

Mehmet TAKTAK / ODTÜ İNŞAAT/ SIRBİSTAN
A. SIRBİSTAN HÜKÜMETİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 OHAL ilan edildi.
•	 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
•	 Hafta içi saat 17.00 ile saat 05.00 arası ülke genelinde sokağa çıkma 

yasağı ilan edildi.
•	 Aynı anda beş kişiden fazla kişinin bir arada olması yasaklandı.
•	 65 yaş üzeri kişilerin sokağa çıkması yasaklandı.
•	 Bütün yolcu uçaklarının uçuşları durduruldu.
•	 Bütün sınır kapıları yolcu taşımacılığına kapatıldı ve ticari geçişlerin de 

kontrollü yapılması karar verildi.
•	 Okullar tatil edildi.
•	 Şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu.
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•	 Şehir içi toplu taşıma sınırlandırıldı.
•	 Kamu kurumlarında ve özel şirketlerde serbest saatli çalışma ve evden 

çalışma uygulanmaya başlandı.  
B. ŞANTİYE GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Bütün iş toplantıları elektronik ortamda yapılacak şekilde yeniden dü-

zenlenmiştir.
•	 Şantiye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.
•	 Yerel teknik personelin tamamının evlerinden çalışması için gerekli dü-

zenlemeler yapılmıştır.
•	 Şantiye temel ihtiyaç tedarikleri kontrolü sağlamak üzere yeniden dü-

zenlenmiştir.
•	 Yemekhanede oturma düzeni sosyal mesafeye kuralları ve hijyen konu-

larında periyodik bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
•	 Kişisel koruyucu maske, eldiven tedariki yapıldı ve şantiye genelinde da-

ğıtımı yapılarak kullanımı hakkında bilgilendirme verildi.
•	 Şantiye periyodik olarak profesyonel firmalar tarafından dezenfekte 

edilmektedir.
•	 Zorunlu olarak dışarıyla temas kurmuş olan çalışanların 14 gün süreyle 

gözetim altında tutulacakları tecrit koğuşları oluşturulmuştur.
•	 Şantiye genelinde konuyla alakalı bilgilendirme posterleri asıldı.
•	 Herkesin erişimine açık olan kapı kolları gibi yoğun temas bölgeleri her 

sabah dezenfekte edilmektedir.

Mesut BAĞCI / ODTÜ İNŞAAT /KAZAKİSTAN/ ALMATI
A. KAZAKİSTAN DEVLETİNİN ALDIĞI GENEL ÖNLEMLER
•	 Şubat ayının ortalarından tüm tedbirler alındı.
•	 Maske takma zorunluluğu getirildi.
•	 Market içerisine belli bir sayı ile insan alma zorunluluğu getirildi.
•	 Sosyal mesafeye dikkat etme zorunluluğu getirildi.
•	 Nisanın ortasından itibaren üç büyük şehirlerde, Almatı dâhil saat 

21.00’den sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
•	 Tüm sınır kapıları kapatıldı.    
B. OFİS GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 18 Mart’tan bu yana evden çalışma yapılmaktadır.
•	 Çalışanların mevcut maaşları %50 azaltıldı.

Tanju BAYSEÇ / ODTÜ İNŞAAT/ KAZAKİSTAN
A. KAZAKİSTAN DEVLETİNİN ALDIĞI ÖNLEMLER
•	 Nisan ayının ortasından itibaren Nur-Sultan (Astana), Almatı ve Shym-

kent olmak üzere üç büyük kentte saat 21.00’den sonra sokağa çıkma 
yasağı ilan edildi. Giriş, çıkış yasaklandı. 

•	 Ülke tüm sınır kapılarını dış dünyaya kapattı.
•	  Üretimin aksamaması ve ülkede üretilmeyen ihtiyaç duyulan mamul, 

yarı mamul ve hammadde ihtiyacının temini için ticari seferler devam 
ettirilmektedir.

•	  Karantinaya alınmış üç büyük şehir dışındaki diğer yerleşimlerde de po-
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lis giriş çıkışı asgariye indirmek için caydırıcı olmaya çalışmaktadır.
•	  İzinli karayoluna çıkabilmiş araçlar da yol boyunca yine polis ve sağlık 

ekiplerinin denetiminden geçirilmekte olup, sürücü ve yolcuların ateşleri 
ölçülmektedir.

•	 Gün içinde sokağa çıkanların evden uzaklaşma mesafeleri 500 m ile kı-
sıtlandırıldı.

•	 Pandemi ile doğrudan ve dolaylı mücadele edilen birimlerde çalışanlar 
ile banka, eczane, hastane ve market çalışanlarına işe gitmeleri için izin 
verilmektedir.

•	 Yayalara müdahale yapılmamaktadır.
•	 Marketlerde ürün bulma sıkıntısı bulunmamaktadır.
•	 İlk günlerde marketlere ateş kontrolü, maske ile giriş kapılarında ele an-

tiseptik sıkılarak girilme zorunluluğu getirildi. Son iki haftadır ateş ölçme 
zorunluluğu kaldırıldı.

•	 Martın son haftasından itibaren marketlerde para kullanımı yasaklandı 
ve kredi kartı kullanımı zorunluluğu getirildi.

•	 Düzenli olarak pandemi anonsları yapılmaktadır.
B. ŞANTİYE GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Kış şartları nedeniyle kısmi bir boşalma olan şantiye personeli minimum 

seviyede tutulmaktadır. 
•	 İşyerleri ne ulaşım olmadığı için evden dokümantasyon işleri yapılabil-

mektedir.

Atilla ATAÇ / ODTÜ İNŞAAT/ KIRGIZİSTAN
A. KIRGIZİSTAN DEVLETİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 15 Nisan’a kadar gece sokağa çıkma yasağı konuldu ve uygulama devam 

etmektedir.
•	 Gündüz saatlerinde yalnızca eczane, hastane ve market açık tutulmak-

tadır.
•	 İşe gitmek zorunda olanlar izin belgesi göstererek iş yerlerine gidebil-

mektedir.
B. ŞANTİYE/OFİS GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Kontrol mühendisleri işin olduğu yöreden oldukları için evden çalışmak-

tadırlar.
•	 Müteahhitler sahada 2-3 kişi ile çalışmaktalar.
•	 İş programı olumsuz etkilenmektedir.

İbrahim KELEŞ/ ODTÜ İNŞAAT/AZERBEYCAN
A. AZERBEYCAN DEVLETİ TARAFINDAN ALINAN GENEL ÖNLEMLER
•	 Bakü’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
•	 Yalnızca marketler ve eczaneler açık tutulmakta.
•	 Temel ihtiyaçların giderilmesi için verilen telefon numaraları üzerinden 

SMS atılarak dışarıya çıkılabilecek saat bildirilmektedir. Bildirilen saate 
uyulması zorunluluğu getirildi.

•	 Okullar kapatıldı, uzaktan eğitim devam ediyor.
•	 İran ve Rusya sınırlarında karantina binaları kuruldu.
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•	 Maske, eldiven ve sosyal mesafe uyarı afişleri asıldı.  
A. ŞANTİYE GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Khaçmaz bölgesinde vaka sayısı çok az olduğu çalışma devam etmek-

tedir.
•	 Kampta uyarı afişleri asıldı.
•	 Kişisel koruyucular dağıtıldı.
•	 Yol projesinin sonu Rusya Samur sınırında olup, kurulan karantina böl-

gesine giriş çıkış yapan personel 15 gün müşahede altına alınmaktadır.

Barışcan BAKIR/ İTÜ İNŞAAT/ MOSKOVA
A. RUSYA HÜKÜMETİ TARAFINDAN ALINAN ÖNLEMLER
•	 Sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
•	 Sokağa çıkmak için dijital izin sistemine geçildi.
•	 Bütün uçuşlar iptal edildi. Uçuşlar iptal edilmeden önce yurtdışından ül-

keye giriş yapanlar 15 günlük karantinaya alındılar.
•	 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralı getirildi.
•	 Marketler dışındaki tüm AVM’ler, kafeler, restoranlar, okullar kapatıldı.
•	 Yemek firmaları paket servis hizmetiyle çalışmaya başladı.
•	 Kamu kurumlarında ve özel şirketlerde evden çalışma sistemine geçildi.
B. ŞANTİYE GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Yerel teknik personelin evlerinden çalışması için gerekli düzenlemeler 

yapıldı.
•	 Düzenli aralıklarla ofis ve sahada dezenfeksiyon işlemleri yapılmakta-

dır.
•	 Yemekhane oturma düzeni sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzen-

lenmiştir.
•	 Ateş ölçüm cihazıyla günlük ateş ölçümü yapılmaktadır.
•	 Covid 19 ile ilgili tanıtıcı resimler ve yazılar asıldı.
•	 Her gün maske ve eldiven dağıtımı yapılmaktadır.

Arda Kaan KARATAY / ATILIM ÜNV./MOSKOVA/MURMANKS
A. RUSYA HÜKÜMETİ TARAFINDAN ALINAN ÖNLEMLER
•	 Sokağa çıkmak için dijital izin sistemine geçildi.
•	 Yolcu uçuşları durduruldu.
•	 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralı getirildi.
•	 Okullar tatil edildi.
•	 Kamu kurumlarında ve özel şirketlerde evden çalışma sistemine geçildi.
•	 Marketler dışındaki tüm AVM’ler, restoranlar kapatıldı. Yemek firmaları 

eve servis hizmetiyle çalışmaya başladı.
•	 Maske ve eldiven kullanım zorunluluğu getirildi. 
•	 İnşaat sektörüne kısıtlama getirilmedi.      
B. ŞANTİYELER GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER
•	 Ağır karantina yaşayan Moskova şantiyesi kapatıldı, evden çalışma sis-

temine geçildi.
•	 Murmanks Şantiyesinde yüz Korona vakası yaşanmış olmasına rağmen 

çalışmaya devam edilmektedir.
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•	 Murmanks Şantiyesinde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenleme-
ler yapılmış olup, kişisel koruyucu malzemeler personele dağıtılmıştır.

Ercan ÖZTOP / ODTÜ İNŞAAT / UKRAYNA
A. UKRAYNA HÜKÜMETİ TARAFINDAN ALINAN ÖNLEMLER
•	 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
•	 Maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
•	 Maske temini konusunda hükümetin herhangi bir desteği olmamaktadır.
•	 Dünya Sağlık Örgütü’nün talebi nedeniyle her gün vaka sayısı hakkında 

bilgilendirme yapılmaktadır.
•	 Parklarda köpek gezdirmek dışında gezmek yasaklandı.
•	 Caddelerde spor yapmak yasaklandı.
•	 Marketlere maskesiz, eldivensiz içeriye alınmama zorunluluğu getirildi. 
•	 İnşaat sektörüne kısıtlama getirilmedi.
•	 Firmalarda Covit 19 vakası olduğu takdirde kişi başına 650 ABD Dolar 

ceza sistemi getirildi.
•	 Ülke genelinde maske, dezenfektan ve test karaborsasının önüne geçi-

lememektedir.
•	 Hastaneler çok bakımsız olduğu için test yapılmamakta, test yapılması-

nın çok elzem olduğu durumlarda bedeli karşılığı yapılmaktadır.
•	 Ekonomisi Avrupa’ya bağımlı olduğu için işsiz kalanlara yönelik herhan-

gi bir yardım paketi açıklanmamıştır.
B. ÜRETİM /İMALAT FABRİKALARI GENEL ÖNLEMLER
•	 12.000 maske stoku yapıldı, her gün bir adet personele dağıtılmaktadır.
•	 300 litre alkol alınarak kendi dezenfektanları üretilmiştir.
•	 Beton santralinde şoför ve operatörler tek çalışmakta, teknik personel 

evlere kurdukları sistemle evden çalışmaktadırlar. Haftada bir gün ra-
porlama haline getirmek için fabrikaya gelmektedirler. İdareciler her 
gün çalışmaktadırlar.

•	 Prefabrik üretiminde sosyal izolasyon için on beşer günlük ekipler halin-
de çalışılmaktadır.

•	 Ateş ölçümü yapılmaktadır.

Dünyanın değişik coğrafyalarında Şantiyelerde, ofiste, fabrikada çalışan meslek-
taşlarımızın paylaştığı bilgiler ışığında şunları söyleyebiliriz.

Koronavirüs pandemisi konusunda alınan genel önlemler;

Çin’de ortaya çıkan virüsün diğer ülkelere de sıçraması ile birlikte başlangıçta 
tedbirsiz davranan pek çok ülke kısa bir süre içerisinde Covid 19’un ciddiye alın-
ması gereken küresel bir salgın olduğunu anlayarak, duyurular, medya gibi ileti-
şim kanalları ve kamu spotları ile halklarını bilgilendirmeye çalışmıştır.

Ülkelerin % 90’nında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söylemek mümkündür. 
Ancak bazı ülkeler sağlık hizmetleri, temel gıda üretim ve dağıtımı, yerel yö-
netimler tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler gibi zorunlu hizmetler 
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dışında, tüm çalışma alanlarını kapatırken, kimi ülkelerde kısmi sokağa çıkma 
yasağı söz konusudur. Virüse karşın alınan önlemler kapsamında maske kullanımı 
hemen hemen tüm ülkelerde zorunlu tutulmakla birlikte, bazı ülkelerde maske 
temini konusunda halka yeterince destek olunamadığı gibi, karaborsanın da önü-
ne geçilememiştir. Ülkemizde ise durum daha da trajiktir. Maske üretimi yeterli 
düzeyde iken karaborsayı önleme gerekçesiyle satışı yasaklanmış, ancak devlet 
eliyle maske dağıtımı da yeterince sağlıklı organize edilemediği için, vatandaşlar 
kendi geçici çözümlerini üretmek zorunda kalmıştır.  

Özetle korana virüs pandemisi sürecinde inşaat işyerleri;

Bilindiği üzere şantiyeler yemekhane, yatakhane vb. toplu kullanım alanlarının 
oldukça fazla olduğu, dolayısıyla da hijyen sağlamada normal koşullarda dahi 
zorluk yaşayan iş yerleridir. Ancak ne yazıktır ki pandemi süresince pek çok ül-
kede inşaat faaliyetleri yetersiz önlemler alınarak devam ettirilmiştir. Türkiye’de 
ise salgın yokmuşçasına inşaat faaliyetlere devam edilmiş, 20.03.2020 tarihinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020/9 no’lu genelgesi ve Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığının salgına dair şantiyelerde alınacak tedbirleri içeren bir 
metni yayınlanmıştır. Ancak bu metinler gerekli tedbirleri almanın asli yolu olan 
kamusal denetim faaliyetlerini yeterince içermemiştir. Geldiğimiz son noktada 
virüsle mücadele kapsamında zorunlu olarak devam ettirilmesi gereken sağlık 
hizmetlerine yönelik inşaatlar veya her ülkenin kendi iç dinamikleri gereği devam 
ettirmek durumunda olduğu inşaatlar hariç, çalışmaya devam eden özellikle bü-
yük şantiyelerin, çalışanların özlük hakları korunarak belirli bir süre kapatılması 
önemli bir ihtiyaç olarak önümüzde durmaktadır. 
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İMO ANKARA ŞUBESİ 24. OLAĞAN GENEL KURULU 
VE SEÇİMLERİ YAPILDI

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 24. Olağan Genel Kurulu, 22 Şubat 
2020 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Seçimler ise 24 Şubat 2020 Pazar günü Mimar Kemal İlköğretim Oku-
lu’nda yapıldı.

İMO Ankara Şubesi 23. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Selim Tulumtaş’ın açtığı 
Genel Kurul Divan üyelerinin seçilmesiyle 
başladı. Oy birliği ile Divan Başkanlığına 
Hayati Karatokuş, Başkan Yardımcılıkla-
rına Mehmet Gökçe ve Buket Çelik, Yaz-
manlıklara ise Onur Alpağan ve Fatma 
Gizem Yılmaz seçildi.

Divan seçiminin ardından Genel Kurul Gündemi Divan Başkanı tarafından okuna-
rak Genel Kurul’un onayına sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
ilk sözü İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş aldı. 
Selim Tulumtaş’ın konuşmasının tam metni şu şekilde;

Divan Kurulumuzun Değerli Başkan ve Üyeleri, 

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Konuklar,

Genel Kurulumuzun, Oda tarihimizle ve geleneğimizle sahip olduğumuz birikime 
katkılar sunacağına olan inancımla, Sizleri İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şu-
besi 23. Dönem Yönetim Kurulumuz adına saygıyla selamlıyor ve Şubemizin 24. 
Dönem Olağan Genel Kuruluna hepiniz hoş geldiniz diyorum.

Öncelikle bu dönem içerisinde yitirdiğimiz meslektaşlarımızı saygı ile anıyorum. 
Medet ÖZBEK ve Hilmi YÜNCÜ şahsında, aramızdan ayrılan, Odamızın ülke ve hal-
kın yararı ilke ve amacı doğrultusunda çalışmalarına emek ve gönül vermiş mes-
lektaşlarıma şükranlarımı sunuyor ve anıları önünde saygı ile eğiliyorum.



158

Değerli Meslektaşlarım;

Genel Kurullarımız, Odamızın varlığının gerekliliğine inananların bu yönde geçmi-
şi değerlendirdikleri, bunun yanı sıra geleceğine ışık tutacak öneri ve görüşlerinin 
tartışıldığı, bu yönüyle de bir sonraki döneme ışık tutacak geniş bir platformdur. 
Bunun geliştirilmesi de hepimizin sorumluluğudur.

Dönem içerisindeki çalışmalar rapor olarak sunulacak, değerlendirilecek ve tar-
tışılacak. Bu nedenle, değerlendirme ve tartışmaların zamanından da çalmamak 
amacıyla, içinde yaşadığımız döneme ilişkin duygu ve düşüncelerimi kısaca sizler-
le paylaşmak istiyorum.

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Konuklar,

Gün geçmiyor ki değişim ve dönüşüm söylemleri arkasında birçok yeni dayatma 
ile yüzleşmeyelim. 

Dönemimiz boyunca yaptığımız çalışmalarda bu dayatma ve baskılar nedeniyle 
zaman zaman soluksuz kaldık. Buna rağmen umutla, tüm gücümüz ve inancımızla 
mücadelemizi sürdürdük ve inanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde de sürdü-
receğiz. 

Bizler, meslek alanımızın içine düşürüldüğü duruma, inşaat mühendisliği eğiti-
minden başlayarak meslektaşlarımızın yaşadıkları sıkıntılara, işsizliğe, hak gaspla-
rına, mesleğimizin niteliksizleştirilmesine, denetim sisteminin bulunduğu duruma, 
kayırıcı ihale sistemine, mesleğimizi birebir ilgilendiren imar, ulaşım, altyapı konu-
larında uygulanan rant politikalarıyla kentimizde ve ülkemizde yaşanan sorunlara 
karşı verdiğimiz mücadelenin aynı zamanda bir “Yaşam Hakki”i mücadelesi oldu-
ğuna inanıyoruz. 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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Kuşkusuz, insanın insan olmasından kaynaklı tüm hakları önemlidir. Bununla bir-
likte hepsi yaşamla anlamlanır. Bu nedenle insan haklarının temeli  “Yaşam Hak-
kıdır”. 

Yaşam her şeyin başlangıcıdır. Bundan dolayı insanın doğal olarak sahip olduğu ilk 
hakkın yaşam hakkı olduğu kabul edilir. Dolayısıyla varlığa ilişkin her şeyin temeli-
ni oluşturan yaşamın korunması ve buna yönelen tehlikelerin ortadan kaldırılması 
birinci önceliktir ve ilk yazılı anayasa kabul edilen Magna Carta’dan bu yana yasal 
düzenleme konusu olmuştur. .

Yaşam hakkı, insan haklarının tarihsel süreci içerisinde evrilmesinde ve devletin 
demokratik hukuk devleti niteliğinin ortaya konulmasında ölçüt olarak ele alına-
bilecek niteliktedir.

Yaşam hakkının var olabilmesi ancak ve ancak özgürlükle mümkündür.

Maalesef ki yasalarda özgürlük kelimesinin çokça geçiyor olması var olduğu anla-
mına gelmez. Özgürlükten söz edebilmek için, öncelikle eşitliğin sağlanması gere-
kir. Yoksulluğun ve yoksunluğun derinleştiği toplumlarda eşitlikten söz edilemez. 

Bu da “Yaşam Hakkı”ndan da söz edilemeyeceği anlamına gelir.

“Yaşam Hakkı” sağlanamadığında;

Aldananlarca tarihine ihanet edilen kentlerin çocukları, binalarının kolonlarından, 
midye kabukları toplamaya başlar.

Kentsel dönüşüm masallarının sonu gelmez.

Bir türlü dönüşümü tamamlanamayan şehrin sokaklarında açlık ve çaresizlikle in-
sanlar, kendilerinin ve çocuklarının kursağına girecek bir lokma bulamadıkları için 
hayatlarına son verirler.

Sonra bir gün yaşamlar sallanıverir. Tartışmalar günlerce sürer. Rakamlardır artık 
günlerce tartışılan. Aslında çöken insanlıktır. Sesini duyan kalmamıştır bu enkazın 
altında. 

Okullar yetersiz kaldığından, eğitimin sokaklarda işportaya düşüşü olağanlaşır. 

Eğitimin birleştirilmesinden intikam alınırcasına apartmandan bozma binalarda, 
kim bilir kimlerin insafına terk edilmiştir eğitim…

Ve gün gelir okullar iflas eder! Veliler yeni okul sahiplerini gözler okulların bahçe-
lerinde, arkası yarın edasında aylarca onları izler bütün ülke içleri acıyarak.

Yaşam hakkı olmadığında kadınlar toplanır yol kenarlarından, çoğu kez gönül ver-
dikleri için bir sevdaya…

Yunus’un, Nazım’ın ardından bu coğrafyaya gelenler, sevgiyi tabancasının namlu-
sundan çıkan kör kurşunla anlatır hale gelir. 

İşçiler toplanır asansör boşluklarından, 
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Karanlık galerilerin derinliklerinden bedenler fışkırır, 

Kömürün karasını onların yazısı sayar ülkenin muktedirleri…

Çığla gelen beyaz öfke, kara toprakta teselli bulur.  

Fabrika bacalarından zehir solur, açlıkla ölüm arasında tercihe zorlanan babaların 
bebeleri.

Esaret altındadır dereler, katline ferman yazılmıştır ormanların.

Yorgun pistlerde, daha az yakıt peşinde kaybolur insanlar, arkalarında gözyaşı 
dolu öyküler bırakarak…

Öfkelidir insanlar, canları bile birlikte acıyamaz, nefes alamaz olur insanlık. 

Değerli Meslektaşlarım;

Bu noktada, bu gün bu salondan, gelecek günlerden korkmanın artık sonunun 
geldiğini, tüm baskılara ve dayatmalara karşın umudumuzu söndüremediklerini 
ve söndüremeyeceklerini haykırmak istiyorum.

Bu umut ve anlayışla, dönemimiz boyunca sürdürdüğümüz çalışmalarımızda biz-
lerle birlikte olan, katkı ve emeklerini koyan, görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza 
yön veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun önümüz-
deki yıllara ışık tutacağına ve umutlarımızı besleyeceğine olan inancımla sizleri 
tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Tulumtaş’ın konuşmasının ardından ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Mustafa 
Çobanoğlu ve İTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Serap Çatalpınar söz aldı.

Genel Kurul’a gelemeyen Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ecevit Ablak, İMO Adana Şubesi Başkanı Zekeriya Turanbayburt, 
İMO Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Nazım Obus, İMO Sakarya Şu-
besi Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Gürpınar’ın iyi dileklerini ileten telgrafları 
okundu.

Telgrafların okunmasının ardından İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Özgür Topçu tarafından İMO Ankara Şubesi 23. Dönem Çalışma Raporu 
sunuldu.

Çalışma Raporu ile ilgili değerlendirmeler bölümünde Nazmi Şahin, Selçuk Ulu-
ata, Köksal Şahin, Mehmet Peker, Taner Yüzgeç, Bülent Tatlı, Gülsüm Sönmez, 
Mahir Kaygusuz, Taylan Ulaş Evcimen söz aldılar. 23. Dönem Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tulumtaş’ın gelen öneri ve eleştirilere ilişkin 
yaptığı açıklamaların ardından Genel Kurul son buldu.

Seçimleri Çağdaş İnşaat Mühendisleri Kazandı

Seçimlere Çağdaş İnşaat Mühendisler Grubu ve Başkent Mühendisler Grubu ka-
tıldı. İnşaat Mühendislerine yakışır demokratik bir ortamda yapılan seçimlerde 
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resmi olmayan sonuçlara Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu 2860, Başkent Mü-
hendisler Grubu ise 1317 oy almış ve seçimi Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu 
kazanmıştır.

Asıl ve Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

Asıl     Yedek

Selçuk Uluata    Cansu Gizem Doğan 

Bülent Tatlı    Orhan Şenol

Özgür Topçu    Güral Güven

Okan Çağrı Bozkurt   Anıl Şahin

Başak Budak    Atakan Yasin Atan

Özer Akkuş    Saim Kaymak

Ezgi Çimen    Haydar Topuz
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YAPI’DA ATILIM2020 MÜHENDİSLİK VE 
MİMARLIK SEMİNERLERİ

Atılım Üniversitesi’nde 27-28 Şubat 2020 ta-
rihinde yapılan Atılım Yapı Topluluğunun dü-
zenleyicisi olduğu YAPI’DA ATILIM2020 Mü-
hendislik ve Mimarlık Seminerleri kapsamında 
Şube Başkanımız Selçuk Uluata “Günümüz 
Türkiye’sinde mühendislik ve mimarlık hakkın-
da temel sorunlar ve çözüm önerileri” hakkın-
da bir konuşma gerçekleştirdi, konuşmasının 
ardından öğrencilerden gelen soruları cevapla-
yan Uluata’yı Atılım Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
TOKYAY ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Elif AYDIN dinleyenler arasındaydın yer 
aldı. 2 gün süren etkinlik kapsamında genç-İ-
MO stant açarak üye kaydı ve gelen katılımcıla-
ra genç-İMO hakkında bilgiler verdi. 

Etkinlik kapsamında genç-İMO konsey üyesi Çağdaş Karataş ve İMO Ankara Şu-
besi Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Güral Güven İHA’nın sorularını cevapladı.

Prota, Temelsu, Yapı merkezi, Kam Beton, Mimtek, Gürbüz İskele, Hilmi Güner 
Mimarlık katılım sağlayan firmalardı.

ERHAN KARAESMEN HOCAMIZ 
24. DÖNEM YÖNETİM KURULUMUZU ZİYARET ETTİ

İnşaat Mühendisliği eğitiminin 
duayenlerinden Erhan Kara-
esmen Hocamız 12 Mart 2020 
tarihinde İMO Ankara Şubesi 
24. Dönem Yönetim Kurulu’nu 
ziyaret etti. İMO Ankara Şu-
besi Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Uluata, İMO Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu Sek-
reter Üyesi Bülent Tatlı, İMO 
Ankara Şubesi Şube Sekreteri 

Mahir Kaygusuz ve İMO Ankara Şubesi Proje Yöneticisi Buket Çelik ile görüşen 
Karaesmen, gelecek dönem ile iyi dileklerde bulundu.

Karaesmen, 70’li yıllardaki İMO’daki demokrasi mücadelesiyle ilgili anekdotlarını 
paylaştı. Karaesmen’in anekdotlarına videomuzdan erişebilirsiniz.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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İŞ ARAYAN ÜYELERİMİZE YÖNELİK UZMANLIK 
ALANLARI İKİNCİ AŞAMA EĞİTİMLERİ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

İMO Ankara Şubesi tarafından düzen-
lenen İş Arayan Üyelerimize Yönelik 
Uzmanlık Alanı Eğitimleri’nin Genel 
Konular aşaması 09 Eylül 2020 - 14 
Ocak 2021 tarihleri arasında verilen 18 
başlıklı eğitimle tamamlandı. Eğitimin 
birinci aşamasının % 50’sine katılım 
sağlayan kursiyerlerle Uzmanlık Alanı 
Eğitimleri’nin ikinci aşamasına dair bil-

gilendirme toplantısı 8 Mart 2021 tarihinde yapıldı.

Toplantıda eğitimlere katılan kursiyerlere seçecekleri uzmanlık alanındaki 3 kursa 
katılım hakkı tanınacağı ve bu kurslarda asgari devam şartını yerine getirdikleri 
takdirde sertifika ve belgelendirmenin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgilendirme ya-
pıldı.

Toplantıya İMO Ankara Şubesi Meslek İçi Eğitim Kurulu Başkanı Başak Budak 
Balta, İMO Akara Şubesi Meslek İçi Eğitim Kurulu Üyesi Koray Kadaş, İMO Ankara 
Şubesi Sekreteri Mahir Kaygusuz, İMO Ankara Şubesi Araştırma Görevlileri Ozan 
Yılmaz ve Can Dirlik katıldı.

ŞUBE BAŞKANIMIZ SELÇUK ULUATA 
ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN

 ONLİNE STAJ PROGRAMINA KATILDI
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 
pandemi sebebiyle öğrencilerin yaz 
stajı yapabilecekleri işyeri ayarlama-
larındaki zorlukları düşünerek bölüm 
imkânları doğrultusunda online staj 
programı düzenlemiştir.

13 Temmuz 2020 tarihinde “İnşaat 
Mühendisleri Odası, Mesleği ve İnşaat Mühendisliği Tecrübeleri” hakkında yapılan 
söyleşiye Şube Başkanımız Selçuk Uluata katılmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Türer, Doç. Dr. Nejan Huvaj ve Günce Vara’nın da kolaylaştırıcı 
olarak katıldığı söyleşiyi 200 civarı İnşaat Mühendisliği öğrencisi takip etmiştir.
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İMO ANKARA ŞUBESİ TARAFINDAN GENÇ VE İŞSİZ 
ÜYELERİMİZİN EĞİTİM İHTİYAÇLARININ 

BELİRLENEBİLMESİ AMACIYLA 
TALEP TOPLANMAKTADIR

Özellikle son yirmi yılda sürekli artan üniversite sayısı ve inşaat mühendisliği 
kontenjanları, kamusal yatırımların ve kamu personeli istihdamının azalması, 
içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamı ve son olarak da pandemi süreci ile 
birlikte tüm üyelerimiz içerisindeki işsizlik oranı %20’lere, genç mühendislerde 
ise %45’lere yaklaşmıştır.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak yıl içerisinde yapmış olduğumuz 
anket verileri ve son 2 yıl içerisinde mezun olmuş meslektaşlarımızla birlikte in-
şaat mühendisliğinin genel konuları ve uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde bir 
eğitim planlaması yapmak üzere çalışmalara başlamış bulunmaktayız.

Amacımız iş hayatına atılamamış ya da iş hayatında olduğu süre içerisinde ye-
terince tecrübe kazanamamış genç işsiz üyelerimizle ilgi alanlarını da gözeterek 
bir eğitim planlaması gerçekleştirmektir. Eğitimlerin sonunda kriterleri sağlayan 
katılımcılara da uzmanlık alanlarına özgü sertifika verilecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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ÇEVRİMİÇİ STAJ PROGRAMI BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI

İnşaat mühendisliği öğrencilerinin pandemi döneminde staj problemlerini çöz-
mek amacıyla 24 Haziran 2021 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube-
si tarafından hazırlanan “Çevrimiçi Staj Programı” ile ilgili staj programını kabul 
eden üniversitelerin staj komisyonlarının program içeriğine yönelik görüşlerini 
almak için çevrimiçi staj programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çevrimiçi staj programı kapsamında inşaat mühendisliği öğrencilerine yönelik 
hazırlanan 5 hafta boyunca sürecek eğitim programı içeriği (yapı malzemesi, ya-
pım yönetimi ve yapı işletmesi, geoteknik, hidrolik ve su kaynakları, kıyı ve deniz, 
ulaştırma ve yapı uzmanlık alanlarında) ve düzenleme esasları hakkında üniver-
sitelerin staj komisyonlarına sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Uluata, İMO Anka-
ra Şubesi Staj Düzenleme Kurulu üyeleri ve Atılım Üniversitesi, Gazi Üniversite-
si, Hacettepe Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, 
Yozgat Bozok Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümleri Staj Komisyon Başkanları ve Üyeleri katıldı.
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İMO 47. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 47. Olağan Genel Kurulu 19-20 Eylül 2020 
tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Genel Kurulun Divan Başkanlığına 
Ülkü Özer yardımcılıklarına Melek Gözde Hoşafcı, Jale Alel, yazman üyeliklere 
Buket Çelik ve Ezgi Çimen seçildi.

Gündemin onaylanmasının ardından İMO 46. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemal Gökçe açılış konuşmasını yaptı. TMMOB Başkanı Emin Koramaz, KTM-
MOB Başkanı Seran Aysal, KTMMOB İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu’nun genel 
kurula gönderdiği mesajlar okundu.

Genel Kurul; Yönetmelik, Bütçe, Örgütlenme ve Ana Sorunlar komisyonlarının se-
çiminden sonra İMO 46. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya’nın çalışma 
raporu ve İMO 46. Dönem Sayman Üyesi Bülent Erkul’un mali raporu sunmasıyla 
devam etti. İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Cansu Gizem Doğan, Anıl 
Şahin ve Ezgi Çimen genel kurul boyunca Şubemiz adına görüşlerini iletti.

Komisyon raporları ile 47. Dönem bütçe önerilerinin görüşülüp karara bağlanma-
sının ardından Oda Kurulları için adaylar tespit edilip tutanağa bağlanarak ilan 
edildi.

Genel Kurul tarafından oluşturulan bir heyet Anıtkabir’i ziyaret ederek İMO adına 
resmi tören düzenlendi.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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20 Eylül 2020 Pazar günü, 47. Dönem Yönetim Kurulu ve ilgili organların seçim-
leri gerçekleştirildi. 47. Dönem Yönetim Kuruluna; Taner Yüzgeç, Selim Tulumtaş 
Jale Alel, Sıdıka Gülsun Parlar, Özer Akkuş, Levent Darı ve Veysel Özkan seçildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İMO 47. Dönem Yönetim Kuruluna seçilen Taner 
Yüzgeç’in konuşması: 

Sayın Başkan,

Divanımızın değerli üyeleri,

Saygı değer meslektaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle 46. Dönem Yönetim Kuruluna yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürü 
bir borç bilirim. Zor dönemde iş yaptılar.

Değerli meslektaşlarım, 

Hem ülke olarak, hem de İnşaat Mühendisleri camiası olarak büyük sorunlar yaşa-
dığımız şu günlerde, üstelik pandemi koşullarında buradaki birlikteliğin anlamının 
daha da önemli olduğunu düşünüyorum.

Değerli dostlarım devasa sorunlarla karşı karşıyayız.

Bir yanda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en derin ekonomik kriz,

Diğer yanda pandemi nedeniyle yaşanmakta olan ve her geçen gün daha da de-
rinleşen sağlık krizi,

Öbür yanda, hem dışarda hem içerde savrulan ve savruldukça sertleşen, otori-
terleşen, adaletsizleşen, dışlayan, yasa tanımayan, bir politika ve bu politikaların 
yarattığı siyaset krizi,

Diğer yanda, rasyonalitesini yitirmiş, tarafsızlığını yitirmiş, güvenirliğini yitirmiş, 
işlevini yitirmiş ve kadroları siyasi yandaşlık ve tarikat üyeliği vasfına göre doldu-
rulmuş devlet kurumları, ve dolayısıyla yaşanmakta olan bir devlet krizi,

Bir diğer yanda, başta kadın cinayetleri olmak üzere ve sanki bir ideolojik mer-
kezden pompalanıyormuşçasına toplumun genelinde yaygınlaşan şiddet ve taciz 
eylemleri ve tüm moral değerlerin erozyona uğrayıp fırsatçılık, bencillik, hoşgörü-
süzlük ve saygısızlığın yaygınlaştığı ahlaki bir kriz.

Bu krizlerin aynı anda yaşanıyor olması toplumsal bir buhranla karşı karşıya oldu-
ğumuzu göstermektedir.

Bu buhrandan yurttaş olarak hepimiz etkileniyoruz. Peki, ama bir İnşaat Mühendi-
si olarak etkilenmiyor muyuz?

Elbette ki etkileniyoruz…

Evet, özellikle ekonomik krizin görünür olduğu 2018 yılından bu yana genel işsiz-
lik oranı arttı ve hemen hemen tüm mesleklerde işsizlik can yakıyor, fakat İnşaat 
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Mühendisleri içerisindeki işsizlik artış oranları çok daha yüksek.  

Neredeyse her 5 İnşaat Mühendisinden 1’i işsizken Bu oran gençler arasında her 
3 mühendisten 1’ine kadar yükseliyor. Bu oranlar bir meslek camiasının maddi ve 
manevi olarak kaldırabileceğinin çok üstündedir.

İşsizliğin böylesine yoğun olması, sadece işsiz kalan meslektaşlarımızı etkilemi-
yor! 

Şantiyelerde, yapı denetimlerinde, bürolarda çalışan emekçi meslektaşlarımızın 
düşük ücretlerle çalıştırılmasına da sebebiyet veriyor. Üç kuruş paralara özellikle 
genç mühendislerin imzalarının istismar edilmesine de sebep oluyor. 

Hatta kamu kurumlarında çalışan mühendisler bile dışardaki bu duruma bakıp, 
hallerine şükredercesine haklarını talep edemez hale geliyor. 

Değerli meslektaşlarım,

Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni akademik yılın açılı-
şında yaptığı konuşmada “Her kişi üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak 
diye de bir şey yok.” dedi. 

Bu söze itirazımız var!... 

İnsanlar 4 yılını 5 yılını üniversite eğitimi, meslek eğitimi adı altında geçirecekler, 
aileler  lise yıllarından itibaren bu amaç uğruna birikimlerini heba edecekler, genç-
ler geleceklerini, hayallerini umutlarını bu meslek bu eğitim üzerinden kurgulaya-
caklar, siz kalkıp “Her kişi üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye de 
bir şey yok.” diyeceksiniz!.. 

Bunu kabul etmiyoruz!..

İddia ediyor ve buradan siyasilere sesleniyorum ki, bu ülkede bunca işsizliğe rağ-
men, aynı oranda mühendislik hizmeti açığı bulunmaktadır. Ve eğer bu çarpıklık 
giderilirse mühendislikte işsizlik sorunu büyük oranda ortadan kalkacaktır.

Yeni mühendislik hizmet alanlarının yaratılmasından bahsetmiyorum, mevcut 
mevzuat, İhale Kanununu, Yapı denetim Kanununu, İmar kanununu uygulansa ve 
uygulandığı takip edilse işsizlik büyük oranda çözülebilecek durumdadır. 

Peki, bir mevzuat var ve fakat neden uygulanmıyor ki, işsizlik, işlevsizlik sorunu 
yaşanıyor. 

Bu sorunun cevabını Ankara’da bir müteahhit derneğinin başkanı son derece sarih 
bir şekilde veriyor. Bildiğiniz gibi daha geçen sene Yapı Denetim kuruluşlarının 
atamasının kura usulüne göre yapılması başlatılmıştı. Bahsi geçen müteahhit der-
neği başkanı bundan yakınarak şöyle bir açıklama yapıyor “… Müteahhitler yap-
tıkları evi satarken serbest piyasa kuralları işliyor, talep olmadığında gerekirse 
zararına ev satıyor. Buna karşılık işi yaptırırken fiyat kırımı oluyor diye, yapı de-
netim firmaları lehine havuz sistemi oluşturuluyor, kotalar konuluyor. Serbest 
piyasa kuralları yerine katı devletçi kurallar devreye giriyor…” diyor.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU



169

ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR

Evet, işte mesele bu, yani serbest piyasa düzenin varlığı ve devamı için sermaye-
nin önündeki her türlü engelin kaldırılması. 

Onlar açısından sorun, zaten oldukça düşük olan yapı denetim ücretlerinin daha 
da düşürülmesi değildir. Aynı zamanda denetim faaliyetini zaafa uğratarak imar 
hukuksuzluğuna zemin hazırlamak ve işsizliğin kronikleşmesini temin etmektir. 

Birbirinden ayrı olması gereken projeci, yapımcı ve denetimci grupların, tek mer-
kezde, yani müteahhit’ in avucunun içinde toplanmasını sağlayacak kaotik ortam-
ların yaratılmasıdır.

İşte bu yüzden, bu zihniyet sahipleri Odaların denetim süreçlerinden tasfiyesi için 
ellerinden geleni yaptılar. Belediyeler üzerinde baskı kurdular, siyasi iktidar ile bir-
likte engelleyici yasalar çıkardılar. 

Tek amaç Odaların meslektaşı ve kamunun çıkarları doğrultusunda imar düzeni-
ne, yapılaşma düzenine müdahale etmesini engellemekti.

Tabi pervasızlık bununla bitmiyor. Daha üç gün önce Ankara’da yapı denetim faa-
liyeti yapan bir meslektaşımız, imalatın projesine uygun şekilde yapılmasını talep 
ettiği için şantiyede organize bir şekilde saldırıya uğrayıp darp edilebiliyor. Hay-
dutluk düzeninin ibret verici sonuçları…

Elazığ depreminde, Elazığ’ın içerisindeki ağır hasarlı yapıların çoğunun 2000’li 
yıllardan sonra yani yapı denetim mevzuatının varlığı dahilinde gerçekleşmiş ol-
ması da bu düzenin toplumsal sonuçlarıdır. 

Değerli meslektaşlarım,

Bugün Ekonomik Krizin yönetimi, Pandemik Krizin Yönetimi ve Afet yönetimi, bir-
biriyle oldukça fazla benzerlik ve paralellik göstermektedir. 

Siyasi iktidar bloğu, nasıl ki pandemiyle mücadeleyi halkın-vatandaşların birey-
sel sorumluluğuna yıkarak, açlık mı – hastalık mı ikilemine sokup, sadece iktisadi 
çıkarları ve iş çevrelerini gözeten önlemler almaya çalışmışsa, afetlere karşı da 
benzer bir tutum sergilenmektedir. Giresun sel felaketi bunun somut örneğidir. 20 
civarındaki yurttaşımızın can kaybı yıkılan köprüler, binalar, yollar gene vatanda-
şın sorumsuzluğuna bağlanmıştır. 

Değerli meslektaşlarım,

Ekonominin lokomotifi olan İnşaat Sektörü ne yazık ki bu gün yaşanan krizin de 
baş müsebbibi durumundadır. Çünkü bu sektör talan ekonomisinin dinamosudur 
aynı zamanda. 

Ve ne yazık ki bu talan düzeninin abidevi yapıları olan köprüler, otoyollar, hava-
alanları ve hastaneler bu günkü kriz koşullarında dahi kamu kaynaklarını sömür-
mektedir. 

İtirazımız ve karşı duruşumuz bunlaradır.
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Kuşkusuz ki bunun da bir bedeli vardır.

Nasıl ki geçmişte, TMMOB’a bağlı odaları denetim süreçlerinden tasfiye edip 
üyesiyle bağlarını koparmaya çalıştılarsa, dün Barolara, bugün Tabipler Birliğine 
saldırmaktalar. Yarın yine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği benzer bir taciz-
le karşılaşacaktır. Ancak karşılarında sadece solcu mühendis ve mimarları değil 
mesleğini, yurdunu, doğasını, insanını seven namusuyla yaşamaya çalışan 10 bin-
lerce mimar ve mühendisi karşılarında bulacaktır. Buna inancım tamdır.

Değerli meslektaşlarım,

Malumunuz olduğu gibi, barolara yönelik bir operasyonla, sırf seslerini kısıp hu-
kuk alanında kendilerinin sözcülüğünü yaptırmak amacıyla dünyada eşi benzeri 
görülmemiş Türk Tipi bir baro düzeni kurdular. Gerekçesini de demokratikleştirip 
katılımı artırmak, siyasetten uzak tutmak olarak koydular.

Fakat yeni Baro kurdurmada umduklarını bulamadıkları gibi, bu işe hevesli birkaç 
Avukatın yaptıkları ilk iş iktidar bloğundaki bir partinin genel başkanını ziyaret 
edip icazet istemek oldu. Avukatlık cüppesini onun elinden giyindi. 

İşte değerli meslektaşlarım, bizden de beklenen budur. Kalemimizi, hesap maki-
namızı kendilerinin parti siyasetine sunmamızı istiyorlar. Tıpkı medyadaki dema-
goglar gibi, tıpkı kimi rektörler ve dekanlar gibi, tıpkı bazı cami imamları, kayma-
kamlar, hakimler, valiler gibi…

Yanılıyorlar tabi ki, bu örgüt tercihini, yarım asırdan fazla bir zamandır ülkeden, 
halktan, doğadan ve demokrasiden yana yapmıştır bir kere. 

Değerli meslektaşlarım,

Odamızın en tanınan üyesi herhalde Süleyman Demirel olmuştur. 6 ya da 7 kere 
Başbakanlık yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı yapmış ve Türkiye siyaset tarihi-
nin kendisinden en çok bahsedilen ismi olmuştu. Türk sağının duayeni olan Demi-
rel’in, hatırlarsınız Odamızla da oldukça çalkantılı bir ilişkisi olmuştu. 70’li yılların 
başında Boğaziçi köprüsü yapımı esnasında kent ve ulaşım planlaması açısından 
yapılan itirazlara karşı, her sağ siyasetçinin yaptığı gibi, o da, “solcuların yapılan 
her iyi şeye karşı çıktığı” tarzındaki demagojilere sığınmıştı. Meslektaşımız olma-
sına rağmen mesleki hak kayıpları onun döneminde yaşanmıştı 70’li yıllarda 10195 
sayılı Teknik eleman kanununu kaldırarak teknik elemanları 657 sayılı Devlet me-
murları kanununa tabi kılmıştı. Bunun karşılığında da Odamız onu üyelikten çıkar-
mıştı. Tüm bunlara rağmen Demirel, TMMOB ile bağını koparmamış, 80 sonrası 
dönemde TMMOB ve bizim Odamızın davetlerine katılmaya özen göstermişti. 

Sağ siyasetin duayen ismi Demirel’in 1992 yılında Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin 32. Genel Kuruluna gelerek Başbakan sıfatıyla yapmış olduğu konuş-
madan bir parça aktarmak istiyorum. Umarım siyasi takipçilerine bir mesaj olur.

“… Biz aslında örgütlü toplum istiyoruz. Örgütlü toplum olmadığı zaman za-
ten Demokrasi ayakta durmuyor. Demokrasiye herkes sahip çıkarsa ancak, de-
mokrasiyi ayakta tutmak mümkün. Neme lazım kim ne yaparsa yapsın diyen 
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meslek kuruluşlarıyla demokrasi ayakta durmuyor. O yıkılınca da herkesin üs-
tüne birden yıkılıyor. Yani, nemelazımcılar bir kenarda kalmıyor.  Bunun içindir 
ki, örgütlü toplum, konuşan toplum bizi rahatsız etmez. Çünkü bizim varmak 
istediğimiz şeydir. Onun içindir ki bizim ayıpsız bir demokrasiyi, eksiksiz bir 
demokrasiyi ve geçmişin arızalarından temizlenmiş bir demokrasiyi kurma gibi 
bir görevimiz var…” 

Değerli dostlarım aklın yolu bir. Yol gösterenimiz akıl ve bilim olursa bu yolda 
birlik olmak mümkündür. Aksi takdirde hepimizin üstüne yıkılacak bir çöküntüden 
hiç birimiz kurtulamayız. 

Değerli meslektaşlarım devasa sorunlar bizi bekliyor;

Meslektaşlarımızın bizden beklentisi var!

Mesleğimizin bizden beklentisi var!

Toplumun bizden beklentisi var!

Doğanın çevrenin bizden beklentisi var!

Demokrasi mücadelesinin bizden beklentisi var!

Ülkenin bizden beklentisi var!

Sessiz kalamayız, sessiz kalmayacağız.

Örgütsel birikimimiz ve potansiyelimiz tüm bu beklentileri karşılamaya yetecektir. 
Yeter ki hep beraber harekete geçirme azminde olalım.

Sözlerime son verirken Genel Kurulumuza başarılar diliyor, hepinize saygılarımı 
sunuyorum.
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KANAL İSTANBUL’UN SÖZ EDİLMEYEN 
MÜHENDİSLİK BOYUTLARI RAPORU YAYIMLANDI

Yük. İnş. Müh. M. Necat Özgür tarafından hazırlanan “Kanal İstanbul’un Söz Edi-
lemeyen Mühendislik Boyutları” raporu yayımlandı.

01 Ekim 2020 Perşembe günü İMO Ankara Şubesi tarafından “Kanal İstanbul`un 
Söz Edilmeyen Mühendislik Boyutları: Kazıya Başlanmadan ve Kazı Sırasında Ya-
pılması Zorunlu İşler” semineri düzenlendi.

Kanal İstanbul’un Söz Edilemeyen Mühendislik Boyutları raporuna karekoddan 
ulaşabilirsiniz.
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DAHA YAŞANILABİLİR BİR GELECEK KURMAK 
İÇİN FİDAN BAĞIŞI

Şubemizin 24. Dönem faaliyetleri içerisinde üyelerimizin mesleki, kültürel ve sos-
yal gelişimlerine desteklerini esirgemeyerek katkı sunan her eğitmen adına, daha 
yaşanılabilir bir gelecek kurmak, ormanlarımızı korumaya ve büyütmeye destek 
olmak amacıyla Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından TEMA Vakfı’na fidan bağı-
şında bulunulmuştur. 

Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen hocalarımıza teşekkür ede-
riz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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DEPREME DUYARLILIK SERGİSİ AÇILDI
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Anka-
ra Şubesi tarafından 17 Ağustos Depre-
mini anmak, depremden korunma, dep-
reme dair bilgilendirme ve farkındalık 
oluşturma amacıyla 17 Ağustos 2021 Salı 
günü Kuğulu Park’ta bilgilendirici poster 
ve fotoğraflardan oluşan “Depreme Du-
yarlılık Sergisi” açıldı. 

Serginin açılışına basın kuruluşları da ka-
tıldı. İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Tatlı ve Sekreter Üyesi 

Özgür Topçu da sergiyi ziyaret eden yurttaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

Sergi süresince Kuğulu Park’ta bulunan yurttaşlar sergiye davet edildi ve broşür 
dağıtımı yapıldı, yurttaşların deprem ve yapı güvenliği konularındaki soruları ce-
vaplandı. 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU



175

ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR

MESLEK İÇİ EĞİTİM TALEP VE
GÖRÜŞ BİLDİRİSİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

İMO Ankara Şubesi Meslek İçi 
Eğitim Komisyonu (MİEK) tara-
fından 1 Eylül 2021 tarihinde çev-
rimiçi “Meslek İçi Eğitim Talep 
ve Görüş Bildirisi Toplantısı” 
düzenlendi. Toplantı Meslek İçi 
Eğitim Komisyonu’ndan sorumlu 
İMO Ankara Şubesi Yönetim Ku-
rulu Üyesi Başak Budak Balta’nın 
açılış konuşmasıyla başladı. 

Açılış konuşmasının ardından İMO Ankara Şubesi Araştırma Görevlisi Ozan Yıl-
maz İMO Ankara Şubesi 24. Dönem meslek içi eğitim faaliyetleri, uzaktan eğiti-
me geçiş süreci, hybrid eğitim modeli hakkında görüşlerle ilgili bir sunum yaptı. 
Sunumun ardından İMO Ankara Şubesi Şube Sekreteri Mahir Kaygusuz, eğitim 
faaliyetlerinin planlama sürecini aktardı.

Toplantının ikinci bölümünde önümüzdeki eğitim faaliyetlerinin planlanması 
amacıyla üyelere anket gönderilerek talepler toplandı. Üyelerin meslek içi eği-
timlerle ilgili talep ve görüşlerini bildirmesiyle toplantı sona erdi.
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MESLEKTE 40. YIL PLAKET TÖRENİ VE 
YEMEĞİ DÜZENLENDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 28 Eylül 2021 Salı günü 
ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesislerinde meslekte 40. yılını dolduran üyele-
rimiz için plaket töreni ve yemeği düzenlendi. Odamızın kuruluş yıldönümü olan 
19 Aralık İnşaat Mühendisleri gününde yapılan bu etkinlik geçen yıl pandemi ko-
şulları sebebiyle gerçekleştirilemedi. Bu sebeple bu yıl hem 1980 hem de 1981 
mezunu meslektaşlarımızın meslekte 40. yılı birlikte kutlandı. 

Plaket töreni İMO Ankara Şubesi Başkanı Bülent Tatlı’nın açılış konuşmasıyla baş-
ladı. Mühendisleri, uygulanan politikaların meşrulaştırılma aracına dönüştüren bir 
sistemde salt teknik ve bilimsel gerekliliklerin yerine getirilmesinin kendi başına 
yeterli olmadığını belirten Tatlı, “Sahip olduğumuz bilgiyi ve birikimi toplumun 
hizmetine ve yararına kullanabilmek amacıyla, mesleğimizin sorunlarını içinde 
yaşadığımız ülkenin ve toplumun sorunlarından ayrı tutmayan bir bakış açısı ile 
bireysel çabalardan çok ortak bir çabaya ve vicdana ihtiyacımız var,” dedi. 

Bülent Tatlı’nın konuşmasının tamamı:

Meslekte 40.  Yıl Onurunu Yaşayan Değerli Meslektaşlarım,

Birliğimizin ve Odamızın Değerli Yöneticileri,

Değerli Konuklar;

Sizleri İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına 
saygı ile selamlıyorum. Odamızın kuruluşunun 67. yıldönümü etkinlikleri kapsa-
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mında meslekte 40. yılını doldurmuş meslektaşlarımız onuruna düzenlediğimiz 
plaket törenimize ve yemeğimize hepiniz hoş geldiniz diyorum.

TMMOB ve Odamız 1954 yılında kuruldu. Odamız Anayasa’da tanımlandığı gibi 
kamu kurumu niteliğinde bir meslek odasıdır ve ülkemizde inşaat mühendislerinin 
tek örgütlü gücüdür. Bu yıl Odamızın ve TMMOB’nin kuruluşlarının 67. Yıldönü-
münü yaşıyoruz. Odamız Genel Kurulunun 1959 yılında aldığı kararla Odamızın 
kuruluş günü olan 19 Aralık, İnşaat Mühendisleri Günü olarak kabul edilmiştir. 1960 
yılından bugüne kesintisiz olarak 19 Aralık İnşaat Mühendisleri gününde yapmış 
olduğumuz bu etkinliği geçen yıl pandemi koşulları sebebiyle gerçekleştiremedik. 
Bu sebeple bu yıl hem 1980 hem de 1981 mezunu meslektaşlarımızın 40. yılını bir-
likte kutluyoruz. Bu töreni öne çekmemizin nedeni de yine pandemi koşullarının 
Aralık ayında daha da ağırlaşacağı düşüncesidir. 

Değerli Meslektaşlarım;

İnşaat mühendisliği medeniyet mühendisliğidir. Ortaya çıkardığımız her ürün bi-
rebir toplumla, insanla ilgilidir ve yaşamın her alanında insana dokunur. Bu anlam-
da inşaat mühendisliği salt teknik bir mühendislik alanı değildir. 

 Sizler de meslek hayatınız boyunca ortaya koyduğunuz çalışmalarla topluma, in-
sana dokundunuz. Meslek hayatınız boyunca yaptığınız üretimlerden duyduğu-
nuz gurur Odamızın da gururudur. Çünkü biliyoruz ki hepimizin ortak amacı, sahip 
olduğumuz teknik bilgimizi topluma en yararlı olacak şekilde sunmaktır.

Bununla birlikte, hayatın genel akışı içerisinde doğaya ve yaşam alanlarına kast 
eden, kamu kaynaklarını heba eden, onaylamadığımız ya da etik anlayışımızla 
bağdaşmayan projeler içerisinde de İnşaat Mühendisi olarak yer almak durumun-
da kaldık.  

Ancak biliyoruz ki bu durumlarda dahi projenin bilim ve tekniğe uygun olarak ger-
çekleşmesi yönünde elimizdeki imkânlarla tüm bilgi ve birikimimizi kullandık.  

Ancak şunu da biliyoruz ki mühendisleri, uygulanan politikaların meşrulaştırılma 
aracına dönüştüren bir sistemde salt teknik ve bilimsel gerekliliklerin yerine geti-
rilmesi kendi başına yeterli değildir.

İşte tam da bu noktada, sahip olduğumuz bilgiyi ve birikimi toplumun hizmetine 
ve yararına kullanabilmek amacıyla, mesleğimizin sorunlarını içinde yaşadığımız 
ülkenin ve toplumun sorunlarından ayrı tutmayan bir bakış açısı ile bireysel çaba-
lardan çok ortak bir çabaya ve vicdana ihtiyacımız var.

Bu anlamda bir arada bulunduğumuz, örgütlendiğimiz meslek odamız İMO ve bir-
liğimiz TMMOB’nin böylesi bir ortak çabayla oluştuğunu, eylem ve etkinliklerini 
de bu kolektif vicdanın yönlendirdiğini bir kere daha inançla hatırlatmak isterim.

Bugün ülkemizde mesleğimizin itibarsızlaştırılması yönündeki olumsuzluklar en 
yoğun şekilde devam etmektedir. Eğitimin niteliksizleştirilmesinden, meslektaş-
larımızın hak gasplarına, denetimin yozlaştırılmasından meslektaşlarımızın çalış-
ma koşullarının kötüleşmesine,  plansız, programsız, projesiz çalışmalar içerisinde 
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meslektaşlarımızın ve mesleğimizin bir meşrulaştırma aracına dönüşmesine ka-
dar mesleğimize ilişkin birçok olumsuz gelişmeye karşı bu alanın asıl emektarı ve 
sahibi olan biz İnşaat Mühendislerinin bir arada olmasına ve tüm bu olumsuzluk-
lara karşı birlikte mücadele etmesine ihtiyaç vardır. 

Değerli Meslektaşlarım,

İnşaat Mühendisi olarak sizler çalışma hayatlarınızdan emekli olabilirsiniz. Ancak 
hiçbir zaman İnşaat Mühendisliğinden emekli olmayacaksınız. Bu sizlerin bu ül-
keye, bu topluma olan sorumluluğunuzun da bir gereğidir. Bilginizi, görgünüzü, 
tecrübelerinizi paylaşacağınız en önemli mecralardan biri hiç kuşkusuz Odanız, 
İnşaat Mühendisleri Odası’dır. Hep birlikte buradayız, bundan sonra da bir arada 
olacağız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Meslekte 40. yıl onurunu yaşayan üyelerimizi ve ailele-
rini kutluyor, sağlık ve mutluluk içerisinde daha nice yıllar diliyorum. 

Bugün vesilesiyle bir kez daha Teoman Öztürk’ün sözleriyle, “Yüreğimizdeki insan 
sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bi-
linci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkı-
mızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inanç ve 
kararlılığımızı,” ifade ediyor,

Bilim ve tekniği rehber edinen, laik, aydınlanmacı ve kamucu bir anlayışla halkı-
mızın ve ülkemizin mühendisleri olarak her şart ve durumda kolektif vicdan ve bu 
vicdanın yol gösterici çizgisinde, halkımızın ve ülkemizin hizmetinde olacağımıza 
inancımla tekrar saygılar sunuyorum.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Bülent TATLI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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LEVENT DARI’YI SONSUZLUĞA UĞURLADIK

4 Kasım 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybet-
tiğimiz Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Levent Darı için ilk tö-
ren, uzun yıllar mücadelesinde yer aldığı Oda Merkezimizin 
önünde yapıldı. Güçlendirme çalışmalarında da emeğinin 
geçtiği İMO Merkez binasının önünde, meslektaşları ve Oda 
çalışanları saygı duruşunda bulunarak onu son kez uğurladı.

Oda Merkezindeki anmanın ardından ODTÜ Mezunlar Der-
neğinde düzenlenen törende ailesi, meslektaşları, sevenle-
ri ve mücadele arkadaşları Levent Darı için son görevlerini 

yerine getirmek üzere buluştu. Saygı duruşuyla başlayan törende İMO Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent Tatlı, ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Baki Arslan, SOL 
Parti MYK Üyesi Mehmet Soğancı, Önceki Dönem Yönetim Kurulu Üyelerimizden 
ve Önceki Dönem Genel Sekreterlerimizden Ayşegül Bildirici Suna, Önceki Dö-
nem Oda Başkanlarımızdan Serdar Harp ve Mustafa Tokyay, inşaat mühendisi 
Mehmet Peker ve sevenleri duygu ve düşüncelerini paylaştı. Törenin ardından 
Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Levent Darı, Karşıyaka Mezarlığında son yolculu-
ğuna uğurlandı.

1962 yılında Ankara`da doğan Levent Darı, 1986 yılında ODTÜ`den mezun oldu. 
Mesleki hayatına Marmaris`te kıyı liman mühendisi olarak başladı. 1988 yılından 
bu yana inşaat taahhüt ve yapı tasarımı alanlarında şirket yöneticisi olarak çalıştı. 
Evli ve bir çocuk babası olan Levent Darı, 41., 42. ve 43. Dönem Oda Yönetim 
Kurullarında sekreter üye görevinde bulundu, Referans Belgesi Kurulu ve Mesleki 
Değerlendirme Kurulu çalışmalarında yer aldı. Darı, son olarak 47. Dönem İMO 
Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktaydı.

Ailesinin, sevenlerinin, meslektaşlarımızın ve Odamızın başı sağ olsun.
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ŞUBEMİZDE ANKARA KENT İÇİ ULAŞIM ÇALIŞTAYI 
YAPILMASI İÇİN HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

Şubemizde Ankara’nın kent içi ulaşımına dair Melih Gökçek döneminden bu yana 
gelen sürecin değerlendirilmesi, plansız ve programsız bir şekilde kaos ortamın-
da büyüyen şehrimizin ve bu şehirde yaşayan insanların ulaşıma dair sorunlarının 
belirlenmesi ve çözüm yollarının oluşturulması amacıyla ilk toplantı 11 Kasım 2021 
tarihinde gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda “Kentsel Hız Yönetimi, Mikro Mobilizasyon (Bisiklet yolları, 
elektrikli bisikletler, e-scooter vb.), Toplu Taşıma, Sinyalizasyon ve Kavşak Tasa-
rımı” konularındaki sorunlar ele alındı. Yapılan görüşmelerin sonucunda Anka-
ra’nın kentsel ulaşımı konusunda muhataplarının da konuya müdahil olduğu bir 
çalıştay düzenlenmesi konusunda fikir birliği oluşturuldu.

Toplantıya ulaştırma alanında birçok çalışması olan ODTÜ Öğretim Üyelerinden 
Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman, Ulaştırma Master Planları ve Yol Güvenliği konu-
larında çalışmaları olan Dr. Cumhur Aydın, TMMOB Yönetim Kurulu İkinci Başkanı 
Selçuk Uluata, İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş, İMO Ankara Şu-
besi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tatlı ve İMO Ankara Şubesi Şube Sekreteri 
Mahir Kaygusuz katıldı.

AFYONKARAHİSAR TEMSİLCİLİĞİ 
DEVİR TESLİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şu-
besine bağlı Afyonkarahisar temsilciliğinin 
Ankara Şubesine devir teslimi 30 Kasım 2021 
tarihinde gerçekleştirildi.

Devir teslimde; İMO Genel Sekreteri Serap 
Dedeoğlu, Mali Müşavir Ersin Buran, Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tatlı, 

Uşak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Doruk, Sayman Üyesi Yasin Sevgi 
ve Afyonkarahisar Temsilcisi Ahmet Neoldum hazır bulundu.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU



181

ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR

GENÇ MÜHENDİSLER KOKTEYLİ DÜZENLENDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 29 Ocak 2022 tarihinde Mül-
kiyeliler Birliği`nde “Genç Mühendisler Kokteyli” düzenlendi.

Kokteylde, genç ve işsiz üyelerimizi doğrudan ilgilendiren 24. Dönem’de yapılan 
kampanya ve etkinliklerle ilgili İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerimiz 
Anıl Şahin ve Güral Güven tarafından kısa bir sunum gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 genç meslektaşımızın katıldığı kokteylde 24.Dönem’de yapılan et-
kinlikler, kurslar ve seminerler hakkında konuşuldu. Genç meslektaşlarımızla 25. 
Dönem’de de bilimin ve tekniğin rehberliğinde yapılacak mühendis emeğinin 
değerini her defasında altını çizen etkinlikler için fikirler sunuldu ve çağrı yapıldı.
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BUHARLI SOKAK NO2’DE BULUNAN YAPIDA 
MEYDANA GELEN ÇÖKME OLAYI HAKKINDA 

ÖN İNCELEME RAPORU

Ankara İli Keçiören İlçesi İncirli Mah. 19 Mayıs Caddesi ile Buharlı Sokak`ın kesişti-
ği köşede bulunan yapıda, bu gece saat 02.00`de meydana gelen ve yerel/ulusal 
basında haber olarak yer bulan çökme olayı, Şubemiz tarafından görevlendirilen 
Yük. İnş. Müh. Nejat Bayülke ve İMO Ankara Şubesi Şube Sekreter Yardımcısı 
Murat Karacaoğlu tarafından incelenmiştir.

Sözkonusu adresteki yapı; 2003 yılı yapımı, ön cepheden 4, arka cepheden (kot-
tan dolayı) 7 katlı, 18 daireli bir apartman olup çökme olayı alt dairesinin salon 
bölümünün köşesinde meydana gelmiştir. Heyetimizin kaleme aldığı, konuya  
ilişkin “Ön Rapor” ekteki gibidir:
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8051 ADA 45 PARSELDE MEYDANA GELEN ŞEV 
KAYMASI HAKKINDA ÖN İNCELEME RAPORU

Yenimahalle ilçemizin Çarşı Caddesi üzerinde 8051 Ada 45 parselde bulunan ve 
kazı çalışmalarına 24.02.2020 tarihinde başlanılan yapı alanında 26.02.2020 tari-
hi sabah saat 06:00 sularında şevlerde kayma gerçekleşmiştir. Oluşan bu kayma 
sebebiyle yan parselde bulunan yapı kazı alanına doğru göçmüştür. Haberin sa-
bah saatlerinde basına yansıması ile birlikte İMO Ankara Şubesi tarafından olay 
yerine bilirkişi kurulundan uzmanlar yönlendirilmiştir.

Olay yerinde yapılan ilk gözlemsel incelemelerde tüm yapı alanlarında bulunması 
gereken Yapı Bilgi Tabelasının olmadığı ya da kaldırıldığı görülmüştür. Mevcut 
durumda yapılan kazı çalışmalarının hemen hemen tamamlandığı, derinliğinin 
yaklaşık 4m olduğu, göçen binanın iki katlı ve yığma olarak yaklaşık 50 yıllık bir 
yapı olduğu gözlemlenmiştir. Olayın mesai saatleri dışında gerçekleşmiş olması 
muhtemel can kayıplarının önüne geçmiştir. Ancak her zaman bu kadar şanslı 
olunamayacağı da bilinmelidir. 

Ülkemizde gerçekleşen ölümlü iş kazalarının %30’u inşaat sektöründe gerçek-
leşirken, bu iş kazalarının içerisinde zemin göçme ve kaymalarından kaynaklı 
kazalarda azımsanamayacak bir yüzde kapsamaktadır. Bir yapının kazı çalışma-
larına başlanmadan önce birçok etüt ve izin süreçleri yaşanmakta, bu süreçlerin 
ardından fiili çalışmalarda da kazı çalışmaları için bir çok prosedür işletilmektedir. 
Zemin Etütleri dâhil projeleri hazırlanmakta, bütün meslek disiplinlerinin koordi-
nasyonu ile projeler oluşturulmakta, yapı denetim ve belediye süreçleri işletil-
mektedir. Ruhsat ve kazı izinleri sonrasında da Şantiye Şefi, Yapı Denetim firması 
ve İş Güvenliği Uzmanı koordinasyonu ve sorumluluğunda iş organizasyonunun 
sağlık bir şekilde yürütülmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması beklenmektedir.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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Olay yerinde yapılan gözlemsel incelemelerde şevlerin dik bir şekilde kesildiği, 
kademelendirme, eğim verme veya iksa yapılması gibi herhangi bir önlem alın-
madığı görülmüş olup, onay ve denetim aşamalarında bu kadar teknik personel 
bulunmasına rağmen yaşanan bu sıkıntı, yapılan işlerin anlamlandırılması açısın-
dan düşünülmesi gereken bir durum ortaya koymaktadır.
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İMO ANKARA ŞUBESİ “ADNAN KAHVECİ 
PARKI’NDA NELER OLUYOR?” FORUMUNA KATILDI

Yenimahalle Belediyesi tarafından 09 Temmuz 2020 tarihinde “Kent Koop Ma-
hallesi, 15171 ada kuzeyinde ve mülkiyeti Belediyemize ait 64930 ada 1 parsel 
civarında bulunan 33.580m²’lik Adnan Kahveci Parkı’nın; Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğünce hazırlanacak avan proje kapsamında ve kontrolörlüğünde yer alacak 
yapıların park alanının bir bütün halinde, çevre düzenlemesi” isimli iş kararı alındı. 
Adnan Kahveci Parkı’na yapılmak istenilen düğün salonu, market vb. özel işlet-
melerin yapımına karşı Batıkent halkı tarafından oluşturulan Adnan Kahveci Parkı 
Dayanışma Platformu halkın itirazlarını kamuoyu ile paylaşmak üzere 29 Ağustos 
Cumartesi günü “Adnan Kahveci Parkı’nda Neler Oluyor?” forumu düzenledi.

Foruma İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Çimen katılım sağlayarak, 
parkların kamusal ve yeşil alan niteliğinin dönüştürülerek özel işletmelerin kulla-
nımına terk edilmemesi gerektiğini söyledi. Batıkent semtinde bulunan kamusal 
bir alanla ilgili yapılacak bir projede Batıkent halkının söz hakkı olması gerekti-
ğini ancak Yenimahalle Belediyesi’nin halkın taleplerini ve itirazlarını yok sayarak 
kamusal bir alanın “sosyal tesis” adı altında mevzuatlara aykırı bir şekilde ticari 
fonksiyonlar barındıran projelerle rant alanına dönüştürmesinin kabul edilemez 
olduğunu belirtti. 

Çimen, İMO Ankara Şubesi’nin kentin her noktasında kamusal alanların talanına 
karşı mücadele içinde olduğunu ve Batıkent Adnan Kahveci Parkı’nda yapılmak 
istenilen projeye karşı mücadeleyi sürdürüleceğini ve Batıkent halkıyla dayanış-
ma içinde olunacağını belirti.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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İMO ANKARA ŞUBESİ AFET HAZIRLIK VE 
MÜDAHALE KOMİSYONU RAPORLARI YAYIMLANDI

İMO Ankara Şubesi Afet Hazırlık ve Müdahale Komisyonu tarafından “Afet Yöne-
timi Bilgi Kitapçığı” ve “Bolu İli Kritik Bina ve Afet Toplanma Alanları Envante-
ri” raporları 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlandı.

Afet konusunda temel bilgi, terimlerin anlaşılması ve afet öncesi ile sonrasında 
gerekli güvenlik önlemlerinin tanımlanması amacıyla hazırlanan Afet Yönetimi 
Bilgi Kitapçığı`nda, “Afet Yönetimi Temel Tanımlar ve Kavramlar, Afet Yönetimi, 
Afet Senaryosunun Genel Esasları” bilgilerine yer verildi.

İMO Ankara Şubesine bağlı Bolu ilinin deprem özelinde yüksek riskli olması se-
bebiyle Bolu iline yönelik Şubemiz tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Bu ça-
lışmalar doğrultusunda hazırlanan Bolu İli Kritik Bina ve Afet Toplanma Alanları 
Envanteri raporunda, “Sosyal Duruma İlişkin Veriler; Nüfus, Bina Verileri, Önemli 
Tesislerin Hasar Tahmini ve Adresleri, Yol Verileri, Bolu İl Merkezinin Bazı Önemli 
Merkezlere Olan Uzaklığı ve Konaklama Bilgileri, Bolu İli Kent Merkezi Toplanma 
Alanları” bilgilerine yer verildi.

Afet Hazırlık ve Müdahale Komisyonu`nun Bolu iline yönelik çalışmaları devam 
etmekte olup AFAD tarafından Bolu ili için ilan edilmiş afet toplanma alanları-
nın uygunlukları, İMO Ankara Şubesi`nin derlemiş olduğu teknik kriterlere göre 
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, Bolu İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 
çalışmalarıyla paralel olarak, çeşitli afet senaryoları doğrultusunda il genelinde 
envanteri çıkarılmış kritik yapıların öncelik durumlarına göre İMO nezdinde afet 
müdahale çalışmalarının planlamaları da devam etmektedir. Bu çalışmaların da 
sonuçları ilerleyen zamanlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bolu İli Kritik Bina ve Afet Toplanma Alanları Envanteri Raporlarına karekod-
dan ulaşabilirsiniz.
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BAĞLICA BULVARI’NIN ÇAYYOLU KESİŞİMİNE 
İLİŞKİN TRAFİK GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME 

RAPORU YAYIMLANDI

İMO Ankara Şubesi tarafından “Bağlıca Bulvarı’nın Çayyolu Kesişimine İlişkin 
Trafik Güvenliği Değerlendirmesi Raporu” 16 Nisan 2021 tarihinde yayımlandı.

Ankara ilinin Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi’nin kent merkezine eri-
şimini sağlayan ve güncel planlamalar çerçevesinde çevre yoluna batı yönünde 
yeni bir bağlantı oluşturması amacıyla tasarlanan Bağlıca Bulvarı’nın, kentin ana 
ulaşım akslarından Dumlupınar Bulvarı’na ayrılma ve katılmaların yanı sıra bulvar 
üzeri her iki yönde “U” dönüş olanağı sağlayan üst ve alt geçitlerinde bulundu-
ğu, kamu kurumunun kampüs girişi önündeki kesiminin yol güvenliği açısından 
değerlendirilmesi bu raporun ana amacını oluşturmaktadır.

Raporda, trafik güvenliği durumu hakkında bilgiler verilmiş olup kısa vadede 
uygulanabilecek düşük maliyetli ve orta-uzun vadede uygulanabilecek yüksek 
maliyetli iyileştirme önerileri sunulmuştur.

Bağlıca Bulvarı’nın Çayyolu Kesişimine İlişkin Trafik Güvenliği Değerlendirme-
si Raporu’na karekoddan ulaşabilirsiniz.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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ANKARA’DAKİ BAZI KÖPRÜLERE DAİR 
DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANDI

İMO Ankara Şubesi tarafından 10 Mayıs 2021 tarihinde “Ankara’daki Bazı Köprü-
lere Dair Değerlendirme Raporu” yayımlandı. 

Raporda, Ankara’da değişik dönemlerde ve yönetmeliklerle yapılan köprülerin 
gözlemlenmesi amacıyla Mart ve Nisan aylarında 17 köprüde gözlemsel ince-
lemeler yapılmıştır. İncelemeler sonucunda ciddi hasar görülen köprülerin olası 
bir depremde yıkılmalarının önüne geçmek için yapılması gereken eylem planı 
tariflenmiştir.

Ankara’daki Bazı Köprülere Dair Değerlendirme Raporu’na karekoddan ulaşa-
bilirsiniz.
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İNSAN HAYATI KÂR HIRSINA TESLİM EDİLEMEZ!

09.04.2021 tarihinde Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi`nde bulunan bir in-
şaatın kazı çalışmaları sonrası yaşanan yer hareketleriyle ilgili basın açıklaması 
ve ön değerlendirme:

Dün gün içerisinde İleri Mahallesi Mektep Sokak`ta yapılan kazı çalışmasından 
sonra kazı çalışmasının üst parselinde bulunan Açelya Apartmanı`nın temelinin 
hareket ettiği gözlendi. Altay Sokak üzerinde bulunan Açelya Apartmanı ile yol ara-
sında yarıklar oluşmaya başladı. Yaşanan deplasman sonucu Açelya Apartmanı ile 
birlikte riskli duruma düşen 21 binanın sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. 
 
Bu olayda şimdilik can kaybı yaşanmamış olması gönlümüzü rahatlatsa da, ola-
yın yaşanma nedeni ve meydana geldiği bölgenin yapısı göz önüne alındığında 
bu olayların, kentimizin yönetim politikalarındaki eksikliklerle, yapı denetim sis-
temindeki aksaklıklarla ve yapı üretim süreçlerinin işin ehli tarafından yürütülme-
mesiyle doğrudan ilgili olduğu açıktır.

Yüksek eğimli bu tip yerleşim bölgelerinde sık sık yaşanan olayların önlenmesi 
için bölgenin planlanmasından başlayarak iskâna kadar uzanan süreçte yapıla-
bilecek her bir hata onlarca insanımızın yaşamına mal olabilecek kapasiteye sa-
hiptir.

Bu olayın benzerlerini daha önce de sıklıkla yaşadığımız için sorunun yapısal 
olduğunu düşünmekteyiz. Yapılması gereken yapı üretim sürecinin bütünlüklü 
olarak irdelenmesidir. Aynı olayların tekrar yaşanmaması için mevzuatta bulunan 
yetersiz ve/veya uygulanamayan kısımların ihtiyaçlar doğrultusunda revize edil-
mesiyle birlikte yapı denetim hizmetlerinin kamusallığı gereği piyasanın vahşi, 
rekabetçi ve kâr odaklı koşullarından kurtarılması gerekmektedir.

Bilimi ve tekniği yok sayan bir anlayışla bu sorunları çözmek mümkün değildir. 
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Güvenli ve sağlıklı yapıların ve yaşanabilir bir çevrenin yaratılması en temel in-
san hakları kapsamında olup kentimizin karar vericilerinin önceliği olmalıdır. Bu 
bağlamda yapı üretim sisteminin sağlıklı olarak kurulup işletilmesi, bu hakkın 
yaşama geçirilmesinin en önemli güvencesidir. İnsan yaşamının dikkate alındığı 
bir kentleşme ve yapılaşma yerine, kişi ve grupların çıkarlarına dayalı bir yapılaş-
ma anlayışı kentlerimizi yaşanmaz bir hale getirmektedir. Biz TMMOB İnşaat Mü-
hendisleri Odası Ankara Şubesi olarak sorumluları bir kez daha sorumluluklarına 
uygun hareket etmeye çağırıyoruz.

Yaşanan olaya ilişkin olarak Şubemiz Yönetim Kurulundan ve konunun uzmanla-
rından oluşan ekip olay yerinde incelemelerde bulunmuş olup konuyla ilgili de-
taylı teknik rapor ilerleyen günlerde yayımlanacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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İMO ANKARA ŞUBESİ KASTAMONU’DA
TEKNİK İNCELEMEDE BULUNDU

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve Teknik İnceleme Heyeti, İMO Ankara Şube-
si Bölge Temsilcilerinin katılımıyla 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Kastamonu 
ilinin Küre, İnebolu, Abana ve Bozkurt ilçelerinde teknik incelemede bulundu.

Heyet selden hasar gören, heyelana uğrayan yol ve menfezleri, Küre, İnebolu, 
Abana ve Bozkurt ilçelerinin merkezlerinde taşkından etkilenen yaşam alanlarını 
inceledi. Bölge halkıyla görüşmeler yapıldı. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alı-
narak selden zarar gören esnaf ziyaret edildi.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
11 AĞUSTOS 2021 BOZKURT TAŞKIN FELAKETİ 

DEĞERLENDİRME RAPORU
10-11 Ağustos 2021 tarihlerinde Bartın, Si-
nop, Kastamonu ve Karabük şehirlerinde 
yaşanan sel ve heyelan olayları sonucunda 
80 üzerinde can kaybı yaşanmış, birçok 
yurttaşımız kaybolmuş ve maddi hasar 
meydana gelmiştir. Özellikle Kastamonu 
ilinin Bozkurt ilçesinde gerçekleşen sel, 
can ve mal kaybına sebep olmuş, altyapı ve 
elektrik şebekeleri çalışamaz hale gelmiş-
tir. Bu olaylardan dolayı hayatını kaybeden 
yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı dili-
yoruz. Ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyor ve bu felaketlerin bir daha yaşan-
mamasını temenni ediyoruz.

İMO Ankara Şubesi yöneticileri ve uzmanlardan oluşan bir heyet, 18.08.2021 ta-
rihinde Kastamonu ili Küre, İnebolu, Abana ve Bozkurt ilçelerini ve civar köyleri 
ziyaret etmiş ve konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kul-
lanımı açısından belirtilen bölgelerde ve havzalarda incelemelerde bulunmuştur. 
Yapılan incelemeler kapsamında; 

•	 Küre ilçe merkezi ve Küre – İnebolu yolunda irili ufaklı birçok sayıda he-
yelan olduğu,

•	 Küre – İnebolu yolunda tünel, baraj ve yol çalışmalarından çıkan hafri-
yatların akarsu yataklarında depolandığı,

•	 Gözlem güzergâhı boyunca akarsu yataklarının bakımlarının yapılmadı-
ğı, 

•	 Akarsu yatakları içerisinde doğal olarak yetişen ağaç ve çeşitli bitkilerin 
temizlenmediği, 

•	 Temizlenmeyen bitkilerin taşkın esnasında yatak kesitini daralttığı ve 
mevcut sanat yapılarının tıkanmalarına sebep olduğu,

•	 Heyelanlar sebebiyle ağaç, bitki ve diğer kaba materyalin taşınarak köp-
rü ve menfez açıklıklarını tıkadığı, 

•	 Rusubat birikimiyle köprü kesitlerinde kapasite kayıpları olduğu,
•	 Birçok köprünün tamamen kullanılamaz hale geldiği,
•	 İlçe merkezlerinde akarsu yataklarının imara açıldığı,
•	 Bozkurt ve Abana ilçelerinde çok büyük boyutta maddi hasar bulundu-

ğu, sel sularının yer yer binaların ikinci kat seviyesine (dere tabanından 
8-9 m.) kadar yükseldiği gözlemlenmiştir.
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İHMALLER VE YANLIŞ TERCİHLER ZİNCİRİNİN SONUNDA GELEN FELAKET

İnşaat mühendisliği mesleği doğa ile insan arasında köprü olarak dünyayı insan-
lar için yaşanabilir bir yer yapmayı hedefler. Neredeyse tüm afetler; sellere maruz 
kalan yerleşim yerleri de, depremde zarar gören yapılar da inşaat mühendisliği 
mesleğinin çalışma alanıyla ilgilidir. 

Mühendisler olarak genelde büyük bir felaketle karşılaştığımızda tek bir sebep ya 
da tek bir sorumlu bulmaya çalışmak yerine bir ihmaller zinciri bulmaya çalışırız. 
Bir mühendisin yanlış bir hesabı ya da yanlış verilen tek bir karar, “genel olarak” 
büyük bir felakete sebep olacak kadar zarar doğuramaz. Bu perspektifle Bozkurt 
sel felaketindeki ihmaller zincirini son andan geriye doğru giderek adım adım 
anlatmak istedik. 

İHMAL 1: AKARSUYUN TAŞKIN YATAĞINI BULAMAMASI

Tüm akarsuların aktığı bir mevcut dere yatağı ve aşırı yağışlarda yayıldığı bir 
taşkın yatağı bulunur. Akarsuyun yatağının aşırı yağışlar sonrası taşkın yatağı 
içinde yer değiştirmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Akarsuyun taşkın yatağı 
genişliği, akarsuyun taşkın sırasında bıraktığı çökelti malzemenin ulaştığı nokta-
lardan anlaşılabilir. Şekil-1’de bir akarsuyun yatağı ve taşkın durumunda yayılarak 
genişlediği yatak şematik olarak gösterilmiştir. Fotoğraf 1, şematik gösterimin 
Bozkurt İlçesi özelinde gerçekleşmiş halidir.

ŞEKİL – 1: AKARSU YATAĞI VE TAŞKIN YATAĞI [1]

FOTOĞRAF 1: TAŞKIN ANINDA ŞEHRİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
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Dereler yüzyıllar boyunca taşkın yataklarına ihtiyaç duymadan ve kendi yatak-
larından çıkmadan akabilir. Taşkın yataklarıysa derelerin taşkın anında taşıdıkları 
farklı büyüklerdeki silt, kum, taş, kayaların taşkın bittikten sonra çökelmesiyle 
oluşur. Taşkın yataklarının genişliğine, zemini oluşturan yapı incelenerek kolayca 
ulaşılabilir. Taşkın yataklarının genişliğine, bir insan ömrünün veya birkaç neslin 
hatırladığı sürede hiç akış olmaması bilgisiyle değil, zemin yapısı incelenerek ka-
rar verilir. Bu yataklara yapılacak her türlü yapı, tarihsel perspektiften bakıldığın-
da taşkın sularının ulaştığı noktalardır ve risk altındadır. 

ŞEKİL 2: EZİNE ÇAYI DERE YATAĞI VE TAŞKIN YATAĞI

FOTOĞRAF 2: BOZKURT İLÇESİ İMAR HAREKETİ (2002-2020)
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Fotoğraf 1’den de görülebileceği üzere taşkın gerçekleştiğinde ana nehir, yatağı-
na sığamayan akış milyonlarca yıldır olduğu gibi taşkın yatağına doğru yayılmış. 
Yoğun ve plansız yapılaşma derenin kendine akacak bir alan bulamamasına; de-
nize ulaşmaya çalışan suyun, alan bulamadığı için yükselmesine, genişlemesine 
ve sonuç olarak tüm şehri kaplamasına yol açmış. 

Şekil 2’de, arazinin kotu incelenerek yaklaşık taşkın yatağı belirlenmiştir. Şekilden 
de görülebileceği gibi dere yatağı 30 metreyken, taşkın yatağı ağırlıklı olarak sağ 
sahilde olmak üzere toplam 240 metre civarındadır.

Tüm şehrin su altında kalmasının ilk nedeni, yatağına sığamayan suyun akacak 
yer bulamaması. Buradan ihmaller zincirinin ilk halkasına ulaşıyoruz; taşkın yata-
ğında yapıların olması. Yapılaşmanın izini sürmek için bilgisayarlarımıza ücretsiz 
olarak indirip kullanabileceğimiz Google Earth programından yararlanabiliriz. 
Google Earth, tüm dünyanın uydu fotoğraflarını her geçen gün daha sık olmak 
üzere düzenli olarak yüklüyor. Bozkurt’un 2002, 2010 ve 2020 uydu fotoğrafları-
nı (Fotoğraf 2) incelediğimizde şehrin yapılaşmasını görebiliyoruz.

2002’de Bozkurt yerleşim yoğunluğunun 2020’e göre çok daha az olduğu göz-
lemlenebiliyor. Kente ait göreceli olarak eski yerleşim birimleri olan tekil evler, 
yüksek kotlara yerleşmiş. 1953’de ilçe olmasıyla gelişen ilçe merkezi ve modern 
konutlar ise Ezine Çayı’nın taşkın yatağında kurulmaya başlamış. Şehrin sağ ve 
sol kısımlarını birleştiren köprünün denize yakın bölümünde şehirleşme daha yo-
ğunken, bugün sel felaketinin yaşandığı, videolardan ve fotoğraflardan taşkın 
felaketine nasıl maruz kaldığını gördüğümüz bölgedeyse ciddi bir yapılaşma gö-
rülmemektedir.

2010’daki ve 2020’deki fotoğraflardan gördüğümüzse her geçen yıl dere yata-
ğına daha yakın yapılaşmanın arttığıdır. 2010’da taşkın yatağından söz edebile-
ceğimiz bir bölge varsa da, 2020’de böyle bir bölgeden söz etmemiz mümkün 
değil. Bugün fotoğraflardan yıkıldığını gördüğümüz apartmanlar, nehrin hemen 
yanına 2010 – 2020 arasında yapılmıştır. 

İhmaller Zincirinin 1. Halkası: Doğa kurallarını hiçe sayan, bilime ve bilgiyi göz ardı 
eden, ranta dayalı plansız yapılaşma.

İHMAL 2: ARAÇ KÖPRÜLERİNİN TAŞKIN HESAPLARINA GÖRE BOYUTLANDI-
RILMAMASI

Taşkın hesapları yapılırken genel olarak bir köprünün açıklıkları tam olarak alınır 
ve güvenlik için tanımlanmış suyun akmadığı boş bir alan (Hava Payı) ile tasarım 
debisini geçirmesi sağlanır. DSİ’nin 2018 tarihli iç genelgesi1  ile yerleşim yerlerin-
deki köprülerin 100 yılda bir gelecek debinin akması için gerekli olan su derinliği 
(Q100) ve 1.5 metre hava payı yüksekliğinde veya 500 yılda bir gelecek debinin 
akması için gereken su derinliği (Q500) yüksekliğinde olması gerekmektedir.

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi 
Başkanlığı, Sayı: 13048630-010.06.01-184947 TARİH: 14.03.2018 tarihli iç genelge.
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Bozkurt ilçe merkezindeki iki ayaklı köprünün açıklığı 3.25 X 30.0 metredir ve 
köprünün toplam açıklık alanı 97,5 m2’dir. Mevcut dere eğimi ve dere taban mal-
zemesinin yaratacağı sürtünmeyle yapılan basit hesapla deredeki su akım hızının 
2 m/s civarı olacağı hesaplanmaktadır. Köprü ayakları ve taşkın anında odunsu 
cisimler tarafından açıklığın kapatılması vb. gibi kayıplar göz önüne alınmasa 
bile bu şartlarda köprünün en fazla 200 m3/s civarında debi geçireceği sonucuna 
varılabilir. 

Bu debi, hava payı olmadan köprünün geçirebileceği maksimum debidir ve Tablo 
1’den görülebileceği gibi köprünün geçirmesi gereken ve bir taşkın anında karşı-
laşılabilecek debilerden daha düşüktür. 

TEKERRÜR DEBİSİ DEBİ (m3/s)

Q500 383.46

Q100 289.17

Q50 244.97

TABLO 1: SYGM BATI KARADENİZ TAŞKIN YÖNETİM PLANINA GÖRE BOZ-
KURT VE ABANA YERLEŞİMİ İÇİN HESAPLANAN TAŞKIN PİK DEBİLERİ

FOTOĞRAF 3: KÖPRÜ KESİTİNİ DARALTAN YAPILAR

Ayrıca Fotoğraf 3’te gösterildiği gibi hem uydu fotoğraflarından hem de taşkın 
videolarından gözlemleyebildiğimiz, köprü kesitini köprünün membasında ve 
mansabında daraltan yapılar mevcuttur. Bu yapılar köprünün zaten küçük olan 
kesitini daha da daraltmaktadır.

İhmaller Zincirinin 2. Halkası: Taşkın hesaplarına göre boyutlandırılmayan köprü-
ler ve dere yatağı içerisine yapılan yapılar. 

İHMAL 3: KARAYOLU KÖPRÜLERİNİ TIKAYAN RUSUBAT

Karadeniz Bölgesi’nde son yıllarda neredeyse her taşkında ağaçların, dalların, 
tomrukların köprüleri tıkamasından dolayı, suyun akacak yer bulamayıp geriye 
doğru yükselmesiyle karşılaşıyoruz. 
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FOTOĞRAF 4: TAŞKIN ANINDA DERENİN TAŞIDIĞI ODUNSU NESNELER VE 
KÖPRÜYÜ TIKAYAN AĞAÇ, DAL VE TOMRUKLAR

Fotoğraf 4’te bu durumun Bozkurt sel felaketinde ne düzeye geldiğini daha iyi 
görebiliyoruz. Felaketin oluşumunu aslında bu fotoğraf tek başına açıklıyor. Suyu 
geçirmesi gereken köprü dal parçaları ve tomruklarla yoğun bir şekilde tıkanıyor 
ve köprünün bir tarafı ile diğer tarafı arasında su seviyesi arasında 3-4 metrelik 
bir yükseklik oluşuyor. Yani dallar bir baraj gibi görev yapıyor ve her geçen sani-
ye boşluğu tıkayarak köprünün geçirebileceği su miktarını düşürüyor. Akamayan 
su, göllenmek için yükseliyor ve şehre yayılıyor. 

FOTOĞRAF 5: NORMAL ŞARTLARDA DERE YATAĞI (Panaromio, UĞUR USLU)

Fotoğraf 5 taşkın öncesi zamanlarda çekilmiş bir fotoğraf. Buradan görüldüğü 
gibi, derenin her iki yanında bitkiler bulunmakta. Bu bitkilerin 30 km’yi bulan 
dere yatağı ve havza boyunca yayıldığı düşünülürse ne kadar çok yüzen odunsu 
nesneyle karşılaşılacağı öngörülebilir. Bu miktara, taşkın sırasında tüm havzada 
meydana gelen heyelanlar ve bu heyelanların akıma eklediği ağaçlar düşünülür-
se, ne kadar büyük miktarda odunsu nesneyle karşılaşılacağı anlaşılacaktır. Boz-
kurt’ta yaşanan sel felaketinde çok karşılaşılmamakla birlikte dere yataklarına 
özellikle yaz aylarında tomruk depolanmasının bu gibi felaketlerin etkisini kat be 
kat arttıracağı mutlaka göz önüne alınmalıdır.
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FOTOĞRAF 6: AĞIR HASAR GÖREN KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Nitekim saha gözlemlerinden varılan kanaat sonucunda yıkılan 8 katlı Ölçer 
apartmanı ile kullanılamaz hale gelen kız öğrenci yurdunun hasar görmesinin ar-
dındaki temel faktörün, köprünün tıkanması sonucu su hızının sol sahil mansapta 
yükselmesi ve binaların temellerini oyması olduğu düşünülmektedir.

Diğer yandan özellikle memba tarafında sağ sahilde belirgin olarak su derinliği-
nin arttığı gerek videolardan gerek saha gözlemlerinden gözlenmiştir. Bu durum 
köprünün odun parçaları ve rusubat sonucu tıkanarak adeta bir baraja dönüştü-
ğünü ortaya koymaktadır.

FOTOĞRAF 7: SU DERİNLİĞİNİN BİNALAR ÜSTÜNDE YARATTIĞI ETKİ
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Taşkın anında taşınan tüm odunsu cisimleri yerleşim yerlerine ulaşmadan önce 
akarsuyu daha yukarı kollarında tutmak için üst havza koruma yapılarının yapıl-
ması, havzada meydana gelebilecek heyelanların önlenmesine yönelik tedbirle-
rin alınması ve dere yataklarının düzenli olarak temizlenmesiyle, şehrin Fotoğraf 
4’deki gibi bir durumla karşılaşmaması sağlanabilir. Ülkemizde çok yaygın ol-
mayan, yüzen ve çökelen malzemeyi tutmak için yapılabilecek yapılar bir taşkın 
anında rusubatın köprüleri tıkamasını engelleyebilir.

İhmaller Zincirinin 3. Halkası: Akarsu havzalarının üst kotlarında rusubat tutucu, 
doğa dostu yarı geçirgen (balık geçişine uygun) tersip bentlerinin yapılmaması 
ve diğer havza koruyu önlemlerin alınmaması 

İHMAL 4: YIKILAN VE ŞEHRİ SU BASMASINI HIZLANDIRAN YAYA KÖPRÜSÜ

Sadece karayolu köprülerinin değil, tüm köprülerin kural ve kaidelerle yapılması-
nı gerektiğini gösteren bambaşka bir durum da, faciayı hızlandıran yaya köprüsü. 
Muhtemeldir ki taşkın hesapları göz önünde bulundurulmadan yapılan bu köprü 
taşkınla birlikte mesnetlerinden kopmaktadır. Ancak yapı malzemesi olarak kul-
lanılan metal aksam birbirinden ayrılmıyor ve Fotoğraf 8’de görülebileceği gibi 
suyla sürükleniyor. Normalde suyun dibine çökmesi beklenen köprü, dal parça-
larının ve diğer yüzen cisimlerin etkisiyle batmıyor ve yüzen cisimlerin etkisiyle 
sürükleniyor. 

FOTOĞRAF 8: YAYA KÖPRÜSÜNÜN TAŞKIN SIRASINDA YIKILMA ANI ve TAŞ-
KIN SIRASINDA SÜRÜKLENMESİ

Yaya köprüsü sürüklenmesini araç köprüsüne kadar sürdürüyor ve köprüye ulaş-
tığında köprüye takılıyor. Bu andan itibaren bir önceki ihmalde bahsettiğimiz 
yüzen odunsu cisimleri tutabilen bir yapıya dönüşüyor ve yüzen odunsu nes-
nelerin köprünün altından geçmesini engelliyor. Yaya köprüsünün yıkılması ve 
araç köprüsüne takılması ile arkasında adeta bir baraj gölü oluşmasına sebep 
oluyor ve taşkının Bozkurt ilçe merkezine yayılmasını hızlandırıyor. Saniyelerin 
bile hayati önem taşıdığı afet anlarında insanların kaçmak için kullanabileceği 
süreyi azaltıyor.
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İhmaller Zincirinin 4. Halkası: Taşkın koşullarını gözetmeden, mühendislik hesap-
larına dayanmadan yapılan ve taşkın debilerinin altındaki bir akışta yıkılan yaya 
köprüsü. 

İHMAL 5: HAVZA PLANLAMASI, YÖNETİMİ VE İŞLETMESİNİN GÖZ ARDI EDİL-
MESİ

Yaz aylarında Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış ve seller nadir olaylar değildir. 
Ancak son yıllarda Türkiye’de ve Dünya’da küresel ısınmanın sonucu olarak bek-
lenmedik hava olaylarının daha çok görüldüğü bir gerçek. Deniz yüzeyleri geç-
miş yıllara göre çok daha sıcak, buharlaşma daha yüksek ve şiddetli yağışlarla 
karşılaşabilme potansiyeli her geçen yıl daha da artıyor. 

Taşkın olaylarının olduğu Batı Karadeniz Havzası, MTA haritalarında aktif heyelan 
riskinin yüksek olduğu bölgeler içerisinde tasnif edilmiş olup, havzada bulanan 
birçok yerleşim birimi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında ya-
yınlanan raporda taşkın riski yüksek olarak belirlenmiştir. Hem taşkın hem de 
heyelan riskinin yüksek olduğu bu gibi havzalarda doğa olaylarının afete dönüş-
memesi için havza planlaması, yönetimi ve işletmesi önem kazanır.

Maalesef havza yönetimi ve işletmesinin “görünür çalışmalar” olmamaları, dere 
yataklarının temizlenmesi, bakımı, gerekli yapıların inşası, orman alanlarının ba-
kımı ve temizliği gibi çalışmaların yapılmamasına sebep olmaktadır. Ayrıca üst 
havzalarda yürütülen madencilik faaliyetleri, tünel ve yol yapımı gibi çalışmala-
rından çıkan hafriyatların dere yataklarına atılması bu gibi doğal afetleri hızlan-
dırıcı bir faktör oluşturmaktadır.

İhmaller Zincirinin 5. Halkası: Havzaları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendir-
meyen, tüm risklerin toplu etkisini göz ardı eden su ve afet yönetimi anlayışı.

İHMAL 6: SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HAZIRLADIĞI TAŞKIN RİSK 
HARİTALARININ GÖZ ARDI EDİLMESİ

Çevre ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın ve Kuraklık Da-
iresi, 2016’dan beri Türkiye’deki tüm havzalardaki tüm yerleşimleri taşkın riskine 
göre analiz ediyor. Bu analizler özel sektöre yaptırılıyor. Bu konuda düzineler-
ce ihale yapıldı, milyonlarca TL harcandı. Riskli görünen tüm yerleşim yerleri 2 
boyutlu modellenip sokak sokak, yapı yapı analiz ediliyor ve hangi yapılar risk 
altında belirleniyor.

2019 Batı Karadeniz Taşkın Yönetim Planı Çalışması kapsamında Bozkurt ilçesi 
riskli bir yerleşim birimi olarak belirlenmiş. Daha sonra şehrin 3 boyutlu haritası 
çıkarılıp sokak sokak, bina bina modellenmiş ve eğer taşkın olursa nereleri su 
basacak incelenmiş.

Tüm debiler için Bozkurt’tan akan dere taşmış. Şehri su basmış. Yani devletin bir 
kurumu, burayı su basacak diye bir rapor yayımlamış. 
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FOTOĞRAF 9: Q50, Q100 , Q500 RİSKLİ YAPILAR HARİTALARI 
(http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr/)

50 yılda bir gelecek debide, neredeyse sağ sahilde bulunan tüm yapılar orta riskli 
belirlenmiş. Fotoğraf 9’da 50, 100 ve 500 yılda bir gelecek debilerin yarattığı 
risk haritaları gösterilmiştir. (Sarı = Düşük, Turuncu = Orta, Bordo= Yüksek Risk2) 

FOTOĞRAF 10: 2019’DAN BU GÜNE BUGÜNE EKLENEN YAPILAR (BEYAZ 
OKLA GÖSTERİLENLER)

2 Risk=Taşkın tehlikesi * yerleşim yerinin kullanım önemi. (Okullar, hastaneler vb. konutlardan daha 
önemli yapılardır)

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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Peki, bu çalışmalar neyi değiştirmiş? Hiçbir şeyi. Risk haritaları sonrası yapılaş-
malar, Fotoğraf 10’da beyaz okla gösterilmiştir. Çevrelerindeki tüm yapılar riskli 
olmasına rağmen, Ezine Çayı’na en yakın noktaya apartmanlar yapılmış. 

İhmaller Zincirinin 6. Halkası: Devletin kendi kurumlarının yaptığı çalışmaların 
sadece öngörü ve tespit aşamasında kalması, risklerin tanımlanmasına rağmen 
riskleri azaltıcı önlemelerin alınmaması, imar planlarının ortaya konan bilimsel 
gerçeklere göre değil, ranta göre yapılması.

FOTOĞRAF 11: SUYUN BOZKURT SEL FELAKETİ SIRASINDA YÜKSELMESİ

İHMAL 7: TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ VE TAHLİYE PLANLARININ UYGU-
LANMAMASI

11.08.2021 Bozkurt taşkını olayı, erken uyarı sisteminin ne denli hayati olduğunu 
ortaya koymaktadır. Şiddetli yağışın saat 07.00 sularında başladığı ve yaklaşık 4 
saat sürdüğü bilinmektedir. Meydana gelen taşkının pik debisinin öğlen saatlerin-
de Bozkurt ilçe merkezinden geçtiği düşünülmektedir. Yani, taşkına sebep olan 
sağanak ile taşkın pik debisi arasında en az 2-3 saatlik bir zaman bulunmaktadır. 

Dahası, meteorolojik modeller vasıtasıyla günler öncesinden yağış tahminleri 
yaklaşık olarak yapılabilmektedir. Uygun yağış-akış modelleri ve uygun nokta-
larda, yeterli süre aralıklarında ölçüm yapabilecek gözlem istasyonları ve hidrolik 
faktörlerin entegrasyonuyla erken uyarı sisteminin hayata geçirilebilmesi pra-
tik olarak mümkündür. Dolayısıyla, tehlike anında güvenli tahliye mekanizması 
erken uyarı sisteminin sonucu olarak yerel idareler tarafından işletilebilir. Erken 
uyarı sistemi ve tahliye planı ile ilgili yapılması gerekenler Batı Karadeniz Havzası 
Taşkın Yönetim Planında açıklanmıştır. Yani, tasarım kriterleri dışında bir taşkının 
gelebileceği eldeki imkânlarla yaklaşık olarak öngörülebilmekte ve gerekli tahli-
ye planları uygulanarak zararın en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir. Erken 
uyarı sistemi devreye sokulduğu takdirde; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 
adresi belli olmayan uyarılarının gereği yerine getirilerek can ve mal kaybı en 
aza indirilebilecektir. 
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SYGM. “BATI KARADENİZ HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANI” İLGİLİ BÖLÜMÜ

İhmaller Zincirinin 7. Halkası: Taşkın riskinin yönetilemeyerek, taşkın erken uyarı 
sistemi ve tahliye planlarının hayata geçirilmemesi sonucu oluşan zararın felaket 
düzeyine gelmesi.

BENZER TAŞKINLARIN AFETE DÖNÜŞMEMESİ İÇİN

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak yaşanan taşkın olaylarıyla ilgili 
olarak sürekli benzer açıklamaları yapmaktan üzüntü duyuyoruz. Her sağanak 
yağışın sonrasında ortaya çıkan görüntüler yönetenler tarafından “afet” olarak 
nitelendiriliyor. Plansız, denetimsiz, keyfi yönetim anlayışının sonucu olan su bas-
kınlarından doğan zararların faturasını halk canı ve malı ile ödüyor.

Yıllardır sürdürülen çarpık, plansız “kentleşme” çalışmalarının sonucunda karşı-
laştığımız bu sonuçlar sürpriz değildir. Dere ve taşkın yataklarının rant odaklı 
imar çalışmaları sonucu işgal edilmesi, betona ve asfalta dönüştürülmesi, kent-
leri yap-boz tahtasına çeviren plansızlık ve kentsel altyapı sisteminin geliştiril-
memesi yaşadığımız su baskınlarının temel nedenidir. Kentlerimizin altyapısına, 
ulaşımına ve imarına ilişkin sorunların çözümünde bütünlüklü planlara ihtiyaç 
duyulmaktadır.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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Halkın vergileriyle yapılan yatırımların, öncelikli olarak kentlerde yaşayan yurt-
taşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamayı gözetmesi gerekmektedir. Alt-
yapı, ulaşım, barınma sorunları ivedilikle bilim ve tekniğin rehberliğinde katılımcı, 
şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim anlayışıyla değerlendirilmeli ve kentlerin ya-
pısal dönüşümleri bu çerçevede gerçekleştirilmelidir.

Su havzalarının bütüncül bakış açısıyla planlanarak planların hayata geçirilmesi 
ve gerekli işletme bakım hizmetlerinin yürütülmesi, taşkınların oluşturacağı za-
rarı azaltacaktır. Bu bağlamda; su havzalarının sahipsiz bırakılmaması, planlama-
dan işletmeye her aşamada kamu zararının en aza indirilme hedefiyle katılımcı 
biçimde denetimin sağlanması devletin görevleri arasındadır.

Taşkın erken uyarı sisteminin hayata geçirilerek taşkın esnasında tahliye plan-
larının uygulanması oluşacak taşkın tehlikesini en aza indirecektir. Söz konusu 
sistem ve planlar teknik olarak hayata geçirilebilir durumda olup gerekli bütçenin 
ve kurumsal koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Yaşanan bunca felakete 
rağmen devletin planlarında yer alan çalışmaların hayata geçirilmiyor olmaları 
düşündürücüdür.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Taşkın Yönetim Planı’nda 
öngörülen taşkın debilerinin mevcut dere ıslahından geçmeyeceğinin aşikâr ol-
masına rağmen bu rapordan sonra dahi taşkın yatağında yapılaşmanın devam 
ettiği görülmektedir. 

Bu aşamada aklımıza şu sorular gelmektedir:

•	 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Taşkın Yönetim Pla-
nı’nın gereği yapılsaydı bu yıkım ve ölümler yaşanır mıydı?

•	 Dere yatakları düzenli olarak temizlense ise bu kadar rusubat birikir miydi?
•	 Taşkın olacağını öngörebildiğimiz ve özellikle bu taşkında hayati öneme 

sahip olduğunu gördüğümüz rusubat önleyici yapılar yapılmış olsaydı bu 
kadar can ve mal kaybı yaşanır mıydı?

•	 Islah edilmiş dere yatağının içerisinde dahi görülebilen yapılara nasıl izin 
verilebiliyor?

•	 Taşkın yatağında olduğu bilindiği halde bu bölgeleri nasıl imara açtınız ve 
nasıl ruhsatlandırdınız?

Bizler bu konuda kendi üzerimize düşen tüm sorumluluğu almaya, tüm katkımızı 
koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak yineliyoruz.

Kentlerimizdeki altyapı sistemlerinin ne kadarlık bir yağış karşısında sorunsuz bir 
şekilde işlevlerini yerine getirebildiğini, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü ve belediyeler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 
taşkın bakımından risk taşıdığı saptanan bölgelerin nereler olduğunu ve bu böl-
gelere yönelik neler yapıldığının/yapılacağının kamuoyuna düzenli olarak açıkla-
masını talep ediyoruz.

Bu ve buna benzer birçok taşkın olaylarından “alınacak önlemlerle” korunulabi-
leceğini yetkililere tekrar hatırlatıyoruz.

İlgililerine ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.

İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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ANKAPARK: RANT PROJELERİNİN MEZARLIĞI

İMO Ankara Şubesi tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde AOÇ arazisine 800 milyon 
dolar yatırımla yapılan AnkaPark hakkında “AnkaPark: Rant Projelerinin Mezarlı-
ğı” başlıklı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, “Proje gündeme geldiğinden beri meslek örgütleri ve konunun 
uzmanlarınca sebep olacağı zararlar ve riskler defalarca ifade edilmiş, projenin 
hayata geçirilmesinin bilimsel ve hukuki anlamda mümkün olmadığı defalarca 
ifade edilmiştir. Hukuki süreçleri yok sayarak keyfi biçimde sonu getirilen projeye 
harcanan bütçenin, kentin asıl yakıcı sorunlarına, ulaşım ve altyapı hizmetlerine 
harcanması gerektiği açıktır. Körü körüne boşa harcanan milyon dolarlar kamu 
yararına kullanılmalıdır. Bugün benzer süreçlerin işlediği, “çılgın” proje olan Kanal 
İstanbul Projesi de yine piyasa ve rant uğruna kamu zararına yapılan savurganlık-
ların bir başka örneğidir,” denildi.

Açıklamanın tamamı:

ANKAPARK: RANT PROJELERİNİN MEZARLIĞI

Melih Gökçek’in ABB Başkanlığı döneminde başkentin bütçesi harcanarak yaptı-
rılan ve bir hurda yığınına dönüşen AnkaPark’ın belediyeye devredilmesine yö-
nelik dava kapsamında 13 Eylül 2021 tarihinde yeni bir mahkeme kararı alındı. 
Son karara göre AnkaPark işletmecisi şirketin sözleşmeyi fesih kararına karşı aç-
tığı dava reddedildi ancak tesisin tahliyesine yönelik tedbir kararı kaldırılmadı. 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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Mutlak tarım arazisi olan AOÇ’yi kelimenin tam anlamıyla talan ederek yapıldığı 
dönem yaklaşık 800 milyon dolara mal olan AnkaPark, yaklaşık iki yıldır ziyaret-
çilere kapalı. Adeta bir hurda mezarlığına dönüşmüş durumda. Bu facia, Mega 
projelerle rant peşinde koşmayı ilke edinen iktidarın kamu yararını hiçe sayan, 
doğaya ve kentsel yaşama sistemli biçimde saldıran talan politikalarının bir so-
nucu ve örneklerden sadece bir tanesi. Gökçek’in “Belediye Başkanlığı” süresince 
tüm kent koca bir rant paylaşım operasyonuna kurban edilmiş; doğal, kültürel ve 
kamusal yaşam türlü yolsuzluk ve usulsüzlüklerle tahrip edilmiştir. Tüm hukuki 
engellere ve bilimsel uyarılara rağmen kaçak yollarla hayata geçirilen AnkaPark 
ticari projesinin de bedeli; yok olan yeşil alanlar ve israflarla dolu kamu zararıdır. 
Bugünkü mahkeme kararı ise ne faciadan arta kalan zararın telafi edilmesi ne de 
sorumluların yargılanmasının önünün açılması yolunda hiçbir anlam ifade etme-
mektedir.

Proje gündeme geldiğinden beri meslek örgütleri ve konunun uzmanlarınca se-
bep olacağı zararlar ve riskler defalarca ifade edilmiş, projenin hayata geçiril-
mesinin bilimsel ve hukuki anlamda mümkün olmadığı defalarca ifade edilmiştir. 
Hukuki süreçleri yok sayarak keyfi biçimde sonu getirilen projeye harcanan büt-
çenin, kentin asıl yakıcı sorunlarına, ulaşım ve altyapı hizmetlerine harcanması 
gerektiği açıktır. Körü körüne boşa harcanan milyon dolarlar kamu yararına kul-
lanılmalıdır. Bugün benzer süreçlerin işlediği, “çılgın” proje olan Kanal İstanbul 
Projesi de yine piyasa ve rant uğruna kamu zararına yapılan savurganlıkların bir 
başka örneğidir.

Politikalarını talan, hukuksuzluk, yıkım ve rant üzerine kuran iktidarın mega pro-
jeleri doğayı ve şehirleri yaşanılabilir olmaktan çıkarmaktadır. Piyasanın çıkar-
larına kurban edilen sadece kamu malı değil, yaşamın ta kendisidir. AnkaPark 
faciasında görüldüğü gibi rant odaklı politikalar ölümcül bir yıkım döngüsüne 
yol açmaktadır. Bu ve benzeri projelerin akıbetinin ne olacağı kendisine doğayı, 
yaşamı ve bilimi rehber edinen meslek örgütleri ve uzmanların açıklamaları ile 
defalarca anlatılmaya çalışılmıştır. Bugün oluşan AnkaPark mezarlığı rant ve ta-
lan anlayışının ürettiği projelerin ulaşacağı son noktadır.

Bu usulsüzlüklerle kurulu talan politikalarıyla mücadele etmeye ve yürütülen hu-
kuki süreçlerin takipçisi olmaya devam edeceğimizi yeniden hatırlatıyor, bu yı-
kım girdabının sorumlularının hesap vermesi için elimizden geleni yapacağımızı 
duyuruyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

HER KUŞAĞIN ABİSİ HİLMİ YÜNCÜ BELGESEL FİLM

Geçtiğimiz Mart ayında Odamızın değerli isimlerinden, Hilmi Yüncü Abimizi kay-
bettik. Bildiğiniz üzere, Odamızın, hiyerarşisine hiç bakmadan her görevinde bü-
yük bir ciddiyet içinde ve gönüllükle yer almış, ülkemizin içine düştüğü en zorlu 
koşullarda bile Odamızı öncelikli tutmayı asla unutmamış ve bunun her türlü so-
nucunu göze almış bir isim Hilmi Abi. Öte yandan meslekî hayatında ulusal ve 
uluslararası mecralarda hep övgüyle bahsedilen, rüştünü ispat etmiş değerli bir 
mühendis Hilmi Abi. Hepsinden önemlisi duruşunda, kişiliğinde net, onurlu ve 
dürüst bir insan asla taviz vermeyen, 68 kuşağından bugüne her zaman genç bir 
yoldaş,  Hilmi Abi. Anısına düzenlediğimiz 4. Köprüler ve Viyadükler Sempozyu-
munda, Hilmi Abi’yi arkadaşlarından ve Odamızın değerli isimlerinden dinlediği-
miz mini bir belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.

Her Kuşağın Abisi Hilmi Yüncü Belgeseline karekoddan ulaşabilirsiniz.
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ONURLU VE GÜVENCELİ BİR MESLEK HAYATI 
EN TEMEL TALEBİMİZDİR

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Tiyatro Topluluğu (İMOT) tarafından 
hazırlanan “Başka Soru var mı Sami?” isimli skeç sosyal medya hesaplarımızdan 
paylaşıldı. Yönetmenliğini Tiyatro Topluluğunun Hocası Oksal Güracar’ın yaptığı 
skeçte meslektaşlarımız Burak Özdemirci ve İbrahim Kaan Billur rol aldı.

Özellikle genç işsiz meslektaşlarımızın iş arama sürecindeki sorunlarını mizahi bir 
dille aktaran skeç sosyal medya kanallarında da ilgiyle karşılandı.

İMOT, 2018 yılında İMO Ankara Şubesi bünyesinde kurulmuş olup 11 üyemizin 
katılımıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar “Parasız Yaşamak Pa-
halı” “Çehov`dan Seçmeler” ve “Başarımı Karılarıma Borçluyum” oyunlarını 
sergileyen topluluğumuz aynı zamanda YouTube kanalımızda yayınlanan “Bizim 
Apartman” online tiyatro oyunu hazırlamıştır.

“Başka Soru var mı Sami?” skeçine karekoddan ulaşabilirsiniz.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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SAMİ İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDİYOR

İMO Ankara Şubesi Tiyatro topluluğu tarafından daha öncesinde hazırlanan 
“Başka Soru Var mı Sami?” isimli skecin devamı olarak “Sami İş görüşmesi-
ne Gidiyor” isimli skeç sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı. Yönetmenliği-
ni Tiyatro Topluluğunun Hocası  Oksal Güracar’ın yaptığı skeçte meslektaşları-
mız Cansu Gizem Doğan ve İbrahim Kaan Billur rol aldı.

Özellikle genç işsiz meslektaşlarımızın iş arama sürecindeki sorunlarını mizahi bir 
dille aktaran skeç sosyal medya kanallarında da ilgiyle karşılandı.

İMOT, 2018 yılında İMO Ankara Şubesi bünyesinde kurulmuş olup 11 üyemizin 
katılımıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar “Parasız Yaşamak 
Pahalı” “Çehov’dan Seçmeler” ve “Başarımı Karılarıma Borçluyum” oyunlarını 
sergileyen topluluğumuz aynı zamanda YouTube kanalımızda yayınlanan “Bizim 
Apartman” online tiyatro oyunu hazırlamıştır.

“Sami İş görüşmesine Gidiyor” skeçine karekoddan ulaşabilirsiniz.



216

İMO ANKARA TİYATRO TOPLULUĞU TARAFINDAN 
BİZİM APARTMAN OYUNU SAHNELENDİ

BİZİM APARTMAN`Apartman sakinleri ko-
ronavirüs nedeniyle yönetim kurulu top-
lantısını online sistem üzerinden yapmak 
zorunda kalır. Ancak apartmanda o kadar 
çok sorun vardır ki... Meseleler sistemden 
taşar. Virüs, vız gelir tırıs gider, herkes 
atar-gider yaparken, olaylar gelişir...

Yazan: Turgut Özakman
Yöneten: Oksal Güracar
Oyuncular:
VASIF: Emre Kurnaz, KORHAN: Cihan Karsan, BURHAN: Faruk Özkan, 
CENK: Doğukan Atabay, PERİHAN: Handan Evcili, İMRAN: Tuba Karadeniz, 
ÇİĞDEM: Melis Dilruba Turgut, FAHRİYE: Cansu Gizem Doğan, 
CANBERK: İbrahim Kaan Billur, ZÜLKÜF: Celal Mertcan Sever
SELİM: Mehmet Emin Erğan, ERDEM: Burak Özdemirci, KAPICI: Oksal Güracar

“BİZİM APARTMAN” 

Apartman sakinleri koronavirüs nedeniyle yönetim kurulu toplantısını online 
sistem üzerinden yapmak zorunda kalır. Ancak apartmanda o kadar çok sorun 
vardır ki...

Meseleler sistemden taşar. Virüs, vız gelir tırıs gider, herkes atar-gider yaparken, 
olaylar gelişir...

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Tiyatro Topluluğu (İMOT)’ndan dün-
yada bir ilk!

çevrimiçi tiyatro!

 

Siz sahneye gelmeden, sahneyi evinize getirdik...

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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İMO ANKARA TİYATRO TOPLULUĞU İMOT 
TARAFINDAN HEMDERT PÜRNEŞE OYUNU 

SAHNELENDİ

27 Kasım 2021 Cumartesi günü, İMO Kongre ve Kültür Merkezi Teoman Öztürk 
Salonu’nda Onur Yalçın’ın aynı adla yazmış olduğu ve Oksal Güracar’ın yönetti-
ği “Hemdert Pürneşe” oyunu İMO Ankara Şubesi Tiyatro Topluluğu İMOT tara-
fından sahnelendi.

Oyunumuz “Hemdert Pürneşe” bireysel ve toplumsal anlamda yaşadığımız bir-
çok sorunu ele alarak seyirciye dokunmaya çalışarak; günümüzde medya eliyle 
toplumun şekillendirildiği bir düzeni yeren, akıl dışı televizyon programlarından 
eğitim algısının çarpıklığına değin geniş bir yelpazede birçok konuya değiniyor. 
Oyunda Sesini Seveyim, Top Kaybı, Godaman İnşaat ve Godaman Gayrimenkul 
Emlak adlı kısa oyunlardan oluşan, komedi tarzında bir kolaj çalışması izleyicile-
rin beğenisine sunuldu. 

HEMDERT PÜRNEŞE

Yazan: Onur Yalçın

Yöneten: Oksal Güracar

Oyuncular: Aylin Ünal, Burak Bağış, Burak Özdemirci, Doğukan Abatay, Dilan Yıl-
dız, Emre Kurnaz, Faruk Özkan, Göknur Bilbay, İbrahim Kaan Billur, Melis Dilruba 
Turgut, Özge Bilbay



218

İMO İZMİR ŞANTİYE TOZU TİYATROSU: 
GÜLE DİKENİ BATAR MI? OYUNU SAHNELENDİ

18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 20.00’de İMO KKM Teoman Öztürk Salonu’nda 
“Güle Dikeni Batar mı?” oyunu sahnelendi.

Şubemiz İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri kapsamında İnşaat Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi Şantiye Tozu Tiyatrosu tarafından 18 Aralık 2021 Cumartesi 
günü saat 20.00’de İMO KKM Teoman Öztürk Salonu’nda “Güle Dikeni Batar 
mı?” oyunu sahnelendi.

Tamer Özşeker’in yazdığı ve Anıl Ülker’in yönettiği oyunumuz “Güle Dikeni Ba-
tar mı?” her yaşında, özgürlüğe en çok ihtiyaç duyan ama bu konuda en umut-
suz olanların hikayesine değinen sahneleriyle seyircinin beğenisine sunuldu. 

GÜLE DİKENİ BATAR MI?

Yazan: Tamer Özşeker 

Yöneten: Anıl Ülker

Yöneten Yardımcısı: Berkay Deryal, Furkan İzmirli

Teknik: Yiğit Efe Korkmaz, Saygın Korkmaz

Oyuncular: Buse Yücel, Satıgül Güvendik, Sibel Işılay, Alp Denizhan Tekoğul

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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GECE O KADAR KİRLİYDİ Kİ İKİSİ DE KAYBOLDULAR 
OYUNU SAHNELENDİ

Şubemiz İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri kapsamında İMOT Tiyatro Toplu-
luğu tarafından 24 Aralık 2021 Cuma günü İMO KKM Teoman Öztürk Salonu`n-
da Plínio Marcos’un yazdığı ve Oksal Güracar’ın yönettiği “Gece O kadar Kirliydi 
ki İkisi de Kayboldular” oyunu sahnelendi. 

Burak Özdemirci ve Cem Çetin’in oynadığı oyunda “suç, suçlu, adalet ve liyakat” 
gibi kavramlar sorgulanıp eleştirilerek izleyicilerin beğenisine sunuldu.

GECE O KADAR KİRLİYDİ Kİ İKİSİ DE KAYBOLDULAR

Yazan: Plínio Marcos

Yöneten: Oksal Güracar

Oyuncular: Burak Özdemirci, Cem Çetin
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EDEBİYAT VE KENT 
ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen öyküseverle-
rin katılım gösterdiği Ankara’ya Dair Öykü Yarışması kapsamında 10 Aralık 2021 
Cuma günü “Edebiyat ve Kent” çevrimiçi söyleşisi düzenlendi. Söyleşiyi 100 kişi 
canlı olarak izledi.

İMO Ankara Şubesi Proje Sorumlusu Ozan Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başla-
yan söyleşi Dr. Erhan Karaesmen, Editör ve Eleştirmen Doğuş Sarpkaya ve Ro-
man Yazarı Barış İnce’nin sunumlarıyla devam etti. Söyleşi’de “Mühendislik ve 
Edebiyat İlişkisi, Edebiyatta Mekân ve Kurmaca İlişkisi, Edebiyat, İnsan ve Kent, 
Mekânın Önemi” konuları konuşuldu.

Sunumların ardından yarışmaya katılan öyküseverlerin kente dair anılarını, duy-
gularını, düşüncelerini ve hayallerini kaleme aldığı öyküler jürimiz tarafından de-
ğerlendirilerek ödüle değer görülen isimler açıklandı.

Jüri tarafından ödüllerle ilgili, “Aklı Mahir Eli Uz Bir Çocuk” adlı öyküsüyle yarış-
maya katılan Kumru Alpaydın’a ödülü, öykünün olanaklarını farklı biçimleri, an-
latıcıları kullanma cesareti göstererek genişlettiği, aynı zamanda kentin ruhunu 
okura hissettirmeyi başardığı için veriyoruz.

“Şevket” adlı öyküsüyle yarışmaya katılan Mesud Öztürk’e ödülü sıradan insan-
ları tüm gerçeklikleriyle anlatmayı ve trajik olanın içinde filizlenen mizahı yakala-
mayı başardığı için veriyoruz.

“Ankara Bekçisi” adlı öyküsüyle yarışmaya katılan Anıl Çetinel Örselli’ye ödülü 
kent atmosferini iyi bir biçimde yansıtmayı, bu atmosfer içerisinde doğal diya-
loglarla karakterlerini kurmayı başardığı için veriyoruz,” açıklamaları yapıldı.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

80 öyküseverin katılım gösterdiği yarışmada 21 öykü ön elemeyi geçti. “Ankara`-
ya Dair Öykü Yarışması”nda seçici kurulca yayımlanmaya değer görülecek tüm 
eserler İMO Ankara Kent Kütüphanesi`nin “Ankara`ya Dair Öykü Seçkisi”nde yer 
aldı ve öyküseverlerle buluşturuldu.

Söyleşi soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Ankara’ya Dair Öykü Yarışmasın`da Ödüle Değer Görülen Eserler

Aklı Mahir Eli Uz Bir Çocuk - Kumru Alpaydın

Şevket - Mesud Öztürk

Ankara Bekçisi - Anıl Çetinel Örselli

Ankara’ya Dair Öykü Seçkisinde Yer Alacak Eserler

Gençler Cumhuriyeti - Oktay Gülağacı

Ankara Melanjı - Gül Büyükbay

Ankara’da Başarısız Bir Pazar Sabahı - Atılgan Ulutaş

Avlu - Ayça Tiryaki

Bir Ankara Sevdası - Canan Yarar

Bir Gurbet Duygusu - Saliha Yazgaç

Cankara Kankara - Erkan Solmaz

Collum Femoris - Süleyman Kalman

Gibi - Doğa Cihan

Kaçmanın Baltası - Usame Yördem

Kuğulu’da Bir Gün - Esma Zafer Ertan

Lodos Esintisi -Hüseyin Opruklu

Merak - Cansu Yumuşak

Sır - Senem Selvi

Suçlu Kim? - Ahmet Safa Savaş

Şehrin Elleri - Esra Kahya

Unutulmayan - Sibel Durak

Yeşil Kapı - Mehmet Oral
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ANKARA’YA DAİR ÖYKÜ YARIŞMASI’NIN 
ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen öyküseverlerin 
katılım gösterdiği Ankara`ya Dair Öykü Yarışması’nın ödül töreni 25 Aralık 2021 
tarihinde İMO KKM’de yapıldı.

80 öyküseverin katılım gösterdiği yarışmada 21 öykü ön elemeyi geçti. “Ankara`-
ya Dair Öykü Yarışması”nda seçici kurulca yayımlanmaya değer görülecek tüm 
eserler İMO Ankara Kent Kütüphanesi`nin “Ankara`ya Dair Öykü Seçkisi”nde yer 
aldı. Seçkiye İMO Ankara Şubesi’nden erişebilirsiniz.

Ödüle değer görülen Kumru Alpaydın, Mesud Abdullah Öztürk ve Anıl Çetinel 
Örselli’ye ödüllerini İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tatlı ta-
rafından verildi. 

Ödül töreninin ardından yılbaşı kokteyli düzenlendi.
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HER ŞANTİYEYE BİR ŞEF!

İMO Ankara Şubesi Tiyatro topluluğu tarafından hazırlanan “Her Şantiyeye Bir 
Şef!” isimli skeç sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı. Yönetmenliğini tiyat-
ro topluluğunun hocası Oksal Güracar’ın yaptığı skeçte meslektaşımız İbrahim 
Kaan Billur rol aldı.

Birden fazla şantiyede şantiye şefliği yapan meslektaşlarımızın sorunlarını traji-
komik bir dille aktaran skeç sosyal medya kanallarında da ilgiyle karşılandı.

İMOT, 2018 yılında İMO Ankara Şubesi bünyesinde kurulmuş olup 11 üyemizin 
katılımıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar “Parasız Yaşamak 
Pahalı” “Çehov’dan Seçmeler” ve “Başarımı Karılarıma Borçluyum” oyunlarını 
sergileyen topluluğumuz aynı zamanda YouTube kanalımızda yayınlanan “Bizim 
Apartman” online tiyatro oyunu, “Başka Soru Var mı Sami?” ve “Sami İş görüş-
mesine Gidiyor” skeçlerini de hazırlamıştır.





24. DÖNEM KADIN 
ÇALIŞMA KOMİSYONU
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24. DÖNEM KADIN ÇALIŞMA KOMİSYONU

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 
DÜZENLENDİ

İMO Ankara Şubesi 24. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu tarafından 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 07 Mart 2020 tarihinde kadın üyelere 
özel kahvaltı, söyleşi ve yoga etkinliği düzenlendi.

İMO Lokal’de yapılan kahvaltının ardından Doç. Dr. Emel Memiş’le “Çalışma Ha-
yatında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerine Söyleşi” gerçekleştirildi. Memiş, 
söyleşide toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel bir insan hakkı olduğunu vurgula-
yarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini iktisadi yönden ele aldı.

Söyleşinin bitiminde yoga eğitmeni Tuba Ayten ile yoga etkinliği gerçekleştirildi. 

İMO Ankara Şubesi tarafından Emel Memiş ve Tuba Ayten adına TEMA Vakfı’na 
ağaç fidanı hediye edildi. İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Çimen’in 
Memiş ve Ayten’e fidan dikim belgesi vermesinin ardından etkinlikler sona erdi.
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EMEĞİMİZ BİZİM, BEDENİMİZ BİZİM, KİMLİĞİMİZ BİZİM!

8 Mart, kendilerini birey olarak yok sayan, sömüren, yok eden sisteme karşı ka-
dınların birlikte taleplerini daha güçlü haykırdığı, bu sistem karşısında omuz 
omuza mücadele verdiği gündür. 

8 Mart’a ayrımcılığın ve ırkçılığın yükseldiği, erkek egemen şiddetin yaşamımızın 
her alanında yayıldığı, savaş çığırtkanlığının yapıldığı ve ekonomik krizin kendini 
en yakıcı haliyle gösterdiği bir dönemde giriyoruz. 8 Mart 1857’de insanca yaşam 
ve çalışma koşulları ile greve giden kırk bin dokuma işçisinin başlattığı mücadele 
hala sürüyor. 

Kadınlar, dünyanın her yerinde yaşamın her alanın “var!” olabilmek için, adalet, 
özgürlük ve eşitlik için mücadele ediyor. 

Kadına yönelik şiddetin günden güne arttığı ülkemizde kadınlar, “hak” mücade-
lesinin yanında artık “can” mücadelesi de veriyor.

Erkek egemen sistem, kadınların nasıl güleceğini, nerede ne yapacağını, ne konu-
şacağını, ne giyeceğini, kaç çocuk doğuracağını, hangi saatlerde dışarı çıkacağı 
vb. durumları emretmekle kalmayıp yasal düzenlemelerle kadın üzerindeki bas-
kısını arttırıyor, yaşam hakkımızı, nefes aldığımız alanları ellerimizden alıyorlar.

Muhafazakar toplum yaratma yolunda emeğimizi, ekmeğimizi çalan, kadını eve 
hapsetmeye çalışan, anneliği vatani görev ilan eden, sadece doğurabiliyor diye 
esnek ve güvencesiz istihdamı bir ödülmüş gibi dayatan iktidar, savaş politikaları 
içerisinde de en çok kadınları eziyor ve acılarını görmemekte ve tanımamakta 
ısrar ediyor.
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Bir devlet kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı, şiddete karşı kadınları yatıştırıcı 
ve sakin kalmaya telkin edici tavsiyeler vererek şiddeti normalleştiriliyor. Şiddetin 
sorumlusu olarak kadının davranışlarını görerek kadının alttan almasını ve itiraz 
etmemesini öğütlüyor.

Neoliberal politikalar, üretime değil ranta dayalı ekonomik sistemi dayatarak ön-
celikle kadın emeğini ucuz ve güvencesiz koşullarda sistemin hizmetine sunuyor. 
Aile içindeki çocuk, hasta, yaşlı, engellilerin bakımı ve ev işleri kadının yapmakta 
zorunlu olduğu işler olarak görülüyor. Aile içi eşitsiz işbölümü ve bakım yüküm-
lülükleri ile ezilen, sömürülen kadınlar, çalışma yaşamının kuralsızlaştırılmasına, 
güvencesizleştirilmesine ve esnekleştirilmesine yönelik neoliberal dönüşümün 
hedef kitlesi haline getiriliyor.

Şiddetin sorumlusu kadın ve davranışları değildir, kadının toplumsal sorumluluğu 
üzerine yapıştırılan sözde görevler değildir. Şiddet, kadınların hapsedilmeye ça-
lışıldığı aile içinden gelmektedir. Korunma talebinde bulunan kadınların eşi, eski 
eşi, sevgilisi ve nişanlısı tarafından öldürüldüğü bu düzene uymayacağız.

Kadın erkek eşitliğinin toplumun her alanında sağlandığı, kadının, emeğinin kar-
şılığını adil bir şekilde aldığı ve hak ettiği değeri bulduğu bir dünyada yaşamak 
dileğiyle “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü direnişin, emeğin ve sevginin gücü ile 
anıyoruz.

Emeğimiz bizim, bedenimiz bizim, kimliğimiz bizim.

Yaşamın her alanızda, “Vardık, Varız, Var olacağız!”

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Yaşasın TMMOB Kadın Örgütlülüğü

İMO Ankara Şubesi
24. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu
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“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR” 
SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

İİMO Ankara Şubesi 24. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu tarafından 22 Eylül 
2020 Salı günü “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” çevrimiçi söyleşisi düzenlendi. 
Zoom uygulaması ve YouTube üzerinden yayımlanan çevrimiçi söyleşiye 68 kişi 
katıldı.

Söyleşinin açılış konuşmasını İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Çi-
men yaptı. Çimen, “Ülkemizde maalesef kaotik olarak bir baskı ortamından ge-
çiyoruz. Yaşam haklarımız, yaşam güvencemiz elimizden alınıyor. Şiddetin her 
türlüsü ile mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Hayatımıza devam etmekte 
güçlük çekiyoruz,” dedi.

Çimen`in ardından sözü İMO Ankara Şubesi Proje Yöneticisi Buket Çelik aldı. Çe-
lik, söyleşi konuğu Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü`-
nün özgeçmişini anlatarak sözü Güllü`ye bıraktı.

Güllü, “İstanbul sözleşmesi dört ayak üzerine kurulmuştur. Önlemeyi getirecek-
siniz. Kadına karşı şiddetin vücut bulmaması adına önleyici politikalar gelecek. 
Koruma yapacaksınız. Kovuşturma yapacaksınız. Her şeyden önemlisi de kadın 
politikaları uygulayacaksınız. İçinde bulunduğumuz koşullarda kadın politikasız-
lığının nüveleri geliyor önümüze. Ben kendi hayat mücadelemde de kadın poli-
tikasızlığının sokaklarda yarattığı anarşiyi yok etmek adına çalışıyorum,” dedi.

Söyleşide, İstanbul Sözleşmesi, sözleşmenin çıkış noktası, sözleşmenin ana mad-
deleri, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, çocuğa yönelik şiddet, denetim 
mekanizmaları hakkında konuşuldu. Yaklaşık 60dk süren söyleşi soru-cevap bö-
lümüyle sona erdi.
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“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR” SÖYLEŞİSİNDE 
TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU 

BAŞKANI CANAN GÜLLÜ’YE
 YÖNELTTİĞİMİZ SORULAR ÜZERİNE

İMO Ankara Şubesi İMO Ankara Şubesi 24. 
Dönem Kadın Çalışma Komisyonu  tarafın-
dan 22.09.2020 tarihinde yapılan “İstanbul 
Sözleşmesi Yaşatır” söyleşisinde Türkiye 
Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Ca-
nan Güllü’ye yönelttiğimiz sorular üzerine 
açıklamalar:

Sözleşme, 01.08.2014 tarihinde yürürlüğü girmiştir ancak barındırdığı ilkeler ül-
kemizde uygulanmamaktadır.

Sözleşme, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi üzerine 4 ana 
madde etrafında toplanmaktadır. Bu maddeler önleme, koruma, kovuşturma ve 
kadın politikaları uygulamalarıdır. İlk madde olan şiddetin önlenmesi toplumsal 
cinsiyet eşitliğinden geçmekte; ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine ge-
liştirilen çalışmaların durdurulması ve faaliyetlerin engellenmesi İstanbul Sözleş-
mesi’nin ruhuna aykırıdır ve uygulanmasını engellemektedir.

Bu ilkelerden, kadına yönelik şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü 
ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi için devlete, hükümete, 
kurumlara yetki verilmesi ve çalışmalar yapılmasının sağlanması, medyada top-
lumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili yayın yapılması, yerel yönetimler ve ilgili bakanlık 
tarafından kadın sığınma merkezlerinin açılması, şiddet önleme ve izleme mer-
kezlerinin önleyici politikalar ortaya koyması gibi ulusal eylem planlarının hayata 
geçirilmesi gerekmektedir.

Peki, Cedaw ile farkı nedir?

1986 yılında imzalanan “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleş-
mesi-Cedaw” kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılık ile mücadele ederken 
“İstanbul Sözleşmesi” kadına yönelik şiddet ile mücadele eder.

İstanbul Sözleşmesi’nin izleme ve denetleme komitesi olan Grevio’nun 15 Ekim 
2018 tarihli Türkiye Raporu’nun resmi çevirisinin devlet tarafından acilen yapıl-
ması gerekmektedir.

Sözleşmenin denetim mekanizması ise ancak doğru çalışan bir parlamenter sis-
tem ile mümkün olacaktır. Ülkemizde hızla gelişen antidemokratik yapı, perde 
arkasındaki teokratik ve oligarşik yürütmelerin bilinçli olarak köklendirilmesi ne-
deniyle insan haklarının, hukukun yok edildiği bir süreçte parlamenter denetim 
mekanizmaları da çalışmamaktadır. Devletin yapması gerekeni halk sosyal med-
ya üzerinden “yetebildiği” kadar adalet ve hukuk mücadelesi vermektedir.
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Son olarak; Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu çalışması olan ülkemizde bu 
yılın Ağustos ayında Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattına düşen çağrılardan,

•	 %47’sinin fiziksel, %30’u psikolojik şiddete maruz kalmıştır.

•	 Aile içi şiddet mağdurlarının %81’i kadın, saldırganların ise %53’ü eş.

Kadını birey olarak görmenin yoludur İstanbul Sözleşmesi 

Canan Güllü

Her türlü şiddete karşı bu yolda mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. 

İMO Ankara Şubesi
24. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu
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PANDEMİ SÜRECİNDE KADINLARIN DEĞİŞEN 
YAŞAM KOŞULLARI VE ŞİDDET ÇEVRİMİÇİ 

SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

İMO Ankara Şubesi 24. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu tarafından 13 Ekim 
2020 Salı günü “Pandemi Sürecinde Kadınların Değişen Yaşam Koşulları ve Şid-
det” çevrimiçi söyleşisi Zoom uygulaması ve YouTube üzerinden düzenlendi. 

Söyleşinin açılış konuşmasını İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Çi-
men yaptı. Çimen, “Pandemi sürecinin ilk aylarında evden çalışma, vardiyalı ça-
lışma gibi yeni çalışma biçimleri edindik. Kimimiz normale döndü, kimimiz hala 
evden çalışıyor, işini kaybedenlerimiz var, süreci bu şekilde sürdüremeyenlerimiz 
var, hak kayıplarına uğrayanlarımız da var. Biz bu süreçten kadınların daha çok 
etkilendiğini görüyoruz. Kadının hane içinde bir bakım sorumluluğu da var; ev 
işleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi. Evden çalışmada da bu durum grift bir hal 
alıp çözülmesi zor, büyük yükler oluşturuyor,” dedi.

Çimen’in ardından sözü İMO Ankara Şubesi Proje Yöneticisi Buket Çelik aldı. Çe-
lik, söyleşi konuğu Doç. Dr. Emel Memiş’in özgeçmişini anlatarak sözü Memiş’e 
bıraktı.

Memiş, “Türkiye’deki işsizlik oranlarına bakıldığında kadın işsizlik oranlarının er-
kek işsizlik oranlarına kıyasla yüksek olduğunu görüyoruz. Farklı ülkelerde tersi 
örnekler de var. Krizlerdeki değişim etkisine bakıldığında işsizlik oranları şu anda 
çok daha yüksek düzeyde. Piyasadaki istihdam talebinin bir anda durmasıyla 
birlikte iş kayıpları gerçekleşti. İşten çıkartılma durduruldu ama iş kayıpları sonra-
sında da devam etti. Nedeni; kayıt dışı çalışma. Kayıtdışı ekonomide kayıtdışılılık 
oranlarına baktığımızda ağırlıklı olarak kadınların oranının -son yıllarda azalma 
olsa bile- daha yüksek olduğunu görüyoruz,” dedi.

Ezgi Çimen ve Buket Çelik’in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, pandemi süre-
cinin kadının çalışma yaşamına etkileri, kayıtdışı çalışma, işsizlik, bakım hizmet-
leri, kadın emeği hakkında konuşuldu. Yaklaşık 60dk süren söyleşi soru-cevap 
bölümüyle sona erdi.
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MÜCADELE KAZANDIRIR VE BİZ KAZANACAĞIZ
25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti’nde, 
Trujillo diktatörlüğüne karşı müca-
dele eden Clandestina Hareketi’nin 
öncülerinden olan Patria, Minerva 
ve Maria Mirabal kardeşlerin dikta-
tör tarafından katledildiği tarihtir. 
Mirabal kız kardeşlerin, diktatörlü-
ğün askerleri tarafından, tecavüz 
edildikten sonra vahşi bir şekilde 
katledildikleri, utanç gününün ve in-
sanlık ayıbının yıl dönümüdür.

25 Kasım 1960 yılındaki katliamın 
ardından tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı kampanyalar düzenlenmiştir. 
1981 yılında Latin Amerika Kadın Kurultayı’nda 25 Kasım,’Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Dayanışma Günü’, 1985 yılında BM tarafından ‘ Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ olarak ilan edilmiştir.

“Fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar ya da acı ile sonuçlanan, ister özel alanda, 
ister kamusal alanda olsun, baskı veya özgürlüğün engellenmesi” olarak tanım-
lanan cinsiyete dayalı şiddet, kadınların erkeklerle eşit bir biçimde haklarını ve 
özgürlüklerini kullanmasını ciddi bir biçimde engelleyen bir ayrımcılık türüdür. 
Yalnızca özel alanda değil, aynı zamanda toplumsal alanda da cinsiyete dayalı 
şiddet bir araç olarak kullanılmakta ve yeniden üretilmektedir. Devletlerin, hem 
özel alanda hem de kamusal alanda mevcut olan bu şiddeti görmezden gelmesi 
ise cinsiyete dayalı şiddeti sürekli kılan bir etkiye sahiptir ve şiddeti engelleyici 
ve mağduru koruyucu politikaların geliştirilmemesi cinsiyete dayalı şiddetin art-
masına neden olmaktadır. Bu çerçevede, cinsiyete dayalı şiddet, herhangi bir ge-
lenek, görenek, din, kültür ve politik iktidarla mazur gösterilmemeli, temel insan 
hakları ihlali olarak tanınmalıdır.

Günümüzde, tecavüz ve ölüm haberleri magazinleştirilerek, kadın bedeni üzerin-
den reyting uğruna kadın onuru yeniden çiğnenmekte ya da üzerleri tamamen 
ört bas edilerek hiçbir haber platformunda yer verilmemektedir. Sosyal medya 
hesaplarında bile konuyla ilgili yapılan herhangi bir paylaşım derhal mahkeme 
kararıyla silinmekte veya engellenmektedir. Laiklik karşıtı söylemlerin ve hukuk 
dışı yaptırımların arttığı bugünlerde feodal yapıları, mafyayı, çeteleri, fuhuş tica-
retlerini, aile içi kız-oğlan çocuk ayrımlarını ve aile içi şiddeti televizyon programı 
adında evlerimize taşıyanlar, erkek otoritesini sarsılmaz bir kale gibi sunmaktadır. 

2020 yılının başlarından bu yana yaşadığımız Covid 19 Pandemi koşulları ve eko-
nomik krizin cinsiyet eşitsizliğini artırdığı ve fırsat eşitsizliğini derinleştirdiğini 
söylemek mümkündür. Bu süreç kadınların hem ev hayatına, hem de çalışma ha-
yatına daha fazla yansıtılmakta, ücretsiz izine ayırma, kısa çalışma ödeneği, ço-
cuk bakımı konularında öncelikle kadınlar tercih edilmekte veya emek sömürüsü 
arttırılırken gelirleri sabit kalmakta, hak kayıpları meydana gelmektedir. Çalışma 
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hayatında bu gibi sorunları yaşayan kadınların evde bakım yükü de bu süreçte 
artmaktadır.

Pandemi koşullarında virüsten korunma maksadıyla evde sosyal izolasyon sağ-
ladığımız günlerde şiddetin en yaygın biçimi olan ev içi şiddet de artmış, destek 
mekanizmalarına erişim zorlaşmıştır. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun 
raporuna göre, 2020 Mart ayında bir önceki yıla kıyasla psikolojik şiddet %93, 
fiziksel şiddet %80, sığınma evi talebi %78 oranında artış göstermiştir. 

Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için etkili, kararlı ve sonuç alıcı po-
litikalar ve bu politikaların hayata geçirilmesini sağlayacak bütçe düzenlemeleri 
acilen yapılmalıdır. Bu bağlamda kadınların sosyal ve ekonomik düzeyini yüksel-
tecek, fırsat eşitliği yaratacak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak 
çözümler hayata geçirilmeli, kadına yönelik şiddeti önleyici tedbirler alınmalı ve 
bunun için cinsiyet eşitliği tüm karar mekanizmaları tarafından topluma kanıksa-
tılmalıdır. 

2011 yılında imzalanarak ev içi şiddeti önleme amacı güden İstanbul Sözleşmesi 
maddelerinin uygulanmamasına dair gösterilen direncin kırılması sağlanmalıdır.

Şiddet uygulayanlara uzaklaştırma, yakın koruma gibi birçok tedbiri düzenleyen; 
kadınları maddi olarak güçlendirmekten kimlik bilgilerinin değiştirilmesine kadar 
birçok hak tanıyan ve kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürür-
lüğe giren 6284 sayılı kanun etkin bir şekilde uygulanmalıdır. 

Bizler ‘Mücadele Kazandırır ve Biz Kazanacağız’ şiarıyla, direnmenin, dayanış-
manın, yan yana durmanın gücüyle şiddetsiz yaşam için haklarımızı savunmaya 
devam edeceğiz.

Vazgeçmeyeceğiz.

İMO Ankara Şubesi 
24. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ KONUŞUYORUZ 
ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

İMO Ankara Şubesi 24. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu tarafından 27 Kasım 
2020 Cuma günü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 
“Kadına Yönelik Şiddet” çevrimiçi söyleşisi Zoom uygulaması ve YouTube üze-
rinden düzenlendi.

Söyleşi, İMO Ankara Şubesi Proje Yöneticisi Buket Çelik’in söyleşi konuğu Prof. 
Dr. Feride Acar’ın özgeçmişini anlatmasıyla başladı.

Çelik’ten sonra söyleşinin açılış konuşmasını yapmak üzere İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Çimen aldı. Çimen, “Şiddetin sadece fiziksel eşitsiz-
likten kaynaklanmadığı biliyoruz. Şiddeti, güçlünün kendinden güçsüze iradesini 
zorla kabul ettirme biçimi şeklinde tanımlayabiliyoruz ve her noktada gözlemle-
yebiliyoruz. Sadece fiziksel eşitsizlik değil, bu sorunun fırsat eşitsizliği sorunun-
dan, ücret eşitsizliği, söz hakkı, emek eşitsizliği ve indirgersek zaman bolluğu, 
gelenek eşitsizliği gibi. Bu eşitsizlik kaynağını yok ettiğimiz zaman da şiddetin 
büyük birçoğunun azalacağı mantığını kurabiliyoruz,” dedi.

Acar, “Kadın cinayetlerinin bu kadar çok olduğu, her geçen gün hepimizi fevka-
lade üzen, toplum olarak bununla nasıl başa çıkacağımız sorularını sormamıza 
neden olan kadınlara yönelik cinayet şekline varan şiddetin birçoğunun arka-
sında ısrarlı takip olgusunun olduğunu biliyoruz. Ama ısrarlı takip hâlâ ceza ya-
samızda suç değil. Yapılması gereken ama yapılmamış olan bir örnek vermem 
gerekirse, ‘Sözleşme diyor ki; devlet haftanın 7 günü 24 saat çalışan bir telefon 
hattı kurmak ve çalıştırmak durumundadır. Bu hattın öbür ucunda da şiddete 
uğrayan bir kadın aradığı zaman ona doğru yolu gösterebilecek ve yönlendire-
bilecek donanıma sahip kişilerin olması ve böyle bir sistemin kurulması gerekir.’ 
Türkiye’nin devlet tarafından kurulmuş olan Türkiye’nin her tarafından kadınların 
kullanabileceği böyle bir telefon hattı yok. Bu bizim için bir ayıp. Daha komplike 
araçlarımızın olduğunu söylüyor devlet yetkilileri. Akıllı telefona yüklenen bir uy-
gulamadan bahsediyorlar. Ancak ülkemizdeki şiddete uğrayan her kadının akıllı 
telefon kullanma becerisi yok. Bu yüzden Türkiye’de şiddetin bildirilmemesi çok 
büyük bir sorun haline gelmektedir,” dedi.

Ezgi Çimen ve Buket Çelik’in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, şiddet, şidde-
tin önlenmesi, şiddetin önlenmesinde devlet aygıtlarının çalışılabilirliği, kadınla-
rın, var olan sözleşmelerin işlenirliği, kadına yönelik şiddetle mücadele, pandemi 
sürecinde kadınların uğradığı şiddet hakkında konuşuldu. Yaklaşık 60dk süren 
söyleşi soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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MOBBİNG VE YASAL HAKLARIMIZ 
ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

İMO Ankara Şubesi 24. Dö-
nem Kadın Çalışma Komisyo-
nu tarafından 23 Aralık 2020 
Çarşamba günü “Mobbing ve 
Yasal Haklarımız” çevrimiçi 
söyleşisi Zoom uygulaması ve 
YouTube üzerinden düzenlen-
di.

Söyleşinin açılış konuşmasını 
İMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Ezgi Çimen yap-
tı. Çimen, bugünkü söyleşinin 
konusuna vurgu yaparak TM-
MOB Cinsiyet Ayrımcılığı ve 

Takip Sekreteryası’ndan ve İMO Ankara Şubesi 24. Dönem Kadın Komisyonu ta-
rafından başlatılan “İyi Miyiz? İyileştirebilir Miyiz?” anket çalışmasından bahsetti.

Çimen`in ardından sözü İMO Ankara Şubesi Proje Yöneticisi Buket Çelik aldı. 
Çelik, söyleşi konukları İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı, İstanbul Kadın Kuru-
luşları Birliği Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu ve Mobbing İle Mücadele Derneği 
Başkan Yardımcısı, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’un özgeçmişlerini 
anlatarak sözü söyleşisinin moderasyonunu yöneten İMO Ankara Şubesi 24. Dö-
nem Kadın Komisyonu Üyesi İnş. Müh. Melis Dilruba Turgut’a bıraktı.

Bulut, “İşyerinde bir veya birkaç kişiyi hedefleyerek, sistematik, tekrarlayan mağ-
durların sosyo-ekonomik ve sağlık açısından mağduriyetlerine yol açan ve onları 
toplum içinde yıpratan bütün girişimler, beziri faaliyetleri ‘mobbing’ olarak ad-
landırılıyor. Bezdirinin tiplendirilmesinde yatay, düşey ve dikey yapılandırmaları 
iyi bilmek gerekiyor, mobbingin hangi konuda ne olduğunun sınıflandırılmasını 
yapabilmek ve aşamalandırabilmek açısından. Maalesef Türkiye’de kadınlar daha 
çok mobbinge uğruyor. Örneğin Avrupa’da %45’e %55 gibi bir oran var kadınlara 
yönelik mobbingde. Ama Türkiye’de bizim çalışmalarımızda %60-70’i buluyor. 
Mobbingin 5 aşaması var; çatışmanın başlangıcı, çatışmanın derinleşmesi, yöne-
timin müdahil olması, damgalama ve sonuç alma.” dedi.

Moroğlu, “Mobbing daha çok işverenin işçinin işten ayrılması için başvurduğu bir 
yöntem. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele etmek hem bireysel hem kurumsal 
çok yönlü bir mücadeleyi gerektiriyor bütün şiddet türlerinde olduğu gibi. Yasal 
yollara başvurmadan eğitim, bilgilendirme aşaması çok önemli. Kişi bir avukata 
da başvursa öncelikle hakları konusunda bilgilendiriyoruz. Belki kullanmak iste-
yecek bu haklarını ya da bilgi edinip gidecek. Mağdura destek programları ne ya-
zık ki Türkiye’de çok az. Özellikle psikolojik taciz açısından destek amaca uygun 
bir şekilde uygulanamıyor. Elimizde birkaç hukuki dayanak var. Biri, 2011 yılında 
çıkan ‘Mobbing İle Mücadele Genelgesi’. Genelgede işverenden çalışanların taci-
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ze maruz kalmaması için gerekli önlemlerin alınması istenir. Kişiler bize başvur-
duklarında ilk söylediğimiz bunu işverenine söylemesi. Çünkü kanun da böyle 
diyor. Hukuki süreçte bakıldığında İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Ka-
nunu bize destek veriyor. Şiddetle mücadele bütüncül çalışmayı gerektirir,” dedi.

Yaklaşık 90 dk. süren söyleşi soru-cevap bölümüyle sona erdi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ARAŞTIRMA 
RAPORU ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ

İMO Ankara Şubesi 24. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu tarafından 26 Ocak 
2021 Salı günü “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Araştırma Raporu” Çevrimiçi söy-
leşisi Zoom uygulaması ve YouTube hesabı üzerinden canlı olarak düzenlendi. 
Açılışını İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Çimen ve kolaylaştırıcılı-
ğını Proje Yöneticisi Buket Çelik`in yaptığı söyleşinin konuğu DİSK Genel Başka-
nı Arzu Çerkezoğlu idi.

Arzu Çerkezoğlu` 18 Eylül Eşit İşe Eşit Ücret Gününde yayınladıkları Çalışma 
Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 2020 Raporu`nu hazırlarken TÜİK verileri-
nin üzerinde de çalışıldığını, ancak TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını bunun 
nedeninin  göz önüne alınan veri farklılıklarından kaynaklı olduğunu, COVİD 19 
Pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye`de de işsizlik oranının diğer yıl-
lara göre arttığını, diğer ülkelerden farklı olarak kadınların her alanda mağduri-
yetinin arttığını, istihdam, işsizlik ve eşit işe eşit ücretlendirmede kadın emeğinin 
maalesef adil değerlendirilmediğini, eşit işe eşit ücret ve sosyal haklarda kadın-
larla erkeklerin mesafesinin açıldığını, kadınların tazminatları dahil ücretlerinin 
erkeklerin %30 gerisinde olduğunu, Türkiye`nin  Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)`nün temel sözleşmelerinden biri olan 100 no`lu Eşit Ücret Sözleşmesi`nin 
imzacı ülkelerden birisi olmasına rağmen uygulanmadığını,190 No`lu   Çalışma 
Hayatında Şiddet ve Taciz Sözleşmesi`ni imzalamadığını, imzalanan sözleşme-
lerin ise uygulanmadığını, bu sorunun çözümü için, sivil toplum örgütlerinin ve 
kadın örgütlerinin sesi  ve çabaları ivmelenerek arttığını, toplumsal cinsiyet eşitli-
ği eğitiminin önemini, TMMOB, DİSK, TTB, KESK gibi örgütlerin bu konuya sahip 
çıkmalarının önemini, DİSK`in eğitim programlarının olduğunu, sendikalaşmanın 
önemini, hergün en az üç kadın cinayetinin işlendiği Türkiye`de imzacısı olduğu-
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muz İstanbul Sözleşmesi`nin  ve 6284 sayılı koruyucu kanunun derhal uygulan-
masını ve Mecliste özel gündem yapılması gerekliliğini` söyledi. 

60 dakika süren söyleşi temenniler ile sona erdi. 

8 MART KADIN VİDEOLARI

İMO Ankara Şubesi 24. Dönem Kadın Komisyonu olarak hazırladığımız 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününde 3 ayrı alanda çalışan 3 kadın meslektaşımıza sorduk” 
videoları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı. 3 ayrı alanda çalışan kadın 
meslektaşlarımıza “İnşaat mühendisliğini neden tercih ettiniz?”, “Bir meslek anı-
nızı paylaşır mısınız?”, “Kadın meslektaşlarınıza önerileriniz nelerdir?” soruları 
soruldu.

SESİMİZ, SÖZÜMÜZ, GÜCÜMÜZDÜR 
İİMO Ankara Şubesi 24. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu 8 Mart sebebiyle “Se-
simiz, Sözümüz, Gücümüzdür” başlıklı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, “Kadına yönelik şiddeti önlemek, şiddeti temelinden çözmek için bir 
rehber niteliğinde olan İstanbul Sözleşmesine dair tartışmalar derhal sonlandı-
rılmalı ve sözleşmede belirtilen yöntemler uygulanarak zihinlerde yaratılan güç 
dengesizliğine bir son verilmelidir,” denildi.

Açıklamanın tamamı:

SESİMİZ, SÖZÜMÜZ, GÜCÜMÜZDÜR 

164 yıl önce bugün, iş yaşamındaki hakları için mücadele eden, bu uğurda ya-
şamlarını kaybeden kadınları ve yıllardır haklarımız için mücadeleyi sürdüren tüm 
kadınları selamlıyoruz.

Kadınlar yaşamlarının her döneminde ve her alanında ayrımcılıkla karşılaşmak-
tadır. Ülkemizde, çoğu ailede başlayan cinsiyete dayalı eşitsizlik okulda, üniversi-
tede, evde, çalışma hayatında devam etmektedir. Her yaşta kadın ve kız çocuğu 
cinsiyet eşitsizliği ve bu eşitsizliğe bağlı şiddetle mücadele etmek zorunda kal-
maktadır. Cinsiyete dayalı eşitsizlik ve cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet bir insan 
hakları problemidir. Kanıksanamaz, normalleştirilemez ve buna kader denemez. 
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Bunları anlamayı ve anlatmayı bir 
güne sığdıramayacağımızı bilsek 
de her türlü ayrımcılığa karşı dur-
maktan bıkmayacağız. 

Son bir yıldır tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizi de etkileyen pande-
mi sürecinde, çalışma yaşamında 
işsiz kalan, istihdam kaybına uğ-
rayan yüksek oranda kadınlardır. 
İş kaybı, fazla mesai, ev içi yükü 
artarken, kadına yönelik şiddettin 
de ivmelenerek artmakta olduğu 
görülmektedir. Her gün en az üç 
kadın katledilirken, kadın cinayet-
leri hukuk tarafından görmezden 
gelinmektedir.

Eşit, adil ve özgür bir toplum ya-
ratmak için, 

•	 Yaşam hakkı elinden alınan, şiddete uğrayan kadınların soruşturma ve 
karar süreçleri adil yürütülmeli, iyi hal indirimlerine son verilmeli,

•	 Haziran 2021’de yürürlüğe girecek olan çalışma yaşamında zorbalık ve 
tacize maruz kalan herkesi korumayı hedefleyen ILO 190 sözleşmesi im-
zalanmalıdır.

•	 Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesine ve kadınların korunma 
taleplerine yönelik ihbar hatları ülkenin her coğrafyasından kadının ula-
şabileceği nitelikte ve sürdürülebilir olmalı,

•	 Bakım hizmetlerinin kadının yükü olmaktan kurtarılmalı, yerel yönetim-
ler, bakanlıklar ve devlet kurumları nezdinde yaşlı, çocuk ve hasta bakım 
evleri yaygınlaştırılmalı ve etkinleştirilmeli, 

•	 Kadınlar şiddete maruz kaldıkları evlere geri dönmek zorunda bırakıl-
mamalı, kadın sığınma evleri yaygınlaştırılmalı ve etkinleştirilmeli, kadın 
istihdam oranları artırılmalı ve kayıt dışı çalışmalar engellenmeli,

•	 Cinsiyet rolleri “kader, görev, hak” olmaktan çıkarılmalı ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği eğitimleri her alanda verilmeli, okullarda müfredata alın-
malıdır. 

Kadınlar eşit iş, eşit ücret, eşit yetki ve eşit kadrolara sahip olmak için daha fazla 
çalışmaya mecbur bırakılmamalı adil çalışma ortamları yaratılmalıdır.

Kadınların hayatlarını karartan bu ilkel eşitsizliklere karşı durmak kültür, gelenek, 
din, ideoloji ve siyasetten bağımsız vicdani ve insani bir sorumluluktur. 
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Toplumlar tarafından yüzyıllardır kabul gören ve kanıksatılan, cinsiyet eşitsizlik-
lerinin güç unsuru haline gelmesine bir son verilmelidir. 

Kadına yönelik şiddeti önlemek, şiddeti temelinden çözmek için bir rehber nite-
liğinde olan İstanbul Sözleşmesine dair tartışmalar derhal sonlandırılmalı ve söz-
leşmede belirtilen yöntemler uygulanarak zihinlerde yaratılan güç dengesizliğine 
bir son verilmelidir. 

Biz İnşaat Mühendisi Kadınlar biliyoruz ki

İstanbul sözleşmesi yaşatır.

Cedaw kadına yönelik her türlü ayrımcılığı engeller.

6284 korur.

Kadınların öldürülmediği, cinsel, fiziksel, psikolojik ve siber şiddete uğramadığı, 
ayrıştırılmadığı, eşit eğitim, iş, ücret olanaklarına sahip olduğu bir gelecek ümi-
diyle, 

Kadınların hak ihlallerini konuşmak zorunda kalmayacağımız bir Dünya Kadınlar 
Günü ümidiyle,

Ulaşabildiğimiz ve ulaşamadığımız tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun.

İMO Ankara Şubesi
 24. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu
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DÜNDEN BUGÜNE KADIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ

İİMO Ankara Şubesi 24. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu tarafından 12 Mart 
2021 Cuma günü “Dünden Bugüne Kadın İnşaat Mühendisliği” çevrimiçi söyleşisi 
Zoom uygulaması ve YouTube hesabı üzerinden canlı olarak düzenlendi.

Açılışını İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Çimen ve kolaylaştırıcılı-
ğını Proje Yöneticisi Buket Çelik’in yaptığı söyleşinin konuğu Dr. Engin Karaes-
men’di.

Söyleşide, “inşaat mühendisliği bölümünü tercih etmesi, akademisyenliğe geçiş 
süreci, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi ve bu bağlamda kadın ve erkek değil 
mühim olanın akıl ve zihniyet olduğu, taraf olunan sözleşmelerin tam olarak uy-
gulamasının önemi, ODTÜ’deki Hasan Tan dönemindeki mücadelesi ve Boğaziçi 
direnişi ile benzerlikleri, liyakatin önemi, COVİD 19 pandemisinin çalışma ve top-
lumsal hayata etkileri, İMO’nun hayatındaki yeri”  konuları konuşuldu. 

Yaklaşık 80 dk. süren söyleşi soru-cevap bölümüyle sona erdi.



243

24. DÖNEM KADIN ÇALIŞMA KOMİSYONU

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR
Hükümetin islamcı politikalarının do-
ğal sonucu olarak cinsiyet eşitsizliği 
derinleşmekte ve buna bağlı kadın 
cinayetleri ve ayrımcılık artmaktadır.

Birlikte olduğu erkekler tarafından öl-
dürülen, şiddet gören, tehditle yaşa-
mak zorunda kalan kadınların hukuki 
soruşturmaları adil yürütülmemekte 
şiddeti uygulayan kişilere karşı önle-
yici önlemler alınmadığı gibi gereken 
cezalar da verilmemektedir.

Tüm bunların yanında bir insan hakla-
rı sözleşmesi olan İstanbul Sözleşme-
sinden bir gece yarısı kararıyla vaz-
geçilmiştir. İstanbul Sözleşmesinden 
vazgeçmek demek şiddet gören ve 
öldürülme tehlikesiyle yaşayan birçok 

kadının hayatından vazgeçmek, cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmek, ayrımcılıkla-
ra göz yummak demektir.

Bir insan hakları sözleşmesi olan ve şiddetin önlenmesine karşı kapsamlı uygula-
malar içeren İstanbul sözleşmesinin feshine ilişkin karar geri çekilmelidir. İstanbul 
Sözleşmesi Yaşatır.

İMO Ankara Şubesi
24. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu

#istanbulsözleşmesiyasatır
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EŞİT VE ÖZGÜR BİR YAŞAMI 
BİRLİKTE KAZANACAĞIZ, VAZGEÇMİYORUZ!

25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti`nde, Trujillo 
diktatörlüğüne karşı mücadele eden Clandestina 
Hareketi`nin öncülerinden olan Patria, Minerva 
ve Maria Mirabal kardeşlerin diktatör tarafından 
katledildiği tarihtir. Mirabal kız kardeşlerin, dikta-
törlüğün askerleri tarafından, tecavüz edildikten 
sonra vahşi bir şekilde katledildikleri, utanç gü-
nünün ve insanlık ayıbının yıl dönümüdür. 25 Ka-
sım 1960 yılındaki katliamın ardından tüm dün-
yada kadına yönelik şiddete karşı kampanyalar 
düzenlenmiştir. 1981 yılında Latin Amerika Kadın 
Kurultayı`nda 25 Kasım,`Kadına Yönelik Şiddete 

Karşı Uluslararası Dayanışma Günü`, 1985 yılında BM tarafından ‘ Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü` olarak ilan edilmiştir.

Cinsiyete dayalı şiddet, kadınların erkeklerle eşit bir biçimde haklarını ve özgür-
lüklerini kullanmasını ciddi bir biçimde engelleyen bir ayrımcılık türüdür. “Fizik-
sel, cinsel veya psikolojik zarar ya da acı ile sonuçlanan, ister özel alanda, ister 
kamusal alanda olsun, baskı veya özgürlüğün engellenmesi” olarak tanımlanan 
cinsiyete dayalı şiddet, yalnızca özel alanda değil, aynı zamanda toplumsal alan-
da da bir araç olarak kullanılmakta ve yeniden üretilmektedir. Devletlerin, hem 
özel alanda hem de kamusal alanda mevcut olan bu şiddeti görmezden gelmesi 
ise cinsiyete dayalı şiddeti sürekli kılan bir etkiye sahiptir ve şiddeti engelleyici 
ve mağduru koruyucu politikaların geliştirilmemesi cinsiyete dayalı şiddetin art-
masına neden olmaktadır.Bu çerçevede, cinsiyete dayalı şiddet, herhangi bir ge-
lenek, görenek, din, kültür ve politik iktidarla mazur gösterilmemeli, temel insan 
hakları ihlali olarak tanınmalıdır.

Ancak ülkemizde iktidar, kadına yönelik şiddeti görmezden gelmenin ötesinde, 
kadın düşmanlığını ve eşitsizliğe dayalı bir cinsiyet rejimini kendi rejimini sağlam-
laştırmak ve devam ettirmek için temel bir araç olarak kullanmaktadır. Kadınların 
hayatlarına, mücalede ile kazandıkları haklarına ve varlıklarına karşı düşmanca 
bir politikayı tutarlılıkla sürdüren iktidar, geçtiğimiz yıl kadınların yaşam haklarını 
güvence altına alan İstanbul Sözleşmesinden çekilmiştir. 2011 yılında imzalanan 
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden yaklaşık on yıl sonra bir Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi ile çekilen iktidar, yıllardır kadınlara karşı açtığı savaşı açıkça 
beyan etmiş, ve kadınların yaşam haklarını hukuken yok sayacak kadar ileri git-
miştir. 

Söz konusu sözleşme, fiziksel, cinsel, ekonomik, duygusal şiddet başta olmak 
üzere her tür şiddet ile mücadelede önleme, koruma, kovuşturma ve destek poli-
tikalarını kapsayan dört temel yaklaşımdan hareketle bağımsız bir izleme meka-
nizması ve yaptırım gücü olan ilk bağlayıcı sözleşmedir. Eşit, özgür, demokratik, 
laik bir ülkede yaşamak isteyen bizler, “hayatımızdan ve haklarımızdan vazgeç-
meyeceğiz” diyen kadın meslektaşlarımız ve tüm kadınların sesine ses, gücüne 
güç katarak bir kez daha ve ısrarla “İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz” 
diyoruz.
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Yaklaşık 2 yıldır içinde yaşadığımız Covid-19 Pandemi koşulları ve ekonomik kri-
zin cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmiş ve yaşanan zorlukların en ağır bedeli yine 
kadınların omuzlarına yüklenmiştir. Hem ev hem de çalışma hayatında zaten var 
olan eşitsiz koşullar, derinleşen krizin etkisiyle katlanmıştır. Toplumsal yeniden 
üretimin bel kemiğini oluşturan bakım emeği tüm dünyada ve ülkemizde kadın-
ların sırtına yüklenmiştir. Görünmeyen ve ücretsiz emeğin sömürülmesine dayalı 
bu sistemde, çocuk, yaşlı, hasta bakımı ve eğitim gibi ihtiyaçlar kamulaştırılma-
dan kadın emeğinin yok sayılmasının önüne geçilemez. Bunların yanında çalışma 
hayatında ücretsiz izine ayırma, kısa çalışma ödeneği, işine son verme veya işe 
alınmama konularında öncelikle kadınlar tercih edilmektedir. Ekonomik krizin ya-
rattığı derin işsizlik ve güvencesizlik koşullarında en çok kadınların işsiz kaldığı 
veya güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda bırakıldığı bilinmektedir. 

Bütün bu koşullar altında, işsizlik, emek sömürüsü ve güvencesiz yaşama şart-
larıyla baş başa bırakılan kadınlar, salgın nedeniyle uygulanan karantina düzen-
lemeleri boyunca şiddetin en yaygın biçimi olan ev içi şiddete daha çok maruz 
kalmıştır. Türkiye dünyada kadına karşı şiddetin en yaygın ülkelerden biri haline 
gelirken, pandemi koşullarında kadına yönelik şiddet vakalarının neredeyse iki 
katına çıktığı bilinmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki, tüm eşitsizliği ve ekonomik, cinsel, psikolojik ve fi-
ziksel anlamda tüm boyutlarıyla şiddetin asıl sorumlusu erkek egemenliği ve 
gericilikle bezeli iktidardır. Kadınların kazanılmış haklarına savaş açan, gerici po-
litika ve söylemleri ile kadınları kamusal alandan uzaklaştırmaya çalışan, şiddet 
ve cinayetlerin faillerine resmen kucak açarken kadınların yaşamlarına kast eden 
iktidar, her gün yaşadığımız kayıpların ve ve bu çok boyutlu krizin failidir. 

Eşit, özgür ve laik bir yaşamın kurulması için bu düzenin ve kadın düşmanı poli-
tikaların değişmesi şarttır. Kadına yönelik şiddeti önleyecek ve kadınların özgür-
ce yaşayabilecekleri bir dünya kurma sorumluluğu üstlenecek kararlı ve sonuç 
alıcı politikalar ve bu politikaların hayata geçirilmesini sağlayacak düzenlemeler 
acilen yapılmalıdır. Bu bağlamda kadınları sosyal ve ekonomik anlamda destek-
leyecek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak çözümler hayata ge-
çirilmeli, kadına yönelik şiddeti önleyici tedbirler alınmalı ve bunun için cinsiyet 
eşitliği tüm karar mekanizmaları tarafından toplumca kanıksanmalıdır.

İstanbul Sözleşmesi yeniden hayata geçmelidir.

Bizler direnmenin, dayanışmanın, yan yana durmanın gücüyle; şiddetsiz, eşit ve 
özgür bir yaşam için haklarımızı savunmaya, “İstanbul Sözleşmesi Bizim” deme-
ye devam edeceğiz.

Vazgeçmeyeceğiz.

İMO Ankara Şubesi
24. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu





İMO-çocuk
ETKİNLİKLERİ
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İMO-çocuk ETKİNLİKLERİ

İMO-çocuk
Çocuklarımıza mühendislik nosyonunu tanıtmak, onlarla mühendislik atölyeleri 
yürütmek, atölyelerde deneylerle sadece öğretmek değil çocuklardan öğren-
mek, beraberce yaratmak, yapıyı ve işlevlerini tüm tarihselliği ile tanımak, ço-
cuklara depremi anlatmak ve ondan korkmak yerine depremle ne yapacağını 
birlikte öğrenmek, mühendisliği toplum yararına yapmanın ve mühendislik ça-
lışmalarında doğayı varlık olarak tanıyıp onunla uyum içinde üretmenin önemini 
paylaşmak, mühendislerin demokratik örgütü olan Oda’da doğrudan demokra-
siyi ve demokratik temsil atmosferini çocuklarla solumak için kolektif üretim ve 
paylaşım projesi İMO-çocuk yola çıktı. 

Eylül 2019 tarihinde başlayan İMO-çocuk Drama Atölyesi pandemi nedeniyle ara 
vermek zorunda kaldı. İMO-çocuk da etkinliklerine çevrimiçi olarak devam etti. 
“İMO-çocuk 15 Tatilde Çevrimiçi Çocuk Atölyeleri” ve “İMO-çocuk Bahara Merha-
ba Çevrimiçi Çocuk Atölyeleri” etkinlikleriyle çocuklarla bir araya geldik.

İMO-çocuk GELECEĞİN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ 
ATÖLYESİ DÜZENLENDİ

İMO-çocuk tarafından düzenlenen “15 Tatilde Çevrimiçi Çocuk Atölyeleri”nin ilki 
“Geleceğin İnşaat Mühendisleri Atölyesi” 24 Ocak 2021 Pazar günü yapıldı.

İMO Ankara Şubesi Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz’ın açılış konuşmasını yap-
tığı atölyenin yürütücüsü Doç. Dr. Halit Cenan Mertol’du. 11-14 yaş grubuna özel 
yapılan atölyede inşaat mühendisi olabilmek için gerekli olan nitelikler eğlenceli 
içeriklerle açıklanarak “kahoot” üzerinden sorularla desteklenildi.
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İMO-ÇOCUK EVDE BİLİM ATÖLYESİ DÜZENLENDİ

İMO-çocuk tarafından düzenlenen “15 Tatilde Çevrimiçi Çocuk Atölyeleri”nin ikin-
cisi “Evde Bilim Atölyesi” 29 Ocak 2021 Cuma günü yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi’nden Gürkan Yürekli ve 
Özlem Çam’ın yürütücülüğünü yaptığı atölye zoom uygulaması üzerinden ger-
çekleştirildi. 9-11 yaş grubuna özel yapılan atölyede çocuklarla 5 deney yapıldı. 
Çocukların da interaktif bir şekilde katılım gösterdiği deneylerde ses nasıl oluşur, 
yüksek frekanslı seslerin ince mi kalın mı olduğu, ışık nasıl oluşur, nasıl görürüz, 
mercekler, ışığın kırılması, yoğunluk, görünmezliğin mümkün olup olmadığı, Gü-
neş’in rengi, hava basıncı, basınç konuları işlendi.

İMO-ÇOCUK OYUN VE KUKLA ATÖLYELERİ 
DÜZENLENDİ

İMO-çocuk tarafından düzenlenen “15 Tatil-
de Çevrimiçi Çocuk Atölyeleri”nden “Oyun 
ve Kukla Atölyeleri” 30 Ocak 2021 Cumar-
tesi günü yapıldı. 

Çınar Canoruç ve Minel Uyanık’ın yürütü-
cülüğünü yaptığı atölye zoom uygulaması 
üzerinden gerçekleştirildi. 5-7 Yaş ve 8-10 
Yaş olmak üzere iki farklı grupla gerçek-
leştirilen atölyede, çocuklar ilk önce eğit-
menin verdiği yönergelerle evdeki malze-
meleri kullanarak çeşitli interaktif oyunlar 
oynadılar. Isınma oyunlarının ardından 
kukla yapımı için gerekli olan malzemeler 

hazırlanarak kukla yapımına geçildi. Çocukların ebeveynleri ile aktif katılım gös-
terdiği atölye kukla gösterisinin ardından sona erdi.



251

İMO-çocuk ETKİNLİKLERİ

İMO-ÇOCUK GÖKYÜZÜNÜ TANIYORUM 
ATÖLYESİ DÜZENLENDİ

İMO-çocuk tarafından düzen-
lenen “15 Tatilde Çevrimiçi Ço-
cuk Atölyeleri”nin dördüncüsü 
“Gökyüzünü Tanıyorum” 01 Şu-
bat 2021 Pazartesi günü yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Beledi-
yesi Bilim Deney Merkezi’n-
den  Ömer Ayyıldız’ın yürütü-
cülüğünü yaptığı atölye zoom 
uygulaması üzerinden gerçek-

leştirildi. 10-12 yaş grubuna özel yapılan atölyede çocuklara gökyüzünü üç bo-
yutlu olarak gösteren ‘stellarium’ adlı program tanıtıldı. Çocukların da yoğun ilgi 
ve merak gösterdiği program üzerinden konum ve zamanlama ayarlanarak göz-
lem yapabilmeleri sağlandı ve gökyüzü hareketleri, güneş sistemi, gezegenler, 
yıldızların isimleri, takım yıldızları ve işaretleri, atmosfer ve gök cisimleri konuları 
işlendi. Yaklaşık 120 dk süren çevrimiçi atölye soru-cevap bölümüyle sona erdi.

İMO-ÇOCUK BÖCEKLERİN DÜNYASI 
ATÖLYESİ DÜZENLENDİ

İMO-çocuk tarafından düzenlenen 
“15 Tatilde Çevrimiçi Çocuk Atölye-
leri”nin beşincisi “Gökyüzünü Tanı-
yorum” atölyesi 08 Şubat 2021 Pa-
zartesi günü yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bi-
lim Deney Merkezi’nden Murat Er-
kaplan’ın yürütücülüğünü yaptığı 

atölye zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. 6-8 yaş grubuna özel yapılan 
atölyede böceklerde üreme, hareket, böceklerin vücut şekilleri, yararları, zararla-
rı, böcek çeşitleri konuları işlenerek “Dünya üzerinde ne kadar böcek vardır? Na-
sıl gruplandırılır?” soru başlıkları altında böceklerin dünyası incelendi. Çocukların 
aktif katılım sağladığı atölyede sunum bölümünün ardından materyallerle böcek 
modeli yapıldı. Yaklaşık 90 dk. süren çevrimiçi atölye soru-cevap bölümüyle sona 
erdi.
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İMO-çocuk ELİM SENDE ATÖLYESİ DÜZENLENDİ
İzmir Engelsiz Sanat Derneği’nin 
aktif uygulayıcısı olduğu “Elim Sen-
de” projesinin 2021 yılı etkinlikle-
ri kapsamında organize edilen ve 
katılımcı çocuk/gençlerde engelli 
farkındalığını oluşturması hedefle-
nen “Engelsiz Park Tasarımı Atöl-
yesi”nin Ankara ili ayağı genç-İMO 
üyelerinin sorumluluğuyla TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 

Şubesi 24. Dönem İMO-çocuk faaliyetleri kapsamında 12 Mart-23 Nisan 2021 ta-
rihleri arasında gerçekleştirildi.

genç-İMO Ankara Üyesi Ece Uysal’ın yürütücüsü olduğu “Elim Sende Projesi*”-
nin ilk adımı olan tanışma toplantısı 12 Mart 2021 tarihinde Zoom üzerinden ya-
pıldı. Yapılan toplantıda çocuklara projenin amacı ve uygulama kısmında neler 
yapabilecekleri anlatıldı. 

Projenin uygulama kısmında yapılan çeşitli etkinliklerle çocuk katılımcıların bir-
birleriyle kaynaşması ve engelli farkındalığı oluştururken empati duygularının 
gelişimine katkı sağlaması hedeflendi. genç-İMO Ankara üyelerinin ve İMO-ço-
cuk katılımcılarının birlikte yaptığı çalışmaların ardından 23 Nisan 2021 tarihinde 
çocuk katılımcıların hayal güçlerinin eseri olan tasarımların gösteriminin yapıl-
masıyla uygulama kısmı tamamlandı. İMO-çocuk’un katılımcı çocuklara bir hedi-
yesi olarak TEMA Vakfı nezdinde yapılan fidan bağışlarının sertifikaları da Atölye 
Yürütücüsü Ece Uysal tarafından çocuklara birer anı mektubu eşliğinde takdim 
edildi.

Projenin son aşaması olarak çocukların hazırladığı tüm tasarımlar Kasım 2021`de 
düzenlenecek olan “Engelsizmir Kongresi” kapsamında sunulacaktır.

*Elim Sende Projesi’nin amacı üst temada engelli farkındalığı oluştururken, alt te-
mada çocuk (Engelli/Engelsiz) katılımıyla yeni yapılanmalar için yönetim meka-
nizmalarına katkıda bulunmaktır. Ayrıca bu proje; yaşanılan şehrin değerlerini fark 
ettirmeyi, üretkenlik ve örgütlülük çalışması kapsamında öğrenciler ile katılımcı 
gençlerin kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı, özgüvenlerinin ve yaratıcılıkları-
nın artmasına da katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Aktivitelerin hepsi, çocukların, 
sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmaya, bilgi dağarcıklarını geliştirir-
ken, hayal güçlerinin de geliştirilmesine yöneliktir. Katılımcı gençler ve çocuklarla 
yapılan çalışmalar içinde, eğitsel drama, maket yapımı, film çekme gibi sanatsal 
aktivitelerin yanı sıra çeşitli konularda tartışmalar ve (engelli farkındalığı, çevre bi-
linci, şehir bilinci, ortak yaşam kültürü gibi) birçok eğitici interaktif seminer de yer 
almaktadır. Bunu yapmaktaki amaç ise; yönelim sağlanırken sosyal beslenmeyi 
gerçekleştirerek daha sağlıklı seçim yapılmasına olanak tanımaktır.
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İMO-çocuk BAHARA MERHABA ÇOCUK 
ATÖLYELERİ DÜZENLENDİ

 
İMO-çocuk tarafından 09-14 Mayıs 2021 ta-
rihleri arasında “İMO-çocuk Bahara Merha-
ba Çocuk Atölyeleri” düzenlendi.

“İMO-çocuk Bahara Merhaba Çocuk Atöl-
yeleri” 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılan “An-
ne-Çocuk Drama Atölyesi”yle başladı. 
Çınar Canoruç’un yürütücülüğünü yaptığı 
atölye 5-8 yaş ve 9-12 yaş olmak üzere iki 
farklı grupla gerçekleştirildi. Atölyelerde, 

tanışma-kaynaşma oyununun ardından eğitmenin yönergeleriyle çocuklarla ev-
deki araç-gereçler kullanılarak ısınma oyunları oynandı. Evdeki nesneleri bilmece 
oyunuyla bulmaya çalışan çocuklar ebeveynleriyle birlikte aktif bir katılım gös-
terdi. Eğitmenin de katılımcı olarak yer aldığı “Dedektif Oyunu” ile çocuklar be-
raber sorgulayıp cevabı bulmaya çalıştılar. Drama atölyesi çocukların ebeveynleri 
ile birlikte oluşturdukları doğaçlaçma-canlandırma oyunları ile sona erdi.

11 Mayıs 2021 tarihinde atölye serisinin ikincisi olan “Bilim Turu Atölyesi” yapıldı. 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi`nden Gürkan Yürekli’nin 
yürütücülüğünü yaptığı atölye 8-10 yaş ve 11-13 yaş olmak üzere iki farklı grupla 
gerçekleştirildi. Atölyede, ses, kuvvet, basit makineler, kütle ve ağırlık, ışık yansı-
maları, eski çağlar, dinazorlar konuları işlendi. Bu konu başlıkları altında yapılan 
deneylerin videoları izlendi. Soru- cevap şeklinde ilerleyen atölyede çocuklar ak-
tif katılım gösterdi.

Atölye serisinin üçüncüsü “Mozaik ve Masal Atölyesi” 12 Mayıs 2021 tarihinde 
yapıldı. Işılay Baysak’ın yürütücülüğünü yaptığı atölye 8-12 yaş grubuyla ger-
çekleştirildi. Atölyede masalların hayatımızdaki yeri, tarihi konuşulduktan sonra 
eğitmenin kendi yazdığı “Moza’nın Sihirli Taşları” adlı masal anlatıldı ve çocuk-
lar sorular sorarak katkı sundular. Sonrasında Zeugma Mozaik Müzesi ve Halepli 
Bahçe Mozaik Müzesi’nden mozaikler gösterildi ve eğitmenin eşliğinde çocuklar 
mozaikleri incelediler. Çocukların kendi tasarladıkları masal yazımından sonra 
taşlar ve atık kâğıtlar kullanılarak mozaikler oluşturuldu.

Serinin son atölyesi “Kuş Gözlemciliği Atölyesi” 14 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. 
İnş. Müh. Alaz Uslu’nun yürütücülüğünü yaptığı atölye 8-10 yaş grubuyla ger-
çekleştirildi. Atölyede kuş gözlemciliği nedir, nasıl yapılır, dünya ve ülkemizdeki 
kuşlar, kuş gözlemciliği için gerekli malzemeler konuları konuşuldu. Soru- cevap 
şeklinde ilerleyen atölyede çocuklar aktif katılım gösterdi.





genç-İMO
ETKİNLİKLERİ



256

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU



257

genç-İMO ETKİNLİKLERİ

genç-İMO ÜYELERİMİZE ÖZEL SAP2000
TEMEL SEVİYE KURSU DÜZENLENDİ

İMO Ankara Şubesi tara-
fından 02-12 Mart 2020 
tarihleri arasında İMO 
KKM Güney Özcebe Sa-
lonunda genç-İMO üye-
lerimize özel SAP2000 
kursu düzenledi. Kursa 22 
kişi katıldı.

24 saat süren ve İnş. Müh. 
Ömer Can Pamuk tarafın-
dan verilen kursta “Genel 
Malzeme Bilgisi ve Sonlu 
Elemanlar Yöntemi, SAP 
2000 Programı ve Genel 
Özellikleri, Genel Menü 
Düzeni, Koordinat Sis-
temleri ve Grid Çizgileri, 
Modellemede Kullanılan 

Eleman Türleri, Betonarme ve Çelik Sistemlerin Modellenmesi, Statik Analizi ve 
Tasarımı, Mesnet Koşulları, Modellemede Kullanılan Eleman Türlerinin Özellikleri, 
Yükleme Çeşitleri ve Yükleme Kombinasyonları, Program Çıktılarının Yorumlan-
ması ve Düzenlenmesi, Deprem Yönetmeliği ve Dinamik Analiz, Türk Deprem 
Yönetmeliği’ne Genel Bakış, Dinamik Özelliklerin Elde Edilmesi, Eşdeğer Deprem 
Yükü ve Mod Birleştirme Yöntemlerine Göre Dinamik Analiz, SAP2000 Modelle-
me Mantığı için Basit Sistem Örnekleri” başlıklarında bilgiler verildi.

genç-İMO ANKARA: TMMOB’YE DOKUNMA!
genç-İMO Ankara, TMMOB Yasa Tasarısı ile ilgili 
görüşlerini paylaştı.
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UZAKTAN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE 
YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR ÇEVRİMİÇİ 

FORUMU DÜZENLENDİ
Pandemi sürecinde zorunlu ola-
rak değişen inşaat mühendisliği 
eğitimi süreçlerini ve sorunlarını 
değerlendirmek üzere İnşaat Mü-
hendisleri Odası Ankara Şubesi 
tarafından genç-İMO öğrencileri-
nin katılımıyla 12 Ekim 2020 Pa-
zartesi günü “Uzaktan İnşaat Mü-
hendisliği Eğitiminde Yaşadığımız 

Sorunlar” çevrimiçi forumu düzenlendi.

İlki farklı üniversitelerden öğretim görevlileri ile yapılan “Pandemi Döneminde 
İnşaat Mühendisliği Eğitimi Forumu”nun ikincisi, genç-İMO öğrencileri ile yapıldı. 
Foruma İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Okan Çağrı Bozkurt, Orhan 
Şenol, Güral Güven, Saim Kaymak, Atakan Yasin Atan, İMO Ankara Şubesi Mes-
lek İçi Eğitim Komisyonu Üyesi Taylan Ulaş Evcimen, İMO Ankara Şubesi Şube 
Sekreteri Mahir Kaygusuz, Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz katıldı.

Forumda pandemi dönemi uzaktan eğitim süreci, bu süreçte yaşanan sorunlar, 
teknik aksaklıklar, mesleğe bakış açısı, eğitim eşitliği, motivasyon, verimlilik ko-
nuları görüşüldü.

genç-İMO ONLİNE ÜYELİK SİSTEMİ
11 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 
Şube binalarımızda, üniver-
sitelerde açtığımız standları-
mızda yaptığımız genç-İMO 
kayıtları, pandemi sürecinde 
teması azaltmak için online 
olarak yapılmaya başlanmış-
tır.
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NE YAPILAN KAYYUM 
REKTÖR DAYATMASINI KABUL ETMİYORUZ!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası genç-İMO 12. Dönem Öğrenci Konseyi tara-
fından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması nedeniyle bir basın açıklaması 
yayımlandı.

Açıklamada, “Bizler, üniversitelerimizin kadrolaşmalardan, baskı ortamından 
uzak; kolektif üretimin esas alındığı ve demokratik eylem hakkı ve özgürlükle-
rimizi kullanabileceğimiz alanlar olması için mücadeleyi sürdüreceğiz,” denildi.

Açıklamanın tamamı: 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NE YAPILAN KAYYUM REKTÖR DAYATMASINI KA-
BUL ETMİYORUZ!

Boğaziçi Üniversitesi’ne 1980 askeri rejiminden sonra ilk kez 1 Ocak 2021 de gece 
yarısı kurum dışından bir rektör atandı. Kayyum rektör atamaları, üniversitele-
rimizi akademik özgürlük ve demokratik değerlerden giderek uzaklaştıran zih-
niyetin eğitime yansımasıdır. Üniversitelerimiz tepeden inme baskılara, eğitimi 
araçsallaştıran politikalara, bir avuç insanın kararlarına ve karanlığına sığmaz! 

Üniversitelerimize, özgürlüğümüze ve fikirlerimize kelepçe vurulamaz! 

Boğaziçi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Beykoz 
Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi’ne kayyum atamaları yapılan tüm üniversiteleri-
miz için demokratik bir seçim, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçil-
mezdir. 

Bizler, üniversitelerimizin kadrolaşmalardan, baskı ortamından uzak; kolektif üre-
timin esas alındığı ve demokratik eylem hakkı ve özgürlüklerimizi kullanabilece-
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ğimiz alanlar olması için mücadeleyi sürdüreceğiz. 

Üniversitelerimizi özyönetim ve özdenetimden uzaklaştıran ve siyasi rantın yu-
vası haline getiren bu uygulamaları kabul etmiyor ve atanmış rektörlere karşı 
direnen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini destekliyoruz.

ATANMIŞ REKTÖRLERE KARŞI ÜNİVERSİTELER BİZİMDİR! 

#kayyumrektoristemiyoruz

12. Dönem genç-İMO Öğrenci Konseyi

genç-İMO ÜYELERİMİZE ÖZEL ÇEVRİMİÇİ 
AUTOCAD EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

İMO Ankara Şubesi tarafından 17 
Mart-10 Nisan 2021 tarihleri ara-
sında genç-İMO üyelerimize özel 
“Çevrimiçi AutoCad Eğitimi” dü-
zenlendi. Eğitime 28 kişi katıldı.

İnşaat Mühendisi Kazım Karaa-
ğaç tarafından verilen eğitimde 
katılımcılara, “Kullanıcı arayüzü, 
menü ve araç çubukları, koordi-

nat sistemleri, katmanlar, çizgi tipleri, çizgi kalınlıkları, osnap, komutlar, nesne 
seçimi, grips, ölçülendirme, düzenleme komutları, blok, layout ve baskı” başlık-
larında bilgiler verildi.

İMO ANKARA ŞUBESİ ÇEVRİMİÇİ STAJI SONA ERDİ
İMO Ankara Şubesi tarafından hazır-
lanan toplamda 75 konuda 150 saat 
süren 5 haftalık çevrimiçi staj prog-
ramı 05 Temmuz-13 Ağustos 2021 
tarihlerinde yapıldı. 

Çevrimiçi staj programına 8 üniver-
siteden 105 genç-İMO üyesi kayıt 
yaptırdı. 5 hafta süren staj programı 
boyunca yapı, geoteknik, ulaştırma, 
yapım yönetimi ve yapı işletmesi, 
hidrolik ve su kaynakları, yapı mal-
zemeleri, kıyı ve deniz uzmanlık 
alanlarında deneyimli inşaat mühen-
disleri ve akademisyenlerden oluşan 
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40 eğitmen tarafından pratik ve teorik bilgiler içeren 59 çevrimiçi eğitim verildi, 
16 asenkron video gösterimi yapıldı.

Staj programımız süresince bizlerden desteklerini esirgemeyen değerli akade-
misyenlerimize, inşaat mühendislerimize, Türk Yapısal Çelik Derneği’ne, Türkiye 
Hazır Beton Birliği’ne, Türkiye Prefabrik Birliği’ne ve İskele Kalıp Sanayicileri Der-
neği’ne, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’ne teşekkür ederiz.

genç-İMO ODTÜ’DE STANT AÇTI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün düzenlediği “OD-
TÜ’ye Hoşgeldin” etkinliğinde İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi genç-İ-
MO öğrenci üye örgütlülüğünü arttırmak için 15 Ekim 2021 tarihinde ODTÜ’de 
stant açtı.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Anıl Şahin ve Güral Güven tarafın-
dan yapılan konuşmalarda bölümü yeni kazanan öğrencilere İnşaat Mühendisleri 
Odası ve genç-İMO faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Açılan stantta öğrencilere baret dağıtımı yapıldı ve öğrencilerin akademik, sosyal 
ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için yapılan Oda faaliyetleri anlatıla-
rak İMO ve genç-İMO hakkında bilgiler verildi, üye kaydı alındı.
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE BARET GİYME
TÖRENİ YAPILDI

Gazi Üniversitesi Yapı Topluluğu tarafından 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik dü-
zenlenen baret giyme törenine İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Güral Güven ve İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Araştırma 
Görevlisi Can Dirlik katıldı.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Güral Güven genç-İMO faaliyetleri hak-
kında bilgilendirme yaptı. Güven’in ardından söz alan İMO Ankara Şubesi Araştır-
ma Görevlisi Can Dirlik ise odanın örgütlenme yapısı, yasal durumu, odaya kayıt 
yaptırmanın ve odanın gerekliliği, mühendisliğin ne olduğu, Mühendislik Yemini 
ve mühendislik etiği ilkeleri ile ilgili bilgiler verdi.

Yapılan Konuşmaların ardından İMO Ankara Şubesi tarafından öğrencilere ilk ba-
retleri hediye edildi.
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genç-İMO TANIŞMA KAHVALTISI DÜZENLENDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi genç-İMO üyeleri 23 Ekim 2021 Cumar-
tesi günü tanışma kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Güral Güven, Anıl Şahin, Saim Kaymak ve İnşaat Mühen-
disleri Odası Denetleme Kurulu Üyesi Ahmet Onur Özergene katıldı.

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı kahvaltıda katılımcılara İMO, genç-İMO ve önümüz-
deki dönem yapılacak olan eğitim, seminer, sempozyum ve teknik geziler hak-
kında bilgiler verildi.

Kahvaltının ardından geçen sene okulundan birincilikle mezun olan genç-İMO 
Konsey üyesi Çağdaş Karataş’a ödül töreni düzenlendi.
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genç-İMO ATILIM ÜNİVERSİTESİ’NDE STANT AÇTI
İnşaat Mühendisleri Odası Anka-
ra Şubesi genç-İMO öğrenci üye 
örgütlülüğünü arttırmak için 20-
21 Ekim 2021 tarihlerinde Atılım 
Üniversitesi’nde stant açtı.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Ku-
rulu Üyesi Güral Güven, İMO An-
kara Şubesi Araştırma Görevlisi 
Can Dirlik ve Atılım Üniversite-
si genç-İMO üniversite ve sınıf 
temsilcilerinin de bulunduğu 
stantta öğrencilerin sosyal, kül-
türel ve akademik gelişimlerine 

katkıda bulunmak için yapılan oda faaliyetleri anlatıldı, İMO ve genç-İMO hakkın-
da bilgiler verilip öğrenci üye kaydı alındı.

Mühendislik Temelleri (CE101) dersinde 1. Sınıf öğrencilerine TMMOB, İMO ve 
genç-İMO hakkında bilgi verildi.

genç-İMO GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE STANT AÇTI

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi genç-İMO öğrenci üye örgütlülüğünü 
arttırmak için 26 Ekim 2021 tarihlerinde Gazi Üniversitesi’nde stant açtı.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Güral Güven, İMO Ankara Şubesi 
Araştırma Görevlisi Can Dirlik ve Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
genç-İMO fakülte ve sınıf temsilcilerinin de bulunduğu stantta öğrencilerin sos-
yal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak için yapılan oda faa-
liyetleri anlatıldı, İMO ve genç-İMO hakkında bilgiler verilip öğrenci üye kaydı 
alındı.
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genç-İMO GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ 
FAKÜLTESİ’NDE STANT AÇTI

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi genç-İMO öğrenci üye örgütlülüğünü 
arttırmak için 03 - 04 Kasım 2021 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakül-
tesi İnşaat Mühendisliği bölümünde stant açtı.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Güral Güven, İMO Ankara Şu-
besi Araştırma Görevlisi Can Dirlik ve 
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği bölümü genç-İ-
MO fakülte ve sınıf temsilcilerinin de 
bulunduğu stantta öğrencilerin sos-
yal, kültürel ve akademik gelişimleri-
ne katkıda bulunmak için yapılan oda 
faaliyetleri anlatıldı, İMO ve genç-İMO 
hakkında bilgiler verilip öğrenci üye 
kaydı alındı.

genç-İMO KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDE STANT AÇTI
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi genç-İMO öğrenci üye örgütlülüğünü 
arttırmak için 09 - 10 Kasım 2021 tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi’nde İnşaat 
Mühendisliği bölümünde stant açtı.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Güral Güven, İMO Ankara Şu-
besi Araştırma Görevlisi Can Dirlik 
ve Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği bölümü genç-İMO fakülte 
ve sınıf temsilcilerinin de bulunduğu 
stantta öğrencilerin sosyal, kültürel 
ve akademik gelişimlerine katkıda 
bulunmak için yapılan oda faaliyetleri 
anlatıldı, İMO ve genç-İMO hakkında 
bilgiler verilip öğrenci üye kaydı alın-
dı.
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE İMO,
genç-İMO TANITIMI YAPILDI

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde İnşa-
at Mühendisliğine Giriş dersi kapsamında İMO ve genç-İMO tanıtımı yapıldı. 15 
Aralık 2021 Çarşamba günü yapılan derse İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Tatlı, İMO Ankara Şubesi Şube Sekreteri Mahir Kaygusuz, İMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Güral Güven ve İMO Ankara Şubesi Araştır-
ma Görevlisi Can Dirlik katıldı.

Derste sunumu İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tatlı yaptı. 
Sunumda “TMMOB, İMO, inşaat mühendisliğinin uzmanlık alanları, İMO Ankara 
Şubesi üyelerinin çalışma alanları, inşaat mühendisliği bölüm kontenjanları, mü-
hendislik etiği, İMO Ankara Şubesi meslek içi eğitimleri, yayınları, kurul-komis-
yonları, Odaya üye olmanın önemi, dünya inşaat mühendisleri örgütlenmelerinin 
genel durumu ve amaçları, İMO yetkinlik belgelendirme çalışmaları, genç-İMO 
örgütlenmesi ve İMO Ankara Şubesi” konuları konuşuldu. Ders soru cevap bölü-
müyle sona erdi.

Ders öncesi Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Bölüm Başkanı ziyaret edildi.
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II. MAKARNA KÖPRÜ YARIŞMASI DÜZENLENDİ

İMO Ankara Şubesi tarafından düzenlenen İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri 
kapsamında 18 Aralık 2021 tarihinde genç-İMO üyesi öğrencilere ve 0-3 yıllık me-
zun üyelerine özel “2. Makarna Köprü Yarışması” düzenlendi.

Yarışmada Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TED Üniversi-
tesi, Atılım Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Düz-
ce Üniversitesi genç-İMO üyesi öğrencilerinden ve 0-3 yıllık mezun üyelerden 
oluşan 13 takım yarıştı.

Anadolu Tat 1881, Ar-Gebt, Behm Construction, Bint, Buğrulmaz Makarna, Casa-
nova, Deti Köprü, Goldenarch Bridge, Köprücüler, Mak-Sat, Perfect Bond, Uza-
tanlar, Yıldırım takımları yarıştı. Yarışmada katılımcılar 8 saat boyunca kendile-
rine verilen malzemelerle (4 paket makarna, silikon tabancası ve 12 adet silikon 
mum) en dayanıklı ve estetik köprüyü yapmaya çalıştı.

Hazırlanan “Makarna Köprüler” 19-25 Aralık tarihini kapsayan hafta boyunca İMO 
Ankara Şubesi’nde sergilendi.

Prof. Dr. Ahmet Türer, Prof Dr. İlker Kalkan, Prof Dr. Murat Altuğ Erberik, Prof. 
Dr. Tekin Gültop, Prof Dr. Tolga Akış, Doç. Dr. Abdullah Sandıkkaya, Doç. Dr. 
Bahadır Alyavuz, Doç. Dr. Rıza Secer Orkun Keskin, Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah 
Dilsiz, Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan Mertol ve Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Kopraman’dan 
oluşan yarışma jürileri gruplar tarafından yapılan köprüleri inceledi. 25 Aralık 
2021 tarihinde İMO Ankara Şubesi lokalinde gerçekleştirilen yükleme deneyinin 
ardından köprüler jüri üyesi tarafından Estetik ve Özgünlük, Takım Çalışması, Ya-
pısal Verimlilik; Taşıdığı Maks. Yük, Köprü Ağırlığı, Köprü Verimi, En Verimli Köprü 
Oranı ölçütlerinde değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmelerin Eda Özgü Uğurlu, Şefik Mert Sezen, İhsan Muham-
med Özonay, Berrin Özdemir, Elif Naz Özdenkoş’dan oluşan Goldenarch Bridge 
takımı birinci olurken, Murat Erciyas, Özge Koç, Mustafa Demir, Uğur Can Özer, 
Eyüp Bagaç’dan oluşan BİNT takımı ikinci, Emre Mermer, Kağan Atahan Han-
dır, Hilmi Tuna Kocaoğlu, Arda Seçilmiş’den oluşan Buğrulmaz Makarna takımı 
üçüncü oldu.

Ödül töreninin ardından düzenlenen yılbaşı kokteyli ile etkinlik sona erdi.





BASIN
AÇIKLAMALARI
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Sıra Tarih Açıklama Başlığı Özet/Spot

1 3.Mar.20
3 Mart İş Cinayetle-
rine Karşı Mücadele 
Günü

Şubemiz tarafından “3 Mart İş 
Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü” kapsamında bir açıklama 
yapıldı.

2 5.Mar.20

Hilmi Yüncü’yü 
Aramızdan Ayrılı-
şının Birinci Yılında 
Sevgi ve Özlemle 
Anıyoruz

Odamızın dünden bugüne de-
vam eden çizgisinin oluşmasın-
da büyük katkıları olan; doğanın 
ve emeğin sömürüsüne karşı, 
meslektaşların örgütlülüğünü 
her alanda gözeten, ülke sorun-
larını mesleğin sorunlarından 
ayrı görmeyen, demokrasi ve 
özgürlükler mücadelesinin her 
alanında varlık göstermiş, her 
kuşağın ağabeyi Hilmi Yüncü’yü 
aramızdan ayrılışının birinci yı-
lında sevgi ve özlemle anıyoruz.

3 9.Mar.20

Güney Özcebe’yi 
Aramızdan Ayrı-
lışının 21. Yılında 
Saygı ve Özlemle 
Anıyoruz

12 Eylül`ün karanlık günlerinde 
Odamızı yalnız bırakmayan, 
meslektaşlarına atfedilen asılsız 
suçlamaları bile kendi üzerine 
almak için dilekçe veren, hem 
mühendisliğiyle, hem insanlığıy-
la bizleri örnek olmayı sürdüren 
başkanımız, ağabeyimiz Güney 
Özcebe`yi aramızdan ayrılışının 
21. yılında saygı ve özlemle anı-
yoruz.

4 13.Mar.20
Rüştü Özal’ı Sevgi 
ve Özlemle Anı-
yoruz

İMO`nun ve TMMOB`nin tarihin-
de büyük bir emeği olan Rüştü 
Özal 13 Mart 2008 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. Aramızdan ay-
rılışının 12. yılında Rüştü Özal`ı 
sevgi ve saygıyla anıyoruz.

5 20.Mar.20

Meslektaşlarımıza 
ve İlgili Kurumlara 
Salgına Karşı Şan-
tiyelerde Alınacak 
Önlemlere İlişkin 
Çağrımız

Yapı üretim sürecinde Korona-
virüs (COVID-19) salgınına karşı 
korunma tedbirlerini ve önlem-
leri belirlemek ve insan sağlığı, 
dolayısı ile yaşam hakkının sa-
vunulması amacıyla bir açıklama 
yapıldı.

24. DÖNEM İMO ANKARA ŞUBESİ
BASIN AÇIKLAMALARI



272

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERI ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

6 22.Mar.20
Korona Virüs Sal-
gının Gölgesinde 
Dünya Su Günü

“Dünya Su Günü” kapsamında 
Şubemiz tarafından bir açıklama 
yayımlandı.

7 23.Mar.20

Koronavirüs (CO-
VID-19) Salgınıyla 
İlgili Meslektaşları-
mızın Çalışma Ha-
yatında Karşılaşabi-
leceği Sorunlar Ve 
Çözüm Önerileri

İşverenin genel olarak 
yükümlülükleri nelerdir?, Çalı-
şanların hastalığını bildirme yü-
kümlülüğü var mıdır?, Çalışanlar 
işe gitmekten kaçınabilirler mi?, 
Çalışanlar iş seyahatlerine, top-
lantılara katılmaktan kaçınabilir-
ler mi?, Uzaktan çalışma olasılığı 
bu süreçte nasıl değerlendiri-
lebilir?, İşverenin çalışanı tek 
taraflı iradesi ile izne çıkarması 
mümkün müdür? ve Şantiye 
şeflerinin sorumlulukları nedir? 
sorularına çözüm önerileri sunan 
bir basın açıklaması yayımlandı.

8 27.Mar.20

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının 
COVİD-19 Tedbirleri 
Başlıklı 2020/9 
Sayılı Genelgesi 
Hakkındaki 
Görüşlerimiz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
COVİD-19 Tedbirleri Başlıklı 
2020/9 Sayılı Genelgesine 
yönelik eleştiri ve görüşleri 
içeren bir basın açıklaması 
yayımlandı.

9 5.Nis.20 Genç Meslektaşımı-
zı Kaybettik

03 Nisan 2020 tarihinde Mardin 
Nusaybin ilçesinde karakol in-
şaatında çalışan işçileri taşıyan 
servis aracına yapılan terör sal-
dırısı sonucu hayatını kaybeden 
Mazlum Gözenoğlu için bir basın 
açıklaması yapıldı. 



273

BASIN AÇIKLAMALARI

10 9.Nis.20 Koca Sinan’ı Saygı 
İle Anıyoruz

Ölümünün 432. yılında dünya 
mimarlık, mühendislik ve 
yapı kültürüne eşsiz yapıtlar 
kazandıran ve bu kültürün 
gelişmesinde önemli bir yere 
sahip olan Mimar Sinan’ı 
saygıyla anıyoruz

11 13.Nis.20

COVİD-19 Salgınının 
Yarattığı Sonuçların 
Üyelerimizdeki Etki-
sini Değerlendirmek 
İçin Yapılan Anketin 
Sonuç Raporu

Meslektaşlarımızın, çalışma ala-
nında salgın dolayısı ile alınan 
sağlık ve ekonomik önlemlerini 
yeterli bulup bulmadıklarının 
ölçülebilmesi ve çalışma haya-
tında karşılaştıkları sorunların 
değerlendirilebilmesi, Şubemizin 
salgına dair alınan önlemleri, 
salgın sonrası yaşadığı sorunları 
doğru bir şekilde değerlendire-
rek kamuoyu ile paylaşabilmesi 
ve ilgili kurumlara gerekli uya-
rıların yapabilmesi amacıyla bir 
çalışma yapılmıştır.

12 16.Nis.20 Şantiyeler Acilen 
Denetlenmelidir!

İMO Ankara Şubesi ve 
Temsilcilikleri, 16 Nisan 2020 
tarihinde hinterlandında 
bulunan ilgili kurumlara yazı 
yazarak, sorumluluk alanlarında 
bulunan şantiyelerde Koronavi-
rüs Pandemisine karşı denetim 
yapmaları çağrısında bulundu.

13 29.Nis.20
İMO Ankara Şubesi 
Hukuk Mücadelesini 
Kazandı

Şubemiz tarafından Gölbaşı 
Belediye Başkanlığı`nca Gölbaşı 
Belediyesi sınırları içerisinde 
faaliyet gösterecek inşaat mü-
hendislerinden müelliflik ücreti 
adı altında mühendislik çalışma 
ruhsat harcı alınmasına ilişkin iş-
lem ile bu işlemin dayanağı olan 
Belediye Meclis Kararı`nın hu-
kuka aykırı olduğu gerekçesiyle 
iptaline karar verilmesi konu-
sunda açtığımız dava, talebimiz 
doğrultusunda kabul görmüş 
olup işlem iptal edilmiştir.
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14 1.May.20 Yaşasın 1 Mayıs, 
Yaşasın Dayanışma!

Artık yeni bir düzen inşa etmek 
insanca bir yaşam için kaçınıl-
mazdır. Emeği ile geçinen insan-
ların yeni bir ekonomik ve sosyal 
düzene ihtiyacı vardır. Bütün 
yatırım ve harcamaların kamu 
yararına olduğu, kamusal ala-
nın güçlendirildiği, üretimin bir 
avuç azınlığın kar hırsı için değil 
toplumsal ihtiyaçlar için yapıl-
dığı, her türlü ayrımcılığa karşı 
birlikte yaşamın örgütlendiği 
ve laiklik ilkesinin esas alındığı, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlandığı, toplumun temel 
ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandı-
ğı, ülkemizde ve bütün dünyada 
barışın sağlandığı eşitçe hakça 
bir yaşamı kurmak emekçilerin 
tek çıkar yoludur.

15 11.May.20 Acı Kaybımız

Şubemizin emektar üyelerinden 
Karadeniz Ereğli Temsilcisi 
İnş. Müh. İsmail Hüseyin 
Kocatürk`ün vefatı üzerine bir 
basın açıklaması yayımlandı.

16 12.May.20

Ankara’nın Yıllardır 
Yapılmayan Altyapı 
Yatırımlarına Yine 
Engel!

İMO Ankara Şubesi tarafından 
12 Mayıs 2020 tarihinde 
korona virüs salgını ve 
altyapı çalışmaları için gerekli 
kaynak kullanımı gündemiyle 
olağanüstü toplanan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi’nden gerekli yatırımların 
başlatılabilmesi için istenen 
borçlanma talebinin AKP 
ve MHP meclis üyelerinin 
reddetmesi ile ilgili bir basın 
açıklaması yapıldı.

17 18.May.20

TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Oda-
sına Bağlı Şubelerin 
TMMOB Kanununun 
Değiştirilmek İsten-
mesi Girişimi Üze-
rine Yaptığı Ortak 
Açıklama

İnşaat Mühendisleri Odasına 
bağlı Şubeler olarak, 
katılımcılığımızı yok sayarak 
birliğimizi bozan, örgütlü 
gücümüzü yok etmeyi 
hedefleyen ve görüşlerimizi 
içermeyen hiçbir değişikliği 
kabul etmemiz mümkün değildir
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18 19.May.20

Emperyalist İşgale 
ve Saltanata Karşı 
Başlatılan Yürüyü-
şün 101. Yılını Say-
gıyla Anıyoruz

Emperyalist işgale ve saltana-
ta karşı başlatılan yürüyüşün 
101. yılını saygıyla anıyor, laik, 
demokratik, bağımsız bir Tür-
kiye’ye ulaşmanın umuduyla 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz

19 31.May.20 Gezi 7 Yaşında…
Gezinin 7. yılında milyonların 
talepleri aynı ve Gezi’nin başlat-
tığı umut hala diri

20 11.Haz.20

İnşaat Mühendisliği 
Bölümlerine Giriş 
İçin Belirlenen 
En Düşük Başarı 
Sıralaması 
50.000 Olarak 
Değiştirilmelidir

İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi olarak acilen 
yeni eğitim döneminde İnşaat 
Mühendisliği bölümlerinde 
eğitim alınabilmesi için asgari 
başarı sırasının 50.000 olarak 
değiştirilmesi ve yeterli 
akademisyen kadrosu ve 
imkânları olmayan bölümlerin 
kapatılması ve kontenjanların 
azaltılması gerektiğini Yüksek 
Öğretim Kuruluna hatırlatıyor, 
bahse konu talebimiz için 
kararlı bir şekilde mücadele 
edeceğimizi bütün kamuoyuna 
duyuruyoruz.

21 15.Haz.20
Şantiye Şefliği 
Çalışma Alanı Acilen 
Düzenlenmelidir!

Şantiye şefliği çalışma alanının 
düzenlenebilmesi, işlevli ve 
çalışır bir düzene oturtulması 
meslektaşlarımızın yanı sıra 
deprem ülkesi olmamızdan 
dolayı halkımız açısından da son 
derece önemlidir.

22 25.Haz.20

Baro Başkanlarına 
“Şantiye Şefi” Mü-
dahalesi Hakkında 
Şube Açıklaması

Ankara’ya girişleri 2 gün 
boyunca engellenen baro 
başkanlarını engellemeye 
çalışan inşaat şirketi ve şantiye 
şefi ile ilgili bir basın açıklaması 
yayımlandı.
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23 1.Tem.20
DSİ-TOKİ Proto-
kolüne Dair Şube 
Görüşü

Türkiye’nin en büyük yatırımcı 
kamu kuruluşlarından olan DSİ 
bugüne kadar Atatürk, Karaka-
ya, Keban, Deriner gibi büyük 
ve orta ölçekli baraj, GAP, DAP, 
KOP gibi sulama projelerini 
tamamlayarak ülkemizin hizme-
tine sunmuş bir kurumun biri-
kimlerini yok sayarak bu alanda 
hiçbir çalışması olmayan TO-
Kİ’nin eliyle yapması yadırgana-
cak şekilde dikkat çekmektedir

24 8.Tem.20 Teşekkürler
Baraj 50.000 kampanyası 
kapsamında 26.439 imza 
toplandı.

25 11.Tem.20

Aramızdan Ayrı-
lışının 26. Yılında 
Teoman Öztürk’ü 
Saygı ve Özlemle 
Anıyoruz

Teoman Öztürk’ün TMMOB 
tarihinde çok özel bir yere 
sahip olmasının en önemli ne-
denlerinden biri de karar ve 
uygulama süreçlerindeki bütün-
cül, kapsayıcı ve kolektif bakış 
açısıdır. Üyelerinden, kurul ve 
komisyonlarına kadar herkesin 
katılımını gözeten demokratik 
süreçler işletilmiş, teknik emeğin 
tümünü yansıtan büyük bir kap-
sayıcılık ve örgütlülükle hareket 
edilmiştir.

26 16.Tem.20
Onurlu ve Güvenceli 
Bir Meslek Hayatı 
Temel Talebimizdir

Mesleğimize sahip çıkmak, ya-
pım sürecinde ara eleman değil 
karar verici olabilmek, işsizliği ve 
güvencesiz çalışma koşullarını 
ortadan kaldırmak için bütün 
meslektaşlarımızı taleplerimize 
sahip çıkmaya ve sesimize ortak 
olmaya çağırıyoruz.

27 22.Tem.20

Sesimizi Duyan Yök 
Mü? Nitelikli İnşaat 
Mühendisliği Eğitimi 
İstiyoruz!

Kontenjanlarda Nispi Azalma 
Değil, Bilimsel Olarak Planlanan 
Nitelikli İnşaat Mühendisliği 
Eğitimi İstiyoruz.

28 6.Ağu.20

Yarınlarımızı 
Beraber İnşa 
Edebileceğimiz 
İnşaat Mühendisliği 
Bölümünü Seçen 
Gençlerimizle Daya-
nışmak Temel So-
rumluluğumuzdur

İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi olarak biz de 
bugün başlayan tercih süreci 
boyunca mesleğimizi tercih 
eden gençlerimize elimizden 
gelen tüm desteği vereceğiz
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29 13.Ağu.20

17 Ağustos 1999 
Gölcük Merkezli 
Depremin 21. Yılın-
da Yapı Stokumuz 
Güvenli Mi? Değişen 
Bir Şey Var Mı? 
Depremlerde Orta-
ya Çıkan Can ve Mal 
Kayıpları Kadere 
Bağlanamaz!

17 Ağustos 1999 Gölcük ve 
daha sonra yaşadığımız diğer 
depremler de ortaya çıkan her 
acının yükünü omuzlarımızda, 
acısını ise kalbimiz de taşıyoruz

30 14.Ağu.20

Aramızdan Ayrılışı-
nın 25. Yılında Rah-
mi Löker’i Saygıyla 
Anıyoruz

Aramızdan ayrılışının 25. yılında 
Ö. Rahmi Löker’i saygıyla anı-
yoruz

31 15.Ağu.20
Harun Karadeniz’i 
ve Mücadelesini 
Saygıyla Anıyoruz

Onun örnek kişiliğinin ve sınıfsız, 
sömürüsüz bir dünya mücadele-
sinin bugünümüze ve yarınımıza 
ışık tutmaya devam ettiğini bir 
kez daha hatırlatarak ölümünün 
45. yılında anısı önünde saygıyla 
eğiliyoruz

32 1.Eyl.20

1 Eylül Dünya Barış 
Günü: Barışın Ege-
men Olduğu Bir 
Dünya Kurabilmek 
İçin

Din, mezhep, milliyet ayrımları-
nın insan hayatının önüne geç-
mediği, düşmanlık değil eşitlik 
anlamına geldiği bir dünyayı 
kurabilmek için mücadelemize 
devam edeceğiz

33 18.Eyl.20

Yapı Denetim Faa-
liyet Yürüten Mes-
lektaşımıza Yapılan 
Saldırıyı Kınıyoruz! 
Takipçisiyiz

15 Eylül 2020 tarihinde 
Yapı Denetim Firmasında 
görev yapmakta olan bir 
meslektaşımızın Mamak`ta 
yaptığı denetleme faaliyetleri 
sırasında şantiyedeki imalatların 
projesine uygun yapılmasını 
talep etmesi sebebiyle yapı 
müteahhidi ve çevresindekiler 
tarafından organize bir şekilde 
saldırıya uğramasıyla ilgili bir 
açıklama yayımlandı.

34 19.Eki.20

KPSS’DE Yeterli 
Atama, Adil İstih-
dam İstiyoruz! Mü-
lakatlar Kaldırılsın

Kamu istihdamında inşaat mü-
hendisi kadrosunun ülkedeki 
ihtiyaca göre yeniden düzen-
lenmesi ve arttırılması, mülakat 
sisteminin yerine de merkezi 
atamaya geçilerek şeffaf ve 
istismara ihtimal vermeyen bir 
hale getirilmesi bugün mesleği-
mizi kamuda yerine getirebilme-
miz için elzemdir
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35 12.Kas.20

İmo Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu’nun 
Düzce Depremi’nin 
21. Yılı Nedeniyle 
Yaptığı Basın Açık-
laması

Deprem bölgelerinde yapıların 
güvenli hale getirilmesi için tüm 
kamu kaynakları ve kadroları 
seferber edilmelidir. İnsan haya-
tını ve kamu yararını önceleyen 
politikaları benimsenmeden 
deprem kuşağındaki bir ülkenin 
geleceğini güvence altına almak 
mümkün değildir.

36 13.Kas.20
Yapı Denetimdeki 
Tek Muhatap Şanti-
ye Şefi Olmalıdır

Denetçi ve kontrol elemanlarının 
muhatabı ticari faaliyet yürüten 
yapı müteahhidi değil şantiye 
şefi olmalıdır.

37 14.Kas.20
Korkut Küçük-
can İçin Adalet 
İstiyoruz!

Korkut Küçükcan`ın ailesine, 
sevenlerine ve tüm Gazian-
tep kamuoyuna bir kez daha 
başsağlığı diliyor, ağır ihmaller 
sonucunda gerçekleşen bu 
felaketin sorumluları hakkında 
idari ve adli işlemlerin bir an 
önce sonuçlanmasını istiyor ve 
sorumluların cezalandırılmasına 
kadar hukuki sürecin takipçisi 
olacağımızı bir kez daha belir-
tiyoruz.

38 17.Kas.20

Yapı Denetçisi ve 
Kontrol Elemanı 
Şantiye Şefinin Şan-
tiyede Hazır Bulun-
masını İstemelidir!

Mevzuat hükümlerinin yükledi-
ği sorumluluk doğrultusunda, 
şantiye şefi bulundurulmaksızın 
yapım işinin sürdürülmesi ha-
linde bu durumun altı iş günü 
içinde ilgili idareye yazılı olarak 
bildirmesi gerekmektedir.

39 18.Kas.20

Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün 
Yeni Mezun İnşaat 
Mühendislerini İhale 
Şartnamelerine Ek-
leme Kararı Hakkın-
da Şube Açıklaması

Her yıl yeni mezun olan inşaat 
mühendisleri, özel sektörde, zor 
ve güvencesiz şartlarda ve dü-
şük ücretlerle çalışmaktadırlar. 
Doğrudan kamu yararı gözetil-
mesi gereken bir meslekte, genç 
mühendislerin uzun yıllar özel 
firmalarda çalışmaya zorlanması 
bir yana, Türkiye gibi kamu is-
tihdamının olması gerekenin çok 
altında olduğu bir ülkede, bu tür 
kıstaslar aynı zamanda ülkedeki 
kamu personeli ihtiyacının karşı-
lanamamasının da temel sebep-
lerindendir.
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40 19.Kas.20

Güvenli Yapı Sto-
ğu İçin; 1 Şantiye 
1 Şantiye Şefi 
Görevlendirilmelidir

Şubemiz ve meslektaşlarımız 
tarafından yapılan 
değerlendirmelere göre mevcut 
koşullarda nitelikli bir yapım 
hizmeti sunulması olanaksız 
olmakla birlikte bir çok yerde 
yapılan hizmetler kağıt üzerinde 
kalmaktadır.

41 25.Kas.20
Mücadele Kazandı-
rır ve Biz Kazana-
cağız

25 Kasım Kadına Yönelik Şidde-
te Karşı Uluslararası Dayanışma 
Günü kapsamında İMO Ankara 
Şubesi 24. Dönem Kadın Çalış-
ma Grubu tarafından bir basın 
açıklaması yayımlandı.

42 15.Ara.20

Medet Özbek’i Ara-
mızdan Ayrılışının 
4. Yılında Saygı ve 
Özlemle Anıyoruz

Medet Özbek’i aramızdan ayrılı-
şının 4. yılında saygıyla anıyoruz

43 15.Ara.20 Yine İş Kazaları, İşçi 
Ölümleri

İnsan sağlığının öneminin çok 
net bir şekilde hissedildiği 
bugünlerde pandemi koşulların-
da dahi çalışmak zorunda bıra-
kılan insanlarımızın, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği tedbirleri en üst 
seviyede uygulanmalıdır

44 19.Ara.20

Bir Arada Olmanın 
Özlemiyle… 19 Ara-
lık İnşaat Mühendis-
leri Günümüz Kutlu 
Olsun

Odamızın kuruluşunun 66. yılın-
da, Odamız için çalışan, emek 
veren ve Odamızı bugünlere 
taşıyan herkese çok teşekkür 
ediyoruz. Gelecek senelerde 
meslektaşlarımız tarafından 
sahnelenen oyunları izlediğimiz, 
türküleri dinlediğimiz, gündemi 
yorumladığımız Mühendislik 
Haftası etkinliklerinde bir arada 
olmak ümidiyle 19 Aralık İnşaat 
Mühendisleri Günümüzü kutlu-
yoruz

45 18.Oca.21

İMO Ankara Şubesi 
Polatlı Belediyesi’ne 
Açtığı Davayı 
Kazandı

Yasal dayanağı bulunmayan 
müelliflik kaydı/yenileme işlem-
leri ile bu işlemlerden alınan 
ücretlerin hukuka uygun olmadı-
ğı kesinleşmiş yargı kararları ile 
de sabittir

46 1.Şub.21
Zeki Erginbay’ı 
Saygı ve Özlemle 
Anıyoruz

İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi olarak Zeki Er-
ginbay`ı ve mücadelesini unut-
madık
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47 2.Şub.21
Belediyelerde Tek-
nik Kadroya Güven-
celi İş Sağlanmalıdır

Bir inşaat mühendisinin tüm 
eğitimi, birikimi yaptığı işin 
niteliği ve aldığı sorumluluk 
düşünüldüğünde TMMOB asgari 
ücretinin altında ve güvencesiz 
çalıştırılması kabul edilemez.

48 25.Şub.21

Şantiye Şefliği 
Tam Zamanlı Bir 
Görevdir, Birden 
Fazla Şantiyede 
Yapılamaz!

Can güvenliği için asli bir çalış-
ma alanı olan şantiye şefliğinin, 
bir deprem ülkesinde hepimizin 
gözü önünde ve ilgili her kurum 
ve kuruluşun bilgisi dahilinde 
sadece kağıt üzerinde kalması 
ülkemiz için bir utanç kaynağı-
dır. Bu durum depremle yaşa-
maya zorunlu olan ülkemizde 
bizzat can güvenliğimiz açısın-
dan tehdit oluşturmaktadır.

49 3.Mar.21
İş Cinayetlerini ve 
İşçi Katliamlarını 
Durduralım!

Merkezinde insan olmayan 
uygulamaların tümü, bunların 
sorumlusu olan –siyasal iktidar 
dahil- tüm bileşenler, bugün 
geldiğimiz noktanın ve kayıpla-
rımızın sorumlusudur. Sendika-
sızlaştırmanın, hak gasplarının, 
işsizliğin, güvencesizliğin, 
pandemi koşullarının çalışanlara 
getirdiği süreç, İSİG verilerine 
göre, 2020 yılında 2427 emek-
çinin yaşamını yitirmesine ve 
binlercesinin de yaralanmasına 
sebep olmuştur.

50 4.Mar.21

Aramızdan Ayrılı-
şı’nın İkinci Yılında 
Hilmi Yüncü’yü 
Sevgi ve Özlemle 
Anıyoruz

Her kuşağın ağabeyi Hilmi 
Yüncü’yü aramızdan ayrılışının 
ikinci yılında sevgi ve özlemle 
anıyoruz.

51 8.Mar.21 Sesimiz, Sözümüz, 
Gücümüzdür

İMO Ankara Şubesi 24. Dönem 
Kadın Komisyonu 8 Mart 
sebebiyle “Sesimiz, Sözümüz, 
Gücümüzdür” başlıklı basın 
açıklaması yapıldı.
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52 9.Mar.21

Güney Özcebe›yi 
Aramızdan Ayrı-
lışının 22. Yılında 
Saygı ve Özlemle 
Anıyoruz

12 Eylül’ün karanlık günlerinde 
Odamızı yalnız bırakmayan, 
meslektaşlarına atfedilen asılsız 
suçlamaları bile kendi üzerine 
almak için dilekçe veren, hem 
mühendisliğiyle, hem insanlığıy-
la bizleri örnek olmayı sürdüren 
başkanımız, ağabeyimiz Güney 
Özcebe’yi aramızdan ayrılışının 
22. yılında saygı ve özlemle 
anıyoruz.

53 13.Mar.21
Rüştü Özal’ı Sevgi 
ve Özlemle Anı-
yoruz

1950’li yılların sonundan itibaren 
Odamızda değerli süreçlere 
imza atan Özal’ın yarım asırlık 
katkıları ve çabaları Odamız ve 
Birliğimiz açısından değerini 
korumayı sürdürmektedir.

54 20.Mar.21 İstanbul Sözleşmesi 
Yaşatır

Bir insan hakları sözleşmesi olan 
ve şiddetin önlenmesine karşı 
kapsamlı uygulamalar içeren 
İstanbul sözleşmesinin feshine 
ilişkin karar geri çekilmelidir.

55 22.Mar.21 Su Geleceğimizdir, 
Ticarileştirilemez

Bilimi ve tekniği kendine rehber 
edinen İnşaat Mühendisleri ola-
rak, su kaynaklarının planlanma-
sından işletmesine her aşamada, 
tasarımcı, uygulamacısı, dene-
timcisi, işletmecisi, yöneticisi, 
karar verici olarak, geleceğimiz 
için bütün canlıların temiz suya 
erişim hakkını ve su varlıklarının 
korunmasını savunmaya ısrarla 
devam edeceğiz.

56 26.Mar.21
Genç Mühendislerin 
İstihdam Sorununu 
Kim Yarattı?

İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu tarafından 
Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi’nin hazırladığı 
“Uni-Veri” isimli araştırmayla 
ilgili “Genç Mühendislerin İstih-
dam Sorununu Kim Yarattı?” 
başlıklı bir açıklama yayımlandı.

57 9.Nis.21 Koca Sinan’ı Saygı 
İle Anıyoruz

Ölümünün 433. yılında dünya 
mimarlık, mühendislik ve 
yapı kültürüne eşsiz yapıtlar 
kazandıran ve bu kültürün 
gelişmesinde önemli bir yere 
sahip olan Mimar Sinan`ı 
saygıyla anıyoruz.
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58 10.Nis.21
İnsan Hayatı Kâr 
Hırsına Teslim 
Edilemez!

09.04.2021 tarihinde Çankaya 
ilçesine bağlı İleri Mahallesi`n-
de bulunan bir inşaatın kazı 
çalışmaları sonrası yaşanan yer 
hareketleriyle ilgili Şubemiz 
tarafından basın açıklaması ve 
ön değerlendirme yapıldı.

59 19.May.21

Emperyalist işgale 
ve saltanata karşı 
başlatılan yürüyü-
şün 102. yılını say-
gıyla anıyoruz

Emperyalist işgale ve saltana-
ta karşı başlatılan yürüyüşün 
102. yılını saygıyla anıyor, laik, 
demokratik, bağımsız bir Tür-
kiye’ye ulaşmanın umuduyla 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz

60 30.May.21 Gezi 8 Yaşında… Gezi umuttur, umut bitmez! 
Karanlık gider, Gezi kalır...

61 18.Haz.21 Kaza Değil Cinayet!

16 Haziran 2021 Çarşamba günü 
saat 08.00 sularında, kalıp 
ustaları Şaban Tınış ve Mustafa 
Tınış Ankara`da inşaat halindeki 
okulun 5`inci katındaki iskelenin 
çökmesi sonucu hayatlarını 
kaybetmeleriyle ilgili bir basın 
açıklaması yayımlandı.

62 22.Haz.21

İnşaat 
Mühendislerinin 
Nefesini Kesmeye 
Hiç Kimsenin Gücü 
Yetmez!

Odamıza Yönelik Dışarıdan Mü-
dahale Çabalarını ve Tehditleri 
Kabul Etmiyoruz. Hatay Millet-
vekili Lütfi Kaşıkçı`nın Odamıza 
yönelik tehdit söylemlerine karşı 
aşağıda imzası bulunan Şubele-
rin ortak açıklaması

63 11.Tem.21

Aramızdan Ayrı-
lışının 27. Yılında 
Teoman Öztürk’ü 
Saygı ve Özlemle 
Anıyoruz

Teoman Öztürk’ün TMMOB 
tarihinde çok özel bir yere 
sahip olmasının en önemli ne-
denlerinden biri de karar ve 
uygulama süreçlerindeki bütün-
cül, kapsayıcı ve kolektif bakış 
açısıdır. Üyelerinden, kurul ve 
komisyonlarına kadar herkesin 
katılımını gözeten demokratik 
süreçler işletilmiş, teknik emeğin 
tümünü yansıtan büyük bir kap-
sayıcılık ve örgütlülükle hareket 
edilmiştir
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64 2.Ağu.21

Azra Gülendam 
Haytaoğlu’nun 
Karledilmesinden 
Dolayı Öfkeliyiz!

Azra Gülendam Haytaoğlu`nun 
hayatını kaybetmesinden dolayı 
başta ailesi ve sevenleri olmak 
üzere tüm ülkemize baş sağlığı 
diliyor, bu vahim olayın failinin 
en ağır cezayı alması için her 
türlü çabayı göstereceğimizi 
bütün kamuoyuna duyuruyoruz.

65 11.Ağu.21

Plansız, Denetimsiz, 
Keyfî Yönetim Anla-
yışının Sonuçların-
dan Sorumlusunuz! 

Bartın, Sinop, Kastamonu ve 
Karabük şehirlerinde yaşanan 
sel ve heyelan olaylarına ilişkin 
olarak bir basın açıklaması ya-
yımlandı.

66 12.Ağu.21
Daha Yaşanılabilir 
Bir Gelecek Kurmak 
İçin Fidan Bağışı

Şubemizin 24. Dönem faaliyet-
leri içerisinde üyelerimizin mes-
leki, kültürel ve sosyal gelişimle-
rine desteklerini esirgemeyerek 
katkı sunan her eğitmen adına, 
daha yaşanılabilir bir gelecek 
kurmak, ormanlarımızı koruma-
ya ve büyütmeye destek olmak 
amacıyla Yönetim Kurulu üyele-
rimiz tarafından TEMA Vakfı`na 
fidan bağışında bulunulmuştur.

67 14.Ağu.21 Rahmi Löker’i Say-
gıyla Anıyoruz

Aramızdan ayrılışının 26. yılında 
Ö. Rahmi Löker’i saygıyla anı-
yoruz.

68 15.Ağu.21
Harun Karadeniz’i 
ve Mücadelesini 
Saygıyla Anıyoruz

Onun örnek kişiliğinin ve sınıfsız, 
sömürüsüz bir dünya mücadele-
sinin bugünümüze ve yarınımıza 
ışık tutmaya devam ettiğini bir 
kez daha hatırlatarak ölümünün 
46. yılında anısı önünde saygıyla 
eğiliyoruz.

69 16.Ağu.21

17 Ağustos Depre-
minin 22. Yılı: Alın-
mayan Önlemler 
Felaketin Haberci-
sidir!

17 Ağustos Depremi’nin 22. yıl-
dönümü nedeniyle “17 Ağustos 
Depreminin 22. Yılı: Alınmayan 
Önlemler Felaketin Habercisi-
dir!” başlıklı bir basın açıklaması 
yapıldı.

70 14.Eyl.21
AnkaPark: Rant 
Projelerinin Me-
zarlığı

İMO Ankara Şubesi tarafından 14 
Eylül 2021 tarihinde AOÇ arazi-
sine 800 milyon dolar yatırımla 
yapılan AnkaPark hakkında 
“AnkaPark: Rant Projelerinin 
Mezarlığı” başlıklı bir açıklama 
yayımlandı.
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71 25.Eyl.21

Barınma Hakkının 
Ticaret Odaklı Bir 
Siyasete Hapse-
dilmesi, Barınma 
Krizinin Gerizi Poli-
tikaların Aracı Hali-
ne Getirilmesi Kabul 
Edilemez!

İnsanca bir yaşamı mümkün 
kılma anlayışıyla çalışan 
inşaat mühendisleri olarak, 
bugün yaşanan barınma 
krizinin çözülmesi için gereken 
düzenlemelerin acilen yapılması 
gerektiğini ısrarla tekrar 
ediyoruz. “Barınamıyoruz!” 
diyerek parklarda, sokaklarda 
sabahlayan gençlerin 
barınma, ulaşım ve beslenme 
ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik taleplerini yükseltiyoruz.

72 5.Eki.21
Kemal Türkaslan’ı 
Sevgi ve Özlemle 
Anıyoruz

15. ve 16. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini yürüten 
değerli yol arkadaşımız Kemal 
Türkaslan`ı aramızdan ayrılışı-
nın 9. yılında sevgi ve özlemle 
anıyoruz.

73 19.Eki.21 Denetim Yoksa 
Kaza Var!

Ankara ilinin Altındağ ilçesine 
bağlı Siteler bölgesinde mey-
dana gelen göçükte yaşanan iş 
kazasıyla ilgili “Denetim Yoksa 
Kaza Var!” başlıklı bir açıklaması 
yayımlandı

74 25.Kas.21

Eşit ve Özgür Bir 
Yaşamı Birlikte Ka-
zanacağız, Vazgeç-
miyoruz!

25 Kasım Kadına Yönelik Şidde-
te Karşı Mücadele ve Uluslarara-
sı Dayanışma Günü kapsamında 
“Eşit ve Özgür Bir Yaşamı Bir-
likte Kazanacağız, Vazgeçmi-
yoruz!” başlıklı bir açıklama 
yayımlandı.

75 10.Ara.21

Aramızdan Ayrılışı-
nın 5. Yılında Medet 
Özbek’i Saygı ve 
Özlemle Anıyoruz

Odamızın 24. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı, 21, 22 ve 25. 
dönemlerde Yönetim Kurulu 
Üyeliği, 38, 39, 40 ve 41. dönem-
lerinde Onur Kurulu Üyeliği ve 
TMMOB 20, 21, 23 ve 31. dönem 
Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış 
olan Medet Özbek`i aramızdan 
ayrılışının 5. yılında saygıyla 
anıyoruz.

76 10.Ara.21

Kamu İstihdamı 
Sözlü Mülakat-
larla Yapılacaksa 
KPSS’nin Ne Anlamı 
Var?

Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, Kentsel 
Dönüşüm Uygulamaları 
kapsamında çalıştırılmak üzere 
sözleşmeli personel alımı 
yapacağını duyurmasıyla ilgili 
bir basın açıklaması yayımlandı
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77 19.Ara.21
19 Aralık İnşaat Mü-
hendisleri Günümüz 
Kutlu Olsun

İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi olarak bu gün 
vesilesiyle bilimi ve tekniği 
ülkemizin ve halkımızın 
yararı doğrultusunda 
kullanma kararlığımızı bir 
kez daha ifade ediyor ve tüm 
meslektaşlarımızın İnşaat 
Mühendisleri Günü`nü kutlu-
yoruz.

78 30.Ara.21
Umutlarımızın Ça-
lınmadığı Bir Yıl 
Dileğiyle… 

Yan yana ve bir arada olmanın 
değerini bir kez daha hatırlata-
rak, insanca bir yaşamı mümkün 
kılmak, halkın sefalete sürüklen-
mesine ses çıkarmak, mühendis 
emeğinin değersizleşmesine izin 
vermemek için birlikte dik ve 
onurlu durabilmenin, toplumdan 
ve meslekten yana tavır koya-
bilmenin ve bu sorumlulukla 
hareket edebilmenin önemli 
olduğunu bir kez daha vurgula-
mak istiyoruz.





TMMOB ANKARA İKK
ETKİNLİKLERİ
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Sıra Tarih Açıklama Başlığı Özet

1 3.Mar.20

Emekçilerin Hayatı 
Daha Fazla Kar İçin 
Feda Edilemez, İş 
Cinayetlerine Son

TMMOB Ankara İKK tarafın-
dan 3 Mart İş Cinayetlerine 
Karşı Mücadele Günü ile ilgili 
03 Mart 2020 tarihinde MMO 
Toplantı Salonu`nda “Emek-
çilerin Hayatı Daha Fazla 
Kar İçin Feda Edilemez, İş 
Cinayetlerine Son” başlıklı bir 
basın açıklaması yapıldı.

2 20.Mar.20

Ankara Serbest 
Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odasının 
Yanındayız!

Salgın nedeniyle büyüyen 
krizden en fazla etkilenen ke-
sim olan emekçiler ve işsizle-
rin tedbir paketi kapsamında 
yok sayılması, AKP’nin sınıfsal 
tercihlerinin ve önceliklerinin 
en somut göstergesi olmuştur.

3 1.Nis.20

Bilirkişiler: 
‘’1/100.000 Ölçekli 
2038 Ankara Çevre 
Düzeni Planı Kamu 
Yararına, Şehircilik 
Ve Planlama İlkele-
rine Aykırıdır’’

TMMOB Ankara İl Koordi-
nasyon Kurulu adına açılan 
davada, tüm kenti ve kentlileri 
ilgilendiren üst ölçekli planın 
hukuka aykırı bir biçimde, hiç 
bir katılımcı yöntem izlenme-
den hazırlanıp acele bir şekil-
de onaylandığı vurgulanmıştır.

4 18.Nis.20

TMMOB Ankara 
İKK: Ankara’da 
Pandemi Dönemini 
Fırsata Çevirerek 
Gerçekleştirilen 
Kamu Yararına Ay-
kırı Tüm Uygulama-
ların Takipçisiyiz

TMMOB Ankara İl Koordi-
nasyonu tarafından 18 Nisan 
2020 tarihinde kazanılan hu-
kuki mücadelelere ve devam 
eden dava süreçlerine rağmen 
Saraçoğlu Mahallesi ve 1. 
Derece Doğal Sit Alanı olan 
Güvenpark’ta inşaat çalışma-
larına hazırlık olarak yapılan 
sondaj çalışmaları ile ilgili bir 
basın açıklaması yayımlandı.

5 24.Nis.20

Mühendis, Mimar, 
Şehir Plancılarının 
Emek, Kent ve Top-
lumsal Mücadele-
deki Yeri Çevrimiçi 
Söyleşisi

TMMOB Ankara ve İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulları tara-
fından 24 Nisan 2020 tarihin-
de “Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancılarının Emek, Kent ve 
Toplumsal Mücadeledeki Yeri 
` çevrimiçi söyleşisi (WEBI-
NAR) düzenlendi.
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6 30.Nis

İnsanca Yaşamak 
İçin Oluşturaca-
ğımız Yeni Bir 
Toplumsal Düzeni 
Emek ve Bilimle 
Kuracağız!

DİSK Ankara Bölge Temsilcili-
ği, KESK Ankara Şubeler Plat-
formu, TMMOB Ankara İKK, 
Ankara Tabip Odası, Ankara 
Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası 30 Nisan 
2020 tarihinde `İnsanca Yaşa-
mak İçin Oluşturacağımız Yeni 
Bir Toplumsal Düzeni Emek 
Ve Bilimle Kuracağız!` başlıklı 
ortak bir basın açıklaması 
yaptılar.

7 1.Haz.20

Sağlıklı Ortam ve 
Koşullarda Herkese 
Eşit, Adil Eğitim 
Hakkı 

LGS ve YKS sınavlarının 20-
27-28 Haziran 2020 tarihinde 
yapılacağının açıklanması 
ile ilgili TMMOB Ankara İKK, 
DİSK Ankara Bölge Temsil-
ciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, ASMMO Ankara ve 
Ankara Tabip Odası tarafından 
`Sağlıklı Ortam ve Koşullarda 
Herkese Eşit, Adil Eğitim Hak-
kı` başlıklı basın toplantısı 01 
Haziran 2020 Pazartesi günü 
ATO’da düzenlendi.

8 19.Haz.20

Saraçoğlu Mahal-
lesi’nde Ranta ve 
Talana Karşı Müca-
delemizi Büyütü-
yoruz!

TMMOB Ankara İKK tarafın-
dan pandemi dönemini fırsat 
bilerek Saraçoğlu Mahallesi`n-
de yapılmak istenilen rant ve 
talan projesine karşı TMMOB 
Ankara İKK’nın açmış dava ile 
ilgili 19.06.2020 tarihinde ba-
sın açıklaması gerçekleştirildi.

9 25.Tem.20

TMMOB Ankara 
İKK, Ankara’da 
Yapılan Millet Bah-
çesi Çalışmalarını 
İncelemek Üzere 
Saha Gezisi Ger-
çekleştirildi

TMMOB Ankara İKK 25 Tem-
muz 2020 tarihinde Atatürk 
Kültür Merkezi (AKM), Gölbaşı 
düzlüğü ve İmrahor Vadisinde 
yapılan millet bahçesi çalış-
malarını incelemek üzere saha 
gezisi gerçekleştirdi.

10 11.Eyl.20

TMMOB Ankara İKK 
Kadın Komisyonu: 
Kardelen Kamiş-
li’nin Yanındayız

TMMOB Ankara İKK Kadın 
Komisyonu olarak arkadaşımız 
Kardelen Kamişli’ye yönelik 
bu saldırı ve tacizi kınıyor, 
olay sonrasında ortaya çıkan 
ihmallerin, umarsızlıkların 
takipçisi olacağımızı beyan 
ediyor ve kamuoyu ile payla-
şıyoruz.
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11 19.Eyl.20

Salgın Yayılıyor, 
Kriz Derinleşiyor, 
Sorunlarımız Büyü-
yor 19 Eylül TMMOB 
Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü 
Kutlu Olsun!

Ülkemizin kalkınmasının ve 
büyümesinin en önemli dina-
miklerinden biri olan teknik 
emeğin birliğinin ve gücünün 
simgesi olan “19 Eylül TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü” 
kutlu olsun.

12 3.Eki.20

TMMOB Ankara 
İKK: Ankara’nın 
Kalbinde Hukuksuz 
Talan Projesi Dur-
durulsun!

Tüm Ankara halkını, şehrin 
kültürel ve tarihi değeri olan 
bu bölgemizi korumaya, gele-
cek başka yıkımların da önüne 
geçebilmek için birlikte müca-
deleye çağırıyoruz.

13 12.Eki.20

Siyasi Menfaatler 
ve Sermayenin İhti-
yaçları Değil, İnsan 
Hayatı ve Kamusal 
Çıkarlar Gözetilme-
lidir!

10 Ekim 2020 günü saat 
sabah 06.25`te Kayseri is-
tikametinden Çankırı istika-
metine giden tren ile Çankırı 
istikaametinden Kayseri isti-
kametine doğru giden iki tren 
çarpışmış, kazada iki makinist 
hayatını kaybetmiştir. Her şey-
den önce hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz

14 16.Eki.20

Adnan Kahveci 
Parkı İçin Ranta ve 
Talana Karşı Müca-
delemizi Sürdüre-
ceğiz!

Adnan Kahveci Parkının ka-
musal ve yeşil alan olarak 
korunması için mücadelemizi 
sürdüreceğimizi kamuoyuna 
saygıyla duyururuz.

15 26.Eki.20 Saraçoğlu Mahallesi 
Hepimizin

Saraçoğlu Mahallesi halkçı, 
kamucu ve eşitlikçi sosyal 
devlet yapısının ürettiği ilk 
toplu konut yerleşkesi olarak 
Cumhuriyetin ve Başkentin bir 
simgesidir. Bakanlığın “metruk 
halden kurtarıyoruz” söyle-
miyle pazarladığı Saraçoğlu 
Mahallesi, rant yaratmak için 
Bakanlık tarafından bilinçli 
olarak köhneleştirilmiştir.

16 9.Ara.20

Bilimi, Hukuku ve 
Şehircilik İlkelerini 
Yok Sayan, Rant, 
Talan ve Yolsuzluk 
Projelerini Yürüten 
Melih Gökçek Halka 
Hesap Verecek!

TMMOB Ankara İKK tarafın-
dan 9 Aralık 2020 tarihinde 
`Bilimi, Hukuku ve Şehircilik 
İlkelerini Yok Sayan, Rant, 
Talan ve Yolsuzluk Projelerini 
Yürüten Melih Gökçek Halka 
Hesap Verecek!` başlıklı bir 
basın açıklaması yayımlandı.
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17 25.Ara.20

Birleşik Taşımacılık 
Çalışanları Sendika-
sı`nın Yanındayız! 
AKP`nin Sahte İti-
barı İçin Emekçile-
rin Sürgün Edilmesi 
Kabul Edilemez!

DİSK İç Anadolu Bölge Tem-
silciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu, Ankara 
Tabip Odası, Ankara Serbest 
Muhasebeciler ve Mali Mü-
şavirler Odası tarafından 25 
Aralık 2020 tarihinde `Birleşik 
Taşımacılık Çalışanları Sendi-
kası’nın Yanındayız! AKP’nin 
Sahte İtibarı İçin Emekçilerin 
Sürgün Edilmesi Kabul Edile-
mez!` başlıklı bir basın açıkla-
ması yayımlandı.

18 24.Ara.20

Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi İle 
TMMOB Ankara 
İKK Kent Gündemli 
Toplantı Gerçek-
leştirdi

 

TMMOB Ankara İl Koordinas-
yon Kurulu ve Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi 24 Aralık 
2020 tarihinde kent gündemi 
ile bir araya geldi.

19 30.Ara.20

Melih Gökçek’in 
Rant Düzeni Planı 
Olan Çevre Düzeni 
Planı İptal Edildi

 

TMMOB Ankara İl Koordinas-
yon Kurulu tarafından 2038 
Ankara Çevre Düzeni Planına 
açılan dava sonucunda iptal 
edilmesi ile ilgili 30 Aralık 
2020 tarihinde zoom uygula-
ması üzerinden basın toplantı-
sı gerçekleştirdi.

20 2.Şub.21
Boğaziçi Üniversi-
tesi Öğrencilerinin 
Yanındayız

TMMOB Ankara İKK tarafın-
dan 2 Şubat 2021 tarihinde 
basın açıklaması yapıldı.

21 3.Mar.21
İş Cinayetleri ve İşçi 
Katliamları Artarak 
Devam Ediyor

Pandemi sürecinin yönetimi 
ve salgından koruma politika-
ları çalışma hayatı için geçerli 
olmamış, emekçiler salgının 
ölümcül sonuçları ile baş başa 
bırakılmıştır. Sermaye sınıfı-
nın ihtiyaçlarının karşılaması 
pahasına Covid-19 salgını yok 
sayılmıştır. Bu süreçte kölelik 
sitemine benzer uygulamalar 
ile emekçi düşmanlığının çir-
kin yüzü bir kez daha ortaya 
çıkmıştır.
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22 26.Nis.21 1 Mayıs’ta Umut 
Yan Yana

DİSK Ankara Bölge Temsilcili-
ği, KESK Ankara Şubeler Plat-
formu, TMMOB Ankara İKK, 
Ankara Tabip Odası, Ankara 
Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası tarafından 
Ulus Meydanı’nda ortak bir 
basın açıklaması yapıldı.

23 29.Nis.21

Sağlıklı, Güvenceli, 
İnsanca Bir Yaşam 
İçin Umut Tan 
Yana!.. Yaşasın 1 
Mayıs

TMMOB Ankara İKK, DİSK An-
kara Bölge Temsilciliği, KESK 
Ankara Şubeler Platformu, 
Ankara Tabip Odası, Ankara 
Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası 1 Mayıs Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Günü 
dolayısıyla 29 Nisan 2021 
tarihinde Sakarya Meydanı`n-
da yapılmak istenen ortak bir 
basın açıklamasına polis mü-
dahale etti.

24 28-29 Nisan 
2021

Çankaya Beledi-
yesi’nde 1 Mayıs 
Kutlandı

Pandemi nedeniyle alanlarda 
kutlanamayacak olan 1 Mayıs, 
28 Nisan 2021’de Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün Yıldız yerleş-
kesinde, 29 Nisan 2021’de de 
Çankaya Belediyesi Başkan-
lığında çalışanlar tarafından 
kutlandı.

25 31.May.21

Kentin Hafızası 
Yerinde Korunma-
lıdır-Cebeci İnönü 
Stadyumu Millet 
Bahçesi Olmasın

DİSK Ankara Bölge Temsilcili-
ği, KESK Ankara Şubeler Plat-
formu, TMMOB Ankara İKK, 
Ankara Tabip Odası, Ankara 
Serbest Muhasebeciler ve 
Mali Müşavirler Odası tarafın-
dan  Cebeci İnönü Stadyumu 
önünde ortak bir basın açıkla-
ması yapıldı.

26 14.Haz.21 Keçirören’de Neler 
Oluyor?

TMMOB Ankara İKK tara-
fından Keçiören’de yaşanan 
kentsel dönüşüm süreciyle 
ilgili bir basın toplantısı dü-
zenlendi.
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27 15.Haz.21

5-16 Haziran`ın 51. 
Yılında Mafya-Sö-
mürü Düzenine 
Karşı Mücadelemiz 
Sürüyor

TMMOB Ankara İKK, DİSK An-
kara Bölge Temsilciliği, KESK 
Ankara Şubeler Platformu, 
Ankara Tabip Odası, Ankara 
Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası tarafından 
Ulus Atatürk Heykeli önünde 
ortak bir basın açıklaması 
yapıldı.

28 15.Haz.21

15-16 Haziran`ın 51. 
Yılında Mafya-Sö-
mürü Düzenine 
Karşı Mücadelemiz 
Sürüyor-Panel

DİSK İç Anadolu Bölge Tem-
silciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, TMMOB Ankara 
İl Koordinasyon Kurulu, An-
kara Tabip Odası ile Ankara 
Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası tarafından 
`15-16 Haziran`ın 51. Yılında 
Mafya-Sömürü Düzenine Karşı 
Mücadelemiz Sürüyor` başlıklı 
panel çevrimiçi ortamda canlı 
olarak düzenlendi.

29 15.Haz.21
TMMOB Ankara 
İKK: Keçiören’de 
Neler Oluyor? 

Yazılı basında TMMOB Ankara 
İKK

30 18.Haz.21

TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Ku-
rulu Keçiören Hal-
kıyla Bilgilendirme 
Toplantısı Yaptı

Keçiören Belediyesi’nin 
Kentsel Dönüşüm adı altında 
sürdürdüğü rant projeleri 
hakkında Keçiören halkıyla 
bilgilendirme toplantısı ger-
çekleştirildi.

31 21.Haz.21 HDP’ye Yönelik 
Saldırıyı Kınıyoruz!

TMMOB Ankara İKK, DİSK An-
kara Bölge Temsilciliği, KESK 
Ankara Şubeler Platformu, 
Ankara Tabip Odası, Ankara 
Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası tarafından 
Eğitim Sen 5 Nolu Şube ortak 
bir basın açıklaması yapıldı.

32 7.Tem.21

Cebeci İnönü Stad-
yumu’nun yıkılması 
ile ilgili bir basın 
açıklaması yapıldı

Cebeci İnönü Stadyumu’nun 
yıkılması ile ilgili bir basın 
açıklaması yapıldı.

33 13.Tem.21
Millet Bahçeleri 
Sempozyumu Dü-
zenlendi

Akademisyen, gazeteci, yazar 
ve meslek insanlarının katılı-
mıyla 1 `Millet Bahçeleri Sem-
pozyumu` çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi.
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34 20.Eyl.21

42. Yılında 19 
Eylül 1979 İş Bı-
rakma Eylemini 
Selamlıyor, TMMOB 
Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Gününü 
Kutluyoruz

Yüz bin mühendis, mimar ve 
şehir plancısının “iş bırak-
ma eylemi” yaptığı 19 Eylül 
1979`un yıldönümünde TM-
MOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından TMMOB 
binası önünde bir basın açık-
laması yapıldı.

35 8.Kas.21
TMMOB Ankara İKK 
Kadın Yerel Kurul-
tayı Düzenlendi

Kurultay TMMOB`de kadın 
politikalarının belirlenmesi, 
toplumsal cinsiyet rolleri, 
kadın örgütlenme modelinin 
oluşturulması ve örgütlülüğü-
nün güçlendirilmesi doğrultu-
sunda planlandı.

36 18.Ara.21

Emeğimize, Mesle-
ğimize, Haklarımıza 
Sahip Çıkıyor, So-
runlarımıza Çözüm 
İstiyoruz!

Açıklamada, “Siyasi iktidar 
halkın taleplerine kulak tı-
kadıkça, halkın sorunlarını 
göz ardı ettikçe kriz daha da 
büyüyor. Paramızın değeri her 
geçen gün daha da düşüyor, 
hayat pahalılığı daha da artı-
yor, geçinmek her geçen gün 
daha da zorlaşıyor.  Ülke ola-
rak her gün daha fazla yoksul-
laşırken, borçlarımız daha da 
artıyor,” denildi.

37 6.Oca.22
Elektrik ve Doğal-
gaz Zamları Geri 
Çekilsin!

TMMOB Ankara İKK ve Ener-
ji, Sanayi ve Maden Kamu 
Emekçileri Sendikası tarafın-
dan Enerji Bakanlığı önünde 
elektrik, doğalgaz ve petrol 
ürünlerine yapılan yüksek 
oranlı zamlarla ilgili bir basın 
açıklaması yapıldı.
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İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE 
SOSYAL MEDYA HESAPLARI

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin Instagram, Facebook, Linkedn ve 
Twitter olmak üzere aktif olarak paylaşımlarda bulunduğu toplam 4 adet sosyal 
medya hesabı ve Şube çalışmalarına üyelerinin kolay erişebilmesini sağlamak 
amacıyla, uzmanlık alanına göre gruplandırılan oynatma listelerinden oluşan İMO 
Ankara YouTube hesabı bulunmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
faaliyetlerinin duyurusu üyelere, Şube sosyal medya hesapları üzerinden düzenli 
olarak yapılmakta ve seminer, eğitim, pandemi özelinde hazırlanan çevirim içi 
sosyal-kültürel etkinliklerin tamamı kategorilendirilmiş şekilde YouTube hesabın-
dan sunulmaktadır. 

Sosyal medya Şube hesapları üzerinden bir hafta boyunca İMO Ankara Şubesi 
tarafından düzenlenen seminer, söyleşi ve sosyal-kültürel etkinlikleri “Bu Hafta 
Ne Yaptık?” başlıklı görsellerin ve yapılan etkinliklerin haber linklerinin içinde 
bulunduğu yazılar ile birlikte paylaşımlar yapıldı.

Özellikle Pandemi döneminde sosyal medyanın gücünü kullanan İMO Ankara Şu-
besi tarafından, Reels videolarıyla, etkinliklerin temasına özel hazırlanan görsel-
leriyle, kampanyalar-etiket eylemleriyle ve çevrimiçi YouTube canlı yayınlarıyla 
yapılan etkinliklere üyenin katılabilmesi amaçlandı.

Tüm sosyal medya hesaplarından; Meslektaş Dayanışmasını Büyütelim diyerek 
İMO merkez ve bağlı Şubelerin ortak olarak yürüttükleri “Bir Şantiyede Bir Şef”, 
“Çözüm İstiyoruz”, “Baraj 50 Bin-Kontenjanlar Düşürülsün” mesleki sorunlara 
dikkat çekmek ve çözüm üretmek için düzenlenen kampanyaların paylaşımla-
rı yapıldı. Paylaşımlar yapılırken saatlere dikkat edilerek kampanyaların sosyal 
medyada daha çok ses getirmesi sağlandı. 

Twitter hesabından TMMOB ve bağlı Odaların ortak düzenlediği ve üyelerin de 
dahil olduğu; 3 Mart İş Cinayetleri Karşı Mücadele Gününde “İş Cinayetlerine 
Son”,  17 Ağustos 1999 Depreminin yıl dönümünde “17 Ağustos’u Unutma” 10 
Ekim Ankara Gar Katliamının 5. yıl dönümünde “1 Dakikalık Saygı” başlıkları altın-
da etkileşimin aktif olacağı saatler seçilerek etiket eylemleri yapıldı.

Sorumluların yargılanmadığı iş cinayetinde hayatını kaybeden inşaat mühendisi 
Korkut Küçükcan için “Adalet İstiyoruz” başlığı altında meslektaş dayanışması 
ile ses çıkarılarak etiket eylemi yapıldı.

“Bisikletli Ölümler Durdurulsun”, “Umut’a Ses Ol” etiket eylemlerine katılan 
ve ulaşım politikalarında sürdürülebilir projelere önem veren İMO Ankara Şubesi 
bisikletli yaşamlara dikkat çekerek kent içi bisiklet yolunun önemine istinaden 
seminer düzenledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin Şube etkinliklerinden haber-
dar olabilmesi ve meslektaş sorunlarının her zaman gündemde kalabilmesi ve 
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çözüm arayışlarının her kanalda yürütülebilmesi için sosyal medya hesapları, bir 
araç olarak kullanılmıştır. 

Pandemi döneminin en olumsuz tarafının uzakta kalmak zorunluluğu olmasına 
karşı İMO Ankara Şubesi’nin tüm üyelerini –ordaymış hissini yaratmayı amaçla-
yan- Şubemiz sosyal medya hesaplarını yakından takip etmesini dileriz.

İnşaat Mühendisliği Uzmanlık Alanları Araştırması, 
Çalışma Durumları ve Çalışma Alanları

Çalışma kapsamında üyelerimize çalıştıkları işyerinin statüsüne, mevcut çalışma 
durumuna, çalışma yerine, uzmanlık alanına ve çalışma alanına dair sorular sorul-
muş olup, bu konudaki değerlendirmeler paylaşılmıştır.

İMO Ankara Mobil Uygulaması
İMO Ankara Mobil ile neler yapabili-
riz?

•	 Online işlemleri kullanarak 
üyelik bilgilerinizi görüntüleyebilir, 

•	 Açılacak kurslara online kayıt 
olabilir, 

•	 Planlanan ve daha önce ger-
çekleştirilmiş seminer notlarına ula-
şabilir ve video kayıtlarını izleyebilir-
siniz.

•	 Temel mühendislik hesap-
lamaları ve birimler arası dönüşüm 
işlemlerini Hesaplama Araçları sek-

mesinden yapabilirsiniz.

•	 Şube birimleri ile iletişime geçebilir. Sorularınızı sorabilir ve/veya talepleri-
nizi iletebilirsiniz.

•	 Şubemiz tarafından yayınlanan iş ilanlarını uygulama üzerinden takip ede-
bilirsiniz.
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İnşaat Mühendisinin Çalışma Alanları Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları Broşürü

Bu çalışma ile inşaat mühendisinin yü-
rüttüğü faaliyetlere ilişkin yürürlükte 
olan mevzuat hükümleri çerçevesinde 
görev, yetki ve sorumlulukları belirtil-
miştir.

Ankara’ya Dair Öykü Yarışmasından Seçmeler Kitabı

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şu-
besi tarafından düzenlenen Ankara`ya 
Dair Öykü Yarışması sonucunda 21 An-
kara hikâyesinden oluşan “Ankara`ya 
Dair Öykü Yarışmasından Seçmeler” 
kitabı yayımlandı.

Erhan Karaesmen’den Seçmeler

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şu-
besi tarafından 1972 ile 2021 yılları ara-
sındaki onlarca yayının taranmasıyla 
165 makalenin bir araya getirildiği “Er-
han Karaesmen’den Seçmeler” kitabı 
yayımlandı.





BASINDA
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ŞUBEMİZ VE TEMSİLCİLİKLERİMİZİN YAPTIĞI 
BASIN AÇIKLAMASI ÇEŞİTLİ YAYIN 

KURULUŞLARINDA YER ALDI
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından başlatılan “Her Şantiyeye Bir Şef” 
kampanyası kapsamında 25 Şubat 2021 tarihinde saat: 11.00’de Şube ve Temsil-
ciliklerimizin eş zamanlı olarak yaptığı “Şantiye Şefliği Tam Zamanlı Bir Görevdir,  
Birden Fazla Şantiyede Yapılamaz!” başlıklı basın açıklaması çeşitli yayın kuru-
luşlarında yer aldı. 

#herşantiyeyebirşef #birşantiyedebirşef
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YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ ÖZER AKKUŞ 
ARTI TV HABER BÜLTENİNDE

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyemiz Özer Akkuş 14 Mayıs 2020 tarihinde 
Asbestli borular ve Ankara da yapılamayan alt yapı sorunları konusunda Artı TV 
Haber Bültenine açıklamada bulundu.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN GELDİĞİ NOKTA: 
MATEMATİK SORUSU ÇÖZMEDEN MÜHENDİS 

OLUNABİLİYOR; İŞ BULAMAYAN KASİYERLİK YAPIYOR
İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi  Özer 
Akkuş  Anka Haber Ajansı’na YÖK’ün açıkladığı 
inşaat mühendisliği bölümüne yerleşmek için 
belirlenen 300.000 başarı sıralamasına ve kon-
tenjanlara dair açıklamalarda bulundu.

Akkuş açıklamada, “İş bulamayan mühendislere 
ya kasiyerlik yapıyor. İnternet sitelerinde ‘İnşaat 
mühendisi arıyoruz, aynı zamanda makam şoför-
lüğü yapacak’ diye ilanlarla karşılaşıyoruz,”dedi.

Haberin tamamı:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN GELDİĞİ NOKTA: MATEMATİK SORUSU ÇÖZME-
DEN MÜHENDİS OLUNABİLİYOR; İŞ BULAMAYAN KASİYERLİK YAPIYOR

İnşaat mühendisliğine yerleşmek için 2020 yılında baraj 300 bine kadar indi. 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Özer Akkuş, bu 
durumun matematik, fizik, kimya sorusu çözmeyen kişilerin bile mühendis olabil-
mesinin önünü açtığını vurgulayarak, Türkiye’deki deprem tehlikesine dikkat çek-
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ti ve “Bu kişilerin yaptığı konutlarında oturabilirsiniz” uyarısında bulundu. Akkuş 
inşaat mühendisleri arasında işsizliğin yüzde 20’lere vardığının altını çizerek, “İş 
bulamayan mühendisler  kasiyerlik yapıyor” dedi.

İnşaat mühendisliği bölümü sayısı 2009 yılında 49’ken 2019 yılında 133’e, bölüme 
ayrılan kontenjan sayısı 5 bin 582’yken 2019 yılında 12 bin 278’e çıktı. ÖSYM’nin 
son açıkladığı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda inşaat 
mühendisliği bölümüne yerleşmek için baraj 300 bin olarak belirlendi. Duruma 
karşı çıkan İnşaat Mühendisleri Ankara Şubesi barajın 50 bine çekilmesi için imza 
kampanyası başlattı ve kampanyaya 2 günde 20 bine yakın imza atıldı. 

“Matematik, fizik, kimya sorucu çözmeden öğrenciler bölüme girebiliyor. Bu öğ-
rencilerin değil ÖSYM’nin suçu” diyen İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube 
Yönetim Kurulu üyesi Özer Akkuş, Türkiye’deki deprem tehlikesine dikkat çeke-
rek, “Bizim ülkemizde deprem tehlikesi var ve ülkedeki yapı stokunda karar verici 
kişileri ara eleman olarak değerlendirmek istiyorlar. Yapı güvenliğinin sağlanması 
yerine piyasa ilişkilerine terk ediliyor. Matematik, fizik sorusu çözmeden bölüme 
giren ve mezun olan kişilerin konutlarında oturabilirsiniz” uyarısında bulundu.

Akkuş mühendislerin ara eleman olarak kullanılmak istendiğini vurgulayarak, “Bi-
zim ülkemizde deprem tehlikesi var ve ülkedeki yapı stokunda karar verici kişileri 
ara eleman olarak değerlendirmek istiyorlar. Yapı güvenliğinin sağlanması yerine 
piyasa ilişkilerine terk ediliyor” dedi.

‘MAKAM ŞOFÖRLÜĞÜ YAPACAK İNŞAAT MÜHENDİSİ`

İnşaat mühendisleri arasında işsizlik oranının 2013 yılında yüzde 5.8’den 2019 
yılında yüzde 18’e çıktığının altının çizen Akkuş, “İş bulamayan mühendislere ya 
kasiyerlik yapıyor. İnternet sitelerinde ‘İnşaat mühendisi arıyoruz, aynı zamanda 
makam şoförlüğü yapacak’ diye ilanlarla karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı ve 
koronavirüs pandemisi sonrası işsizlik oranının yüzde 20’lere vardığını ekledi.  

300 bin barajı nedeniyle pozitif bilimlere yatkın olmayan birisinin de mühendis 
olabildiğini kaydeden Akkuş, “Özellikle son 15 yıldır açılan üniversitelerin fiziki 
olanakları ve akademik eğitimleri yetersiz. Yetersiz olanaklarla ciddi bir kitleyi 
mühendis olarak yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Ne üniversitelerin olanaklarının ye-
terli olması gibi bir çaba ne de eğitimin niteliğine dair bir tartışma var” diye 
konuştu. 
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İMO ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU’NUN 
BASINDA YER ALAN AÇIKLAMALARI

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu tarafından baro başkanlarına “şantiye şefi” 
müdahalesi ile ilgili basın kuruluşlarında yer alan açıklamaları.
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İMO ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BÜLENT TATLI VE SEKRETER ÜYESİ ÖZGÜR TOPÇU 

EVRENSEL GAZETESİ’NDE
İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent 
Tatlı ve Sekreter Üyesi 
Özgür Topçu 24 Ağustos 
2021 tarihinde Bozkurt 
felaketi üzerine Evrensel 
Gazetesi’ne açıklamalar-
da bulundu.

Evrensel Gazetesi’nden 
Damla Kırmızıtaş’ın yap-
tığı röportajda Bülent 
Tatlı, “Gördüğümüz şey 
plansızlık. Bizim hiçbir planlamamız yok. Sadece burası ile sınırlı da değil. Hep 
öteleniyor ve şimdi bunun sonuçlarını yaşıyoruz hep birlikte. Şehre gidene kadar 
küçük yerlerin birçoğunda su hareketlerinin yarattığı yıkımları görüyorsunuz, bir-
çok yer heyelan riski olan yerler. Buna rağmen heyelan önlem projeleri yapılma-
mış. Bozkurt üzerinde değerlendirirsek derenin oluşturduğu bir havza nedeniyle 
ortaya çıkan bir durum. Buradaki sorun doğaya uyumlu, duyarlı bir mekanizma 
kuramamaktan kaynaklanıyor. Taşkın yatağının yapılaşmaya açılmaması, yapıl-
ması gereken ilk önlem olması gerekiyordu, bu yapılmamış, uyarılar dikkate alın-
madığı gibi burada bir denetim de kurulmamış” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019’da bir rapor hazırlandığını hatırlatan 
Özgür Topçu ise şunları söyledi: “Rapordaki tespitler yapılmış. Çözümüne yöne-
lik de öneriler var fakat hiçbirisi hayata geçmemiş. Bu da aslında iktidarın insan 
hayatına verdiği değeri gösteriyor. AKP’nin rant, talan politikaları sonucu yapı-
laşmaya açması aslında ihmaller zincirini başlangıcı olarak sayılabilir” dedi. Sel 
felaketinde binanın yıkılması nedeniyle bir müteahhidin tutuklandığını hatırlatan 
Tatlı, “Yapı eğer kaçaksa tamam, müteahhidi suçlayabilirsin. Yıkılan bina 2017 
yılında yapılmış yeni bir bina. Bu da aslında çok da kaçak olma ihtimalini ortadan 
kaldırıyor. Ruhsatlı bir bina. Ruhsatı kim verdi? Hangi malzemelerin kullanılaca-
ğını dahası imar sürecin, denetlemek kimin göreviyse suçlanması gereken odur.”
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BASINDA ODAMIZ

YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ ÖZGÜR TOPÇU 
İZMİR DEPREMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERDE 

BULUNDU

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özgür 
Topçu 3 Kasım 2020 tarihinde Kanal B Güne Bakış Programı canlı yayınında İzmir 
depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





MALİ
BİLGİLER
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AKTİF

KASA
BANKALAR
KREDİ KARTI SLİPLERİ
DEMİRBAŞLAR
BİNALAR

PASİF

ÖZVARLIKLAR
SATICILAR
ÖDENECEK VERGİ
ÖDENECEK SSK

11.970.25 
6.510.523.11 
253.193.62
486.496.81   

784.000.00      

8.046.183.79                                                      

7.813.590.79
51.899.00 
72.589.00
108.105.00 

8.046.183.79

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ

2020 YILI BİLANÇOSU
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2020 YILI

GERÇEKLEŞEN 
GELİR 

600.01 Üye Kayıt ve Ödenti Gelirleri 2.585.232,00

01 Üye Kayıt Gelirleri 58.590,00

02 Üye Kimlik Yenileme Gelirleri 5.760,00

03 Üye Cari Yıl Ödenti Gelirleri 1.781.326,00

04 Üye Geçmiş Yıl Ödenti Gelirleri 739.176,00

05 Geçici Üye Kayıt ve Ödenti Gelirleri

06 Öğrenci Üye Kayıt Gelirleri 380,00

07 Öğrenci Üye Ödenti Gelirleri

600.02 Belge Gelirleri 1.735.290,00

01 Oda Kayıt Belgesi Gelirleri 272.400,00

02 Fenni Mesuliyet Belgesi Gelirleri 28.600,00

03 Statik Proje Müellifliği Belgesi Gelirleri 540,00

04 Şantiye Şefliği Belgesi Gelirleri 8.600,00

05 Geoteknik Değerlendirme Sorumlusu Belgesi Gelirleri 240,00

06 Üye Tanıtım Oda Kayıt Belgesi (Genel) 41.220,00

07
Üye Tanıtım Oda Kayıt Belgesi (Yapı Denetim Çalışanları 
İçin)

1.320,00

08 Denetçi Mühendis Oda Kayıt Belgesi 16.080,00

09 Mühendis Kontrol Elemanı Oda Kayıt Belgesi 15.480,00

10
Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Anahtar Teknik 
Personel Oda Kayıt Belgesi

180,00

11
Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Teknik Personel 
Oda  Kayıt Belgesi

97.260,00

12
Yapım Hizmetleri İçin Anahtar Teknik Personel Oda Kayıt 
Belgesi

2.400,00

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ

2020 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİ
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13 Yapım Hizmetleri İçin Teknik Personel Oda Kayıt Belgesi 60.240,00

14 Proje Müşavirliği İçin Oda Kayıt Belgesi 3.420,00

15 Riskli Yapı Lisans Başvurusu Oda Kayıt Belgesi (Genel) 240,00

16
Riskli Yapı Lisans Başvurusu Oda Kayıt Belgesi (Yapı  
Denetim/Laboratuvar Çalışanları İçin)

17 Bilirkişilik Oda Kayıt Belgesi 400,00

18 Enerji Kimlik Belgesi Kursu Oda Kayıt Belgesi

19
LPG Otogaz İstasyonu/ Dolum Tesisi Sorumlu Müdür 
Eğitimi Oda Kayıt Belgesi

20 Şantiye Şefliği Oda Kayıt Belgesi (Kamu) 112.620,00

21 Yıkım Sorumlusu Fenni Mesuliyet Belgesi 12.500,00

22 Yapı Denetim Kuruluşu Ortağı Oda Kayıt Belgesi 5.600,00

23 LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi 5.060,00

24 LPG Dolum Tesisi İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi 440,00

25 Referans Belge Başvuru Ücreti Gelirleri

26 Referans Belge Ücreti Gelirleri

06 SİM Belgesi Gelirleri 256.200,00

01 SİM Belgesi Kayıt Gelirleri 95.200,00

02 SİM Belgesi Yenileme Gelirleri 161.000,00

07 İşyeri Tescil Belgesi Gelirleri 794.250,00

01 İşyeri Tescil Belgesi Kayıt Gelirleri 153.000,00

02 İşyeri Tescil Belgesi Onay Gelirleri 641.250,00

08 Yetkinlik Belgelendirme Gelirleri 0,00

01 Yetkinlik Belgelendirme Başvuru Gelirleri 0,00

02 Yetkinlik Belgelendirme Ödenti Gelirleri 0,00

09 Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Onay Gelirleri 0,00

10 Diğer Belge Gelirleri 0,00

600.03 Hizmet Karşılığı Gelirler 647.539,90

01 Mesleki Denetim Hizmet Bedeli Gelirleri 0,00
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02
Zemin ve Temel Etüt Raporları İçin Mesleki Denetim 
Hizmet Bedeli Gelirleri

0,00

03 Laboratuar Hizmet Gelirleri 0,00

04 Bilirkişilik Hizmet Gelirleri 444.285,00

01 Kamulaştırma Bilirkişiliği Başvuru Gelirleri 3.500,00

02 Diğer Bilirkişilik Hizmet Gelirleri 440.785,00

05 Teknik, Bilimsel, Mesleki Etkinlik Gelirleri 0,00

06 Meslek İçi Eğitim Gelirleri 203.254,90

07
Mesleki Yarışmalarda Derece ve Mansiyon Kazananların 
ödülleri ile Jüriye Üye Seçilenlerin Alacakları ücretlerin  
%5‘i,

0,00

08 Diğer  Hizmet Karşılığı Gelirler 0,00

600.04 Yayın Gelirleri 17.999,98

01 Süreli Yayın Gelirleri 150,00

02 Diğer Yayın Gelirleri 17.849,98

600.05 Kira Gelirleri 0,00

600.06 Banka ve Faiz Gelirleri 627.964,66

600.07 Bağış ve Yardım Gelirleri 0,00

600.08 Diğer Gelirler 90.428,58

TOPLAM 5.704.455,12



357

MALİ BİLGİLER

2020 YILI

GERÇEKLEŞEN 
GİDER BÜTÇE

770.01 Yönetim Giderleri 35.931,28

01 Profesyonel Yönetici Ücret ve Giderleri

02 Yönetim Kurulu Oturum Ücretleri 7.977,16

03 Yönetim Kurulu Üyeleri Seyahat Giderleri ve Harcı-
rahları

04 Yönetim Kurulu Diğer Giderleri 27.954,12

770.02 Personel Giderleri 2.798.970,08

01 Personel Esas Ücretleri 1.384.084,88

02 Personel İkramiyeleri

03 Personel Sosyal Yardım Giderleri 667.163,97

04 Personel Fazla Çalışma 3.741,15

05 Kıdem ve İhbar Tazminatları 73.615,38

06 SGK Primi İşçi ve İşveren Payı 670.364,70

770.03 Dışardan Sağlanan Hizmet Alım Giderleri 502.036,98

01 Posta-Kargo Giderleri 30.873,47

02 Haberleşme Giderleri 46.058,00

03 Elektrik,Su,Yakıt, Tüketim ve Aidat Giderleri 35.385,03

04 Bina Bakım ve Onarım Giderleri 1.518,64

05 Büro Giderleri 91.879,85

01 Kırtasiye ve Basılı Kağıt Giderleri 11.374,75

02 Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri 9.516,38

03 Arşivleme ve Dokümantasyon Giderleri

04 Büro Malzemeleri Bakım ve Onarım Giderleri 6.151,30

05 Mutfak ve Temizlik Malzemesi Giderleri 64.837,42

06 Danışmanlık Giderleri 28.413,67

07 Telif Hakları Giderleri

08 Bilirkişilik Giderleri 200.214,00

09 Diğer dışardan sağlanan hizmet alım giderleri 67.694,32

770.04 Amaca Yönelik Giderler 448.962,00

01 Genel Kurul Giderleri 170.285,89

02 Ortak Toplantı Giderleri

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ

2020 YILI GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇE
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03 Oda Organları, Yardımcı Organlar, Komisyon, Çalış-
ma Gurubu Giderleri 0,00

01 Onur Kurulu

02 Denetleme Kurulu

03 Danışma Kurulu

04 Yardımcı Organlar

05 Şube Komisyon ve Çalışma Grupları

04 Teknik, Bilimsel, Mesleki Etkinlik Giderleri

05 Meslekiçi Eğitim Giderleri 218.254,30

06 Laboratuar Giderleri

07 Diğer Amaca Yönelik Giderler 59.598,06

08 genç-İMO Giderleri 823,75

770.05 Yayın Giderleri 253.916,97

01 Süreli Yayın Giderleri 30.354,20

02 Diğer Yayın Giderleri 223.562,77

770.06 TMMOB Ödenti Giderleri 0,00

770.07 Ulusal-Uluslar arası Kuruluşlara Üyelik Giderleri 0,00

770.08 TMMOB Kurul, Komisyon ve Etkinlik Giderleri 9.777,25

770.09 Çeşitli Giderler 126.406,10

01 Kira giderleri 15.888,00

02 Şehir İçi Seyahat Giderleri 4.810,50

03 Temsil ve ağırlama giderleri 1.170,98

04 İlan giderleri

05 Mahkeme, Noter ve İcra Giderleri 1.473,39

06 Vergi, Resim Harç Giderleri 4.457,40

07 Taşıt, Tamir, Bakım, Onarım ve Yakıt Giderleri 0,00

08 Sigorta giderleri 336,08

09 Gecikme zamları ve para cezaları 0,00

10 Bağış ve yardımlar 0,00

11 Gider kaydedilen demirbaşlar 365,80

12 Banka giderleri 88.916,01

13  Diğer çeşitli giderler 8.987,94

0,00

770.11 Temsilcilik Giderleri 348.872,26

770.12 KIYMET ALIMLARI 400,00

01 Arsa ve Araziler 0,00

02 Binalar 0,00

03 Tesis, Makine ve Cihazlar 0,00

04 Taşıtlar 0,00
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05 Demirbaşlar 400,00

06 Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,00

07 Verilen Avanslar 0,00

                                         TOPLAM 4.525.272,92
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AKTİF

KASA
BANKALAR
KREDİ KARTI SLİPLERİ
DEMİRBAŞLAR
BİNALAR
VERİLEN İŞ AVANS

PASİF

ÖZVARLIKLAR
SATICILAR
ÖDENECEK VERGİ
ÖDENECEK SSK

19.179.67 
5.283.165.01 

385.232.61  
657.626.75  

784.000.00     
108.000.00                                                                                                                  

7.237.204.04.-                                                  

7.012.797.23  
60.662.81 
65.245.00
98.499.00 

7.237.204.04.-

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ

2021 YILI BİLANÇOSU
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TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ

2021 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİ

2021 YILI

GERÇEKLEŞEN 
GELİR 

600.01 Üye Kayıt ve Ödenti Gelirleri 3.644.169,00

01 Üye Kayıt Gelirleri 79.890,00

02 Üye Kimlik Yenileme Gelirleri 7.215,00

03 Üye Cari Yıl Ödenti Gelirleri 1.079.448,00

04 Üye Geçmiş Yıl Ödenti Gelirleri 2.476.301,00

05 Geçici Üye Kayıt ve Ödenti Gelirleri

06 Öğrenci Üye Kayıt Gelirleri 1.315,00

07 Öğrenci Üye Ödenti Gelirleri

600.02 Belge Gelirleri 2.329.150,00

01 Oda Kayıt Belgesi Gelirleri

02 Fenni Mesuliyet Belgesi Gelirleri 50.300,00

03 Statik Proje Müellifliği Belgesi Gelirleri 490,00

04 Şantiye Şefliği Belgesi Gelirleri

05 Geoteknik Değerlendirme Sorumlusu Belgesi Gelirleri 140,00

06 Üye Tanıtım Oda Kayıt Belgesi (Genel) 130.160,00

07 Üye Tanıtım Oda Kayıt Belgesi (Yapı Denetim Çalışanları 
İçin) 3.240,00

08 Denetçi Mühendis Oda Kayıt Belgesi 37.640,00

09 Mühendis Kontrol Elemanı Oda Kayıt Belgesi 42.460,00

10 Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Anahtar Teknik 
Personel Oda Kayıt Belgesi 56.760,00

11 Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Teknik Personel 
Oda  Kayıt Belgesi 197.950,00

12 Yapım Hizmetleri İçin Anahtar Teknik Personel Oda Kayıt 
Belgesi 24.240,00
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13 Yapım Hizmetleri İçin Teknik Personel Oda Kayıt Belgesi 102.930,00

14 Proje Müşavirliği İçin Oda Kayıt Belgesi 10.740,00

15 Riskli Yapı Lisans Başvurusu Oda Kayıt Belgesi (Genel) 60,00

16 Riskli Yapı Lisans Başvurusu Oda Kayıt Belgesi (Yapı  
Denetim/Laboratuvar Çalışanları İçin) 70,00

17 Bilirkişilik Oda Kayıt Belgesi 750,00

18 Enerji Kimlik Belgesi Kursu Oda Kayıt Belgesi 140,00

19 LPG Otogaz İstasyonu/ Dolum Tesisi Sorumlu Müdür 
Eğitimi Oda Kayıt Belgesi 210,00

20 Şantiye Şefliği Oda Kayıt Belgesi (Kamu) 358.490,00

21 Yıkım Sorumlusu Fenni Mesuliyet Belgesi 21.600,00

22 Yapı Denetim Kuruluşu Ortağı Oda Kayıt Belgesi 24.100,00

23 LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi 4.440,00

24 LPG Dolum Tesisi İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi 240,00

25 Referans Belge Başvuru Ücreti Gelirleri

26 Referans Belge Ücreti Gelirleri

06 SİM Belgesi Gelirleri 271.650,00

01 SİM Belgesi Kayıt Gelirleri 113.000,00

02 SİM Belgesi Yenileme Gelirleri 158.650,00

07 İşyeri Tescil Belgesi Gelirleri 990.350,00

01 İşyeri Tescil Belgesi Kayıt Gelirleri 179.900,00

02 İşyeri Tescil Belgesi Onay Gelirleri 810.450,00

08 Yetkinlik Belgelendirme Gelirleri 0,00

01 Yetkinlik Belgelendirme Başvuru Gelirleri 0,00

02 Yetkinlik Belgelendirme Ödenti Gelirleri 0,00

09 Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Onay Gelirleri 0,00

10 Diğer Belge Gelirleri 0,00

600.03 Hizmet Karşılığı Gelirler 649.886,30

01 Mesleki Denetim Hizmet Bedeli Gelirleri 0,00
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02 Zemin ve Temel Etüt Raporları İçin Mesleki Denetim 
Hizmet Bedeli Gelirleri 0,00

03 Laboratuar Hizmet Gelirleri 0,00

04 Bilirkişilik Hizmet Gelirleri 425.889,30

01 Kamulaştırma Bilirkişiliği Başvuru Gelirleri

02 Diğer Bilirkişilik Hizmet Gelirleri 425.889,30

05 Teknik, Bilimsel, Mesleki Etkinlik Gelirleri 0,00

06 Meslek İçi Eğitim Gelirleri 223.997,00

07
Mesleki Yarışmalarda Derece ve Mansiyon Kazananların 
ödülleri ile Jüriye Üye Seçilenlerin Alacakları ücretlerin  
%5‘i,

0,00

08 Diğer  Hizmet Karşılığı Gelirler 0,00

600.04 Yayın Gelirleri 31.535,00

01 Süreli Yayın Gelirleri 11.775,00

02 Diğer Yayın Gelirleri 19.760,00

600.05 Kira Gelirleri 0,00

600.06 Banka ve Faiz Gelirleri 971.192,72

600.07 Bağış ve Yardım Gelirleri 0,00

600.08 Diğer Gelirler 84.158,37

TOPLAM 7.710.091,39
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2021 YILI

GERÇEKLE-
ŞEN GİDER 

BÜTÇESİ

770.01 Yönetim Giderleri 46.765,23

01 Profesyonel Yönetici Ücret ve Giderleri

02 Yönetim Kurulu Oturum Ücretleri 7.963,61

03 Yönetim Kurulu Üyeleri Seyahat Giderleri ve Harcırah-
ları 3.809,37

04 Yönetim Kurulu Diğer Giderleri 34.992,25

770.02 Personel Giderleri 3.563.279,37

01 Personel Esas Ücretleri 1.940.460,51

02 Personel İkramiyeleri 0,00

03 Personel Sosyal Yardım Giderleri 584.875,44

04 Personel Fazla Çalışma 4.014,66

05 Kıdem ve İhbar Tazminatları 165.696,08

06 SGK Primi İşçi ve İşveren Payı 868.232,68

770.03 Dışardan Sağlanan Hizmet Alım Giderleri 1.104.830,84

01 Posta-Kargo Giderleri 37.649,23

02 Haberleşme Giderleri 36.002,81

03 Elektrik,Su,Yakıt, Tüketim ve Aidat Giderleri 37.831,01

04 Bina Bakım ve Onarım Giderleri 599.651,27

05 Büro Giderleri 125.056,72

01 Kırtasiye ve Basılı Kağıt Giderleri 19.068,16

02 Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri 8.380,02

03 Arşivleme ve Dokümantasyon Giderleri

04 Büro Malzemeleri Bakım ve Onarım Giderleri 4.648,24

05 Mutfak ve Temizlik Malzemesi Giderleri 92.960,30

06 Danışmanlık Giderleri 26.215,35

07 Telif Hakları Giderleri

08 Bilirkişilik Giderleri 219.907,69

09 Diğer dışardan sağlanan hizmet alım giderleri 22.516,76

770.04 Amaca Yönelik Giderler 429.363,95

01 Genel Kurul Giderleri 8.750,00

02 Ortak Toplantı Giderleri

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ

2021 YILI GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇE
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03 Oda Organları, Yardımcı Organlar, Komisyon, Çalışma 
Gurubu Giderleri 0,00

01 Onur Kurulu

02 Denetleme Kurulu

03 Danışma Kurulu

04 Yardımcı Organlar

05 Şube Komisyon ve Çalışma Grupları

04 Teknik, Bilimsel, Mesleki Etkinlik Giderleri

05 Meslekiçi Eğitim Giderleri 172.911,54

06 Laboratuar Giderleri

07 Diğer Amaca Yönelik Giderler 233.719,05

08 genç-İMO Giderleri 13.983,36

770.05 Yayın Giderleri 23.213,06

01 Süreli Yayın Giderleri

02 Diğer Yayın Giderleri 23.213,06

770.06 TMMOB Ödenti Giderleri

770.07 Ulusal-Uluslar arası Kuruluşlara Üyelik Giderleri

770.08 TMMOB Kurul, Komisyon ve Etkinlik Giderleri 32.382,35

770.09 Çeşitli Giderler 94.012,36

01 Kira giderleri 15.109,33

02 Şehir İçi Seyahat Giderleri 6.908,88

03 Temsil ve ağırlama giderleri

04 İlan giderleri

05 Mahkeme, Noter ve İcra Giderleri 767,67

06 Vergi, Resim Harç Giderleri

07 Taşıt, Tamir, Bakım, Onarım ve Yakıt Giderleri

08 Sigorta giderleri 363,66

09 Gecikme zamları ve para cezaları

10 Bağış ve yardımlar

11 Gider kaydedilen demirbaşlar 2.446,10

12 Banka giderleri 55.368,61

13  Diğer çeşitli giderler 13.048,11

770.11 Temsilcilik Giderleri 362.568,97

770.12 KIYMET ALIMLARI 119.161,45

01 Arsa ve Araziler

02 Binalar

03 Tesis, Makine ve Cihazlar

04 Taşıtlar

05 Demirbaşlar 119.161,45
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06 Yapılmakta Olan Yatırımlar

07 Verilen Avanslar

                                              TOPLAM 5.775.577,58

  Karşılık 
(1) Merkez payı  ( 2020 Tahmini Gelirlerin %20 ‘si tutarı)

Karşılık 
(2)

Personel Kıdem tazminatı  (2020 Yıllık personel 
maliyetinin % 10 )

 GENEL TOPLAM 5.775.577,58





TEMSİLCİLİK
ÇALIŞMA RAPORLARI
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TEMSİLCİLİK ÇALIŞMA RAPORLARI

AFYONKARAHİSAR TEMSİLCİLİĞİ
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

1- İMO Afyonkarahisar Temsilciliği Yönetim Kurulu

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Afyonkarahisar Temsilciliği 13/01/2020 tari-
hinde İMO Ankara Şube’den alınarak İMO  Uşak Şube temsilciliği olarak bağ-
lanmıştır. Bu dönemde 19/07/2020 tarihine kadar 11. Dönem Yönetim Kurulu 
olarakTemsilci B.Sinan MİLLİK, yönetim kurulu üyelerimiz Levent GÜLSER, Hakkı 
GÜZEL, Şermin EKER ve Merve ŞEN  görev yapmıştır.

 23/06/2020 tarihinde İMO Uşak Şube yazısı gereği 26/06/2020 tarihinde tem-
silciliğimizde temayül yoklaması yapılmıştır. 19/07/2020 tarihinde temsilciliğimiz 
11. Dönem Yönetim Kurulu olarak Temsilci Ahmet NEOLDUM, yönetim kurulu 
üyelerimiz Ahmet KAR, Tuna SEÇME, Abdullah Miraç DALDAL ve Yasemin ANI-
KAYDIN ’dan oluşan yönetim kurulu görevine devam etmiştir. 

2- Yıllık İTB – SİM Yenilemeleri

2021 yılı içerisinde 140 adet İşyeri Tescil Belgesi ve yaklaşık 80 adet SİM Belgesi 
yenileme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

3- Yönetim Kurulu Toplantıları

Temsilciliğimiz düzenli olarak ayda iki kez gündem belirlenerek ve yönetim kuru-
lunun tam katılımı ile yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirmektedir. Toplan-
tıda bir önceki ayın toplantı maddeleri üzerinden geçilir ve yeni gündem madde-
leri tek tek değerlendirilir. Gündem maddelerimiz inşaat mühendislerinin güncel 
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sorunları ve temsilcilik olarak üyelerimize yapabileceğimiz etkinlik ve faaliyetler 
ile alakalıdır. Yapılan yönetim kurulu toplantılarının kararları düzenli olarak karar 
defterine yazılmaktadır.

Temsilciliğimizin bu dönemde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantıları;

1- 23/01/2020 14- 21/10/2020 27- 02/06/2021

2- 13/02/2020 15- 28/10/2020 28- 29/06/2021

3- 28/02/2020 16- 10/12/2020 29- 16/07/2021

4- 06/03/2020 17- 17/12/2020 30- 28/07/2021

5- 25/03/2020 18- 13/01/2021 31- 25/08/2021

6- 27/04/2020 19- 20/01/2021 32- 10/09/2021

7- 03/06/2020 20- 02/02/2021 33- 22/09/2021

8- 19/06/2020 21- 25/02/2021 34- 06/10/2021

9- 13/07/2020 22- 08/03/2021 35- 22/10/2021

10- 13/08/2020 23- 30/03/2021 36- 01/11/2021

11- 17/08/2020 24- 30/04/2021 37- 11/11/2021

12- 03/09/2020 25- 07/05/2021 38- 14/12/2021

13- 17/09/2020 26- 28/05/2021 39- 21/12/2021

04/01/2022 tarihinde 2022 yılının ilk toplantısı yapılmış olup bugüne kadar alı-
nan kararların aynı kararlılıkla devam etmesine ve üyelerimize yönelik seminer, 
etkinlik ve faaliyetlerine devam etme kararı verilmiştir.

4- Yönetim Kurulu Faaliyetleri

Temsilciliğimiz yönetim kurulu, üyelerimizi belirli aralıklarla bürolarında ziyaret 
ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktadır. Ziyaret edilen büro ve üyele-
rimiz,

1- Tarık DİNEK 6- Murat TAŞPINAR

2- Musab ÇOBAN 7- Abdullah KARADAĞ

3- Mustafa ŞENEL 8- Ali YAZICI

4- Gümüş İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 9- Emre ÇELİK

5- Balık İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 10- Sayın Prefabrik A.Ş.

11- Tunca Mühendislik ve 
Mimarlık Ltd.Şti.

19- Ali Osman AYDOĞAN

12- Yunus Emre KORKMAZ 20- Af-Tek Yapı Denetim Ltd.Şti.

13- Kare İnşaat Gıda  SanTic.
Ltd.Şti.

21- GND Yapı Denetim Ltd.Şti.
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14- Yener Müh. İnş.San.Tic.Ltd.
Şti.

22- 3DMMühendislik San.Tic.Ltd.
Şti

15- Demirsoy Müh. San.Tic.Ltd.
Şti.

23- Öz Müh. Proje Taah. San.Tic.
Ltd.Şti

16- Halil İnce Müh. İnş. Nak. San.
Tic.Ltd.Şti.

24- Miraç Mustafa ÜYÜMEZ

17- Fırat YILMAZ 25- Sami- Büşra KIRLIOĞLU

18- Muhammed Köken 26- DumanHarita İnş.San.Tic.Ltd.
Şti.

5- Sosyal Medya Yönetimi

Bu faaliyetlerin tamamı Afyonkarahisar Temsilciliğimize ait instagram ve face-
book resmi hesap ve sayfalarında paylaşılmaktadır. Bu paylaşımlar üyelerimiz 
tarafından olumlu karşılanmaktadır.

6- Resmi Kurum Ziyaretleri

Temsilciliğimiz yönetim kurulu Resmi Makamları da ziyaret ederek üyelerimiz ve 
ilimizde  resmi kurumlarda yaşanan sıkıntılar dile getirilerek  görüş ve önerileri-
miz belirtilmektedir. Ziyaret edilen resmi makamlar,

1- 29/07/2020 Emirdağ Belediye Başkanlığı
2- 29/07/2020 Şuhut Belediye Başkanlığı
3- 27/08/2020 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı
4- 15/08/2020 Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü
5- 30/09/2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür-

lüğü
6- 26/10/2020 SGK Afyonkarahisar Müdürlüğü
7- 08/10/2020 Afyonkarahisar Valiliği
8- 07/11/2020 Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
9- 14/11/2020 DSİ 183. Şube Müdürlüğü
10- 10/02/2021 Özel İdare Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
11- 15/03/2021 Erkmen Belediye Başkanlığı
12- 25/03/2021 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı
13- 01/04/2021 Bolvadin Belediye Başkanlığı
14- 01/04/2021 Çay Belediye Başkanlığı
15- 08/04/2021 Dinar Belediye Başkanlığı
16- 08/04/2021 Sandıklı Belediye Başkanlığı
17- 12/04/2021 Büyükkalecik Belediye Başkanlığı
18- 11/08/2021 Milli Eğitim Müdürlüğü
19- 09/11/2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
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7- Teknik Odalar ile Yapılan Ortak Toplantılar

İlimizde bulunan teknik odalar ve Afyonkarahisar Belediyesi yetkilileri ile birlikte 
iki ayda bir düzenli olarak toplantı yapılmakta yerel mesleki problemler görüşü-
lerek öneriler sunulmaktadır.

8- 17 Ağustos Marmara Depremi Etkinliği

17 Ağustos 2020 tarihinde Mimarlar Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Elektrik 
Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası ile birlikte Marmara Depremi-
nin yıldönümünde ortak basın açıklaması yapılmıştır.

9- Yeni Mezun Üyeler ile Yapılan Toplantı

1 Eylül 2020 tarihinde meslekte 3 yılını doldurmamış (2017 yılı sonrası mezunu) 
üyelerimiz ile kahvaltıda bir araya gelindi. Yeni mezun üyelerimizin temsilciliği-
mizden talep ve istekleri alındı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 

10- Katılım Gösterilen Eğitim ve Çalıştaylar

Davet edilerek katıldığımız eğitim ve çalıştaylar

1- 05/10/2020 tarihinde Ürün Güvenliği ve Türkiye Uygulamaları
2- 11/11/2020 tarihinde AFAD tarafından düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı 

(İRAP) Çalıştayı 
3- 07/05/2021 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-

mü tarafından düzenlenen Dış Paydaş toplantısı
11- Meslekte 25-40-50 ve 60. Yıl Etkinlikleri

Temsilciliğimiz tarafından 17/12/2020 tarihinde meslekte 25 ve 40 yılını dolduran 
üyelerimize, 18/12/2020 tarihinde ise meslekte 50 ve 60 yılını dolduran üyeleri-
mize pandemi dolayısıyla temsilcilik salonumuzda plaket töreni düzenlenmiştir. 
18/12/2021 tarihinde Meslekte 25, 40 ve 50. Yıl Plaket Töreni ve Gala Yemeği 
düzenlenmiştir.

12- Enerji Kimlik Belgesi Eğitici Eğitimi

21/04/2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 
temsilcilik olarak katılım gösterdiğimiz Enerji Kimlik Belgesi Eğitici Eğitimine ka-
tılarak yetkili kuruluş belgemiz alındı.

13- Düzenlenen Kurs ve Seminerler

İMO Afyonkarahisar Temsilciliği olarak düzenlemiş olduğumuz kurs ve seminer-
lerimiz,

1- 13-21/09/2021 D1 Tipi Bina Akustiği Kursu
2- 13/08/2021 Jeo Taşıma Yazılımı Kullanımı ve Örnek Geoteknik Raporun Ha-

zırlanması
3- 13-14/12/2021 Temel Eğitim İlk Yardım Kursu
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14- Yapılan İndirim Protokolleri

Temsilcilik olarak üyelerimize yönelik aşağıdaki firmalar ile indirim protokolleri 
imzalanmıştır. İndirim protokollerimiz devam etmektedir. 

1- Fertillife Afyonkarahisar Hastanesi
2- Double Tree By Hilton 
3- Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi
4- Korel Termal Otel
5- MCG Çakmak Marble Otel
6- Diyetisyen Kadir Gezen 

15- İMO Uşak Şube ile Yapılan Ortak Toplantılar

İMO Uşak Şube ile yapılan ortak toplantılara katılım sağlandı.

1- 25/08/2020 tarihinde İMO Uşak Şube Yönetim Kurulu toplantısına katıldık. 
2- 13/10/2020 tarihinde İMO Uşak Şube Yönetim Kurulu toplantısına katıldık. 
3- 11/02/2021 tarihinde İMO Uşak Şube ve İMO Afyonkarahisar Temsilciliği ola-

rak zoom üzerinden ortak toplantı yapıldı.
16- Genç Mühendisler ve Tecrübeli Mühendisleri Kaynaştırma Etkinliği

12/09/2021 tarihinde İMO Uşak Şube Başkanı ve yönetim kurulunun ve üyeleri-
mizin katılımı ile kahvaltı etkinliği düzenlenmiştir. 
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BARTIN TEMSİLCİLİĞİ
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23.02.2020 tarihinde TMMOB  İnşaat  Mühendisleri  Odası Ankara Şube  Baş-
kanlığı  seçimine  Temsilciliğimize üye arkadaşlar ile birlikte katılım sağlanmıştır.

17 Ağustos 1999   Marmara   depreminin  21. Yıl  dönümü ile ilgili, 15 Ağustos 2020 
Cumartesi günü saat 14.00’de Temsilciliğimizde basın açıklaması yapılmıştır.
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25.02.2021 Perşembe günü saat: 11.00’ de Temsilciliğimizde “ Her Şantiyeye Bir 
Şef! Bir Şantiyede Bir Şef ! “ ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır. Ayrıca Temsilci-
liğimize de pankartı asılmıştır.
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28.07.2021 Tarihinde İMO Bartın Temsilciliğimizi Bartın Belediye Başkanı Cemal  
AKIN ziyaret etmiştir. Oda üyelerimiz ile mesleki değerlendirmeler yapılmıştır.

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 22 yıl dönümü ile ilgili, 16 Ağustos 2021  
tarihinde saat: 11.00’ de İMO Bartın Temsilcimiz Fatih M. KANBUR basın açıkla-
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ması yapılmıştır.

14 Ekim 2021 tarihinde İMO Batın Temsilciliğimizi, Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu 

İl Müdürü Sayın Mustafa Şaban ÇENGEL, Ufuk ŞAHİN ve Özlem YÜKSEL ziyaret 
etmiştir.
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3 Aralık 2021 tarihinde 2022 Temsilciliğimizde üyelerimiz ile toplantı yapılıp,  
Üyelerimizin  haklarını korumak için ilgili pankart Bartın İMO Temsilcilik binamıza 
astık.

14  Aralık  2021 tarihinde  özel  sektör ve  serbest  çalışan  inşaat mühendisleri ile 
17.00 -19.00 saatleri arasında Bartın Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 
güncel konular ile ilgili toplantı yapılmıştır.
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İMO BOLU TEMSİLCİLİĞİ
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB  İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube’ye bağlı olarak çalışan Tem-
silciliğimiz 24. Dönem Yönetim Kurulumuzun bilgileri dahilinde çalışmalarımızı 
yürütmekteyiz.

Oda yönetim kadromuz;  

Temsilci Nazmi Uçar, üyeler ise Atilla Uçar, Fırat Çıngı, Enis Ege ve Mümtaz Yüce 
Yanık’tan oluşmaktadır.

•	 Yönetim Kurulu resmi olarak ayda bir toplanarak işlemleri takip etmekte, 
belirli zamanlarda resmi kuruluşlar ve yapı denetim kuruluşlarında çalışan 
meslektaşlarımızla toplantılar düzenleyip, güncel sorunlar tartışılmaktadır. 
Sivil toplum örgütleriyle müşterek sorunlarda birlikte hareket etmekte, mes-
lek odaları temsilcileri ile genel toplantılar düzenleyerek meslek sorunlarına 
çözümler aranmakta, basınla yakın ilişkiler içinde bulunmaktayız.

•	 Şubemizce tertiplenen meslek içi eğitim programları ve seminerlere meslek-
taşlarımızın katılımı sağlanmakta, Ankara Şube ve diğer İl Temsilciliklerinde-
ki etkinliklere ve toplantılara katılım sağlanmaktadır.

•	 Halen Bolu Temsilcilik kadrosunda görevli bir büro elemanı çalıştırılmakta 
olup meslektaşlarımıza sürekli ve düzenli bir hizmet verilmesi sağlanmak-
tadır.

•	 Bolu Belediyesi,  TMMOB ye bağlı meslek odaları ile işbirliğine giderek ve 
görüşmeler sonunda, meslek odalarıyla Bolu Belediyesi arasında Ortak 
Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği protokolü imzalandı ve bundan 
sonra Belediye ve diğer meslek odalarıyla beraber işbirliği içinde olunması 
gerektiği kararı alındı.
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•	 İMO Ankara Şubesi Şube’den İnş. Müh. Murat Karacaoğlu ve Mehmet Gökçe 
tarafından  BTSO ‘nun seminer salonunda verilen 3 günlük EKB Uzmanlığı 
Eğitimi kursuna  üyelerimiz, diğer il temsilcilik üyeleri ve TMMOB ye bağlı 
diğer odalardan 35 kişilik bir katılım sağlanmış 
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•	 Bolu Çimento Fabrikasının kapasite artış projesi ile ilgili olarak hazırladığı 
ÇED raporuna İKK olarak tepki gösterilip basın açıklamalarında bulunulmuş 
ve raporun onaylanması halinde yasal yollara başvurulacağı açıklanmıştır.
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•	 17 Ağustos Depremi Yıldönümü ile ilgili Bolu İKK olarak basın açıklaması 
yapılmıştır. 

•	 Bolu Kent Konseyi ve Temsilciliğimiz ortak çalışması olan 1999 Bolu, Düzce 
Depreminin 22. yıldönümü nedeniyle Deprem Fotoğrafları sergisi Kent Mey-
danında düzenlenmiş olup sergi 2 gün halka açık tutulmuştur.
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•	 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yerel düzey hasar tes-
pit hizmet grubu  planında görev alması için ekip oluşturulmuştur.

•	 Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi , Şantiye Şefliği, Mühendis Asgari Ücreti, 
Kamuda İsdihdam, Kamuda İhalelerde İsdihdam,  Çalışma Koşulları” hakkın-
daki konularla ilgili kurumlarla görüşmeler sağlanmıştır.

•	 Yaşanılan İzmir  depreminden  etkilenen vatandaşlarımıza iletilecek yardım-
larla ilgili TMMOB Bolu  İl Koordinasyon Kurulu tarafından çalışmalarda üye-
lerimiz ve odamız tarafından yapılan bağışlar, malzemeler ihtiyaç sahiplerine 
teslim edilmiştir.

•	 2015 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Karayolları yol ağına 
alınan ve 2019 yılında yapımına başlanan Güney Çevre Yolunun Bolu Platfor-
mu Üyeleri , Bolu İl Koordinasyon Kurulu üyeleri tarafından yolun faydaları ve 
zararları hususunda sürekli olarak, , Köy ve Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum 
Örgütleri ve Güney Çevre Yolu’nun güzergâhında bulunan köylülerle konu 
enine boyuna tartışıldı.  Yapılan istişareler sonunda Güney Çevre Yolu’nun 
çevreye vereceği zararın büyüklüğü Karayolları Genel Müdürlüğündeki yet-
kililere iletildi ve yolun yapımının durdurulması istendi.
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Mahkemenin bilirkişi uzmanlarınca yaptığı araştırmalar sonucunda, açılan da-
vanın 13.12.2021 tarihli karar duruşmasında, Açılan bu davada, Bolu halkı haklı 
bulunarak yolun yapılmasının kamu yararı taşımadığı gerekçesi ile Güney Çevre 
Yolunun yapılmasına ilişkin alınan kararların iptaline karar verildi.
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ÇORUM TEMSİLCİLİĞİ
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

•	 23.02.2020 tarihinde İMO 24. Genel kuruluna katılım sağlandı.

•	 20.05.2020 tarihinde üyelerin uzmanlık alanlarının belirlenmesi için telefon-
la üyeler aranarak anket yapıldı.

•	 17.08.2020 tarihinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 21. yıldönümü 
sebebiyle İMO eşzamanlı basın toplantısı temsilciliğimiz toplantı salonunda 
yapıldı.

•	 04.11.2020 tarihinden İzmir depremi sonrası temsilciliğimiz toplantı salonun-
da yerel basın mensuplarıyla ba-sın açıklaması yapıldı.

•	 10.12.2020 tarihinde 2021 yılı İTB (İşyeri Tescil Belgesi) onayının yapılmaya 
başlandığı üyelere sms ile du-yuruldu.

•	 25.02.2021 tarihinde Şantiye Şefliği Kampanyası doğrultusunda basın açık-
laması yapıldı.

•	 19.05.2021 tarihinde Çorum Valiliğinin düzenlemiş olduğu 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bay-ramı etkinliğine Çorum Temsilciliği Yönetim Ku-
rulu olarak katılım kararı alındı.

•	 02.07.2021 tarihinde Çorum Esnaf Ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanlığına 
seçilen Vedat Canbek maka-mında ziyaret edildi.

•	 17.08.2021 tarihinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 22. Yıldönümü 
sebebiyle İMO eşzamanlı basın toplantısı yapıldı.

•	 30.08.2021 tarihinde Çorum Valiliği tarafından düzenlenen Zafer Bayramı 
resepsiyonuna Çorum Temsilciliği Yönetim Kurulu olarak katılım kararı alındı.

•	 15.09.2021 tarihinde Temsilcilik Yönetim Kurulu ve Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Orhan Şenol ve Proje Sorumlusu Ozan Yılmaz’ın katı-
lımları ile temsilcilik binamızın mimari ve statik projelerle yapı envanterinin 
deprem dayanımları incelendi.

•	 29.10.2021 tarihinde Çorum Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Resepsi-
yonuna Çorum Temsilciliği Yö-netim Kurulu olarak katılım kararı alındı.

•	 10.11.2021 tarihinde Çorum Valiliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Programına Çorum Temsilciliği Yönetim Kurulu olarak katılım kararı 
alındı.

•	 06.12.2021 tarihinde 2022 yılı İTB (işyeri tescil belgesi) onayının yapılmaya 
başlandığı üyelere sms ile duyu-ruldu.

•	 05.01.2021 tarihinde 2018-2019-2020-2021 yılında meslekte 25. 40. Ve 50. 
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yılını dolduran üyelere plaket töreni ve gala yemeği düzenlendi.

•	 11.01.2021 tarihinde TSO organizasyonu ile “Zemin Etüt Raporlarındaki Ze-
min İyileştirme Yöntemleri” ko-nulu toplantı saat ve tarihi üyelere sms yoluy-
la duyurusu yapıldı temsilci yardımcısı Hakan Duman katıldı.

•	 Meslektaşlarımızın çeşitli zamanlarda ofislerine ziyaretlerde bulunuldu. 

•	 Özel günlerinde bizleri de davet eden üyelerimizin özel günlerine katılarak 
onların mutluluklarına ortak ol-duk.

•	 Şubat 2022 tarihinde yapılacak olan 25. Olağan Genel Kurul Seçimleri için 
meslektaşlarla görüşmeler yapılmaktadır.
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KARABÜK TEMSİLCİLİĞİ
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

•	 23.02.2020 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Şube seçimlerinin üyelere 
duyurusu yapıldı. Temsilciliğimiz tarafından araç kiralanarak seçime üyelerin 
katılımı sağlandı.

•	 Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar günü se-
bebiyle “3. Karma Resim ve El Sanatları Sergisi”ni üyelere duyurusu yapıldı.

•	 Ankara Şubesi tarafından düzenlenen, Ankara Fizik Mühendisleri Odası tara-
fından yapılması düşünülen 31 Ağustos-09 Eylül 2020 tarihleri arasında “D1 
Temel Bina Akustiği” kursunu üyelere duyurusu yapıldı.

•	 07.10.2020 tarihinde “4. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu Bildiriler Kita-
bı” adlı kitabın duyurusu yapıldı.

•	 08.10.2020 tarihinde 2021 yılı Tercüman Bilirkişilik başvuruları için üyelere 
duyurusu yapıldı.

•	 17.12.2020 tarihinde 2021 yılı İTB (İşyeri Tescil Belgesi) onayının yapılmaya 
başlandığı üyelere duyuruldu.

•	 22.12.2020 tarihinde Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Deprem Sonrası 
Mühendislerin Hukuki Sorumlulukları” hakkındaki söyleşi İMO Ankara Şube 
YouTube kanalından ve zoom uygulaması üzerinden yapılan canlı yayının 
duyurusu yapıldı.

•	 01.02.2021 tarihinde T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021 yılı 
içerisinde gruplar halinde “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Ra-
por Formatı” ile ilgili eğitimi üyelere duyruldu.

•	 03.08.2021 tarihinde Ankara Şube’den  gelen “7326 Sayılı Kanun Gereği Tah-
sil Edilen Üye Aidatları Hk.” yazı gereği üyelerimize aidat yapılandırılması 
hakkında duyuru yapıldı.

•	 17 Ağustos 2021 tarihinde “17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22 yıldönümü” 
sebebiyle Temsilciliğimizde basın açıklaması yapıldı.

•	 18.08.2021 tarihinde Ankara Şube Yöneticileri ve uzmanlardan oluşan bir he-
yet ile Kastamonu ili Küre, Abana ve Bozkurt ilçelerinin afet bölgesini yerin-
de incelemek için Temsilciliğimizden Temsilci Yrd. Ali Osman Ünal katıldı.

•	 16 Eylül 2021 tarihinde Temsilcilik Yönetim Kurulu, Ankara Şubesi Sayman 
Üyesi Orhan Şenol ve Proje Sorumlusu Ozan Yılmaz’ın katılımlarıyla Tem-
silcilik binamızın mimari ve statik projelerle yapı envanterinin deprem daya-
nımları incelendi.

•	 13.10.2021 tarihinde 2022 yılı Tercüman Bilirkişilik başvuruları için üyelere du-
yuru yapıldı.

•	 Fırat Üniversitesi tarafından Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde “Python ile 
Yapay Zeka ve Uygulamaları Eğitimi”nin üyelere duyurusu yapıldı.

•	 2022 yılı ajanda basımı için Temsilci Satılmış Sarıcı ve Temsilci Yrd. H. Nafiz 
Bayramgil’in reklam çalışması kapsamında ilimizde reklam verebilecek fir-
malarla görüşüldü.

•	 13.12.2021 taihinde 2022 yılı İTB (İşyeri Tescil Belgesi) onayının yapılmaya 
başlandığı üyelere duyuruldu.
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KASTAMONU TEMSİLCİLİĞİ
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

24. dönem İnşaat Mühendisleri Odası Kastamonu Temsilcilik yönetimi olarak bir 
çalışma dönemini daha geride bıraktık. 2020-2021 yıllarını kapsayan çalışma dö-
neminde özellikle meslek etiği ve İnşaat Mühendisliğinin gerektirdikleri doğrul-
tusunda meslektaşlarımıza hizmet vererek çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştir-
meye çalıştık.

Bu zaman zarfında 2020–2022 dönemi içerisinde;

1. Halen Kastamonu Temsilcilik kadrosunda görevli bir büro elemanı çalış-
tırılmakta olup meslektaşlarımıza sürekli ve düzenli bir hizmet verilmesi 
sağlanmaktadır.

1- Temsilciliğimize gelen Mail-i İndiham raporları, teknik raporlar talebi için 
bilirkişi görevlendirilerek taşınmazın bulunduğu adrese gidilerek ön in-
celeme ve araştırma yapılarak raporlar düzenlenmiştir.

2- Temsilciliğimiz tarafından meslek içi eğitim kursları kapsamında 05-06-
07 Şubat 2020 tarihlerinde “Enerji Kimlik Belgesi” uzmanlığı eğitimi dü-
zenlenmiştir. 

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirleri genelgesi ve Aile Ça-
lışma Sosyal Hizmetleri Bakanlığı’nın şantiyelerde alınacak yeni korona-
virüs tedbirlerinin ilimiz genelinde faaliyetine devam eden şantiyelerde 
denetimlerin yapılması için il-ilçe belediyeler ve kaymakamlıklara konu 
ile ilgili yazı gönderilmiştir.

4- Yapım işinin gerektirdiği ve imalatın niteliğine uygun meslek grubundan 
bulundurulması gereken şantiye şeflikleri ile ilgili genelgeler il/ilçe be-
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lediyelere, yapı denetim kuruluşlarına ve ilgili kurumlara gönderilmiştir. 

5- “Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi, Şantiye Şefliği, Mühendis Asgari Üc-
reti, Kamuda İstihdam, Kamu İhalelerinde İstihdam, Çalışma Koşulları” 
hakkında ilgili kurumlara yazılar gönderilmiştir.

6- İMO Afet Hazırlık Müdahale Kurulunca Gerçekleştirilen Örgüt Eğitim 
Programına ve Hasar Tespit Eğitim Programına Temsilcilik Yönetim Ku-
rulumuzdan katılım sağlanmıştır.

7- Temsilciliğimize 2020–2021 dönemleri içerisinde günlük faaliyetlerinden 
olan oda üyelik işlemleri, öğrenci üye kaydı, oda kayıt belgesi düzen-
lenmesi, İTB-SİM ve LPG belgeleri başvuruları, 2020-2021 yılı onayları 
üyelerimizin mağduriyetlerine neden olunmaması için zamanında ve 
düzenli olarak gerçekleştirilmiştir.

8- 2018 yılı Deprem Yönetmeliği Uygulaması ile ilgili üyelerimizle toplantı 
yapıldı.

9- Kastamonu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü/nün İRAP çalışma-
ları kapsamında yapılan çalıştaya Temsilcilik Kurulu üyelerimizden gö-
revlendirme yapılmıştır.
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10- Kastamonu Merkez’de 12 Şubat 2021 tarihinde saat 06.37’de 4,5 büyük-
lüğünde meydana gelen deprem ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır.

11- İlimizde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Şube 
ve Merkezden gelen teknik heyetlere temsilcilik olarak eşlik edilmiştir. 
Şenpazar ilçemizle ilgili inceleme raporu düzenlenmiştir.

12- Ankara Şubemizin Temsilciliklerin Bulunduğu Binalara dair Yapı Envan-
teri oluşturulması kapsamında teknik ve genel nezaket ziyareti.
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13- İMO Ankara Şubesi Kastamonu Temsilciliği ve Fizik Mühendisleri Odası 
tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Ocak- 18 Ocak 2022 
tarihlerinde Kastamonu’da 72 saat olarak D-1 Temel Bina Akustiği kursu 
programı düzenlenmiştir.

14- Aylık Temsilcilik Yönetim Kurulu toplanarak Temsilciliğin güncel sorunla-
rı değerlendirilerek gerekli kararlar düzenli olarak alınmıştır.
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15- TMMOB tarafından düzenlenen “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza 
Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz” kampanyası kapsamında 
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın “ek gösterge” taleplerine ilişkin afi-
şin Temsilciliğimiz hinterlandında bulunan Belediyeler ve Kamu Kurum-
larının duyuru panolarında ilan edilmiştir.

16- İMO Ankara Şubemizin bastıracağı 2022 yılı ajandaları için Temsilciliği-
mizce reklam çalışması yapılmış ve firmalardan reklam alınmıştır. 

17- Üyelerden, Şubeden ve yerel yönetimden gelen yazılar değerlendirilmiş 
ve gerekli cevaplar verilmiştir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube’sine bağlı olarak faaliyetleri-
ni sürdüren Temsilciliğimiz önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de yetki, 
görev ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak, bir sivil toplum örgütü olarak görevini 
yerine getirmeye devam edecektir.
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İMO KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ 
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Covid-19 salgını nedeniyle eğitim, seminer yapılmamış ve yapılan toplantılar kı-
sıtlı olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler aşağıda belirtilmiştir.

•	 18.08.2021 tarihinde Marmara Depreminin 22. yılı ile ilgili bugüne kadar ge-
çen sürede yapılanlar ve yapılmayanlarla ilgili basın açıklaması gerçekleşti-
rilmiştir.

•	 22.02.2021 tarihinde Genel Merkez tarafından başlatılan “Şantiye Şefliği 
Kampanyası” hakkında üyelerimize duyuru yapılmış ve basın açıklaması 
gerçekleştirilmiştir.

•	 18.12.2021 tarihinde meslekte 25, 40. ve 50. yıllarını dolduran üyelerimize 
kahvaltı düzenlenmiş ve plaket töreni gerçekleştirilmiştir.

•	 26.12.2021 tarihinde genç-İMO öğrencileri ile tanışma kahvaltısı düzenlen-
miştir.

•	 20.12.2021 Meslekte 25. ve 40. yılını dolduran üyelerimize kahvaltı ve plaket 
töreni gerçekleştirilmiştir.
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KDZ. EREĞLİ TEMSİLCİLİĞİ
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

1. 3- 4 Şubat 2020 Tarihinde TMMOB Ankara Şube Bolu Temsilciliğinde 
düzenlenecek olan Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi’nin üyeleri-
mize duyuruldu ve katılım sağlandı. (13.01.2020)

2. 23.02.2020 tarihinde yapılacak olan İMO Ankara Şube’nin 24. Dönem 
Seçimlerine üyelerle birlikte katılındı Keskin Tur’dan 1.750,00 (BİNYE-
DİYÜZELLİ) TL’ye araç kiralandı. kahvaltı organizasyonu için Berceste 
ile yemek organizasyonu için HSB restoran ile fatura karşılığı anlaşıldı 
yapılan masraflar odamız  tarafından karşılandı. (11.02.2020)

3. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 3. Madde, Şantiye Şefliği Yönet-
meliği 4 ve 6. madde, 24.04.2019 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
genelgesi 5. maddede belirtilen yapım işinin gerektirdiği ve imalatın 
niteliğine uygun meslek grubundan bulundurulması gereken Şantiye 
Şeflikleri ile ilgili genelge ve yine konu ile ilgili Kayseri 2. İdare Mah-
kemesinin kararının İl ve İlçe Belediyeleri, ilgili kurumlara gönderildi. 
(11.05.2020)

4. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 3. Madde, Şantiye Şefliği Yönet-
meliği 4 ve 6. madde, 24.04.2019 tarihli Çevre ve şehircilik Bakanlığı 
genelgesi 5. maddede belirtilen yapım işinin gerektirdiği ve imalatın ni-
teliğine uygun meslek grubundan bulundurulması gereken şantiye şef-
likleri ile ilgili genelge ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 01 Ağus-
tos 2013 tarihli İTB ve Sim  belgeleri konusundaki yazıları Yapı Denetim 
Kuruluşlarına gönderildi. (11.05.2020)

5. Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı 
ile talep edilen ‘yer altı otoparkıyla bağlantılı yer altı çarşısı avan ve 
uygulama mimari projesi yapılması işi’ 400 m2 lik yapının  Avan ve Uy-
gulama projeleri, Teknik şartname, Metraj ve Analizinin hazırlanma  be-
deli için TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 2020 yılı hesap tablosundan 
faydalanarak hesapları yapıldı. İlgili belediyeye yazılı olarak bilgi verildi. 
(05.08.2020)

6. TMMOB İnaşat Mühendisleri Odası Kdz. Ereği temsilci Halil Bakar “17 
Ağustos 1999 Gölcük merkezli depremin 21. yılında yapı stoku güven-
li mi? Değişen bir şey var mı? Depremlerde ortaya çıkan can ve mal 
kayıpları kadere bağlanamaz” basın açıklaması basına gönderildi. 
(17.08.2020)

7. İTB ve SİM belgesi onayı yaptıran üyelerimizin isim listesi her ay dü-
zenli olarak KDZ. Ereğli Belediyesi - Alaplı Belediyesi- Gülüç Belediyesi 
- Ormanlı Belediyesi- Gümeli Belediyesi- Kandilli Belediyesi- Kdz. Ereğli 
Organize Sanayi Müdürlüğü- Alaplı Organize  Sanayi Müdürlüğü ‘ne bil-
dirildi. (11.01.2021)
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8. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından Şube yürütücülüğünde  
“Enerji Kimlik  Belgesi Uzmanı Eğitimleri” çevrimiçi olarak düzenlene-
ceği üyelerimize duyuruldu, eğitim katılımcılarının başvuru formları ve 
belgeleri temsilcilik olarak teslim alınarak İMO Ankara Şube’ye gönde-
rildi (11.02.2021)

9. 04.02.2021 tarih ve 06.01099 sayı ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şube’den gelen “Afet Hazırlık Toplanma Alanları hk.” yazı ile ilgili 
çalışma yapıldı. İMO Ankara Şubeye çalışmalar gönderildi. (11.02.2021)

10. 12.03.2021 tarih ve OB.631 sayı ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Ankara Şube’den gelen “Şantiye Şefliği Kampanyası Kapsamında Ha-
zırlanan Yazı ve Eklerinin” T.C. Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığı’na, T.C. 
Alaplı Belediye Başkanlığı’na, T.C. Kandilli Belediye Başkanlığı’na, T.C. 
Gülüç Belediye Başkanlığı’na, T.C. Gümeli Belediye Başkanlığı’na, T.C. 
Ormanlı Belediye Başkanlığı’na, Alaplı Organize Sanayi Bölge Müdür-
lüğü’ne, Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne gönderildi. 
(16.03.2021)

11. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Kdz. Ereğli Temsilciliği 
olarak “Her Şantiyede Bir Şef! Bir Şantiyede Bir Şef!” pankartı yaptırıla-
rak  temsilciliğimize asıldı ve  basın açıklaması olarak basına gönderildi. 
(25.02.2021)

12. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Kdz. Ereğli Temsilcisi 
Halil Bakar “Denize Cami” yapımı konusundaki görüşleri basın açıkla-
ması olarak basına gönderildi.(13.07.2021)

13. Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı 
ile talep edilen eski Göztepe köprüsünün yıkılarak yerine yapılması dü-
şünülen “Köprülü Otopark” uygulama projesine ait statik proje  bedeli-
nin yaklaşık maliyeti TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 2021 yılı hesap 
tablosundan faydalanarak hesapları yapıldı. İlgili belediyeye yazılı ola-
rak bilgi verildi (17.08.2021)

14. TMMOB Kdz. Ereğli İ.K.K Olarak “Emeğimize Mesleğimize haklarımıza 
sahip çıkıyor sorunlarımıza çözüm istiyoruz” kampanyası kapsamında 
pankart yaptırıldı (29.11.2021)

15. Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı 
ile talep edilen “Atatürk Bulvarı Ticari Bina’nın Uygulama Projesine ait 
Statik Projenin” proje bedelinin yaklaşık maliyeti TMMOB İnşaat Mühen-
disleri Odası 2021 yılı hesap tablosundan faydalanarak hesapları yapıldı. 
İlgili Belediyeye yazılı olarak bilgi verildi (19.01.2022)

16. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kdz. Ereğli İ.K.K Tem-
silicliği olarak “Emeğimize Mesleğimize Haklarımıza Sahip Çıkıyor So-
runlarımıza Çözüm İstiyoruz” kampanyası kapsamında basın açıklaması 
olarak basına gönderildi. (17.12.2021)
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17. Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı 
ile talep edilen “Atatürk Bulvarı Ticari Bina’nın Uygulama Projesine ait 
Statik Projenin”  proje bedelinin yaklaşık maliyeti TMMOB İnşaat Mü-
hendisleri Odası 2021 yılı hesap tablosundan faydalanarak hesapları ya-
pıldı. İlgili Belediyeye yazılı olarak bilgi verildi (19.01.2022)

18. TMMOB Kdz. Ereğli İ.K.K.Temsilciliği olarak “Sahil yolu üzerinde Bakan-
lıkça  yapılması istenilen ibadet yeri cami de duyarsız kalamayacağız” 
basın açıklaması olarak basına gönderildi. (20.01.2022)
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KIRŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube’ ye bağlı olarak çalışan temsilciliğimiz 24. 
Dönem yönetim kurulumuzun bilgileri dâhilinde çalışmalarımızı yürüttük. Ankara 
Şubeye bağlı 197, Temsilciliğimiz bünyesinde 191 İnşaat Mühendisi bulunmaktadır. 
49 Meslektaşımız serbest çalışmaktadır. 68 meslektaşımız Yapı Denetim Firmala-
rı, Belediyeler ve Resmi Kurum ve Kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

17 Ağustos Marmara Depreminin 21. yıldönümü nedeniyle Temsilci İ. Haluk Türe-
di, Temsilci Yardımcısı Ali Atik ve Temsilci Yardımcısı Oğuz Çalışkan ile 16 Ağus-
tos 2020 tarihinde basın açıklanması yapılmıştır.
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25 Şubat 2021 tarihinde İMO Şube ve Temsilciliklerde yapılan ortak basın açık-
laması doğrultusunda Temsilciliğimizde de “Şantiye Şefliği Hakkındaki basın 
açıklamasını’ Temsilci İ. Haluk Türedi, Temsilci Yardımcısı Anıl Güler ve Temsilci 
Yardımcısı Oğuz Çalışkan ile basın açıklanması yapılmıştır.

17 Ağustos Marmara Depreminin 22. yıldönümü nedeniyle Temsilci İ. Haluk TÜ-
REDİ ve Temsilci Yardımcısı Ali ATİK ile 17 Ağustos 2021 Tarihinde basın açıklan-
ması yapılmıştır.
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13 Eylül 2021 tarihinde Şubemiz 24. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Orhan 
Şenol ve İMO Ankara Şubesi Proje Sorumlusu Ozan Yılmaz temsilciliğimizi ziya-
ret etmiş, üyelerimizle görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Temsilciliğimiz Ankara Şubesinin tüm eğitim çalışmaları, panel ve söyleşilerini, 
üyelerine duyurarak katılımlarını sağlamıştır.
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İMO NEVŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ 
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

02.01.2020 Tarihinde Temsilciliğimiz de İMO Ankara Şubesi’nden gelen hocalar 
tarafında üyelerimize EKB eğitimi verilmiştir. 23.02.2020 tarihinde İMO Ankara 
şubenin seçimine katılım sağlanmıştır. 01.07.2020 tarihinde yeni yönetim kurul 
ataması yapılmıştır.

Kontrollü sosyal hayat döneminde korovirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak 
sürdürülmesi için mevcut tedbirlere riayet edilerek Ramazan bayramı ve kurban 
bayramlarında valiliğin bayramlaşmasına katılınmış, daha sonra Temsilcilik bina-
sında üyelerimiz ile bayramlaşmalar yapılmıştır.

Gerek 2020 yılı gerek 2021 yıllarında Nevşehir valiliği tarafından İRAP çalışmala-
rına Temsilci Yardımcımız Fatih İlalan katılım sağlanmıştır. İRAP çalışmaları kap-
samında Temsilci yardımcımız 14.04.2021 – 15.04.2021 tarihlerinde Nevşehir vali-
liğinin Toplantı salonunda yapılan toplantıya Temsilcimiz Fatih Okur ve Temsilci 
Yardımcımız Fatih İlalan katılmıştır.

2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Yılı kapsamında 16-22 Ağustos tarihleri arasın-
da bir hafta süren etkinliklere Kontrollü Sosyal Hayat Döneminde Koronavirüs 
salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülmesi için mevcut tedbirlere riayet 
edilerek sadece İMO Nevşehir Temsilcisi ve Çalışanı katılmıştır.

14.09.2021 tarihinde İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Orhan 
Şenol ve İMO Ankara Şubesi Proje Sorumlusu Ozan Yılmaz Temsilciliğimizi zi-
yaret etmişlerdir.

02.11.2021 Tarihinde Temsilcimiz Fatih Okur’un istifasından dolayı Yeni Temsilci-
miz Ahmet Divan atanmıştır. 09.012.2021 Tarihinde Temsilci Yardımcımız Hakan 
Atılgan’ın istifasından boşalan Kurula Yıldız Yazıcı atanmıştır. 
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İMO SİVAS TEMSİLCİLİĞİ 
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

TMMOB İMO Ankara Şube’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Sivas Temsilciliği 
olarak görev aldığımızdan itibaren bugüne kadar meslek odası olarak yapmak-
la yükümlü olduğumuz rutin çalışmaların dışında yapmış olduğumuz faaliyetler 
aşağıda belirtilmiştir.

•	 22.02.2020 - 23.02.2020 Tarihlerinde Ankara Şube’de yapılan şube seçimleri 
için katılım sağlanmıştır.

•	 06.02.2020 Tarihinde Sivas Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Valilik ile 
ortaklaşa yapılacak olan toplantıya yönetim kurulu olarak katılım sağlandı. 

•	 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 22 Temmuz Çarşamba günü yapılan 
“Başkanlar Kurulu’’ programına yönetim kurulu olarak katılım sağlandı.

•	 İlimizde COVİD 19 vakalarının artması nedeniyle üye işlemlerinin online yapıl-
ması konusuna hassasiyet gösterilmesine ilişkin üye bilgilendirmeleri yapıldı.

•	 2 - 6 Eylül 2020 tarihleri arasında ilimizde kutlanan “4 Eylül Sivas Kongre-
si’nin 101. Yıldönümü Etkinlikleri’ne” odamızı temsilen yönetim kurulu olarak 
katılım sağlandı. 

•	 Üyelerimiz tarafından üstlenilen şantiye şefliklerinde  belediye kaydı yapıl-
ması amacıyla bir defaya mahsus alınan genel oda kayıt belgesi yerine her 
şantiye şefliği için ayrı belge istenilmesi konusu Sivas Belediyesi İmar Mü-
dürlüğü ile görüşüldü.

•	 İnşaat Mühendisleri Platformu Sivas Topluluğu ile Kamu Personeli Alımların-
da İnşaat Mühendisliği kontenjanlarının arttırılması ve mesleki diğer sorun-
larının görüşülmesi için yeni mezun inşaat mühendisleri ile toplantı yapıldı.

•	 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan ‘’Zemin ve Temel Etüdü 
Uygulama Esasları ve Rapor Formatı’’ ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından düzenlenen eğitim üyelerimize duyurularak katılmaları sağlandı.

•	 Sivas Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen 12 Mart İs-
tiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programına yönetim 
kurulu olarak katılım sağlandı.

•	 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Geleceğe Hızlı Yolcu-
luk - Hızlı Tren” konulu çalıştaya yönetim kurulu olarak katılım sağlandı.

•	 İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğü talebi doğrultusunda temsilciliğimiz hizmet 
bürosunda üyelerimiz ve AFAD heyeti ile afet öncesi yapılması gerekenler 
hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

•	 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivas Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 
Mimar, Mühendis ve Müteahhitleri kapsayan İnşaat Sektörü çalışanları danış-
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ma toplantısına yönetim kurulu olarak katılım sağlandı.

•	 Sivas İş Geliştirme Merkezi, yönetim kurulumuz ve yapı denetimlerle temsil-
ciliğimizde toplantı yapıldı.

•	 Sivas Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine Temsilci yönetim 
kurulu olarak katılım sağlandı.

•	 İMO Ankara Şube›nin 15.10.2021 sayı ve 06.10645 sayılı yazısı gereği 2022 
Ajandasında ilimizde reklam verebilecek firmalar ile görüşülmeler sağlandı.

•	 İlimizde düzenlenen yapı ruhsatlarının ve yapı kullanma izin belgelerinin 
Temsilciliğimize gönderilmesi ve yeni ruhsat alacak üyelerimizin aktif İşye-
ri Tescil Belgesi şartı aranması konularını görüşmek üzere Sivas Belediyesi 
İmar Müdürlüğü ile toplantı yapıldı.

İMO YOZGAT TEMSİLCİLİĞİ 
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Faliyet Adı Yeri Tarihi

Mühendislerin; Asgari Ücretleri, Kamuda 
İstihtam, Çalışma Koşulları Hakında Yönetim 
Kurulu Toplantı Yapıp Gerekli Kurumlara Yazılar 
Gönderildi.

Temsilcilik 20.08.2020

Şantiye Şefliği Yapan Üyelerimizin Sigortalarının 
Kontrolüne İlişkin Gerekli Uygulamaların 
Yapılması İçin SGK İl Müdürlüğüne Yazı 
Gönderildi.

Temsilcilik 16.10.2020

Bir Şantiyede Bir Şantiye Şefi Hakkında Yazı ve 
Hazırlanan Taslak Resmi Kurumlara Ve Millet 
Vekillerine Gönderildi

Temsilcilik 17.03.2021
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İMO ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİ
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

23.02.2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen seçimlere giden meslektaşlarımıza 
seçim sonu dönüş yolu güzergah üstünde yemek verildi.

17.08.2021 Günü 17 Ağustos Marmara Depremi yıldönümü sebebi ile basın top-
lantısı yapıldı.
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