
Eylül 2020 1 • TMMOB İMO 47. Olağan Genel 
Kurulu Tamamlandı. ...............1’de

• İMO 47. Dönem Yönetim Kurulu İlk 
Toplantısını Yaptı...................8 ‘de 
 

• İMO’yu İnstagram 
Hesaplarımızdanda Takip 
Edebilirsiniz...........................11’de

TMMOBİNŞAATMÜHENDİSLERİODASIYAYINORGANIDIR

sayı 342 / eylül 2020

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 ve Jale 
Alel, yazman üyeliklere de Buket Çelik ve Ezgi 
Çimen seçildi.
 
Gündemin onaylanmasının ardından Oda Baş-
kanı Cemal Gökçe Genel Kurulun açılış konuş-
masını yaptı. Genel Kurula TMMOB Başkanı 
Emin Koramaz, KTMMOB Başkanı Seran Aysal, 
KTMMOB ve İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu`-
nun gönderdiği mesajlar okundu.
 
Divan`a sunulan önergeleri görüşmek üzere; 
Yönetmelikler Komisyonuna; Sinem Kolgu, 
Mehmet Gökçe, Sevdet Acar, Aynur Gündoğ-
du, Harun Özüdoğru, Örgütlenme Komisyo-

nuna; Gülsüm Sönmez, Evren Korkmaz, Roni 
Sarıyıldız, Mahir Kaygusuz, Umut Yılmaz De-
veci, Bütçe Komisyonuna; Emine Fusun Sümer, 
Mazlum Sevincek, Tolga Oktay Gül, İsmail Şe-
ker, Özgür Topçu, Ana Sorunlar Komisyonuna; 
Ahmet Berdan Dinçyürek, Özer Akkuş, Özer Or, 
Hürriyet Bayır, M. Ejder Akçan, Rahmi Alper se-
çildi.
 
Komisyonların seçiminden sonra İMO Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya`nın Çalışma Rapo-
runu, İMO Sayman Üyesi Bülent Erkul`un Mali 
Raporu ve Denetleme Kurulu Başkanı Kemal 
Şeyhmus Karahan`ın Denetleme Kurulu Rapo-
runu sunmasıyla devam etti.
 
Sunumların ardından delegeler söz alarak gö-
rüş ve düşüncelerini ifade ettiler. Daha sonra 
46. Dönem Yönetim Kurulu oy birliği ile aklan-
dı.

Genel Kurul tarafından çalışma komisyon ra-
porları ile 47. Dönem bütçe önerilerinin gö-
rüşülüp karara bağlanmasının ardından Oda 
Kurulları için adaylar tespit edilip tutanağa 
bağlanarak ilan edildi.
Genel Kurul tarafından oluşturulan heyet Anıt-
kabir`i ziyaret ederek Odamız adına resmi tö-
ren düzenlendi.
 
20 Eylül 2020 Pazar günü, 47. Dönem Yönetim 
Kurulu ve ilgili organların seçimleri gerçekleş-
tirildi.  Seçimlerin sonucunda Oda Yönetim Ku-
rulu üyeliklerine Taner Yüzgeç, Jale Alel, Sıdıka 
Gülsun Parlar, Selim Tulumtaş, Özer Akkuş, Le-
vent Darı, Veysel Özkan seçildi.

İnşaat Mühendisleri Odası  
47. Olağan Genel Kurulu 
Tamamlandı
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Değerli Meslektaşlarım,
Bugün Oda`mızın 47. Dönem Genel Kurulunu 
yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Örgüt içi de-
mokrasimiz ve dayanışma duygularımızı daha da 
geliştirmenin yollarını arayacağız.
 
Meslektaşlarımız ve Odamız için yeni bir dönem 
başlayacak. Önümüzde bulunan sorunlar yeter-
sizmiş gibi, bu sorunlara bir de sağlık sorunu ek-
lendi. 3-4-5 Nisan tarihlerinde yapacağımız Genel 
Kurulumuzu 6 ay gecikmeyle yapıyoruz. Özel ola-
rak inşaat mühendislerinin, genel olarak da tüm 
teknik gücümüzün sorunlarını tartışacağız.
 
Ekonomik krizi, işsizliği ve yoksulluğu tartışacağız. 
Yaşamımızı anlamlı kılması gereken demokrasiyi, 
demokratik katılımı ve barış içinde bir arada yaşa-
mayı konuşacağız. İnşaat mühendisliği hizmetleri-
ni, eğitimini, yolları, köprüleri, depremi, su taşkın-
larını, kentlerimizi ve yapılan yatırımların amaca 
uygun olup olmadığını tartışacağız. Bizler, bilimin 
gücünü aklıyla birleştirerek tekniğin en iyi şekilde 
kullanılmasını sağlayan insanlarız. Meslek alanı-
mızdaki uzmanlaşma ve yetkinleşme konuları da 
önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Mesleki bir 
yetkinlik, etik bir anlayış, geniş bir iş birliği içeri-
sinde bir bilen olarak davranmak durumundayız.
 
Dünya Sağlık Örgütü 12 Mart 2020 tarihinde, 
Covid-19 hastalığını "salgın" olarak ilan etti. Tüm 
dünyada ve ülkemizde alınan önlemlerle salgının 
kontrol altında tutulabileceği düşünüldü. Ne yazık 
ki bu önlemler yeterli olmadığı gibi kısa da sürdü. 
Üstelik umreden gelenlerin ülkemize yayılmaları 
ve gerekli karantina koşullarının sağlanamaması 
nedeniyle de hastalık giderek arttı. Ayasofya`nın 
açılışı nedeniyle binlerce insanın İstanbul`a gele-
rek yakın temasta bulunmaları, Giresun sel afeti 
nedeniyle toplanan insanlara çay atılması bulaşıyı 
oldukça artırdı. Ayrıca turizm ve bayram nedeniy-
le ortaya çıkan hareketlilik Koronavirüsünün daha 
da artmasına neden oldu. AVM`lerin, restoran, 
kuaför ve benzeri hizmet alanlarının kontrolsüz 
ve denetimsiz bir şekilde açılması, inşaat şanti-
yeleri ve fabrikalarda sağlıksız koşullarda yapılan 
çalışmalar hastalığın yayılması için tuz biber oldu. 
Özellikle, büyük kentlerde mesai saatlerinin fark-
lılaştırılmaması, çalışmak zorunda olan birçok in-
sanımızın toplu taşıma kullanmaları da virüsün 
yayılmasını kolaylaştırdı.
 
Başta Tabipler Odası olmak üzere birçok bilim 
insanının bilgiye ve deneyime dayalı önerileri ve 
dayanışma istekleri yönetim tarafından sıcak kar-
şılanmamış, hastalık kontrol edilemez bir duruma 
gelmiştir. Üstelik her gün birkaç sağlık emekçisi 
yaşamını yitiriyor. Yoğun çalışma koşulları nede-
niyle sorunları giderek artıyor. Sağlık hizmetleri-
nin özelleştirilmesi ve birçok kamu hastanesinin 
kapatılması nedeniyle salgınla baş etmek giderek 
zorlaşıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 
hasta sayısı ve ölüm olaylarının gerçeği yansıtma-
dığı, Tabipler Odası tarafından sürekli olarak tek-
rarlanıp önerilerde bulunuluyor. Sağlık ve salgın 

afetinin bilgi liya-
kat ve dayanışma 
ekseninde kont-
rol altına alınıp 
çözülebileceğine 
vurgu yapılıyor. 
Zaman Tabipler 
Odasını haklı çıka-
rıyor. Fakat salgın 
kontrolden çıkmış 
durumda. Buna 
rağmen Tabipler 
Odası eleştiriliyor, 
gereği yapılsın de-
niyor!
 
Bu koşullar altın-
da Genel Kurulu-
muzu yapıyoruz. 
Gerekli önlemlerin 
olabildiğince alın-
dığını düşünüyoruz. Ankara`ya geliş ve gidişleri-
nizde de bir sorunla karşılaşmamanız en büyük 
dileğimizdir. Buradan sağlıklı dönmeniz son dere-
ce önemli ve değerlidir.
 
Sevgili Meslektaşlarım,
Bugün 19 Eylül. Bundan 41 yıl önce, 19 Eylül 1979 
tarihinde Türkiye`nin 55 farklı ilinde, TMMOB`nin 
çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleş-
tirilmişti. Ekonomik ve demokratik taleplerle ilgi-
li olarak eylem çağrısı yapılmış, bu çağrıya diğer 
teknik eleman ve emekçiler de destek vermişti. Bu 
eylem, maden ocaklarından enerji santrallerine, 
fabrikalardan şantiyelere, limanlardan üniversite-
lere kadar yayılmıştır. 19 Eylül tarihi, ülkemiz için 
düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına 
vardığı tarihtir. Ben de İnşaat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olarak, ha-
zırlanan bildiriyi sabahleyin İstanbul İller Banka-
sı`nda, öğleden sonra da İstanbul Sular İdaresinde 
okumuş ve konuşmuş olanın onurunu taşıyorum. 
Bugün, benim için de anlamlı bir gündür. 19 Eylül, 
"TMMOB, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Da-
yanışma Günü" olarak kutlanmaktadır. 46. Dönem 
Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın daya-
nışma gününü kutluyoruz.
 
Meslek Odaları ve Odamız yapılan yönetmelik 
değişiklikleriyle yetkisizleştirilip etkisizleştirilmiş-
tir. LİYAKAT sistemi tümüyle ortadan kalkmış, işe 
göre insan yerine insana göre iş ilişkisi bir sistem 
haline gelmiştir. Özelleştirme uygulamaları ve 
neoliberal ekonomik programlarla sosyal devlet 
anlayışı terk edilmiştir. Bu nedenle teknik eleman-
ların ekonomik ve sosyal durumları  daha da sıkın-
tıya girmiştir. Kamusal yarar anlayışı göz ardı edil-
miş, rant hırsı bilim ve tekniğin önüne geçmiştir. 
Yargı kararlarına rağmen mühendislik hizmetleri 
birer formaliteye dönüştürülmüştür. Mühendislik 
ve toplumsal yaşamda adalet duygusunun orta-
dan kalkması, çalışanların işlerine motive olma-
larını engellemektedir. Ekonomik kriz nedeniyle 

yatırımlar durmuş, genç meslektaşlarımız büyük 
oranda işsiz kalmışlardır.
 
Ülkemizin kötü yönetilmesi ve KÖİ projeleri ekono-
mik krizin önemli nedenlerinden biridir. Demok-
ratik yapımız sadece gelirlerin nasıl kullanılacağı 
ile ilgili değil, siyasi sorumluluk açısından da bo-
zulmuştur. Çünkü KÖİ projelerinin siyasal zemin-
deki faturasını sözleşmeyi imzalayanlar değil hal-
kımız, yani bizler ödemekteyiz. Şehir hastaneleri, 
köprü, otoyol ve havalimanları başta olmak üzere 
çok sayıda proje KÖİ sözleşmeleriyle yapılmıştır. 
Bu sözleşmeler gizli tutulup açıklanmamaktadır. 
Bu projelerle ilgili şirketlere 25 yıla kadar ödeme 
taahhüdünde bulunulmaktadır. Sözleşmelerin fes 
edilmesi çok yüklü tazminatı gerektirmektedir.
 
Köprülerden geçsen de geçmesen de, uçağa bin-
sen de binmesen de, hastaneye yatsan da yatma-
san da, ilgili otoyolları kullansan da kullanmasan 
da bu paralar ödenmektedir.
 
Bugün oldukça kötüleşen sadece ekonomik ve 
sosyal koşullar değildir. Ülkemizin içinde bu-
lunduğu siyasal koşullar her geçen gün daha da 
sorunlu hale gelmiştir. 15 Temmuz sonrası ilan 
edilen Olağanüstü Hal Rejimiyle görevlerinden 
uzaklaştırılan insanlarımız halen görevlerine dö-
nememişlerdir. Örgütlü toplumsal kesimleri sus-
turmak için sürekli olarak yasalar ve kararnameler 
çıkarılmıştır.
 
Barolar yasası değiştirilmiş, Tabipler Odası, TM-
MOB yasası ve diğer Meslek Odaları Yasası değiş-
tirilmek için kenarda tutulmaktadır. Bugün; insan 
hakları, hukukun evrensel ilkeleri ve adalet talebi 
toplumun tüm kesimlerinin en büyük ihtiyacı ha-
line gelmiştir.
 
Ömrünü cemaat yapılarıyla, devlete egemen ol-
mak isteyen çetelerle mücadele ile geçiren arka-
daşlarımızla yan yana durmayı ve dayanışma için-
de bulunmayı bir görev olarak görüyoruz.
 

İMO 47. Olağan Genel Kurulunda 
Oda Başkanı Cemal Gökçe`nin Yaptığı 
Konuşma
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Yapılarımız depremi 
bile beklemeden kendi 
kendisine yıkılıyor. 
Depreme dayanıklı 
yapılar üretilmesinden 
daha çok FAY ZONLARI 
konuşuluyor. Tüm 
afetlere karşı hazırlıklıyız 
açıklamaları yapılırken, 
ÇIĞ altında kalanları 
kurtarmaya gidenler ÇIĞ 
altında kalıp yaşamlarını 
yitiriyor. Onları oraya 
gönderenler, bir klakson 
sesinin bile kar yığınını 
harekete geçireceğini 
bilmiyorlar.

Can kayıplarının 
yara sarması 
olmaz. Gerek doğa 
olaylarının gerekse 
insan ve teknolojiden 
kaynaklanan 
olayların sonuçlarıyla 
uğraşıyoruz. Doğa 
olaylarına karşı 
önceden risk giderici 
önlemler almayıp, 
afetlerle karşılaşınca 
yara sarmaya 
çalışıyoruz.

2015 yılında Gülen Cemaati darbe girişiminde 
bulunmamış gibi, bakanlıklar ve devlet kurumları 
farklı cemaat ve tarikatlar arasında bölüşülmekte-
dir. Milli eğitim programı bilim dışı bir anlayışla ye-
niden yapılandırılmaya çalışılmaktadır. Kadınların 
sosyal hayat içindeki varlığı ortadan kaldırılmak 
isteniyor. Toplumu bir arada tutmanın çimentosu 
olan laiklik ilkesi yerine mezhepçi uygulamalar 
toplumumuzu daha da ayrıştırıyor.
 
Sevgili Meslektaşlarım,
Yıllardır doğal afetlerle iç içe yaşıyoruz. Küçük bir 
doğa olayı bile büyük afetlere neden oluyor. Ya-
pılarımız depremi bile beklemeden kendi kendi-
sine yıkılıyor. Depreme dayanıklı yapılar üretilme-
sinden daha çok FAY ZONLARI konuşuluyor. Tüm 
afetlere karşı hazırlıklıyız açıklamaları yapılırken, 
ÇIĞ altında kalanları kurtarmaya gidenler ÇIĞ 
altında kalıp yaşamlarını yitiriyor. Onları oraya 
gönderenler, bir klakson sesinin bile kar yığınını 
harekete geçireceğini bilmiyorlar. Açıkçası tüm 
yaşadıklarımız ne afet öncesine, ne anına, ne de 
sonrasına hazırlıklı olunmadığını açıklıkla ortaya 
koyuyor.
 
Çorlu Tren kazasında 25, Ankara Eryaman Tren ka-
zasında 10 insanımızı kaybettik. Trafik kazalarında 
yaklaşık olarak her yıl 7000 den fazla insanımızı 
kaybediyoruz. Kartal`da kendi kendisine yıkılan 
YEŞİLYURT Apartmanında 21 insanımızı kaybettik.
 
Doğal olayların yanında, doğal olmayan olaylar da 
yaşıyoruz. Sakarya Hendekte Havai Fişek Fabrika-
sında 6. kez patlama oluyor, 7 insanımız yaşamını 
yitiriyor. Enkazdan arta kalan havai fişekleri baş-
ka yere naklederken bir patlama oluyor 5 insanı-
mız yaşamını yitiriyor. Giresun`da yaşanan sel ve 
su baskınları 18 insanımızı yok ediyor. Durmadan 
aynı şeyler tekrarlanıyor. "Yaralarınızı sarmaya gel-
dik" deniyor. Yıllardır sarılan yaralara yeni yaralar 
ekleniyor. Can kayıplarının yara sarması olmaz. 
Gerek doğa olaylarının gerekse insan ve teknolo-
jiden kaynaklanan olayların sonuçlarıyla uğraşı-
yoruz. Doğa olaylarına karşı önceden risk giderici 
önlemler almayıp, afetlerle karşılaşınca yara sar-
maya çalışıyoruz.
 

Sevgili Meslektaşlarım,
Demokratik parlamenter sistemin askıya alınmış 
olması, tekçi bir rejimin ülke hayatını yönetip 
yönlendirmesi sorunların tartışılmasını ve çözüm 
üretilmesini engelliyor. Yoksulluk, açlık ve işsizlik 
tarihi rekora doğru koşuyor. Genç işsizlik %30`lara 
dayanmış. Yeni mezun meslektaşlarımız asgari 
ücretle bile iş bulamazken, 24 milyonu aşan istih-
dam 20 milyona gerilemiş. Nüfus artıyor, istihdam 
düşüyor. Kadın cinayetleri ve iş kazalarından kay-
naklanan acılar her geçen gün artıyor. Sorunlar 
azalmıyor giderek  çoğalıyor.
 
Ülkemizde adalet ve hukukun evrensel ilkelerini 
yok sayılıyor. Demokrasi, demokratik katılım ve 
barış içinde bir arada yaşama anlayışı giderek as-
kıya alınıyor. Diyarbakır, Urfa ve Mardin Belediye 
Başkanları görevlerinden alınarak halkın demok-
ratik iradesi yok ediliyor. Dağ gibi büyüyen sorun-
larımız giderek büyüyor. Ülkemizde kutuplaşma 
artırılarak sorunlar çözümsüz bırakılıyor. Kutup-
laştırmadan yararlanılarak demokratik haklar iyice 
tırpanlanıyor.
 
Birkaç gün önce 12 Eylül 1980 Askeri darbesinin 
40. yılını geride bıraktık. Bu darbeyle 50 kişi idam 
edildi. Binlerce insanımız işkenceden geçirildi, 
işinden oldu ve yurttaşlıktan çıkarıldı. TBMM ka-
patıldı, Anayasa ortadan kaldırıldı. Bugüne kadar 
yaşadıklarımız göstermiştir ki; askeri darbeler, 
otoriter rejimler ülkemize büyük zararlar vermiştir. 
Bütün yetki ve güç kullanımının tek kişide toplan-
masının ülkemize getireceği bir yarar yoktur.
 
Bugün de büyük ölçüde derinleşen sorunların 
çözümü, demokrasinin ve özgürlüklerin önünü 
açmaktan geçer. Sorunlarla yüzleşmekten kaçını-
lamaz.
 
Değerli Meslektaşlarım,
Bizler, bilimin gücünü aklıyla birleştirerek tekniği 
en iyi şekilde kullanması gereken insanlarız. Mes-
lek alanımızdaki uzmanlaşma ve yetkinleşme ko-
nuları her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor. 
Fakat bugün ülkemizde yaşamış olduğumuz iç ve 
dış olaylar geleceğe ilişkin umutlarımızı azaltsa da 
meslektaşlar arası birlik ve dayanışmanın gücü so-
runlarımızın çözümünü mutlaka kolaylaştıracak-
tır. Toplum, tüketici olarak her konuda olduğu gibi 
bu konuda da kalite ve güvenliği aramaya başla-
dığı zaman sorunun önemli bir parçası çözülmüş 
olacaktır. Fakat ülkemizde bilime, mühendisliğe 
ve bilgiye dayalı LİYAKAT sistemi tümüyle ortadan 
kalkmıştır. Herkes her şeyi bilir ve bilmediklerini 
de konuşur hale gelmiştir.
 
Dünyanın birçok ülkesi "Endüstri 4.0" geride bı-
rakıp daha ileri bir teknolojiye geçmeye çalışır-
ken, ülkemizin; "Bilim, Teknoloji, Mesleğimiz ve 
Demokrasi" konusunda  geldiği yeri sorgulamak 
gerekiyor. Hamasetle değil, olguları tartışarak, ne-
den sonuç ilişkisini ortaya koyarak tartışmak ge-
rekiyor.
 
Bilim ve teknoloji uzun dönemli ekonomik ve 
toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından 
biridir. Bilim ve teknoloji politikaları ise bu gelişi-
min hızını ve yönünü etkilemenin bir aracı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ekonomik, sosyal 
ve endüstri alanında gelişmiş ülkeler uzun erimli 
toplumsal, ekonomik ve siyasi hedefleri ile uyum-
lu bir bilim ve teknoloji vizyonu geliştiriyorlar. 
Ar-Ge yatırım ve çalışmalarına önem veriyorlar. 
Robotların ve yapay zekanın giderek hakim hale 
geldiği dünyamızda disiplinler arası entegrasyo-
nun giderek önem kazandığı görülüp anlaşılıyor

Ülkemiz için tek stratejik seçenek bilim, teknoloji 
ve teknolojik yenilikte yetkin olmaktır. Bu yetkinli-
ği kullanarak, gelecek kuşaklara ve toplumun tüm 
katmanlarına yaşanabilir bir dünya bırakmak-
tır. Bu birikime ve yetkinliğe sahip olmadığımız 
takdirde ülkemiz için kabul edilebilir bir gelecek 
yoktur. Dünyamızdaki rekabet üstünlüğü yarışı 
ve ortamında bilim, bilgi ve teknoloji üretiminde 
önde olan ülkeler, gelir paylaşımında da ön sırayı 
alıyorlar. Aynı zamanda bilim ve teknolojide ge-
lişmiş olan ülkeler dünyanın yönetiminde söz ve 
karar sahibi oluyorlar.
 
Bugün ülkeler yazılım programlarıyla yeni kodla-
ma, yeni bir algoritma yaratıyorlar. Farklı olmanın 
ve farklı düşünmenin yollarını arıyorlar. Sektörler-
den daha çok, sektörleri dönüştürecek teknolojile-
re odaklanıp yatırım yapıyorlar. Yaşam bilimlerine, 
malzeme bilimlerine ve bilgi-iletişim teknoloji-
lerine önem veriliyor. Ülkemizi yönetenler uzun 
bir süredir üretimi bir yana bırakıp ithalata dayalı 
tüketim ve inşaat sektörü ile ekonomimizi ayakta 
tutmaya çalışıyorlar. Ülkemizin sektör değil, tek-
noloji seçmeye odaklanması gerekiyor.
 
Kentlerimizde artık mal ve hizmetlerin kullanım 
değeri değil değişim değeri tüm süreçleri yönetip 
yönlendiriyor. İşin ticaret boyutu ihtiyaç temelli 
üretimin önüne geçiyor. Neredeyse tüm ekono-
mik ve üretim sistemi konut üretimine kilitleniyor. 
Oysa bugün boş olan binlerce konut var.
 
Eğitim düzeyi geçmişten çok daha kötü durum-
da. Öğrenci sayısının fazlalığının yanında öğretim 
kadroları da oldukça yetersiz. Okulların fiziki şart-
ları uygun değildir. Ayrıca üniversitelerde özgür 
ortamların olmaması, öğrencilerin yaratıcı bir dü-
şünceye sahip olmalarını engelliyor. Bilim, bilgi ve 
teknoloji ancak özgür bir ortamda yükselir.
 
Ülkemizin olumlu ve olumsuz anlamda ciddi bir 
birikimi ciddi bir geçmişi var. Oysa, geçmiş yok-
muş gibi her şeye yeniden başlanıyor. Sürekli ol-
ması ve giderek artması gereken dayanışma ve 
mücadele alanları gerilerken, kimi zaman müca-
dele ediliyormuş gibi yapılıp özden uzaklaşılıyor. 
Bu durum insanlarımızı çaresizlikle baş başa bıra-
kıyor. Mücadele ortamından uzaklaştırıyor.
 
İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerimizde 
yaşam kalitesi giderek düşüyor. Beklediğimiz dep-
rem afetinin yanına yeni afetler ilave ediliyor. Ula-
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Bugün yapılan 
inşaatlarda karşımıza 
çıkan ve bedeli daha 
çok işçi ve mühendis 
ölümü olan; “daha 
hızlı, daha hızlı iş 
yapma anlayışı” ne ise; 
hızlı tüketen ve mutlu 
olmayan bir toplumsal 
yapıyı ortaya çıkaran 
anlayış da odur.

şım sorunu, hava kirliliği, ısı adalarının oluşması, 
sel ve su baskınlarının ortaya çıkması, yapıların 
deprem riskinin giderilememesi, sosyal ve top-
lumsal olayların artması büyük bir sorun olarak 
varlığını sürdürüyor.
 
Geriye dönüp baktığımızda özellikle 1970`li yıl-
lardan bugünlere gelen ve ülkemizi yöneten bir 
anlayış var. 12 Eylül anlayışı ve anayasası var. Gü-
dümlü, planlı, programlı 15 Temmuz anlayışı var. 
Ülkemizin geri kalmasında ve bağımlılık zincirini 
kıramamasında; ülkemizi 15 Temmuz`a götüren 
yönetimlerin siyasal, toplumsal ve kültürel alanda 
yaptıkları düzenlemelerin ve yönetim biçimlerinin 
büyük payı var. Bu yönetimler özellikle günü yaşa-
yan ve halkımıza anı ve günü yaşatarak geçmişin-
den koparan bir toplumsal yapının ortaya çıkma-
sından sorumludurlar.
 
Bugün ülkemizde bulunan düzen, geçmişten ge-
lerek geleceğe uzanması gereken yaşanmışlıkları 
silip yok etmeye çalışıyor. Toplumun direnme gü-
cünü ve hafızasını yok ederek her şeyi o anla veya 
kendisiyle sınırlı görüyor. Dünü bugüne taşıyama-
dığı için geleceğe dair yeni öngörüler oluşturamı-
yor.

Bugün yapılan inşaatlarda karşımıza çıkan ve be-
deli daha çok işçi ve mühendis ölümü olan; "daha 
hızlı, daha hızlı iş yapma anlayışı" ne ise; hızlı tüke-
ten ve mutlu olmayan bir toplumsal yapıyı ortaya 
çıkaran anlayış da odur. Mühendis giderek ülke-
sine ve mesleğine karşı yabancılaşarak kendisini 
değersiz bir varlık olarak görmeye başlıyor.
 

Değerli Meslektaşlarım,
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları-
na göre İnşaat Mühendisliği Lisans programları-
nın kontenjan sayısı 8487, yerleşen öğrenci sayısı 
5197`dir. Belirlenen kontenjanın %62.2`si kayıt 
yaptırmıştır. 2019 yılında belirlenen kontenjan sa-
yısı 12344, kayıt yaptıran öğrenci sayısı ise 7164`te 
kalmıştır. Yüksek öğretim kurumlarından İnşaat 
Mühendisliği Lisans programlarının doluluk oranı 
%58 olmuştur. Kontenjanlar %31 oranında düşü-
rülmüş olsa bile İnşaat Mühendisliği Lisans prog-
ramını seçen öğrenci sayısı oldukça azalmıştır. 
2017 yılında 10790 öğrenci, 2018 yılında 11638 
öğrenci, 2019 yılında 7160, 2020 yılında ise 5197 
öğrenci kayıt yaptırmıştır.
 
Kontenjanlar düştüğü halde kontenjanların dol-
maması, mesleğimizin giderek değersizleştiğinin 
bir ifadesidir.
 

Ayrıca soran, sorgulayan, neden sonuç ilişkisi ara-
sında bağ kuran bir öğrenim yerine, ezbere dayalı 
olarak yürütülen bir eğitim sistemi var ülkemizde. 
Aklı doğru kullanmak, merak etmek, kanıt aramak 
ve sorgulamak gibi hayatın kendi değerleri eğitim 
sistemimiz içinde yer almıyor. Bu durum, bilim 
ve teknolojik gelişmenin ilerlemesini engelliyor. 
Açıktır ki, bilim ve teknolojik gelişmenin olabilme-
si için öncelikle özgür bir ortamın olması gerekir. 
Üniversitelerimizde özgür bir ortam yoktur. Bu ne-
denle bilim üretimi yok, diploma üretimi çok.

Birçok ülkede inşaat mühendisi oranı ülke nüfu-
suna göre 1/1300-1400 iken, bizim ülkemizde bu 
oran 1/550`dir. YÖK ile yapmış olduğumuz görüş-
melerden bir sonuç alamadığımızı belirtmek iste-
riz. Yaşam memnuniyetinde, insani gelişmişlik ve 
basın özgürlüğü sıralamasında, küresel barış en-
deksinde, basın özgürlüğü sıralamasında ne yazık 
ki Avrupa ve Dünya sıralamasında son sıralarda 
yer alıyoruz. İş kazaları ve işçi ölümlerinde, ulus-
lararası şeffaflık örgütüne göre yolsuzlukta, kadın 
ve genç işsizliğinde, kadın erkek eşitsizliği ve ka-
dın cinayetlerinde ise ilk sıralardayız.
 
Değerli Meslektaşlarım,
Odamız ve meslektaşlarımız açısından geride bı-
raktığımız iki yıl oldukça zor geçti. Bu zorluğun 
bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Büyük 
bir borç altında olan ülkemizde yatırımların önü 
kısa zamanda açılamayacak gibi görünüyor. Oysa 
kentlerimizde var olan yapı stoku alarm veriyor. 
Ciddi bir deprem riski taşıdıklarını gördük yaşa-
dık.  Bu nedenle ülkemizin kaynakları öncelikli ol-
mayan yerlere değil, önceliği olan yerlere harcan-
malıdır. Bir yandan kentlerimizde bulunan güvenli 
olmayan yapı stoku güvenli hale getirilirken, diğer 
yandan kaynaklarımızın öncelikli olan yerlere kul-
lanılması yeni yatırımların önünü açarak işsizliği 
azaltabilir.
 
Zor koşullara rağmen geçtiğimiz iki yılda şubeleri-
mizle birlikte önemli çalışmalar yapıldı. Çalıştaylar, 
kongreler, konferanslar, paneller ve sempozyum-
lar düzenledi. Yapılan meslek içi eğitim semineri 
ve kurslarıyla meslektaşlarımızın bilgilerinin geliş-
mesine önemli ölçüde katkıda bulunuldu.
 
Yapı denetiminden kentleşmeye, inşaat yönetimi-
ne, su ve enerji konularına, depreme karşı güvenli 
yapı üretilmesine, ulaşım ve ulaşımın sorunlarına, 
3. Köprü, Osmangazi köprüsü, Çanakkale Köprü-
sü, 3. Havalimanı, Avrasya Tüp Tüneli, Kanal İstan-
bul, sağlıklı kentleşmenin yaratılması ve kentsel 
dönüşüme kadar çok çeşitli konular gündemimizi 
oluşturdu. Kamu yararını önceleyen çalışmalar ya-
pıldı.
 
Altını önemle çizmek gerekir ki devlet kurumla-
rının işleyiş ve örgütlenme biçimi hukuk ve insan 
haklarının üstünlüğü temelinde ele alınmadığı 
sürece; kurum ve kuruluşların uzmanlıkları dikka-
te alınmadıkça, kurumları ele geçiren güçler ken-
di öznelliklerini kullanırlar. Kendilerinden yana 
olanlar ve kendilerinden yana olmayanlar anlayışı; 
mesleğimizi ve meslektaşlarımızı çok ilgilendiren 
LİYAKAT konusunun önüne geçer. Ne yazık ki 15 
Temmuz öncesi liyakat sahibi olmayanlar ülke-
mizin kurumlarını teslim aldılar. Ticaret ve zengin 
olma kaygısı, rant kaygısı, siyasete hakim olma 
kaygısı teknik ve mühendislik kaygısının önüne 
geçti. Mühendisliğin etik ve ahlakına bağlı olan 
arkadaşlarımız mesleklerini yapamaz hale geldi-
ler. Yapmış oldukları plan, program ve çalışmalar 
yok sayıldı. Farklı düşünenler görevlerinden uzak-

laştırıldı. Bu olumsuzluklar kentlerimizin gelişim 
ve değişimini etkiledi. Kentlerimiz bilimin ve mü-
hendisliğin yol göstericiliğinde sağlıklı bir şekilde 
gelişemedi. Kentlerimiz yaşanmaz bir hale geldi.
 
7 Mart tarihinde Harun KARADENİZ için İstanbul`-
da bir etkinlik düzenledik. Harun KARADENİZ`İ an-
maya ve anlamaya çalıştık. Kısa yaşamı boyunca 
sürekli olarak üreten bir öğrenci lideri ve meslek-
taşımız. "Biz mühendisler için tek yol kim için ve 
ne için çalıştığını bilerek, emekçi halkımızın yara-
rına üretim yapma olanaklarını aramaktır" diyor.
 
Biz de diyoruz ki; bilimin gücünü aklıyla birleşti-
rerek tekniğin en iyi şekilde kullanılmasını sağla-
yan insanlarız. Bu nedenle, meslek alanımızdaki 
uzmanlaşma ve yetkinleşme konuları öncelikleri-
miz arasında yer almaktadır. Mesleki bir yetkinlik, 
etik bir anlayış, geniş bir iş birliği içerisinde, kamu 
yararını önceleyen bir bilen olarak davranmak du-
rumundayız.

Bugün her zamandan daha çok birliğe ve birlik-
te mücadele etmeye ihtiyacımız var. Kavrayıcı ve 
kapsayıcı bir anlayışla birliğimizi geliştirmek gere-
kiyor. Gerek toplumsal ölçekteki hak kayıplarımızı 
gidermek, gerekse meslek alanımızdaki kayıpları-
mızı yeniden kazanmak için birlik ve dayanışma 
içinde olmaya ihtiyacımız var.
 
Bilimi, tekniği ve mühendisliği insan yaşamının 
odağına koyarak hizmet üretmeye çalışan   mes-
lektaşlarımızın yolu açık olsun. Kamu yararını kişi 
ve grupların önünde gören, ticari kaygıyı teknik 
kaygının arkasına atarak hizmet üreten meslek-
taşlarımızı kutluyoruz.
 
Geçtiğimiz dönemlerde birlikte çalıştığımız kurul 
ve komisyonlarda görev alan meslektaşlarımıza, 
şube yöneticisi, şube sekreteri ve çalışanlarına, 
Odamızın genel sekreter yardımcıları ve tüm ça-
lışanlarına emek ve katkıları nedeniyle çok teşek-
kür ediyoruz. 19.09.2020
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47. Dönem Oda Yönetim Kurulu Üyesi 
Olarak Seçilen Taner Yüzgeç’in 47. Olağan 
Genel Kurulunda Yaptığı Konuşma
Sayın Başkan,
Divanımızın değerli üyeleri,
Saygı değer meslektaşlarım hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.
 
Öncelikle 46. Dönem Yönetim Kuruluna yaptıkla-
rı çalışmalardan dolayı teşekkürü bir borç bilirim. 
Zor dönemde iş yaptılar.
 
Değerli meslektaşlarım,
Hem ülke olarak hem de İnşaat Mühendisleri ca-
miası olarak büyük sorunlar yaşadığımız şu gün-
lerde, üstelik pandemi koşullarında buradaki bir-
likteliğin anlamının daha da önemli olduğunu 
düşünüyorum.
 
Değerli dostlarım devasa sorunlarla karşı karşıya-
yız.
 
Bir yanda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü 
en derin ekonomik kriz,
 
Diğer yanda pandemi nedeniyle yaşanmakta olan 
ve her geçen gün daha da derinleşen sağlık krizi,
 
Öbür yanda, hem dışarda hem içerde savrulan ve 
savruldukça sertleşen, otoriterleşen, adaletsizle-
şen, 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 doldurulmuş devlet kurumları ve dolayısıyla 
yaşanmakta olan bir devlet krizi,
 
Bir diğer yanda, başta kadın cinayetleri olmak 
üzere ve sanki bir ideolojik merkezden pompala-
nıyormuşçasına 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 olduğumuzu göster-
mektedir.
 
Bu buhrandan yurttaş olarak hepimiz etkileniyo-
ruz. Peki, ama bir İnşaat Mühendisi olarak etkilen-
miyor muyuz?
 
Elbette ki etkileniyoruz...
Evet, özellikle ekonomik krizin görünür olduğu 
2018 yılından bu yana genel işsizlik oranı arttı ve 
hemen hemen tüm mesleklerde işsizlik can yakı-
yor, fakat İnşaat Mühendisleri içerisindeki işsizlik 
artış oranları çok daha yüksek.
 
Neredeyse her 5 İnşaat Mühendisinden 1`i işsiz-
ken bu oran gençler arasında her 3 mühendisten 
1`ine kadar yükseliyor. Bu oranlar bir meslek cami-
asının maddi ve manevi olarak kaldırabileceğinin 
çok üstündedir.

İşsizliğin böylesi-
ne yoğun olması, 
sadece işsiz kalan 
meslektaşlarımızı 
etkilemiyor!
 
Şantiyelerde, yapı 
denetimlerinde, 
bürolarda çalışan 
emekçi meslek-
taşlarımızın düşük 
ücretlerle çalıştı-
rılmasına da se-
bebiyet veriyor. 
Üç kuruş paralara 
özellikle genç mü-
hendislerin im-
zalarının istismar 
edilmesine de se-
bep oluyor.
Hatta kamu kurumlarında çalışan mühendisler 
bile dışarıdaki bu duruma bakıp, hallerine şükre-
dercesine haklarını talep edemez hale geliyor.
 
Değerli meslektaşlarım,
Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan yeni akademik yılın açılışında yaptığı ko-
nuşmada "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 yıl-
larından itibaren bu amaç uğruna birikimlerini 
heba edecekler, gençler geleceklerini, hayallerini 
umutlarını bu meslek bu eğitim üzerinden kurgu-
layacaklar, siz kalkıp "Her kişi üniversiteyi bitirdiği 
zaman iş sahibi olacak diye de bir şey yok." diye-
ceksiniz!..
 
Bunu kabul etmiyoruz!..
İddia ediyor ve buradan siyasilere sesleniyorum 
ki, bu ülkede bunca işsizliğe rağmen, aynı oranda 
mühendislik hizmeti açığı bulunmaktadır. Ve eğer 
bu çarpıklık giderilirse mühendislikte işsizlik soru-
nu büyük oranda ortadan kalkacaktır.
 
Yeni mühendislik hizmet alanlarının yaratılmasın-
dan bahsetmiyorum, mevcut mevzuat, İhale Ka-
nununu, Yapı Denetim Kanununu, İmar Kanunu-
nu uygulansa ve uygulandığı takip edilse işsizlik 
büyük oranda çözülebilecek durumdadır.
Peki, bir mevzuat var ve fakat neden uygulanmı-
yor 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 De-
netim kuruluşlarının atamasının kura usulüne 
göre yapılması başlatılmıştı. Bahsi geçen müte-
ahhit derneği başkanı bundan yakınarak şöyle bir 
açıklama yapıyor "... Müteahhitler yaptıkları evi sa-
tarken serbest piyasa kuralları işliyor, talep olma-

dığında gerekirse zararına ev satıyor. Buna karşılık 
işi yaptırırken fiyat kırımı oluyor diye, yapı dene-
tim firmaları lehine havuz sistemi oluşturuluyor, 
kotalar konuluyor. Serbest piyasa kuralları yerine 
katı devletçi kurallar devreye giriyor..." diyor.
 
Evet, işte mesele bu, yani serbest piyasa düzeni-
nin varlığı ve devamı için sermayenin 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 hazırla-
mak ve işsizliğin kronikleşmesini temin etmektir.
Birbirinden ayrı olması gereken projeci, yapımcı 
ve denetimci grupların, tek merkezde, yani mü-
teahhidin avucunun içinde toplanmasını sağlaya-
cak kaotik ortamların yaratılmasıdır.
İşte bu yüzden, bu zihniyet sahipleri Odaların de-
netim süreçlerinden tasfiyesi için ellerinden gele-
ni yaptılar. Belediyeler üzerinde baskı kurdular, si-
yasi iktidar ile birlikte engelleyici yasalar çıkardılar.
 
Tek amaç Odaların meslektaşı ve kamunun çıkar-
ları doğrultusunda imar düzenine, yapılaşma dü-
zenine müdahale etmesini engellemekti.
 
Tabi pervasızlık bununla bitmiyor. Daha üç gün 
önce Ankara`da yapı denetim faaliyeti yapan bir 
meslektaşımız, imalatın projesine uygun şekilde 
yapılmasını talep ettiği için şantiyede organize bir 
şekilde saldırıya uğrayıp darp edilebiliyor. Haydut-
luk düzeninin ibret verici sonuçları...
 
Elazığ depreminde, Elazığ`ın içerisindeki ağır ha-
sarlı yapıların çoğunun 2000`li yıllardan sonra 
yani yapı denetim mevzuatının varlığı dahilinde 
gerçekleşmiş olması da bu düzenin toplumsal so-
nuçlarıdır.
 

Değerli meslektaşlarım,
Bugün Ekonomik Krizin yönetimi, Pandemik Kri-
zin Yönetimi ve Afet Yönetimi, birbiriyle oldukça 

47. Dönem Oda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Taner Yüzgeç`in 47. Olağan 
Genel Kurulunda yaptığı konuşması:



6 Eylül 2020

fazla benzerlik ve paralellik göstermektedir.
Siyasi iktidar bloğu, nasıl ki pandemiyle mücade-
leyi halkın-vatandaşların bireysel sorumluluğuna 
yıkarak, açlık mı - hastalık mı ikilemine sokup, sa-
dece iktisadi çıkarları ve iş çevrelerini gözeten ön-
lemler almaya çalışmışsa, afetlere karşı da benzer 
bir tutum sergilenmektedir. Giresun sel felaketi 
bunun somut örneğidir. 20 civarındaki yurttaşımı-
zın can kaybı yıkılan köprüler, binalar, yollar gene 
vatandaşın sorumsuzluğuna bağlanmıştır.
 
Değerli meslektaşlarım,
Ekonominin lokomotifi olan İnşaat Sektörü ne ya-
zık ki bugün yaşanan krizin de baş müsebbibi du-
rumundadır. Çünkü bu sektör talan ekonomisinin 
dinamosudur aynı zamanda.
 
Ve ne yazık ki bu talan düzeninin abidevi yapıları 
olan köprüler, otoyollar, havaalanları ve hastane-
ler bugünkü kriz koşullarında dahi kamu kaynak-
larını sömürmektedir.
 
İtirazımız ve karşı duruşumuz bunlaradır.
 
Kuşkusuz ki bunun da bir bedeli vardır.
 
Nasıl ki geçmişte, TMMOB`ye bağlı odaları de-
netim süreçlerinden tasfiye edip üyesiyle bağ-
larını koparmaya çalıştılarsa, dün Barolara, bu-
gün Tabipler Birliğine saldırmaktalar. Yarın yine 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği benzer 
bir tacizle karşılaşacaktır. Ancak sadece solcu 
mühendis ve mimarları değil mesleğini, yurdu-
nu, doğasını, insanını seven namusuyla yaşa-
maya çalışan 10 binlerce mimar ve mühendisi 
karşılarında bulacaktır. Buna inancım tamdır. 

Değerli meslekaşlarım,
Malumunuz olduğu gibi, barolara yönelik bir ope-
rasyonla, sırf seslerini kısıp hukuk alanında kendi-
lerinin sözcülüğünü yaptırmak amacıyla dünyada 
eşi benzeri görülmemiş Türk Tipi bir baro düzeni 
kurdular. Gerekçesini de demokratikleştirip katı-
lımı artırmak, siyasetten uzak tutmak olarak koy-
dular.
 

Fakat yeni Baro kurdurmada umduklarını bulama-
dıkları gibi, bu işe hevesli birkaç avukatın yaptık-
ları ilk iş iktidar bloğundaki bir partinin genel baş-
kanını ziyaret edip icazet istemek oldu. Avukatlık 
cüppesi onun elinden giyindi.
 
İşte değerli meslektaşlarım, bizden de beklenen 
budur. Kalemimizi, hesap makinamızı kendile-
rinin parti siyasetine sunmamızı istiyorlar. Tıpkı 
medyadaki demagoglar gibi, tıpkı kimi rektörler 
ve dekanlar gibi, tıpkı bazı cami imamları, kayma-
kamlar, hakimler, valiler gibi...
 
Yanılıyorlar tabi ki, bu örgüt tercihini, yarım asır-
dan 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 yap-
tıktan sonra Cumhurbaşkanlığı yapmış ve Türkiye 
siyaset tarihinin 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 plan-
laması açısından yapılan itirazlara karşı, her sağ 
siyasetçinin yaptığı gibi, o da, "solcuların yapılan 
her iyi şeye karşı çıktığı" tarzındaki demagojilere 
sığınmıştı. Meslektaşımız olmasına rağmen mes-
leki hak kayıpları onun döneminde yaşanmıştı. 
70`li yıllarda 10195 sayılı Teknik Eleman Kanunu-
nu kaldırarak teknik elemanları 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi kılmıştı. Bunun karşılı-
ğında da Odamız onu üyelikten çıkarmıştı. Tüm 
bunlara rağmen Demirel, TMMOB ile bağını ko-
parmamış, 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 konuşmadan bir parça aktarmak istiyo-
rum. Umarım siyasi takipçilerine bir mesaj olur.
 

"... Biz aslında örgütlü toplum istiyoruz. Örgütlü 
toplum olmadığı zaman zaten Demokrasi ayakta 
durmuyor. Demokrasiye herkes sahip çıkarsa an-
cak, demokrasiyi ayakta tutmak mümkün.
 
Neme lazım kim ne yaparsa yapsın diyen meslek 
kuruluşlarıyla demokrasi ayakta durmuyor. O yıkı-
lınca da herkesin üstüne birden yıkılıyor. Yani, ne-
melazımcılar 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, ek-
siksiz bir demokrasiyi ve geçmişin arızalarından 
temizlenmiş bir demokrasiyi kurma gibi bir göre-
vimiz var..."
 
Değerli dostlarım aklın yolu bir. Yol gösterenimiz 
akıl ve bilim olursa bu yolda birlik olmak müm-
kündür. Aksi takdirde hepimizin üstüne yıkılacak 
bir çöküntüden hiçbirimiz kurtulamayız.
 
Değerli meslektaşlarım, devasa sorunlar bizi bek-
liyor;
 
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 başarı-
lar diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum...

TMMOB`ye 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 tacizle 
karşılaşacaktır. Ancak 
sadece solcu mühendis 
ve mimarları değil 
mesleğini, yurdunu, 
doğasını, insanını seven 
namusuyla yaşamaya 
çalışan 10 binlerce 
mimar ve mühendisi 
karşılarında bulacaktır. 
Buna inancım tamdır

Neme lazım kim ne 
yaparsa yapsın diyen 
meslek kuruluşlarıyla 
demokrasi ayakta 
durmuyor. O yıkılınca 
da herkesin üstüne 
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...”

47. Dönem 
İMO Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak seçilen 

Taner Yüzgeç’in 
47. Olağan Genel Kurulunda 

yaptığı konuşmasını
aşağıdaki karekod 

okuyucuyu tıklayarak 
izleyebilirsiniz.

 (19-20 Eylül 2020, 
Ankara)
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Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından biri olan 10 Ekim Ankara 
Garı katliamının üzerinden tam 5 yıl geçti. Ülkenin dört bir yanından 
gelerek Ankara`da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanan 
kalabalığın içinde düzenlenen bombalı saldırıda 103 yurttaşımızı 
kaybettik, yüzlercesi de yaralandı.

Emek ve meslek örgütleri tarafından düzenlenmek istenen 10 Ekim 
mitinginin amacı, meslektaşlarımızın ve tüm emekçilerin haklarını 
savunmak, ülkemizin içine sürüklendiği çatışmalı ortama dur de-
mek, bu şiddet iklimini ve ortamını dağıtmaktı. O günlerde ülkenin 
çeşitli yerlerinden ardı ardına acı haberler geliyordu. 6 Ocak 2015`te 
Sultanahmet`te, 7 Haziran seçimlerinden hemen önce Diyarbakır`-
da düzenlenen mitingde, 20 Temmuz`da ise Suruç`ta bombalı sal-
dırılar düzenlenmişti. O yılın başından beri onlarca yurttaş hayatını 
kaybetmiş, birçoğu yaralanmış ya da evlerini terk ederek göç etmek 
zorunda kalmıştı. Ne yazık ki 10 Ekim katliamının ardından Ankara ve 
İstanbul`da bombalı saldırılar devam etti.

Dönemin Başbakanı bugünlerde, 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşa-
nanlar için, "defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" 
diyerek olayların arka planının açıklananlardan farklı olduğunu itiraf 
etmiştir.

Açıktır ki yaşananlar, milyonlarca yurttaşın 7 Haziran seçimleriyle or-
taya koyduğu siyasi iradenin korkuyla teslim alınarak, yeni bir süre-
cin kapısını açmıştır. Başta emek ve meslek örgütleri korkutularak, 
yıldırılarak, sindirilerek etkisiz hale getirilmek istenmiş, tüm demok-
ratik kitle örgütleri işlemez hale getirilmeye çalışılmıştır.

Son zamanlarda başta TTB ve Barolar olmak üzere emek ve meslek 
örgütlerinin üzerinde baskıların ağırlaştığına tanık oluyoruz. Belli ki, 
o dönemden farklı bir biçimde ama benzer bir amaçla emek ve mes-
lek örgütlerine yönelik yeniden harekete geçilmekte, halkın iradesi 
yok sayılmaktadır. Halk sağlığı ve meslektaşlarının hakları için çabala-
yan TTB kapatılmak, adaleti ve hukuk devletini savunan barolar etki-
sizleştirilmek istenmekte, seçilmiş belediye başkanları ve siyasetçiler 
hapse atılmaktadır.

Bizler bugün, 10 Ekim`in anlam ve önemini bir kez daha hatırlatıyo-
ruz. İnşaat Mühendislerinin öz örgütü olan İnşaat Mühendisleri Oda-
sı`yla meslektaşlarımızın çıkarları ve halkımızın yararı için çalışmayı; 
emeği, barışı ve demokrasiyi savunmayı ve birliğimiz TMMOB ile be-
raber aynı amaçlarla hareket eden TTB ve Barolar gibi emek ve mes-
lek örgütleriyle dayanışmamızı sürdürüyoruz.

10 Ekim`in 5. yıl dönümünde, bahse konu bu kaotik dönem içerisin-
de terör eylemlerinde yitirdiğimiz tüm yurttaşlarımızın anıları önün-
de saygıyla eğiliyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

5. Yılında, 10 Ekim’de 
Kaybettiklerimizi Saygıyla 
Anıyoruz
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İMO 47. Dönem Yönetim Kurulu İlk 
Toplantısını Yaptı
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Ku-
rulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. 
 
Oda Merkezinde, 2 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 
toplantıya 47. Olağan Genel Kurul`da yönetim kuruluna se-
çilen Taner Yüzgeç, Sıdıka Gülsun Parlar, Özer Akkuş, Selim 
Tulumtaş, Levent Darı, Jale Alel, Veysel Özkan ve Genel Sek-
reter Yardımcısı Bahaettin Sarı katıldı.
 
Toplantıda yapılan görev dağılımına göre Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yüzgeç, 2. Başkanı Sıdıka Gülsun Parlar, Sek-
reter Üyesi Özer Akkuş, Sayman Üyesi Selim Tulumtaş, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Levent Darı, Jale Alel ile Veysel Özkan 
olarak belirlendi.
 
Düzenlenen devir teslim töreninde 47. Dönem Yönetim 
Kurulu adına Taner Yüzgeç 46. Dönemdeki Çalışmaları için 
46. Dönem Yönetim Kurulu adına Hüseyin Kaya`ya plaket 
sundu. 
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
47. Olağan Genel Kurulu Ana Sorunlar 
Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sonuç 
Bildirgesi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 47. Genel Kurulu, covid-19 salgını ve eko-
nomik kriz sebebiyle, daha zor şartlarda gerçekleşmiştir. Ülkemizin bu zor 
şartları, olabilecek en kötü şekillerde geçirmesinin temel sebebi yönetememe 
krizidir. Ekonomimiz, neoliberal politikalarla üretmeyen, sadece özelleştiren, 
emekçilerin haklarını günden güne daha çok kırpan yaklaşımla kırılganlaştırıl-
mış, sıcak paraya bağımlı hale getirilmiş, sıcak para çekildiği anda da bugünün 
enflasyon rakamlarına ulaşılmıştır. Türk Lirası, hızla değer kaybetmektedir. İş-
sizlik oranı rekor düzeye ulaşmıştır. Gençlik, başka ülkelerdeki yaşıtlarının çok 
uzağında bir gerçeklik içerisinde, geleceksizlikle boğuşmaktadır. Hükümetin 
ekonomi politikasının diğer bir yanı, ekolojiye ve kültüre verdiği zararda gö-
rülmektedir. Her gün bir başka cennet köşemiz ranta, talana uğramaktadır. 
Tüm bunların yanı sıra salgının daha da kırılganlaştırdığı şartlarda, yapılması 
gereken onca şey varken, tek yapılan turizm geliri için önlemleri askıya almak, 
salgının hayati boyutlara gelmesine izin vermek, sağlık hizmetlerinde, kamu-
sal anlayıştan uzaklaşarak, halkı seçeneksiz bırakmak ve tüm yaşananların 
suçunu, yine vatandaşa yüklemek olmuştur. Salgın önlemi olarak gösterilen, 
yarı zamanlı çalışma sistemi, patronlara yaramış, çalışanlar, ücretsiz izinlerle iş-
siz hale getirilmiş, bunların yanı sıra tüm kaynaklar,  emekçilere ve yoksullara 
değil, bazı sermaye gruplarını, kurtarmaya yönlendirilmiştir.

Bölgemizde, emperyalist paylaşım savaşları, durmaksızın, devam etmektedir. 
Komşumuz Suriye`de, ABD`nin beslediği iç savaş, bugün neredeyse onuncu 
yılına girecek. NATO müdahaleleriyle istikrarsızlaştırılan ve parçalanan Libya, 
bugün Türkiye`nin de dahil olduğu bir paylaşım savaşının içerisinde. Doğu 
Akdeniz`de yaşanan gerilim, halkları milliyetçi siyasetle düşmanlaştırıyor. İçe-
ride Kürt sorununa değil çözüm bulmak, sürekli olarak kutuplaştırma ve baskı 
politikasıyla, birlikte yaşam olasılıkları günden güne daha çok zedeleniyor. 
Her gün gündemde yeni bir kadın cinayeti ve o cinayetin arkasında doğru-
dan iktidarın pompaladığı, kadın düşmanı, politikaların izi gözüküyor. Halk, 
adaleti sosyal medyada aramaya çalışıyor. Tüm bunların yanında, toplumda 
gericileştirme politikaları da hızla yayılıyor. Türlü skandallara karışan tarikatlar 
kollanmaya devam edilirken, muhalif sesler korkuyla bastırılmaya çalışılıyor. 
Eğitimde uzaktan eğitim sistemi deniliyor, fakat bunun altyapısına ilişkin her-
hangi bir tasarrufta bulunulmuyor. Doğrudan Milli Eğitim Bakanı tarafından, 
çocuk işçiliği toplumda olağanmış gibi gösteriyor.

Bütün bu olanlar, halkın yararı için çalışan bizlerin, en önemli gündemleridir. 
Bunun yanında mesleğimiz de; iktidarın yapı üretim sürecine rant temelli bak-
masından kaynaklı olarak, bu alandaki nitelikli işin çok daha zora sokulması, 
kamu yararı için çalışan meslektaşlarımıza ‘masraf` gözüyle bakılması, mesleki 
eğitim yine aynı kar odaklı bakış açısıyla gitgide niteliksiz bir hal almıştır.

Bu şartlar altında da meslek örgütümüz kararlılıkla; ülkenin bağımsızlığı, ülke 
kaynakları ve toplum çıkarlarının gözetilmesi, demokrasi, insan hak ve özgür-
lükleri, bilimin yol göstericiliği ve laiklik için mücadeleye, dün olduğu gibi bu-
gün de devam edecektir. Odamız, başta TMMOB ve bağlı Odaları olmak üzere, 
yine sürekli olarak hükümetin saldırıları altında olan, diğer meslek kuruluşları, 
sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle, iş birliği ve güç birliğinin artırma-

sına yönelik çalışmalarını 
sürdürecektir. İnşaat Mü-
hendisleri Odasının te-
mel sorumluluklarından 
birisi de, mesleki bilgi ve 
birikimini kamunun ya-
rarı için kullanan bütün 
meslek odaları ile daya-
nışmaktır. Bu bağlamda 
içerisinden geçtiğimiz 
dönemde Baroların ya-
sal mevzuatının değiş-
tirilmesini hukuksuzluk 
olarak nitelendiriyor, 47. 
Genel Kurulumuz arife-
sinde Türk Tabipler Birliğinin pandemi koşullarında dahi hedef gösterilmesini 
ve tehdit edilmesini şiddetle kınıyoruz.

İnşaat Mühendisliği, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi ve ekonomik ko-
şullardan, olumsuz etkilenen mesleklerin başında gelmektedir. Yapı üretim 
sürecinin öznesi olan meslektaşlarımız, uygulanan rant politikaları ile bilimin 
ve tekniğin adeta yok sayılması nedeniyle çalışma alanlarında, ara eleman 
statüsüne itilmektedirler. Uygulanan politikalar ve ekonomik kriz nedeniyle, 
mesleğimizdeki işsizlik oranları hiç görülmediği seviyelere ulaşmış, çalışma 
koşulları piyasa ilişiklilerine terk edilerek güvensizleştirilmiş, birçok mühen-
dislik firması faaliyetlerine son vermiştir.

İnşaat mühendisliği hizmetlerinin ücret karşılıklarının gerçek değerine ulaş-
masının sağlanması ve bu ücretlerin tahsil edilmesi konusunda yasal güven-
celer oluşturulabilmesi için çalışmalar yapması, Yapı Denetim Yasası ve Yönet-
melikleri ile Şantiye Şefi olma koşullarının düzenlenmesi konusunda üyeleri-
mizin hak ve çıkarları ve Kamu yararı doğrultusunda çalışmalar yapması, İşçi 
Sağlığı ve iş güvenliği politikalarının, takipçisi olunması, meslek alanımıza iliş-
kin her türlü hizmeti, sağlayacak girişimlerde bulunulması, yasa ve yönetme-
liklerle meslektaşlarımıza verilen hakların, diğer meslek disiplinlerince ihlal 
edilerek, meslektaşlarımızın çalışma alanlarını kısıtlayan her tür uygulamanın 
takipçisi olunarak bu tür uygulamaların engellenmesi için çalışması, inşaat 
mühendislerinin eğitim politikalarının çağdaş, bilimim ve tekniğin öngördü-
ğü zeminlere taşınması konusunda, savunulan yöntemlerin geliştirilmesi ve 
uygulayıcısı olunması gerektiğini düşünmekteyiz.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak önceliğimiz, bu hedefler dahilinde çalışarak, 
mesleğimizi, halkın yararına daha nitelikli ve adil şekilde yapabilmektedir. 
Meslek örgütümüzün tek amacı mesleki gereksinimler üzerine odaklanmak 
da değildir. Odamız ülkemizi emekten, barıştan, demokrasiden, laiklikten ve 
mesleki birikimini, kamu yararına kullanmaktan yana olan, mücadele çizgisini 
sürdürmeye devam edecektir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası`na Genel Sekreter Alınacaktır.
Genel Sekreter Adaylarının;
a)Oda`ya kayıtlı asıl üye olmak,
b)Oda`ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak,
c)Yüksek Onur Kurulunca onanmış herhangi bir cezaya çarptırılmamış olmak,
d)Meslekte en az 10 yıl deneyimli olmak,
koşullarını taşımaları gerekmektedir.
İlgilenen adayların, resimli özgeçmişlerini en geç 16 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla İnşaat Mühendisleri Odası`na 
(Necatibey cad. No:57 Kızılay - Ankara) veya e-posta yoluyla imo@imo.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’na 
Genel Sekreter Alımı Hakkında Duyuru
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İMO 46. Dönem 4. Danışma Kurulu 
Toplantısı Yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 46. Dönem 4. Danışma Kurulu toplantısı 
14 Eylül 2020 tarihinde internetten görüntülü olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda; Covid-19 pandemisi nedeniyle normal süresinde yapılamayan 
47. Olağan Genel Kurul hazırlık çalışmaları, TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmelik Tas-
lağı, İMO Ana Yönetmelik Değişiklik Taslağına ulaştırma mühendislerinin 
eklenmesi gündemleri görüşüldü. Ayrıca Genel Kurulda oluşturulacak olan 
ana sorunlar, yönetmelikler, örgütlenme ve bütçe komisyonlarında yapıla-
cak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya; İMO Başkanı Cemal Gökçe, 2. Başkanı Cemal Akça, İMO Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Şükrü Erdem, Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Hüseyin Kaya, Cem Oğuz, Necati Atıcı, Onur Kurulu Üyeleri; 
Ömer Zafer Alku, Abdullah Bakır, Denetleme Kurulu Başkanı Kemal Şeyh-
mus KARAHAN, Başkan Yardımcısı Bayram ELÇİ, Raportörü Berrin ÇİFTÇİ, 
Denetleme Kurulu Üyeleri; Murat ÖZENİR, Cemil KORA, İnci ŞENTUNA, TM-
MOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Selçuk ULUATA, Önceki Dönem Oda Baş-
kanlarından; Mete AKALIN, Atilla ANSAL, Taner YÜZGEÇ, H. Serdar HARP, 
Nevzat ERSAN, Önceki Dönem Genel Sekreterlerinden Ayşegül BİLDİRİCİ 
SUNA, Şube Başkan ve Sekreter Üyelerinden; Hasan Aksungur, Bülent TATLI, 
Mustafa BALCI, Murat YILMAZ, Özlenen ALCI, Gürkan ÖZCAN, İsmail EKEN, 
Mehmet ALBAYRAK, Elif KİBAR TOPCU, Nigar HÜYÜK, Murat DEMİR, Abdul-
kadir ORHAN, Melih ERMANCIK, Hüseyin Orkun KILIÇ, Feride Betül, HACI-
MUSALAR YÖRÜKCÜ, Gökhan ÇELİKTÜRK, Selçuk SOYSÜREN, Cemil TİLEY-
LİOĞLU, Nusret SUNA, Murat Serdar KIRÇIL, Eylem ULUTAŞ AYATAR, Rahmi 
ALPER, Kahraman BULUT, Süleyman Kamil AKIN, Fethi Nazım OBUS, Uğur 
GÜLLÜ, Gülçin BARBAROS AK, Azmi Cihangir AYGIN, Mehmet Rifat KAH-
YAOĞLU, Hüsnü GÜRPINAR, Cevat ÖNCÜ, Aykut AKDAĞ, İsmet ÇALIK, Ali 
Osman DORUK, Emre ERDEM, Seçilmiş Danışma Kurulu Üyelerinden; Jale 
ALEL, Müberra ÇETİNKAYA, Işıkhan GÜLER, Oktay GÜLAĞACI, Hatice Ülkü 
ÖZER, Sıdıka Gülsun PARLAR, Meral SARAÇ ÇAVGA, İhsan KAŞ, Zeki KARA-
DENİZ, Turan KAPAN, Tansel ÖNAL, Baykal HANCIOĞLU, Ahmet EVCİ, Çağrılı 
Üyeler; Refiye Ruhsar UZUN, Erdoğan BALCIOĞLU, Mustafa SÖZER, Bahattin 
SARI, Serap DEDEOĞLU, Dilek BEKİROĞLU, Ceylan ÖZKUL, Mahir KAYGU-
SUZ, Mehmet ÇELİK, Rezan BULUT, Necat DEMİRCİ, Tahsin ASAN, Mustafa 
Sözer, Erdoğan Bala, Nurçin Soykut katıldı.

Resmi Gazetenin 3 Ekim 2020 tarihli 31263. sayısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik YApılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Yönetmeliğe www.imo.org.tr adresinden erişebilirsiniz.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve 
Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu 55.Toplantısını Yaptı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 54. toplantısını, 4 
Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdi.

İnternet üzerinden görüntülü olarak yapılan toplantıda; 47. Dönem 
Oda Genel Kurulunun hazırlıkları, 31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı`nın 2915 sayılı Covid-19 
pandemisi nedeniyle kısa çalışma ödeneğinin iki ay daha uzatılmasına 
dair kararı ile gündemdeki diğer konular görüşüldü.

Toplantıya; İMO Başkanı Cemal Gökçe, 2. Başkanı Cemal Akça, Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Şükrü Erdem, Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hüseyin Kaya ve Necati Atıcı, Genel Sekreter Yardımcıları 
Bahaettin Sarı, Serap Dedeoğlu, Ceylan Özkul ve Dilek Bekiroğlu katıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 55. toplantısını, 
11 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdi.

İnternet üzerinden görüntülü olarak yapılan toplantıda; 47. Dönem 
Oda Genel Kurulunun hazırlıkları, covid-19 pandemisi ile ilgili 
alınacak önlemler ve gündemdeki diğer konular görüşüldü.

Toplantıya; İMO Başkanı Cemal Gökçe, 2. Başkanı Cemal Akça, 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Şükrü Erdem, Sayman Üyesi Bülent 
Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kaya, Cem Oğuz ve Necati 
Atıcı, Genel Sekreter Yardımcıları Bahaettin Sarı, Serap Dedeoğlu, 
Ceylan Özkul ve Dilek Bekiroğlu katıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları 
ortak toplantısı 9 Eylül 2020 tarihinde internetten görüntülü olarak 
gerçekleştirildi.

Toplantıda covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan ve 19-20 Eylül 
2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 47. Olağan Genel Kuruluyla 
ilgili olarak; Ankara`da ve tüm ülkede giderek artan salgın gözetilerek 
alınacak önlemler görüşüldü. Buna göre, Genel Kurula katılacak olan 
delegelerin ulaşım ve konaklamalarında gerekli önlemlerin alınması, 
hijyen koşullarının oluşturulması konuları kapsamlı bir şekilde 
değerlendirildi. 

Toplantıya; Oda Başkanı Cemal Gökçe, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kaya ve Cem Oğuz,  Genel 
Sekreter Yardımcıları Bahattin Sarı, Serap Dedeoğlu, Ceylan Özkul ve 
Dilek Bekiroğlu, Şube Başkanları; Hasan Aksungur (Adana), Selçuk 
Uluata (Ankara), Mustafa Balcı (Antalya), Özlenen Alcı (Aydın), Gürkan 
Özcan (Balıkesir),  Mehmet Albayrak (Bursa),  Soykut Özer (Çanakkale), 
Nigar Hüyük (Denizli), Murat Demir (Diyarbakır), Abdulkadir Orhan 
(Erzurum), Orkun Kılıç (Eskişehir) Selçuk Soysüren (Gaziantep șb 
sekreter üye), Nusret Suna (İstanbul), Eylem Ulutaş Ayatar (İzmir), 
Kahraman Bulut (Kocaeli), Süleyman Kamil Akın (Konya), Fethi Nazım 
Obub (Manisa), Gülçin Barbaros Ak (Mersin), Azmi Cihangir Aygın 
(Muğla), Hüsnü Gürpınar (Sakarya), Cevat Öncü (Samsun), Aykut Akdağ 

(Tekirdağ), Muzaffer Aydın (Trabzon), Ali Osman Doruk (Uşak), Fırat 
Durmaz (Van) katıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları 
Ortak Toplantısı Yapıldı



12 Eylül 2020
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Onur Kurulu 18. Toplantısını Yaptı

İMO ve Sosyal-İş Arasında 
4. Dönem Toplu Sözleşme 
Görüşmeleri Başladı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Mesleki Değerlendirme Kurulu 
17.Toplantısını Yaptı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Onur Kurulu 18. toplantısını 4 Eylül 
2020 tarihinde internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirdi.

Toplantıda toplam 81 dosya görüşüldü.

Toplantıya Kurul Üyeleri Mustafa Selmanpakoğlu, Fercan Yavuz, Ömer 
Zafer Alku, Abdullah Bakır, Haydar Yıldız katıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Mesleki Değerlendirme Kurulu 14 
Eylül 2020 tarihinde 17. toplantısını yaptı.

internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirilen toplantıda Şube-
lerden gelen SİM ve İTB başvuruları değerlendirildi, İMO 46. Dönem 
Kurul çalışmaları görüşülerek 47. Dönem MDK Kuruluna öneriler ifade 
edildi.

Toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya, Genel Sekreter Yardım-
cısı Serap Değdeoğlu, Kurul Üyeleri; Mustafa Çobanoğlu, Gülsun Parlar, 
Nurgül Atabay, Baykal Hancıoğlu, Selçuk Yılmaz katıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ile İMO çalışanlarının örgütlü ol-
duğu DİSK Sosyal-İş Sendikası arasında 4. Dönem Toplu Sözleşme 
görüşmelerinin ilk toplantısı yapıldı.
 
7 Ekim 2020 tarihinde Oda Merkezinde düzenlenen toplantıya; İMO 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Selim Tulumtaş, Yönetim Kurulu Üye-
si Levent Darı, Genel Sekreter Yardımcıları Bahaettin Sarı ve Serap 
Dedeoğlu, DİSK Sosyal-İş Sendikası Genel Sekreteri Celal Uyar, Anka-
ra Şube Sekreteri Sabit Akkuş ve İMO İşyeri Temsilcisi Aydın Kaplan 
katıldı.

Resmi Gazetenin 6 Ekim 2020 tarihli, 31266. sayısında; 
–Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem Yönetmeliği
–Türkiye Karayolları ve Demiryolları Tünelleri ile Diğer Zemin Yapıları 
Deprem Yönetmeliği
–Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği
–Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği
–Türkiye Yalıtımlı ve Sönümleyicili Köprü ve Viyadükler Deprem Yönet-
meliği yayımlandı. 
Yönetmeliklere www. imo.org.tr adresinden erişebilirsiniz.

Resmi Gazete’de Deprem Yönetmelikleri Yayımlandı



Eylül 2020 13 

İnşaat Mühendisleri Odası`nın faaliyetleri, haberleri, duyuruları ve payla-
şımlarını sosyal medya hesaplarından kolayca takip edebilirsiniz. Yeni açı-
lan İMO Genel Merkez instagram hesabına İMO GENEL MERKEZ adresin-
den ulaşabilirsiniz.

Mevcut Sosyal Medya Hesaplarımız aşağıdaki gibidir.
 
 Facebook hesabımıza: https://www.facebook.com/imomerkez/ 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

 Twitter hesabımıza https://twitter.com/imomerkez adresinden de 
paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz.

 Youtube hesabımız : İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez
adreslerinden paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. 

İMO’yu İnstagram 
Hesabımızdan da 
Takip Edebilirsiniz

İktidar Dayatmasıyla 
Değil, Genel Kurul 
İradesiyle Yöneteceğiz

Yönetim Yeri: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Necatibey Cad. No: 57 06440 Kızılay / Ankara
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Taner Yüzgeç
Yazı İşleri Müdürü

Özer Akkuş 
Yayına Hazırlayan 

Serpil Sönmez

Zeki ERGİNBAY (1976-1977)

TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu`nun Covid-19 sal-
gını bahane edilerek İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ertelenmesi ardından 5 
Ekim 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki açıklamanın yapılması kararını al-
mıştır.

Siyasi iktidarın salgınla mücadeledeki başarısızlığı her geçen gün daha da açı-
ğa çıkıyor. Sürecin tıbbi gereklilikler ve bilimsel gerçekler doğrultusunda yü-
rütülmemesi nedeniyle hastalık toplum içinde kontrolsüz biçimde yayılmaya 
devam ediyor. Sağlık çalışanlarının özverili mücadelesine rağmen kayıpları-
mızın sayısı her geçen gün artıyor.

İktidar en başından itibaren, salgınla mücadeleyi şeffaf biçimde yürütmek ye-
rine kendi iktidar alanlarını pekiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Bu-
nun en güncel örneklerinden birisi de, 2 Ekim 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı 
tarafından yayınlanan Genelge ile kamu kurumu niteliğindeki meslek örgüt-
lerinin etkinliklerinin ve genel kurullarının 1 Aralık`a kadar ertelenmesi oldu.

Binlerce kişinin katıldığı siyasi parti etkinlikleri ve genel kurulları devam eder-
ken, Cumhurbaşkanı her gittiği yerde fiili mitingler düzenlerken, meslek ör-
gütü genel kurullarının yasaklanması esasen salgınla mücadele için değil, si-
yasi iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda alınmış bir karardır. Meslek örgütlerini 
kontrol altına almak ve işlevsizleştirmek için bugüne kadar çok sayıda keyfi 
düzenleme yapan iktidar, şimdi de salgınla mücadele adı altında kurullarımı-
zın işleyişine müdahale etmek istiyor. Anayasal statüdeki meslek örgütlerinin 
demokratik seçim süreçlerine iktidar eliyle müdahale edilmesine izin verme-
yeceğiz.

Bilindiği gibi, TMMOB`ye bağlı Odalarımızın genel kurul süreçleri tamamlan-
mış, 23-25 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz TMMOB Genel Kurulu 
ise İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla ertelenmiştir. 
Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen 
Oda Genel Kurullarımızda açığa çıkan demokratik iradenin gasp edilmesine 
izin vermeyeceğiz. TMMOB Genel Kurulu toplanıncaya kadar, Oda Genel Ku-
rullarımızda açığa çıkan örgüt iradesini fiilen işleterek, Birliğimizin Yönetim 
Kurulu faaliyetlerini mevcut Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurullarında TM-
MOB Yönetim Kurullarına seçilen 3 üyenin tamamının katılımıyla birlikte yü-
rüteceğiz.

TMMOB olarak; dün olduğu gibi bundan sonra da iktidar baskılarına ve dayat-
malarına asla boyun eğmeyeceğiz. Birlik çalışmalarımızı siyasi iktidarın keyfi 
kararlarına göre değil, bilim ve tekniğin gerekleri, ülke, halk ve meslektaşları-
mızın yararları doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz.

TMMOB YÖNETİM KURULU


