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İnşaat Mühendisleri Odasının 
yayın organı olan Teknik Güç 
dergisinin eski yazı işleri müdü-
rü, meslektaşımız Zeki Ergin-
bay`ın, işkence edilerek katle-
dilmesinin üzerinden 41 yıl geç-
ti. İnşaat mühendisleri olarak, 
Zeki Erginbay`ı ve mücadelesini 
unutmadık.

1948 yılında İstanbul`da doğan 
Zeki Erginbay, İTÜ İnşaat Fakül-
tesinde öğrenim gördü. Bağım-
sızlık, eşitlik, adalet ve demok-
rasi talepleriyle hareket eden 68 
kuşağının bir ferdi oldu. Çalış-
kan, fedakâr ve yardımsever bi-
risi olarak tanınıyordu. 12 Mart 
Askeri Muhtırasıyla tutuklandı. 
Tutukluluk sürecince Sağmalcı-
lar, Davutpaşa, Selimiye ve Mal-
tepe cezaevlerinde kaldı. 1974 
affıyla serbest bırakıldıktan son-
ra mesleki alanıyla ilgili çalışma-
ların içinde yer aldı. Ölümünden 
bir yıl önce İMO`da görev aldı. 

İMO`nun çıkardığı Teknik Güç 
dergisinde yazı işleri müdürlü-
ğü görevini üstlendi. 23  Ocak 
1977 tarihinde, İMO İstanbul 
Şubesinden çıkıp evine doğru 
giderken kaçırıldı. 12 gün sonra, 
Ömerli Barajı civarında cesedi 
bulundu.  İşkence edilmiş ve kal-
bine sıkılan tek kurşunla  öldü-
rülmüştü.

Barışı, demokrasiyi, insan hakla-
rını, adaleti ve hukukun evrensel 
ilkelerini her zaman savunan bir 
meslek kuruluşu olarak bu acı 
olaylardan ders almamız gereki-
yor.

Zeki Erginbay başta olmak üze-
re tüm failli meçhul cinayetlerin 
aydınlatılması gerekmektedir.  

İnşaat Mühendisleri Odası ola-
rak, Zeki Erginbay`ı saygıyla 
anıyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu

Zeki Erginbay’ı 
Saygıyla Anıyoruz

2018 İMO Ajandalarının 
Dağıtımı Tamamlandı

Kamu İhale Tebliği Resmi 
Gazete’de Yayınlandı

İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan 2018 ajandalarının şube ve 
temsilciliklere dağıtımı tamamlandı. Üyelerimiz Şube ve Temsilciliklerinden 
ajandalarını alabilirler.  Üyelerimiz cep telefonlarıyla, ajandanın sonunda yer 
alan karekod uygulamasından teknik bilgilere ulaşabilmektedir.

19 Ocak 2018 tarihli, 30306 sayılı Resmi Gazete`de, Kamu İhale 
Tebliği yayınlandı. Tebliğ`de, inşaat mühendisi diplomasının, ya-
pım işi ihalelerinde dikkate alınacak benzer iş deneyimi tutarı art-
tırıldı. Daha önce 216.681 TL olan tutar, 250.201 TL`ye çıkarıldı. 
Tebliğ`i görmek için www.imo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz
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İzmir’de Yapı Denetim Çalıştayı Düzenlendi
İMO Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Hüseyin Kaya; İMO İz-
mir Şubesi, İzmir Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü ve Yapı 
Denetim Kuruluşları Birliği İz-
mir Şubesi tarafından düzenle-
nen Yapı Denetim Çalıştayı`na 
katıldı. 24 Ocak 2018 tarihinde 
Tepekule Kongre Merkezinde 
gerçekleştirilen Çalıştayın açılı-
şında Hüseyin Kaya, İMO İzmir 
Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, 
YDKB İzmir Şube Başkanı Os-
man Akbaşak, YDKB YK Başka-
nı Tekin Saraçoğlu ve Çevre ve 

Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan birer konuşma yaptı.

Yapı denetiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı Çalıştay programına  
www.imo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Teknik Dergi Yayın Kurulu 
toplantısı 26 Ocak 2018 tari-
hinde İMO İstanbul Şubesi`n-
de yapıldı. 

Toplantıya Prof. Dr. Tuğrul 
Tankut, Prof. Dr. A. Metin 
Ger, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. 
Dr. İsmail Şahin, Doç. Dr. 
Özer Çinicioğlu, Doç. Dr. G. 
Emre Gürcanlı, Doç. Dr. Kutay 
Orakçal, İsmail Aydın, Ender 
Arkun  katıldı. 

Toplantıda dergiye gelen yazı-
lar değerlendirildi. 

Teknik Dergi Yayın Kurulu 
İstanbul’da Toplandı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMAL 
GÖKÇE 17 OCAK 2018 TARİHİNDE 
AÇIK RADYO`DA ALTIN SAATLER 
PROGRAMINA KONUK OLDU 
PROGRAMI TELEFONUNUZDAN KARE 
BARKOD OKUYUCU İLE TARAYARAK 
DİNLEYEBİLİRSİNİZ.

İnşaat Mühendisleri Odası ile Çalışma Ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği "Yapı İşyerlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Toplantısının" ilki Ankara 
Şubemizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ÇSGB İş Teftiş 
Kurulu Başkanlığı İş Baş Müfettişi Haydar Mesut Arslan 
ve İş Müfettişi Yardımcısı Kamil Erdinç Diler birer sunum 
yaptı.
 
1 Şubat 2018 Perşembe günü, İMO KKM Rüştü Özal Sa-
lonu`nda düzenlenen toplantıya; İMO Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Hüseyin Kaya, İMO Genel Sekreter Yardım-
cısı Bahaettin Sarı ve İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanı 
Suat Hayri Akpınar ile çok sayıda meslektaşımız katıldı.

İMO Ve ÇSGB “ Yapı İşyerlerinde İş 
Güvenliği Farkındalık Toplantısı” Düzenlendi
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Şubelerden haberler

Ankara Şubemiz Mühendisler&Çalışma Yaşamı ve 
İnşaatta İSG Temel Bilgi ve İstatistikler Broşürü 
Hazırladı

İMO Ankara Şubesi tarafından hazırlanan Mühendisler&Çalışma Yaşamı 
ve İnşaatta İSG Temel Bilgi ve İstatistikler broşürlerimiz çıktı. Broşürler 
Şubeden ücretsiz olarak temin edebilmektedir.

Ankara Şubemizde “İnşaat Sözleşmelerinin 
Yönetiminde Modern Yaklaşımlar” Semineri 

İMO Ankara Şubesi tarafından hazırlanan Ocak Ayı Perşembe Seminerle-
ri`nden ikincisi olan “İnşaat Sözleşmelerinin Yönetiminde Modern Yakla-
şımlar” semineri 18 Ocak 2018 tarihinde İMO KKM Rüştü Özal Salonu`n-
da yapıldı.

İMO Ankara Şubesi Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz`ın açılış konuş-
masını yaptığı semineri, Yrd. Doç. Dr. Latif Onur Uğur verdi.  Seminerde  
“Sözleşme Nedir, Sözleşme Türleri, Sözleşmenin Amacı, Sözleşme Huku-
kuna Hâkim Olan Genel İlkeler, İnşaat Endüstrisinin Genel Yapısı, Yapım 
Sözleşmelerinin Organizasyonu, Kamu İhale Mevzuatı ve FIDIC Norm-
ları Bazında İş Programları ve Uygulamaları, İnşaat Projelerinde İşveren 
ile Yüklenicinin Risk Sorumlulukları, İnşaat Sözleşmelerinde Anlaşmazlık-
ların Çözümü” başlıklarında bilgiler verildi. Sunumun ardından seminer, 
soru cevap bölümüyle sona erdi.

Ankara Şubemizde Yaklaşık Maliyet-Hakediş Kursu

İMO Ankara Şubesi, 06-10 Ocak 2018 tarihleri arasında İMO KKM Güney 
Özcebe Salonu`nda işsiz üyelerimize özel, Yaklaşık Maliyet-Hakediş kursu 
düzenledi. 

25 kişinin katıldığı,  18 saat süren ve İnş. Müh. Hakkı Uzunhasanoğlu ta-
rafından verilen kursta “Genel Tanımlar, Kamu İhale Mevzuatı Hakkında 
Genel Bilgiler, İş Gruplarının Oluşturulması, İmalatların Gruplandırılması, 
İmalat Miktarlarının Hesaplanması (Metraj), Mahal Listesi Hazırlanması, 
Birim Fiyatların Tespiti (Fiyat Analizleri), Teknik Şartname Hazırlanması, 

Örnek Proje Çözümlemesi, Mahal Listesi, Metraj, Teknik Şartname ve 
Yaklaşık Maliyet Hazırlanması, Maliyet Tablolarının Oluşturulması (Yak-
laşık Maliyet – Hakediş), Yaklaşık Maliyet  - Hakediş Bilgisayar Programla-
rı Hakkında Genel Bilgiler, Aşırı Düşük Teklif Sorgulamaları ve İhale Dos-
yası Hazırlanması” başlıklarında bilgiler verildi.

Ankara Şubemiz Dikmen`de Yaşanan Göçükle İlgili 
Rapor Hazırladı

14.01.2018 tarihinde dikmende yaşanan göçükle ilgili basın açıklaması ve 
teknik değerlendirme:

14.01.2018 Pazar günü gece saatlerinde Dikmen Metin Akkuş Mahallesi 
Sinan Caddesi`nde 6202 ada 22 parsel de bulunan bir inşaat çalışmasına 
bağlı olarak bir toprak kayması meydana gelmiştir. Yaşanan bu toprak kay-
masına bağlı olarak şebeke borularının patladığı ve komşu parselde bulu-
nan binaların riskli duruma düşerek, bina sakinlerinin evlerini terk etmek 
zorunda kaldığı görülmüştür.

Yaşanan bu olayda can kaybı yaşanmamış olması gönlümüzü rahatlatsa 
da, olayın yaşanma nedeni ve olayın meydana geldiği bölgenin yapısı göz 
önüne alındığında bu olayların, kentimizin yönetim politikaları ve yapı 
denetim sisteminin kamusal bir anlayışla yürütülmemesi ile doğrudan 
ilgili olduğu açıktır. Bu anlayışın sonucu olarak yaşanan bu olay inşaat 
çalışmalarında ki bilimi ve tekniği hiçe sayan yaklaşımları, ciddiyetsizliği, 
denetimsizliği ve daha önce defalarca yapılan uyarıların  göz ardı edildiğini 
bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Sonuç olarak bilim ve tekniğin yok sayıldığı, ticari kaygının teknik kaygı-
nın önüne geçtiği kentimizde, can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyen 
bu sorunların bir daha yaşanmaması için buradan ilgililere bir kez daha 
sesleniyoruz; Bilimi ve tekniği yok sayan bir anlayışla bu sorunları çözmek 
mümkün değildir. Güvenli ve sağlıklı yapıların ve yaşanabilir bir çevrenin 
yaratılması en temel insan hakları kapsamında olup kentimizin karar ve-
ricilerinin önceliği olmalıdır. Bu bağlamda yapı üretim sisteminin sağlıklı 
olarak kurulup işletilmesi, bu hakkın yaşama geçirilmesinin en önemli gü-
vencesidir. Yapı denetimi hizmeti, yapı üretim sisteminin asli süreçlerin-
den birini teşkil etmektedir. Denetim kamusal bir hizmettir ve hiçbir şart-
ta piyasanın vahşi, rekabetçi ve kâr odaklı koşullarına terk edilmemelidir. 
İnsan yaşamının dikkate alındığı bir kentleşme ve yapılaşma yerine, kişi ve 
grupların çıkarlarına dayalı bir yapılaşma anlayışı kentlerimizi yaşanmaz 
bir hale getirmektedir. Biz İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak 
sorumluları tekrar, sorumluluklarına uygun hareket etmeye çağırıyoruz.

Yaşanan olaya ilişkin olarak Şubemiz uzmanlarınca yerinde yapılan incele-
meler sonucunda teknik alanda elde edilen bulgular aşağıda belirtilmiştir.

METİN AKKUŞ MAHALLESİ SİNAN CADDESİNDE YIKILAN KAZI AY-
NASI

Sinan Caddesinde 6202 ada 22 parselde 
yapılan bir inşaatın caddeye komşu kazı 
aynasında toprak kayması olmuştur. Yak-
laşık 10 metre yüksekliğindeki kazı hiçbir 
istinat yapısı olmadan yapılmış ve 14-15 
Ocak gecesi kazı aynasında kayma olmuş 
ve kayma ile Sinan Caddesinin bu inşaa-
tın önüne rastlayan bölümünde kaldırım 
ve yolun bir kısmı çökmüştür. Bu arada 
yakın günlerdeki yağışların buradaki çok bozulmuş grovak ya da nerdeyse 
kil niteliğinde olan zeminin zayıflamasına neden olduğu da sanılmaktadır.

Resim-1 Sinan Caddesinde Çöken Kaldırım ve yol bölümü
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Resim-2 Çökmüş kaldırım ve yolda hasar. 
Diğer yönden görünüşü

Kot altındaki kazı ve çöken kazı aynası 
resim-3 ve resim-4`de verilmektedir. Ka-
zının yanında iki taraftaki binaların du-
rumu da Resim-3 ve Resim-4`den görül-
mektedir.

R e s i m - 3 
K a y a n 

kazı aynası. Bir istinat yapısı yoktur. 
Yalnızca bodrum kat dış perde duvarları 
vardır. Sağ tarafta görünen yapının daha 
aşağı bir kotta olması nedeni bu taraftaki 
bodrum kat çevre duvarı yeterli yanal des-
tek sağlamaktadır.

Resim-4 Kazın sol tarafındaki yapı daha 
üst kottadır.  Bu nedenle kazının taban kotu bu taraftaki yapının temel 
seviyesinden 6-8 metre kadar aşağıdır. Üst kottaki komşu yapının yanına 
yapılan duvar da bir istinat duvarı niteliğinde değildir. Üst kattaki yapının 
çevresindeki bahçe tretuvarının altındaki zeminin de kısmen boşaldığı gö-
rülmektedir.

Resim-3 ve Resim-4`den görüldüğü gibi 
derin kazı, üst kottaki yapı ve yol cephe-
sinin güvenliği dikkate alınmadan yapıl-
mıştır.

Burada doğru olan yaklaşım yol cephesin-
de ve üst kottaki yapı çevresinde ankrajlı  
kazıklı istinat duvarı ya da benzer bir iksa 
sistemi yapıldıktan sonra inşaatın temel 
kazısının yapılması olacaktı. Büyük bir 

risk alınmış sonuçta üst kottaki komşu yapıda ve yolda tehlike yaratılmış-
tır.

Kazı ruhsatı verilirken bu durumun dikkate alınıp alınmadığı bilinmemek-
tedir.

Sonuç

Yola ve üst kottaki yapının güvenliği dikkate alınmadan yapılmış kazı teh-
like yaratmıştır. Bu noktadan sonra Doğru işlem yol ve üst kottaki yapının 
çevresine ankrajlı kazıklı istinat duvarının yapılmasıdır.

Ankara Şubemizde Zaman ve Maliyet Yönetimi 
Eğitimi Gerçekleştirildi

İMO Ankara Şubesi tarafından, 20-21 Ocak 2018 tarihleri arasında İMO 
KKM Güney Özcebe Salonu`nda Zaman ve Maliyet Yönetimi Eğitimi ve-
rildi.

16 saat süren kurs süresince “Proje Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar, 
Kapsam Yönetimi ve Temel Kavramları, Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi, 
Proje Maliyet Yönetimi” başlıklarında bilgiler verildi.

Dr. Taylan Ulaş Evcimen, PMP® tarafından verilen kursa 20 üyemiz ka-
tıldı.

Ankara Şubemizde FIDIC Sözleşmeleri Sözleşme 
Yönetimi Eğitimi Yapıldı

İMO Ankara Şubesi tarafından 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde “FIDIC Söz-
leşmeleri Sözleşme Yönetimi Eğitimi” düzenlendi. İMO KKM Güney Öz-
cebe Salonu`nda düzenlen ve 25 kişinin katıldığı kursu İnş. Müh. Cemil 
Ağırman verdi.

14 saat kurs süresince, “FIDIC İle İlgili Genel Değerlendirme, FIDIC Söz-
leşme Formları: Kırmızı, Sarı, Gümüş, Yeşil ve Altın Kitapların Özellikle-
ri ve Kullanım Alanları, FIDIC Sözleşme Süreçlerinin İşleyişi, Taraflar ve 
Rolleri: İşveren, Yüklenici, Müşavir, Alt Yüklenici, Özel Şartların Oluş-
turulması, Sözleşme Yönetimi 1: İşe Başlama, Gecikmeler, Askıya Alma, 
Sözleşme Yönetimi 2: İşin Teslim Alınması, Kusur Bildirim Süresi, İşin 
Kabulü, Sözleşme Yönetimi 3: Hak Ediş ve Ödeme Süreçleri, Ölçüm ve 
Değerlendirme, Sözleşme Bedeli, Hak Talepleri, Uyuşmazlıklar, Tahkim, 
Değişiklikler ve Zeyilhane” başlıklarında bilgiler verildi.

Ankara Şubemizde “Soğuk Havalarda Beton 
Dökümü Semineri” Gerçekleştirildi

İMO Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Perşembe Seminerleri kapsa-
mında 25 Ocak 2017 günü saat 19.00`da İMO KKM Rüştü Özal Salonu`n-
da “Soğuk Havalarda Beton Dökümü” semineri yapıldı.

İMO Ankara Şubesi Araştırma Görevlisi Ozan Yılmaz`ın açılış konuşma-
sını yapmasının ardından seminere geçildi. 120 kişinin takip ettiği semine-
ri Prof. Dr. İlker Bekir Topçu verdi. Topçu, katılımcılara “TS 1248, Klimatik 
Koşullar, Soğuk Havada Beton Dökümünün Olumsuz Etkileri, Soğuk Ha-
va-Dayanım İlişkisi, Donma-Hidratasyon İlişkisi, Priz Öncesi ve Sonrası 
Don Etkisi, Gerekli Beton Sıcaklıkları, Soğuk Havada Beton Dökümünde 
Alınabilecek Önlemler, Döküm Öncesi Hazırlık, Planlama, Soğuk Havada 
Numune Alımı, Dona Maruz Kalmış Betonların Kalite Kontrolü” başlıkla-
rında bilgiler verdi.

Sunumun ardından Yılmaz, katkılarından ötürü Topçu`ya plaket taktim 
etti. Seminer, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Şubelerden haberler
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Şubelerden haberler
Antalya Şubemizde “Temsilcilik Çalışmaları 
Hakkında Bilgilendirme, Önümüzdeki Dönem 
Çalışmaları İçin Hedefler, Görüş ve öneriler” 
Toplantısı

İMO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, temsilcilik kurulları, önceki dönem 
şube başkanları ve delegeler ile “Temsilcilik Çalışmaları Hakkında Bilgilen-
dirme, Önümüzdeki Dönem Çalışmaları İçin Hedefler, Görüş ve öneriler”  
gündemli bir toplantı yapıldı. Toplantı 12.01.2018 tarihinde Şubemiz Ata-
türk Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Mustafa Balcı`nın yöneticiliğini yaptığı toplantıya Sekreter 
Üye Ahmet Evci, Sayman Üye Mustafa Murat Ayhan; Yönetim Kurulu 
Üyeleri Hüseyin Faruk Kara, Umut Turan, Murat Yılmaz, Volkan Kılı-
çarslan, Deniz Bayraktar; Halil Can Çivik,  Isparta Temsilcisi Nuri Birkan 
Dikmen, Alanya Temsilcisi Murat Yıldız, Manavgat Temsilcisi Yalçın Zor, 
Burdur Temsilcisi Mahmut Vural; Finike Temsilcisi Bahadır Cenk Gündoğ-
du, Serik Temsilcisi Hasan Ali Tuncer, Temsilcilik Kurulu Üyeleri, Kurucu 
Temsilci İrfan Bölük, İmo Sayman Üyesi Cem Oğuz, Geçmiş Dönem Şube 
Başkanlarından İbrahim Koç, Durmuş Nar, Oda Danışma Kurulu Üyesi 
Haluk Selçuk, Oda Mesleki Değerlendirme Kurulu Üyesi İsmail Selçuk Yıl-
maz ve delegeler katıldı.

Denizli Şubemizde “Rasyonel Temel Tasarımı İçin 
Zemin - Yapı Etkileşimi” Semineri

İMO Denizli Şubesi tarafından, 19 Aralık 2018 Cuma günü, “Rasyonel 
Temel Tasarımı İçin Zemin - Yapı Etkileşimi” konulu seminer düzenlen-
di. Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Geo-
teknik Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Gürkan Özden`in sunduğu 
seminerde; zeminlerin sınıflandırılmasının önemi ve hangi yöntemler ile 
sınıflandırılması gerektiğinden bahsetti.

Katılımın yoğun olduğu seminerde inşaat mühendisleri, Denizli`de zemin 
ile ilgili yaşadıkları sıkıntılardan bahsettiler. Dünyadan örnekler vererek 
açıklamalar yapan Prof. Dr. Gürkan Özden, ülkemizde de Geoteknik Dalı-
nın gelişmesi ve önem verilmesinden bahsetti.

Seminer sonunda İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Prof. 
Dr. Şevket Murat Şenel, meslektaşına teşekkürlerini sunduktan sonra gü-
nün hatırası olarak plaketlerini taktim etti.

Denizli Şubemizde “Mühendisler Soruyor, Denizli 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 
cevaplıyor” Söyleşisi

İMO Denizli Şubesi tarafından düzenlenen “Mühendisler Soruyor, Denizli 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan cevaplıyor” söyleşisi, 11 Ocak 
2018 Perşembe günü MMO 7. Yıl Konferans yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldiği günden 
itibaren gerçekleştirilen projelerin yanında gerçekleştirmek istedikleri pro-
jeleri de mühendis ve mimarlar ile paylaştı. Soru-cevap kısmında mimarlar 
ve mühendislerin sorularına cevap veren Osman Zolan, ilimizin daha gü-
zel ve yaşanabilir bir şehir olması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Şube Başkanı Şevket Murat Şenel, davetleri üzerine etkinliğe katılan De-
nizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan`a teşekkür ederek, 
plaket takdim etti.

Hatay Şubemizde Genç Üyelerimizle Toplantı

İMO Hatay Şubesi tarafından, 27 Ocak 2018 Cumartesi günü Hizmet Bi-
nasında genç üyelerimizle birlikte mesleki sorunların tartışıldığı bir toplan-
tı gerçekleştirildi. Karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen toplantıda 
genç üyelerimizden gelen soruları meslekte deneyimli mühendislerimiz ve 
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz cevaplandırdı.

İstanbul Şubemizde İmza Günü ve Söyleşi
İMO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Güngör Evren`in 
‘Dünden Bugüne Sorunları ve Şaşılası Halleri İle Ulaştırmamız` kitabının 
söyleşisi 20 Ocak 2018 tarihinde Şubemizin Konferans Salonunda gerçek-
leşti.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, etkinlikte yaptığı konuşmada, 
“Güngör hocanın, son yıllarda yazmış olduğu bir makalenin ismini ‘Ulaş-
tırmanın Şaşılası Halleri` kitaba vermiş olsa da, Güngör hocanın ülkemiz-
de olan hiçbir şeye şaşırmadığını ve gündemde olan kanal projesine de hep 
birlikte hiç şaşırmadık. Biz meslek odasının insanları olarak kanal projesini 
de insanı amaç yapan değil, projeleri amaç yapan bir anlayışın ürünü olarak 
görürüz. Neyi öğrettiler bize, -başta Güngör hoca olmak üzere- ulaştırma 
bir arazi kullanma konusudur. Eğer siz doğru bir kent planlaması yapmaz-
sanız ülke topraklarınızı bölgesel ve kentsel ölçekte doğru planlamazsanız, 
ulaştırmayı da doğru planlayamazsınız. İşte böylesi bir çerçevede bakıyor-
sak ülkemize ve kentlerimize, ‘biz şaşırmıyoruz, biz şaşırmayacağız` ya-
şamımız sürdükçe. Sayın Güngör hocamız gibi hocalarımızın önderliğinde 
insan odaklı, insanı merkeze koyan, ulaştırma konusu da dahil olmak üzere 
tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilim insanları her koşulda unutmamalı. 
Dünden bu yana biriktirdiklerimizin ve kullandıklarımızın önemli bir kay-
nağı olarak Güngör hocamız her zaman ön sıralarda yer almıştır, hiç ödün 
vermemiştir. Güngör hocayı Güngör Hoca yapan ve de sevdiren, söyledikleri 
konuştuğu her şeyi kulak kabartarak dinlememiz bu nedenledir. Sayın ho-
cam iyi ki sizi tanımışız. İyi ki uzun süre birlikte çalışmışız. 
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Şubelerden haberler
Bize öğrettikleriniz bundan sonra da eminim ki o büyük kararlılığınızla, 
naif halinizle, hiç kızmaz gibi görünen ama özünde çelebi bir ruhla bundan 
sonra da devam edecektir. Ama ülkemizin ulaştırmasının bir parçası ola-
rak gördüğü ulaştırma sorunlarının giderilmesi gibi bir düşü, ben eminim 
ki gençlerimiz, torunlarımız gerçekleştirecek” dedi ve,  Güngör hocamızın 
bugüne kadar yapmış oldukları hizmetler nedeniyle minnettar olduğumu-
zu, bizim için önemli olduğunu belirterek, “sizin gibi insanlara bu ülkenin 
ihtiyacı var. Sağlıklı yaşayın uzun yaşayın, sevgili hocam” diyerek konuş-
masını sonlandırdı.

Şube Başkanı Nusret Suna konuşmasına; “Ulaştırma, meslek alanımızın ba-
şat konularından biridir elbette. Ancak daha çok sorunlarla anılan konuya, 
değerli hocamız Güngör Evren`in naif ve bir bilim insanı titizliği ile yap-
tığı dokunuş, kitabını ulaştırma sorununu çözmeye muktedir bir zekanın 
ürünü olduğunu göstermektedir. Güngör Hocamıza çok şey borçlu olduğu-
muzu biliyoruz. Ve bu tür etkinlikler düzenleyerek borcumuzun ancak çok 
küçük bir kısmını ödeyebileceğimizin de farkındayız. Borcumuzun kalan 
büyük kısmını ise nasıl ödeyeceğimiz açıktır. Ulaştırmanın sorun değil, ya-
şamın kolaylaştırıcısı olduğu bir kent yaratılırsa, böyle bir dünya kurulur-
sa, Güngör Hocamıza borcumuzu ancak o zaman ödeyebiliriz. Bu bir hayal 
midir? Elbette öyle görünüyor. Ancak bilinmelidir ki bilim, hayalleri gerçek 
kılacak potansiyele sahiptir. Güngör Evren Hocamız ise ömrü hayatını ha-
yallerimizi gerçek kılmaya adamıştır. Meslek Odamız ve özelde de şube-
mizde ve genel olarak ulaştırma alanında şimdiye kadarki bütün üretimde 
Güngör Hocamızın emeği, desteği, imzası vardır. Bu nedenle kendisine son-
suz teşekkürlerimi sunuyorum.” sözleriyle başladı.  SUNA sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sadece sorun olarak tanımlamak işin doğrusu ulaşımın yol açtığı 
mutsuzluğun önemini gölgelemektedir. Çünkü ulaşım, toplumsal bir trav-
ma halini almıştır ve kentlerimizi yaşanılır olmaktan uzaklaştırmaktadır. 
Elbette kent hayatı sadece ulaşım sorunu nedeniyle yaşanılır olmaktan uzak 
değildir. Kaçak yapılaşmadan sağlıksız kentleşmeye, kentlilerin ortak kulla-
nım alanlarının talanından kültürel mirasın tahrip edilmesine kadar geniş 
yelpazeye yayılmış sorunlar ülkemizin gerçeği olarak karşımızda durmakta-
dır. Dolayısıyla sorunların çözülmesi bağlamında neden-sonuç ilişkisi önem 
arz etmektedir. Hocamız kitabında neden-sonuç ilişkisini irdelemekte ve bu 
noktada ufuk açıcı olmaktadır.”

Ulaştırma konusunun sadece kent içi ulaşımla sınırlı olmadığını, Güngör 
Evren`in karayolu, demiryolu ve diğer ulaşım yollarıyla ilgili tartışmalara 
taraf olduğunu, öğretici, geliştirici görüşlerini her fırsatta kamuoyuyla pay-
laştığını belirten SUNA, “Kitap işte bu her fırsatlardan biridir. Bu şansı biz-
lere tanıdığı ve yazılarını bir araya getirerek bizlere derli toplu sunduğu için 
hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ulaştırma alanında bir başucu 
kitabımız daha oldu. Var olsun, sağ olsun. Emeğine sağlık. Konuşmamı Ho-
camızın bir sözüyle bitirmek istiyorum. ‘Umalım ve dileyelim ki, ulaştırma-
mızın şaşılası halleri bitsin artık!` Değerli Güngör Evren Hocamızı ve bizleri 
yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyor, şube yönetim kurulu adı-
na saygılar sunuyorum.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı. 

Prof. Dr. Güngör Evren söyleşide, “Her insanın belli bir birikimi vardır, baş-
kalarına topluma yakınlarına aktarması gereken birikimleri vardır. Hem de 
bir insan yaşamını belli bir konu üzerinde çaba göstererek harcamışsa ve, 
bilim insanı olmak gibi bir özelliği içinde bunu yapıyorsa o insanın biri-
kimlerini aktarması gerekir, aktarmıyorsa çok yazıktır.” diyerek kitabının 
çıkışının bunun üzerine geliştiğini belirtti.

Evren, “Tabii ki insanların daha somutlaşmış, düşünceye dönüşmemi, du-
daklardan dökülmemiş, kağıtlar üzerine yazılmamış halleriyle insanların 
düşüncelerini aktarmalarını beklemek, onu yakalamayı düşünmek pek 
mümkün değil ama düşündüklerini somut hale getirip onları yazıp çizip ki-
tap haline getirmişlerse veya kitap haline getirmeseler bile kafalarında ciddi 
somutlaşmış düşünceleri varsa bu birikimdir ve aktarılması gerekir. Benim 
serüvenim şöyle oldu: Daha öncede yazmıştım, ilk defa 1974 yılında Cum-
huriyet Gazetesinde bir yazımla başlayan bir serüven. 43 yıllık bir geçmişi 
var. Ondan sonra ben düşüncelerimi yazma gereği duydum. Üniversitelerin 
bilim insanının 3 işlevi var.  Öğretim yapacaksınız, araştırma yapacaksı-
nız ve toplumu aydınlatacaksınız. Konunuzla ilgili doğru bilgileri topluma 
vereceksiniz. Ben bu görevi, bu işlevi çok ciddiye aldım. Meslek yaşamım 
boyunca aksatmamaya özen gösterdim. Bu kitaptaki yazılar belirli bir ama-
cın ve çabanın ürünüdür. Gel zaman git zaman bunları ben yazıyorum da, 
bunların bir klasörü bir toplandığı yeri yok. Bu kitap böylece ortaya çıkmış 
oldu.” dedi.

Kitabı adını veren ulaştırmanın şaşılası hallerinin halen bitmediğini, daha 

şaşırtacak şekilde geliştiğini,  İstanbul kentinin kimliğini yitirmesine neden 
olabilecek bir takım uygulamalarda titizlik gösterilmiyor olmasını, yeşili, su 
havzası gibi kaygıları düşünmeden hırpalanabildiğine ve tahrip edilebildiği-
ni eleştiren EVREN, kendisinin dünyaya bakışını , yaşam biçimi ve anlayı-
şına yönelik; lise döneminden bu yana etkilendiği ve unutmadığı iki sözden 
bahsetti: ‘şiddette yanılmaktansa şefkatle yanılmak yeğdir`. ‘dünyada en 
büyük din hoşgörülükdür`. Ailesi ve torunları ile olan ilişkilerine de deği-
nen, ve yaşamdaki en güzel değerin sevgi olduğunu belirterek, “sevgiden 
güzel bir gerçeklik yok” diyen Evren, Behçet Necatigil`in “Sevgilerde” şiiriy-
le konuşmasını sonlandırdı.  Söyleşinin ardından Prof. Dr. Güngör EVREN 
katılımcılara kitabını imzaladı.

İstanbul Şubemizde Meslekte 25. Yıl Töreni

İMO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen meslekte 25. Yıl Belge Töre-
ni Şubemizin Konferans Salonu`nda, 13 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşti. 
Törende 1992 mezunu meslekte 25 yılını dolduran meslektaşlarımıza bel-
geleri takdim edildi. Törenin açılış konuşmalarını İMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemal Gökçe, ve İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna yaptı. Ko-
nuşmaların ardından törene katılan meslekte 25 yılını dolduran meslektaş-
larımıza belgeleri takdim edildi.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe ise konuşmasında insanların 
güven ve huzur içerisinde yaşasınlar diye sürekli olarak öğrendiğimize de-
ğindi. İnsanların barındığı, yaşadığı, hizmet aldığı yapılar nasıl güvenli ol-
mak zorunda ise, yaşadığımız coğrafya ve toplum da güvenli, huzurlu bir 
yaşam içinde olması gerektiğine değindi. Güvenli ve huzurlu bir ortamda 
yaşamanın temel şartının, barış içinde bir arada yaşamaktan geçtiğini be-
lirtti ve “Bugün ülkemizde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası daha fazla 
belirginleşen bir yönetim krizi vardır. Bu kriz çözülmeden, sadece ekonomik 
önlemlerle sorunları çözmek olanaklı değildir. Binlerce insanın işinden ol-
ması, gözaltına alınması, tutuklanması, yaşın yanında oldukça fazla sayıda 
kurunun da yanması, birçok kurumu işlemez hale getirmiştir. Bu durumdan 
mühendisler de kendilerine düşen payı önemli ölçüde almıştır. Liyakata da-
yalı bir sistemden, uzunca bir süredir uzaklaşılmış olunmasının bedelini bu-
gün ağır bir biçimde ödüyoruz.62 yılı geride bırakan bir mesleğin insanları 
olarak, giderek artan öğrenci kontenjanlarıyla inşaat mühendisliği bölüm ve 
programlarına, çok sayıda ve oldukça düşük puanlarla öğrenci alınmasının 
sürdürülemez olduğunun altını çizmek isteriz.” dedi. Fiziki şartları oldukça 
yetersiz, laboratuvarı ve akademik kadrosu oldukça zayıf, öğrenci sayısı faz-
la olan, sadece diploma almaya dayalı bir eğitim ve öğretim düzeyinin, can 
ve mal güvenliğini sağlayacak bir mesleğin evrenselliğine ve ilkelerine uygun 
düşmediğini belirten GÖKÇE, “Artan toplumsal gereksinmeler çerçevesin-
de; yeni ve çağdaş tekniklere dayalı hizmet sunumunu sağlamak gerekiyor. 
Can ve mal güvenliğini sağlamaya dayalı bir mesleğin insanlarıyız. Bu kap-
samda yanlış uygulamaları önlemek amacıyla üyelerimize kendilerini geliş-
tirme olanaklarının sunulması, bu ve benzeri çalışmalarımızın engellenmesi 
değil desteklenmesi gerekiyor. Üstelik mesleki yetki, mesleki yeterlilik, imza 
sorumluluğu ve haklar konusunda oldukça yetersiz bir yasanın bulunması, 
mesleğimizin itibarını giderek düşürüyor. Yasal alanımızın daraltılmasına 
değil, çok daha fazla genişletilmesine ihtiyacımız var. Bu bağlamda görevi-
miz inşaat mühendislerini ve mesleğimizi hep birlikte yaşamış olduğumuz 
sorunlardan kurtarmaktır. Mesleğimizin toplumdaki yerini ve etkinliğini 
yükseltmektir. Siz değerli meslektaşlarımıza da önemli görevler düşmek-
tedir. Yeterli ölçüde tecrübeniz ve bilgi birikiminiz var.” diyerek, uzun bir 
geleceği şimdiden planlamak ve bir yol haritası oluşturmak gerektiğine işa-
ret etti. Gökçe, “yaşamınızda çocuklarınızla, eş ve torunlarınızla, dost ve 
arkadaşlarınızla sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı. Konuşmaların ardından törene katılan meslekte 25 yılını doldu-
ran meslektaşlarımıza belgeleri takdim edildi.

İstanbul Şube Başkanı Suna, “Meslek hayatınız açısından önemli bir günde, 
şubemizin davetini kabul etme nezaketini gösterdiniz. Bizlere, sizlere onur 
belgesi takdim etme fırsatı verdiniz. Mesleğimiz ve şubemiz adına müte-
şekkirim.” diyerek başladığı konuşmasını, yeni yılda barışın tesisi edilmesi, 
sosyal refahın sağlanması, eşit, adil ve hoşgörülü ilişkilerin toplumsal yaşa-
mın belirleyici olmasını dile getirerek, “önümüzdeki yılların terörü, şiddeti, 
antidemokratik uygulamaları da geride bıraktığımız anlamına gelecek ge-
lişmelere tanıklık etmesini yürekten diliyorum.” temennisiyle devam etti. 
Suna konuşmasını şöyle sürdürdü: 
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“Bu ülke tarihsel zenginliği, yarattığı değerleri, dostça ve kardeşçe bir arada 
yaşama alışkanlığı ile her şeyin en iyisini hak etmektedir. Umuyorum ki 
önümüzdeki yıllar hak ettiğimiz yaşama kavuşur, ülkemizi geleceğe taşı-
ma hedefi tüm toplumsal ve siyasal kesimlerin ortak paydası haline gelir. 
Mesleğimizin, meslek odamızın bu halka, bu ülkeye bir sözü bulunuyor. 
Kamusal ve toplumsal yarar ilkesinden asla vazgeçmeyeceğiz. İnsanın ni-
telikli ve güvenli bir hayatı hak ettiğini gerçeğinden hiçbir zaman uzaklaş-
mayacağız. Mesleki etik kurallara bağlılık noktasında en küçük şüpheyi bile 
ortadan kaldıracağız, mesleğimizin evrensel kabullerini ve bilimsel bilgiyi 
her zaman rehber edineceğiz. Meslek Odamız kurulduğu 1954`ten bu bu-
güne bu ilkelerden bir an olsun ayrılmadıysa, belirtmek durumundayım ki 
bu sizlerin sayesinde olmuştur. Sizlerin mesleğimize ve meslek odamıza tut-
kulu bağlılığınız ve yüreğinizdeki insan sevgisi Odamızın ilkelerini hayata 
geçirmesinin kolaylaştırıcı olmuştur. Meslekte geçirdiğiniz 25 yılın özeti 
budur aslında. Onurlu, vakur 25 yılın özeti budur. Değerli meslektaşlarım, 
sizlere takdim edilen onur belgeleri işte bu onurlu duruşunuza bir teşek-
kürdür. Çünkü inşaat mühendisliği meşakkatli bir meslektir. Meşakkatli 
olması sadece çalışma koşullarının ağırlığından değil, insanın can ve mal 
güvenliğini doğrudan etkilemesi ile ilgilidir. Bu gerçeklerin bilincinde olarak 
başladığınız meslek hayatınızda 25 yılı geride bırakmanın verdiği özgüven 
ve henüz yolun başında olduğunuzu fark etmenin yol açtığı öğrenme ar-
zusu, bundan sonraki meslek yıllarınızın garantisi olacaktır. Bundan sonra 
geçireceğiniz yıllar, öykünün kahramanı sizlerin onurlu hayatlarına işaret 
etmeyecek, aynı zamanda geleceği kazanma kararlılığına sahip olduğunuzu 
açığa çıkartacaktır. Meslek şovenizmi yaptığım sanılmasın ama söyleme-
den geçemeyeceğim ki diğer meslek disiplinleri ile karşılaştırıldığında inşaat 
mühendisliğini diğerlerinden ayıran temel bir özellik bulunmaktadır. İnşaat 
mühendisliği medeniyet mühendisliği olarak tanımlanır ve bu tanım tarih 
boyunca inşaat mühendislerinin üstlendiği sorumluluğun içerdiği derin an-
lamı resmetmektedir. Sizler medeniyetlere ait eserleri yapan ve bu eserleri 
geleceğe aktaran bir mesleğin mensupları değil, aynı zamanda değişimin ön-
cüsü bir mesleğin icracılarısınız. Bu uğurda, 25 yıldır proje masalarında dir-
sek çürüttünüz, şantiyelerin tozunu soludunuz; zorlu şartlarda çalıştınız, 
evinizden, sevdiklerinizden, özel hayatınızdan fedakârlık yaptınız. Tekno-
lojideki, bilimdeki gelişmeler baş döndürücü bir hıza erişmiştir. Bu gelişim 
meslek alanlarına, mesleki uygulamalara doğrudan yansımaktadır. Okul 
yıllarını geride bırakmış olmanın yol açtığı handikabı ortadan kaldırmanın 
yolu meslek içi eğitim faaliyetlerinden geçmektedir. Şubemizin bu konuda 
bütün olanaklarını seferber ettiğini bizzat biliyorsunuz. Mesleki niteliğin 
yükseltilmesini ve meslektaşlarımızın daha donanımlı hale gelmesine katkı 
sağlamak için seminerlerimiz, kurslarımız, geniş ölçekli bilimsel etkinlikleri-
miz, çoğu zaman olanaklarımızın zorlanması pahasına, devam etmektedir. 
Bundan sonra da devam edecektir. Şundan emin olunuz ki, sizlerdeki öğ-
renme arzusu, kendinizi geliştirme çabası Şubemizin bütün planlamalarına 
yön vermektedir. Daha nice 25 yıllara temennisiyle sözlerime son veriyor, 
saygılar sunuyorum.” Törende ayrıca, İMO İstanbul Şubesi İleri Fotoğraf 
Proje Atölyesi`nin hazırlamış olduğu “Karma Sergi”nin açılışı ve kokteyli 
Şube fuaye katında gerçekleşti. 21 Mayıs 2017 tarihinde başlayan kurs katı-
lımcılarının fotoğraflarından oluşan Karma Serginin danışmanlığı kurs eğit-
meni Serdar Ercan (İFSAK Eğitmeni) tarafından yapıldı. Sergi 24 Şubat 2018 
tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Açılışta, İMO İstanbul Şubesinin 
Müzik Grubu “(Ergün KORKMAZ (Klarnet), Türkay ZENGİN (ritm-vokal) 
, Aykun COŞKUN (E-GİTAR), Jiyan TUNÇTAN (BAS GİTAR), Emrah ÇA-
TALTEPE (Bağlama), Zelal ERTUĞRUL(VOKAL), Funda KILINÇ SUVAKÇI 
(Vokal)” performans sergiledi.

İstanbul Şubemiz Kadıköy Temsilciliğimizde Yeni 
Yıl Kokteyli

İMO İstanbul Şubesi Kadıköy Temsilciliği tarafından düzenlenen Yeni Yıl 
Kokteyli, 10 Ocak 2018 tarihinde Khalkedon Fenerbahçe`de gerçekleşti. 
Kokteyle çok sayıda üyemiz katıldı.

Manisa Şubemizde Temsilcilik Toplantısı

İMO Manisa Şubesi, 18 Ocak 2018 Perşembe günü, Akhisar Temsilciliğimiz-
de, Temsilcilik Yönetim Kurulları arasında 5. ortak toplantısını gerçekleştir-
di. Toplantıda temsilcilik sorunları görüşüldü. İMO Manisa Şube Başkanı 
tarafından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili temsilciliklerimize bilgi akta-
rıldı. 

Toplantıda Akhisar Temsilcilik üyelerimiz ile birlikte üyelerin sorunları ile il-
gili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından İMO Akhisar Tem-
silciliği üyelerimiz ile birlikte dayanışma yemeği ile bir araya gelindi.

Manisa Şubemizde `Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği` Semineri

İMO Manisa Şubesi tarafından, 17 Ocak 2018 tarihinde `Yapı İşlerinde İşçi 
Sağlığı ve Güvenliği` konulu seminer gerçekleştirdi. Şube konferans salo-
nunda gerçekleştirilen seminerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İz-
mir Grup Başkanlığı İş Teftiş Kurulu İş Müfettişi İnşaat Mühendisi Muhar-
rem Arıkel sunum yaptı.

Uşak Şubemizde Üye Toplantısı

İMO Uşak Şubesi, 13 Ocak 2018 kahvaltılı üye toplantısı düzenledi. Etkin-
likte üyelere, 2017 yılında Uşak`ta idarelerce kesilmiş olan yapı ruhsatları-
nın değerlendirilmesi, gündemde olan imar barışı üzerine görüşler, deprem 
yönetmeliği taslağı üzerinde yapılacak olan köklü değişiklikler, 17-18 Şubat 
tarihlerinde yapılacak olan İMO Uşak Şube Olağan Genel Kurul ve Seçim-
leriyle ilgili bilgiler verildi. Oda Başkanlığınca ve İdarelerce üyelerimize du-
yurulmak üzere gönderilmiş olan bildiri yazılarıyla ilgili, İMO Uşak Şube 
Başkanı Ali Osman Doruk tarafından bilgi sunumu yapıldı. Toplantıya 
üyelerimizin yanında, yerel basın mensupları da katıldı.
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