Yeni binamız düzenlenen bir törenle hizmete açıldı

“Geçmişe teşekkür,
geleceğe borç”
İnşaat Mühendisleri Odası yeni binası,
kongre ve kültür merkezi 4 Mayıs 2007
Cuma günü düzenlenen törenle açıldı.
Törene çok sayıda davetli katıldı. Bina
açılışı için düzenlenen etkinlikte konuşma
yapan İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, “Yeni binamız geçmişe teşekkür, geleceğe borçtur”
dedi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı ise “Bina İMO’ya,
TMMOB’ye yakıştı” diyerek duygularını
ifade etti. TMMOB ve İMO sürecinde vazgeçilmez bir yere sahip olanların isimlerinin verildiği salon ve dersliklerin de
kullanıma açıldı. Açılış etkinliğinde aynı
zamanda inşaat mühendisi olan sanatçı
Tolga Çandar sahne aldı.
Açılışa TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı, KESK Genel Başkanı
İsmail Hakkı Tombul, Türkiye Barolar
Birliği Başkanı Özdemir Özok, Çankaya
Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz,
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Elektrik
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Ulusaler, Makine Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, Çevre Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünlütürk,
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Küçük katıldı.
Ayrıca İMO şube başkan ve yönetim
kurulu üyeleri, temsilciler, TMMOB’ye bağlı
Odaların Ankara şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çok sayıda
inşaat mühendisi açılışta bir araya gelen büyük
kalabalığın içindeydi.

etti. Binanın eski ve yeni görüntülerinin peş peşe
yer aldığı sunum, sürecin aşama aşama gelişimini,
alınan mesafeyi göz önüne serdi.

4 Mayıs 2007 Cuma günü saat 17.00’de Oda başkanımız Yüzgeç, Birlik Başkanımız Soğancı ve
KESK Genel Başkanı Tombul’un kurdele kesmesiyle başlayan açılış etkinliği, koordinatör Lütfü
Kutluay’ın inşaat sürecini anlattığı sunumla devam

Yüzgeç’in ve Soğancı’nın konuşmaları ise başarılan işin gururunu yansıtması açısından önemliydi.
Yüzgeç’in “geleceğe borç olarak ilan ettiği” bina,
Soğancı açısından “yakışanın yapılması”ndan ibaretti. İki başkanın da üzerinde durduğu ortak nokta
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ise, binanın demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, Odaların kullanımına açılacaktı. Bina emek
ve demokrasi mücadelesinin mevzisi olacaktı.
Binanın öyküsü
Odamızın kuruluşunun üstünden yarım asrı aşkın
bir zaman geçti. 1954’te ilk kurulduğunda Atatürk
Bulvarı 86/10 adresinde başlayan Oda hizmeti,
daha sonra Selanik Caddesi 19/1’de devam etti.
70 bini aşkın üyesiyle İMO’ya, bir kaç daireyle
sınırlı bir çalışma mekanının yetmesi mümkün
değildi. Meslektaşlarımızın ihtiyacının karşılanmasını, meslektaşlarımıza dönük çalışmaların
gerçekleştirilmesini, kurul ve komisyon çalışmaları sürdürebilmesini bir yana bırakalım, yönetim
kurulu üyeleri ve personelimiz sağlıklı çalışma
ortamından yoksundu. İMO’ya yakışan bir binanın alınıp, ihtiyaca göre düzenlenmesi tek çıkar
yoldu; bu aynı zamanda Odamızın makus talihini
değiştirecek, vitrinini mesleki saygınlığına uyumlu
hale getirecek ve tüm kurul ve komisyonlara, personele sağlıklı ortam yaratacaktı.
Odamız, Haziran 2005’te, Ankara Necatibey
Caddesi 57 numaradaki 8 katlı binayı satın aldı.
Sıradan bir bina olduğu sanılmasın; binanın ilk üç
katında Ankara’nın en eski kültür merkezlerinden
Derya sineması bulunuyordu. Diğer katlar ise büro
olarak kullanılıyordu.

2005 yılının Haziranında alınan binanın açılışı 2007
Mayısında gerçekleşti. Neden bu kadar uzun sürdüğüne dair kısa bir açıklama yapılması gerekiyor.
Mevcut binanın hemen her noktası elden geçirildi,
büyük çaplı tadilat, tamirat yapıldı. Ancak işin uzamasındaki asıl neden üst katlarda bulunan kiracının ancak hukuki süreç başladıktan sonra binayı
boşaltması oldu. Hukuki sürecin uzaması çalışmalarını aksattı, geciktirdi.
Binanın özellikleri
Yapılan tadilat projesiyle binanın kulanım alanı
2000 m²’den 3000 m²’ye çıkartılmış, 8 katlı binanın ilk üç katı kongre ve kültür merkezine ayrılmış, 5 kat ise Oda Merkezi ve Ankara Şubesi için
çalışma büroları şeklinde düzenlenmiştir.
Kongre ve kültür merkezi olarak kullanılmak
üzere üç ayrı salon yapılmıştır. 500 kişilik büyük
salona TMMOB’nin unutulmaz başkanlarından
Teoman Öztürk’ün adı verilmiştir. Çok amaçlı
kullanılmaya uygun düzenlenmiş 150 kişilik
salonun Oda Başkanlarından Rüştü Özal, 80
kişilik salon ise yine Oda başkanlarından Güney
Özcebe, 2. katta bulunan derslikler ise 68 kuşağının gençlik liderlerinden meslektaşımız Harun
Karadeniz, Teknik Güç’ün ilk yazı işleri müdürü
Zeki Erginbay ve Oda başkanlarından Rahmi
Löker’in adıyla anılması karar altına alınmıştır. Ayrıca 700 m²’lik bir alanda bulunan lokal
üyelerimize hizmet verecektir. Fuaye alanı aynı
zamanda sanatsal eserlerin sergilenmesine
uygun düzenlenmiştir.
Bina 16 adet kamera ile 24 saat izlenmekte,
salon, fuaye ve sergi alanlarında ortak ses ve
görüntü sistemi bulunmaktadır. Bina, görme ve
bedensel engelliler için kolaylaştırıcı özellikler
taşımaktadır.
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