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BASINA	VE			KAMUOYUNA	
	
Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi	öğrencileri	olarak	15	Mayıs	günü	başlattığımız	Kavaklık	
Direnişinin	 	4	Temmuz		itibarıyla	51.günündeyiz	ve	kamp	alanımızda,	çadırlarımızla	
direnişe	 devam	 etmekteyiz.	 Bu	 direniş	 ODTÜ	 kampüsüne	 inşa	 edilmek	 istenen	 Kredi	
Yurtlar	 Kurumu	 Yurduna	 karşı	 başlatılmıştır	 ve	 ODTÜ’de	 ODTÜ	 yurdu	 isteğimiz,	
direnişimizin	temelini	oluşturmaktadır.	Ayrıca,	yurt	 	 inşaatı	yapılmak	istenen	Kavaklık,	
üzerine	inşaat	yapılmasını	istemediğimiz	bir	ormandır.	
	
NEDEN	KARŞIYIZ?	
	
ODTÜ	 öğrencileri	 olarak	 KYK	 yurdunu	 istemememizin	 çeşitli	 sebepleri	 vardır.	 Başlıca	
sebep,	KYK	yurdunun	bir	Truva	Atı	gibi	ODTÜ’ye	sokulmak	istenmesidir.	Bu	yurt,	iktidar	
tarafından	 seçilerek	 yerleştirilecek	 öğrenciler	 yoluyla,	 ODTÜ’de	 karışıklık	 ortamı	
yaratmak	için	kullanılacaktır.	Üniversite	yönetimi	ve	KYK	arasında	imzalanan	protokolde,	
yurda	yalnızca	ODTÜ	öğrencilerinin	yerleştirileceği	ibaresi	yer	alsa	da	,	bu	durumun	böyle	
olmayacağı	 ve	 yol	 için	 imzalanan	 protokolün	 nasıl	 ihlal	 edildiği	 kamuoyunca	
bilinmektedir.	 61	 tane	 KYK	 yurdu	 projesinin	 60	 tanesi	 ekonomik	 kriz	 sebebiyle	
başlatılmazken,	 yalnızca	 ODTÜ’de	 bir	 projenin	 başlatılması,	 bunu	 bir	 yurt	
projesinden	ibaret	olmadığının	göstergesidir.	Bu	da	,	bu	yurdun	Truva	Atı	olacağının	en	
büyük	kanıtıdır.	
	

	

Şekil 1. Mezuniyet töreni,2019	



 2 

	
KYK	yurduna	karşı	çıkmamızın	bir	diğer	sebebi	ise	bu	yurtlarda	sürdürülen	etkinliklerdir	
(EK-7)	ve	bu	faaliyetler	ODTÜ’nün	sosyal	yapısına	zarar	verecektir.	Ayrıca,	bir	üniversite	
bilim	üretmek	ve	uygulamak	esasına	dayalı	olarak	çalışır	fakat	KYK	yurtları	bunun	aksi	
yönünde	bir	eğilim	göstermektedir.	“	Evliliğe	hazırlık	”	,	“	Müftülük	Ziyareti	”	kapsamlı	
etkinlikler	 ve	 gerici	 konferanslar	 	 ile	 yurt	 öğrencileri	 etkilenmek	 istenmektedir.	
Öğrenciler	üzerinde	bu	etkinliklere	katılım	için	baskılar	kurulduğu	bilinmektedir.	Katılım	
göstermeyen	öğrencilerin	ise	yurttan	atılmak	ile	tehdit	edilmesi	konunun	bir	diğer	kötü	
yüzüdür.	Geç	gelen	öğrencilere	cezai	yaptırım	uygulanması	ise	KYK	yurtlarının	akıl	dışı	ve	
baskıcı	uygulamalarından	bir	başkasıdır.	Erzurum’da	bir	KYK	yurdunda	yurda	geç	gelen	
öğrenciler	3	gün	yemek	yememe	cezasına	çarptırılmıştır.	(EK-6)	Twitter’da	KYK	Destek	
hesabından	 bu	 duruma	 ilişkin	 “	 Geç	 gelen	 öğrencilere	 cezai	 yaptırım	
uygulanmaktadır		”		açıklaması	yapılmıştır.		
	
İmzalanan	protokolde	(EK-1)	,	yurdun	yönetiminin	KYK’de	olacağı	ibaresi	yer	almaktadır.	
19	tane	yurdun	yönetimi	ODTÜ	tarafından	yapılırken,	kampüse	KYK	yönetimli	bir	yurt	
yapılması	uygulamalarda	farklılıklar	yaratacaktır.	KYK	yurtlarının	baskıcı	yönetim	şekli	
ODTÜ	geleneklerine	ve	sosyal	yapısına	uymayacak	ve	problemler	yaratacaktır.		
	
	
	
Protokolün	(EK-1)	bir	diğer	maddesinde	yurda	yerleşecek	öğrencilerin	KYK	kriterlerine	
göre	 belirleneceği	 ifade	 edilmektedir.	 Geçmiş	 dönemlerde	 KYK	 yurtlarında	 yaşanan	
olaylara	bakıldığında	bu	kriterlerin	baskıcı,	gerici	ve	cinsiyetçi	kriterler	olduğu	açıktır.	Bu	
kriterlerin,	 yurda	 öğrenci	 alımı	 sırasında	 uygulanmasının	 yanı	 sıra	 yurtta	 yaşamaya	
başladıktan	 sonra	 da	 öğrenciler	 üzerinde	 baskı	 kurmak	 için	 kullanılacağı	 açıktır.	
Geçtiğimiz	 günlerde	 bir	 haberde	 yer	 alan	 olayda,	 emniyetten	 gelen	 gizli	 talimat	 ile	
kesinleşmiş	 mahkeme	 kararı	 bulunmayan	 öğrencilerin	 yurtla	 ilişiğinin	 ve	 burslarının	
kesilmesi	 talep	 edilmiştir.	 ODTÜ’nün	 	 yıllardır	 iktidarın	 hedefinde	 olduğu	
düşünüldüğünde	 bu	 tür	 uygulamaların	 öğrencileri	 fişlemek	 ve	 yurttan	 uzaklaştırmak	
adına	sıkça	kullanılacağı	çok	açıktır.	
	
ODTÜ	rektörlüğü,	öğrencilere	attığı	mesajda	(EK-3)	,	bu	projenin	122	milyon	TL	tutarında	
bir	 maliyeti	 olacağını	 ve	 destekler	 ile	 karşılanamayacağını	 söylemektedir.	 Fakat,	 bu	
açıklama	daha	öncekiler	gibi	şeffaf	bir	açıklama	değildir.	Bu	projenin	maliyetinin	neden	
122	milyon	TL	olacağı	açıklanmamıştır.	Ayrıca,	KYK’nin	inşa	etmek	istediği	yapı	(EK-4)	5	
tane	 yurt	 bloğu	 ve	 4	 tane	 sosyal	 binadan	oluşmaktadır.	 Bu	 sosyal	 binaların	 konferans	
salonu,	yemekhane,	çamaşırhane	gibi	bölümler	olacağı	belirtilmiştir.	Fakat	bugüne	kadar	
yapılan	 hiçbir	 ODTÜ	 yurdu	 kendi	 konferans	 salonunu	 ya	 da	 sosyal	 tesis	 binasını	
içermemektedir.	 Açıkça	 görülmektedir	 ki,	 4	 bloktan	 oluşan	 bu	 sosyal	 tesis	 binası	 bir	
lükstür	ve	maliyeti	yükseltmektedir.	İşte	bu	yüzden,	rektörlüğün	122	milyon	TL	olarak	
belirttiği	şişirilmiş	maliyet		yurtların	gerçek	maliyeti	değildir.	Aksine,	bir	algı	yönetimidir.		
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İhtiyacı	 giderecek	 yurt	 daha	 düşük	 fiyatlara	 mal	 edilebilmektedir.	 ODTÜ	 yönetiminin	
destek	 tekliflerine	 karşı	 tutumu	 ise	 maalesef	 müzakere	 dahi	 etmeden	 reddetmek	
olmuştur.	Ayrıca,	122	milyon	TL,	ihalede	sunulan	en	düşük	değerdir	ve	ODTÜ	yönetimi	
bunu	yurdun	maliyeti	olarak	dillendirmektedir.	
	
	
Yapılmak	 istenen	 yurt	 başta	 4000	 kişilik	 olarak	 planlanmıştır	 ve	 ODTÜ	 yönetiminin	
iddiasına	göre,	onların	 ısrarıyla	bu	kapasite	2000	olarak	belirlenmiştir.	4000	kişilik	bu	
yurt,	başka	üniversitelerden	yerleştirilecek	öğrenciler	için	düşünülmüştür	ve	Truva	Atı	
olması	 adına,	 uygun	 ortamı	 yaratmaktadır.	 19	 yurdu	 7300	 yatak	 kapasitesine	 sahip	
ODTÜ’ye	4000	kişilik	yurt	yapmanın	hiçbir	mantıklı	açıklaması	yoktur.	Bu	kapasitenin	
2000	düzeyine	indirilmiş	olması	asla	bir	kazanım	olarak	görülmemelidir.	KYK’nin	amacı	
ortadadır	 ve	 her	 ne	 şart	 altında	 olursa	 olsun	 ODTÜ’de	 bir	 KYK	 yurduna	 izin		
verilmemelidir.		
	
Mimarlar	Odası	Ankara	Şubesi,	yakın	zamanda	Ankara	Cumhuriyet	Başsavcılığına	bir	suç	
duyurusunda	 bulunmuştur.	 (EK-8)	 Oda	 yetkilileri,	 inşaatın	 ruhsatını	 elde	 etmek	 için	
başvurduğu	kurumların	hepsinden,	onlar	tarafından	verilen	bir	ruhsat	olmadığı	cevabını	
almıştır.	 Sonuç	olarak	başvurulan	hiçbir	 kurum	bu	 inşaat	 çalışması	 ile	 ilgili	 bir	 ruhsat	
sunamamıştır.	Bu	da	halihazırda	şantiyesi	için	2	baraka	kurulan	ve	etrafına	tel	çevirme	
işlemleri	 15	Mayıs	 günü	 başlayan	 bu	 inşaatın	 ruhsatsız	 olduğu	 anlamına	 gelmektedir.	
Ankara	Büyükşehir	Belediyesi	İmar	Yönetmeliği	Madde	63’teki	tanımlı	hali	 ile	 ‘şantiye	
binaları,	 yapı	 ruhsatı	 alınan	 parsellerde	 yapılır’	 hükmü	 bulunmaktadır.	 Bu	
hukuksuzluk	karşısında	Mimarlar	Odası	Ankara	Şubesi	suç	duyurusunda	bulunmuştur.	

	

KYK	 yurdu	 yapılması	 planlanan	 alan	 40	 dönümlük	 (40	 bin	 metrekare),	 büyük	
çoğunluğunu	kavak	ağaçlarının	oluşturduğu	bir	ormandır.	Daha	önceki	kesimler	ve	yurt	
inşaatları	 sonucunda	yalnızca	bu	 alan	kalmıştır	 ve	korunması	mecburidir.	 	Kavaklık’ta	
yalnızca	bu	dönemde	gözlemlenmiş	kuş	türü	sayısı	27’dir	ve	bu	alan	kuş	türleri	açısından	
zengin	 bir	 yaşam	 alanıdır.	 Alana	 gelindiğinde	 bu	 zenginlik	 kısa	 sürede	 dikkat	
çekmektedir.	 Kavak	 ağaçlarından	 farklı	 olarak	 bölgede	 29	 farklı	 ağaç	 ve	 çalı	 türü	 yer	
almaktadır.		
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Şekil 2. Kavaklık	

	

Bunun	yanı	sıra,	bu	alanda	75	tür	otsu	bitki	saptanmıştır.	Bu	türlerin	 içerisinde	1	tane	
endemik	 ve	 kritik	 tehlike	 altında	 tür,	 ve	 1	 tane	 de	 Orta	 Anadolu’da	 nadir	 görülen	 tür	
saptanmıştır.	Endemik	türümüz	Salvia	cryptantha	(Adaçayı	)	isimli	adaçayı	türüdür	ve	
tehlike	altındaki	tür	Orta	Anadolu’da	nadir	görülen	Cephalenthera	damasonium	(Kuğu	
salebi)	isimli	orkide	türüdür.	Bu	tür	ODTUe ’de	yalnızca	Kavaklık’ta	kaydedilmiştir.		

	

Rektörlük	 tarafından	 atılan	 ilk	 iletide	 (EK-2)	 bölgede	 300	 kavak	 ağacı	 olduğu	 iddia	
edilmiş	daha	sonr	bu	sayı	ikinci	iletide	(EK-3)		1200	olarak	ifade	edilmiştir.	Bu	tutarsızlık	
bölge	 hakkında	 bir	 bilgiye	 sahip	 olmadıklarını	 ya	 da	 bir	 algı	 yönetimi	 yapmaya	
çalıştıklarını	 göstermiştir.	 Kırsal	 Çevre	Derneği’nin	 desteğiyle	 gerçekleştirdiğimiz	 ağaç	
sayısını	 ortaya	 çıkaran	 çalışmada	 ise	 2801	 ağaç	 olduğu	 hesaplanmıştır.	 Bu	
hesaplamaya	binlerce	genç	fidan	ve	çalı	dahil	edilmemiştir.	Kavak	ağaçlarının	boyu	
19-20	metre	civarında	olup	bazı	bireyler	1	metrenin	üzerinde	gövde	çevresine	sahiptir.	
Yaşça	büyük	olan	ağaçlarda	oluşan	 likenler	 ve	 sağlıklı	 bir	 şekilde	büyüyen	 fidanlar	bu	
alanın	sağlıklı	olduğunun	ve	ormanlaşmaya	başladığını	göstermektedir.		
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Şekil 3.Cephalenthera damasonium (Kuğu salebi),Kavaklık, 17 Mayıs 2019	

	
NE	İSTİYORUZ?	
	
KYK		projesinin	gökten	inme	bir	kararla	katılımcı	olmayan	bir	süreçle	işletildiği	herkes	
tarafından	 görülmektedir.	 Rektörlüğün	 katılımcı	 süreç	 olarak	 bahsettiği	 şey	 protokol	
imzalandıktan	5	 ay	 sonra	öğrencilere	haber	vermektir.	 Fakat,	 bizim	katılımcı	 süreçten	
kastımız,	 bütün	 ODTÜ	 bileşenlerinin	 ve	meslek	 odaların	 katılımıyla	 gerçekleştirilecek,	
fikirlerimizle	 çağın	 gereklerine	 uygun	 bir	 yurt	 yarattığımız	 ve	 ODTÜ	 yurtlarında	
edindiğimiz	 tecrübelerle	 daha	 iyi	 bir	 yurdu	 nasıl	 yapabileceğimizi	 konuştuğumuz	 bir	
süreçtir.	
	
Siz	 de	 bu	 sürece	 içinde	 ODTÜ	 öğrencilerinin,	 öğretim	 elemanlarının,	 mezunlarının,	
mevcut	ve	eski	çalışanlarının	ve	ODTÜ’ye	değer	verenlerin	bulunduğu	ODTÜ	Birlikteliği	
tarafından	 imzaya	 sunulan	 çağrıya	 imza	 atarak	 destek	 olabilirsiniz.	 İmza	 metnine	
https://odtubirlikteligi.home.blog	adresinden	ulaşabilirsiniz.		
	
Talebimiz,	 bu	 yurt	 inşaatının	 iptal	 edilmesi	 	 ve	 katılımcı	 bir	 süreçle	 yeniden,	 ODTÜ	
tarafından	başlatılmasıdır.		
	
	
Kavaklık	Direnişi	
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EKLER	
EK-1-	KYK	ile	Rektörlük	arasında	imzalanan	protokol	
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EK-2-	Rektörlük	Mesajı_	18	Eylül	2018	

 

From: ODTU ̈Rekto ̈r rektor@metu.edu.tr 
Subject: [A-OGRENCI-DUYURU: 51] ODTU ̈ Arazisinde Yapılacak Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu hk.  

Date: 18 September 2018 14:42 
To: ODTU ̈O ̈g ̆rencileri Duyuru a-ogrenci-duyuru@metu.edu.tr  
Sevgili O ̈g ̆rencilerimiz,  

Bir su ̈redir bir meslek odasının Ankara su̧besi yo ̈netim kurulu basķanı tarafından o ̈nce “ODTU ̈ormanlarında ag ̆ac ̧ katliamı” (Gerc ̧ek: PTT 
Ormanında yapılan kesim), daha sonra ise “ODTU ̈ormanında kasıtlı c ̧ıkarılan yangın” (Gerc ̧ek: PTT ormanındaki yangın) bas ̧lıklarıyla gerek 
basında gerekse sosyal medyada yer alan gerc ̧ek dıs ̧ı haberlere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile ilgili olarak bir yenisinin daha eklendig ̆i 
go ̈zlemlenmektedir. Bu iddialarla ilgili olarak hem sa̧hsım hem de kurum adına gerekli hukuki yollara bas ̧vurulmaktadır.  

Un̈iversitemiz Rekto ̈rlu ̈g ̆u ̈ ile T.C. Gencļik ve Spor Bakanlıg ̆ı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mu ̈du ̈rlu ̈g ̆u ̈ arasında 21 Mayıs 2018 tarihinde 
imzalanan protokole go ̈re yapılacak olan yurdun arazisi, Un̈iversitemiz Mimarlık Faku ̈ltesi’nden akademisyenlerin go ̈ru ̈s ̧leri dog ̆rultusunda; orman 
alanı sınırları dısı̧nda, cȩvreye ve agăcļara en az zarar verilecek s ̧ekilde belirlenmis ̧tir. Bahsi gec ̧en bol̈ge, Batı Spor Merkezi koms ̧ulug ̆undaki 
kavaklık arazi olup, orman statu ̈su ̈ bulunmamaktadır. Yurt alanı belirlenmesinde o ̈ncelikle alanın orman sınırları dıs ̧ında bulunmasına, 
Kampu ̈su ̈mu ̈zu ̈n barınma bo ̈lgesiyle (batı yurtları ve lojmanlar) ilis ̧kili bir konumda yer almasına ve bu bo ̈lgedeki barınma amac ̧lı dig ̆er tu ̈m yapılar 
gibi tası̧t yolunun dog ̆u tarafında kalınmasına dikkat edilmisţir. Yurt alanına ilis ̧kin mimari proje su ̈recinde, Un̈iversitemizin ilgili akademisyen, idari 
ve teknik uzmanlarının go ̈ru ̈sļeri dikkate alınmaktadır.  

I ̇ddia edildig ̆i gibi bo ̈lgede 4.000-5.000 ag ̆ac ̧degĭl, 300 civarında kavak ag ̆acı yer almaktadır. Bu kavak ag ̆ac ̧ları kesilmek u ̈zere yetisţirilmektedir. Bu 
bo ̈lgedeki kavak ag ̆acļarı en son 2010 yılında kesilmisţir.  

O ̈te yandan, Un̈iversitemiz o ̈g ̆rencilerinin yurt ihtiyacına ilisķin gun̈deme getirilen sayılar da dog ̆ru verilere dayanmamaktadır. As ̧ag ̆ıda yurt 
gereksinimi duyan o ̈g ̆rencilere ilis ̧kin sayısal bilgiler verilmektedir:  

Bu yıl Un̈iversitemizi yeni kazanan o ̈g ̆rencilerden yurt basv̧urusunda bulunan o ̈g ̆renci sayısı 1.552’dir.  

Erkek o ̈g ̆renciler:  

410 kisi̧ yurtlarda yer go ̈sterilemeyen 175 kisi̧ geci̧ci yer verilen 
Toplam 585 kis ̧i  

Kadın o ̈g ̆renciler:  

45 kisi̧ yurtlarda yer go ̈sterilemeyen 197 kisi̧ geci̧ci yer verilen 
Toplam 242 kis ̧i  

Uluslararası o ̈g ̆renci kayıtları ise devam etmektedir. Bu yıl 300’u ̈n u ̈zerinde uluslararası o ̈g ̆renci kabul almıs ̧tır. Bugu ̈n itibarıyla bu o ̈g ̆rencilerden 
170 kisi̧ yurt basv̧urusunda bulunmusţur. Yaklası̧k 100 kisi̧nin daha bas ̧vuru yapması beklenmektedir. Dolayısıyla 1.365 yatak ihtiyacı vardır (585 
erkek o ̈g ̆renci + 242 kadın o ̈g ̆renci + 100 uluslararası o ̈g ̆renci + 438 muhtemel yeni bas ̧vuru). O ̈te yandan henu ̈z belli olmayan sayıda yuk̈sek lisans 
bas ̧vuruları da olacaktır.  

Bunun yanı sıra, bugun̈ itibarıyla Ankara’da deg ̆isi̧k KYK yurtlarında toplam 433 o ̈g ̆rencimiz kalmaktadır (Kadın: 244; Erkek: 189). Dolayısıyla 
o ̈ncelikli olarak bu o ̈g ̆rencilerimiz Kampu ̈su ̈mu ̈zde yapılacak olan yurda yerles ̧tirilecek olup, tu ̈m o ̈g ̆rencilerimiz Kampu ̈su ̈mu ̈zu ̈n barınma ve sosyal 
olanaklarından faydalanabileceklerdir.  

Sonuc ̧olarak, ODTU ̈o ̈g ̆rencilerinin yararlanabilmesi ici̧n yeni yurt olanaklarına ihtiyac ̧ duyuldugŭ acı̧ktır. KYK tarafından yaptırılacak yeni yurdun 
sadece Un̈iversitemiz o ̈g ̆rencilerinin barınma ihtiyacına yo ̈nelik olacag ̆ı ve yurdun kapasitesinin dolmaması halinde bile ODTU ̈ o ̈g ̆rencisi dıs ̧ında 
o ̈g ̆renci yerles ̧tirilmeyeceg ̆i protokolde acı̧kca̧ belirtilmisţir.  

O ̈te yandan ODTU ̈bilesȩnlerine bilgi verilmedig ̆i s ̧eklindeki ifadeler ise tamamen gerc ̧ek dıs ̧ıdır. Konu ile ilgili gelism̧eler Un̈iversite Yon̈etim Kurulu 
u ̈yelerine su ̈rekli aktarılmıs,̧ 5 Haziran 2018 tarihinde du ̈zenlenen genis ̧letilmis ̧ yo ̈neticiler toplantısında detaylı bilgi verilmis ̧ ve 20 Haziran 2018 
tarihinde ise Eylu ̈l 2017 - Mayıs 2018 do ̈nemi ici̧nde Un̈iversitemizde eg ̆itim, aras ̧tırma, altyapı ve topluma hizmet konularındaki gelis ̧meler ile ilgili 
olarak hazırlanan sunum dosyası o ̈g ̆retim uÿelerimize go ̈nderilmis ̧tir. Bu sunumun 75. ve 76. slaytlarında KYK yurdunun nerede yapılacag ̆ı go ̈rseli 
de yer almaktadır.  

Bilgilerinizi rica ederim. 
Basa̧rı dilekleri ve sevgilerimle.  

Prof. Dr. Mustafa Versa̧n Ko ̈k 
Rekto ̈r _______________________________________________ A-OGRENCI-DUYURU mailing list A-OGRENCI-DUYURU@metu.edu.tr 
https://mailman.metu.edu.tr/mailman/listinfo/a-ogrenci-duyuru  
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EK	3-	Rektörlük	mesajı_17	Mayıs	2019		
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EK-4-	KYK	Yurdu	Projesi-	Evrensel	Mimarlık-		evrenselmimarlik.com	
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İnşaat	sonrası	Kavaklık	
	
	
EK-5	-Kavaklık	Güncel	Durumu	
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EK-6-	Yemek	yememe	cezası	ve	etkinlikler	hakkında	haber	
Kaynak: http://www.kolektifler4.net	
	
Haber:	 http://www.kolektifler4.net/haberler/kyk-skandallari-bitmiyor-gerici-konferanslar-
camiler-haftasi-etkinlikleri-gec-gelene-yemek-cezasi/	
	

	
	

	
KYK	Resmi	Twitter	Hesabından	olaya	ilişkin	cevap  
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EK-7- KYK Etkinlik örneği 
Kaynak: Milliyet 
Haber: http://www.milliyet.com.tr/gundem/yurtlarda-evlilik-tesviki-tartismasi-2416652 
 

	
	
	
EK-8-	Ruhsatsız	inşaat	hakkında	haberler	
	
http://www.yapi.com.tr/haberler/odtu-kykda-ruhsatsiz-santiye-_173548.html	
	
https://www.evrensel.net/haber/381852/odtude-yapilmak-istenen-kyk-yurduna-ruhsatsiz-
santiye	
	
http://www.haberanaliz.net/gundem/odtu-kykda-ruhsatsiz-santiye/5343	
	
http://sendika63.org/2019/06/mimarlar-odasi-ankara-subesi-odtu-kavaklik-kyk-santiyesi-
ruhsatsiz-552547/	
	
https://www.politikyol.com/odtu-kykda-ruhsatsiz-santiye/	


