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Lizbon 2019 İnşaat Mühendisliği Zirvesi 
Başladı



4 Eylül 2019

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü Kutlu Olsun!
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 19 Eylül Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının Dayanışma Günü ile ilgili yaptığı açıklama. 19.09.2019

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları 
Toplantısı Yapıldı
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantısı 21 Eylül 2019 tari-
hinde Diyarbakır`da yapıldı. Toplantıya İMO Başkanı Cemal Gökçe katıldı.

Toplantı, Ülkemizin ve bölgenin sorunları gündemi ile toplandı. Ülkemizde ya-
şanan demokrasi sorunundan işsizlik sorununun çözümüne kadar birçok konu 
görüşüldü.
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Dünyanın çeşitli kentlerinde her sene 16-22 Eylül tarihleri arasında “Hareketli-
lik Haftası” kutlanmaktadır. 22 Eylül tarihi ise “Otomobilsiz Kent Günü” olarak 
kutlanıyor. Avrupa ülkeleri, Hareketlilik Haftası boyunca milyonlarca kişinin 
katıldığı çeşitli etkinlikler yapıyor. Çeşitli adlar altında düzenlenen bu günler; 
toplu taşıma günü, bisiklet günü, yaşayan sokaklar/yeşil yollar günü, çevreye 
duyarlı ulaşım günü, çevre ve sağlık günü, eğlence/alışveriş günü ve otomo-
bilsiz kent günü adı altında çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu etkinlikler bu 
yıl Avrupa`da 31 katılımcı  ülkeden  604 farklı şehirde, kutlanacak. Ülkemizde 
ise İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Konya gibi şehirlerimizin katılacağı ve 
kutlayacağı 61 belediye var.

Bu sene ilk defa Avrupa ülkeleri 22 Eylülde tarihinde  “Otomobilsiz Kent Günü” 
ve “Açık Sokaklar Gününü” (Open Streets Day) birlikte kutlayacaklar. Otomo-
bilsiz Kent Günü`nde sokakların motorlu araçlar olmadan nasıl kullanıldığının 
hatırlatılması yapılacak, toplu ulaşımın özendirilmesine çaba gösterilecek. Ay-
rıca yaya ulaşımı ve bisiklet kullanımı ile ilgilide çalışmalar yapılacak. Bu kap-
samda sokakların sahiplendirilmesi, hava ve ses kirliliğinin kontrol edilmesi  
amaçlanıyor. Ayrıca  ses ve hava kirliliğinin sürekli olarak ölçülerek karşılaştırıl-
ması gibi  kazanımlarla birlikte yeni farkındalıkların yaratılması amaçlanıyor. 
Hareketlilik Haftası her yıl sürdürülebilir ve toplu hareketliliğin sağlanması 
ile ilgili belirli bir tema üzerinde odaklanmaktadır. 2019`un teması “Güvenli 
yürüyüş ve bisiklet sürme” olarak belirlenmiştir.

2017 yılı raporlarına göre Türkiye`de karbondioksit salımı son 12 yılda %133 
artmıştır. Karbondioksit salımını artıran en büyük etken motorlu araçlardır. 1 
litre benzin yakıldığında ortaya çıkan karbondioksit miktarı yaklaşık 2,3 kilo-
gram. Bununla beraber otomobil bağımlılığının sonuçlarından biri olduğu 
hareketsizlik ve obezite hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Hareketsizlik in-
san kalbinin de en büyük düşmanıdır. Yine trafikte yaşanan stres, günümüz 
insanlarının artık neredeyse her gün, her yerde yaşadığı sıradan bir durum 
haline gelmiştir. Bisiklet kullanmak, spor yapmak ve bolca hareket etmek gibi 
etkinlikler insanı stresten koruyabilir, sağlıklı ve üst düzey bir yaşam alışkan-
lığı yaratabilir.

Yaşam kalitesi yüksek olan şehirlerin ortak özelliklerinden biri motorlu taşıt-
ların rolünün giderek azaltılmasıdır. Şehir merkezlerinde yayalaştırma, ucuz, 
konforlu ve hızlı toplu taşıma alternatifleri  modern kentlerin olmazsa olma-
zlarıdır. Yine şehir merkezlerine otomobil ile girişi cazip hale getirilen, katlı 
otoparkların yapılması modern şehirlerde terkedilen bir uygulama haline 
gelmiştir. Daha fazla geç kalınmadan bu yönde çalışmalar yapılmalı ve insan-
larımız arasında farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlenmelidir.

Tüm şehirlerimizin bu tür önemli etkinlik içinde yer almış olması ülkemizin 
kentleri bakımından büyük önem taşıyor. Yeşillikler arasında, raylı sistemlerle 
ilgili toplu taşıma sistemleri ile bisiklet ve yaya ulaşımının özendirilmesi ve 
kent yaşamına hakim olması istenmelidir.  

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI         
YÖNETİM KURULU

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 
“Avrupa Hareketlilik Haftası Ve Otomobilsiz Kent Günü” 
İle İlgili Yaptığı Basın Açıklaması

Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanlarının 
yerel halkın iradesi yok sayılarak görevden alınma-
ları, Kaz Dağları`nın kıyımı, yatırımların durması ve 
mesleki sorunlarımıza kadar birçok konuda katılım-
cılar görüşlerini aktardılar.

Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı ile 
görüşüldü. Barış bildirisi okurken katledilen Diyar-
bakır Baro Başkanı Tahir Elçi`nin katledildiği Dört 
Ayaklı Minare`nin bulunduğu yere karanfiller bıra-
kıldı. Daha sonra meslek odalarının restore ettikleri 
ve dış görünüşlerini değiştirdikleri sokaklar gezildi. 
Belediye`ye ait nostaljik bir mekanda, hikaye ve 
türküleri ağıtlarla anlatan “Dengbejler”dinlendi.
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31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde seçilmiş olan Diyarbakır, Van 
ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden alınarak yerlerine 
kayyum atandı. Açıkçası yaklaşık olarak beş ay önce aday gösterilen ve halkın 
büyük çoğunluğu tarafından seçilen bu illerimizin Büyükşehir Belediyelerini, 
yerlerine atanmış olan kayyumlar yönetecek. Bu karar demokrasiye, hukukun 
evrensel ilkelerine ve adalet anlayışına aykırı bir durumdur. Seçme ve seçilme 
haklarına aykırıdır asla kabul edilemez.

Ülkemizde çok sık kullanılan bazı sözler çok çabuk unutuluyor. `Seçimle ge-
lenler seçimle gitmeli` deniyordu! Anlaşılıyor ki, halk iradesinin ortaya koymuş 
olduğu sonuçlara göre seçilenlerin seçimle gitmesi her zaman geçerli olmaz, 
seçilene göre değişebilir! Bazen binlerce seçmenin kullanmış olduğu oylar yok 
sayılabilir! Seçilen önemli değil, kimi seçeceğinize bağlı olarak bu anlayış deği-
şebilir. Gücü elinde tutanların istediklerini seçmek koşulu ile seçilenler “seçimle 
gidebilir” öyle mi?

31 Mart tarihinde yapılan Yerel Yönetim Seçimlerinde Diyarbakır, Van ve Mar-
din Büyükşehir Belediye Başkanları beş ay önce aday oldular. Yargı ve YSK de-
netiminden geçerek adaylıkları kesinleşti ve seçildiler. Bir suç var ise mahkeme 
kararlarıyla belgelenmesi ve kesinleşmiş olması gerekmez mi? Ayrıca ülkemiz-
de mahkeme kararlarının bile çok tartışmalı olduğunu yaşayarak gördük. Düz-
mece deliller ve yalancı tanıklarla bir çok insan mahkum edilip mağdur olmadı 
mı?  Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Futbolda Şike, basın ve benzeri kumpas da-
valarını yaşamadık mı? Birçok insan önce içeri alınıp sonra içeride tutulmalarına 
ilişkin asılsız gerekçeler yaratılarak cezalandırılmadı mı?

Bugün de birilerinin kuşkusu veya tahmini üzerine üç ilimizin Büyükşehir Be-
lediye Başkanlarının görevden alınmış olmaları antidemokratik bir karardır. Bu 
kararla zaten oldukça cılız olan demokrasimiz daha da ayaklar altına alınmıştır! 
Belediye Başkanlarının görevlerinden alınıp yerlerine atanmışların getirilmesi 

demokrasiyle, adaletle, hukukun üstün-
lüğü ve insan haklarıyla asla yan yana 
durmaz.
Bu tür uygulamalarla iktidarı elinde 
tutanlar, gelecek için olumsuz ve anti-
demokratik bir yol oluştururlar? Zaten 
oldukça tartışmalı olan yargı sistemi-
mizi keyfi ve öznel niyetlerle daha da 
sakatlamak yerine; açık, şeffaf ve “Ev-
rensel Hukuk İlkelerini” yakalayacak bir 
düzenlemenin yapılması gerekir. Yerlerde sürünen ve halkımız üzerinde ciddi 
bir güvensizlik ortamı oluşturan adalet duygularının ayağa kaldırılması gere-
kir. Öznel niyetlerin sıkça yansıdığına şahit olduğumuz hukuksuzluğun sürmesi 
durumunda, toplum kesimleri arasında ortaya çıkan “ötekileştirme ve yok say-
ma” ayrımcılığını önlemek mümkün olmayacaktır. Oysa ülkemizde yaşayan her 
insanımızın “eşit yurttaşlık temelinde” yaşamaya hakkı vardır.   

Birilerinin kuşku duyması veya yapılan ihbarlar nedeniyle seçilen Belediye Baş-
kanlarının görevlerinden alınmış olmaları, zaten şeklen işleyen demokrasi ve 
adalet duygularını daha da sakatlamıştır. Bu sürecin çok önceden hazırlanmış 
olduğu gibi bir izlenim ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak; yargısız bir şekilde görevlerinden alınan Diyarbakır, Van ve Mar-
din Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerine iade edilerek demokrasi dışı 
bu uygulamaların düzeltilmesi, adalet ve hukukun bir gereğidir.
Saygıyla duyurulur. 21.08.2019

CEMAL GÖKÇE
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI

Görevden Alınan Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye 
Başkanları Görevlerine İade Edilmelidir

30 Ağustos 1922 Tarihi emperyalist işgalden kurtu-
luşun önemli bir halkasıdır. Bu mücadeleyi haklı ve 
meşru kılan da emperyalist işgale ve emperyalist 
projelere karşı verilen özgürlük ve bağımsızlık sava-
şı olmasıdır.

1914 yılında başlayan Birinci Dünya savaşı, emper-
yalist ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarını ele 
geçirmek istemelerinin bir savaşıydı. Bu savaş; Bu-
günkü Irak, Libya, Suriye, Tunus gibi ülkelerin pet-
rollerine el konulmasını amaçlıyordu. Bu nedenle 
milyonlarca insan yaşamını yitirdi, yaralandı. Her sa-
vaşta olduğu gibi kentler alt üst oldu, ülkeler daha 
da fakirleşti. Amerika başta olmak üzere birçok sö-
mürücü ülkenin Ortadoğu`da bugün bile bulunu-
yor olması, birçok bakımdan “30 Ağustos Zafer Bay-
ramını” daha da anlamlı kılıyor. Demek ki paylaşım 
savaşı günümüz dünyasında da devam ediyor. 

Ayrıca tüm yaşanmışlıklara rağmen ülkemizin bu-
gün Suriye bataklığı içine sokulmuş olması, tarihin 
olumsuz örneklerinden yeterli ölçüde derslerin 
alınmamış olduğunun bir nişanesi olarak ifade edi-
lebilir. 

Birinci Dünya Emperyalist Paylaşım Savaşında Os-
manlı Devleti büyük hayallerle Almanya`nın yanın-
da savaşa girmişti. Dünya ülkeleri ikiye ayrılmıştı. 
Osmanlı Devleti, yenilen tarafla birlikte tarih sahne-
sinden çekilmekle yüz yüze kalmıştı. Ortaya çıkacak 
boşluğu İngiltere, Fransa, ABD, İtalya ve Yunanistan 
gibi ülkeler dolduracaktı.

19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal`in Samsun`a 
çıkmasıyla kurtuluş savaşı başlatılmış, kongreler ve 
konferanslar yapılarak 23 Nisan 1920 tarihinde ül-
kemizin tüm kentlerinden gelen temsilcilerle, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi toplanmıştı. 

TBMM`nin toplanmasıyla bağımsızlık ve özgürlük 
meşalesinin ışıkları daha da büyümüş, TBMM kendi 
adına savaşı yönetmek üzere Mustafa Kemal Ata-
türk`e sürelerle sınırlı olmak üzere yetkiler vermişti. 
TBMM`nin vermiş olduğu bu yetkiler, mevcut duru-
ma bağlı olarak yeniden gözden geçiriliyordu. 

TBMM`nin gözetim ve denetiminde sürdürülen 
kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos 1922 tarihinde 
emperyalist işgali sonlandırarak Türkiye Cumhuri-
yeti`nin doğuş tarihi olarak tarihteki yerini almıştır.

Ayrıca, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı önderleri-
nin vermiş oldukları bu mücadelenin temel amaçla-
rından biri yüzünü gericiliğe değil de bilime, ileriye 
ve çağdaşlığa dönen bir anlayış olmasıdır.

Ülkemizde bugün 30 Ağustosu unutturmak ve ba-
ğımsızlığımızı bağımlı hale getirmeyi düşünen kü-
çümsenmeyecek sayıda insan var. 15 Temmuz dar-
be girişiminin; “Demokratik Parlamenter Sisteme 
Dayalı” bir yönetim yerine, cemaatlere, gericiliğe 
ve dış emperyalist güçlere bağlı bir yö-
netim biçiminin kurulmak istenmesinin 
bir sonucu olarak ortaya çıktığını unut-
mamak gerekir. 

Kurtuluş Savaşı sırasında bile yetkilerini 
tek adama devretmeyen TBMM`nin bu-
gün; yetkisini büyük ölçüde tek adama 
devrederek cılızlaşmış olması oldukça 
düşündürücüdür.

Haklı ve meşru temelleri olan Türkiye 
Cumhuriyeti bugün Ortadoğu`da sür-
dürülen yeni bir paylaşım savaşının 
içinde yok edilmek isteniyor. Giderek 
bölgemizde güçlenen gerici, adaletsiz 

ve baskıcı bir rejim yerine; her ülkenin kendi gele-
ceğini belirleme hakkına sahip olacak şekilde özgür 
bırakılması gerekiyor.

Ülkemizin yeni bir kurtuluşa ve kuruluşa ihtiyacı var. 
Bu kurtuluş gerici, asalak ve sömürgen olmayan; 
adaletli, barışçı ve özgürlükçü bir kurtuluş olmalıdır.

Bugünlerde yaşadıklarımız Mustafa Kemal Atatürk 
ve Kurtuluş Savaşı önderlerinin ne kadar zor bir işi 
başardıklarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. 
30 Ağustos 1922 tarihi bu nedenle unutulmamalı, 
bağımsız bir Türkiye kuranlar her zaman saygıyla 
anılmalıdır.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe’nin, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili yaptığı açıklama.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yapmış olduğu açıklama. 29 Ağustos 2019
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12 Eylül 1980 Darbesi: 

Karanlık Bir Dönem...

1939 yılının 1 Eylül tarihinde Nazi Almanya`sı 
Polonya`yı işgal etti. Dünya, tarihinin en kanlı 
savaşını yaşadı. Milyonlarca insan yaşamını yi-
tirdi, yaralandı, kentler yok edildi. Doğa tahrip 
oldu. Amerika, Japonya`nın iki kentine Atom 
Bombası atarak Hiroşima ve Nagazaki kentleri-
ni yok etti.

İnsanlık insan olmasından utandı. Bu acıların bir 
daha yaşanmaması için Birleşmiş Milletler Ge-
nel Kurulu 1981 yılında toplanarak 1 Eylül tari-
hini  “Dünya Barış Günü” olarak ilan etti.

İnsanlığın bugüne kadar yaşamış olduğu tüm 
acı olaylar bizlere; Irk, dil, din ve kültür farkı gö-
zetmeden demokrasi, özgürlük ve barış içinde 
bir arada yaşanabileceğini ortaya koyuyor. 

Yüreği emekten, barıştan, insan sevgisinden ve 
demokrasiden yana atan her insanın; ırkçılığa 
ve paranın ezen gücüne karşı seslerini yüksel-
terek tek yürek gibi davranmaları kaçınılmaz 
oluyor.

Tüm dünyada ve dünyanın tüm ülkelerinde ba-
rış ve dostluk içinde birlikte yaşamak en temel 

insan hakkıdır. Bu nedenle dünyada var olan 
kaynakların doğru kullanılması, çocuklar, en-
gelliler ve kadınlar başta olmak üzere geleceği-
miz egemen ve geri bir kültürün insafına terk 
edilmemelidir.
Ülkeler, savaş ve silah için para harcamayı dur-
durup; eğitime, sağlığa, tarihi ve doğal varlıkla-
rın korunmasına yönelik para harcamalıdırlar. 
Bu nedenle egemenlerin halk üzerinde uygula-
dıkları baskı, şiddet ve teröre karşı durup, halkın 
adaletli, barışçı ve demokratik iradesine sahip 
çıkılmalıdır.

Bugün ülkemizde ve çevremizde yaşanan “sa-
vaş çığırtkanlığına” karşı bir arada yaşama hak-
kını her koşulda savunanlar, er veya geç barış 
içinde bir arada yaşamanın mümkün olduğunu 
inanmayanlara da gösterecekler.

Yeterki İnanalım ve bir arada durabilme koşulla-
rını yaratma çabası içinde olalım...

CEMAL GÖKÇE
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI

1 Eylül Dünya Barış Günü Nedeniyle Savaşa Değil
Barışa Çağrı Yapalım...
Irkçılığa, Mezhepçiliğe ve Her Türlü Ayrımcılığa Karşı 
Çıkalım ...
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe`nin 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yaptığı açıklama

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe’nin 12 Eylül darbesinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklama. 12.09.2019
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17 Ağustos 1999 Gölcük Merkezli Depremin 
20. Yılında Yapı Stokumuz Güvenli mi?
“Yapılanlar Yapılmayanlar”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal GÖKÇE`nin 17 Ağustos 1999 Depreminin 20. yılı kapsamında yapmış olduğu açıklama.



Eylül 2019 9 
Yapılarımızın %6`sı 
yerle bir olmuş, 
%7`si ağır hasar al-
mış, %12`si de orta 
ölçekte hasar gör-
müştü. Deprem 
merkezinden olduk-
ça uzak olan kentle-
rimizde ciddi ölçüde 
hasarlar oluşmuş, 
can kayıpları yaşan-
mıştı.

İstanbul`da 30 bin 
mertebesinde yapı 
hasar görmüş, bun-
ların 3 bin otuzu ağır 
hasarlı olmak üzere 
yapı stokumuzun 
durumunu gözler 
önüne sermişti. Av-
cılar başta olmak 

üzere İstanbul`da 50 den fazla yapı yerle bir olmuştu.

17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi göstermiştir ki, İstanbul baş-
ta olmak üzere yaşanacak bir depremde yapı stokunun %25 kullanıla-
maz duruma gelecektir.

Ayrıca 1999 depreminden sonra görüldü ki, sorun sadece önlenemez 
veya önlenmeyen göç ve bunun getirdiği gecekondulaşma ile açıkla-
namayacak kadar büyük. Kaçak yapılaşmanın olağan sayıldığı ülkemiz-
de, ağır hasarlı binaların arasında devlet daireleri, hastane, okul ve köp-
rülerin de bulunması; sorunun sadece bir imar sorunu değil, daha farklı 
boyutlarının olduğunu da açıkça ortaya koymuştur.
  
İnşaat Mühendisleri Odası`na göre temel sorun; plansızlık, çarpık kent-
leşme, yapı üretim sürecinin ve mesleki uygulamaların niteliksiz ol-
masının yanında,  tüm ülke topraklarının inşaat sektörünün bir arazisi 
olarak görülmesi, yapı denetiminin yetersizliği veya hiç olmamasından 
kaynaklanıyordu. Sorun, depremin kendisi değil ranta dayalı uygula-
nan politikaların doğurmuş olduğu sonuçlardır.
  
17 Ağustos Depremi ülkemizin en batısından en doğusuna, en kuze-
yinden en güneyine kadar her aileyi yakın veya uzak ölçüde etkiledi.
Kentlerimizi depreme hazırlamak için paraya ihtiyaç vardı. Bu amaçla 
neredeyse her şeye yeni vergi getirildi. Bazı vergiler kalıcı oldu. Yapı de-
netimi sorun olmaktan çıkarılmalıydı. Bu nedenle yeni bir kararname çı-
karıldı. 3458 Sayılı Mühendislik Ve Mimarlık Hakkındaki Yasanın yerine 
geçecek bir Kararname ortaya kondu. Deprem Konseyi kuruldu. TOKİ 
Yasası ve Devlet İhale Kanunu sürekli olarak değiştirildi. Dağlar taşlar 
TOKİ inşaatlarına dönüştürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAN-
BUL DEPREM MASTER PLANI (İDMP) hazırladı. Bayındırlık ve İskan Ba-
kanlığı 1. Deprem Şurası ve Kentleşme Şurasını topladı. 300-400 bilim 
insanı ve uzmanın katıldığı toplantılar sonucunda çok değerli çalışma-
lar ortaya kondu. 4708 Sayılı Yapı Denetim Yasası çıkarıldı. İnşaat Mü-
hendisleri Odası tarafından  “Deprem Mühendisliği Konferansları” dü-
zenlendi. “Deprem ve İstanbul Sempozyumları” düzenlendi. “Ülkemizin 
Deprem Gerçeği ve İstanbul” konusunda TBMM Deprem Araştırma ve 
İnceleme Komisyonuna bir sunum yapıldı. Meslek Odaları ve Üniver-
siteler sayısız etkinlikler düzenledi. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 
iki kez değiştirildi. AFAD kuruldu. DEPREM STRATEJİ VE EYLEM PLANI 
yapıldı. Kentsel Dönüşüm Yasası Çıkarıldı. “İmar Barışı” adı altında kaçak 
ve mühendislik hizmeti almayan yapılara af getirildi.
  
1999-2003 yılları arasında İstanbul İl Afet Merkez Kurulu tarafından 493 
çadır kurulacak yer ve toplanma alanı belirlendi. Bu alanların yetersiz 
olduğu bilinmesine rağmen 3/4 ten fazlası AVM ve gökdelenlere dö-
nüştürüldü.

Açıklıkla söylenebilir ki 17 Ağustos Depreminin acı sonuçları hafızalar-
da varlığını sürdürdüğü süre içerisinde yapılan bilimsel çalışmalar ve 
mevzuat değişiklikleri daha sonraki dönemlerde birer birer geri alındı 
veya yapılan düzenlemeler amacından uzaklaştı. Depremlerin yıkıcı ve 
acı sonuçları da kullanılarak yeni bir rant düzeni oluşturuldu.
  

İstanbul başta olmak üzere var olan yapı stokunu güvenli bir hale ge-
tirmek yerine tüm yaşam alanları inşaatlarla dolduruldu. Toplanma 
alanları AVM ve gökdelene dönüştü. Neredeyse kentlerimizde nefes 
alınacak boş bir alan bırakılmadı. İhtiyaç temelli olmayan ve kentleri-
mizi yeni afetlerle yüz yüze bırakan lüks yapılar üretildi. Yapı stokunu 
deprem güvenli hale getirmek için toplanan 60 milyar lira da amaç dışı 
kullanıldı.

4-YAPILARIMIZ DEPREMİ BEKLEMEDEN KENDİ KENDİNE YIKILI-
YOR! YAPI DENETİMİ BİLİMSEL BİR ÖLÇÜDE YAPILMIYOR!
Ülkemizde binaların yıkılması için artık depreme bile gerek yok. Yapıla-
rımız hiçbir dış etken olmadan bile yıkılıyor.
  
Geçen yıl Beyoğlu-Sütlüce`de, bulunan şantiyede meydana gelen yı-
kımı başka yıkımlar da izledi.  Henüz imalat aşamasındaki inşaatlardan 
gelen çökme haberleri, bugün bile imalat ve denetim mekanizmala-
rının etkili çalışmadığını ve sistemin hala doğru işlemediğini ortaya 
koymaktadır. Yine KARTAL`da bulunan Yeşilyurt Apartmanının kendi 
kendine yıkılması ve 21 insanımızın yaşamını yitirerek 17 insanımızın 
da yaralanması oldukça manidardır. Üstelik bu yapının üzerinde üç kat 
kaçak katın bulunması ve İmar Barışı`ndan yararlanmış olması yapı sto-
kumuzun durumunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Deprem teh-
likesi altında bulunan ülkemizin yapı stokunun durumunu düşünmek 
bile insana sıkıntı veriyor. Binlerce insanımızın göçük altında kalacağını 
ifade etmek bilinmeyeni ifade etmek değildir. Bilinen ve yaşananların 
açıklıkla ortaya konmasıdır. Açıkçası, bir doğa olayı olan depremin ül-
kemizde afete dönüşmesi sorunun ana kaynağı olarak ortaya çıkmak-
tadır.

Önemli olan; yapıların kentleşme bilimine uygun olarak planlanması, 
“Deprem Yönetmeliklerine” uygun olarak tasarlanması ve üretilmesinin 
sağlanmasıdır.

Bir doğa olayı olan depremin doğal afete dönüşmesini önlemenin yolu, 
planlama-kentleşme, tasarım, uygulama ve yapı denetim sisteminin 
sağlıklı bir şekilde işlemesinden geçmektedir. Depremle ilgili hemen 
her konunun ayrı bir önemi bulunmaktadır. Ancak yapı denetimine ayrı 
bir vurgu yapılması zorunludur. Çünkü yapı denetimi, güvenli yapıların 
üretilmesini sağlayacak ve gelecekte aynı sorunların ortaya çıkmasını 
önlemenin güvencesidir.

Yapı denetim sorununu çözmek için atılan ilk adım 10 Nisan 2000 ta-
rihinde yürürlüğe giren “595 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin” 
çıkarılmış olmasını önemsemek gerekir. Ayrıca bu kararname ile birlik-
te çıkarılan “601 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” de; mühendis ve 
mimarların mesleklerini yapabilmeleri için diploma almanın ön şart ol-
duğunu, temel şartın ise Meslek Odalarından  “sertifika”, “Yetkinlik Bel-
gesi” almanın zorunlu olması gerektiğini ortaya koymuştur. Ne yazık ki 
her iki kararname de bir süre sonra ortadan kaldırılmıştır.
  
29.06.2001 tarihinde yürürlüğe giren ve hâlâ uygulamada olan 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun da beklentileri karşılayamamış-
tır. Üstelik bu yasa 595 sayılı Yapı Denetim Kararnamesinin bile geri-
sinde kalmıştır. İnşaat ve yapı sektörünün işleyişini ve sorunlarını tam 
olarak çözemeyen, il-
gili kurumlara, üniver-
sitelere, Meslek Oda-
larına danışılmadan 
alelacele hazırlanan 
kanun, sorunu çözmek 
bir yana kendisi sorun 
olarak gündemdeki 
yerini almıştır. Yıllar yılı 
ekonomi ve siyasetin 
en büyük finans kay-
naklarından olan inşa-
at sektöründeki payın 
bölüşülmesi, kimsenin 
işine gelmezken, tüm 
sorumluluk tek başına, 
üstelik hiçbir yaptırım 
gücü olmayan yapı 
denetim kuruluşları ile 
mühendis ve mimarla-
rın üzerinde bırakılmış-
tır.

1999-2003 yılları 
arasında İstanbul İl 
Afet Merkez Kurulu 
tarafından 493 
çadır kurulacak 
yer ve toplanma 
alanı belirlendi. Bu 
alanların yetersiz 
olduğu bilinmesine 
rağmen 3/4 ten fazlası 
AVM ve gökdelenlere 
dönüştürüldü.

Bir doğa olayı olan 
depremin doğal 
afete dönüşmesini 
önlemenin 
yolu, planlama-
kentleşme, tasarım, 
uygulama ve yapı 
denetim sisteminin 
sağlıklı bir şekilde 
işlemesinden 
geçmektedir.
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4708 sayılı Yapı 
Denetim Yasası`-
nın Genel Gerekçe 
bölümü, sorun ve 
çözüm bağlamın-
da doğru bir felsefi 
yaklaşıma sahiptir. 
Ancak bu durum, 
yasanın içeriği ile 
denk düşmemiştir. 
Anlaşılmıştır ki ya-
sanın genel gerek-
çesini yazanlarla 
yasayı çıkaranlar 
konuyu farklı algı-
lamışlardır. Doğru 
bir noktadan hare-
ket etmek, doğru 
yere ulaşma anla-
mına gelmemiş, 
yasa yapıcı, yasa-
nın etki alanını da-
raltarak, muafiyet 
sınırlarının geniş-
letilmesini sağlayı-
cı düzenlemelere 

imza atmıştır.
Yapı üretim sürecinin önemli bir parçası olması gereken “Şantiye Şefli-
ği” konusu da; çözümün değil, sorunun bir parçası olmuştur. Farklı mes-
lek disiplinleri ve uzmanlık alanları dikkate alınmadan şantiye şeflerinin 
görevlendirilmesi, bilime ve bilgiye aykırıdır.

Ayrıca bir şantiye şefinin 30.000 m2‘ye kadar 5 inşaatın şantiye şefliği-
ni yapmış olması doğru değildir. Şantiye şefliği inşaatın her şeyinden 
sorumlu olması gereken bir iştir. Öyle ki, şantiyeden hiç ayrılmaması 
gereken bir görevdir. Buna rağmen 5 ayrı işin şantiye şefliğini bir mü-
hendisin yapma şansı yoktur.

Yine, yakın bir zaman önce “Ruhsatlardan Mühendis ve Mimarların” 
imzalarının kaldırılmış olması, sahteciliğe çağrı yapmak, mühendis ve 
mimarları yok saymaktır. Bu durum; mesleki yetkinliği ve meslek insan-
larının gelişmesini zaafa uğratacaktır. Uğratmıştır.
  
1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yapıların denetimini yapacak olan kuruluş-
ların elektronik sistemle belirlenmiş olması, doğru bir denetim sistemi-
nin yapılacağı anlamına gelmez. Denetim yapabilme yeterliliğine sahip 
olmayan ve yeterli birikime sahip olmayan yapı denetim kuruluşlarının 
“yapı denetim” sürecinde bulunmalarından başka bir işe yaramayacak-
tır. Mesleki derinliği ve yeterliliği olmayan, etik bir anlayışa sahip olma-
yan insanların çalıştığı Yapı Denetimi Kuruluşlarının doğru bir denetim 
yapabilmeleri olanaksızdır.

5-DEPREM AFETİNİN YANINDA SEL VE SU TAŞKINLARI DA AFETE 
DÖNÜŞÜYOR!
Bugünlerde ülkemizin farklı yerlerinde sel ve su taşkınları oluyor. Bu tür 
doğa olaylarının olabileceğini öngörmek, kaynaklara bakmak ve ders 
çıkarmak yeterlidir. Çıkarılacak derslere bağlı olarak kentleşme planla-
rınızı yapmanız, nerelere yapı yapılması veya yapılmaması gerektiğine 
karar vermeniz, köprü gibi yapacağınız yapılar zorunlu ise, tasarımları-
nızı bilimin ve mühendisliğin gereklerine göre yapmanız gerekmekte-
dir.
  
Kontrolsüz, denetimsiz, bilim ve bilgi dışı yapılaşma ve uygulamalar 
deprem afetinin yanında sel ve su taşkınları yaratarak afete dönüşür. 
Ormanların yakılması veya ağaçların kesilerek yeni yapıların yapılması 
heyelan, sel ve su baskınları yaratıyor. Ayrıca Kaz Dağlarında olduğu 
gibi maden aramak için ormanların yok edilmesi ekosisteme zarar ver-
diği gibi yeni afetlerin de habercisi oluyor.
  
Maden ayrıştırma havuzlarında siyanür kullanılmaktadır. Bir deprem 
anında bu havuzların çatlayarak içindeki zehirli suların, içme veya su-
lama sularına karışması her zaman mümkündür. Bu durum, depremin 
yaratacağı zarar ve risklere yeni risklerin eklenmesine neden olur ve 
yeni sorunların ortaya çıkmasını sağlar. Oysa yerin üstü yerin altından 
çok daha kıymetlidir. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Tekirdağ, Rize, 

Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin ve Düzce gibi birçok ilimiz sel ve su taş-
kınlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Can ve mal kayıpları ortaya çıkıyor. 
Son olarak Trabzon ve Düzce ilimizde yaşanan sel ve su taşkınları 20`ye 
yakın insanımızın yaşamını yitirmesine neden olmuştur. Özellikle İstan-
bul, Ankara ve Bursa gibi kentlerimizde yağan yağmuru emecek toprak 
kalmamıştır. Her yer betona dönüşmüştür. Doğa kendisinden kuralsız 
bir şekilde aldıklarınızı sizden mutlaka fazlasıyla geri alır.

Kentleşme ve imar konularında yapılan “rant odaklı” uygulamalar; do-
ğal ve öngörülebilir olan bir deprem ve su taşkınlarını sıkça afete dö-
nüştürüyor. Her zaman can kayıpları olmasa da ekonomik olarak büyük 
kayıplara neden oluyor.  

ÖNEMLİ NOT:17 Ağustos 1999 tarihinden bugüne kadar yapılanlara 
baktığımızda hiç de iç açıcı durumda olmadığımız rahatlıkla söylene-
bilir.
  

6-PLANLAMA YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Nasıl ki 1999 depremleri yapı imalatı dinamiklerinin değişmesi ve yapı 
denetim sisteminin kurulması için bir milat olarak kabul edildiyse, 2011 
Van Depremi de “Kentsel Dönüşüm” için milat olarak kabul edildi.  2012 
yılında 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanu-
nu ile yasalaştı.

Hafif hasarla atlatılması gereken depremlerde dahi yapıların kullanı-
lamaz hale gelmesi ve can kayıplarına yol açması, mevcut yapılardaki 
tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir. Ülkemizde yaklaşık yir-
mi milyon yapı bulunmakta, ancak bu yapı stokunun ayrıntılı bir envan-
teri çıkarılmadığı için depremlerde bir bütün olarak bu yapıların nasıl 
bir davranış gösterecekleri bilinmemektedir. Bilinen, mevcut binaların 
% 67`sinin ruhsatsız, %60`ının 20 yaşından büyük olduğudur.
Bu veriler, kentsel dönüşüm projelerinin meşrulaştırılmasını ve kabul 
edilebilirliğini sağlamış, uygulamalar başlamıştır.

Depreme karşı kentlerimizi, binalarımızı hazır hale getirmek iddiasıyla 
başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin bu amaca ne kadar hizmet et-
tiği tartışmalı olmakla birlikte, kamu binalarının akıbeti ise belirsizliğini 
korumaktadır.

8 Ağustos 2019 Tarihinde Denizli Bozkurt` da yaşanan 5,7 büyüklü-
ğündeki depremin kamu yapılarında yaratmış olduğu hasarları bir kez 
daha düşünmek gerekiyor. “Riskli alan”, “riskli yapı” belirlenmesindeki 
adaletsizlik, keyfilik ve hukuksuzluk mağduriyetler ve hak kayıplarına 
yol açmaktadır. Depreme karşı yapı stokunu güvenli hale getirmek id-
diasıyla başlatılan kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni sorun alanları 
yaratmaktadır.

Daire alanlarının küçülmesi kat sayısı ve daire sayısının artmasına neden 
olmakta, aynı sokak ve mahallenin alt yapısı aynı kalmasına rağmen, 
aile sayısı ve nüfusun artması, kentin demografik yapısını bozarak, fi-
ziksel eşikleri zorlamakta, yeni trafik ve alt yapı sorunları yaratmaktadır.
  

Kentsel dönüşüm pro-
jeleri kentsel “RANTIN” 
en yüksek olduğu böl-
gelerden başlamıştır.

Parsel ölçeğindeki ye-
nileme uygulamala-
rında ise açıkça görül-
mektedir ki, dönüşüm, 
müteahhit firmalar 
ve mülk sahipleri için 
beklenen cazibeyi ya-
ratabildiği koşullarda 
akıcılık kazanmakta ve 
uygulanmaktadır.

  

Kontrolsüz, 
denetimsiz, bilim ve 
bilgi dışı yapılaşma ve 
uygulamalar deprem 
afetinin yanında 
sel ve su taşkınları 
yaratarak afete 
dönüşür. Ormanların 
yakılması veya 
ağaçların kesilerek 
yeni yapıların 
yapılması heyelan, 
sel ve su baskınları 
yaratıyor.

Kentleşme ve imar 
konularında yapılan 
“rant odaklı” 
uygulamalar; doğal 
ve öngörülebilir 
olan bir deprem ve 
su taşkınlarını sıkça 
afete dönüştürüyor. 
Her zaman can 
kayıpları olmasa da 
ekonomik olarak 
büyük kayıplara 
neden oluyor.



Eylül 2019 11 
Taraflar açısın-
dan beklentileri 
optimum kılacak 
koşullar gelişme-
dikçe yapılar ye-
n i l e n m e m e k t e , 
uygulamalar müte-
ahhitlerin insafına 
terk edilmekten 
öteye gidememek-
tedir. Bütünlüklü 
bir planlama yeri-
ne parçacı bir anla-
yışla yapılar yıkılıp 
yeniden yapılmak-
ta, kentlerin teknik 
ve sosyal altyapı 
sorunları ile birlikte 
iyileştirilmesi ola-
nağını ortadan kal-
dırmaktadır. Bu du-
rum, kentlerimizin 
yeni afetlere açık 
hale getirmektedir.
Bugünkü kentsel 
dönüşüm yasası 
ve var olan mev-
zuatlar; kentsel dö-

nüşüm uygulamaları için temel beklenti olan sağlıklı ve yaşanabilir bir 
çevrede, güvenli yapılarda oturmak anlayışını karşılayamamıştır.
  
YIK-YAP anlayışı kentsel dönüşümün temel bir mantığı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. YIK-YAP anlayışı; bilimi, bilgiyi, mühendisliği ve kentleşme 
bilimini yok sayan bir anlayıştır. Bir taşeron bakışıdır.
Kentlerimiz inşaat projelerinin birer “ARAZİSİ” haline dönüşmüştür.

ÖNEMLE VURGULAMAK GEREKİR Kİ; kentsel dönüşüm; sosyal adalet, 
sosyal gelişim, sosyal bütünleşme, tarihi ve kültürel mirasın korunması, zarar 
azaltma ve risk yönetimi ile birlikte kapsamlı ve bütünleşik bir şekilde ele alın-
mak zorundadır.

Özellikle ekonomik krizin büyümesiyle birlikte birçok Kentsel Dönüşüm yapı-
sının yarım kalması oldukça fazla mağdur yaratmıştır.
  

7-İMAR AFFI-İMAR BARIŞI
Türkiye`de gecekondulaşma süreci, ihtiyaç sahiplerinin barınma ihtiya-
cını karşılamaya dönük masum bir çaba olarak başlamıştır. Bu durum 
zamanla örgütlenmiş bir mafya tasarrufu olarak şekillenmiştir. İşin içe-
risine oy alma ve siyasi kaygılar da girince “AF KONUSU” her seferinde 
“bu son denilerek” 26 kez yenilenmiştir.

Topraklarımızın büyük bir bölümü deprem tehlikesi altında bulunduğu 
gibi, yapı stokumuzun önemli bir bölümü de deprem riski taşımaktadır. 
Konuyla ilgili olarak tüm bilim çevreleri ve Meslek Odaları mevcut yapı 
stokunun iyileştirilmesi, onarılması ve güçlendirilmesi gerekliliğini dile 
getirirken, 24 Haziran seçimleri öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 
öncülüğünde, TBMM tarafından oybirliği ile ülke tarihinin en kapsamlı 
“İMAR AFFI” çıkarılmıştır.

Amaç maddesi “ yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, 
fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak” olan 3194 
sayılı İmar Kanunu`na Geçici 16. madde eklenmiştir. Türk İmar Tarihi-
nin bugüne kadar ki en kapsamlı imar affı olan bu düzenleme ile hiçbir 
mühendislik hizmeti almayan ve bu kanun kapsamında mühendislik 
hizmeti alması talep de edilmeyen yapılar, herhangi bir kontrol meka-
nizması olmaksızın, kuralsızca, sadece mal sahibinin beyanı ile kayıt al-
tına alınarak yasal statü kazanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Sayın ÖZHASEKİ,  “Mühendislere 2-3 bin 
lira verilmemesi için mal sahibinin beyanını esas aldık” diyerek, ülke-
mizdeki yapıların yıkılma nedenleriyle, yaşanacak bir depremde yapıla-
rın yıkılma gerekçesini de ortaya koymuştur.

Mühendis ve mimarlar yok sayılarak, “güvenli yapı üretimine ihtiyaç ol-
madığını” ortaya koymuşlardır. Mühendisin varlığını, bilgisini, uzmanlı-

ğını parayla ölçenlerini mühendisler hiçbir zaman unutmayacaklar. 
17 Ağustos Depreminin 20. Yılında Önemli Bir Not Düşecek Olursak: 
Mühendislik hizmeti almamış, kaçak olarak üretilmiş olan yapıların, sü-
resiz olarak yasal hale getirilmesi, devletin; asıl sorumluluğu olan hal-
kın can ve mal güvenliğini koruması sorumluluğunu da bırakmış oldu-
ğu anlamını taşımaktadır.

Bu nedenle yeni yapılacak olan yapıların güvenli bir şekilde üretilmesi 
sorunun asıl kaynağı olarak karşımıza dikilmiş bulunuyor.
  
İmar Affı kapsamında üç katı kaçak olan ve kendi kendisine yıkılarak 
21 insanımızın yaşamını yitirmesine ve 17 insanımızın yaralanmasına 
neden olan İstanbul Kartal`daki Yeşilyurt Apartmanı da aftan yararlan-
mıştır. Üstelik 8 katlı bir binanın enkazı bile beş günde kaldırılmıştır. 
Anlaşılmıştır ki İstanbul gibi kentlerimizin yaşayacağı bir deprem son-
rasında sokaklara girilemeyecek, yangınlar söndürülemeyecektir.
O halde temel sorun; insanlarımızı göçük altında bırakmamaktır. Göçük 
altında kalan insanlarımıza ulaşmak ve kurtarmak mümkün değildir.
TBMM Meclis Araştırma Komisyonu`nun Marmara Depremi`nden son-
ra yaptığı araştırmada, deprem bölgelerinde hasar gören ya da yıkılan 
yapıların % 80`inin imar aflarından yararlandıkları saptanmıştır. Bu ger-
çek tüm çıplaklığı ile kayıt altına alınmışken, getirilmiş olan imar affı ile; 
3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun 
ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun, işlevsiz bir hale gelmiştir.

“İmar Barışı” denen bu afla, deprem güvenliği, mühendislik ve mimarlık 
mesleği hiçe sayılarak toplumun can ve mal güvenliği yapı sahibinin 
“beyanına” teslim edilmiştir. Su havzaları, dere yatakları ya da hazine 
arazilerine yapılmış kaçak yapılar bile af kapsamına alınmıştır.
Ayrıca, tüm yasal kurallara uyarak onun bedelini ödeyen konut ve yapı 
sahipleriyle birlikte, işini doğru yapan mühendis ve mimarlar da ceza-
landırılmıştır. Değerler sistemi bir kez daha ayaklar altına alınmıştır.
  
17 Ağustos 1999 ve 2011 Van Depremlerinden bile hiçbir dersin çıkarıl-
madığı görülmüş,  para ve oy uğruna halkımızın can ve mal güvenliği 
tehlikeye atılmıştır.

Beyoğlu-Sütlüce`de kaçak olarak yapılmış olan bina yıkılmasaydı, çıka-
rılmış olan aftan yararlanarak yasal hale gelecekti.
  
Güvenli ve sağlıklı yerleşim alanlarının oluşturulması için afete duyarlı 
ve bilimsel planlama ilkelerini esas alan kentleşme politikalarının haya-
ta geçirilmesi gerektiğinin altını önemle çiziyoruz.

ÖNEMLİ NOT: Getirilmiş olan af yasasıyla yapıların deprem güvenlikleri 
yapı sahibinin beyanına bırakılmıştır. Hiçbir yapı sahibi yapım güvenli 
değildir diye beyanda bulunmamıştır. O halde Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı kaçak kat ilaveleri olan ve tümüyle kaçak olan yapıların sayısını 
açıklamalıdır. Bu ko-
nunun açıklanması 17 
Ağustos 1999 Depre-
minin 20.yılında fazla 
bir yol almadığımızın 
da tescili olacaktır.
  

8-YAPI STOKUNUN 
MEVCUT DURUMU 
VE YAPI ÜRETİM AN-
LAYIŞIMIZ
17 Ağustos 1999 tari-
hinden bu yana 20 yıl 
geçmesine rağmen, 
her an deprem teh-
likesi ile karşı karşıya 
olan ülkemizde, kısa 
süreli ve acil olan bazı 
önlemlerin bile alına-
madığı,  para uğruna 
var olan risklere yeni 
risklerin eklendiği gö-
rülmektedir. Üzülerek 
söylemek gerekir ki; 
deprem güvenliği ba-
kımından 1999 yılın-

YIK-YAP anlayışı 
kentsel dönüşümün 
temel bir mantığı 
olarak karşımıza 
çıkmaktadır. YIK-
YAP anlayışı; bilimi, 
bilgiyi, mühendisliği 
ve kentleşme bilimini 
yok sayan bir 
anlayıştır. Bir taşeron 
bakışıdır.
Kentlerimiz inşaat 
projelerinin birer 
“ARAZİSİ” haline 
dönüşmüştür.

17 Ağustos 1999 
ve 2011 Van 
Depremlerinden 
bile hiçbir dersin 
çıkarılmadığı 
görülmüş,  para ve 
oy uğruna halkımızın 
can ve mal güvenliği 
tehlikeye atılmıştır.
Beyoğlu-Sütlüce`de 
kaçak olarak 
yapılmış olan 
bina yıkılmasaydı, 
çıkarılmış olan aftan 
yararlanarak yasal 
hale gelecekti.
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dan daha iyi du-
rumda değiliz.
Birçok kentimizin 
“İl Çevre Düzeni 
Planı” yoktur. Olsa 
bile bu planlar 
günübirlik karar-
larla bozulmakta, 
yapılmaması ge-
reken yerlere uy-
gun olmayan, kent 
yaşamını sıkıntıya 
sokacak olan yapı-
lar yapılmaktadır. 
Yerel yönetimlerin 
uygun görmediği 
kararları çoğu kez 
merkezi yönetim 
olumlu bularak 
karar vermekte 
ve giderek plan 
bütünlüğü bozul-
maktadır. 3. Köprü, 

3. Havalimanı, Avrasya Tüp Tüneli ve birçok AVM ve Gökdelenin yapıl-
masında olduğu gibi kentler yeni risk ve afetlere açık hale gelmektedir.

Gerek konut nitelikli yapılarımız, gerekse kamu yapılarımızla birlikte 
endüstri tesislerimizin büyük oranda deprem güvenlikleri yoktur. Özel-
likle 2000 yılından önce üretilmiş olan yapıların halen varlıklarını sür-
dürmeleri, yıkılıp yeniden yapılmaması veya güçlendirilmiş olmamaları 
halen “yara sarma” anlayışının devam ettiğinin de bir göstergesidir.
Konut nitelikli yapılarımızın yanında okullarımız, hastanelerimiz, en-
düstri tesislerimiz ve diğer kamu yapılarımız çok büyük oranda güven-
sizdir.

Apartmandan bozma sağlık klinikleri ve okullar önemli ölçüde varlığını 
sürdürüyor. Apartmanların altında bulunan iş yerleri yeni bir deprem 
bekliyor. Bu yapıların güvenli olmadıkları açıklıkla söylenebilir.
Teknik ve bilimsel bir sistem bütünlüğü kurulmadığı için 2000 sonra-
sı dönemde üretilen yapıların güvenli olup olmadığını ne yazık ki ya-
şayacağımız bir depremle sınamış olacağız. Ayrıca durmadan yapılan 
yüksek binalarla ilgili deprem yönetmeliği bile 1 Ocak 2019 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.
  
Edinilen bilgiler çerçevesinde 1999 Depreminde var olan yapı stoku-
nun ancak %5 i yenilenmiş durumda.
Af kapsamına alınan yapıların büyük çoğunluğuyla birlikte 7 milyon ya-
pının riskli olduğu rahatlıkla söylenebilir.

  
9-NE YAPMALIYIZ?
Öncelikle yapı sektöründe çalışan insanların başta mühendisler ve mi-
marlar olmak üzere iyi yetişmiş olmaları, iyi bir eğitim sürecinden geç-
meleri gerekir. Oysa üç öğretim üyesinin imzasıyla mühendis ve mimar 
yetiştiren okullar açılmaktadır. Laboratuvarı olmayan, yeterli öğretim 
kadrosu bulunmayan ve fiziki şartları yetersiz okullar öğrenci alıyor ve 
diploma veriyor. Oysa can ve mal güvenliğini sağlaması gereken mü-
hendis ve mimarların öncelikle iyi yetişmiş olmaları gerekir. Yapı sek-
töründe çalışan diğer unsurlarında bilgili ve sertifikalı olmaları kayıt 
altına alınmalıdır (Formaliteyi tamamlamak için değil).

Bilimsel ve çağdaş bir anlayışla ortaya konmuş bölge ve kent planları-
nın yapılmış olması gerekir.

Mesleki ve ahlaki yetkinliği esas alan ve meslek Odaları tarafından bel-
gelendirilen Mühendis ve Mimarların “Özne olduğu” bir Yapı Denetim 
Sisteminin kurulması zorunludur.

Bu sistem bütünlüğü ile birlikte yapı envanterinin çıkarılarak;
-İmar Barışı gibi yapı güvenliğinin yapı sahiplerinin beyanına bırakıldı-
ğı kaçak kat ilaveli veya tümüyle kaçak olan yapılar bugün kayıt altına 
alınmış bulunmaktadır. Bu yapıların deprem güvenliklerinin olmadığı 
açıktır. Bu yapılar yıkılmalıdır.
-Mevcut yapı stokunun durumu tespit edilerek iyileştirilmesi, onarılma-
sı, güçlendirilmesi veya yeniden yapılmasına karar verilmesi  gerekir.
-Yeni yapılacak olan yapıların, “Bina Deprem Yönetmeliği” dikkate alı-

narak bilim, teknoloji ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapılması 
can ve mal güvenliği açısından zorunludur.
Açıkçası planlama ve tasarım aşamasından yapının kullanıma açılması-
na kadar geçen tüm süreç, mesleki ve etik yeterliliğe sahip mühendis-
ler tarafından yönetilmeli ve denetlenmelidir.
-Ortaya çıkması muhtemel risklerin transfer edilmesi bakımından yapı 
sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası yapılmalıdır.
Halen zorunlu olması gereken DASK kapsamında %52 mertebesinde 
yapının sigortalı olması, ülkemizde kaderci bir anlayışın devam ettiğini 
de ortaya koymaktadır.

Profesyonel mühendislik yaşamının düzenleyicisi olması gereken Mes-
lek Odalarının yetkileri giderek bilinçli bir şekilde azaltılmış, hatta or-
tadan kaldırılmıştır. Meslek Odaları Anayasal kurumlardır. Devlet işle-
rinin düzenli yürümesi için Anayasal Kurumların işlerini iyi ve doğru 
yapmaları gerekir. Oysa devleti yönetenler, Meslek Odaları gibi önemli 
kuruluşların görevlerini yapmaması için her türlü olumsuzluğu onların 
karşısına dikmektedir.

Açıklıkla söylenebilir ki ticari kaygı teknik kaygının önüne geçmiş, bil-
gi, beceri ve liyakat sahibi yöneticilerin yerini şirket ve cemaat ilişkileri 
almıştır. Meslek odası, üniversiteler ve endüstri kuruluşları arasında ol-
ması gereken işbirlikleri görmezden gelinerek yok sayılmıştır.
  
İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Denizli, Çanakkale ve diğer 
büyük şehirler başta olmak üzere kentlerimiz doğal afetlere karşı du-
yarlı olmadığı gibi hazırlıklı da değildir. Üstelik İstanbul ve Kuzey Ana-
dolu Fay Hattının etki alanında bulunan kentlerimizin mutlaka bir dep-
rem yaşayacağı ve bu kentlerimiz de bulunan yapı stokunun depreme 
hazır olmadığı açıktır. Deprem sonrası insanların dışarı çıktıktan sonra 
gidebilecekleri ve toplanıp ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri boş alanlar 
kalmamıştır. Bu alanlar AVM ve gökdelenlere dönüşmüştür.
Bu kapsamda kentlerimiz başta İstanbul olmak üzere 5 (beş) afetle karşı 
karşıya bırakılmıştır.
1-Sel ve su baskınları doğal bir hal aldı, afete dönüştü.
2-Isı adaları oluştu iklim değişti.
3-Havalar düne göre çok daha fazla kirlendi.
4-Kentlerimiz depreme hazırlıklı değil.
5-Yeni inşaat ve kentsel dönüşüm uygulamaları sosyal ve toplumsal so-
runları artırır.

ÖNEMLİ NOT: Afet, Bir Olayın Kendisi Değil, Doğurmuş Olduğu Sonuç-
lardır.
  
SONUÇ OLARAK
Afetlere karşı dirençli bir toplum ve çevre yaratmanın yolu parçacı anlayış-
lardan vazgeçip bütünlüklü bir planlamanın yapılmasıyla mümkündür. Ön-
celikle ülke topraklarını iyi tanımak, bölge ve kent planlarınızın çağdaş tek-
niklere uygun olarak yapılmasını sağlamak gerekir. Güvenli olmaktan uzak bir 
çevre ve yapılarda 
yaşıyoruz. Yer seçim 
kararlarından ze-
min- yapı ilişkisine, 
doğru bir tasarım-
dan, yapı üretim 
evrelerinin bilgiye 
dayalı bir anlayış-
la denetlenmesine 
kadar, bütünlüklü 
bir sistemin kurul-
masına ihtiyaç var. 
17 Ağustos 1999 
Gölcük merkezli 
Depremden bugü-
ne kadar geçen 20 
yıl içinde zaman 
zaman doğru çalış-
malar yapıldı. Fakat 
yapılmış olan bu 
çalışmalar ya uygu-
lama alanı bulmadı 
veya bir süre uygu-
lanarak daha sonra 
ortadan kaldırıldı.

Edinilen bilgiler 
çerçevesinde 1999 
Depreminde var 
olan yapı stokunun 
ancak %5 i yenilenmiş 
durumda. Af 
kapsamına alınan 
yapıların büyük 
çoğunluğuyla birlikte 
7 milyon yapının riskli 
olduğu rahatlıkla 
söylenebilir.

Açıklıkla söylenebilir 
ki ticari kaygı teknik 
kaygının önüne 
geçmiş, bilgi, beceri 
ve liyakat sahibi 
yöneticilerin yerini 
şirket ve cemaat 
ilişkileri almıştır. 
Meslek odası, 
üniversiteler ve 
endüstri kuruluşları 
arasında olması 
gereken işbirlikleri 
görmezden gelinerek 
yok sayılmıştır.
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Açıkçası bilimsel bir 
hatta kalarak afetlere 
karşı dirençli kentler 
yaratılacağını savu-
narak bu anlayışın 
teorik alt yapısını 
oluşturan çevreler-
le, her şeyi arazi ve 
inşaat rantı ekseni-
ne bağlayıp konu-
ya sadece “ticari bir 
anlayışla bakanlar” 
arasındaki çatışmayı 
ne yazık ki rantçılar 
kazanmıştır. Ülke 
topraklarını inşaat 
sektörünün bir ara-
zisi olarak görenler 
sisteme hakim ol-
muşlardır.

1999 Gölcük Mer-
kezli Depremden 

hemen sonra İstanbul Valiliğinin oluşturduğu ve bizim de içinde bulun-
duğumuz 14 kişiden oluşan “İl Afet Merkez Kurulunun” yapmış olduğu 
çalışmalardan biri de 493 toplanma alanı ve çadır kurulacak alanların 
belirlenmiş olmasıydı. Ne yazık ki bu alanların yanına yeni boş alanlar 
ilave edilmediği gibi bu alanların ¾ ünden fazlası AVM ve rezidanslara 
dönüştü.

Avrupa`ya uyum yasaları çerçevesinde çıkarılmış olan “Kamu İhale Ya-
sası ve Sözleşme Hükümleri” ile ilgili kararlar da şeffaflığı sağlamak ve 
saydam bir ihale düzeni oluşturulmasına ilişkin önemli yasalardı. Bu ya-
salar sürekli olarak değiştirildi.

Dağlar taşlar, açıkçası tüm ülke toprakları TOKİ` ye teslim edildi. TOKİ`-
de istediği gibi planlar yapıp uygulamaya koyarak İstanbul gibi kentler 
başta olmak üzere yaşanmaz kent parçalarının oluşmasının öncülüğü-
nü yaptı. İstanbul Bakırköy`de, Ataköy ve Yeşilyurt sahilleri başta olmak 
üzere; Ataşehir, gökdelenlerin ve AVM`lerin merkezine dönüştürülerek 
boş alan bırakılmadı. Yine Esenler, Silivri, Ümraniye, Tuzla, Pendik, Ga-
ziosmanpaşa ve Başakşehir gibi ilçeler TOKİ ve KİPTAŞ`a teslim edilerek 
yaşanmaz bir İstanbul yaratıldı. 2009 yılında İstanbul`a yağan yağmu-
run oluşturduğu sel ve su taşkınlarında 31 insanımız yaşamını yitirdi. 
Ayamama Deresi`nin çevresi yapılardan arındırılma sözüne rağmen 
çok sayıda yeni yapının beşiği oldu.

Açıkçası İstanbul ve Bursa gibi kentlerimiz de üretilen yapıların bilim 
ve bilgi dışında üretilmeleri yangınlara davetiye çıkarıyor. Kentlerimizin 
deniz ve hava ile olan ilişkisi beton duvarlarla önlendi. Boş alanlar tü-
kendiği için denizler doldurularak yeni inşaatların yapılmasına yol açıl-
dı. Denizler de “kara alanları” yaratıldı. Ülke topraklarımız inşaat sektö-
rünün birer arazisine dönüştü. Deprem Afeti ve diğer afetler yok sayıldı. 
“İnşaat yap da nasıl yaparsan yap anlayışı inşaat sektörüne hakim oldu”.

“İmar Barışı” adı altında getirilen af;  Kartal`da üç katı kaçak olarak ya-
pılan ve kendi kendisine yıkılan Yeşilyurt Apartmanı gibi birçok yapı-
nın depremde yıkılacağının açık bir işareti olmuştur. Deprem güvenliği 
yapı sahiplerinin beyanına teslim edildi. Bilim, bilgi ve mühendislik yok 
sayıldı. Yapı stokunun güvenli bir hale getirilmesi gerekirken, imar affı 
ile kaçak yapı yapanların ödüllendirilmesi sağlandı.
  
Deprem toplanma alanlarının yapılaşmaya açılması ve yeni toplanma 
alanlarının oluşturulmaması, riskli olduğunu bildiğimiz yapıların içeri-
sini dışarıdan daha güvenli bir hale getirmiştir!

ÖZETLE
Yaşamış olduğumuz orta büyüklükte bir depremde yapıların yıkılma-
sı yapı stokumuzun büyük bir risk altında olduğunu gösteriyor. Ayrıca 
kendi kendisine yıkılan yapıların varlığı kentlerimizin büyük bir risk al-
tında olduğunu gösteriyor.
  

Daha güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerlerinde daha güvenli yapıla-
rın üretilmesi deprem risk yönetiminin temel amaçlarındandır. Bunu 
sağlamanın en etkili yolu; yerleşim planlarında ana riskleri göz önüne 
alarak, gerekli düzenlemeleri yapmak ve “ Deprem Yönetmeliklerini” 
ödünsüz bir şekilde uygulamaktan geçer.
  
Bugün hiç kimse bize 1999 depremlerinden sonra bilgi eksikliğinin 
olduğunu söyleyemez. Yeni bir “Bina Deprem Yönetmeliği” yayımlan-
dı. Zemin durumunu ve fay hatlarını biliyoruz. Artık “ULUSAL DEPREM 
STRATEJİSİ VE EYLEM PLANINI-UDSEP 2023”ü güncelleyerek uygula-
maya koymak zorunludur.
  
Mesleki Yetkinliğin temel alınması gerekirken, bu noktada ciddi bir so-
run oluşturan 3458 sayılı yasa değiştirilmelidir.
  
Mühendislik biliminin ve mesleki yetkinliğin gerekleri dikkate alına-
rak yapı tasarımının yapıldığı  ve denetim evresinin sağlıklı bir şekilde 
işletildiği ülkelerde, doğa olaylarının afete dönüştüğü görülmemiştir. 
Bu bağlamda, kentleşme planlarının yapılması dahil olmak üzere, yer 
seçimi kararlarından, yapı tasarımına, yapı üretimi ve yapı denetimine 
kadar, bilimsel ve çağdaş ölçekte bütünlüklü bir yapı üretim düzeni ku-
rulmalıdır.

1999 depremleri önemli ölçüde can ve mal kayıpları ortaya çıkarmakla 
kalmamış, çok daha büyük bir tehlikenin henüz yaşanmamış olduğu-
nu ortaya koymuştur. Bu da 1766 yılından bu yana henüz kırılmamış 
olan fay nedeni ile Marmara Denizi`nin içinde olacak bir depremdir. Bu 
depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesini ve çevresini 
önemli ölçüde etkileyeceği bilinmelidir.
  
2003 Yılında İstanbul Ana Kent Belediyesinin dört üniversiteye yapmış 
olduğu İstanbul Deprem Master Planı (İDMP), 2004 yılında Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı`nın yapmış olduğu “1. Deprem Şurası” ve yine 2009 
yılında aynı bakanlığın yapmış olduğu “Kentleşme Şurası” çalışmaları-
na  çok sayıda bilim insanı ve uzman katılmıştır. Fakat devlet bürokra-
sisinin sürekli olarak değiştirilmesi ve “LİYAKAT ölçüsüne bağlı kadrolar 
yerine”, söz dinleyen ve bilmeyen kadroların göreve getirilmiş olması; 
“deprem zararlarını azaltmak ve planlı bir kentleşmeyi” sağlamak için 
hazırlanan raporların uygulama alanı bulamamasına neden olmuştur.
İnşaat mühendisliği can ve mal güvenliğini sağlayan bir meslektir. Fiziki 
şartları yetersiz, öğretim kadrosu son derece zayıf, laboratuvarı olma-
yan okulların inşaat mühendisliği diploması veren okullara dönüşmüş 
olması kabul edilemez.

Her afetten sonra sık sık yapılan “yara sarma” anlayışından kurtulup; bili-
min, tekniğin ve aklın gerektirdiği işleri yapmak gerekir. Bunun için “risk 
yönetimini” hayata geçirmek gerekir. Depremin bir doğa olayı olduğu 
kabul edilmeli ancak denetimsizliğin neden olduğu olumsuzlukları 
“kader” gibi değerlendiren yaklaşımlar terk edilmelidir. Bugüne kadar 
yapılan çalışmalar, deprem öncesi alınacak önlemlerin deprem riskini 
önemli ölçüde azalttığını ortaya koymaktadır. Sorunu sorun olmaktan 
çıkaracak olan tek yol; deprem yaşanmadan önce alınacak önlemlerde 
saklı olduğu bilinmelidir.
Deprem yaşanmadan önce alınacak önlemler ve parasal harcamalar, 
deprem yaşandıktan sonra yapılacak düzenleme ve parasal kayıplar-
dan 20 kat daha azdır.

Ruhsatlardan mühendis ve mimarların imzasının kaldırılması mesleği-
mizin gelişimini engelleyecek, sahteciliğin önünü açacaktır.
Kentsel dönüşüm konusu; fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden çöküntü 
ve bozulma sürecine girmiş kentsel alanları, içinde yaşayanlar için ya-
şam kalitesi daha yüksek olacak şekilde, kente kazandırmayı hedefle-
yen bir plan stratejisidir. Kentsel Dönüşüm riski fazla olan yerlerde değil 
rantı yüksek olan yerlerde uygulama alanı bulmuştur.

Ne yazık ki var olan yapı stokumuz; depremle birlikte diğer doğal olay-
lara karşı da hazırlıklı ve güvenli değildir. Özellikle İstanbul başta olmak 
üzere kentlerimiz; doğal olaylara karşı güvenli olmadığı gibi, doğal ol-
mayan yangın gibi afetlere karşı da güvenli değildir.

Kentlerimizde bulunan askeri alanlarında yapılaşmaya açılması İstan-
bul başta olmak üzere riskleri büyütmüştür.

Açıkçası; “Afet Bir Olayın Kendisi Değil, Doğurmuş Olduğu Sonuçlardır.”

Yaşamış olduğumuz 
orta büyüklükte bir 
depremde yapıların 
yıkılması yapı 
stokumuzun büyük 
bir risk altında 
olduğunu gösteriyor. 
Ayrıca kendi kendisine 
yıkılan yapıların 
varlığı kentlerimizin 
büyük bir risk altında 
olduğunu gösteriyor.
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Türkiye Deprem Vakfı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi`nin ortak 
düzenlediği ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube-
si`nin desteklediği, 19 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenen “Marmara 
Depremi ve Yeni Bina Deprem Yönetmeliği” konulu seminerde İMO 
Başkanı Cemal Gökçe, “Doğu Marmara Depreminin 20. Yılında Yapılan-
lar ve Yapılmayanlar” konulu sunum gerçekleştirdi.

Sunumuna 17 Ağustos 1999 Depreminin binlerce insanımızı toprak 
altında bıraktığını, binlerce insanımızın da yaralandığını hatırlatarak 
başlayan Gökçe, yapılarımızın  %25`inin kullanılamaz hale geldiğini ve 
17 milyar dolardan fazla ekonomik kayıp ortaya çıktığını belirtti. Doğu 
Marmara Depreminin bir kent depremi olarak ortaya çıktığını belirten 
Gökçe, “aradan 20 yıl geçmiş olmasına, Bingöl ve Van illerimizle bir-
likte başka illerimizde de birçok deprem yaşanmış olmasına rağmen 
yapı stokumuz bugün ne kadar güvenlidir? Mühendislik biliminin 
gerekleri yerine getirilebilmiş midir?” diye sordu. Gökçe, 1999 yılına ka-
dar yapı stokumuzu oluşturan anlayışın pek bir işe yaramadığının acı 
bir tecrübeyle görüldüğünü, yaşamış olduğumuz tüm acılara rağmen, 
bugün bile, yeterli ölçüde bir dersin alınmadığını söyledi.

İstanbul başta olmak üzere yaşanacak bir depremde yapı stokunun 
%25 kullanılamaz duruma geleceğine dikkat çeken Gökçe, “kaçak 
yapılaşmanın olağan sayıldığı ülkemizde, ağır hasarlı binaların arasında 
devlet daireleri, hastane, okul ve köprülerin de bulunması; sorunun sa-
dece bir imar sorunu değil, daha farklı boyutlarının olduğunu da açıkça 
ortaya koymuştur” dedi.
Gökçe; plansızlık, çarpık kentleşme, yapı üretim sürecinin ve mesleki 
uygulamaların niteliksiz olmasının yanında,  tüm ülke topraklarının in-
şaat sektörünün bir arazisi olarak görülmesinin, yapı denetiminin ye-
tersizliği veya hiç olmamasından kaynaklandığını belirterek, sorunun 
depremin kendisi değil ranta dayalı uygulanan politikaların doğurmuş 
olduğu sonuçlar olduğunu söyledi.

1999-2003 yılları arasında İstanbul İl Afet Merkez 
Kurulu tarafından 493 çadır kurulacak yer ve topl-
anma alanı belirlenirken bu alanların yetersiz old-
uğu bilinmesine rağmen 3/4 ten fazlası AVM ve 
gökdelenlere dönüştürüldüğünü kaydeden Gökçe, 
“17 Ağustos Depreminin acı sonuçları hafızalarda 
varlığını sürdürdüğü süre içerisinde yapılan bilim-
sel çalışmalar ve mevzuat değişiklikleri daha son-
raki dönemlerde birer birer geri alındı veya yapılan 
düzenlemeler amacından uzaklaştı. Depremlerin 
yıkıcı ve acı sonuçları da kullanılarak yeni bir rant 
düzeni oluşturuldu” dedi.

Son dönemlerde kendi kendine yıkılan binalar 
konusuna da değinen Gökçe, ülkemizde binaların 
yıkılması için artık depreme bile gerek olmadığına, 
yapılarımızın hiçbir dış etken olmadan yıkıldığına 
dikkat çekerek, henüz imalat aşamasındaki inşaat-
lardan gelen çökme haberlerinin, bugün bile imalat 
ve denetim mekanizmalarının etkili çalışmadığını 
ve sistemin hala doğru işlemediğini ortaya koy-
duğunu söyledi.

Yapı denetim sorununu çözmek için atılan ilk adımın 10 Nisan 2000 
tarihinde yürürlüğe giren “595 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin” 
çıkarılmış olmasını önemsemek gerektiğini belirten Gökçe, “Ayrıca bu 
kararname ile birlikte çıkarılan ‘601 Sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name` de; mühendis ve mimarların mesleklerini yapabilmeleri için di-
ploma almanın ön şart olduğunu, temel şartın ise Meslek Odalarından  
‘sertifika`, ‘Yetkinlik Belgesi` almanın zorunlu olması gerektiğini ortaya 
koymuştur. Ne yazık ki her iki kararname de bir süre sonra ortadan 
kaldırılmıştır. 29.06.2001 tarihinde yürürlüğe giren ve hâlâ uygulam-
ada olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun da beklentileri 
karşılayamamıştır. Üstelik bu yasa 595 sayılı Yapı Denetim Kararname-
sinin bile gerisinde kalmıştır” dedi.

Yapı üretim sürecinin önemli bir parçası olması gereken “Şantiye Şe-
fliği” konusuna da değinen Gökçe, farklı meslek disiplinleri ve uzmanlık 
alanları dikkate alınmadan şantiye şeflerinin görevlendirilmesinin bil-
ime ve bilgiye aykırı olduğunu,  bir şantiye şefinin 30.000 m2‘ye kadar 
5 inşaatın şantiye şefliğini yapmış olmasının doğru olmadığını,  şanti-
yeden hiç ayrılmaması gereken bir görevken 5 ayrı işin şantiye şefliğini 
bir mühendisin yapma şansı olmadığını vurguladı.

Son dönemde “Ruhsatlardan Mühendis ve Mimarların” imzalarının 
kaldırılmış olmasının sahteciliğe çağrı yapmak, mühendis ve mimarları 
yok saymak olduğunu belirten Gökçe, bu durumun mesleki yetkinliği 
ve meslek insanlarının gelişmesini zaafa uğratacağını söyledi.

Kontrolsüz, denetimsiz, bilim ve bilgi dışı yapılaşma ve uygulama-
ların deprem afetinin yanında sel ve su taşkınları yaratarak afete 
dönüşeceğine dikkat çeken Gökçe,  “Ormanların yakılması veya 
ağaçların kesilerek yeni yapıların yapılması heyelan, sel ve su baskın-
ları yaratıyor. Ayrıca Kaz Dağlarında olduğu gibi maden aramak için or-

Türkiye Deprem Vakfı İle Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi`nin Ortak Düzenlediği Ve Tekirdağ 
Şubemiz Tarafından Desteklenen 17 Ağustos Marmara 
Depreminin Anma Etkinliğinde İMO Başkanı Cemal 
Gökçe, `Doğu Marmara Depreminin 20. Yılında 
Yapılanlar Ve Yapılmayanlar’ Sunumunu Gerçekleştirdi 
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manların yok edilmesi ekosisteme zarar 
verdiği gibi yeni afetlerin de habercisi 
oluyor” dedi.

Kaz Dağları`nda gelişen tepkilerle gün-
deme gelen siyanürle altın arama konu-
sunda  uyarılarda bulunan Gökçe, “Bir 
deprem anında bu havuzların çatlayarak 
içindeki zehirli suların, içme veya sula-
ma sularına karışması her zaman müm-
kündür. Bu durum, depremin yaratacağı 
zarar ve risklere yeni risklerin eklenmes-
ine neden olur ve yeni sorunların ortaya 
çıkmasını sağlar. Oysa yerin üstü yerin al-
tından çok daha kıymetlidir” dedi.

8 Ağustos 2019 tarihinde Denizli Boz-
kurt` da yaşanan 5,7 büyüklüğündeki 
depremin kamu yapılarında yaratmış 
olduğu hasarları hatırlatan Gökçe, “Riskli 
alan”, “riskli yapı” belirlenmesindeki ada-
letsizlik, keyfilik ve hukuksuzluğun mağ-
duriyetler ve hak kayıplarına yol açtığını, 
depreme karşı yapı stokunu güvenli hale 
getirmek iddiasıyla başlatılan kentsel dönüşüm uygulamalarının yeni 
sorun alanları yarattığını kaydetti. Gökçe, kentsel dönüşümün; sosyal 
adalet, sosyal gelişim, sosyal bütünleşme, tarihi ve kültürel mirasın ko-
runması, zarar azaltma ve risk yönetimi ile birlikte kapsamlı ve bütün-
leşik bir şekilde ele alınmak zorunda olduğunu belirtti.

24 Haziran seçimleri öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 
öncülüğünde, TBMM tarafından oybirliği ile ülke tarihinin en kapsam-
lı “İMAR AFFI” çıkarıldığını hatırlatan Gökçe, “Mühendis ve mimarlar 
yok sayılarak, ‘güvenli yapı üretimine ihtiyaç olmadığını` ortaya koy-
muşlardır. Mühendisin varlığını, bilgisini, uzmanlığını parayla ölçenler-
ini mühendisler hiçbir zaman unutmayacaklar. 

Mühendislik hizmeti almamış, kaçak olarak üretilmiş olan yapıların, 
süresiz olarak yasal hale getirilmesi, devletin; asıl sorumluluğu olan 
halkın can ve mal güvenliğini koruması sorumluluğunu da bırakmış 
olduğu anlamını taşımaktadır.

İmar Affı kapsamında üç katı kaçak olan ve kendi kendisine yıkılarak 
21 insanımızın yaşamını yitirmesine ve 17 insanımızın yaralanmasına 
neden olan İstanbul Kartal`daki Yeşilyurt Apartmanı da aftan yararlan-
mıştır.

Tüm yasal kurallara uyarak onun bedelini ödeyen konut ve yapı sahi-
pleriyle birlikte, işini doğru yapan mühendis ve mimarlar da cezaland-
ırılmıştır. Değerler sistemi bir kez daha ayaklar altına alınmıştır” dedi.
Sunumunda çözüm önerilerine de yer veren Gökçe:

“Öncelikle yapı sektöründe çalışan insanların başta mühendisler ve 
mimarlar olmak üzere iyi yetişmiş olmaları, iyi bir eğitim sürecinden 
geçmeleri gerekir. Oysa üç öğretim üyesinin imzasıyla mühendis ve 
mimar yetiştiren okullar açılmaktadır.

Mesleki ve ahlaki yetkinliği esas alan ve meslek Odaları tarafından bel-
gelendirilen Mühendis ve Mimarların “Özne olduğu” bir Yapı Denetim 
Sisteminin kurulması zorunludur.

Bu sistem bütünlüğü ile birlikte yapı envanterinin çıkarılarak;
-İmar Barışı gibi yapı güvenliğinin yapı sahiplerinin beyanına bırakıldığı 
kaçak kat ilaveli veya tümüyle kaçak olan yapılar bugün kayıt altına 
alınmış bulunmaktadır. Bu yapıların deprem güvenliklerinin olmadığı 
açıktır. Bu yapılar yıkılmalıdır.

-Mevcut yapı stokunun durumu tespit edilerek iyileştirilmesi, onarıl-
ması, güçlendirilmesi veya yeniden yapılmasına karar verilmesi  gerekir.
-Yeni yapılacak olan yapıların, “Bina Deprem Yönetmeliği” dikkate alı-
narak bilim, teknoloji ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapılması 
can ve mal güvenliği açısından zorunludur.
Açıkçası planlama ve tasarım aşamasından yapının kullanıma açılması-
na kadar geçen tüm süreç, mesleki ve etik yeterliliğe sahip mühendis-
ler tarafından yönetilmeli ve denetlenmelidir.
-Ortaya çıkması muhtemel risklerin transfer edilmesi bakımından yapı 
sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası yapılmalıdır” dedi.
Açılış konuşmalarını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fa-
tih Ünsal ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı 
Sevim Avcı Yener`in yaptığı seminerde ayrıca:
Dr. Doğan Kalafat, Sismik Ağların Deprem Riskinin Belirlenmesindeki 
Önemi ve Olası Marmara Depremi,
Doç. Dr. Gülüm Tanırcan, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Deprem Yer 
Hareketi,
Prof. Dr. Ferhat Özçep, Deprem Etkileri ve Zemin Özellikleri Açısından 
TBDY-2019,
Prof. Dr. Kutay Özaydın, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Bakış 
sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinlik İMO Başkanı Cemal Gökçe, İMO 2. Başkanı Cemal Akça, Sayman 
Üye Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kaya ve Necati Atıcı, 
Denetleme Kurulu Başkanı Kemal Şeyhmus Karahan, Tekirdağ Şube 
Başkanı Adem Bakır, Sekreter Üyesi İbrahim Bezirgan, Sayman Üyesi 
Aykut Akdağ, Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan Cumalı, Hasan Dövenci, Er-
dinç Kalkan, Cevat Mayda, Bursa Şube Yönetim Kurulu üyesi Mustafa 
Er, Yönetim Kurulu yedek üyesi Korhan Başarılı, Sakarya Şube Başkanı 
Hüsnü Gürpınar, Çanakkale Şube Başkanı Adem İlik, Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaevli, Akademisyenler ve STK 
temsilcileri, Türkiye Deprem Vakfından Seyhun Püskülcü ile çok sayıda 
meslektaşımız ve halkımızın katılımıyla gerçekleşti.
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Beş ay ara ile Acıpayam`dan sonra Bozkurt`ta meydana gelen deprem 
ile ikinci şoku yaşadık. Hasarın sınırlı düzeyde kalması ve can kaybı 
oluşmaması sevindirici. Hem Acıpayam`da hem de Bozkurt`ta can kay-
bı yaşanmaması bizleri yanıltmasın. Bina stokumuzun en zayıf ve riskli 
halkasını oluşturan yapıların 2000`li yıllardan önce inşa edilen, beton 
ve işçilik kalitesi çok kötü olan yüksek betonarme binalar olduğunu un-
utmayalım. Bu tür binaların ilçelerden ve köylerden ziyade şehir merke-
zlerinde bulunduğunu gözden kaçırmayalım. İlçelerde ve köylerde 
bulunan yapı stokumuz içinde bu tür yüksek ve eski yapıların daha az 
sayıda olması belki bugün can kaybı riskini azaltmış olabilir. Ama bu 
tür yapıların çoğunlukta olduğu şehir merkezlerinde meydana gelecek 
benzer depremlerin faturasının çok daha ağır olacağını öngörmek du-
rumundayız. Umarım beş ay arayla kendini hatırlatan bu depremlerden 
gerekli dersleri çıkartabiliriz. Umarım şehir merkezlerimizi vuracak olan 
büyük deprem gelmeden önce gerekli önlemleri alır ve bu kanserli 
kent dokularını tedavi edebiliriz. 

20 Mart`ta Acıpayam`da meydana gelen depremin henüz yaralarını 
saramadan ikinci şoku 8 Ağustos`ta Bozkurt ilçemizde yaşadık. Acıpay-
am depreminde olduğu gibi Bozkurt depreminde de can kaybı mey-
dana gelmemesi sevindirici. Aletsel veriler açısından bakıldığında 
Bozkurt ilçemizde meydana gelen depremin daha büyük bir deprem 
olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte depremin meydana geld-
iği andan itibaren Bozkurt ve Çardak`ta yapmış olduğumuz gözlem-
ler, bölgede Acıpayam`daki kadar yoğun ve yaygın bir hasarın mey-
dana gelmediğini gösteriyor. Acıpayam`da depremden sonra uzun 
süre devam eden ve büyüklüğü 5`i aşan artçı sarsıntıların varlığı da 
hem hasarın büyümesine, hem de vatandaşlarımızın tedirginliğinin 
artmasına sebep olmuştu. Şu ana kadar geçen süreç Bozkurt`ta artçı 
sarsıntıların bu kadar uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Bu açıdan daha 
şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bozkurt`ta meydana gelen depremin 
daha büyük olmasına rağmen ortaya çıkan hasarın göreceli olarak daha 
az olmasının sebepleri var. Bu sebeplere geçmeden önce birkaç önemli 
hususu vurgulamakta fayda görüyorum.

Gerek Acıpayam`da ve gerekse de Bozkurt`ta meydana gelen deprem-
de hasar gören binaların çok büyük bir çoğunluğunun mühendis-
lik hizmeti almamış, geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş ve büyük 
bölümü bakımsız kalmış eski köy evleri olduğunu söylemeliyiz. Bunun-
la birlikte bazı betonarme binalarda da hasar meydana geldiğini, 
fakat toptan göçme meydana gelen herhangi bir betonarme yapı ile 

karşılaşmadığımızı belirtelim. 
Yapmış olduğumuz incelemel-
er betonarme binalar açısından 
en büyük problemin kötü be-
ton ve işçilik kalitesi olduğunu 
gösteriyor. Bugün yeni bina 
yapmak istediğiniz zaman C30 
sınıfı (Basınç dayanımı 30 Mpa) 
beton dökmeniz gerekiyor. 
Ama bu binaların çok büyük 
bir çoğunluğunda 10 MPa 
basınç dayanımının dahi sağla-
nabileceğinden şüpheliyim. 
Kimi binalar tasarlanırken hiç 
mühendislik hizmeti almamış, 
kimi binalar ise inşa edilirken 
hiç mühendis görmemiş ve 
kontrol edilmemiş. Adına usta 
denilen birileri gelmiş ve yap-
mış. Çağ değişmiş ama kafalar 
ve yöntemler değişmemiş. 
Biz ise bugün bu tür binaları 
mühendislik açısından değer-
lendirmeye ve yorumlamaya 
çalışıyoruz. İronik bir durum. 

Bugün korkudan evlerine giremeyen vatandaşlarımızın geriye dönme 
şansları olsaydı, neyi farklı yaparlardı merak ediyorum.
 
Hem Acıpayam`da, hem de Bozkurt`ta meydana gelen depremlerde 
can kaybı oluşmayışına bakarak yanlış yorumlar yapmaktan sakınma-
lıyız. Şunu açıkça belirtelim ki her zaman bu kadar şanslı olamayız. 
Geçmişte bunun pek çok acı tecrübesini yaşadık zaten. Aralarında altı 
ay dahi olmayan bu iki depremden can kaybı yaşamadan çıkabilmem-
izin en büyük sebebi, hem Bozkurtta hem de Acıpayam`da bulunan 
mevcut bina stokumuzun büyük çoğunluğunun az katlı yapılardan 
oluşmasıdır.

Geçmişte yapmış olduğumuz çalışmalar can kaybı açısından en çok 
risk taşıyan binaların, 2000`li yıllardan önce inşa edilen yüksek, çok 
katlı eski betonarme binalar olduğunu gösteriyor. Bugün ne Acıpay-
am`da, ne Çardak`ta, ne de şehrimizin diğer ilçelerinde inşa edilen eski 
betonarme yapılar bu kadar çok kat sayısına sahip değiller. 6 ve üzeri 
kat sayısına sahip yüksek betonarme binaların büyük çoğunluğu ise 
2000`li yıllardan sonra yapılan binalar. Bunlar da zaten genellikle hem 
hazır betonun hem nervürlü donatının kullanıldığı, yeni deprem yönet-
meliklerine ve yapı denetim sistemine tabi olunarak inşa edilen yapılar. 
Ama ilçeler için söylediğimiz bu hususlar Denizli`mizin merkezi için 
geçerli değil.

Özellikle eski mahallelerimizde bulunan, 2000`li yıllardan önce inşa 
edilen, beton ve işçilik kalitesi yetersiz, 7-8 hatta 9 katlı o kadar çok eski 
binamız, apartmanımız var ki. Felaket tellallığı olarak anlaşılmasını is-
temem ama bugün Bozkurt`ta meydana gelen deprem, bu türden çok 
katlı ve eski binaların bulunduğu şehir merkezindeki mahallelerimizi 
vurmuş olsaydı, bugün çok daha farklı ve acıklı bir manzarayı konuşuy-
or olabilirdik.

O yüzden bazı değerlendirmelerde bulunurken ilçelerimizde ve köy-
lerimizde bulunan mevcut yapı stokunun özelliklerini, avantajlarını ve 
dezavantajlarını göz önünde bulundurarak deprem gerçeğini yorum-
lamakta fayda var. Şehir merkezlerimizin daha kritik bir durumda old-
uğunu görerek adımlarımızı atmakta, önlemlerimizi almakta fayda var. 
Gerek Acıpayam ve gerekse de Bozkurt`ta meydana gelen deprem-
ler çok küçük depremler olmasa da, Erzincan depremi ile Marmara 
depremleri ile kıyaslanabilecek depremler değil. İlçelerimizde meyda-
na gelen bu depremlerin “etkin sürelerinin” 10 saniye civarında seyret-
mesi, hasarın boyutlarının büyümemesi açısından önemli bir avantaj.
45 saniye süren ve bir hafta sonra 20. yılını dolduracağımız Kocae-
li depreminin bize nelere mal olduğu unutmayalım. Bir gün mutlaka 
kapımızı çalacak olan o büyük deprem gelmeden önce şehirlerimizin 
yumuşak karnını oluşturan eski ve riskli binaları teşhis etmek zorun-
dayız. Parsel bazında bilgi girişine imkân veren kent bilgi sistemlerini 
kullanarak şehirlerimizin kanserli hücrelerini teker teker işaretlemek ve 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şube 
Başkanı Şevket Murat Şenel’in Denizli Bozkurt 
Depremi İle İlgili Yapmış Olduğu Açıklama
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bu kanserli hücrelerin en yoğun olduğu bölgeleri dönüştürerek şehirl-
erimizi tedavi etmek zorundayız. Umarım ara ara kapımızı çalan ve bi-
zleri uyaran bu depremler gereken adımları atmamıza vesile olur.
Yaşadığımız bu depremler ile ilgili meslektaşlarımız açısından yapılması 
gereken değerlendirmeler ve çıkarılması gereken dersler var. 
Bozkurt depreminin Acıpayam depreminden daha büyük bir 
deprem olmasına rağmen daha az hasara sebep oluşunun 
en büyük sebebi, Acıpayam`da ortaya çıkan zemin büyütme-
si problemi ile Bozkurt ve Çardak`ta karşılaşmamış olmamız. 
Acıpayam depremine ilişkin yapmış olduğumuz yorumlarda 
bu konuya özellikle değinmiş ve alüvyon tabakalarının çok 
daha kalın olduğu, yeraltı su seviyesinin daha yüksek olduğu 
bölgelerde (depremin merkezinden daha uzak olmasına 
rağmen) daha büyük hasar oluştuğunu ifade etmiştik.

Yapmış olduğumuz incelemeler ve hasar tespitleri, Bozkurt 
ve Çardak`ta depremden etkilenen bölgelerin Acıpayam`a 
göre daha avantajlı zemin yapısına sahip olduğunu gösteri-
yor. Aşağıda vermiş olduğum şekilde Acıpayam ve Bozkurt 
depremleri sırasında “Kuzey-Güney” ve “Doğu-Batı” yönünde 
alınan kayıtlara ait ivme mukabele spektrumları ile Bozkurt 
için hesaplanan B ve C sınıfı zeminlere ait tasarım ivme spek-
trumlarını görüyorsunuz. Bu şekilden de görüldüğü gibi 
Bozkurt`ta meydana gelen deprem küçük bir deprem değil. 

Ulaşılan maksimum spektral ivme açısından Bozkurt depreminin yö-
netmeliğin bölge açısından öngördüğü depremden daha büyük bir 
deprem olduğunu söylemeliyiz.

Bununla birlikte her iki depremde ortaya çıkan hasar tablosu sadece 
zemin emniyet gerilmeleri üzerinden hadiseye bakarak yapılacak he-
saplamaların, temel hesabına indirgenecek yaklaşımların yetersiz ve 
eksik kalacağını gösteriyor. Gerçekçi hasar tahminleri yapabilmek için 
zeminde büyütme riski olan bölgelerin belirlenmesine yönelik geniş 
ölçekli çalışmalara ihtiyacımız var. Biz inşaat mühendislerinin yapı-
zemin etkileşimi konusunda daha fazla çalışmamız, daha fazla bilgi ve 
tecrübeye sahip olmamız gerekiyor. Bu türden çabaların çok disiplinli 
akademik çalışmalar ile de desteklenmesi gerekiyor.

Bu bayram ne yazık ki depremi yaşayan vatandaşlarımız açısından biraz 
buruk geçiyor. Ama bölgedeki binaların durumuna bakınca çok daha 
beteri de olabilirdi diye düşünmeden edemiyor insan. Depremden 
zarar gören ve yaralarını sarmaya çalışan tüm hemşehrilerimize geçmiş 
olsun. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Bu vesile 
ile tüm dostlarımızın kurban bayramını kutluyorum. Yaraların sarıldığı, 
herşeye rağmen umut ve muhabbetin evleri doldurduğu bir bayram 
diliyorum.
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Kaz Dağları`nda “Su 
Ve Vicdan Nöbetine” Katıldı 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, 2. Başkanı 
Cemal Akça, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Hüseyin Kaya ve Necati Atıcı ile Çanakkale Şube Başkanı 
Adem İlik ve şube yönetim kurulu üyeleri Kaz Dağları`nda süren “Su ve 
Vicdan Nöbetine” katıldı.

18 Ağustos 2019 tarihinde, Fazıl Say`ın da konser verdiği Kaz Dağları`n-
da “havamıza, suyumuza ve toprağımıza dokunmayın” diye bağırdılar. 
Çok sayıda doğa ve yurtsever insanla birlikte ağaç katliamını yapanlar 
protesto edildi. 19 Ağustos 2019 tarihinde, 17 Ağustos 1999 Gölcük 
Merkezli Depremin 20. Yılı nedeniyle Oda yönetim kurulumuz Çanak-
kale Şubesi ile birlikte Tekirdağ`a giderek “20 Yılda Neler Yapıldı Neler 
Yapılmadı” konusunda bir sunum gerçekleştirildi.

20 Ağustos 2019 tarihinde yine Çanakkale Şubesi`nin sabah 10.00`da 
düzenlemiş olduğu ve çok sayıda basın mensubu ile inşaat mühendis-
lerinin katıldığı kahvaltılı bir basın toplantısı gerçekleştirildi. “Kaz Dağ-
ları`nda Ağaç Kesilmesi Durdurulmalı, Kanada Alamos Şirketi ve Yerli 
İşbirlikçileri Derhal Bölgeyi Terk Etmelidirler” vurgusu yapıldı.

Kaz Dağları ve diğer bölgelerimizde altın madeni çıkarılmasının bir 
“AFETTEN” farklı olmayacağı anlatılarak, 17 Ağustos 1999 Depreminin 
ortaya çıkardığı can ve mal kayıpları üzerinde duruldu.

Aynı gün, saat 13.30 da İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ile 
Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri birlikte Çanakkale Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan`la  bir görüşme gerçekleştirilerek “Kaz Dağları” 
mücadelesinde Çanakkale halkının yanında olunacaktır denildi. Ayrıca 
Kaz Dağlarının yok edilmesi sadece ülkemizin bir sorunu olmaktan çı-
kıp, ülkemizin ve dünyanın önemli bir sorunu olduğu konusunda soh-
bet edilerek sayın  Başkan`a başarılar dilendi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Kaz Dağları’nda “Su ve Vicdan Nöbetine” Katıldı
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KAZ DAĞLARI`NDA ALTIN MADENİ ARANMASI İÇİN BİNLERCE AĞA-
CIN KESİLMESİNE SON VERİLMELİ; HAVAYI, SUYU VE TOPRAĞI KİR-
LETEREK İNSAN YAŞAMINI RİSKE SOKACAK OLAN ÇALIŞMALAR 
DERHAL DURDURULMALIDIR.

Kaz Dağlarında doğa katliamı ve talanı sürüyor. Sorun sadece ağaç 
kesilmesi sorunu değildir. Hava, su ve toprağın kirlenmesi ve çevreyi 
zehirlemesi sorunudur. Eğer çalışmalar sürdürülür ve altın madeni 
işletilmeye başlanırsa, Kaz Dağları`nda temiz havaya ve suya ulaşmak 
mümkün olmayacak, yaşam iksiri olarak adlandırılan bu bölge özelliğini 
yitirecektir. Bugün ortaya çıkmış olan tablo yapılacakların çok küçük bir 
parçasıdır. Madalyonun çok daha büyük olduğunu gören gözler, duyan 
kulaklar ve düşünen beyinler küçük bir incelemeyle ortaya çıkacak olan 
katliamı görebilirler.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak bu nedenle buradayız. “Su ve vicdan 
nöbetine” duran doğa ve yurtseverlere destek için buradayız. Çanak-
kale Belediyesi önemli bir duyarlılık yarattı. Çanakkale halkı ve yurt-
taşlarımız bu duyarlılığa ses verdiler, destek oldular. `Kaz Dağlarından 
elinizi çekin, bölgemizi terk edin` dediler. Biz de; Çanakkale`de yaşayan 
meslektaşlarımızın ve Çanakkale Şubemizin sesine yeni bir ses eklemek 
için geldik. Daha da geleceğiz.

Deniyor ki; `biz siyanürle arama yapmıyoruz`. Bir algı operasyonu 
yapılıyor her zaman yapıldığı gibi. Altını ayırma, ayrıştırma havuzunda 
kil mi kullanıyorsunuz? 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi`nin 
20. yılını yaşıyoruz. Ortaya çıkan acı tabloyu biliyoruz. Yedi ve üze-
ri büyüklükte bir deprem yine olacak. Geçmişte yaşanan acı tabloyu 
biliyoruz. “Geçmişini bilmeyenler geleceği kuramazlar.” Kuzey Anadolu 
Fay Hattının batı kesiminde beklenen deprem, Çanakkale başta olmak 
üzere bu fayın etki alanında bulunan illerimizi önemli ölçüde etkileye-
cek. Çanakkale de büyük oranda bu depremden etkilenecek. Altın ay-
rıştırma havuzunun çatlaması, hasar görmesi olasılıklar arasında bu-
lunan bir konudur. Havuzdan sızacak siyanürlü su tüm çevreye zarar 
verecek. Doğa zehirlenecek, tüm çevre zarar görecek.

Çanakkale Bölgesinde 43 maden arama ruhsatının verildiğini hatırlat-
mak isterim. Bu madenlerin 30`u altın madeni, yani siyanürle ayrıştırma 
yapılacak madenler. Açıklıkla ifade etmeliyiz ki, siyanür kullanılmasa 
bile bu kadar büyük sahada yapılacak maden aranmasının, bir doğa ve 
ağaç katliamına neden olacağının bilinmesini isteriz. Yerin üstü yerin 
altında bulunan madenlerden çok daha değerlidir, altından daha kıym-
etlidir. O halde turizm merkezi olarak geliştirilebilecek, dünyanın dik-
katini çekebilecek çalışma ve düzenlemelerin sağlayacağı gelirler daha 
mı az değerlidir. Yerli işbirlikçileri ile birlikte birkaç şirketin çıkarı için bu 
doğa harikası olan Kaz Dağları yok edilemez. Bu dünya harikası dağları 
ve sağlık merkezini korumamız gerekir.

Çok uzun bir sürede oluşan orman alanlarının börtü böceği ve ekosis-
teminin yararlarına, ülkemizin büyüklüğü  kadar ağaç dikseniz de kes-
tiğiniz ağaçların yarattığı sorunları  karşılayamazsınız? “Ağaç dikmek 
aldatmasıyla” yaşam alanlarını yok edemezsiniz. En acı olanı da yerli 
ortakların ve bazı kamu görevlilerinin sürekli olarak kesilen ağaçlardan 
fazlasının dikileceğini tekrarlamalarıdır. “Yılların biriktirdiği bir iyilik sis-
temini”, mitolojinin beşiğini, Sarı Kızın Kazlarını ve temiz yüreğini yok 
etmek neden? Bırakın bu yalanları. Maden aranılacak yerlerin belirle-
nerek ruhsatlandırmaya giden yolu kimler hazırlıyor? Bölgede ve An-
kara`da bu işleri kimler oluşturuyor? Vicdanlarını satışa kimler çıkarıyor? 
“Her insanın içinde birazcık iyilik vardır” diye bir söz var. “Birazcık olan 
iyilik tarafınızı” açığa çıkarın hiç olmazsa! Çanakkale`deki sesimiz; Kaz 
Dağları`ndan Munzur`a, oradan Salda Gölüne, Hasankeyf`e ve Artvin 
Ormanlarına uzansın.   

Çevreye onarılmaz zararlar veren, yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi 
yerli ve yabancı şirketlerin talanına bırakan bu anlayışı kabul edilemez 
buluyoruz. Madenlerin çıkarılmasını günlük ekonomik çıkarlara teslim 
etmek, ülkemizin ve gelecek kuşakların yaşama hakkını zora sokmaktır. 
Ülkemizin bugünkü yer altı ve yer üstü kaynaklarında gelecek kuşak-
ların da hakları vardır. Maden kaynakları yenilenmeyen kaynaklardır. 
Bugün ülkemizin dağlarından çıkarılmaya çalışılan altın madeninin 
kamu yararı sağlamadığı açıktır. Madenlerimizden sağlandığı ifade 
edilen gelirin öznesi, madenlerimizi işleten yerli ve yabancı şirketlerdir. 

Ayrıca altın madeni aramalarında ortaya çıkan riskler; bölgedeki insan-
lara ve fazlasıyla doğaya bırakılmaktadır. Bu tür maden aranmasından 
halkımızın bir yararı bulunmamaktadır.

Madenlerimizin teslim edildiği yerli ve yabancı şirketlerin zenginleşme-
leri için ormanlarımız, tarım alanlarımız yok oluyor, hayatımızı zengin-
leştiren yaban hayatı büyük ölçüde tehlikeye giriyor. İnsan yaşamı ve 
sağlığı yeni sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Genel olarak maden aramalarında özel olarak da Kaz Dağlarındaki al-
tın madeni çıkarılmasına yönelik hazırlanmış olan Çevre Etki Değer-
lendirme(ÇED) raporlarının hazırlanışının da tartışmalı olduğu açıktır. 
ÇED Raporlarını projeyi alanların parasını vererek hazırlatmaları so-
runu en başından tartışmalı yapıyor. ÇED Raporları Bakanlık tarafından 
hazırlatılmalı ve ücreti Bakanlık tarafından ödenmelidir. Ayrıca, 07 
Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Kontrol ve Denetim 
Hizmetlerinin”, ÇED yeterliliği olan firmalar tarafından yapılmasının 
hükme bağlanması da düşündürücüdür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hazırlanan bu yönetmelikle “İzleme, Kontrol Etme ve Dene-
tleme” hizmetlerini yapacak olan firmaların ücretleri, hizmet verdikleri 
firma tarafından ödenecektir.

Bu konu; Yapı Müteahhitlerinin yapmış oldukları inşatların denetimini 
mal sahibi adına denetleyecek kuruluşları kendisinin bulması, ücretini 
ödemesi ve kendisini denetletmesine benziyor. Bu sistem, yapı dene-
timi ve üretimi alanında da yaşandı. 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara 
Depreminin 20. yılında;  yapılarımızın deprem güvenliğini ve “güvenli 
yapı nasıl üretilmeli” konusunu tartışıyoruz.

Açıkçası bugün de; çevreyi kirleten ve bozan şirketlerin, ücretlerini 
ödedikleri firmalar tarafından denetlenmesi, “kuzunun kurda teslim 
edilmesi” gibi bir sonuç doğuracaktır.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak, ülkemizde bulunan tüm 
yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın bilimsel bir ölçüde kamu yararı 
sağlaması için kullanılmasından yanayız. Bu tür üretimler yapılacaksa, 
ekonomik yarar ve toplumsal fayda ile birlikte çevresel değerler de bir 
bütün olarak dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Mutlaka fayda-zarar 
analizlerinin yapılarak toplumsal fayda ve kamu yararı öne alınmalıdır.
Kaz Dağları oksijen bakımından oldukça zengin olan bir bölgedir. Ören 
yerleri ile birlikte mitolojide özel bir yere sahiptir. Milyonlarca ton kaya 
yığını öğütülüp siyanürle ayrıştırıldıktan sonra depolanacaklar. Depo-
lanan siyanürlü kaya yığınının depolandıkları yerlerde sızmaya ned-
en olabileceğini düşünmek gerekir. Ayrıca altın ayrıştırma evresinde 
milyonlarca ton su tüketiminin kullanılmış olması; havayı, suyu ve to-
prağı kirletecektir. Bu nedenle de, Kaz Dağlarında altın aranması doğ-
ru değildir. Altın madeni arama ve ağaç kesme işlemlerine hemen son 
verilmelidir. 20.08.2019

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

İMO Başkanı Cemal Gökçe’nin 20 Ağustos 2019 Tarihinde 
Kaz Dağlarının Yok Edilmesine İlişkin Çanakkale’de 
Yapmış Olduğu Basın Toplantısı Konuşması 
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına İMO İstanbul Şubesi tarafından 
13-14-15 Kasım 2019 tarihinde İstanbul`da düzenlenecek olan Uluslararası 
8. Geoteknik Sempozyumu Düzenleme Kurulu toplantısı 29 Temmuz 2019 
tarihinde İstanbul Şubemizde yapıldı.

Toplantıda Sempozyuma gelen bildirilerin değerlendirmeleri yapıldı ve diğer 
teknik konular görüşüldü. 

Toplantıya İstanbul Şube Başkanı Nusret SUNA, Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU, 
Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN, Prof. Dr. Mustafa LAMAN, Doç. Dr. Pelin TOHUMCU 
ÖZENER, Doç. Dr. Havva Nur KILIÇ, Doç. Dr. Özer ÇİNİCİOĞLU, Doç. Dr. Selman 
SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BİLDİK, Dr. Öğr. Üyesi Esra Ece BAYAT ve Şube 
Sekreter Yardımcısı Hasan ÜNAL katıldı. 

İnşaat Mühendisleri Odası Mesleki Değerlendirme  Kurulu 10. Toplantısını Yaptı
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Mesleki Değerlendirme Kurulu 10. 
Toplantısı 25 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Şube`de yapıldı.

Toplantıda Şubelerden gelen üye başvuruları değerlendirildi, Ulaştırma 
Mühendisleri için Odamız tarafından düzenlenecek Oda kayıt belge formatı 
önerisi hazırlandı. SİM Yönetmeliği Uygulama Esaslarında yapılacak değişikler 
İMO Yönetim Kurulu`na sunulmak üzere tamamlandı.

Daha sonra, aynı tarihte İstanbul`da toplantı yapan TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun Oda Başkanı Cemal Gökçe, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Cemal Akça, Bülent Erkul, Hüseyin Kaya, Necati Atıcı ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Bahaettin Sarı ile biraraya geldiler.Toplantıya kurul üyeleri 
Gülsun S. Parlar, Mustafa Çobanoğlu, Nurgül Atabay, Baykal Hancıoğlu ve 
Genel Sekreter Yardımcısı Serap Dedeoğlu Katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası Uluslararası 8. Geoteknik Sempozyumu Düzenleme 
Kurulu Toplantısı Yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Yatırımları İzleme Komisyonu 2. Toplantısını Yaptı

İnşaat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Kurulu 7. Toplantısını Yaptı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yatırımları İzleme Komisyonu 2. Top-
lantısını 06 Ağustos 2019 tarihinde Skype üzerinden gerçekleştirdi.

Toplantıda komisyona gönderilen yazılar değerlendirildi.

Toplantıya Yönetim Kurulu 2. Başkanı Cemal Akça, Yönetim Kurulu Üye-
si Hüseyin Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Dilek Bekiroğlu, Komisyon 
üyeleri; Hatice Ülkü Özer, Emine Füsun Sümer ve Yüksel Sağlam katıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Kurulu 7. Toplantısını 5 Ağustos 
2019 tarihinde Oda Merkezi`nde gerçekleştirdi.

Toplantıda; İMO Bilirkişilik Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları İMO Yöne-
tim Kurulu`na sunulmak üzere tamamlandı.

Toplantıya İMO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya, Genel Sekreter Yardım-
cısı Dilek Bekiroğlu ile Kurul üyeleri; Mustafa Sözer, Canan Oğuz, Erdoğan 
Balcıoğlu, Süleyman Adanur, Hasan Hüseyin Tunçdemir, Salih Karakaş ve Eray 
Dağ katıldı.
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İnşaat Mühendisleri Odası Genç İnşaat Mühendisleri Komisyonu 2. Toplantısını 
Yaptı

İnşaat Mühendisleri Odası 8. Geoteknik Sempozyumu Düzenleme Kurulu 
Toplantısı Yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genç İnşaat Mühendisleri Komisyonu 2. 
toplantısını 27 Ağustos 2019 tarihinde Skype üzerinden gerçekleştirdi.

Toplantıda Genç İnşaat Mühendislerine yönelik İzmir, İstanbul, Konya ve Trab-
zon Şubelerindeki çalışmalar hakkında bilgi verildi. Meslek içi eğitimlerin yay-
gınlaştırılması ve tüm üyelere ulaştırılması konusunda öneriler görüşüldü.

Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Dilek Bekiroğlu, Komisyon üyeleri Alper 
Uluşan, Nazlı Gül Araz, Alara Cicibıyık ve Hazal Canpolat katıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından İstanbul Şubesince 13-14-15 
Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul`da düzenlenecek olan Uluslararası 8. Ge-
oteknik Sempozyumu`nun düzenleme kurulu toplantısı 27 Ağustos 2019 tar-
ihinde yapıldı.

Toplantıda bildirilerin değerlendirilmesi ve teknik konular görüşüldü.
 
Toplantıya Prof. Dr. S. Feyza Çinicioğlu, Prof. Dr. Kutay Özaydın, Prof. Dr. Musta-
fa Laman, Doç. Dr. Özer Çinicioğlu, Doç. Dr. Banu İkizler, Doç. Dr. Nejan Huvaj 
Sarıhan, Doç. Dr. Pelin Tohumcu Özener, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Bildik, Dr. Öğr. 
Üyesi Esra Ece Bayat ve İstanbul Şube Sekreteri Rezan Bulut katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası Onur Kurulu 11. ve 12. Toplantılarını Yaptı
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Onur Kurulu 11 ve 12 no.lu toplantılarını 
09-10 Eylül 2019 tarihlerinde İzmir Şube`de gerçekleştirdi.

Toplantılarda toplam 75 üye hakkındaki dosya görüşüldü.

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

 

İnşaat Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu 3. Toplantısını Yaptı
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu 
üçüncü toplantısını 08 Ağustos 2019 tarihinde Skype üzerinden gerçekleştir-
di.

Toplantıda kadın meslektaşlarımızın işe alım süreçlerinde yaşadığı sorunlar 
görüşülerek, yaşanan somut olaylardan Oda Yönetim Kurulu`na aktarılmak 
üzere öneriler oluşturuldu.

Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Serap DEDEOĞLU ile komisyon üyeleri 
Sibel TATAR, Sinem KOLGU, Buket ÇELİK, Zehra Gül TURHAN, Burcu BAŞAR AK-
GÜN, Meral OLTULU, Hatice Nur YILMAZ, Gizem Cansu ŞAHİN, Eda TURAN ve 
Rabia EKE DOĞAN katıldı.
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Resmi Gazete`de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik Yayınlandı

Yönetmeliğe www. imo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Yayınlandı

Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik Yayınlandı
Resmi Gazete`de Yapı Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması-
na Dair Yönetmelik Yayınlandı

Yönetmeliğe www. imo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi Editör ve Editör Yardımcıları 
toplantısı 13 Eylül 2019 tarihinde İMO İstanbul Şubesi`nde yapıldı. 

Toplantıda dergiye gönderilen yazılar değerlendirildi.

Toplantıya Kurul Üyeleri Prof. Dr. Tuğrul Tankut, Prof. Dr. Metin Ger, Prof. Dr. 
İsmail Aydın, Doç. Dr. Kutay Orakçal, Doç. Dr. Özer Çinicioğlu, Doç. Dr. Gürkan 
Emre Gürcanlı, Prof. Dr. İsmail Şahin, Doç. Dr. Özkan Şengül katıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına İstanbul ve Erzurum Şubelerince 
Prof. Dr. Aydın Erel anısına 10-11-12 Ekim 2019 tarihinde Erzurum`da düzenle-
necek olan 13. Ulaştırma Kongresi Düzenleme Kurulu toplantısı 11 Eylül 2019 
tarihinde İMO İstanbul Şubesi’nde yapıldı. 

Toplantıda Kongreye gelen bildirilerin hakem değerlendirmeleri sonucunda-
ki kabul, red ve poster durumları netleştirilerek kongre program taslağı üzer-
inde görüşler sunuldu. 

Toplantıya İMO İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, Prof. Dr. Güngör Evren, 
Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu, Doç. Dr. Ilgın Gökaşar, Dr. Öğr. Üyesi Selim Dündar 
ve Şube Sekreteri Rezan Bulut katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi ve Editör Yardımcıları Kurulu 13. 
Toplantısı Yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası 13. Ulaştırma Kongresi Düzenleme Kurulu Toplantısı 
Yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu 6. top-
lantısını 10 Eylül 2019 tarihinde, Oda Merkezinde yaptı.

Toplantıda, mevcut durum raporunun bölgesel toplantılarıyla ilgili planlama 
yapıldı. 2019 üniversite sınav sonuçlarının inşaat mühendisliği bölümleri de-
ğerlendirildi. MÜDEK değerlendirme ölçütleri değişiklikleriyle ilgili görüşme 
yapıldı.

Toplantıya; İMO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya, Genel Sekreter Yardım-
cısı Ceylan Özkul, Kurul üyeleri; Halit Cenan Mertol, Rıza Secer Orkun Keskin, 
Ahmet Ferhat Bingöl, Metin Hüsem, Aynur Şensoy Şorman, Serap Kahraman 
katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu 6. Toplantısını 
Yaptı

İnşaat Mühendisleri Odası Geoteknik Kurulu 10. Toplantısını Yaptı
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Geoteknik Kurulu 10. toplantısını 12 Eylül 
2019 tarihinde, Oda Merkezinde yaptı.

Toplantıda, bölgesel geoteknik eğitimlerinin programlanması görüşüldü. 
Kurulumuz tarafından yerel yönetimlerin değerlendirilmesi ve hazırlanacak 
öneriler hakkında çalışma yapıldı. Kurulumuza sevk edilen yazılar görüşüldü.

Toplantıya; İMO 2. Başkanı Cemal Akça, İMO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ceylan Özkul, Kurul üyeleri; Mustafa Laman, 
Utkan Mutman, Ahmet Arslan, Mustafa Toker, Ahmet Tuna Acar ve Ayşe Ak-
türk Basık katıldı.
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu`nun 6. 
toplantısı 20 Eylül 2019 tarihinde Oda Merkezi`nde yapıldı.

Toplantıda;  Afet Hazırlık ve Müdahale esnasında sahada görev alacak üyeler-
imiz için düzenlenecek eğitim programı görüşüldü.

Toplantıya İMO Genel Sekreter Yardımcısı Halim Karan, Kurul üyeleri; Ne-
jat Bayülke, Abdullah İncir, Mehmet Çakır, Temel Pirli, Akif Doğan ve Özgür 
Bostancı katıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu 3. toplantısı 20 Eylül 
2019 tarihinde Oda Merkezinde yapıldı.

Toplantıda 46/3. Dönem denetlemeleri değerlendirildi, 46/4. Dönem deneti-
mi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya; Kurul Başkanı Kemal Şeyhmus Karahan, Başkan Yardımcısı Bay-
ram Elçi, Raportör Berrin Çiftçi, Kurul Üyeleri; Lezgin Aras, Murat Özenir, Cemil 
Kora, Haluk Selçuk, İnci Şentuna ve Volkan Engin katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu 6. Toplantısını Yaptı

İnşaat Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu 3. Toplantısını Yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Kurulu 5. Toplantısını Yaptı

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Ortak 
Toplantısı Yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Kurulu 5. toplantısını 20 
Eylül 2019 tarihinde Oda Merkezinde yaptı.

Toplantıda; Bölgesel Geoteknik Eğitimi, Bilirkişilik eğitim ve Hasar Tespit Eğit-
im Programları ile kurula sevk edilen diğer yazılar görüşüldü.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Oğuz, Genel Sekreter Yardımcısı Cey-
lan Özkul, Kurul Başkanı Nusret Suna, Kurul Üyeleri Şevket Murat Şenel, Melek 
Gözde Hoşafçı, Hasan Selim Şengel ile Sadık Can Girgin katıldılar.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu or-
tak toplantısı 20 Eylül 2019 tarihinde, Oda Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, 46/3. Dönem yapılan denetlemeler ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu. 46/4.  ve son dönem denetlemelerde dikkat edilecek hususlar 
görüşüldü.

Toplantıya; İMO Başkanı Cemal Gökçe, Yönetim Kurulu 2. Başkanı Cemal Akça, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin 
Kaya, Cem Oğuz ve Necati Atıcı, Genel Sekreter Yardımcısı Bahaettin Sarı,  Ku-
rul Başkanı; Kemal Şeyhmus Karahan, Başkan Yardımcısı Bayram Elçi, Raportör 
Berrin Çiftçi, Kurul Üyeleri; Lezgin Aras, Cemil Kora, Haluk Selçuk, İnci Şentuna 
ve Volkan Engin katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası`nın faaliyetleri, haberleri, duyurula-
rı ve paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından kolayca takip 
edebilirsiniz. Yenilenen İMO Genel Merkez facebook sayfasına 
https://www.facebook.com/imomerkez/ adresinden ulaşabi-
lirsiniz. 

Twitter hesabımız olan https://twitter.com/imomerkez adre-
sinden de paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz.

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

İMO’yu Sosyal Medyadan Takip Edebilirsiniz
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İMO Başkanı Cemal Gökçe, Kristina Karasu İle Röportaj Yaptı 
Oda Başkanı Cemal Gökçe, Alman gazeteci ve film yapımcısı Kristina Karasu ile röportaj yaptı.

Cemal Gökçe, Alman Fransız ortaklığında 17 Ağustos depreminin ekseninde, deprem ve teknolojik gelişmeler konusunda yapılacak olan belge-
selin ön hazırlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi 2019-2020 Dönemi Kayıt 
Başvuruları Devam Ediyor 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesi-
si 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için başvuru 
ve kayıtları başladı.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi 2019-2020 öğrenim dönemi için başvuru ve 
kayıtları başladı.

TMMOB Öğrenci Evi`nde üniversitelerin mühendis-
lik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans 
ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile 
TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının 
yükseköğrenim gören çocukları konaklayabilir. 2 
kişilik odalarda kahvaltı dahil kişi başı 1 aylık oda 
katkı payı 750 TL`dir.

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri;

•	 14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, 
zemin katla beraber 6 yatakhane katı ve çatı 
katı olmak üzere toplam 8 katlıdır.

•	 Kadın ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan 
oluşan öğrenci evinde 161 adet çift kişilik 
banyolu, kişiye ait çalışma masası olan yatak 
odası bulunmaktadır.

•	 Her katta iki adet 50 m2 etüt odası ve tüm odalarında sınırsız 
internet vardır.

•	 Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kafeterya, yemekha-
ne, çamaşırhane, kütüphane, bilgisayar odası, idari bölümlerle 
çağdaş hizmet sunulmaktadır.

•	 TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri`nde ayrıca 500 kişilik 
konferans salonu, 250 m2 çok amaçlı salon, 575 m2 fuaye alanı, 
1600 m2 forum alanı da yer almaktadır.

•	 24 saat kamera ve görevliler ile güvenlik sağlanmakta görevliler-
ce odaların temizliği yapılmaktadır. 

İletişim:

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle/Ankara
Tel : 0312 386 10 38

https://ogrencievi.tmmob.org.tr/

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi`nde üniversitelerin mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans ya da yüksek lisans 
öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir 
plancılarının yükseköğrenim gören çocukları konaklayabilir.
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İMO BAŞKANI CEMAL GÖKÇE VE YÖNETİM KURULU`NUN KATILDIĞI KAZ 
DAĞLARI`NDAKİ `SU VE VİCDAN` NÖBETİYLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABERLER
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İMO BAŞKANI CEMAL GÖKÇE`NİN 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ İLE İLGİLİ 
BASINDA YER ALAN AÇIKLAMALARI
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TMMOB İnşaat Mühendisleri 
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Cemal Gökçe
Yazı İşleri Müdürü

Bahaettin Sarı
Zeki ERGİNBAY (1976-1977)
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