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Uluslararası katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi Dü-
zenleme Kurulunun 3. toplantısı, 28 Temmuz 2017 ta-
rihinde, Ankara`da yapıldı.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe`nin baş-
kanlığında yapılan toplantıya; İMO Yönetim Kurulu 
2. Başkanı Şükrü Erdem, Samsun Şube Başkanı Cevat 
Öncü, Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, Doç. Dr 
Rıfat Akbıyıklı, Doç. Dr. S. Ümit Dikmen, Yrd. Doç. 
Dr. Fahri Birinci, Altok Kurşun, Tahsin Asan, İbrahim 
Koç katıldı.

Toplantıda yeni gelen bildiri özetleri ve bundan sonra 
yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi 
Düzenleme Kurulu 3. Toplantısı Düzenlendi

Odamız tarafından; Şube Başkanları, 
Şube Sekreterleri ve Şube ilgili persone-
line yönelik “Referans Belgesi Tanıtım 
Toplantısı”, Oda Genel Merkezinde, 29 
Temmuz 2017 tarihinde düzenlendi.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal 
Gökçe`nin açılışıyla başlayan toplan-
tıda katılımcılara referans belgesi hak-
kında detaylı bilgi verildi. Cemal Gök-
çe`nin yaptığı Referans Belgesi tanıtım 
sunumunun ardından katılımcıların so-
ruları cevaplandırıldı. Şube Başkanları, 
Şube Sekreterleri ve Şube ilgili personeli-
nin Referans Belgesi uygulamasının ha-
yata geçirilmesiyle ilgili soruları, görüş 
ve önerilerine, Referans Belgesi Kurulu 
üyeleri tarafından açıklık getirildi.

Toplantıda ayrıca, İMO Yönetim Kuru-
lu Sayman Üyesi Cem Oğuz tarafından, 
Oda mali durumu ve şubelerin görevleri-
ne ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı. 

Meslek İçi Eğitim Kurulu Başkanı Nusret Suna ise, Odamız ve 
şubelerimiz tarafından düzenlenen meslek içi eğitimler hak-
kında bilgi verdi.

Toplantıya, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, 2. 
Başkanı Şükrü Erdem, Sekreter Üyesi Hüseyin Kaya, Sayman 
Üyesi Cem Oğuz, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Akça ve Ne-
cati Atıcı, Genel Sekreter Fikret Kemal Yıldırım ile Referans 
Belgesi Kurulu üyeleri, şube başkanları, şube sekreterleri ve 
şube ilgili personelinden 70 kişi katıldı.

Referans Belgesi Tanıtım 
Toplantısı Yapıldı
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Doğa Olayları Ve Deprem

Ülkemiz doğa olaylarını çok sıkça yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. İstanbul 
birkaç gün önce yağan yağmura teslim oldu. Evler su altında kaldı, alt geçitler, 
metro, yollar ve sokaklar su ile doldu. İnsanlar işyerlerine ulaşamadılar, yollarda 
kaldılar. Can kaybı yaşanmadı fakat çok büyük sorunlar yaşandı. Öngörülebi-
len bir yağmur afete dönüştü, çok büyük maddi kayıplar oluştu.

Yıllardır ifade ediyoruz. Topraklarımızın büyük bir kısmı deprem tehlikesi al-
tında bulunuyor. Yapı stokumuzun çok büyük bir kısmı deprem riski taşıyor. 
İstanbul ve kıyı kentlerimiz bilim dışı bir şekilde büyüyor. Orman alanları, su 
havzaları ve kıyılarımız durmadan yapılaşıyor. Kentlerde boş alan bırakılmı-
yor, kıyılar doldurularak veya var olan ağaçlar kesilerek çeşitli yapı ve 
tesisler yapılıyor. Bilim, bilgi ve mühendislik dışlanarak kısa erimli kişi 
ve grup çıkarlarına göre hareket ediliyor.

Çok doğal olan doğa olayları afete dönüşünce; yağmur yağmışsa yağmur, dep-
rem olmuşsa deprem suçlu olarak ilan ediliyor. Olayların kendisi tartışılıyor 
fakat yapılması gerekenler dikkatlerden kaçırılıyor. Yaşanan doğa olaylarının 
sonuçları yıkıcı da olsa hiçbir kimse sorumluluğu üzerine almıyor. Sorun başka 
afetler yaşanıncaya kadar unutuluyor.

1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana – Ceyhan, 1999 Doğu Marmara 
(Gölcük) 2003 Bingöl, 2011 Van depremlerini yaşadık. Bu depremler 
büyük bir afete dönüştü. Ayrıca, 2009 yılında yağan yağmur İstanbul`-
da büyük bir afet yarattı. 33 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Çok büyük 
maddi hasarlar oluştu.

2017 yılı içerisinde Çanakkale – Ayvacık, Manisa, Adıyaman ve İzmir 
Karaburun depremini yaşadık.

Bugün Ege denizinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Başta Bodrum olmak 
üzere Ege Kıyıları etkilendi. Alınan bilgilere göre 100 den fazla yurttaşımız ya-
ralandı, iki kişi yaşamını yitirdi. Bilim bilgi ve mühendislik ilkeleri yok sayılarak 
yapılan yapı ve tesisler hasar gördü. Yıllardır “Akdeniz ve Ege Denizinde dep-
rem ve tsunami tehlikesi var “, hatta 8 büyüklüğünekadar deprem yaşanabilir 
denmesine rağmen deniz kıyıları “hoyratça” sömürüldü. Ormanlar yok edildi, 
kıyılar doldurularak yapılaşmaya açıldı.

Bugün Ege`de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem, doğanın kendisin-
den bilim, mühendislik ve bilgi dışı yollarla alınan yerleri önem-
li ölçüde etkiledi. Bir metre yüksekliğe kadar oluşan Tsunami Dalgala-
rı; denizin 20 ile 100 metreye kadar geri çekilmesine ve oluşan dalgala-
rın kıyıya vurmasına neden oldu. Bodrum başta olmak üzere kıyı yapı-
ları ve kıyıya demirli olan tekneler üst üste yığıldı. Kıyıda bulunan yapı 
ve evleri su bastı, yollarda ve tesis önlerinde bulunan araçlar hasar gördü. 
Yıllardır söylüyoruz “afet bir olayın kendisi değil doğurduğu sonuçlar-
dır.`` Eğer yapılarınızı depreme dayanıklı olarak üretmişseniz, kıyılarınızı dol-
durup veya var olan ormanı yok ederek yapılaşmaya açmamışsanız depremden 
korkmaya gerek yoktur. Yapılarımız mühendislik ilkeleri ve deprem yönetme-
likleri dikkate alınarak üretilmediği için depremden korkuyoruz. Bu nedenle nor-
mal büyüklükte bir deprem bile afete dönüşüyor. Sonuç olarak bir kez daha kalın 
harflerle çiziyoruz ki; sesimize kulak verin. Bilimin, bilginin ve mühendis-
liğin ilkeleri dikkate alınarak üretilen yapılardan korkmaya gerek yok. 

Cemal Gökçe

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal 
Gökçe`nin, 20 Temmuz 2017 tarihinde yaşanan depreme ilişkin açıklaması. 
21.07.2017

Dün gece başlayan yağmurun neden olduğu su taşkınları İstanbul`da hayatı 
bitme noktasına getirdi. TV ekranlarına yansıyan görüntüler vahametin boyu-
tunu gözler önüne sermeye yetiyor. 

Dünyanın sayılı metropollerinden olan İstanbul`un karşı karşıya kaldığı tablo, 
kentleşme ve yapılaşma gerçeğimizi gün yüzüne çıkardı. Su taşkını İstanbul`la 
birlikte Trakya bölgesindeki kentlerimizi de etkiledi. 

Ancak asıl büyük etki İstanbul`da görüldü. İstanbul kent içi ulaşımı durma 
noktasına geldi. İnsanlar evlerinde iş yerlerinde mahsur kaldı, deniz ulaşımı ak-
sadı, evleri, iş yerlerini su bastı. Su taşkınının bilançosu henüz çıkarılmadı ama 
söylenebilir ki, ekonomik açıdan telafisi zor sonuçlarla karşı karşıya kalacağı-
mız açıktır. 

Dünyada son birkaç on yılda meydana gelen doğal afetlerde 1,5 milyon insanın 
hayatını kaybettiği, milyarlarca liralık ekonomik kayıp yaşandığı bilinmektedir. 
Afetle yüz yüze gelen nüfusun yüzde 15`i gelişmiş ülkelerde yaşamakta, buna 
rağmen can kayıplarının ancak yüzde 1,8`i bu ülkelerde görülmektedir. Az ge-
lişmiş ya da yoksul ülkelerdeki can ve mal kaybı ise gelişmiş ülkelere göre 20 kat 
daha fazladır. 

İşin ilginç tarafı, merkezi ve yerel yöneticilerin, hemen her yağmurdan sonra 
oluşan su taşkınlarıyla ilgili yaptıkları değerlendirmeler, beklenmeyen bir du-
rumla karşı karşıya kalındığı, yani beklenenden daha fazla yağmur yağması ne-
deniyle bu duruma maruz kalındığı yönündedir. Oysa ülkemizde yağış rejimi-
nin düzensizliği ve taşkın gibi doğa olaylarının olabileceği bilinmektedir. Yani 
ne yağmur ne de su taşkınları ülkemiz açısından sürprizdir. 

İstanbul`un beklenenden fazla yağış alması, yağmurun bir doğa olayı olduğu 
gerçeğini değiştirmez. Yağmur bir doğa olayıdır, kentleşme ve imar konularında 
yapılan yanlışlar doğa olayını doğal afete çevirmektedir. Tıpkı depremde olduğu 
gibi. 

O halde, kentlerimizi bu vahim tablo ile karşı karşıya bırakan yanlışlara dikkat 
çekmek gerekmektedir. 

Siz plansız, programsız, hiçbir bilimsel kabule dayanmadan imar planları hazır-
larsanız; dere yataklarını yapılaşmaya açarsanız; imarsız kentler yaratırsanız, 
kaçak yapılaşma ve sağlıksız kentleşmeye dönüşen tasarruflarda bulunursanız; 
kentleri imarsızlığa ve sağlıksız yapılaşmaya mahkûm ederseniz; yolları, köprü-
leri, barajları inşa ederken kentlerin yeşil alanların, su havzalarının korunmasını 
asli sorumluluk saymazsanız, alt yapı yatırımlarını ihmal ederseniz, bugün kar-
şı karşıya kaldığımız görüntü kimse açısından şaşırtıcı olmayacaktır. 

Betona teslim edilen bir kentin yağmura teslim olması kaçınılmazdır. Her doğal 
afetten sonra yaranın açılmasına neden olanlar kamuoyunun karşısına çıkıp 
“devlet yaralarınızı saracaktır” diyerek yaranın iyileştirileceğinden söz etmekte, 
yani adeta aklımızla dalga geçmektedir. 

Bugün İstanbul`un içinde bulunduğu vahim tablo, helikopterle köprü ve bağ-
lantı yolları belirleyen bir zihniyetin, Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Üçüncü Hava 
Limanı için Kuzey Ormanlarını, su havzalarını yok etmekte sakınca görmeyen-
lerin eseridir. 

Kentleşmede her türlü yanlış karara imza atanlar, “takdiri ilahi” diyerek iç ra-
hatlatmakta, sorumluluğu üzerinden atmakta ve TV ekranlarına çıkıp yara sar-
ma çalışmaları ile övünmektedir. 

“Beklenenden” fazla yağan yağmur İstanbul`un makyajının akmasına neden 
olmuştur. 

2009 yılındaki su taşkınlarında İstanbul ve Trakya`da 33 insanımız hayatını 
kaybetmişti. 2010 yılında ise Trakya ve Antalya`da 10 canımızı yitirmiştik. Bu-
gün tek tesellimiz ise can kaybı olmamasıdır. 

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, merkezi, bütünlüklü, sürdürülebilir 
imar planının bir an önce hazırlanması, dere yataklarındaki yapılaşmaya son 
verilmesi, alt yapı yatırımlarına ağırlık verilmesi, orman ve su havzalarının ko-
runup çoğaltılmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi, kentlerin beton-
dan kurtarılması çağrısında bulunmaktadır. 

Bunlar yapılmadığı takdirde, ne yazık ki son yaşadığımız felaket bu olmaya-
caktır.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İstanbul Şube Yönetim Kurulu

Betona Teslim Edilen Bir 
Kentin Yağmura Teslim 
Olması Kaçınılmazdır
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin, İstanbul’da 
yaşanan sel baskınlarıyla ilgili yaptığı açıklama. 18 Temmuz 2017
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğü tarafından, 2023 yılı hedeflerini ve 2035-2050 hedef yılları vizyo-
nunu kapsayan, ulaştırma-lojistik projeleri için temel ilke ve politikaları belirle-
yecek olan Türkiye Lojistik Master Planı (TLMP) projesi hazırlama çalışmaları 
kapsamında çalıştay düzenlendi. Çalıştaya Odamız adına, Tuba Kiper ve Ali 
Fuat Günak katıldı. 

25.07.2017 tarihinde, Ankara`da gerçekleştirilen Türkiye Lojistik Master Planı 
1. Çalıştayının, Türkiye`nin, bölgesinde lojistik üssü olabilmesi, ekonomisinde 
lojistik faaliyetlerin payının arttırılması için lojistik sektörünün ihtiyaçlarının 
belirlenerek ekonomik, sosyal ve teknolojik olarak lojistik hizmetlerin Türkiye 
genelinde sunulmasına imkan verecek ve ulaştırma türleri ile bütünleşik olacak 
şekilde, yeni kurulacak lojistik köy/merkez/üslerin yer seçim kriterlerinin belir-
lenmesi, mevcut olanların yeniden değerlendirilmesi ve diğer lojistik faaliyetle-
rin de iyileştirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtildi. 

2016`da başlanan “Türkiye Lojistik Master Plan” hazırlık çalışmalarının; 
2017`de tamamlanması, 2018 başında ise devreye girmesi bekleniyor. Master 
planının devreye girmesiyle birlikte aynı yıl içinde lojistik mevzuatının hazır-
lanması planlanıyor.

Odamız, Lojistik Master Planı 
1. Çalıştayına Katıldı

Odamız, Radyo ve Televizyon 
Programlarına Katıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, 
İstanbul`da yaşanan Sel Baskını ile ilgili 18 Temmuz 2017 tarihin-
de Tele 1 Televizyonuna konuştu. 
Videoyu izlemek için www. imo.org.tr adresini tıklayınız

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, İstanbul`da 
yaşanan Sel Baskını ve Ege`de yaşanan Deprem ile ilgili 21 Temmuz 2017 tari-
hinde Artı 1 Televizyonuna konuştu.. 
Videoyu izlemek için www.imo.org.tr adresini tıklayınız

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Ege`de 
yaşanan deprem ile ilgili 21 Temmuz 2017 tarihinde Halk Tv`ye konuştu.. 
Videoyu izlemek için www.imo.org.tr adresini tıklayınız

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemal Gökçe, Sel Baskınlarıyla ilgili 18 
Temmuz 2017 Tarihinde Kanal B Televizyonuna 
konuştu. Videoyu izlemek için www.imo.org.tr 
adresini tıklayınız

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Cemal Akça, Sel Baskınlarıyla ilgili 
19 Temmuz 2017 tarihinde CNN Türk`e 
konuştu. Videoyu izlemek için www.imo.
org.tr adresini tıklayınız
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15 Temmuz’dan Ders Aldık mı?

Yapı Müteahhitlerinin Yapı Ruhsatı İle Yapı Kullanma 
İzin Belgesini İmzalama Yükümlülüğü Kaldırıldı

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bir yıl geçti. Başarılı olsa çok kan 
dökülmüş olacaktı. Yine de 249 yurttaşımız hayatını kaybetti, onlarca 
insanımız yaralandı. Yaşamını kaybedenlerin yakınlarına bir kez daha 
baş sağlığı diliyoruz.

Bilmemiz gerekir ki 15 Temmuz darbe girişimi uzun süreli bir çalışmanın 
eseri olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle 2002 yılı sonrası dönemde  “ağzı 
dualı insanlar”  denilerek büyük bir sempati yaratılan, devletin parasal 
kaynakları önlerine serilen, liyakat ve ehliyete bakılmaksızın devlet bü-
rokrasisinin Gülen kadrolarına teslim edildiği yıllara iyi bakmak gerekir.

Bu anlayış ve özendirme özellikle kendilerini toplumsal yaşamdan dış-
lanmış olarak gören ve “itibar” arayan insanların ilgi duydukları  ve 
yararlanılacak  sempatik  bir ortam yaratmıştır. Ayrıca uzun süreli bir 
döneme yayılan ve 12-13 yaşındaki çocukların okul ve yurt ihtiyacını 
karşılayacak bir sistemin kurulmuş olması da bu cemaati büyütmüştür. 
Devlet memurluğuna giriş sınavı soruları hırsızlığının yanında, LYS ve 
TEOG sınavları sorularının çalınması da Gülen okullarının başarısı ola-
rak gösterilmiştir. Bu durum Gülen Okullarına ciddi   bir avantaj sağla-
mıştır. Açıkçası siyaset kurumu bu cemaate yönelik elinden gelen desteği 
her koşulda göstermiştir. Siyasetin tepesindekilerin  Gülen`le ilgili söy-
ledikleri  övücü sözler de bu cemaatin toplumsal yaşamdaki sınırlarını 
giderek genişletmiştir.

Emniyet ve askeri okullara alınacak öğrenci seçimleri ve rütbe yükseltil-
mesi cemaate yakın olanların önlerinin açılması 15 Temmuz darbe giri-
şimine giden yolu kolaylaştıran bir araç  olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tarih boyunca Osmanlı`da yaşanan ve 12 Padişahın darbelerle düşürül-
mesinde Şeyhülislam fetvalarının büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. 
Bu ve benzeri tarihi bilgileri dikkate aldığımızda, bundan sonraki süreç-
te başka cemaatlerin devleti ele geçirmelerinin önü  açılmamalıdır. Bu 
nedenle siyaset kurumlarının ve iktidarı elinde tutan gücün bir cemaate 

karşı başka cemaatlere 
destek olması onaylana-
maz. Liyakat ve yetkinlik 
yerine yeni yandaşlarla 
devlet kadrolarının dol-
durulması başka sorunla-
rı ve darbeleri de günde-
me getirebilir.  15 Tem-
muz`a gelinme sürecinde 
yaşadığımız toplumsal 
ayrışma ve toplumun bir 
kesiminin “öteki olarak” 
görülmesini de hatırla-
mak gerekiyor.

15 Temmuz darbe girişi-
mine karşı “Ne Darbe Ne 
Diktatörlük, Bağımsız 
Demokratik Cumhuri-
yet” diye bağıran yurttaş-
larımızın ve Oda`mızın 
sesine kulak vermek gere-
kiyor. Ülkemizin bağım-
sızlığı ve Cumhuriyet de-
ğerlerinin korunması için 
tek bir yürek olma yolları 
kapatılmak yerine sonu-
na kadar açılmalıdır.

Darbe ve diktatörlüğe giden yolların kapatılabilmesi için, tüm anayasal 
kurumların özgürleşmesi ve bu kurumların özgüvenlerinin geliştirilme-
si gerekmektedir. Bu bağlamda demokrasi, adalet ve liyakat taleplerinin 
dikkate alınması ülkemizin ve halkımızın yararına olan bir durumdur. 
Oysa ülkemiz giderek demokrasiden uzaklaşmaktadır. Bugün demokra-
siyi kuramamış, iç barışı sağlayamamış bir ülke olarak OHAL koşulla-
rında yaşamayı sürdürüyoruz. Darbe ve diktatörlüğe karşı her zaman 
savunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, OHAL Kararnameleri ve 
şeffaf olmayan bir ortamda yapılan anayasa değişikliği ile daha da etki-
sizleşmiştir.

OHAL Kararnameleri ile 102 bin 129 kişi işlerinden ihraç edildi, 38 bin 
772 kamu çalışanı da açığa alındı. Binlerce kişi tutuklandı içeri atıldı. 
Kamu çalışanlarından birçoğunun hangi gerekçe ile işlerinden oldukları 
da açıklanmadı. Bu insanların haklarını arayabilecekleri herhangi bir me-
kanizma tanımlanmadı. Darbe girişiminden 6 ay sonra kurulan OHAL 
İşlemleri İnceleme Komisyonu; işlerini kaybeden insanların başvurularıy-
la ilgili “çalışma usul ve esaslarını” belirlemek için 15 Temmuz darbe giri-
şiminin birinci yılını bekledi. Bu durumdan bir kısım meslektaşlarımızda 
kendilerine düşen payı aldılar. 17 Temmuz`da Başbakanlık tarafından 
belirlenen ölçülere göre; meslekten veya görev yaptıkları teşkilattan çı-
karılanlar ve öğrencilikle ilişiği kesilenler komisyona başvurabilecekler.

FETÖ ve terörle ilişkisi olduğu kanıtlanmayan birçok gazeteci ve aka-
demisyenin tutuklanarak yargılanmaları, hukuk ve adalete olan güven 
duygusunu giderek ortadan kaldırmaktadır. Oysa evrensel hukuk, önce-
likle tutuklanmadan yargılanmayı esas almaktadır. Bugün demokratik 
hakları için   seslerini yükseltmek isteyenler baskı altına alınarak sindi-
rilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca yıllarca “Gülen” karşıtı olarak mücadele 
edenler FETÖ destekçisi olarak suçlanıyorlar. Kendi gölgesinden korkan, 
kendi kendisiyle kavga eden bir ülkeye döndük.

Sonuç olarak:15 Temmuz darbe girişimi sonrası devlet aygıtını çağdaş 
ve ileri bir yere oturtmak yerine “parti devleti olmanın” koşulları oluştu-
rulmuştur. Etnik kimliğe, dini inanca ve cemaate dayalı bir görevlendir-
me yapmanın yanlışlığı yıllardır çok konuşulup onaylanmasına rağmen  
unutuldu. Eğitimli, bilgi birikimi yüksek, bilimsel yeterliliği olan insanlar 
sorgusuz sualsiz görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu olumsuzluktan mesle-
ğimiz de kendisine düşen payı önemli ölçüde aldı. Devletin, devlet olma-
sını sağlayan kurumlar iyice zayıflatıldı.   

Oysa hukukun özü de,  amacı da  adalet olmak durumundadır. Yargı  sis-
teminin  iktidar denetimine girmiş olması hukuk sistemini  araç haline 
getirmiştir. Bu durumda hukuk adalete hizmet etmez, siyasal iktidara 
hizmet eder. Hukukun siyasal  iktidara hizmet etmesi demokrasi ve hu-
kuk devletini ortadan kaldırır. Bugün ülkemiz de hukuk sistemi çökmüş-
tür. Demokrasi ve insan haklarına OHAL yasası ve kararnameleri yön 
vermektedir.

Ülkemiz geleceğini OHAL Kararnamelerinde aramamalıdır. Geleceğimiz, 
parlamenter demokrasinin olmazsa olmazı olan kuvvetler ayrılığına bağ-
lı olarak çalışma yapması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisine teslim 
edilmelidir.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 

YÖNETİM KURULU

 Darbe ve diktatörlüğe 
giden yolların 
kapatılabilmesi için, tüm 
anayasal kurumların 
özgürleşmesi ve bu 
kurumların özgüvenlerinin 
geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu 
bağlamda demokrasi, 
adalet ve liyakat 
taleplerinin dikkate 
alınması ülkemizin ve 
halkımızın yararına olan 
bir durumdur. 

Resmi Gazete`nin 28 Temmuz 2017 Cuma günü yayımlanan 30137 no`lu 
sayısında, Yönetmelik değişikliği ile YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYIT-
LARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİBELGELİ USTALAR HAKKINDA 
YÖNETMELİĞİ`nin 5. Maddesinin 7. fıkrasındaki; “(7) Yapı müteahhidi, 
yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmak ve yapı ruhsatı ile yapı kullanma 
izin belgesini imzalamakla yükümlüdür” düzenlemesindeki  “yapı ruhsatı 
ile yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür” ibaresi çıkarı-
larak yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini 
imzalama yükümlülüğü  kaldırıldı.  

Ayrıca, mevcut Yönetmeliğin 10. Maddesinin on birinci fıkrasında yer alan 
“(11) Şantiye şefi görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kul-
lanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür” düzenlemesi yürürlükten 
kaldırıldı.  Değişiklik ile  şantiye şefinin yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin 
belgesini imzalama zorunluluğu kalmadı.
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Oda Merkezinde yapılan toplantıya; Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Hüseyin Kaya,  
Onur Kurulu Başkanı Mustafa Selmanpakoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı  Bahaettin 
Sarı, Hukuk Danışmanı Avukat Nurçil Soykut,  Soruşturmacılar; Erdoğan Balcıoğlu, 
Dursun Yıldırım, Sadık Ertenli, Eray Dağ, Ali Rıza Güler, Haluk Selçuk, Rustem Vanlı ile 
Kurul Sekreteri Demet Özgür katıldı. 

Toplantıda, 45. Dönem Onur Kurulu ve Disiplin Soruşturması çalışmaları değerlendiril-
di. TMMOB Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatta yapılan değişiklikler hakkın-
da bilgi verildi. 

Disiplin soruşturma sürecinin daha iyi işletilmesi, soruşturma raporlarının daha anlaşılır 
hale getirilmesi ve soruşturma sürelerinin daha verimli kullanılmasına ilişkin Yönetim 
Kurulumuzun ve Onur Kurulumuzun beklentileri ile soruşturmacıların raporlama sü-
reçlerine ait sorun ve çözüm önerileri aktarıldı. 

45. Dönem Yönetim Kurulunun, özverili çalışmalarından dolayı Onur Kurulu ve soruş-
turmacılara teşekkürleri iletildi.

10. TMMOB İMO genç-İMO konseyi 3. Toplantısını, 30 Temmuz 2017 tarihinde 
Ankara`da İMO Genel Merkezinde yaptı. Toplantıya İMO Genel Sekretei Fikret 
Kemal Yıldırım, Proje Koordinatörü Ceylan Özkul, Konsey Üyeleri; Onur Ak-
tolun, Mizgin Bektaş, Tolunay Yılmaz, Ruhat Baştu, Renas Güneş, Serhat Fı-
rat, Ezgi Çalasın, Bayram Akbaş, Atakan Yasin Atan ve Özcan Pekmez katıldı. 
 
Toplantıda 12-18 Eylül` de İzmir Seferihisar` da düzenlenecek 9. Genç-İMO Yaz 
Eğitim Kampı taslak programı oluşturuldu. Kamp için yapılacak hazırlıklar gö-
rüşüldü.

28 Temmuz 2017 tarihinde, Oda merkezinde yapılan toplantıya; Mustafa Selman-
pakoğlu, Ömer Zafer  Alku, Abdullah Bakır, Haydar Yıldız ve Fercan Yavuz katıldı. 
Toplantıda 30 dosya görüşülerek karara bağlandı.

Onur Kurulu Ve Soruşturmacılar 2. Ortak 
Toplantısı Düzenlendi

10. TMMOB İMO genç-İMO Konseyi 3. 
Toplantısını Yaptı

Oda merkezinde yapılan toplantıya; Mustafa Sözer, Erdoğan Balcıoğlu, Eray Dağ, Ma-
cit Öncel, Ankara Hakimi Mehmet Şenol ve Genel Sekreter Yardımcısı Bahaettin Sarı 
katıldı. 

Toplantıda, TMMOB 2. Bilirkişilik Çalıştayı atölye çalışma faaliyetleri, Çalıştay kitabı 
ve sonuç bildirgesi değerlendirildi. Kurulumuz tarafından oluşturulan Bilirkişilik Yö-
netmelik Taslağı ile ilgili görüş ve önerilerimiz, TMMOB 2 Bilirkişilik Çalıştayı Atölye-
lerinde anlatılmış, çalıştayda dile getirilmiş ve çalıştay kitabında da yer almıştır. 

Aynı zamanda, 11 Nisan 2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığına 
gerçekleştirilen ziyarette de Bilirkişilik Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüş ve önerileri-
miz sunulmuştur. TMMOB 2. Bilirkişilik Çalıştayı atölye çalışmalarına Odamız adına 
katkı veren kurul üyelerimiz Macit ÖNCEL, Erdoğan BALCIOĞLU, Mustafa SÖZER 
ve Eray DAĞ`a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. 

Bilirkişilik Kanunu ve yakında çıkması beklenen Bilirkişilik Yönetmeliği kapsamında 
verilecek Temel Bilirkişilik Eğitimlerinin  konu başlıkları görüşüldü. Konu başlıklarının 
aşağıdaki ana başlıktan oluşması benimsendi. 

1.    Medeni Yasadan Doğan Davalar

2.    Borçlar Yasası İle İlgili Davalar

3.    6570 Sayılı (Gayrimenkul kiraları hk.)Yasadan Doğan Davalar

4.    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasından Doğan Davalar

5.    İcra İflas Yasalarından Doğan Davalar

6.    634 Sayılı (Kat Mülkiyet)Yasadan Doğan Davalar

7.    İdari Yargıda Görülen Davalar

7.1.        3194 Sayılı İmar Kanunu İle İlgili Davalar

7.2.        2981 Sayılı İmar Affı Yasası İle İlgili Davalar

7.3.        5393 Belediye Kanunu

7.4.        5216 Büyükşehir Belediye Kanunu

7.5.        775 Sayılı Gecekondu Yasası

8.    6306 Sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi, Riskli Yapılar Hakkındaki Yasa İle 
İlgili Davalar

9.    İnşaat Hukukundan, İhale Yasasından ve Bunlara Bağlı Sözleşmelerden Kaynaklı 
Davalar

Bilirkişilik Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından hemen başlanılabileceği düşü-
nülen “Bilirkişilik Temel Eğitimi” için Ankara Hakimi Mehmet Şenol`un koordinasyo-
nunda eğitmen ekibi oluşturulması için hazırlık yapılması görüşüldü. 

Bilirkişilik Kurulu 8. Toplantısını Yaptı

Onur Kurulu 10. Toplantısı Yapıldı

Meslek İçi Eğitim Kurulu 10. Toplantısını 28 Temmuz 2017 tarihinde An-
kara` da İMO Genel Merkezi` nde gerçekleştirdi. Kurul Üyeleri, Nus-
ret Suna, Koray Kadaş, Barış Çetinkaya, Arif Emre Sağsöz, sorumlu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Necati Atıcı ve Proje Koordinatörü Ceylan Özkul katıldı. 
Toplantıda, Bölgesel Geoteknik Eğitimleri hakkında, Geoteknik Kurulundan gelen 
kararlar görüşüldü. Meslekiçi Eğitim Kurulu tarafından düzenlenen eğitimler ile il-
gili bilgiler verildi. 1-4 Ağustos 2017 tarihinde Antalya` da yapılacak Plaxis Eğitimi 
ile ilgili görüşmeler yapıldı.

Meslek İçi Eğitim Kurulu 10. Toplantısı Yaptı
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, 21 Temmuz 2017`de yaşanan Bodrum 
Depremi`ne ilişkin olarak, 22 Temmuz 2017 ta-
rihinde bir basın açıklaması yaptı. 

21 Temmuz 2017 tarihinde saat Türkiye saati 
ile 01.31`de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 
Mw: 6.6 büyüklüğünde ve odak derinliği yak-
laşık 5 km. civarında olan bir deprem meydana 
gelmiştir. Depremin ardından büyüklüğü 4`ten 
fazla olan yüzlerce artçı deprem kaydedilmiştir 
ve yeni artçı sarsıntılar kaydedilmeye devam ede-
cektir. 

Deprem ülkemiz karasuları içinde, Gökova Kör-
fezi içinde, Bitez Mahallesi`ne yaklaşık 10 km 
uzaklıkta deniz içinde meydana gelmiştir. Gö-
kova Fayı`nın deniz içindeki yer alan 20-25 km 
uzunluğunda bir segmentinde yaşanan kırılma 
sonucu bu depremin yaşandığı düşünülmekte-
dir. Depremin 11 saniye süreyle devam etmesi ve 
“çok güçlü hissedilir” şiddetle yaşanması bölge 
halkını panik ve korkuya sürüklemiştir. 

Bu depremin en önemli özelliği depremin ardın-
dan bir “tsunami`nin” meydana gelmiş olması-
dır. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 
sonucunda liman içinde yaklaşık 13 cm. yük-
sekliğinde tsunami dalgaları meydana gelmiş ve 
kıyıdan karaya doğru onlarca metre ileriye bu 

dalgalar ulaşmıştır. Tsunami dalgalarının daha 
yüksek olarak görüldüğü yerlerde denizin kara-
ya ilerlemesi, araçların sürüklenmesine ve kıyıda 
baskınlara neden olmuştur. 

Bodrum depremi sonucunda meydana gelen ye-
rel ölçekteki küçük tsunami, ülkemizin de dep-
rem sonrası meydana gelen tsunami tehlikesi ile 
yüz yüze olduğunu göstermiştir. Geçmişte Ege 
Denizi içinde gelişen şiddetli depremler yaşan-
mış ve bu depremler de ciddi hasarlara yol açan 
tsunamiler oluşturmuştur. Depremin yol açaca-
ğı tsunamileri engellemek mümkün olmasa da, 
alınacak tedbirlerle yol açacakları zararın önüne 
geçilebilir. 

Ülkemizde siyasal iktidar, doğa olaylarından ve 
yaşananlardan ders almamaktadır. Yakın tarih-
te yaşanan 17 Ağustos 1999 Marmara, 23 Ekim 
2011 Van depremleri başta olmak üzere ülkemiz-
de 1900 yılından bu güne kadar otuza yakın bü-
yük ölçekli deprem yaşanmış ve resmi kayıtlara 
göre 100 bin civarında insan hayatını kaybetmiş; 
yerleşim alanlarında büyük hasarlar meydana 
gelmiştir. Doğa olayları engellenemese de doğa 
olaylarının neden olduğu yıkım, can kaybı ve 
panik, gerekli önlemler alınarak engellenebilir. 
Doğa olayları ve afetlerin verecekleri zararı en 
aza indirmenin yolu ise bilim ve mühendisliğin 
getirdiği bilimsel veri ve bilgiyi dikkate almaktır. 

Yerel yönetimler tarafından yürütülecek jeolojik, 
jeoteknik ve jeofizik etütler ile kıyılarda yer alan 
yerleşim alanlarında tsunami planları yapılmalı, 
bu planlar ışığında depremlere hazırlıklı olunma-
lıdır. Ülkemizin bir deprem kuşağı ülkesi olduğu 
göz önünde bulundurulmalı ve MTA Genel Mü-
dürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay 
Haritası`na deniz içi aktif faylar eklenmelidir. 
2012 yılında bu harita güncellenmiş olsa da, de-
niz içi aktif faylar konusunda henüz bir çalışma 
yapılmamıştır. Depremlere ve diğer afetlere karşı 
bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir yaşam ve çevre 
için gereken önlemler ivedilikle alınmalı ve gerek-
li bilimsel çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. 

Deprem ve afetlerin neden olduğu zararın en aza 
indirlmesi için ülkemizin deprem ve afet planla-
rının geliştirilmesi, ülkemizin yapı stokunda ge-
rekli mühendislik incelemelerinin yapılarak riskli 
yapılardaki risklerin giderilmesi, kıyı şeridinde 
tsunami planlarının yapılması yönünde bir an 
önce adım atılması gerekmektedir. 

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Deprem Değil, Gerekli Önlemlerin Alınmaması 
Yıkımlara Neden Olur? 

 

Danıştay, Sahte İmzalı 
ÇED Raporu Konusunda 
Birliğimizin İtirazını Kabul 
Etti
Mersin`in Gülnar İlçesi sınırlarında yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali`ne ait Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının sahte imzay-
la düzenlendiğinin ispatlanması üzerine Raporu hazırlayan firmanın yeterlik 
belgesinin iptal edilmesine yönelik davamızı “ehliyet yönünden” reddeden An-
kara 3. İdare Mahkemesinin kararı Danıştay Ondördüncü Dairesi tarafından 
hukuka aykırı bulunarak bozuldu.

Bilindiği gibi Akkuyu Nükleer Güç Santrali`ne ait ÇED Raporları 2013 yılında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilerek, nükleer enerji santrali 
yatırımı onaylanmıştı. Birliğimiz tarafından yapılan incelemede, ÇED rapo-
runda yer alan imzaların ismi zikredilen nükleer enerji mühendislerine ait ol-
madığını fark edilmesi üzerine, bu imzalar üzerinde kriminal inceleme yaptırı-
larak, imzaların sahte olduğu ortaya çıkartılmıştı. 

İmzaların sahte çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Nükleer Güç 
Santraline onay verilmesine neden olan ÇED Raporunu hazırlayan mühendis-
lik firmasının yeterlik belgesinin ve olumlu ÇED kararının iptali istemiyle baş-
vuru yapılmıştı. Bakanlığın bu talebimizi reddetmesi üzerine işlemin iptali için 
idare mahkemesine dava açılmıştı. Davaya bakan mahkeme Birliğimizin söz 
konusu işleme taraf olmadığı gerekçesiyle “Ehliyet yönünden” reddedilmişti. 
Ret kararına ilişkin yaptığımız temyiz başvurusu Danıştay Ondördüncü Da-
iresi tarafından görüldü. Görülen dava sonucunda, TMMOB Kanunu`nda ve 
Anayasa`da yer alan hükümler gereği, Birliğimizin amacı ve faaliyet alanı ile 
dava konusu işlemin doğrudan ilişkili olduğu, dolayısıyla dava açma ehliyeti-
mizin olduğu, bu nedenle de İdare Mahkemesinin ehliyet yönünden reddetme 
kararının hukuka aykırı bulunduğu kararı verildi. 

TMMOB olarak üyelerimizin haklarını ve mesleğimizin onurunu korumaya, 
doğanın talan edilmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Görevlendirme Dışı 
Etkinliklere Katılımın 
Bakanlık İznine Bağlanmasına 
Karşı Açtığımız Davayı 
Kazandık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nca 2009 yılında yayınlanan 
ve bakanlığa bağlı personelin görevleri gereği katılmak zorunda 
oldukları toplantılar dışındaki her türden panel, seminer ve konferansa 
katılımlarını yazılı izne bağlayan talimat hakkında Birliğimiz tarafından 
açılan dava sonuçlandı. Uzun yıllardır devam eden dava sonucunda 
bakanlığın talimatı, Danıştay`ın kararı doğrultusunda, Ankara 1. İdare 
Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak bozuldu. 

Yurttaşların anayasa tarafından güvence altına alınan hak ve 
özgürlüklerini hiçe sayarak, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini 
engelleyecek biçimde onları zapturapt altına almaya yönelik Bakanlık 
talimatına karşı açtığımız davanız bozma kararında Mahkeme tarafından 
şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığın kararına gerekçe olarak gösterilen 
657 Sayılı Kanunun 15. Maddesiyle Devlet memurlarına açıklama 
yasağı getirilen bilgiler, kamu görevlerine ilişkin olup; memurların 
eğitimleri ve mesleki tecrübeleriyle elde ettikleri mesleki ve bilimsel 
bilgilerin bu kapsamda değerlendirilmesine imkân bulunmadığından, 
kanuni bir yasağın idari bir işlemle genişletilerek, anılan nitelikteki 
bilgilerin davalı idarenin izni bulunmadan çeşitli bilimsel ve mesleki 
toplantılarda paylaşılmaması sonucunu doğuran dava konusu işlemde 
hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

TMMOB olarak üyelerimizin ve çalışanların hak ve özgürlüklerini 
sınırlamaya yönelik her türlü girişime karşı hukuki-meşru mücadelemizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.
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15 Temmuz darbe girişimi yıldönümünün bir gün öncesi, 14 Temmuz 
2017 tarihinde yayımlanan 692 sayılı KHK ile 300`ün üzerinde mühen-
dis, mimar ve şehir plancısı dahil olmak üzere 7348 kamu çalışanı daha 
ihraç edilmiştir. 

İhraç edilenler arasında, kamu ve toplum yararı doğrultusunda mesleki, 
bilimsel çalışmalar ve sendikal faaliyet yürüten TMMOB eski İl Koor-
dinasyon Kurulu Sekreterleri, bağlı Odalarımızın Şube yönetim kuru-
lu üyeleri ve başkanlarının da olduğu meslektaşlarımız bulunmaktadır. 
Ömürleri, 15 Temmuz`un arkasındaki karanlık zihniyete ve darbelere 
karşı mücadele etmekle geçmiş, emek ve demokrasi mücadelesinde aktif 
yer almış olan üyelerimiz kamu görevlerinden ihraç edilmesinin kabul 
edilebilir yanı bulunmamaktadır. 

15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki unsurların bertaraf edilmesi 
amacıyla ilan edilen Olağanüstü Hal, AKP`nin kendisine muhalif olan 
tüm kesimleri susturmak, sindirmek için kullanmaktadır. Hukuksuz ve 
keyfi biçimde yapılan bu uygulamalar hem kamu vicdanını zedelemek-
te, hem de Darbenin gerçek sorumlularıyla hesaplaşılmasını güçleştir-
mektedir. 

Ülkemizdeki eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinin parçası 
olan arkadaşlarımızın yaşadıkları mağduriyet büyümeden biran evvel 
görevlerine iade edilmelidir. Amacından saptırılarak baskı ve korku reji-
mine dönüştürülmüş Olağanüstü Hal uygulaması derhal kaldırılmalıdır. 
Nasıl ve kimler tarafından hazırlandığı bilinmeyen ve yarattığı toplum-
sal tahribatı giderek büyüyen KHK`lara son verilmelidir. 

Bu ülkedeki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının sesi 
olarak bizler, OHAL ve KHK hukuksuzluğuna karşı mücadelemizi sonu-
na kadar sürdüreceğiz. Üyelerimize ve arkadaşlarımıza sahip çıkacağız! 

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.

 

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Hukuksuz İhraçlara Son! OHAL Değil Demokrasi, 
Baskı Yasaları Değil 
Özgürlük İstiyoruz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL`in yeniden 3 ay uza-
tılmasına ilişkin olarak, 20 Temmuz 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

Geçtiğimiz yıl 21 Temmuz`da “darbe girişiminde bulunan terör örgütünün 
tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi” için ilan edilen Olağanüstü 
Hal, Bakanlar Kurulu tarafından dördüncü kez uzatıldı. Başbakan Yardımcısı`-
nın “Belki de 3 ay bile sürmez” dediği OHAL, böylelikle 15 aya kadar uzatılmış 
oldu. 

15 Temmuz Darbe Girişimini “Allah`ın büyük bir lütfu” olarak değerlendiren 
zihniyet,  OHAL uygulamasını da tüm iktidar dönemi boyunca elde edemedik-
lerini ele geçirmek, çıkaramadığı akıl almaz kanunları çıkarmak ve toplumsal 
muhalefetin her katmanını susturmak için bulunmaz bir fırsat olarak görmek-
tedir. 

Bilinmelidir ki, Olağanüstü Hal sınırsız bir hukuksuzluk yönetimi değildir. Be-
lirli bir amaca ve sınırlı bir süreye bağlı olmak zorundadır. Oysa son bir yıldır 
yaşadığımız deneyim, ülkemizdeki OHAL uygulamasının anayasada tanımlan-
dığı biçimiyle bir “Hukuk Rejimi” olmaktan tamamen çıktığını göstermektedir. 

Son 1 yılda çıkarılan KHK`lara herhangi bir hukuki ya da idari soruşturma 
olmaksızın 130 bine yakın kişi kamu görevinden uzaklaştırılmış, basın yayın 
organları kapatılmış, dernekler mühürlenmiştir. Aileleriyle birlikte yarım mil-
yona yakın kişi kendi tanımlamalarıyla “sivil ölüme” mahkûm edilmiştir. 

Gelinen noktada OHAL ile sadece kişisel hak ve hürriyetler değil, halkın oyla-
rıyla seçilen TBMM`nin yasama yetkisi de bütünüyle askıya alınmış durumda-
dır. Bu dönemde çıkartılan KHK`lar TBMM onayından geçirilmediği için, yargı 
süreçleri de işletilememektedir. AKP, OHAL yoluyla, tek adam rejimini fiilen 
hayata geçirmiştir. 

Giderek içine sürüklendiğimiz bu karanlık girdaptan kurtulabilmek için OHAL 
ve KHK rejimine derhal son verilmelidir. Yargı süreçleri hukuk devleti anlayışı-
na uygun biçimde, hızlı ve adil biçimde işletilerek darbenin tüm sorumluları ce-
zalandırılmalıdır. Ömürlerini darbelere ve darbenin arkasında bulunan cemaat 
ilişkilerine karşı mücadeleye adamış, özgürlükte, demokrasiden, barıştan yana 
kamu emekçileri ve akademisyenler derhal görevlerine iade edilmelidir. 

TMMOB olarak buğuna kadar olduğu gibi bundan sonra da darbelere karşı hal-
kın egemenliğini, diktatörlüklere karşı demokrasiyi, baskılara karşı özgürlükleri 
savunmaya devam edeceğiz! 

Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!.. 

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin 2 Mayıs 2015 tarihinde Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı`na karşı açtığı “Yapı Denetimi Uygulama Yö-
netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkındaki davada 
sonuç TMMOB lehine verildi.

T.C. Danıştay Altıncı Dairesi, 17 Ocak 2017 tarihli kararıyla, “Yapı Dene-
tim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 
3.maddesinin 1.fıkrasının (t) bendini değiştiren 1.maddesindeki “veya bu 
Yönetmelikle sınırları belirlenen yapı grubu ve inşaat alanına kadar olan 
yapılarda kontrol elemanı yerine yapı denetimi faaliyetlerine katılabilen 
teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri,” ibareleri ile 
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 15.maddesinin 4. fıkrasını düzenle-
yen 2.maddesinin tamamının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 

Mahkeme kararı için www.imo.org.tr adresini tıklayınız.

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki 
Değişikliğin Yürütmesinin Durdurulmasına 
Karar Verildi
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: OHAL Değil, 
Demokrasi Ve Adalet İstiyoruz

 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, OHAL/KHK rejimine 
karşı, geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan bu ada-
letsiz düzene karşı mücadeleyi yükselteceğiz diyerek 
26 Temmuz 2017 tarihinde TÜM BEL-SEN`de bir ba-
sın toplantısı düzenlediler.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Baş-
kanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Sinan 
Adıyaman, milletvekilleri ve Emek Meslek Örgütleri-
nin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasını  KESK 
Eş Genel Başkanı Aysun Gezen okudu.

Yapılan basın açıklamasının tam metni şöyle:

OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ VE ADALET İSTİYO-
RUZ!

(K)eyfi, (H)ukuksuz (K)ıyım Rejimi ve OHAL Derhal 
Kaldırılmalıdır!

15 Temmuz 2016`da gerçekleşen darbe girişimi bir bi-
çimde bastırılmıştır. Fakat AKP iktidarı darbeyle mü-
cadele etmek için Türkiye`nin daha demokratik, laik 
bir ülke olması yolunda adımlar atmak yerine 20 Tem-
muz`da OHAL ilan etmiştir. OHAL`in ilan edildiği ta-
rihten bugüne bir yılı aşkın bir süre geçmiş ve bu süre 
içerisinde Türkiye`de tam bir hukuksuzluk ve keyfiyet 
rejimi hakim olmuştur.

Gelinen noktada OHAL ile sadece kişisel hak ve hürri-
yetler değil, halkın oylarıyla seçilen TBMM`nin yasa-
ma yetkisi de bütünüyle askıya alınmış durumdadır. 
Bu dönemde çıkartılan KHK`lar TBMM onayından 
geçirilmediği için, yargı süreçleri de işletilememektedir. 
AKP, OHAL yoluyla tek adam rejimini fiilen hayata ge-
çirmiştir.

Bugüne kadar çıkan 26 kanun hükmünde kararname 
ile 130 bine yakın kişi kamu görevinden ihraç edilmiş, 
107 kanunda değişiklik yapılmıştır. Sınırlı bir süreyle 
ve belirli amaçlar için ilan edilmesi ve sadece bu dö-
nemle sınırlı olabilecek düzenlemeler getirmesi gereken 
OHAL ile bütün bir geleceğimiz şekillendirilmektedir. 
Kamu personel rejiminde, eğitim ve sağlık sisteminde, 
çalışma yaşamında büyük değişimler getiren KHK`lar 
bir yönetim aracına dönüşmüştür. Parlamento işlevsiz 
kılınmış, anayasa askıya alınmış, KHK`lar bütün bu 
değişimleri her tür denetimden kaçırmak için sıklık-
la kullanılır olmuştur. Hukukun üstünlüğü ve hukuk 
devleti ilkelerinin hiçbir kırıntısı kalmamıştır.

Bugün açıktır ki AKP, siyasi projesini hayata geçirmek, 
kültürel hegemonyasını tesis etmek, neoliberal ihtiyaç-
lar doğrultusunda emek alanını düzenlemek için “Alla-
hın lütfu” olarak gördüğü darbeyi fırsata çevirmiştir. 
OHAL uygulamasını ise tüm iktidar dönemi boyunca 
elde edemediklerini ele geçirmek, çıkaramadığı kanun-
ları çıkarmak ve toplumsal muhalefeti susturmak için 
bulunmaz bir fırsat olarak görmektedir. Darbe girişimi 
ile ilgisi açık-seçik kurulmaksızın, hiçbir somut deli-
le dayanmadan, adil yargılama süreçleri işletilmeden 
haksız hukuksuz biçimde yüz binin üzerinde kamu 
çalışanı, emekçi işinden, geleceğinden, vatandaşlık 
haklarından edilmiştir. Basın yayın organları, dernek-
ler kapatılmış, aileleriyle birlikte yüzbinlerce kişi açlı-
ğa terk edilmiştir. Anayasal güvence altında olan çalış 

 
ma ve yaşam hakkı gasp edilmiştir.

 
Gülen cemaatinin devletin her kademesinde yerleşme-
sini, kadrolaşmasını ve palazlanmasını bilfiil sağlayan 
AKP iktidarıdır. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybet-
mesine yol açan darbe girişimine kalkışanların devlete 
yerleştirilmesindeki sorumluluğunun ve bu darbeci-
lerle geçmişte kurduğu koalisyonun hesabını vermesi 
gereken AKP, siyasal projesinin önünde engel gördüğü 
kesimleri, OHAL dışında suç kabul edilmeyecek ve 
herhangi bir ceza yaptırımı  gerektirmeyecek etkin-
liklerini bahane ederek ihraç etmekte, susturmakta ve 
cezaevine göndermektedir.

Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati gibi cemaat ve tari-
katlarla mücadele içinde geçmiş olan emek ve meslek 
örgütlerinden binlerce kişinin darbe ile ilişkilendiri-
lerek atılması hiçbir biçimde kabul edilemez. Bugün 
DİSK üyesi 2000`e yakın işçi, KESK üyesi 4000 kamu 
çalışanı, 3315 hekim ve TMMOB üyesi 3000`in üze-
rinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç edilmiş 
durumdadır.

OHAL/KHK Rejimi Emeğe ve Demokrasiye Zararlıdır

OHAL ve KHK rejiminin süreklileştirilmesi iş güven-
cesinin herkes için tamamen ortadan kaldırılması anla-
mına gelmektedir. KHK`lar ile yapılan düzenlemelerle 
kurum yöneticilerine de kamu görevinden çıkarma 
yetkisi verilmiş, emekçilerin kaderi tamamen bir kişi-
nin iki dudağı arasına terkedilmiştir.

Halkın iradesi ile seçilmiş milletvekilleri, belediye baş-
kanları, mesleğini icra eden gazeteciler, insan hakları 
mücadelesi yürütenler, yaşanan kötülüklere karşı çı-
kan, mesleğini meslek etiğine uygun olarak icra eden 
üyelerimiz tutuklanmıştır.

AKP, OHAL sürecinde işten çıkarmayı kolaylaştıran 
uygulamaları hayata geçirmiş, kadrolaşmak amacıy-
la mülakat sistemini getirmiş, kendisinin sadık kulu 
olma potansiyelini sorgulayarak işe alımı yaygınlaştır-
mış, liyakati tamamen ortadan kaldırmıştır. Sadakati-
ni sunmayan, kamuda çalışarak yaşamını kazananları 
ise “terörist” ilan edip “devlet bunları beslemeyecek” 
diyerek ihraç etmiştir. AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, grevleri engellemek için OHAL`i kullandıkla-
rını açıkça söyleyerek OHAL/KHK rejiminin amacını 
da tüm kamuoyu karşısında açıklamıştır.  2017 yılı 
boyunca beş grevi engelleyerek yaklaşık 25 bin işçinin 
hakkını gasp etmiş, grev ertelemelerinin kapsamını ge-
nişletmiştir.

Bütün çalışma yaşamı, tamamen antidemokratik yol-
larla, meclisi işlevsiz kılıp halkın iradesini çiğneyerek 
düzenlenmektedir. İşçiler, emekçiler ve emekliler açlık 
sınırında yaşamaya mahkum edilmektedir. İhraç edile-
rek çalışma hakları gasp edilen 37 kişi intihar etmiştir. 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça “işimizi geri istiyo-
ruz” diyerek bütün ihraçların işlerine iadesi talebiyle 
başlattıkları açlık grevinde kritik aşamaya gelmişlerdir.

Giderek içine sürüklendiğimiz bu karanlık girdaptan 
kurtulmak için OHAL ve KHK rejimine derhal son ve-
rilmelidir. KHK`lar iptal 

 
edilmeli, ihraç edilenler ve açığa alınanlar bü-
tün haklarıyla birlikte işlerine iade edilmelidir. 
 
İşe iade talebiyle açlık grevine başlayan ve açlık 
grevinin kritik eşiğinde olan, sağlık durumları kö-
tüleşen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça`nın  
tutukluluk halleri derhal sonlandırılmalı, telafisi müm-
kün olmayan sonuçlar ortaya çıkmadan, bir an önce 
görevlerine iade edilmeleri sağlanmalıdır.

Herkes için ulaşılabilir, eşit, parasız kamusal hizmet 
sağlanmalıdır.

Kıdem tazminatı hakkının, iş güvencesinin gaspına 
son verilmeli; herkes için güvenceli iş, güvenceli gele-
cek ve insanca yaşanacak ücret sağlanmalıdır.

Demokratik ve barışçıl yollarla hakkını arayanlara yö-
nelik şiddet son bulmalıdır.

Toplumsal barışın, bir arada yaşamın kurulduğu, de-
mokratik, laik bir ülkede yaşamak hepimizin hakkıdır!

Hayır Diyerek Adalet İçin Yollara Düşenler Bu Zorba 
Düzeni Yenecektir!

Emeğimize, çalışma ve yaşam hakkımıza yönelen, ge-
rici-mezhepçi bir toplumsal yapı inşası için OHAL ve 
KHK rejiminin süreklileştirilmesine hayır diyoruz.

Biz tüm renkleri ve çeşitliliği ile anayasa değişikliğine 
Hayır diyen milyonlarız.

Adalet için yollara düşen, asfaltları aşındıran, herkes 
için adalet isteyen milyonlarız.

Derelerine, ormanlarına, doğasına sahip çıkan halkız 
biz.

“Savaşa hayır, barış hemen şimdi” diyenleriz.

AKP`nin emek düşmanı politikalarına karşı sesini yük-
selten emekçileriz.

Emeğine, bedenine sahip çıkan, mücadelenin en önün-
de yer alan kadınlarız.

Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak geleceği-
mizi ipotek altına almaya çalışan bu adaletsiz düzene 
karşı geçmişten, mücadele birikimimizden aldığımız 
güçle OHAL/KHK rejimine karşı mücadeleyi yüksel-
teceğiz.

Taleplerimiz karşılanana kadar bu mücadeleden vaz-
geçmeyeceğiz.

Tüm renkleriyle Hayır`ı kazanan, adalet talebiyle yan 
yana yürüyen herkesi, bulundukları alanlarda emeğin 
taleplerini, barış içinde bir arada yaşam, laik, demok-
ratik Türkiye mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.

 Herkes İçin Adalet İstiyoruz!

OHAL/KHKlar Gidecek, Biz Kalacağız!

DİSK – KESK – TMMOB – TTB

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı, Bakanlar Kurulu Kararı ile ham 
petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına ait Sondaj, workover, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonları servis hiz-
metlerine ait her türlü araç, iş makinesi, kule, gemi, diğer ekipman, malzeme, sondaj park 
sahaları ve müştemilatı Turkish Petroleum International Company’ye (TPIC) bedelsiz ola-
rak devredilmesine ilişkin yürütülecek ortak çalışmaların programlanması gündemiyle 1 
Ağustos 2017 tarihinde TMMOB toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Zeki Taydaş, Ali Fahri Özten, Mehmet Çelik, Ümit Özcan, 
Genel Sekreter Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler 
Bülent Akça, Eren Şahiner, Odalardan; Bahadır Acar (EMO), Yusuf Şengül (GIDAMO), Em-
rah Kaymak (İÇMO), F. Kemal Yıldırım (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan 
(JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (MADENMO), Ali Ekber Çakar (MMO), İ. Hak-
kı Barı (OMO), Mehmet Kul (PETROLMO) katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu - Oda Başkanları Toplantısı Yapıldı
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Adana Şubemizde Sıcak Havada Beton Dökümü, 
Kürü ve Bakımı Semineri 

İMO Adana Şubesi, 26 Temmuz 2017 tarihinde, Şube binasında Yüksek İnşaat 
Mühendisi Hakan Özbebek`in sunumuyla, “Sıcak Havada Beton Dökümü, Kürü 
ve Bakımı” konulu meslek içi seminerini gerçekleştirdi. Şube Başkanı H. Çağdaş 
Kaya`nın sıcakta beton dökümü üzerine bilgileri pekiştirmek gerektiğine vurgu 
yapan açılış konuşmasının ardından Hakan Özbebek sunumunu yaptı. Özbebek, 
beton hakkında temel bilgilerin ardından sıcak havada beton dökümünde dikkat 
edilmesi gereken hususlar üzerine açıklamalarda bulundu. Meslek içi semineri 
Şube üyeleri ilgiyle takip etti ve sunumun bitiminde Özbebek`e konuyla ilgili 
sorularını yönelttiler.

Ankara Şubemizde BEP-TR 2 Oryantasyon Eğitimi 
Gerçekleştirildi 

İMO Ankara Şubesi, EKB (Enerji Kimlik Belgesi) Uzmanı belgesi olan üyelerimize 
özel olarak 14 Temmuz 2017 Cuma günü mevcut BEP-TR programı yerine kullanı-
lacak olan BEP-TR 2 programı için oryantasyon eğitimi gerçekleştirdi.

Ankara Şubemiz Afyon Temsilciliğinde BEP-TR 2 
Oryantasyon Eğitimi 

İMO Ankara Şubesi tarafından, 31 Temmuz 2017 tarihinde Afyon 
Temsilciliği`nde BEP-TR 2 Oryantasyon Eğitimi düzenlendi. Şube Araştırma 
Görevlileri Başak Budak ve Onur Alpağan tarafından düzenlenen kursa 18 
üyemiz katıldı.

Antalya Şubemiz DSİ 13. Bölge Müdürünü Ziyaret 
Etti 

İMO Antalya Şubesi 04 Temmuz 2017 tarihinde, aynı zamanda Meslektaşımız 
olan DSİ 13. Bölge Müdürü Sayın Hayrullah Coşkun`u makamında ziyaret etti. 
Devlet Su İşlerinin devam eden işleri ve yapmayı düşündüğümüz teknik geziler 
hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Antalya Şubemizde BEP-TR 2. Versiyon 
Oryantasyon Eğitimi  

İMO Antalya Şubesi tarafından düzenlenen, BEP-TR 2. Versiyon Oryantasyon 
Eğitimi 1. ve 2. Grupları 12-13 Temmuz 2017 tarihlerinde Şubemiz Cumhuriyet 
Eğitim Salonunda, 3. Grup 19 Temmuz 2017 tarihinde Burdur Temsilciliğimizde 
gerçekleştirildi.

Diyarbakır Şubemiz Enerji Kimlik Belgesi BEP-TR II 
Oryantasyon Eğitimi verdi 

İMO Diyarbakır Şubesi,Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi vermeye yetkili 
olan Odamızın daha önce enerji kimlik belgesi uzmanı eğitimi almış olan inşaat 
mühendislerine yönelik mevcut BEP-TR programının ikinci versiyonu olan (BEP-
TR II) oryantasyon eğitimi düzenledi. İMO Konferans Salonu`nda İMO Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Demir ve İMO Mesleki Denetim Görevlisi Zeki Şimşek tara-
fından verilen eğitime, 15 inşaat mühendisi katıldı. 
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İnşaat mühendislerine, gün boyunca “mevcut ve yeni binalarda sera gazı salınımı, 
enerji performansı ve yalıtım durumunu ortaya çıkarmak,Enerji kimlik belgesi ve 
düzenlenmesi, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” konularında uygulamalı eği-
tim verildi. 

Uygulamalı eğitimin ardından başarılı olan inşaat mühendislerine BEP-TR II Ka-
tılım Sertifikası verildi.

Gaziantep Şubemiz ile KOSGEB Arasında 
Uygulamalı Girişimcilik Kursları Protokolü 
İmzalandı

İMO Gaziantep şubesi ile KOSGEB İl Müdürlüğü arasında Uygulamalı Girişimci-
lik Eğitimleri protokolü imzalandı. 

İnşaat mühendisleri odası Gaziantep şubesi yeni istihdam alanları oluşturmak ve 
genç girişimci inşaat mühendisi üyeleri için, kendi iş yerlerini açmalarını teşvik 
etmek amacıyla KOSGEB ile birlikte Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi vermek için 
harekete geçti. İMO Gaziantep şubesi Başkanı Gökhan Çeliktürk ve KOSGEB Ga-
ziantep İl Müdürü Dr. Sadık Gözek, KOSGEB Teftiş kurulu başkanı Serkan Günler 
tarafından protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan KOSGEB il Müdürü 
Dr. Sadık Gözek, “Bugün İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep şubesi ve KOSGE-
B`in girişimcilik desteği kapsamında yeni girişimci adaylarına yönelik düzenleye-
ceği eğitimlerle ilgili protokolümüzü imzalamış bulunuyoruz. Bu eğitimi bitiren 
İnşaat mühendisleri alacakları belgelerle sadece Gaziantep`te değil, Türkiye`nin 
neresinde olursa olsun KOSGEB`in desteklediği sektörlerde iş kurmaları halinde 
bu avantajlardan faydalanabilecekler. Bu kapsamda 2017 yılı eğitimlerimizi İnşa-
at Mühendisleri Odası Gaziantep şubesi işbirliği yaparak başlatmaktan gerçekten 
mutluluk duyuyorum. Müdürlüğüm adına Oda Başkanımız Gökhan Çeliktürk ve 
ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Şubemiz Beton Kalitesini Ele aldı 

Ege Denizi`nde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrasında kalite-
li beton üretimine Gaziantep`te dikkat çekildi. Avrupa ve Türkiye Hazır Beton 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık`ın da katıldığı toplantıda Gaziantep 
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, “Beton kalitesinin C30 se-
viyesine çıkarılması gerekiyor” dedi.

Çeliktürk, depreme karşı daha dayanıklı yapıların oluşturulması için beton kali-
tesinin yetersiz olduğunu ve kalite standardının yükseltilmesi gerekliğine dikkat 
çekti.

Giresun Temsilciliğimiz Valiyi Ziyaret Etti
İMO Giresun İl Temsilciliği Vali Harun Sarıfakıoğulları`nı ziyaret etti. İl Temsilci-
si Arzu Topuz ziyaret sırasında Vali Sarıfakıoğulları`na ildeki inşaatlar ve binalar 
hakkında ayrıntılı bilgi sundu. Topuz, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın 
Valimiz bizi dikkatle dinledi. Giresun`un 3. Derecede deprem bölgesi içerisinde 
bulunduğunu ve özellikle kent merkezinde 3 bölgenin heyelan tehditti altında bu-
lunduğunu belirterek alınması gerekli tedbirleri kendilerine sunduk. Ayrıca yayla 
evlerinin yapılaşması, dış görünümünün iyileştirilmesi hususunun yanında bura-
ların imar planlarının da ivedilikle yapılarak otopark sorunlarının da çözümlen-
mesini istedik. Şehir merkezinde ise mevcut binaların mantolama işlemi yapılarak 
şehrin dış görünümünün estetik konuma getirilmesi gerektiğini anlattık” dedi.

İzmir Şubemiz`de BEP-TR 2. Versiyon Eğitimleri 
Devam Ediyor 

İMO İzmir Şubesi tarafından düzenlenen BEP-TR 2. Versiyon Eğitiminin ikincisi 
13 Temmuz 2017 tarihinde İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Nurgül Atabay, 
Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Özben Dursun, Mesleki Denetim Görevli-
miz Cenk Işılay ve Araştırma Görevlimiz Ali Fuat Aras`ın eğitmenliğinde Şube-
mizde gerçekleşti.

İzmir Şubemiz İYTE Mezuniyet Törenine Katıldı

İMO İzmir Şubesi, 14 Temmuz 2017 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezuniyet Törenine katıldı. 

İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Gürkan Erdoğan ve Şube çalışanlarımızın 
katıldığı törende İnşaat Mühendisliği bölümünde dereceye giren öğrencilere he-
diyeleri verildi. Ayrıca mezun olan tüm öğrencilere baret, Oda ajandası ve rozeti 
hediye edildi.

İzmir Şubemizde Mesleğe Hazırlık Kursu 
Tamamlandı

İMO İzmir Şubesi tarafından son üç yılda mezun olan üyelerimize yönelik olarak 
düzenlenen Mesleğe Hazırlık Kursu 27-3 Temmuz 2017 tarihleri arasında 74 
üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurs kapsamında temel alanlardaki teorik bilgilerin değerlendirildiği ve örneklerle 
desteklendiği ortak seminerlerle birlikte, proje ve metraj alanlarında oluşturulan 
çalışma gruplarında mesleki uygulamalar gerçekleştirildi

SEMİNERLER 

Betonarme-1:Cengiz Güler

Betonarme-2: Cem Tırpancı
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TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Adına Sahibi

Cemal Gökçe
Yazı İşleri Müdürü

Hüseyin Kaya
Zeki ERGİNBAY (1976-1977)

Şantiyecilik: Deniz Çöğür

Geoteknik: Şahin Çağlar Tuna

Beton Dökümü Esasları: İrfan Kadiroğlu

Yetki Belgeleri ve Özlük Haklarımız: Ceren Narin

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: Mutlu Burak Paksoy

ÇALIŞMA GRUPLARI

Proje Çizim, Okuma ve Düzenleme: Ufuk Yıldırımer, Onur Kutlukaya, Cengiz 
Güler, Cem Tırpancı

Metraj: Cemal Coşak, Deniz Çöğür, Ahmet Ermin 

Kocaeli Şubemiz, Vali Aksoy`a Hayırlı Olsun 
Ziyaretinde Bulundu

İMO Kocaeli Şubesi valiler kararnamesi ile Diyarbakır`dan Kocaeli Valiliğine ata-
nan Vali Hüseyin Aksoy`u makamında ziyaret ederek `hayırlı olsun` dileklerinde 
bulundu.

İMO Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, “Öncelikle yeni görev yerinizde başarılar 
diliyorum. Sayın Valimiz ile birlikte Kocaeli`ye hizmet etmekten onur duyacağız. 
Ayrıca samimi karşılamalarından dolayı da kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Vali Aksoy, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yöne-
timine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirtti ve nezaketlerinden dolayı 
teşekkür etti. Ok ve yönetim kurulu üyeleri Sayın Vali Hüseyin Aksoy`a, hayır-
lı olsun temennisinde bulunarak günün anısına inşaat mühendisliğinin simgesi 
olan üzerinde Vali Aksoy`un isminin yer yazılı olduğu Baret takdim ederek,  ka-
bullerinden dolayı teşekkür etti.

Kocaeli Şubemize Yücelen`den Veda Ziyareti 

Kocaeli KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 

Dairesi Başkanlığı) Müdürü iken İstanbul KOSGEB Marmara Müdürlüğüne ata-
nan Atacan Yücelen, veda ziyaretleri kapsamında İnşaat Mühendisleri Odası Ko-
caeli Şube Başkanı Tolga Ok`u ziyaret etti. Ziyarette Yücelen`i Ok`un yanı sıra 
Şube Sayman Üye Kahraman Bulut da karşıladı.

Manisa Şubemizde Çelik Yapıların Tasarım, Hesap 
ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hakkında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 
Konulu Toplantı

İMO Manisa Şubesinde, 11 Temmuz Salı günü Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Ya-
pım Esaslarına Dair Yönetmelik Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Taslağı konulu toplantı yapıldı. 

Toplantıda yönetmelikte bahsi geçen değişiklikler ile ilgili görüş ve önerilerde bulunul-
du. Toplantıya Şube Yönetim Kurulu üyelerinden Dilek Yeltin ve Ali Demir, MCBÜ 
İnşaat Mühendisliği bölümünden Ar. Gör. Dr. Mehmet Bakır Bozkurt ile üyelerimiz-
den Nuriddin Balatlı, Erdem İnce ve Barış Ali Çınar katıldı.

Mersin Şubemizde STA4CAD Eğitimi

İMO Mersin Şubesinde, 25 Temmuz 2017 tarihinde, Toros Üniversitesi 4. Sınıf 
öğrencilerine «STA4CAD ile Proje Yapılması Eğitimi`` düzenlendi. Eğitimi Şube Üyesi 
ve Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Ali Doğan verdi.

Samsun Şubemiz: “Mantolama Doğru Yapılmazsa 
Faturanın Düşmesini Beklemeyin” 
İzolasyonda (mantolama) taş yünü ve yalıtım sıvalarının daha sağlıklı olduğunu be-
lirten İMO Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü, doğru malzeme ve doğru işçilikle 
doğalgaz tüketiminden yüzde 40 tasarruf sağlanmasının mümkün olduğunu söyle-
di. Mantolamalarda malzeme, işçilik ve detay hatalarının olduğunu belirten İMO 
Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü, 
yapıların enerji kimlik performansı 
belirlendiğinde bazı insanların hayal 
kırıklığına uğrayacağını ifade etti. 
Mantolamada taş yünü ve yalıtım 
sıvalarının daha sağlıklı olduğunu 
belirten Öncü, buna rağmen eko-
nomik nedenlerle diğer mantolama 
ürünlerinin tercih edildiğini vurgu-
ladı. Mantolamada cephede çalışan 
işçileri can güvenliği açısından uya-
ran Öncü, işveren, site yönetici ve 
daire sahiplerinin oluşacak kazalar-
dan etkilenebileceğine dikkat çekti. Öncü, mantolamanın doğru bir şekilde yapılması 
durumunda faturalardan yüzde 40 tasarruf yapılabileceğini söyledi.


