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Başyazı

İMO 60. Kuruluş Yıldönümü
Değerli Meslektaşlarımız,
Değerli meslektaşlarımız,
20. Dönem Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın, meslek odamızın ve Adana'nın sorunlarına ilişkin
duyarlı, planlı bir çalışma yürütmeye gayret ettiğimiz çalışma dönemimizin 1,5 yıllını geride bıraktık.
Bu süre zarfında, çalışmalarımızın örgütlenmesinde ve yürütülmesinde, deneyimli meslektaşlarımızın ve
genç üyelerimizin katılımını sağlamayı, onların desteğiyle birlikte yol almayı prensip olarak benimsedik. Bunu
hayata geçirmenin araçlarından biri olarak yönetim kurulu üyelerimizin de yer aldığı komisyon
çalışmalarımıza önem verdik. Komisyonlarımızda oluşturduğumuz bilgilerin, değerlendirmelerin ışığında
yönetim kurulumuzda nihai şeklini verdiğimiz konular üzerine uygulamaya giriştik. Bu tarz bir çalışma
yöntemi, üzerine eğildiğimiz konularda detaylı, kapsamlı, geniş açılı değerlendirmeler yapmamızı ve sağlıklı
sonuçlara ulaşmamızı temin etti.

Odamızın 60. kuruluş yıldönümü
dolayısıyla tertiplenen gecede, meslekte 40
yılını geride bırakanlara plaketleri takdim
edildi. Meslekte 40. yılına ulaşan
meslektaşlarını kutlayan bir konuşma
yapan İMO Adana Şube Başkanı Nazım
Biçer, tüm baskılara rağmen mücadeleden
vazgeçmeyen İMO'nun, her zaman olduğu
gibi üyeleri ve tüm demokratik güçlerle
birlikte mücadele etmeye devam edeceğini
vurguladı. Biçer'in konuşmasının ardından
inşaat mühendisliği mesleğinde 40 yılını
tamamlamış 35 inşaat mühendisine birer

şükran plaketi sunuldu. Seyhan Belediye
Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye
Başkanı Soner Çetin, Çukurova Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Cafer
Esendemir, DİSK Adana Bölge Başkanı Kemal
Arslan, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu 2. Başkanı Şükrü Erdem ve Onur Kurulu
Üyesi Abdullah Bakır, Türk Mimar ve Mühendis
Odaları Birliği'ne bağlı odaların Adana şube
başkanlarının da katıldığı gece coşku içinde
geçti. Seyhan Belediyesi Halk Oyunları'nın da
bir gösteri sunduğu gecede yerel sanatçılar da
sahne aldı. 19.12.2014

Bu kapsamdaki çalışmalarımızdan olan mesleki gelişmeyi sağlamak, mesleğimizdeki yeni gelişmeleri takip
edebilme adına düzenlediğimiz mesleki seminerlere üyelerimiz yoğun ilgi gösterdiler.
Geçmiş dönem başkanlarımızın katılımı ile oluşturduğumuz Şube Örgütlenme Komisyonunda içinde
bulunduğumuz çalışma dönemine, geçmiş deneyimlerin aktarılması beraberinde üye şube ilişkileri, mesleki
örgütlenme üzerine yol gösterici çalışmalar yaptık.
Adana'daki pek çok problem üzerine Teknik Danışma Komisyonumuzun detaylandırılma, bilgilerin
birleştirmesini sağlayıcı varlığı ile Adana kamuoyu tarafından yankı bulan çalışmalara imza attık. Yaşadığımız
şehirde yapılmak istenen yeni projeleri takip ettik, bu projelerin nasıl ve neden oluşturulduğunu, teknik, sosyal
yönleriyle sağlıklı kent gelişmesine uygunluğunu soruşturduk ve kamuoyuyla paylaştık. Adana kamuoyunu
sorgulamaya çağırdık.
Kentsel Dönüşüm Komisyonumuzun katkılarıyla, mahalle toplantıları, panel ve basın açıklamalarımızla
desteklediğimiz araştırma ve çalışmalarımız neticesinde Adana kentsel dönüşüm çalışmalarının belgelere
dayalı arşivini oluşturduk. Vatandaşlarımızda da karşılığını bulan bu çalışma neticesinde Şubemize gelen
mahallelilere bilgilerimizi aktardık; kentsel dönüşüm kavramını onlar için muamma olmaktan çıkarmayı temin
etmeye çalışarak kentsel dönüşümün Adana'daki işleyişi, ilgili yasa ve yönetmelikler, yapılabilecekler
konusunda bilgi aktarmaya çalıştık.
20. Çalışma dönemimizde şubemiz için önemli bir protokole imza atıldı. Seyhan ve Çukurova Belediyeleriyle,
bizim de dahil olduğumuz 7 Meslek Odamızın Adana şubeleri arasında, belediye sınırları içerisinde yapı
ruhsatı gerektiren projelerin müellifleri tarafından Oda Sicil Belgesi / Sicil Durum Belgesi alınmasını kapsayan
“Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü” imzaladık.
Adana için önemli bir konu olan Odalarımızın, 5 Ocak alanına öngörülen yoğunluk arttırıcı konut ve ticaret
merkezi planlarının iptali için Odalarımızın Adana şubelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'ye karşı
açtığı dava sonuçlandı; Adana 1. İdari Mahkemesi 5 Ocak alanındaki TOKİ planını iptal etti.

Meslekte 25 Yılını Dolduran Meşlektaşlarımıza Plaket
Şubemiz, meslekte 25 yılını dolduran
inşaat mühendislerine teşekkür plaketi
sundu. Plaketlerini Şube Başkanımız
Nazım Biçer, Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Suphi Civelek ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Ahmet Berdan Dinçyürek, Volkan
Engin ve Abdullah Ayaydın`ın elinden alan
25 yıllık inşaat mühendisleri, Yönetim
Kurulu'na duyarlılıklarından ötürü teşekkür

etti. Şube Başkanımız Nazım Biçer törende
yaptığı konuşmada, İMO üyelerinin mesleğe,
mesleki örgütlenmeye ve Adana'ya sunduğu
katkıların önemine işaret etti. Seyhan İmar AŞ
Genel Müdürü Zekeriya Turanbayburt, Seyhan
Belediyesi İmar Müdürü Neriman Çetiner ve
plaket alan inşaat mühendislerinin aileleri ile
çok sayıda İMO üyesinin katıldığı törenin
ardından kokteyle geçildi. 16.01.2015

Yukarıda özetle ifade ettiğimiz dönem içi çalışmalarımızı, tüm çalışma dönemimiz boyunca aynı duyarlılık ve
kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isteriz.
Tüm bu çalışmalarımızın ülkemizin demokratikleşmesi, vatandaşlarının eşit, özgür bireyler olarak
yaşamlarını sürdürebilmeleri, baskı ve şiddetin olmadığı bir toplumsal yaşamın inşasında önem teşkil
ettiğinin bilincindeyiz. Kentlerinde yıllardır çözülemeyen imar, ulaşım, altyapı problemleri olan, önemli siyasal
ve toplumsal gelişmelerin yaşandığı ülkemizde, küçük büyük demeden atılan her adım çok önemlidir.
Meslektaşlarımızın mesleki ve teknik gelişimin ilerlemesi yönünde yapılan çalışmaların da bunun bir parçası
olduğuna inanıyoruz.
Adana özelinde de çağdaş bir kent yaşamına ulaşılmasını temin etme yolunda duyarlı, kararlı, atılan yanlış
adımlara taviz vermeyen bir tutumla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Tüm çalışmalarımızda üyelerimizin desteklerinin, önerilerinin, eleştirilerinin bizim için çok önemli olduğunu
vurgulamak isteriz. Üyelerimizin katkısıyla, Adana Şubesi olarak; birlik ve dayanışma içinde Odamıza,
mesleğimize, kentimize ve ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Bültenimizin yayın hazırlığını yaparken Şuruç'taki vahşet dolu katliamla sarsıldık. Barışa ve insan hayatına
değer veren, sahip çıkan hepimizin acısı büyük. Bu büyük acıdan, katliamlarla beslenenlere karşı büyük bir
karşı koyuş inşa etmeliyiz. Etmeliyiz ki bu karanlık güçler ve onların gelişimine fırsat sağlayan zihniyetler
tarihin çöplüğündeki gerçek yerini alabilsinler.
20. Dönem Yönetim Kurulu
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Şubemiz Adana İnşaat Fuarında
Şubemiz 19 - 22 Şubat 2015 tarihlerinde
gerçekleştirilen Adana İnşaat Fuarı'nda
stant açtı. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve
genç-İMO üyelerimiz stantta hazır
bulunarak gelen ziyaretçilere İMO
çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiler. Ayrıca
Yönetim kurulu üyemiz Hıdır Çak fuar
toplantı salonunda kentsel dönüşümle ilgili
bir sunum yaptı. 19-22 Şubat 2015
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Üyemiz Mehmet Durur'un Resim Sergisi
Şube üyemiz Mehmet Durur 'un ağırlıklı
olarak doğa resimlerinden oluşan sergisine
ev sahipliği yaptık. İMO üyeleri ve çok
sayıda davetlinin katıldığı sergi açılışında,
Şube Başkanımız Nazım Biçer, İnşaat
mühendislerinin imar, ulaşım, yapı denetimi,

çarpık kentleşme ve yeşil alanların yanı sıra
kültür-sanat ve edebiyat alanlarında da önemli
işler yaptığını belirterek, sergiye katılanlara
teşekkür etti. Mehmet Durur 'un resim sergisi 2-6
Mart tarihleri arasında şube binasında ziyarete
açık kaldı. 2- 6 Mart 2015

“Mühendislikte Kadın” Paneli
Şube Toplantı Salonumuzda düzenlenen
panele kadınlar kadar erkekler de ilgi
gösterdi. Panelde konuşmacı olarak İMO
Merkez Kadın Komisyonu Üyeleri Gülru
Yıldız ve Esergül Özdemir yer aldı. Panel
koordinatörü Şube Yönetim Kurulu Üyemiz
Duygu Argunşah yaptığı açılış
konuşmasında, ülkemizdeki kadın
sorununun çok yönlü bir sorun olduğunu,
uzun erimli, kapsamlı, kararlı bir mücadele
ile çalışmaların her alanda

yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.
Gülru Yıldız "Biraz tarih, biraz mühendislik,
biraz feminizm" konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Yıldız, kadınlar üzerindeki ayrımcılığın, cinsiyet
eşitsizliğinin kaynağının kapitalizm ve ataerkil
yapı olduğunu anlattı. İnşaat Mühendisi Esergül
Özdemir ise "TMMOB'de Kadın Örgütlenmesi"
konulu bir sunum gerçekleştirdi. Salonda yer
alan dinleyiciler de söz alarak aktif katılım
sağladılar. 04.04.2015

“Yapı Denetim Uygulama ve Sorunları” Paneli
Şubemiz ile YDKB tarafından düzenlenen
“Yapı Denetimi Uygulama ve Sorunları”
Paneli Seyhan Kültür Merkezi'nde geniş
katılımla gerçekleştirildi. Yapı denetiminin
can ve mal güvenliği için olmazsa olmaz bir
unsur olduğu vurgulanan panelde, sağlıklı
yapı denetimine ulaşma yolununun yapı
denetiminin bağımsız olmasından geçtiği
kaydedildi. Panelin açılış bölümünde
konuşan Şube Başkanımız Nazım Biçer ve

İMO 2. Başkanı Şükrü Erdem, inşaat
sektöründe yapı denetiminin çok ciddi bir sorun
olduğunun altını çizdiler. İMO Adana Şubesi
Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı Mustafa
Çampınarı'nın moderatörlüğünü yaptığı panelde
İstanbul Milletvekili, TBMM Bayındır, İmar ve
Ulaştırma Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Haluk
Eyidoğan ve İMO Yapı Denetim Komisyonu
Başkanı Hüseyin Kaya panelist olarak yer aldı.
6.3.2015

Ç.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine Kurs
Yönetim Kurulu üyemiz Suphi Civelek
eğitmenliğinde Çukurova Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf
öğrencileri için Deprem Yönetmeliği ve
STA4CAD Kursu düzenlendi. 27.04.2015

“Adana'nın Yolları” Söyleşisi

“İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” Çalıştayı
Şubemiz Adana Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi yerleşkesinde “İnşaatlarda İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı”
düzenledi. Çalıştayın açılış konuşmaları
Şube Başkanımız Nazım Biçer, İMO İzmir
Şube Başkanı Ayhan Emekli, İMO 2.
Başkanı Şükrü Erdem ve BTÜ Rektörü

Adem Ersoy tarafından yapıldı. Gün boyu
süren çalıştayda konu, 4 ayrı panelde kapsamlı
olarak değerlendirildi. Çalıştayın sonuçları İMO
İzmir Şubesi yürütücülüğünde 5-6 Kasım 2015
tarihinde İzmir'de düzenlenecek olan 5. İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'na katkı
sunmak üzere aktarılacak. 28.03.2015

Şubemiz, Adana'nın sorunları üzerine
yürüttüğü çalışmaları kapsamında
Adana'daki yol sorunlarını ve çözüm
önerilerini uzmanlarla birlikte değerlendirdi.
İki uzman konuşmacının konuyla ilgili
teknik bilgi aktarımlarının ardından
salondan söz alan inşaat mühendisleri,
Adana yol sorunları üzerine çözüm önerileri
kapsamında önemli değerlendirmelerde
bulundular. Bu değerlendirmelerde;
altyapısı sağlıklı oluşturulmadan, uygun
malzeme seçilmeden, trafik akışı
değerlendirilmeden, bakımı yapılmadan,
çalışmaların uzman eliyle disiplinli bir
şeklide yürütülmesi temin edilmeden
sorunun çözülemeyeceğine vurgu yapıldı.
İşlevsel ve sağlıklı yollar için bir şehrin
önce imar planının sağlıklı olması

gerektiğine, imar planlarının şehirlerin tapusu
olduğuna işaret eden mühendisler, imar planıyla
uyumlu ulaşım master planının oluşturulması
yönünde, Adana Büyükşehir ve ilçe
belediyelerine koordineli, disiplinli bir şekilde,
uzmanlar eliyle çalışma yapma çağrısında
bulundu. 08.05 2015

İlk Yardım Semineri
Şubemizde, uzman eğitmenlerin sunumuyla ilk
yardım konusunda eğitici seminer düzenlendi.
Şubemiz toplantı salonunda gerçekleştirilen,
uzmanların pratik ve yararlı bilgiler sunduğu
seminer üyelerimiz tarafından ilgiyle izlendi.
14.05.2015
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Piknik ve 2. Tavla - Satranç Turnuvası
Şube üyelerimiz arasında dayanışma ve
kaynaşmayı sağlamak amacıyla İMO Halil
İbrahim Özbalaban Koruluğunda piknik
düzenlendi. Pikniğe üyelerimiz aileleriyle
birlikte katıldı. Çukurova Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü öğrencisi, genç-İMO
üyelerinin de katıldığı piknikte Tavla ve
Satranç Turnuvası gerçekleştirildi. Bu yıl

ikincisi gerçekleştirilen turnuvaya ilgi yoğundu.
Şube Başkanımız Nazım Biçer, Yönetim Kurulu
Üyemiz Volkan Engin ve Şubemizin emektar
üyesi Ahmet Uncu tarafından satranç ve tavla
turnuvasında ilk üçe giren katılımcılara
plaketleri verildi. Ayrıca satranç turnuvası
birincisine satranç takımı, tavla turnuvası
birincisine tavla takımı hediye edildi. 17.05.2015

Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı Semineri
İMO Adana Şube toplantı salonunda,
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Erdem Canbay tarafından
"Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı
Tasarım İlkeleri" ve "Deprem Etkisinde
Betonarme Taşıyıcı Sistemler" konulu
seminer verildi. İMO Adana Şube üyeleri üç
saat süren semineri ilgiyle izlediler ve
Erdem Canbay'a sorularını yönelttiler.

Erdem Canbay'ın konuyu çeşitli yönleriyle aktif
bir sunumla işlediği seminer oldukça verimli
geçti. 09.06.2015

Adana Kazandı
TMMOB'ye bağlı Oda’ların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve TOKİ'ye karşı açtığı dava sonuçlandı, Adana 1. İdari Mahkemesi
5 Ocak alanındaki TOKİ planını iptal etti
Adana 1. İdare Mahkemesi, 5 Ocak
Stadyum alanında, konut ve ticaret alanı
yapımı içeren, bölgede yoğunluk artışına
neden olacak planları, şehircilik ilke ve
planlama esaslarına uygun olmadığı
gerekçesiyle iptal etti.
İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası
Adana Şubeleri ve Adana Esnaf ve
Sanatkarlar Odası ile Şehir Plancıları
Odası, 5 Ocak alanına öngörülen yoğunluk
arttırıcı konut ve ticaret merkezi planlarının
iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
TOKİ'ye karşı dava açmıştı. ŞPO'nun
açtığı davada yürütmeyi durdurma kararını
veren Adana 1. İdare Mahkemesi, bölgede
yoğunluk artışına neden olacak planları,
şehircilik ilke ve planlama esaslarına uygun
olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde
Şehir Plancıları
Odası Adana Şube
Başkanı Gülcan
Keskin, İnşaat
Mühendisleri Odası
Adana Şube Başkanı
Nazım Biçer,
Mimarlar Odası
Adana Şube Başkanı
Bekir Kamışlı,
Büyükşehir Belediye
Meclis Üyesi Ulaş Çetinkaya, Mimarlar Odası
Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Önem
Cihangir ve TMMOB Adana İKK Sekreteri
Hasan Emir Kavi'nin katılımı ile düzenlenen
basın açıklamasında, iptal kararı ile Adana'nın
kazandığı vurgulandı.

Genç Mühendislerden Mesleğe İlk Adım
Çukurova Üniversitesi'nden bu yıl mezun
olan inşaat mühendislerinin mesleğe ilk
adım atışı Şube toplantı salonumuzda
törenle kutlandı. Genç inşaat
mühendislerine mesleklerinin simgesi olan
baret hediye edildi, İMO rozeti takıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İMO
Adana Şube Başkanı Nazım Biçer, eğitim
gördüğü üniversitenin yeni mezun inşaat
mühendisleriyle İMO'da buluşmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biçer;
genç mühendislerin mesleklerini, toplumun
yaşam kalitesi ve güvenliğine doğrudan
etkisi olduğunu bilerek etik ve insani
değerlere bağlı sürdüreceklerine, odalarına
da sahip çıkacağına inandığını dile getirdi.
ÇÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
İsmail Hakkı Çağatay, Geoteknik Ana Bilim
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Dalı Başkanı Mustafa Laman, İMO Onur Kurulu
Üyesi Abdullah Bakır, yeni mezun gençleri
temsilen genç-İMO üyesi Veysel Yılmaz, Şube
Yönetim Kurulu Üyemiz Abdullah Ayaydın'ın
konuşmalarının ardından salonda hazır
bulunanlar etik değerlere vurgu yapan inşaat
mühendisliği yeminini hep birlikte seslendirdi.
Törenin ardından inşaat mühendisliği
mesleğinin simgesi olan baret ve rozet takan
genç mezunlar, son olarak kokteylle
mezuniyetlerini kutladı. 10.06.2015

YİTİRDİKLERİMİZ
Hayatını kaybeden meslektaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz

SEYİT SEYHAN
ÖMER CANAL
SUAT ÖCAL
AHMET MUŞOĞLU
ALİ HAYDAR YÜKSEK
ALİ YÖRÜGER
FAHRİ YALÇIN
MUSTAFA DARUĞA

1 Temmuz 1933

-

3 Aralık 2014

1 Ocak 1950

-

3 Aralık 2014

26 Mayıs 1960

-

30 Aralık 2014

20 Temmuz 1946

-

2 Şubat 2015

08 Nisan 1950

-

12 Mart 2015

11 Kasım 1953

-

29 Nisan 2015

1Temmuz 1929

-

30 Nisan 2015

25 Mart 1963

-

28 Temmuz 2015
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Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Şubemiz, kentsel dönüşümle ilgili başlattığı
çalışmalarını sürdürüyor
Şube Toplantıları

Kentsel Dönüşüm Paneli

Şubemiz Kentsel Dönüşüm Komisyonu, dönüşüm alanı ilan edilen mahallelerin muhtarları,
belediye meclis üyeleri, belediye yetkilileri ve konuya dair sosyolojik araştırmaları olan
akademisyenlerle bir dizi toplantılar yaptı. Bu toplantılarda kentsel dönüşüm yasalarının içeriği
ve niteliği, Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışma anlayışı ve uygulamaları, Adana'da yürütülen
kentsel dönüşüm çalışmalarının değerlendirmeleri yapıldı, konuyla ilgili belgeler toparlandı,
yürütülecek çalışmalara ilişkin program oluşturuldu.

Mahalle Ziyaretleri

Çoğunluğunu emekli ve dar gelirli
vatandaşların oluşturduğu Belediye Evleri
mahallesi ziyaretinde, mahalle muhtarı ve
mahalle sakinleri ile görüşüldü. Belediye
Evleri Mahallesine yapılan ziyaretin
ardından kentsel dönüşüm kapsamında
olan mahallelerde halkı bilgilendirme
toplantılarına devam edilerek Sinanpaşa
mahallesinde vatandaşlarla görüşüldü,
mahallelerin sorunlarını, şikayetlerini bire
bir aktarmaları sağlandı, mahalle gezildi.
Bu toplantılarda mahalleliler, bölgelerinde
yürütülen çalışmalar konusunda bilgi
alamamaktan yakındılar. Yetkili
idarenin kentsel dönüşüm projelendirme
sürecinin hiçbir aşamasında vatandaşlara
proje hakkında bilgi sunmadığı açıkça
tespit edildi. Yürütülen çalışmaların
devamında toplanan veriler ve
değerlendirmeler sonucu kentsel
dönüşümün ülkemizde, Adana'da nasıl
yürütüldüğü, kentsel dönüşüm
uygulamaları neticesinde meydana gelen
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vatandaş mağduriyetlerinin anlatılması, bu
mağduriyetler karşısında yapabilecekler,
Türkiye'deki diğer örnekler ve yasal işleyişiyle
birlikte işlendiği kapsamlı bir kentsel dönüşüm
paneli yapılması özellikle kentsel dönüşüm
kapsamındaki mahallelerde yaşayanların
katılımının sağlanması kararlaştırıldı.

Kentsel Dönüşüm Paneli çalışmaları
kapsamında mahalle muhtarları ziyaret
edilerek, panelin amacı anlatıldı, afiş ve
Davetiyeler bırakıldı. Mahalle muhtarları,
vatandaşlar, belediye meclis üyeleri, sivil
toplum kuruluşları üye ve yöneticilerinin
katılımını sağlamak için etkin bir çalışma
yürütüldü. İlgili diğer Odalar da çalışmaya
dahil edilerek bütünsel bir çalışma
olmasına özen gösterildi. Panel
konuşmacıları İstanbul Kent Hareketleri
Üyesi Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Yıldız
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,
Şehircilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Asuman Türkün'ün bir gün
önceden Adana'ya gelmesi ve panel öncesi
kentsel dönüşüm kapsamındaki
mahallelere gidilerek mahalle sakinleriyle
toplantı yapmaları temin edildi.

Yoğun ilgi gören ve kentsel dönüşümün tüm
yönleriyle ele alındığı panelin moderatörlüğünü,
Şube Başkanımız Nazım Biçer yaptı. Şube
Yönetim Kurulu Üyemiz Hıdır Çak, panelin
başlangıcında “Adana nasıl bir dönüşüm içinde”
başlıklı bir sunum yaptı. Adana'da ve
Türkiye'deki kentsel dönüşüm süreçleri ve
ortaya çıkardığı mağduriyetlerin tartışıldığı
paneli, kentsel dönüşüm kapsamındaki
mahallelerden gelen çok sayıda mahalle sakini
ilgiyle takip etti, forum bölümünde söz alıp
sorunlarını dile getirdiler ve panelistlere
sorularını yönelttiler.

TMMOB'ye bağlı Harita ve Kadastro,
Jeofizik, Jeoloji, Mimarlar ve Şehir
Plancıları Odası Adana şubelerinin katkıları
da sağlanarak şubemiz yürütücülüğünde
organize edilen panel 24 Ocak 2015
tarihinde Seyhan Belediyesi Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İnşaat Fuarı - Kentsel Dönüşüm Sunumu
19 - 22 Şubat 2015 tarihlerinde
gerçekleştirilen Adana İnşaat Fuarı
toplantı salonunda Yönetim kurulu üyemiz
Hıdır Çak tarafından kentsel dönüşümle
ilgili bir sunum yapıldı. Hıdır Çak geniş

katılımlı bir toplantıda, kentsel dönüşüm
yasaları, Adana'da devam eden kentsel
dönüşüm çalışmaları ve riskli alan ilan edilen
bölgelerin bilgilerini detaylı olarak anlattı.

Adana Kent Sempozyumu Bildiri Sunumu
22-23 Mayıs günleri gerçekleştirilen Adana
Kent Sempozyumunda yönetim kurulu
üyemiz Hıdır Çak “Türkiye ve Adana'da
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Bakış,
Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Süreci” başlıklı
bildirisiyle, şubemizin araştırmaları ve Adana
özelinde derlediği bilgiler ışığında kapsamlı
bir sunum gerçekleştirdi.
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Yönetim Kurulu Üyemiz Hıdır Çak
Adana Kent Sempozyumu bildiri özeti

Türkiye ve Adana'da
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Bakış
Kentlerimizde, 1950'lerden itibaren göçlerle
birlikte artan nüfus ve konut ihtiyacı, hızlı ve
plansız büyümeye neden olarak çarpık bir
kentleşme süreci başlatmıştır. Büyük
şehirlerde gecekondu bölgeleri çoğalmış,
mühendislik hizmeti almadan yapılan yapılar
hızla kentleri çeperlerine doğru gelişigüzel
genişletmiş, altyapı, ulaşım, yeşil alanlar,
sosyal ve kültürel ihtiyaçlar bu genişlemenin
çok gerisinde kalmış; bu plansız kentleşme
süreci kentlerdeki yaşam kalitesinin giderek
kötüleşmesine neden olmuştur O dönemde
pek sorun edilmeyen, önlemleri alınmayan
bu durum, depremlerle birlikte tartışılmaya
başlamış ve ülke gündeminin baş sıralarına
yerleşmiştir. Özellikle de büyük can ve mal
kaybına yol açan 17 Ağustos 1999 tarihli
Gölcük Depreminin ardından yaşanan yapı
denetimi sorunu, daha ziyade yeni yapıların
güvenliğini tartışmaya açmış; mevcut yapı
stokunun depreme dayanıksızlığı ise daha
çok 23 Ekim 2011 tarihli Van Depremi ile
gündeme getirilmeye başlanmış ve yapı
stokunun yenilenmesi sorunlarının
kamuoyunun gündeminde yer almasına
neden olmuştur.

aynı endişeli bekleyiş içinde 9 yıldır kendilerine
sunulacak projeyi beklemekte ve evlerine bir çivi
dahi çakamamaktadırlar.

Kentsel dönüşüm işte bu sorunların
tartışıldığı ortamda, iktidarca yürütülen,
inşaat odaklı ekonomik büyüme politikasının
yeni yürütücüsü olarak, depreme karşı
güvenlikli yapı, geri kalmış köhne yapıların
modernleştirilmesi açıklamalarıyla
kamuoyuna sunulmuş; 'dönüşüm' ve
'yenilenme' kavramlarının albenisi; sermaye
birikimi, iş gücü kaynağı, ticaretin
canlanması argümanları eşliğinde kentin
göreceli daha değerli alanlarında yeni arsa
alanlarının yaratılması için bir altyapı
oluşturulmuştur.

Adana'da sanayileşmenin hızlandırdığı bir
kentleşme süreci yaşanmış ve hızlı göçün ortaya
çıkardığı konut sorunu planlı bir büyüme ile
yönetilememiş, imar mevzuatına aykırı
yapılaşmaya yol açarak ruhsatsız denetimsiz
binaları, artan altyapı, ulaşım sorunları ile çarpık
bir kentleşmeye neden olmuştur.

İnşaat sektörü eliyle sermaye birikimini
artırmak üzerine kurulu bu ekonomik
modelin hayata geçirilmesi amacıyla son
yıllarda 'kentsel dönüşüm' çalışmalarına hız
verildiğini görmekteyiz. Kent arsası,
arttırılan yoğunlukların da desteğiyle değerli
bir meta aracına dönüştürülürken, bölgede
yaşayan insanların karar alma
mekanizmalarının dışında tutulduğu, basit
bir anket çalışması dışında neredeyse hiç
hak sahipleri ile diyaloğa geçilmeyen bir
süreç işletilmiştir. Modern ve refah
konutlarda, deprem güvenliği sağlanan
koşullarda yaşayacakları ilan edilen
vatandaşlara, mülklerinin karşılığında
kendilerine önerilecekler konusunda bilgi
alamadıkları uzun ve endişeli bekleme
süreçleri, dönüşüm ilan edilen mahallerde
sıkça yaşanan bir durum haline gelmiştir.
Adana'da Sinanpaşa mahallesindeki, 2006
yılında 'kentsel dönüşüm ve gelişim alanı'
ilan edilen alanda yaşayan hak sahipleri de
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İlgili idarelerce vatandaşla yapılan görüşmelerde
genellikle oturduğu konutun mevcut değeri tespit
edilerek, yeni yapılan 'modern' konutla
mukayesesi sonucu ortaya çıkan reel durumda;
bu farkları ödeyemeyenlerin kentin çeperlerine
itilerek yeni plansız yapılaşma alanlarının
yaratıldığı görülmektedir. Kentlerin hızla
büyümesiyle daha önceden 'varoş' diye
tanımlanan alanlar, artık kentlerin merkezinde
kalmasıyla değerlenmekte, bu alanların iştah
kabartan yeni arsa alanlarına dönüştürülmek
istenmesiyle sosyal ve ekonomik açıdan alt gelir
guruplarından olan bu mahalle sakinleri ve
elbette ki yeni 'modern' konutların kiralarını
karşılayamayacak olan kiracıların, kentin
ücralarına, sorunlu bölgelerine, muhtemelen
ileride yeni kentsel dönüşüm alanı olarak
düşünülecek bölgelere ötelenmelerine neden
olmaktadır.

ilanları, planlamaları, projelerinin
hazırlanması, yürütülmesi aşamaları
göstermektedir ki Adana'yı yeni sorunlar,
yeni sorunlu alanlar beklemektedir.
Adana'da, gerek Belediye ve Büyükşehir
Belediye Kanunları kapsamında ilan edilen
“Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları”
alanları, gerekse 6306 yasa kapsamında
ilan edilen “riskli alanlar” bulunmaktadır.

Bu alanlar içinde, önce “Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim Alanı” ilan edilip sonrasında tamamı ya
da bir kısmı 6306 sayılı yasaya göre “riskli alan”
ilan edilen alanlar da mevcuttur. “Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilen alanları
aynı zamanda 6306 yasa kapsamında “Riskli
Alan” olarak da ilan edilmesinin nedeni, 6306
sayılı Yasanın İdareye ve TOKİ'ye sağladığı
avantajlardır.

Tablo-1 Adana’da ilan edilen alanlar, kanun kapsamı, ilan tarihi, büyüklükleri, yetkili idareleri

Adana Nasıl Bir Dönüşüm
İçinde?

Bu süreç kentteki yaşam kalitesini düşürmüş,
atılan adımlar da bu olumsuz süreci tersine
çevirmek bir yana, daha da kalitesizleştirmiştir.
Modern ve imarlı bir bölge olarak geliştirildiği
iddia edilen Kuzey Adana, nehir yataklarına imar
hakkı verilen, beton yığını bir bölge haline
gelmiştir. Güney Adana ise, iç içe geçmiş
binalarıyla, problemli altyapı sorunları, daracık,
bozuk yollarıyla, çıkmaz sokaklarıyla bir kent
görüntüsü vermenin çok uzağında kalmıştır.
Yüreğir ve Sarıçam bölgeleri de kaçak
yapılaşmanın, ruhsatsız yapıların var olduğu
bölge olma özelliklerini bugün de sürdürmektedir.
Bu bölgeler düzensiz yapıları, arıtma ve alt yapı
problemleri ile sağlıklı bir kentleşmeye doğru yol
alışın oldukça uzağındadır. Tüm ilçelerimizi,
merkezi kapsayan bu plansız şehirleşme ve
denetimsizlik Adana'da yıllardır devam
etmektedir. Bugün de Adana, çözüm bekleyen
aynı sorunlarla karşı karşıyadır. Trafik
sorunludur, altyapı problemleri devam
etmektedir, yollar arabalar için de yayalar içinde
sorun teşkil etmektedir, kaçak yapılaşma sonucu
yapı stoku sorunludur ve güvenli değildir,
Adana'nın yeşil dokusu zarar görmüştür. Tüm bu
sorunlar çözüm beklerken, sağlıksız olan
yapılaşma yeni projelerle düzeltilmek bir yana,
daha da kötüleştirilmektedir. Kentsel dönüşüm

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Adana'da, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yetki alanları dahilinde “kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” ya da “riskli alan” ilan edilen toplam
22 alan bulunmaktadır. Ayrıca Koza- Yeşilbağlar Mahallesinde 07.07.2014 Tarih ve 5208 Sayılı ÇŞB oluru ile 75 ha büyüklüğünde 'Rezerv Yapı Alanı' belirlenmiştir.

6306 sayılı yasanın yürürlüğe girmesini
müteakip 2013 yılında Adana'da 7 adet riskli
alan ilan edilerek yürürlüğe konulmuş ancak
bu tarihe kadar, Seyhan Belediye'since Kıyı
Boyunda gerçekleştirilen ve büyük oranda
yapılaşmanın az, portakal bahçelerinin
çoğunlukla bulunduğu tarım arazilerine
yapılan, portakal bahçelerini dönüştüren,
'kentsel dönüşüm' örneğini saymazsak
hiç birinin sonuçlandırılmadığı
görülmektedir.
Öncesinde “kentsel dönüşüm ve gelişim
alanı” olarak belirlenen Köprülü (29 ha),
İkibinevler (30 ha) ve Belediye Evleri (107,8
ha) mahallelerindeki alanların tamamı daha
sonra “riskli alan” ilan edilmiştir. Fatih

mahallesinde 11,4 ha olarak belirlenen kentsel
dönüşüm ve gelişim alanı önce 14,1 ha olarak
genişletilmiş, daha sonra ise 30 ha riskli alan ilanı
17.08.2013 tarihli resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. İsmetpaşa
mahallesinde ise 12.6.2013 tarih ve 136 sayılı
Belediye Meclis kararı ile 38,3 ha belirlenen
“kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” mahkeme
kararıyla iptal edilmiş ve bu alanın 18,6 ha
büyüklüğündeki kısmı ise 01.12.2013 yılında,
6306 sayılı yasa kapsamında “riskli alan” ilan
edilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet (Başak) mahallesi
22 ha, yine Cumhuriyet (Koza- Yeşilbağlar)
Mahallesinde 76 ha büyüklüğünde iki adet “riskli
alan” ilanı yürürlüğe konulmuştur.
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Yönetim Kurulu Üyemiz Hıdır Çak’ın
Adana Kent Sempozyumuna sunduğu bildiri

Şubemiz Basın Açıklamaları

altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama 17.12.2014

Sokaklarımız çamur içinde, yürünmüyor!
Altyapı çalışmaları planlı yapılmalı!

Tablo-2 Adana'da 6306 sayılı yasaya göre ilan edilen 7 riskli alanın detay bilgileri

Bir süredir kentimizde doğalgaz altyapı
çalışmaları yürütülmektedir. Kentimizin
doğalgazla tanışması tartışmasız son
derece faydalıdır. Doğalgaz ekonomiktir,
enerjisi yüksektir, hava kirliliğini önemli
ölçüde ortadan kaldıracağı açıktır. Bu
nedenle altyapı çalışmalarının hızla
tamamlanması ve kullanımının aynı hızla
yaygınlaşması beklenmektedir.
SONUÇ:

İMO Adana Şubesi Kentsel Dönüşüm
Komisyonu olarak yürüttüğümüz çalışmalar
sırasında, konuyla bağı olan mahalleliler ve
kurum yetkileri dahil olmak üzere bilgi
eksikliği, yanlış algılamalar, yasalar
konusunda yetersiz ve yanlış çıkarımların
olduğunu gözlemleme şansımız oldu. Bu
nedenle, kentimizde yapılacak olan kentsel
dönüşüme ilişkin bilgi akışı sağlayacak,
konunun kavranmasını güçlendirecek ve
hak sahiplerinin edindiği bilgiler dahilinde
durumu kavramasına yardımcı olacak her
türlü çalışma çok faydalı olacaktır.
Ayrıca, kentsel yenilenme ve sağlıklı bir kent
dönüşümü için dünyadaki ve ülkemizdeki
uygulamalar incelenmeli, olumlu ve olumsuz
yönleri ile bu tecrübeler Adana'ya
aktarılmalıdır.
Yine İMO Adana Şube Kentsel Dönüşüm
Komisyonumuzun kentsel dönüşüm alanı
ilan edilen mahallelerde, mahalle
sakinleriyle bire bir yaptığı çalışmalar

göstermiştir ki, hak sahipleri projelendirme
aşamalarının dışında tutulmakta, projelerle ilgi
görüşleri alınmadığı gibi hiçbir bilgiye
ulaşamamakta, adeta yok sayılmaktadırlar. Kendi
mülklerinin geleceği üzerinde bilgi sahibi
olmadıkları bu süreç, tamamıyla anti demokratik,
insan haklarına aykırı bir süreçtir. Bu nedenle
kentimizde, yetkili kurumların, ilgililerin, kentsel
dönüşüm çalışma ve projeleri konusunda açık ve
şeffaf aynı zamanda katılımcı olmalarını sağlama
yönünde çalışmalar yürütülmesi ve bu konuda
zorlayıcı olunması çok önemlidir.
Kentin ve kentte yaşayanların geleceğini
şekillendiren kentsel dönüşüm uygulama ve
kararları kapsamında Adana'daki meslek örgütleri,
sivil toplum örgütleri birlikte hareket etmeli,
bilgilerini, emeklerini, çalışmalarını
ortaklaştırmalıdır. Yaşam kalitesini yükseltmeyi
amaçlayan, insan odaklı bir kent yaşamının ve
gelişiminin yerleşmesi için etkin bir çalışma
yürütmek kentimizin geleceği açısından hayati
önemdedir.

Erhan Gemerek

Kaynaklar:
-Mülk, Mahal, İnsan İstanbul'da Kentsel Dönüşüm /Derleyen Asuman Türkün
-İMO Adana Şubesinin talebi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinden gelen kentsel dönüşüm ve riskli alanları içeren resmi yazılar
-TUİK
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Ancak doğalgaz borusu döşeme
çalışmaları esnasında sokakların geldiği
durum bu çalışmaların ne denli gelişi güzel
yapıldığını ortaya sermektedir.
Doğalgaz çalışmalarının yapıldığı
sokaklarımızda, caddelerimizde, bırakalım
araçların girmesini, adım atmak bile zor
olmaktadır. Bir de bu çalışmalar, yağmurun
yoğun yaşandığı mevsimde yapıldığından
yaşanan sıkıntılar katlanmaktadır. Çukurlar,
çamurlar, su birikintileri, tümsekler her türlü
hareketi zorlaştırmakta, yol almak adeta
işkenceye dönmektedir. Yeniden
asfaltlama, daha doğrusu yama işi günleri
bulmakta, sonuçta vatandaşlarımız mağdur
olmaktadır. Ayrıca günler sonra yeniden
düzenlenmeye çalışılan sokaklar engebeli,
kısa sürede çökmeler oluşturacak şekilde
yapılmaktadır.

Doğalgaz altyapı çalışmasında bina taşıyıcı
sistemlerine dikkat!
Ayrıca uyarmak istiyoruz ki doğalgaz borularının
dairelere kadar taşınması sırasında binaların
taşıyıcı sistemlerine zarar verilmemesine,
özellikle kolon ve kirişlerde tahribata yol
açılmamasına azami dikkat gösterilmelidir. Bina
kolon ve kirişlerinin zarar görmesi halinde,
depreme bile gerek kalmadan yıkılma tehlikesi
oluşturacağı bilinmelidir.
Yetkilileri uyarmamızın yanı sıra, vatandaşları
da dikkatli olmaya çağırıyoruz. Özellikle
apartman yönetimleri binanın betonarme
projesini yapan inşaat mühendisine ulaşmalı ve
danışmalıdır. Projeye ve mühendise
ulaşılamaması halinde ise mutlaka uzman
inşaat mühendislerinden destek alınmalıdır.
İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi
olarak, doğalgaz çalışmalarının sağlıklı, çağdaş,
çevreye önem veren, Adanalılara kaliteli bir
yaşam sunmayı hedefleyen bir anlayışla ele
alınması konusunda hem Büyükşehir ve ilçe
belediyelerimizi hem de altyapı çalışmalarını
yürüten firmayı kamusal sorumluluğumuz gereği
uyarıyoruz.

Her yıl bozulup yeniden yapılan yollar
Adana'nın kaderi haline geldi. Bozulduktan
sonra hemen yapıldığına da neredeyse hiç
tanık olmuyoruz. Yollar etrafında iş
güvenliği önlemleri alınmadan, uyarı
tabelaları konulmadan ASKİ, AKSAGAZ,
Superonline ve TEDAŞ tarafından
kazılıyor, Bir süre çukurlar açık vaziyette
bırakılıyor. Araçlar bu çukurlara tekerlerini
kaptırabilir, çocuklar düşebilir ama yetkililer
tarafından hiçbir önlem alınmadan bu
çalışmalar sürdürülüyor.
Adanalılar; yollara, kaldırımlara park eden
araçlar yüzünden zorlukla yürümekteyken
bir de buna kazılan ve yeniden yapılması
günleri bulan çamurlu, su göletleriyle
dolmuş, tehlike arz eden sokakların hali
eklenince yetkililere haklı olarak isyan
etmektedirler. Belediyelerimizi uyarıyoruz,
bu planlamayı yapmak
Yetkilileri
zor bir iş değildir. Yeter
uyarmamızın ki isteyin, yeter ki
önemseyin, Adanalılar
yanı sıra,
bu sokaklarda
vatandaşları yürümeyi hak
etmemektedirler. Bir
da dikkatli
an önce bu mağduriyet
olmaya
sona erdirilmelidir

çağırıyoruz
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Torba Yasa Taslağı ve Tebliğ'le ilgili basın açıklaması 29.12.2014

Hiçbir iktidarın gücü,
TMMOB üzerinde vesayet kurmaya yetmez
Kamu yararına konuştuk, susmadık,
susmayacağız!
1954 yılında 6235 sayılı yasayla kurulmuş
bir meslek kuruluşu olan TMMOB,
kurulduğu günden beri mesleki gelişmeyi
sağlamak, meslektaşlarının hak ve
çıkarlarını korumak doğrultusunda faaliyet
göstermiş, aynı zamanda meslektaşlarının
sorunlarının ülke sorunlarından bağımsız
olmadığının bilinciyle toplum yararına
çalışmalarını sürdürmüştür. TMMOB ve
bağlı odaları, ülke kaynaklarının doğru
kullanılması, doğal, tarihi ve kültürel
varlıkların korunması, yatırımların
toplumsal yararlar çerçevesinde yapılması,
planlı kentleşmenin gerçekleştirilmesi
yönünde çalışmalar yürütmüş, kamu ve
toplum zararına yol açacak olan tüm
girişimlere karşı mücadele etmiştir.
TMMOB'nin 60 yıllık tarihi bu konularda
yürüttüğü sayısız mücadele örnekleriyle
doludur.
Bu ödün vermez duruşu nedeniyle de
TMMOB, baskıcı iktidarların hedefi
olmakta ve toplum nezdindeki etkisini yok
etmeye yönelik pek çok baskıcı girişimle
karşı karşıya kalmaktadır. 2002 yılından
beri iktidarda olan AKP, TMMOB'ye karşı
husumetini pek çok fırsatta dile getirmiş ve
TMMOB'yi etkisizleştirme girişimlerinde
bulunmuştur.
AKP iktidarının hazırladığı yeni Torba Yasa
taslağı, meslek odalarımızın örgütlülüğünü
ve merkezi gücünü dağıtma isteğini
gerçekleştirme girişimidir. Hemen ardından
24 Aralık 2014 tarihinde yayımlanan Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği ile saldırısını
devam ettirmiştir. 12 Eylülcüler tarafından
bile uygulanmaya alınmayan mali, idari ve
politik açıdan denetleme hükümleri, AKP
iktidarı tarafından TMMOB'ye bu tebliğle
uygulatılmak istenmektedir.

Adana imar sorunları üzerine açıklama 8 Ocak 2015

Adana imar sorunları derinleşiyor

Madenlerde katliam gibi ölümlerin devam ettiği,
inşaatlarda iş cinayetlerinin sıradanlaştığı, kadın
cinayetlerinin arttığı, doğanın talan edilmeye
çalışıldığı, yolsuzlukların ayyuka çıktığı, baskıcı
uygulamalara sürekli yenilerin eklendiği, hakları
için mücadele edenlerin şiddete maruz kaldığı,
katledildiği bir ülkede, bunların yaşanmaması
için mücadele eden meslek odalarının
susturulmaya çalışması anlaşılmaz değildir.
AKP iktidarı, kamu zararına olan
uygulamalarının karşısında kimseyi görmek
istememektedir. Kentleri, doğayı, yeşili sermaye
gruplarının çıkarı için rahatça gözden
çıkarabilmek, halkı kendi anlayışlarına tabii
yığınlara, emek ve meslek örgütlerini sinmiş eli
kolu bağlı örgütsüzlüklere dönüştürmek, sanat
ve kültürü kendi gerici bakış açıları altına almak
istemektedir.
Ancak baskı, zulüm, yasal önlemler, tebliğler;
meslek odalarımızı halkın, kamunun, doğanın,
demokrasinin, özgülüğün uğruna mücadele
etmekten alıkoyamayacaktır. Zaman
geçirmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tebliği
geri çekilmelidir. TMMOB ve bağlı Odalarının
mevzuatı, görüş ve önerilerimiz çerçevesinde,
mesleğin ve toplumun farklılaşan ihtiyaçlarına,
bilimde ve teknolojideki gelişmelere uygun
olarak yeniden ele alınmalıdır.
Bilinmelidir ki, hiçbir iktidarın gücü, TMMOB
üzerinde vesayet kurmaya yetmez. TMMOB;
ülke çapında 500 bini aşkın üyesi, 23 odası,
merkez, şube ve temsilcilikleri ile örgütlü olarak
mücadelesine devam edecektir.
TMMOB örgütlülüğünün bir parçası olan İnşaat
Mühendisleri Odası Adana Şubesi; sömürünün,
baskının, yolsuzlukların olmadığı özgür,
demokratik bir ülke için; karanlığa karşı
aydınlığı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe
karşı adaleti, ırkçılığa karşı kardeşliği, savaşa
karşı barışı, baskı ve zora karşı özgürlük ve
demokrasiyi savunmaya devam edecektir.

Şehrimizdeki imar, ulaşım ve altyapı
problemleri, Adana'nın temel
sorunlarından bahseden hemen hemen her
kesimin birleştiği konuların başta
gelenlerinden olmaya devam etmektedir.
Adana'nın çarpık kentleşmesini yaratan bu
konuları sorun olmaktan çıkaracak adımlar
da ne yazıktır ki bir türlü atılamamaktadır.
Özellikle imar konularında yaşanan
sorunlara sürekli olarak yenileri ilave
olmakta ve bu kentimizde ciddi sıkıntılar
yaratmaktadır. İmar planlarında,
bütünsellikten uzak ve sağlıklı bir
değerlendirmeye dayanmadan yapılan
değişiklikler itirazlara neden olmakta,
itirazlara dayanan mahkeme kararları da
itirazın yapıldığı bölgeyi etkileyerek
kilitlenme yaratmaktadır. Belediye
meclislerinin gündeminin büyük bölümünü
plan itirazları kaplamaktadır. Her kabul
edilen itiraz, planın yeniden yapılmasını
zorunlu kılmakta, bu nedenle kilitlenme
süreci uzamakta, plan kullanılmaz hale
gelmekte ve sorunlar derinleşmektedir. Bu
durum kentleşme sürecimizi ve kentimizin
ekonomisini olumsuz etkilemektedir.
Planlara itirazı dolayısıyla açılan davaları
azaltacak, imar kilitlenmesinin yarattığı
mağduriyetleri ortadan kaldıracak
önlemlerin alınması gerektiği açıktır.
Adana'daki imar sorunlarının temeline
baktığımızda planlar arasındaki
uyumsuzluğun en önemli nedenlerden biri
olduğunu görmekteyiz. Revizyon planları
genel planla uyum içinde ele alınmamakta,
tanınan yoğunluklar planlar arasında
farklılık içermekte, bu da çelişkilere,
haksızlıklara ve itirazlara neden olmaktadır.
İmarından, ulaşımına ve altyapısına kadar
çelişkiler yumağı halinde olan kentimizde,
tüm bu sorunların temeline inen, sorunları
ortadan kaldıracak adımlar atılması
beklenirken yeni projelerden söz
edilmektedir. Vatandaş parlak projeler
yerine temel sorunlarına çözüm
beklemektedir oysa.
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Ulaşım master planı 22 yıldır ele alınmayan
Adana'da, bütüncül plana dayanmayan bu
projelere katılmamız mümkün değildir. Ulaşım
Çalıştay'ında sorunlar ele alınmış,
değerlendirmeler yapılmış olmasına rağmen,
katılımcı uzman konukların Çalıştay'da dile
getirdikleri söylendiği salonda yok olup gitmiştir.
Çalıştay sonucunun bir raporla yansıtılmaması,
Çalıştay'ın ardından ulaşımın çözümüne ilişkin
sürecin başlatılmaması hayal kırıklığı
yaratmıştır.
Yerel yöneticilerimiz, bugün aldıkları kararların
gelecek kuşakların yaşamını ve kentin
geleceğini etkileyeceğini unutmayarak
sorumluluklarının gereği olarak imar sorunu ve
diğer tüm sorunların çözümü konusunda kararlı,
sağlıklı adımlar atmaları gerekmektedir.
İmar sorununa ilişkin olarak öncelikle açılmış
olan davaların içerikleri ile bu davalardan çıkan
kararlara dikkat edilmelidir. Bu itirazların
neticesinde alınan mahkeme kararlarının geniş
bir alanı etkilediği göz önünde
bulundurulmalıdır.
Planlamada üst ölçekli planların revize edilmesi,
tek ve bütüncül bir nazım imar planının
hazırlanması, yapılaşma yoğunluğu sonradan
değiştirilen alanlarda mümkün olduğunca
önceden verilen imar koşullarının yeniden
sağlanmasına çalışılmalıdır. Yapılaşmamış
alanlarda ise gerek hazırlanan imar planında
gerekse uygulamada, öncelikle kök parsele
dönüş yapılarak yeniden uygulama yapılması
yolu denenmelidir. Yeni oluşacak imar
parsellerinin ise mümkün oldukça yeterli
miktarda kök parselden verilmesi sağlanmalıdır.
Bu tutum itirazları büyük ölçüde azaltacaktır.
Belediyelerimizin, tüm kenti ilgilendiren imar
sorunun çözümü değerlendirmelerine meslek
odalarını, konunun uzmanlarını, üniversiteleri
dahil etmelidirler. Bu çalışmaların sonuç alıcı
olmasına dikkat edilmeli, katılımcılık uygulama
süreçlerini ve yönetsel sürecin tüm aşamalarını
kapsayacak uzun vadeli bir işbirliğini içermelidir.
Yaşadığı kentlere sahip çıkmaya her koşul
altında devam edecek olan meslek
odalarımızın, imar planları ile ilgili kamusal
çıkarları gözeten, olgunlaşmış, uygulanabilir
alternatifleri vardır. Meslek Odalarımız,
kentimizin imar sorununa ilişkin bu
alternatiflerini kamu yararına sunmaya, Adana
Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle konuyla ilgili
ortak çalışma yapmaya hazırdır.
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Yönetim Kurulu Üyemiz Duygu Argunşah'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

Kadına yönelik şiddet,
kadın cinayetleri son bulsun diye
karanlığa karşı direnci yükselteceğiz!
Bundan tam 158 yıl önce, 8 Mart 1857
tarihinde ABD'nin New-York kentinde 40
bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları
ve eşit işe eşit ücret istemiyle
fabrikalarında direnişe geçtiler; bu direnişte
polisin saldırması sonucu çoğu kadın 129
işçi hayatını kaybetti.
Savaşın, sömürünün olmadığı, insanca,
güzel bir dünya özlemi taşıyan kadınlar
olarak, 158 yıl önce sömürüye karşı
direnerek hayatlarını kaybeden işçilerin
anısına 8 Martları, 105 yıldır tüm dünyada
kadınların hak arama mücadelesi günü
olarak kutluyoruz.
Ve bu yıl da 8 Mart'ta yüksek sesle bir kez
daha; biz varız, sömürüye, erkek egemen
sisteme, güvencesiz, esnek çalışma
koşullarına, kadını aile tanımına sıkıştıran,
eve hapseden, kadın cinayetlerine zemin
hazırlayan zihniyete karşı olduğumuzu
duyuruyoruz.
Her geçen yıl 8 Martların ve kadın
mücadelesinin sürekli bir biçimde,
kesintisiz hayatın her alanında
yükseltilmesinin önemi artıyor.
Çünkü ne yazıktır ki, bu topraklarda
kadınlar üzerindeki cinsel ve sınıfsal
sömürü, her zeminde uygulanan cinsiyetçi
ayrımcılık, kadın cinayetleri devam
etmektedir. Hatta toplumsal yaşamın
giderek gericileşmesi kadın üzerindeki
baskının her geçen gün daha da artmasına
neden olmaktadır. Kadın cinayetleri
ürkütücü boyutlardadır.

Kadınların can güvenliğini sağlamak yerine
onlara annelik dayatılmaktadır; kürtaja,
sezaryen yaptırmaya karşı girişimlerle,
kadınların kendi bedenleri üzerinde söz hakkı
engellenmeye çalışılmakta; evlilik ve 'aile'
yüceltilerek kadınlar eve hapsedilmek
istenmekte, toplumsal yaşamdaki hakları
kısıtlanmaktadır
Türkiye'de kadın cinayetlerine zemin hazırlayan
dayatmacı ve baskıcı politikaların egemen
olmasının sonucu kadın cinayetlerinin, tacizin
ve tecavüzün katlanarak arttığı ve neredeyse
olağan sayılır hale geldiği bu süreçte; kadını
hiçleştiren bu politikalara, kader haline getirilen
dayatmalara karşı durmak için, hayatın her
alanında mücadeleye ve kadınların mücadele
içinde yer almalarına her zamankinden daha
çok ihtiyaç vardır.
Bizler ülkemizdeki bu karanlık tablonun ortadan
kalkmasını istiyor ve bu amaçla mücadele
ediyoruz.
Kadına yönelik şiddeti arttıran, meşrulaştıran
her türlü politikaya, kadın emeği başta olmak
üzere emeğin sömürülmesine; kadın katili ve
tecavüzcü erkekleri koruyan erkek egemen
yargıya ve bu yargıyı yaratan sisteme karşıyız.
Evde, işte, sokakta, yaşamın her alanında
kadına yönelik şiddet, baskı ve tehdidin, kadın
cinayetlerinin son bulması için karanlığa karşı
direnci birlikte yükselteceğiz. Özlemimiz eşit,
özgür, şiddetin, yoksulluğun, yolsuzluğun,
sömürünün, kadın cinayetlerinin olmadığı bir
dünya içindir.

Dünya Su Günü dolayısıyla yapılan açıklama 22.03.2015

Su hakkı metalaştırılmamalı
Dünya üzerinde su kaynaklarının azalması
insanlık için doğa için büyük bir tehlikeye
işaret etmektedir. Bu soruna dikkat çekmek
isteyen Birleşmiş Milletler Örgütü, 1993
yılında, su kaynaklarının korunması ve
çoğaltılması konusunda somut adımlar
atılmasını teşvik etmek için 22 Mart gününü
Dünya Su Günü olarak ilan etti.
Ancak önlemler yetersiz. Su kaynaklarının
azalmasının sonuçlarını gösteren rakamlar
ürkütücü olmaya devam ediyor. 6
insandan birinin güvenilir içme suyuna
sahip olmadığı bir dünyada yaşıyoruz.
BM'ye göre güvenilir temiz suya talep
artışı, önceki yıllara göre hızlanmış
durumda. BM, 43 ülkede 700 milyon kişinin
su kıtlığı çektiğini, önlem alınmazsa 2025
yılında bu rakamın 3 milyarı geçebileceğini
bildirmektedir. Dünyada her sekiz saniyede
bir çocuk kirli su içtiği için ölüyor. Salgın
hastalıkların % 80'i kirli su kullanıma bağlı
olarak ortaya çıkmaktadır. Veriler açlık ve
susuzluğa karşı ciddi önlemler alınması ve
mücadele edilmesi gerektiğine açıkça
işaret ediyor.
Küresel ısınmanın, iklim değişikliklerin
etkisi büyük, ancak aynı zamanda, suyun
ticari meta olarak görülmesi ve bilinçsiz
tüketim de su kaynaklarını hızla
azaltmaktadır. Doğa ve emek
sömürüsünün sonucu haksız paylaşım,
insanların temel ihtiyacı olan su ve gıdaya
erişimi etkiliyor. Ticarileştirilen temiz su,
büyük bir çoğunluk için ulaşılmaz hale
getiriliyor. Sömürü, adaletsizlik, haksızlık
üzerine kurulu sistem, herkese yetebilecek
olan kaynakların azınlık elinde bir kar
aracına dönüşmesine neden oluyor. Bu
ticarileşmenin sonucu olarak, küresel su
siyasetinde suya erişim, insanlık için bir
hak olmaktan çıkıp, bir haksızlığa
dönüşmektedir.
Yaşamın önde gelen temellerinden olan
suyun varlığında ülkemizin hangi konumda
olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ülkemiz, su
sorunu yaşayan ülkelerin dışında değil.
Türkiye'de kişi başına düşen yıllık
kullanılabilir su miktarı 1500 metreküp
civarındadır. Bu miktarla, su varlığına göre
sınıflandırmada, ülkemiz su azlığı çeken bir
ülke konumundadır. 2030 yılı için
nüfusumuzun 100 milyon olacağını
öngörülüyor. Bu durumda 2030 yılı için kişi
başına düşen yıllık kullanılabilir su
miktarının 1000 metreküp civarında olacağı
söylenebilir. Yılda kişi başına düşen
kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpün
altında olan ülkeler su fakiri ülke
konumunda değerlendirilmektedir. Bu
rakamlar yaklaşmakta olan tehlikeyi işaret
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Cem eren

etmektedir. Türkiye'nin su kaynakları üzerine
olabilecek baskıları öngörerek gelecek
nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi
için kaynakların çok iyi korunup, akılcı
kullanılması gerekiyor.
Bugüne kadar doğru bir su politikası
oluşturulmaması ve toplumun bu konuda
bilinçlendirilmemesi nedeniyle doğal kaynak
olarak ülke yararına kullanılması gereken
sularımız, özel sektörün rant alanı haline
dönüşmüştür, ticarileştirilmeye açılmıştır
İnsanoğlu susuz yaşayamaz. Hava ve gıda gibi
su, sadece insanlığın değil tüm canlıların
hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu en
temel gereksinimlerdendir. Bu en temel
gereksinimlere erişimin sağlanamaması
yaşamın sonudur.
Vazgeçilmez insan hakkı olan su hakkı
metalaştırılmamalıdır. Suyun bir ticari meta
değil, herkesin, her canlının erişebilmesinin
gereken bir hayat kaynağı olduğu bir dünyada
bu haksızlıklar ve neden olduğu hastalıklar,
ölümler son bulabilir.
İnşaat Mühendisleri Odası olarak, suyun
ticarileştirilmesine karşı mücadeleyi hedefleyen
bir programın acilen hayata geçirilmesini Dünya
Su Gününde bir kez daha hatırlatarak, tüm
duyarlı kesimleri, ülkemizdeki su kaynaklarının
korunması için mücadele etmeye, suyun
ticarileşmesine karşı durmaya çağırıyoruz.
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Dünya Çevre Günü nedeniyle yapılan açıklama 05.06.2015

Adana imar düzenlemeleri üzerine basın açıklaması 11.05.2015

Kentlerimiz savunmasız
1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından
çevre konusunda farkındalığı arttırmak için
ilan edilen 5 Haziran Dünya Çevre
Gününün 43. yılında dünyamızda yaşanan
sıkıntılar, ortaya çıkan olumsuzluklar çevre
konusunda daha fazla çaba sarf etmemiz
gerektiğini açıkça göstermektedir.
Dünyamızda, insan ve canlı sağlığına,
doğaya zarar veren pek çok felaket
yaşanmakta, çevre sorunları gerilemek
yerine her geçen gün daha da artmaktadır.
Ve ne yazıktır ki bu felaketlerin
yaşanmasında iklim değişikliği kadar insan
faaliyetleri de etken olmaktadır.
Kültür varlıklarını, çevreyi tahrip eden,
insanları katleden sağ kalanları da çaresiz
koşullarda bırakan savaşlar, nükleer
santraller, kimyasal atıklar, kentlerin beton
yığınlarına çevrilmesi, yeşil alanların yok
edilmesi, tarım alanlarının yapılaşmaya
açılması ve daha da çoğaltabileceğimiz
insan faaliyetleri ile doğa ve kentlerimiz
savunmasız bırakılmaktadır. Ve tüm
bunların sonucunda yoksullar daha da
yoksullaşmakta, bizim ve gelecek
kuşakların gereksinimleri yok edilmekte,
yaşadığımız çevrenin sağlıklılığı, niteliği
tehdit altında bırakılmaktadır.
Ülkemizde, çevreyi "rant" aracı olarak
gören anlayışların ürünü olarak hazırlanan
yasa ve yönetmeliklerle, uygulamalarla
çevre tahribatının boyutları daha da
arttırılmıştır. Yerel yönetim anlayışında
temel ve başat olması gereken insanı,
çevreyi ön plana alan bir anlayış
kentlerimizin oldukça uzağındadır.

İmar düzenlemeleri kentin yararına olmalıdır!

Yaşadığımız bölgede de çok sayıda çevre
problemimiz bulunmaktadır. Sektörlerde yeterli
atık su yönetiminin olmaması; enerji altyapısı
yetersizlikleri; kaçak yapılaşmanın yaygınlığı ve
çarpık kentleşme ile başa çıkamayan imar
durumu, altyapı eksiklikleri, tarım arazilerinin
yapılaşmaya açılması, vahşi sulamanın geçerli
olması söz konusudur.
Adana'da nitelikli kent yaşamının temin edilmesi
ve geliştirilmesi için adımlar atması gereken
yerel yöneticilerimizin çalışmalarının yetersiz
olduğunu üzülerek ifade etmeliyiz. Adana'nın
insana, çevreye önem veren, estetik, modern
bir kent olması yönünde yeterli çalışmalar
yapılmamaktadır. Adana'nın kaliteli kent
yaşamının sağlanmasında geri plana düştüğü
konusunda hemen hemen herkes hemfikirdir.
Yerel yönetimler tarafından çevreyi koruyan,
çevre sorunları konusunda çözümler üreten,
insanı temel alan, estetik, planlı, sağlıklı
kentleşmenin koşulları kent paydaşlarıyla
birlikte oluşturulmalıdır. Bölgesel bir çevre
koruma anlayışının yerleştirilebilmesi için, arazi
kullanımı, kentleşme ve imar disiplinini
sağlayacak mevzuatın elden geçirilmesi ve
tavizsiz uygulanması gerekmektedir.
İMO Adana Şubesi olarak kentimizde çevreyi
koruyan, kamusal alanlara sahip çıkılan, sosyal,
kültürel gelişmenin temin edildiği bir kent
yaşamı için, Adanalıların yaşam kalitesini
yükseltecek koşullara haiz yaşam alanlarına
sahip olması için çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Yerel yönetimler nezdinde de bunu
temin edecek kararlarının alınmasını yönünde
baskı odağı olmayı sürdüreceğiz

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi
olarak mesleğimizin, meslektaşlarımızın
sorunlarının çözümüne, mesleğimizin
gelişimine ilişkin çalışmalar yürütürken, bu
çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak
gördüğümüz toplumsal sorunlar karşısında
da duyarlılığımızı, yaşadığımız topluma olan
sorumluluğumuz gereği koruduk, bu yönde
de çalışmalar yürüttük.
Meslek alanımızdaki bilgi ve birikimimizi,
araştırmalarımızı Adana'nın hizmetine
sunmak da bu nedenlerle temel
görevlerimizden biri oldu.
Bizler yaşadığımız şehri ve bu şehirde
yaşayanları önemsiyoruz. Adana'nın
modern, çağdaş, insan odaklı bir kent
kimliğine ulaşması, defalarca dile
getirdiğimiz imar, altyapı, ulaşım sorunlarına
çözüm bulunması, Adanalıların hak ettikleri
bir kent yaşamına sahip olması en büyük
dileğimiz. Bunun temin edilmesi için tüm
çabamızı sergilemeyi, belediyelerimizin
bunu sağlayacak yönde çalışmalar
yapmasını desteklemeyi, atılan yanlış
adımlarda da yetkilileri uyarmayı bir görev
olarak görüyoruz.
Adana'nın yıllara dayanan pek çok sorunu
var. Bunların sihirli bir değnekle bir anda
çözülmesi elbette mümkün değil. Görmek
istediğimiz bu sorunların çözülmesi yönünde
sağlıklı adımların atılması, bu sorunlara
yenilerini ekleyecek, telafisi zor kararlardan
ve uygulamalardan vazgeçilmesi.
Belediye meclislerimizin gündem
maddelerini, Adana'nın planlı gelişimini
temin edecek konulardan ziyade, imar
değişimleri teşkil etmektedir. Belediye
meclis toplantılarında, üst ölçekli planlarla
uyumlu olmayan, hangi açıdan düşünüldüğü
belli olmayan projeleri hayata geçirmek için
çok sayıda plan tadilatı yapılmaktadır.

Bu gerçekliğe sözel olarak hiç kimsenin itirazı
olacağı düşünmüyoruz. Ama önemli olan
uygulamalardır, gündeme taşınanlarda Adana'nın
Adanalıların yararına olmasını temin edecek
çalışmalar içinde olmaktır.
İmarla ilgili, ulaşımla ilgili, kentsel dönüşüm
alanlarında yürütülen projelerle ilgili Adana'nın
ciddi sıkıntıları vardır. Kentsel dönüşüm alanı ilan
edilen mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız, en
temel haklarıyla ilgili bilgi alma şansına dahi
sahip olamadan kendi evlerinin, yaşamlarının
geleceğini belirleyecek sürecin dışındadır.
Yürütülen projeler sır gibi saklı tutulmaktadır.
Adana halkı ve kent paydaşları kente ilişkin karar
alma sürecinin dışında bırakılmaktadır.
Belediyelerimizden, belediye meclis
üyelerimizden beklediğimiz somut, doğru, planlı
bir çalışma içinde olmalarıdır; kent sorunlarını
gündeme almalarıdır.
Adana kenti yararına devam eden
çalışmalarımızın bir parçası olarak Adana imar
ve ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik
araştırmaya, bilgi birikimi sağlamaya, konuyu
detaylandırmaya dayalı bir çalışma
yürütmekteyiz. Adana'nın acil sorunları gereği bu
çalışmalarımıza hız vermiş bulunmaktayız.
Üniversitelerimizi, konunun uzmanlarını,
uygulayıcılarını da dahil edeceğimiz bu
çalışmalarımızı eylül ekim aylarında Adana
kamuoyuyla paylaşacağız. Kapsamlı, ufuk açıcı,
kentimizin gelişimine hizmet edecek bir çalışma
sunabilme gayretindeyiz. Bu çalışmalarımıza
destek vermek, katılmak isteyen,
araştırmalarımızdan, birikimlerimizden
yararlanmak isteyen herkese kapımız sonuna
kadar açıktır. Adana'yı ileriye taşıyacak olan
çalışmaların, bunu gerçekten istemekle; bilgimizi,
çabamızı, araştırmamızı güç birliği içinde
birleştirmekle temin edilecektir.

Bugünlerde Adana'nın gündeminde benzeri
bir konu yer almaktadır. Kamuoyunda
Forum alanı olarak bilinen alanda, alt ölçekli
planda yapılan değişimle konut alanı ticari
alana dönüştürülmüş ancak üst planda alan,
konut alanı olma yürürlüğünü korumaya
devam etmiştir. Konuyla ilgili olarak da
Adana 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi
durdurma kararı vermiştir.
Ortaya çıkan bu durumda en önemli konu
belediye meclislerimizde, kararların üst
ölçekli planlarla uyum içinde alınmadığının,
düşünülen projeye göre plan tadilatı yapma
rahatlığı içinde olunduğunun açıkça ortaya
çıkmasıdır.
Belediye çalışmalarının planlı, organize,
kentin bütünselliği içinde ve konunun
uzmanlarınca yürütülmesi gerektiği açıktır.
Turgut Bağır
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Ayhan Şenbayrak
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İhmal sonucu kaza yaşanan yolla ilgili açıklama 16.05.2015

İhmal sonucu;
genç bir mühendis hayatını kaybetti
İMO Adana Şubesi olarak çok sayıda trafik
kazasının yaşandığı ve geçtiğimiz günlerde
mezuniyet kutlamasından dönen çevre
mühendisliğine adım atacak olan bir genç
kızımızın da hayatını kaybettiği kaza yerinde
incelemelerde bulunduk.

Değişik zamanlarda oluşan kazalar neticesinde
arabaların çarpması sonucu yerinden çıkıp göle
düşen ağaçlar, sökülen kaldırım taşları, ağaçların
söküldüğü yerler, hala varlığını koruyan fren izleri
bölgeyi adeta bir kaza enkaz bölgesine
dönüştürmüştür.

Adnan Menderes Bulvarı Çoban Dede
civarındaki bu yerde, yol gelişini, uyarı
levhalarının olup olmadığını ve aydınlatma
durumunu çevredeki insanlardan da bilgi
alınarak değerlendirdik. Konuyla ilgili
inceleme ve değerlendirmelerimize devam
etmekteyiz. Bu değerlendirmelerimiz
neticesinde, Teknik Danışma
Komisyonumuzun hazırlayacağı, bu
bölgede kazalara sebebiyet veren faktörlerin
ve düzeltme önerilerinin yer alacağı raporu
yetkili kurumlara sunacağız.

İncelemelerde bulunurken görüştüğümüz
Hüseyin Torun, bölgede 10 yıldır olta balıkçılığı
yaptığını ve bu 10 yılda çok sayıda kazaya
tanıklık ettiğini, bunların bir kısmının ölümle, bir
kısmının da sakatlanmalarla sonuçlandığını,
kendisinin de araba çarpma ihtimalini görerek
biraz daha aşağıda balık tuttuğunu ifade etti.
Hüseyin Bey bize son kaza ve ondan önceki
kazaların izlerini, kazaların kırdığı kaldırım
taşlarını, kazaların yerinden söktüğü ağaç
kütüklerini, yine kazalardan etkilenen elektrik
direklerini gösterdi. Yol kenarındaki işyerinde
çalışan bir arkadaşımız da arabaların çarpması
sonucu arızalanan elektrik direkleri yüzünden
bölgenin karanlıkta kaldığını, devamlı elektrik
idaresini aramalarına rağmen gelip rapor
tutmakla yetindiklerini, bölgenin üç dört aydır
karanlıkta olduğunu belirtti. Civardakiler 'canlara
yazık oluyor, ne olur bir çare bulunsun bu
duruma, önlem alınsın' diye yakardılar bize.

Bölgedeki ilk tespitlerimizi kamuoyuyla
paylaşarak kazaya adeta davetiye çıkartan
bu ve benzeri yollara ilişkin olarak duyarlılık
geliştirmek istiyoruz. Çok sayıda eksiklik ilk
incelemede hemen göze çarpmaktadır;
yolun gelişinden keskinliği öngörülemeyecek
yapıda olan viraja giriş öncesi uyarı levhası
yoktur, sadece tam virajda istikamet belirten
küçük bir levha yer almaktadır, yine keskin
viraja girerken arabaların hızlı girmesini
önleyici yol sathına monte edilmiş uyarıcı
elamanlar bulunmamaktadır, virajlarda
olması gereken enine eğiminin (dever)
uygun olmadığı gözlemlenmiştir, U dönüşü
yapılamaz levhası, elektrik direğinin
arkasında görünemez konumdadır. Ayrıca
çok sayıda kazanın yaşandığı bu virajda, göl
tarafındaki yol kenarında kaldırım taşları
kazalar sonucu yerinden çıkmış ve yolun
önemli bir kısmı kaldırım taşsız kalmıştır.
Arabaların çarpması neticesinde arızalanan
elektrik direkleri aylardır yapılamamış,
bölgenin karanlıkta kalmasına izin verilerek
yeni kazaların ortamı ortadan
kaldırılmamıştır.

Üst üste kazaların yaşandığı bu bölgede, bu
duruma rağmen yetkililerin hala önlem
almamasını gerçekten anlayamıyoruz. Bu denli
ihmalkar olmak, bu denli umursamaz olmanın
anlaşabilecek bir yanı olduğunu da
düşünmüyoruz.
Büyükşehir Belediyesi, Adana Elektrik İdaresi
incelemelerde bulunarak bölgede kazaya
sebebiyet veren faktörleri ortadan kaldıran,
uyarıcı ve önleyici önlemleri acilen almalıdır. İMO
Teknik Danışma Komisyonumuz konuyla ilgili
ayrıntılı rapor hazırlayarak ilgili kurumlara
sunacaktır. Hep birlikte bu vahim durumu ortadan
kaldıralım, bilgilerimizi, araştırmalarımızı
birleştirelim. Sadece burası için değil Adana'da
problemli olan kavşaklara, virajlara, kanallara
ilişkin önlemlerimizi alalım. Alalım ki başka
canların hayatı sönmesin.

Adana- Ceyhan depremi basın açıklaması 27.06.2015

17 yıl önce bugün saat 16.55’de ne olmuştu?
Unutuldu!
İnşaat Mühendisleri Odası olarak, depremle
ilgili bilinç oluşturmak, yetkilileri olası
depremlere karşı önlem almaya çağırmak
ve ülkemizde depreme dayanıklı yapı üretim
sürecinin yerleşmesini sağlamak amacıyla
gerek Adana Şubemizce gerekse merkezi
düzeyde, pek çok basın açıklaması yaptık,
sempozyum, panel, depreme duyarlılık
sergisi ve benzeri çalışmalar yürüttük,
araştırma ve raporlarımızı kamuoyuyla
paylaştık.
Ülkemizde depreme dayanıklı bir yapı
üretim sisteminin yerleşmesi yolundaki
çalışmalarımızı, bunun temini sağlanıncaya
kadar da bıkmadan, usanmadan
sürdürmeye kararlıyız. Kararlı olduğumuz
gibi bunun sağlanabileceğinden de eminiz;
çünkü İnşaat Mühendisliği mesleğinin
mensupları olarak biliyoruz ki her zeminde
güvenli yapı üretimi mümkündür. Yeter ki
bilim ve tekniği doğru kullanalım, yeter ki
yasalar yönetmelikler toplum yararına
oluşturulsun, yeter ki insan hayatının, can
güvenliğinin her şeyden önce geldiği, ranta
ve kar hırsına heba edilmediği bir toplumsal
yaşam oluşturabilelim.
Bunu sağlamanın mümkün olduğunu, dünya
çapındaki depremleri ve etkilerini
gözlemlediğimizde açıkça görmekteyiz.
Dünyanın en önemli deprem kuşaklarında
bulunan Japonya, tarihindeki yıkıcı
depremlerden ders almasını bilmiştir.
Neredeyse depremsiz günü geçmeyen
Japonya örneği göstermektedir ki, güvenli
yapı üretimi sağlanabilmekte ve bunun
sonucunda da depremin yarattığı yıkıcı
sonuçlar asgari düzeye indirilebilmektedir.
Japonya'da can almayan aynı şiddetteki
depremlerde, Türkiye gibi ülkelerde yaşanan
can kaybı rakamları, bir
kez daha acı gerçeği
ortaya koyduğu gibi
yapılacakları da açıkça
ispatlamaktadır.

etkilendiği 27 Haziran 1998 Adana- Ceyhan
depreminin 17. yılında; bilimsel, mesleki bilgi ve
gerekliliklere dayanarak belirtmeliyiz ki, depremin
yıkıcı etkisi ancak yapı üretiminin ve yapı
denetiminin nitelikli hale getirilmesi ile
azaltılabilir.
Bizim amacımız; depremin her yıl dönümünde
acıların depreştirilmesi değil, sorumlulara
sorumluluklarını hatırlatmaktır, önlem almalarını
temin etmektir. Özellikle 17 yıl önceki depremde
en fazla etkilenen Ceyhan'da, deprem sonrası ilk
yıllarda yapı üretim sürecine dikkat edilmeye
çalışılmışsa da zamanla yapı yoğunluklarının
artırıldığını, depremin adeta unutulduğunu
gözlemlediğimizi söylemeliyiz. Tüm bölgemizde
ve Ceyhan'da sorumluları imar düzenlemelerinde
deprem gerçeğini unutmamaya, dikkatli olmaya
davet ediyoruz.
Devletin en temel görevlerinden birisi sağlıklı,
güvenli ve yaşanabilir kentler yaratmak, doğal
varlıkları, ekolojik, tarihi, kültürel, toplumsal
değerleri korumak, insanı ve insanca yaşamı
temel hedefine koymak ve bunu temin eden ve
yaşatan, geliştiren bir arazi kullanımı ve yerleşim
politikası izlemektir. Bunu sağlamak için de
barınma ve kullanma amaçlı yaşam alanlarının
deprem şartnamelerine uygun projelendirilmesi
ve yapım aşamasının denetiminin doğru
yapılmasının önemi bilinmelidir. Deprem öncesi,
sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalarda
kamu yararı ve ülke çıkarı bağlamında ulusal bir
deprem politikası ve stratejisi belirlenerek ciddi
programlar oluşturulmalı ve daha da önemlisi
bunlar yaşama geçirilmelidir.
Doğanın bir gerçeği olan depremler önlenemez.
Bizim amacımız bir doğa olayı olan depremlerin
afete dönüşmesinin engellenmesi, depreme
dayanıksız binaların yol açacağı felaketlerin
önüne geçilmesidir.

Bölgemizde, ülkemizde
bir daha aynı acıların
yaşanmaması için,
güvenli yapı üretimi ve
sağlıklı bir yapı
denetim sisteminin
eksiksiz işlerliğine
ve uygulanmasına
ihtiyaç olduğunu
söylüyoruz.
145 kişinin hayatını
kaybettiği, bin 517
kişinin yaralandığı,
yıkılanlar da dâhil
olmak üzere 76 bin
konut ve işyerinin
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İMO Etkinlikler

İMO Etkinlikler

44. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı
Odamız, 44. Çalışma Dönemi 2. Danışma
Kurulu Toplantısı`nı, 6 Aralık 2014
tarihinde, İMO Teoman Öztürk Salonu`nda
düzenledi. Danışma Kurulu, Oda Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen iki gündem
maddesi ile toplandı. Danışma Kurulu
Üyeleri`nden gelen öneri doğrultusunda
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon
Kurulu`nun başlattığı "Kış Kapıda, Şengal
Kobanê Dışarıda, Konteyner Kente Destek
Ol!" kampanyasının değerlendirildiği
üçüncü madde gündeme eklendi. 103
kurul üyesinin katıldığı, kürsü kullanımının
yoğun olduğu toplantı, İMO Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Ersan`ın konuşmasıyla
başladı. Kurul`da gündem maddeleri
doğrultusunda Satın Alma Yönetmeliği,
SİM Yönetmeliği`nde öngörülen
değişiklikler ve Türkiye ile dünya gündemi

değerlendirildi. Söz alan üyeler ülke sorunlarına
ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
6 Aralık 2014

Kadın İnşaat Mühendisleri Şubeler Ortak Toplantısı
Ankara`da yapıldı
Kadın İnşaat Mühendisleri Şubeler Ortak
Toplantısı, İMO Kadın Komisyonu üyeleri ve
şubelerden gelen kadın üyelerin katılımıyla
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi`nde
gerçekleştirildi. İMO Kadın Komisyonu`nun
organize ettiği toplantıda, şube kadın
komisyonlarında yapılan çalışmalar
aktarıldı, bu dönem için planlanan

çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca
8 Mart Dünya Kadınlar Günü`ne ilişkin
çalışmalar, TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip
Sekretaryası ve merkez ile şube kadın
komisyonları arasında iletişimi güçlendirmek
amacıyla oluşturulması planlanan iletişim ağı ile
ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.
17 Ocak 2015

Meslek İçi Eğitim Ortak Toplantısı
İMO Meslek İçi Eğitim Kurulu (MİEK) ile
Şube MİEK Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyelerinin katıldığı ortak toplantı Oda
merkezinde gerçekleştirildi. Meslek içi
eğitimin bütün yönleriyle ele alındığı
toplantının açılışında İMO Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Ersan bir konuşma yaptı.
Ersan, meslek içi eğitim konusunun arz
ettiği öneme dikkat çekerek, eğitimlerin
hızla hayata geçirilmesini istedi.

İMO Android Uygulamasını Başlattı
Odamız üyeleri ile hızlı ve sağlıklı iletişim
kurmak amacıyla android uygulaması
başlattı. Android işletim sistemi olan telefon
ve tablet kullanan üyelerimiz, uygulamayı

Odamız Bilirkişilik Kurulu toplantısı, Macit
Öncel`in başkanlığında, kurul üyeleri, İMO
Yönetim Kurulu Sorumlu Üyesi Necati Atıcı,
Altay İnal, Şefik Görgeç, Ercan Çetin ve
Erdoğan Balcıoğlu`nun katılımlarıyla
gerçekleşti. Odamızın yürüttüğü
kamulaştırma bilirkişiliği işleyişinin ve
sorunlarının ele alındığı toplantıda bir
önceki dönemin çalışmalarının ışığında
kurulun hedefi ve stratejisi üzerinde görüş
alışverişi gerçekleştirildi.
Ayrıca Kurul toplantısında, 8 Nisan 2012
tarihli Resmi Gazete` de yayımlanarak
yürürlüğe giren "Bölge Adliye Mahkemesi
Adli Yargı Adalet Komisyonları Tarafından
Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi
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Hakkında Yönetmelik" ile bilirkişilik hizmeti
verecek olanlara, "ilgili meslek odasına
kaydolma ve kayıtlı olunan meslek kuruluşunun
mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için
uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık
belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınması"
konusu da değerlendirildi. 23 Ocak 2015

Google Play sayfasından indirerek
kullanabilirler. Yeni uygulama ile üyelerimiz Oda
haberleri ve duyurularını android telefon ve
tabletlerinden anında görebilecekler.

Odamız Online İşleme Geçti
Odamız, üyelerimizin web sitesi üzerinden
online işlem yapabilmesi amacıyla sistem
altyapısının hazırlıklarını tamamladı.
Gelecek taleplerle daha da geliştirilecek
uygulama üyelerimiz için büyük kolaylıklar
getiriyor.

Bilirkişilik Kurulu Toplandı

Toplantıya, şubemizi temsilen Yönetim Kurulu
üyemiz Berdan Dinçyürek katıldı. MİEK Üyesi
Nusret Suna, meslek içi eğitim çalışmalarını
özetleyen, kurulun amaçlarını ve hedeflerini
içeren bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda
şubelerin üyelerin ihtiyaç duyduğu konularda
seminer programlarını planlanması, eğitimler
için gerekli fiziki ve teknik altyapının
hazırlanması gibi konular ele alındı.
11 Nisan 2015

Sistemden yararlanabilmek için
üyelerimizin sadece
http://www.imo.org.tr/uyegiris.php
adresinden kullanıcı adı ve şifresi alması
yeterli olacak.
Üyelerimiz; İletişim, nüfus, eğitim bilgilerini,
Üye aidat ödentilerini, Aldığı ödül ve
cezaları, Meslek İçi Eğitim bilgilerini,
Merkez Yapı Denetim Komisyonluğu
Başkanlığı`nda bulunan Yapı Denetim
Sisteminde kayıtlı Şantiye Şefliği, Denetçi
ve Kontrol Elemanı bilgilerini, Bilirkişilik
kayıtlarını ve Kamulaştırma
Bilirkişilik/Yenileme Belgelerini, İTB Tescil
durumunu, SİM durumunu, Ruhsat
Bilgilerini, LPG Otogaz İstasyonu / Dolum
Tesisi Sorumlu Müdürlük kayıtlarını takip
edebileceklerdir.
Ayrıca: Aidat ödemeleri kredi kartı veya
banka kartı ile peşin veya taksitle 3D

güvenlikli olarak yapabilmekte, Oda belgeleri
elektronik imzalı olarak alınabilmekte, Statik
Proje ve Geoteknik Proje başvurusu
yapabilmekte, Proje belgeleri elektronik imzalı
alınabilmekte, Nüfus, iletişim ve eğitim bilgileri
güncellenebilmekte, Bilirkişilik raporları
kaydedilebilmekte, Üye nakil başvurusu
yapılabilmektedir.
Üyelerimiz kullanıcı adı ve şifrelerini
http://www.imo.org.tr/uyegiris.php adresi
üzerinden bilgilerini girerek cep telefonlarına
gelecek mesajla
edinebilirler.
Üyelerimizin sisteme
ilk girişlerinde
şifrelerini
değiştirmeleri
ve güvenlik
açısından
küçük harf,
büyük harf ve
rakamlardan
oluşan bir
şifre oluşturmaları
önerilir.
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İMO Yönetim Kurulu'nun Suruç'taki bombalı saldırıyla ilgili açıklaması 20.07.2015

Suruç katliamının sorumlularını
ülkemiz çok iyi tanıyor.

17 Ağustos Yaklaşırken;

Sözün bittiği noktadayız. Aslında
Türkiye`nin, Suriye`deki iç savaşa dolaylıdolaysız dahil olduğu günden bu yana,
başta Reyhanlı katliamı olmak üzere
yaşananlar sözün tükendiğine işaret
ediyordu ancak Suruç`ta bugün yapılan
bombalı saldırı şimdiye dek tanık
olduklarımızı kat be kat aşan bir vahşetle
karşı karşıya olduğumuzu açığa çıkarttı.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin
üzerinden 16 yıl geçti. Yetkililer ve
mühendisler olarak, geriye dönüp
baktığımızda bilanço çıkarma şansımızın
olduğunu ve toplumsal hayatımızın deprem
gerçeğini gözeten bir noktadan düzenlenip
düzenlenmediğini değerlendirebilecek
düzeyde bulunduğumuzu biliyoruz.

Eğer bir ülkede, son derece barışçı ve
insani amaçla Suruç`ta bir araya gelen
üniversite öğrencilerinin üzerine bomba
atılıyor ve ilk belirlemelere göre 30 gencin
ölümüne ve 100`e yakın gencin
yaralanmasına yol açılıyorsa, bu ülkenin
siyasal, toplumsal hayatında köklü
değişikliklerin zamanı geçiyor demektir.
Başka bir söze hacet var mı, bilemiyoruz.
Öldürülen gençlerin ailelerinin acısını
dindirmenin bir yolu var mı, bu konuda fikir
dahi yürütemiyoruz.
Bildiğimiz tek bir şey bulunuyor: Reyhanlı
katliamı nasıl ki Türkiye`yi Suriye iç
savaşına dahil etmenin bir adımıysa, Suruç
katliamı ise savaş çığırtkanı karanlık
odakların Suriye savaşına girmek
konusunda kararlılığını göstermektedir.
Ne baş sağlığı ve sabır dilemek ne de
insanları sükûnete davet etmek,
duygularımızı açıklamaya kafi gelmeyeceği
gibi, ülkemizin içinde bulunduğu kaotik
ortamı gölgelemeyecektir.
Sorumlular bellidir, katliamın sorumlularını
tanıyoruz. Suriye`deki cihatçı katillere, İŞİD
canilerine kol kanat gerenler, Suriye`ye
girmek için fırsat yaratmak isteyenler, hatta
bunun için gayri nizami plan yapanlar
sorumludur ve sorumluların hesap vermesi,
içinde bulunduğumuz kaotik ortamından
çıkmak için tek yoldur.
Türkiye ya sorumluları yargılayacak ya da
Ortadoğu bataklığına teslim olacaktır.
Tercih, kamuoyunun önündedir. Kitlesel
bombalamalar Ortadoğu ülkelerinin
neredeyse kaderidir; Türkiye`nin, Reyhanlı
ve Suruç katliamlarıyla, tipik Ortadoğu ülkesi
olduğu tescillenmek istenmektedir. Türkiye
ya bir Ortadoğu ülkesi haline gelecek ya da
demokratik, barışçı, uygar bir toplum
olacaktır. Bir tercihle karşı karşıya
olduğumuz bilinmelidir.
Yüzlerce gencin olduğu bir ortamda bomba
patlatmak, ülkemizi savaşa sokmak
isteyenlerin açıktan provokasyonudur.
İnşaat mühendisleri, bir yandan barışa ve
insan hayatına sahip çıkarken, diğer yandan
savaş çığırtkanlarına dur demektedir.
İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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Bu analizi sorular vasıtasıyla yapabiliriz.
Her bir soru geride bıraktığımız 16 yılda
yapılanları, eksik bırakılanları, yanlışları
ortaya çıkaracaktır. Sorularımızın aynı
zamanda yanıtları ve çözüm önerilerini ve
ne yapılması gerektiğini açığa çıkartacak
önemde olduğu bilinmelidir. Sorularımız,
hastalığın teşhis edilmesini sağlayacak ve
tedavinin nasıl olması gerektiğinin
emarelerini taşıyacaktır.
Temel sorularımızı şöyle sıralayabiliriz;
Türkiye, bu dramatik ve acı olaydan
yeterince ders aldı mı? Bir doğa olayı olan
depremin doğal afet haline dönüşmesinin
önüne geçebildi mi? Güvenli ve nitelikli
konut üretimini sağlayabildi mi? Yapı
denetim sisteminin eksiklikleri giderildi mi?
Hasarlı yapılarda güçlendirme
çalışmalarında önemli bir mesafe kat
edebildi mi? Ülkemizdeki yapı stokunun
tespiti yapıldı mı? Bu yapıların ne kadarı
depreme dayanıklı olduğu belirlenebildi mi?
16 yıldır toplumsal eğitim sağlandı mı?
Toplumsal hassasiyet geliştirilebildi mi?
Toplumsal hayat deprem tehlikesine karşı
düzenlenebildi mi? Afet ve kurtarma
konusu sorun olmaktan çıktı mı? Kamu
kurum ve kuruluşları ve kamu personeli
deprem anında ve sonrasında müdahale
için eğitildi mi? Deprem mevzuatı ihtiyacı
giderecek şekilde değiştirildi mi? Başta
yapı sektörü olmak üzere bu alanda
faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların
yetkinleştirilmesi noktasında neler yapıldı?
Bu soruların tamamına olumlu yanıt
vermemiz ne yazık ki mümkün değil. O
halde Türkiye deprem panoramasına bir
kez daha göz atmakta fayda
bulunmaktadır.
Türkiye bir deprem ülkesidir. Topraklarının
yüzde 96'sı değişik düzeylerde deprem
tehlikesi altında bulunmaktadır. Nüfusunun
neredeyse yüzde 98'i deprem kuşağı
üzerindeki bölgelerinde yaşamaktadır.
Ayrıca, barajlarımızın yüzde 95'i ve enerji
santrallerimizin yüzde 50'si deprem
bölgeleri içinde yer almaktadır.
Ülkemizde,1903 yılından bugüne 26 büyük
deprem meydana gelmiş ve resmi
rakamlara göre bu depremlerde 100 bine
yakın insanımız hayatını kaybetmiştir. 1999

Abdullah BAKIR
İnşaat Mühendisi
Körfez depremi gerek can kaybı, gerek toplum
üzerinde yarattığı psikolojik travma, gerek
ekonomide yarattığı tahribat nedeniyle büyük bir
trajedi olarak ülke tarihinde yer almıştır.
1999 depreminin bir başka somut sonucu ise,
deprem gerçeğinin boyutlarını hatırlatmış
olmasıdır. 1999 depremi ülkeye açıktan mesaj
vermiş ve eğer deprem tehlikesi görülmez ve
gerekli önlemler alınmazsa daha büyük
felaketlerin kapıda olduğu ifade edilmiştir!
Bugün yine, yapı stokumuz sorunludur. Ne
yazık ki ülkemizde ayrıntılı yapı envanteri
yoktur, ancak 1999 Marmara ve 2011 Van
depremlerinde yapı stokumuzun iyi bir sınav
vermediği açıktır. TÜİK verilerine göre
ülkemizdeki konutların yüzde 40'ı kaçak ya da
ruhsatsızdır; yapı kullanma izin belgesi baz
alınırsa bu oran yüzde 67'e çıkmaktadır. 19
milyon civarında olduğu tahmin edilen bina
stokunun yüzde 10'unun yenilenmesi, yüzde
30'unun onarılması, depreme karşı
güçlendirilmesi gerekmektedir ki, bu, konutların
yüzde 40'ı oturulamaz durumdadır.
Depremle, doğayla pazarlık yapmak hiçbir
bilimsel ölçütle açıklanamaz. Okullarımızın,
öğrenci yurtlarımızın, kreşlerimizin ve diğer
kamu binalarımızın durumu da işler acısıdır.
Ancak siyasi iktidar deprem önlemleri adı
altında kentsel dönüşüm projeleri konusuna
yoğunlaşmakta, bunun da nasıl yapılacağının
sorunlu, ilgili yönetmelik değişikliklerinin ise
belirsizliklerle dolu olduğunu kaygıyla
izlemekteyiz.
Biz mühendisler, 17 Ağustos Körfez depreminin
yıldönümü yaklaşırken bir kez daha merkezi
idareye, yerel yöneticilere ve ilgili kuruluşlara
seslenmekteyiz:
Deprem tehlikesini ileri sürerek kentsel
dönüşüm projelerini rantsal projeye
dönüştürmeyi düşünmeyin, insanlarımızın haklı
kaygılarından rant elde etmeye kalkışmayın.
Toplumsal hayatı deprem tehlikesine karşı
bilimsel veriler eşliğinde sağlıklı, nitelikli ve
insan odaklı bir biçimde birlikte düzenleyelim.
Nitelikli yapı üretiminin gerçekleşmesi için
gerekli önlemleri beraber alalım. Yapı denetim
sisteminin eksikliklerini düzeltelim. İnsanımızın
yaşam alanı içinde olacağı hiçbir yapıyı
denetimden muaf tutmayalım. Yapı üretim
sürecinde tercihimizi kentsel ranttan yana değil,
insandan ve bilimden yana kullanalım.
Deprem tehlikesini ranta heba etmeyelim;
nitelikli konut üretimini hepimizin temel hedefi
olsun.
Eğer bunları başaramazsak, ileride
yaşanabilecek başka, büyük bir felaketin
sorumluluğundan hiç birimizin kurtulması
mümkün olmayacaktır.
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İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında
Geotekniğin Önemi
[Gizem MISIR*, Baki BAĞRIAÇIK*, Firdevs UYSAL*, Buse EMİRLER*, Mustafa TOLUN*]
Tüm mühendislik yapıları zemin ile etkileşim
içindedir. Yapının gerek zemin üzerinde
gerekse zemin içerisinde inşa edilmesiyle
oluşan bu etkileşimin, inşaat mühendisleri
tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi
gerekmektedir. Zemini yapı ile beraber
değerlendirmek, yapıyı kendi içinde ve
zeminde herhangi bir soruna yol açmayacak
şekilde uygun temellere oturtmak, bu tespitlerle
ilgili her türlü analiz ve uygulamayı yapmak bu
alanda uzmanlaşmış geoteknik mühendisinin
görevidir. Ayrıca, Geoteknik Mühendisliği
yeraltı koşullarını belirlemede, zemin
davranışını tahmin etmede ve bu davranışı
uygun bir şekilde tasarlamada en önemli rolü
oynamaktadır.
Geoteknik Mühendisliği'nin başlıca çalışma
alanları;
§ Her tür yapı için temel zemininin güvenle
taşıyabileceği yükün (zemin emin taşıma
gücünün) belirlenmesi,
§ Yapı temellerinin uygulanan yükler altında
yapabilecekleri oturmaların belirlenmesi,
§ Yapılarda taşıma gücü ve oturma koşullarına
göre uygun temel tipinin seçilmesi ve
boyutlandırılması,
§ Dayanma yapılarının projelendirilmesi,
§ Dolgu barajların tasarımında ve inşasında
kullanılabilecek uygun zemin türlerini
belirleyerek, dolgunun uygun şekilde teşkil
edilmesinin sağlanması,
§ Dolgu barajların boyutlarının ve şev açılarının
belirlenmesi,
§ Köprü ayaklarının temel tasarımının
yapılması,
§ Şevlerin stabilitesinin hesap edilmesi,
§ Ulaşım yapılarının temel tabakalarında
kullanılacak olan zemin sınıfının belirlenmesi,
kompaksiyon çalışmalarının yürütülmesi ve
kontrol edilmesi,
§ Tünel güzergâhlarının planlanması ve uygun
delme yöntemlerinin belirlenmesi,
§ Derin kazıların projelendirilmesi ve
uygulanması,
§ Uygun zemin iyileştirme yöntemlerinin
belirlenmesi,
§ Deprem yükleri gibi dinamik yükler etkisindeki
temel zemininin göçmeye karşı tasarımının
yapılması.
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Ayrıca, yoğun deprem hareketlerinin
yaşandığı ve yaşanacağı ülkemizde ilave dış
yüklerin yapıları etkilediği durumların da
Geoteknik açıdan göz önüne alınması
gerekmektedir. Bu sebeple bir depremin nasıl
oluştuğundan ve zemin özelliklerinin deprem
sonucu meydana gelen sismik dalgaları nasıl
etkilediğinden kısaca bahsetmek gerekirse;
deprem anında sismik dalgalar, deprem
kaynağından suya atılan bir taşın oluşturduğu
dalgaların ötelenmesi gibi uzaklaşır ve
yerkabuğunda süratle yayılır. Bu dalgalar
yeryüzüne ulaştığında birkaç saniyeden
dakikalara değişen bir süre boyunca sarsıntı
meydana getirir. Sismik dalgaların deprem
kaynağından yeryüzüne gelişinde katettiği
yolun çok önemli bir kısmı kaya içinde olsa da,
yolun nihai kısmı zemin içinde katedilmekte ve
zemin karakteristikleri de zeminin yüzeyindeki
sarsıntının niteliğini önemli ölçüde
etkilemektedir. Zeminler karakteristik
özelliklerinden dolayı, bazı frekanslardaki
sismik dalgaları sönümleme hareketi ile
filtrelerken, bazı frekanslardakinin genliğini
büyüterek, zemin büyütmesi denilen ve üst
yapılara ciddi zararlar veren taşıma gücü
azalmalarına, hatta yok olmalara (sıvılaşmaya)
sebep olmaktadır. Bu nedenle, ilgili zemin
üzerine herhangi bir üst yapı inşa edilmeden
önce, üst yapının temelini oluşturan zeminin
detaylı bir incelenmesinin Geoteknik
Mühendisleri tarafından yapılması
gerekmektedir.

Zemin Oturmasına Bir Örnek, Pisa Kulesi
Geoteknik Mühendisliği'nin uygulama
alanları o kadar önemlidir ki; en sıradan kabul
edilen ve genellikle mühendislik desteği
alınmadan uygulanan yapı temel kazılarının
geri dolgularında dahi Geoteknik
Mühendisleri'nin çok ciddi anlamda konunun
içerisinde olması gerekir. Yapıların
tretuvarlarının üzerine oturtulduğu bu geri
dolgular, vasıfsız malzemelerle ve
kompaksiyon tekniği uygulanmadan yapıldığı
için ciddi anlamda oturmakta ve görüntü olarak
insanları rahatsız etmektedir. Asıl sorun; bu
dolguların oturmasıyla binaya doğru yüzeysel
suların toplanması ve bu suların gerek perde,
kolon gerekse temel taşıyıcı elemanlarına ciddi
zararlar vermesidir. Bu güncel konu,
kompaksiyona önem vermeden yapılan
dolgular ile yalıtım ve drenaj önlemlerinin
alınmadığı tüm yapılarda yapı güvenliğini tehdit
eden ciddi taşıyıcı sistem hasarlarına neden
olmaktadır. Bu sebeple, yalıtım ve drenaj
konuları Geoteknik Mühendisi'nin kontrolünde
yapılmalıdır.

6

Sonuç olarak; zemin araştırmalarına
gereken önemin verilmemesi, maliyetinden
dolayı ihmal edilmesi ya da müteahhit ve yapı
sahiplerinin bu konuda yeterli hassasiyete
sahip olmaması nedenleriyle çoğu mühendislik
yapılarında, zorunlu olması gerektiğine
inandığımız detaylı ve konunun uzmanı
Geoteknikçiler'in gözetiminde yapılması
gereken geoteknik incelemenin göz ardı
edildiği aşikardır Ayrıca, yapının zeminden
bağımsız olarak çalıştığı düşünülmekte, yapızemin etkileşimi dikkate alınmamaktadır. Bu
nedenlerle yapılarda çoğunlukla kaba inşaat
aşamasındayken problemler ortaya çıkmakta
ve bu aşamadan sonra alınacak önlemler, çok
maliyetli ya da imkansız olmanın yanı sıra, kişi
ve kuruluşlar için can sıkıcı bir durumu
meydana getirerek, bina ve firmaya karşı
güven sorunu yaşanmasına da yol açmaktadır.
Bu sebeple, bir binanın statik projesi
hazırlanırken; sadece zemin emniyet
gerilmesine bakılmamalı, zemin koşulları
dikkate alınarak temel sisteminin kısa ve uzun
süreli davranışı, drenaj ve yalıtım önlemleri ile
zeminden gelecek su hareketlerine karşı temel
yapısının ve diğer bina taşıyıcı elemanlarının
korunması, yapı-zemin etkileşimi ve temel
zemininin dinamik davranışı göz önüne
alınmalıdır.
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Oğuz Atay'ın Teknik Güç'te Yayınlanan Yazısı
Oğuz Atay'ın 1 Ekim 1972 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Yayını olan
Teknik Güç için kaleme aldığı yazıyı, bir mühendisin Türkiye Romancılığına yaptığı
büyük katkıları hatırlatmak amacıyla yeniden yayınlıyoruz.

Yine Mühendis Olmak İsterdim
1934 yılında İnebolu'da doğmuşum. Beş
yaşında Ankara'ya geldim. Bugün
arsasında bir iş hanı yükselen Devrim
İlkokulunu bitirdim. İlkokulun son
sınıflarında Reşat Nuri'nin “Çalıkuşu”
romanını okudum. Lisede çalışkan bir
öğrenci olduğum ve fen derslerinde yüksek
notlar aldığım için, teknik üniversiteye ve
özellikle İnşaat Fakültesine girmekten
başka çarem yoktu. Ayrıca, lisede edebiyat
derslerinden de iyi olduğum için üniversite
yıllarında roman okumaktan
vazgeçemedim. Kısaca İnş. Yük. Müh.
olduktan sonra, mühendis olmamda büyük
yardım ve baskılarını gördüğüm rahmetli
babamı daha da sevindirmek için,
Mühendislik ve Mimarlık akademisinde
asistanlık görevi aldım. Bugün aynı yerde
öğretim görevlisiyim.

İkinci Romanımın Kahramanı “Özellikle”
Mühendis Değil
Karşılaştığım bütün güçlükleri göz önünde
tutmakla birlikte, bir roman daha
yazmaktan kendimi alamadım. “Tehlikeli
Oyunlar” sanıyorum 1973'ün ilk aylarında
yayımlanacak. Gene oldukça uzun ve gene
tutunamayanların maceralarıyla ilgili. Yalnız
romanın kahramanı bir mühendis değil.
(Dedikodulara son vermek için bu noktaya
özellikle dikkat ettim.) Bu günlerde ayrıca
hikayeler yazmaya başladım. (Biri
yayımlandı.) Çalışmalarımı sürdürmek
istiyorum.

İki Kitabım Var: Biri Topoğrafya, Biri
Tutunamayanlar
Yazdığım ilk kitabın adı “Topoğrafya”dır.
Sonra “Tutunamayanlar” romanını
yazdım.Edebiyatçılar vitrinlerde ilk kitabımı
gördükleri zaman çok gülüyorlar;
akademideki bazı hocalar da roman
yazdığımı duyunca acıma duygularını
(buna biraz istihza da karışıyor)
gizleyemiyorlar. “Tutunamayanlar”ı 1968'de
yazmaya başladım ve bir yılda bitirdim.
Romanın başlıca kahramanları nedense
mühendistir, hem de inşaat mühendisi. Ve
nedense, mühendis oldukları halde
tutunamamışlardır. Kitabı 1969'da birçok
bölümünü değiştirerek, çıkararak ya da
yeni bölümler ekleyerek baştan yazdım.
1970 TRT yarışmasına gönderdim ve
başarı ödülü aldım. Bugün, romanın
kahramanlarından ayrılarak, tutunmaya
başladığımı söyleyenler var. Oysa, kitabımı
bastırmak için, bir yıl kadar, teksir olarak
500 sayfaya yakın ağır bir kütleyi (Kitap
olarak 663 sayfa) Babıali yokuşunda
dolaştırdım durdum. “Tutunamayanlar”ı
yayımlamakla inşaat mühendisleri
topluluğuna ne gibi bir hizmette
bulunduğumu bilemiyorum; fakat
eleştirmenler topluluğunun başına oldukça
büyük bir dert açtığımı sanıyorum. Kitabı
iyi ya da kötü bulduklarını bilmiyorum; fakat
günlük bunca endişe içinde, sonuna kadar
okumanın zorluğunda birleştiklerini
sanıyorum. Kitabın alaycı bir dille yazıldığı
ve çok karamsar olduğu söyleniyor. Ben
sanıldığı kadar karamsar değilim; sayfaları
şöyle bir karıştıranların dedikodularına
kulak verilmeden okunursa, romanın
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hakkında başka türlü düşünüleceğine
güveniyorum. Okuyucunun, “Tutunamayanlar”ı,
başka romanlarımızdan oldukça farklı
bulacağını sanıyorum; fakat bu işten
anlayanların, romanı, ilk çalışmam olan
“Topoğrafya” ile karıştırmayacaklarına da
inanıyorum. Mühendis arkadaşlarımın çoğu, bir
roman olduğu halde ikinci kitabımı oldukça
ilgiyle karşıladılar. Her ne kadar birinci ciltteki
“Hayatın koordinatları” nazariyemin yalnız
mühendislerce anlaşılacağı ileri sürülüyorsa da
ben orta derecede bir lise matematiğiyle bunun
anlaşılacağına güveniyorum. Belki de orta
öğrenimdeki eğitim aksaklıkları ve yazarların
genellikle orta ikiden sonra matematikten ikmale
kalmaları gibi nedenlerin de bunda payı vardır.
Romanda ayrıca “insan” denilen ve ülkemizin
çeşitli güçlükleri yüzünden kendisine bir türlü
gerçek anlamıyla yaklaşamadığımız bir garip
yaratıkla da uğraşılmaktadır; onun hoyrat
ellerde bir kukla durumuna indirgenmesine karşı
çıkılmaktadır. “Tutunamayanlar”ın da garip
yaratıklar olmakla birlikte herkes kadar
saygıdeğer olduğuna inanıyorum. Personel
Kanununun güçlükleriyle savaşan
arkadaşlarımızın özellikle bu dönemde kitabın
kahramanlarına ilgi göstereceğini sanıyorum.
(Yan ödemelerin istenilen düzeye
getirilmesinden sonra durumun ne olacağını
bilemiyorum.)

Bilim Adamı Olmak İsterdim, Bir Bilim
Adamı Dostum Romancı Olmak İsterdim
Diyor
İlk gençlik yıllarımda roman yazmanın
dehşetli bir iş olduğunu düşünürdüm,

bugün sadece yorucu bir iş olduğunu
düşünüyorum. Ben belki de büyük bir bilim
adamı olmak isterdim. Büyük bir bilim adamı
olduğuna inandığım profesör bir arkadaşım da
romancı olmak isterdim diyor; anlaşamıyoruz.
Olduğundan başka türlü olmak isteyenlerin
ülkesinde yaşıyoruz herhalde. Bu durumun da
içinden çıkacağımıza güveniyorum. Bu konuda
şöyle düşünüyorum. Tutunamayanlar sayfa
213'te “Kaç yıl sonra başlayacağını henüz bilim
adamlarımızın kesinlikle tespit edemediği Tunç
devri halkımız için bir iş devri olacaktır. Herkes
istediği mesleği seçecektir. Ressam olmak
isteyenler reklamcı, yazar olmak isteyenler
hukukçu, hukukçu olmak isteyenler tezgahtar,
adam olmak isteyenler uşak ve dilediği gibi
yaşamak isteyenler rezil olmayacaklardır.”
Mühendis olduğuma da seviniyorum ayrıca.
Başka meslek seçemezdim herhalde.
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Torba Yasaya Karşı Etkinlikler
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu
adına 8 Ocak 2015 tarihinde, TMMOB
Yasası`ndaki değişiklikleri de içeren torba
yasaya karşı Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakıldı. 15
Ocak 2015 tarihinde "Ülkemize, halkımıza,
mesleğimize, örgütümüze sahip çıkıyoruz"
kampanyası çerçevesinde Adana`da İnönü
Parkı`nda toplanan TMMOB üyeleri
sloganlarla yasa taslağını protesto etti.
Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Hasan Emir Kavi, yaptığı açıklamada, AKP
İktidarının gündeme getirdiği son iki torba
yasa ile imar, yapılaşma, meslek alanları
ve çalışma hayatında önemli değişiklikler
getirdiğine dikkat çekti.
TMMOB bünyesindeki Odaların Adana
şube çalışanları ve yöneticilerini bir araya

getiren 22 Ocak 2015 tarihindeki toplantıda,
torba yasayla getirilmek istenen düzenlemeler,
TMMOB Yasası`nda yapılmak istenen
değişiklikler ve yürütülen mücadelenin
geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde
bulunuldu. Toplantının ardından, TMMOB üye
ve çalışanları Makina Mühendisleri Odası
önünden Gençlik Meydanı'na ellerinde
meşaleler ile yürüdü. Gençlik Meydanında
açıklama yapan Adana İKK Sekreteri Hasan
Emir Kavi, mühendislik mimarlık, planlama
hizmetlerinin kamusal ve nitelikli bir hizmet
olarak topluma ulaşmasını engellemeye çalışan
girişimlere karşı birlikte mücadele etme çağrısı
yaptı. TMMOB'ye bağlı odaların Adana şube
binalarına torba yasayı protesto eden pankartlar
asıldı. Eylemlilikler devam eden günlerde de
sürdürüldü.

Adana'da 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
KESK, DİSK, Türk-İş ve TMMOB'un
çağrısıyla İnönü Parkı ve Yaşar Kemal
Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce
kişi, iki ayrı koldan Ziyapaşa ve Atatürk
Caddesi üzerinden Uğur Mumcu
Meydanı'na yürüdü. Son yıllarda Adana'da
gerçekleştirilen en kalabalık ve en coşkulu
miting olarak kutlanan 1 Mayıs mitinginde,
TMMOB'ye bağlı odaların Adana
Şubelerinin üyeleri pankartlarıyla kortejdeki
yerlerini aldılar. Kortejler, yaklaşık 2
kilometre boyunca alkış ve sloganlarla,
çeşitli döviz ve pankart eşliğinde miting
alanına girdi. Alandaki konuşmaların
ardından İlkay Akkaya konseriyle miting
sona erdi. 1 Mayıs 2015

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Semineri
TMMOB'ye bağlı odaların Adana Şube
Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarına
yönelik olarak, Makina Mühendisleri Odası
Adana Şube salonunda “Toplumsal
Cinsiyet Eşitsizliği” konusunda seminer
düzenlendi. Konu üzerine yapılan
sunumun ardından salondakiler söz alarak
düşünce ve önerilerini dile getirdiler.
9 Mayıs 2015

Kent Sorunları Sempozyumu - 3

Özgecan İsyanımızdır,
Kararlıyız, Kadın Cinayetlerini Durduracağız!
TMMOB Yönetim Kurulu ve Kadın Çalışma
Grubu üyeleri, Özgecan Aslan'ın vahşice
öldürülmesini protesto ve aileye destek
amacıyla Mersin'e giderek TMMOB Adana
ve Mersin İl Koordinasyon Kurulları Kadın
Çalışma Gruplarının da katılımıyla Mersin
Forum Alanı'nda kadına yönelik şiddet ve
kadın cinayetlerine karşı bir basın
açıklaması yaptı. Basın açıklamasından
sonra Özgecan Aslan'ın ailesine taziye
ziyaretinde bulunuldu. 17.02.2015
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Danışma Komisyonu Başkanı Hüsamettin Esin
ise “Geçmişten Geleceğe Büyükşehirden
Bütünşehire Adana Altyapı Sorunları” bildirisiyle
ilk gün oturumlarında yer aldı.
22-23 Mayıs 2015

TMMOB 4. Kadın Kurultayı Adana Yerel Çalıştayı Yapıldı

Adana Kent Forumu
Adana İl Koordinasyon Kurulu, 3. Kent
Sorunları Sempozyumu'nun ön hazırlığı
kapsamında oluşturan 'Adana Kent
Forumu' düzenledi. Seyhan Otel'inde
gerçekleşen forumda Akademik meslek
odaları, emek örgütlerinin temsilcileri,

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu
tarafından Adana Kent Sorunları
Sempozyumunun bu yıl üçüncüsü
düzenlendi. 9 oturumda 36 bildirinin
sunulduğu sempozyum başlangıcında
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, Adana
İKK Sekreteri Hasan Emir Kavi ve Seyhan
Belediye Başkanı Zeydan Karalar birer
konuşma yaptı. Şube Yönetim Kurulu
Üyemiz Hıdır Çak “Türkiye ve Adana'da
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Bakış,
Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Süreci”
başlıklı bildirisiyle, Şubemiz Teknik

muhtarlar, TMMOB'ye bağlı odaların şube
başkanları, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine
görüş alışverişinde bulundular. Şube
Başkanımız Nazım Biçer de forumda konuyla
ilgili görüşlerini paylaştığı bir konuşma yaptı. 21
Şubat 2015

Şube salonumuzda gerçekleştirilen
Çalıştayda, TMMOB'de kadın politikalarının
belirlenmesi, kadın örgütlenme modelinin
oluşturulması ve örgütlülüğünün
güçlendirilmesi doğrultusunda görüşmeler
yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından,
siyasette, eğitimde çalışma yaşamında
cinsiyetçilik ve TMMOB'de Kadın
örgütlenmesi sunumları gerçekleştirildi.
Eğitimde Cinsiyetçilik sunumunu üyemiz
Dilay Aydoğan gerçekleştirdi. TMMOB'de
kadın örgütlülüğünün nasıl artırabileceği
konusunda verilen önergelerin oybirliği ile
kabul edilmesinin ardından serbest kürsü

bölümünde söz alan üyelerin görüş ve önerileri
ile Çalıştay başarılı bir şekilde son buldu.
30 Mayıs 2015
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TMMOB 1. Kadın Sempozyumu
TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir
plancısı kadınlar ilk kez düzenlenen
TMMOB 1. Kadın Sempozyumu'nda bir
araya gelerek toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunu tartıştılar. TMMOB Kadın
Çalışma Grubu tarafından TMMOB
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal
Tesisinde düzenlenen sempozyumda üç

oturumda, beş konuşmacı toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda bildiri sundu. TMMOB`li
kadınlar Birlik içinde ve Türkiye genelinde nasıl
bir örgütlenme modeli oluşturmaları gerektiği ve
eşitlik karşıtı politikalarla nasıl mücadele
edecekleri üzerine görüş alışverişinde
bulundular. 17 Ocak 2015

40 Kentten Ortak Ses:
“İş Cinayetlerini ve İşçi Katliamlarını Durduralım!”
İş cinayetlerine karşı duyarlılığı artırmak
için TMMOB tarafından 2013 yılından
itibaren 1992 Zonguldak Kozlu maden
faciasının yıldönümü olan 3 Mart`ta
düzenlenmeye başlanan "İş Cinayetlerine
Karşı Mücadele Günü" bu yıl DİSK, KESK
ve TTB`nin de katılımıyla 40 kentte basın
açıklamaları ve eylemlerle gerçekleştirildi.
3 Mart 2015

“İç Güvenlik” paketine tepkiler

Torba Yasaya Karşı TMMOB Eylemde
TMMOB Yasası`ndaki değişiklikleri de
içeren torba yasalara karşı mücadeleyi her
perşembe sokaklara çıkarak büyüten
TMMOB Örgütlülüğü, kent meydanlarında
yapılan kitlesel basın açıklamaları ve halkı
bilgilendirmeye yönelik bildiri dağıtımı ile
mücadelesini sürdürdü. 30`a yakın kentte

gerçekleştirilen eylemlerde, "Ülkemizin talanına,
halkımızın soyulmasına, mesleklerimizin
niteliksizleştirilmesine, haklarımızın gasp
edilmesine, odalarımızın işlevsizleştirilmesine
izin vermeyeceğiz!" başlıklı basın açıklaması
okunduktan sonra oda, şube çalışanları ve
yöneticiler hazırlanan bildirileri dağıttı.

TBMM'de görüşmeleri süren “İç Güvenlik”
yasa tasarısına karşı binlerce kişi
Türkiye'nin çeşitli kentlerinde sokağa
çıkarak, “daha fazla özgürlük ve
demokrasi” için eylemler düzenledi. DİSK,
KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla bir
araya gelen emek ve demokrasi güçleri “İç
Güvenlik” yasa tasarısına karşı güçlerini
birleştirerek ortak basın açıklamaları ve
yürüyüşlerle tasarıyı protesto etti. 28 Şubat
2015

TMMOB 43. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplandı

TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu Ankara'da Toplandı
TMMOB Yasası`nda değişiklik öngören
torba yasaya karşı Türkiye`nin dört bir
yanından yürüyüş başlatan binlerce
mühendis, mimar ve şehir plancısı, 14
Şubat 2015 Cumartesi günü TMMOB
Olağanüstü Genel Kurulunda bir araya
geldi. İMO Teoman Öztürk Konferans
Salonu`nda gerçekleştirilen Genel Kurul`da
direniş ve mücadelenin büyütülmesi
vurgusu öne çıktı. Açılış konuşmalarının

32

ardından yaklaşık 3 bin TMMOB üyesi, İMO
binası önünden Güvenpark`a yürüdü ve burada
Genel Kurul Sonuç Bildirisi`ni kamuoyuna
açıkladı. Yürüyüş boyunca polis, çeşitli
noktalarda korteji durdurdu ve yürüyüşü
engellemek istedi. TMMOB üyeleri, polisin tüm
engellemelerine rağmen alkış ve sloganlarla
Güvenpark`a ulaştı ve sonuç bildirisini
kamuoyuyla paylaştı. 14.02.2015

TMMOB 43. Dönem 2. Danışma Kurulu,
"Torba Yasa, TMMOB çalışmaları ve
ülkemizde yaşanan sürecin
değerlendirilmesi" gündemiyle Teoman
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde
toplandı. Şubelerimizden çok sayıda
Danışma Kurulu üyesinin hazır bulunduğu
Kurul`un açılış konuşmasını TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı
yaptı. Mehmet Soğancı`nın ardından söz
alan Danışma Kurulu üyeleri, bölgelerinde
yaptıkları mesleki faaliyetler, karşı karşıya
kaldıkları sorunlarla ilgili bilgi verdiler ve
ülke gündemi ile ilgili görüşlerini paylaştılar.
14 Mart 2015

Binler Soma İçin Buluştu
Manisa'nın Soma ilçesinde, 301
madencinin hayatını kaybettiği maden
faciasının birinci yılında DİSK, KESK,
TMMOB ve TTB, iş cinayetlerine, taşeron
köleliğine ve sefalet ücretine karşı yaşamı
savunmak için yürüdü. DİSK, KESK,
TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla Soma'da 16
Mayıs 2015 Cumartesi günü düzenlenen
yürüyüş ve mitinge işçi, memur, esnaf
binlerce kişi katıldı. Kortej yaklaşık 1,5
saatlik yürüyüşün ardından, mitingin

yapılacağı Cengiz Topel Meydanı'na ulaştı.
'Soma'nın hesabı sorulacak', 'Soma'yı unutma
unutturma', 'Taşeron sistemine hayır', 'Soma'nın
ateşi, AKP'yi yakacak' sloganları atılan mitingde
DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı
Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi Başkanı
Beyazıt İlhan birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Soma Çocuk ve
Madenci Korosu mini bir konser verdi.
16 Mayıs 2015
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genç-İMO 8. Öğrenci Meclisi Antalya`da Gerçekleştirildi
genç-İMO, üniversitelerden gelen yüzlerce
temsilciyle 14-15 Mart 2015 tarihlerinde 8.
Öğrenci Meclisi`ni topladı. Antalya`da
yapılan Öğrenci Meclisi`ne 78
üniversiteden genç-İMO üyesi 244 sınıf ve
üniversite temsilcisi katıldı. Öğrenci
Meclisi`ne coşku ve gençlerin enerjisi
hâkimdi. Öğrenci Meclisi`nin yapıldığı
salona "Müşteri Değil Öğrenciyiz", "Torba
Yasaya Karşı Tuğlalarımızı Dayanışmayla
Örüyoruz "dövizleri asıldı. Çukurova
Üniversitesi temsilcimiz Bulut Arslan
toplantının Divan Başkanlığı görevini
yürüttü. Meclis gündeminde genç-İMO
örgütlenmesi, YÖK-üniversiteler ve
mühendislik eğitimi, işçi sağlığı ve iş
güvenliği, kent çevre ve ekoloji, son olarak

da TMMOB Torba Yasası ve demokrasi konuları
işlendi. Her konu başlığında 7. Dönem Öğrenci
Konseyinden üyeler sunumlarını yaptıktan
sonra, serbest kürsüde katılımcılar kendi
fikirlerini ve çözüm yollarını ifade ettiler. Meclis
sonunda genç-İMO 8. Dönem Öğrenci Konseyi
asıl ve yedek üyeleri seçimi yapıldı.
14-15.03.2015

genç-İMO Yedigöze Barajı Teknik Gezisi
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Seyhan
Nehri üzerinde bulunan Yedigöze Barajına
yapılan teknik gezide, Çukurova
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri,
Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Sami Aköz’ün
rehberliğinde baraj inşaatı çalışmalarını
incelediler ve çalışmalarla ilgili detaylı bilgi
aldılar. 09.04.2014

BTÜ İnşaat Mühendisliği Öğrencileri, İMO Adana Şube'de
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri,
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz ve gençİMO üyeleriyle buluştu. Şubemizde
gerçekleştirilen toplantıda öğrencilere İMO
çalışmaları ve mesleki tavsiyeler aktarıldı.
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Berdan
Dinçyürek açılış konuşmasında, geleceğin
inşaat mühendislerini ağırlamanın
memnuniyetini dile getirdi. BTÜ İnşaat
Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.
İbrahim Halil Gerek'in konuşmasının
ardından Çukurova Üniversitesi genç-İMO
üyeleri Bulut Arslan ve Mazlum Sevincek
Adana BTÜ öğrencilerine genç-İMO'nun
sürdürdüğü çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Şube Üyemiz Hakan Özbebek'in “Genç
İnşaat Mühendislerine Tavsiyeler” konulu

anlatımının ardından BTÜ öğrencilerine
mesleğin simgesi baret verildi. Toplantı
kokteylle sona erdi. 22.04.2015

genç-İMO Konut İnşaatı Teknik Gezisi
Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah
Ayaydın'ın çalıştığı konut inşaatı
şantiyesine genç-İMO üyeleri için teknik
gezi düzenlendi. Teknik geziye katılan
Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Bölümü öğrencileri, şantiyede yürütülen
çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunurken aynı
zamanda Abdullah Ayaydın'ın teknik bilgilerle iş
sağlığı ve işçi güvenliği konularındaki anlatımını
dinlediler. 28.04.2015

Çukurova Mühendislik Günleri YAPI-2015
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Kulübü ve genç-İMO tarafından düzenlenen
“Çukurova Mühendislik Günleri 2015 YAPI”
etkinliği İ. Akif Kansu Salonu'nda
gerçekleştirildi. Mühendislik mesleğinde
tecrübeli öğretim üyeleri ve uygulayıcıların
konuşmacı olarak yer aldığı, iki gün süren
etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Mühendislik Mimarlık Kulübü'nden Bulut
Arslan, Çukurova Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail
Hakkı Çağatay ve İMO Adana Şube Başkanı
Nazım Biçer tarafından yapılan açılış
konuşmalarının ardından “Değişirken
Değişmeyen İnşaat Mühendisliği” başlığını
taşıyan ilk sunumu, ODTÜ Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tuğrul Tankut gerçekleştirdi.
“Toplumcu Mühendislik” başlıklı ikinci
oturumda ise TMMOB Başkanı Mehmet
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Soğancı, İMO Onur Kurulu Üyesi Abdullah Bakır,
Şube Başkanımız Nazım Biçer yer aldı. Birinci
gün programı, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı
ve TYÇD Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdil'in
“Sürdürebilirlik” ve “Çelik Yapılarda Uygulamalar
ve Proje Aşamaları” sunumları, ardından HILTI
Mühendislik Biriminin “Yapı Malzemesi ve
Teknolojileri” sunumuyla tamamlandı. İkinci gün
sabah oturumlarında “Sözleşme Yönetimi”
sunumu ve “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” oturumu
gerçekleştirildi. Oturumlara verilen aranın
ardından Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Duygu
Argunşah ve İMO Kadın Komisyonu üyesi Gülru
Yıldız'ın konuşmacı olarak yer aldığı
“Mühendislikte Kadın” oturumu gerçekleştirildi.
İkinci gün, “Kıyı Mühendisliği” ve “Yapı
Malzemeleri ve Teknolojileri” sunumları ile
tamamlandı. 16-17.04.2015

genç-İMO Sorgun Barajı Teknik Gezisi
Çukurova Üniversitesi genç-İMO üyesi
öğrencileri için Mersin ilinde inşaat
çalışmaları sürdürülen Sorgun Baraj
İnşaatına teknik gezi düzenlendi.

Öğrenciler, şantiye yetkililerinden baraj
çalışmalarıyla ilgili teknik bilgiler aldılar, çalışma
alanını gezerek incelemelerde bulundular.
10.05.2015
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Referans Belgesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Referans Belgesi Yönetmeliği,
9 Şubat 2015 tarihli, 29262 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.
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Serbest Çalışan Mühendis, Mimarların da Belediyelerden
“İşyeri Açma Ruhsatı” Almasına Gerek Kalmadı 24.04.2015
23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa
şeklindeki “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 78. maddesinin (ı) bendi ile, tıpkı avukatlar, mali
müşavirler ve noterler gibi serbest çalışan mühendis ve mimarların da belediyelerden “işyeri
açma ruhsatı” almasına gerek kalmadı.
“MADDE 78- 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ı) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca
mühendis ve mimar meslek mensuplarınca açılan bürolara,”
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SİM Yönetmeliği`nde Değişiklik
SİM Yönetmeliğinde Oda tarafından yapılan değişiklikler Resmi Gazete`de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. SİM Yönetmeliğinin 14.ve 15. maddelerinde değişiklik yapıldı.
Şubelerimize yapılacak SİM ve İTB başvurularında bu değişiklikler doğrultusunda işlem
yapılması gerekmektedir.

Not: Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi www.resmigazete.gov.tr adresinden temin edilebilir

İMO Ana Yönetmeliğinde Değişiklik
Odamızın 44. Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen İMO Ana Yönetmeliğinin 66. maddesinde
yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayımladığı Tebliğ ile Mesleki Yeterlilik Belgesi
zorunluluğu getirilen mesleklerin listesini yayınladı.
25 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanan Tebliğ, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde
çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen işleri kapsıyor. Tebliğde,
betonarme demirciliğinden çelik kaynakçılığına, ahşap kalıpçılığından alçı-sıva uygulayıcılığına
kadar inşaat sektöründe çalışan pek çok iş, bu çerçevede değerlendiriliyor.
Yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girecek olan Tebliğe göre, listede yer alan
meslekleri icra edenler için Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirildi.
Yayımlandığı tarihi takiben 12 ay içerisinde belge alamayanlar işyerlerinde çalıştırılmayacak. İş
müfettişleri aracılığıyla işyerlerini denetleyecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından, belgesiz çalışmaya izin verilmeyecek.
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Yürürlüğe giriş tarihi: 01.07.2015

Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden
Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ
.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ
İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; yapılan işin niteliği veya iş yeri alanının çevresel özelliklerinden dolayı
imalatların dış cephede yapılmasının zaruri ve çalışanların yüksekten düşme riskinin olduğu bina
inşaatlarının dış cephelerinde gerçekleştirilen; duvar, sıva, ısı-ses-su yalıtımı, kaplama, boya, montaj
işleri, restorasyon, yıkım-söküm ve benzeri yapım işleri ile onarım ve güçlendirme işleri için kullanılan
ahşap ile ön yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerinin detay
çizimlerinin yapılması ile ruhsat eki statik projeler dâhilinde idareye sunulmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapı ruhsatına tabi bina
inşaatlarındaki dış cephe iş iskelelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; İmar Kanununun 22 nci maddesi, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi,
2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57
nci maddesi ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Plansız Alanlar İmar
Yönetmeliğinin 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Genel esaslar
MADDE 3 (1) Ruhsata tabi yapılarda ve işlerde; bina inşaatlarının dış cephelerinde kullanılacak
ahşap ve ön yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerinin;
performans ve tasarım gerekleri hesapları ile yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan yapısal
düzenlemelere ve bağlantı noktalarına dair detay çizimler, ilgili proje müellifince yapılır. Dış cephe iş
iskelesine ait hesap ve detay çizimler yapı sahibi veya kanuni vekillerince yapı ruhsatiyesi almak için
sunulan müracaat dilekçesi ekindeki ruhsat eki statik proje dâhilinde ilgili idareye teslim edilir.
(2) Projelendirilen dış cephe iş iskelelerinde; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu ve 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı İşlerinde İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmelik ve standartlarda belirtilen asgari koşullar
sağlanır. İş iskelelerinin tasarım ve uygulama kurallarına ilişkin bilgilendirme ve gösterim amaçlı genel
açıklamalar, ek-1 ve ek-2'de verilmiştir.
(3) Yüklenici tarafından TSE belgesine sahip konfigürasyonların kullanılacağının talep ve beyan
edilmesi halinde, üretici firma tarafından yapılan hesap ve detay çizimler, proje müellifinin uygun görüşü
alınmak koşulu ile ruhsat eki statik proje dâhilinde kabul edilebilir. Ancak bu durum yüklenicinin ve proje
müellifinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(4) Bina dış cephelerinde yapılacak iş iskelelerinin hesap, proje, uygulama, söküm ve denetim
dâhil tüm aşamaları İmar Kanunu ve 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna
tabidir.
(5) Dış cephe iş iskeleleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İmar Kanunu ve Yapı Denetimi
Hakkında Kanun uyarınca sorumlu teknik elemanların yönetim, gözetim ve denetimi altında, projesine ve
malzeme gereklerine uygun olarak kurdurulur ve söktürülür.
(6) Dış cephe iş iskele yüksekliğinin 13.50 m'yi aştığı hallerde inşa edilecek iskelenin tamamı çelik
ve/veya alüminyum alaşım bileşenlerden oluşur.
(7) Yapının bulunduğu parselin yola bakan cepheleriyle sınırlı olmak üzere; bina dış cephe iş
iskelesinin yapı yaklaşma mesafesi içerisinde kurulan kısmının dış yüzeyinin tamamen çuval kumaşı, file,
branda, levha veya aynı işlevi görebilecek benzeri iskele örtüsü ile kaplanması zorunludur.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; yapı ruhsatı verilen yapılar ve
4/1/2002tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olarak ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış
olan ihaleler için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 4 (1) Bu Tebliğ 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Not: Tebliğ eklerine, www.resmigazete.gov.tr adresinden ilgili resmi gazete tarih, sayı ve tebliğ konusu ile ulaşabilir.
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- Merkezi Isıtma Sistemleri
- Daire içi Doğalgaz Tesisatı
- Proje ve Taahhüt

- Kombi Satışı ve Montajı
- Radyatör Sistemleri
- Klima Satışı ve Montajı

SUNMAX
Güneş Enerjisi Sistemleri

Merkez Toros Mah. PTT Cad. Nurşen Hatun Apt. Zemin Kat No: 62/A Çukurova/ADANA
Tel: 0322 235 19 34 Fax : 0322 235 19 64
Şube : Mestanzade Mah. Ulus Cad. No:37/A Seyhan/ADANA
Tel-Fax: 0322 359 83 67
wwww.kalkanticaret.com.tr - info@kalkanticaret.com.tr

BEYHANLAR
GRUP

BEYHANLAR

HAF.NAK.İNŞ.OTO İŞ MAK.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

• Makina Parkı
• Ekskavatör
• Dozer
• Silindir
• Yükleyici
• Çekici ve Kamyon Grubu
• Beko - Loder
• Greyder
• Lastikli Ekskavatör

BEYKA İNŞAAT
HAFRİYAT NAK İŞ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

1) ULAŞTIRMA İNŞAATLARI
a) KARAYOLLARI (İL, DEVLET,
ULAŞIM, OTOYOL VB.)
b) KÖPRÜ VE ALTGEÇİTLER
c) HER TÜRLÜ SANAT YAPILARI
2) ALTYAPI İNŞAATLARI
a) SU ALTYAPI İNŞAATI (İÇMESUYU,
YAĞMURSUYU, KANALİZASYON, DRENAJ VB.)
b) DOĞALGAZ ALTYAPI İNŞAATI
c) DİĞER ALTYAPI İNŞAATI (TELEKOMÜNİKASYON,
ELEKTRİK,KENTSEL ALTYAPI VB.)

3)
a)
b)
c)
d)

HİDROLİK YAPILAR
4) ÜSTYAPI İNŞAATLARI
BARAJ - GÖLET-HES İNŞAATLARI a) ÖZEL BİNALAR (KONUT,
TAŞKIN KORUMA YAPILARI
İŞYERİ, TOPLU KONUT VB.)
SU ARITMA TESİSLERİ
b) SOSYAL BİNALAR (OKUL,
SU İLETİM HATLARI
HASTANE VB.)
c) ENDÜSTRİYEL İNŞAATLAR
(FABRİKA, İSTASYON VB.)

Yeşiloba Mah. 46003 Sk. No:7/B Yeni Sanayi Girişi Seyhan/ADANA - Tel: +90 322 429 6207 - Faks: +90 322 429 6295
www.beyhanlargrup.com.tr - E-Posta :info@beyhanlargrup.com.tr

