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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 46. Dönem Olağan 
Genel Kurulu 30-31 Mart, 1 Nisan 2018 tarihlerinde, İMO 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Genel Kurulun Divan 
Başkanlığına Ülkü Özer yardımcılıklarına Meral Saraç Çav-
ga ve Jale Alel, yazman üyeliklere de Özgür Bostancı ve 
Melek Gözde Hoşafcı seçildi. Gündemin onaylanmasının 
ardından Oda Başkanı Cemal Gökçe Genel Kurulun açılış 
konuşmasını yaptı.
Genel Kurula katılan konuklardan; TMMOB Başkanı Emin 
Koramaz, KTMMOB İMO Başkanı Seran Aysal, TTB Mer-
kez Konseyi Genel Sekreteri Sezai Berber, Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Ankara Milletvekili Nihat 
Yeşil ve Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, AKP Erzu-
rum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, HDP Adana Milletveki-
li Meral Danış Beştaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hayrettin Nuhoğlu, EMEP temsilcisi Fikret Aslan, ÖDP 
Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, Halkevleri Yönetim 
Kurulu Üyesi Betül Öztürk birer konuşma yaparak genel 
kurulu selamladı.
Genel Kurula; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 
Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Bülent Tezcan, CHP Grup 
Başkan Vekili Engin Altay, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, 
CHP Adana Milletvekili İbrahim  Özdiş, CHP Niğde Milletvekeli Ömer 
Fethi Gürer, AKP Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ali Uğurlu, TMMOB Ma-
den Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, Sosyal-İş Sendikası Genel 
Başkanı Metin Ebetürk ve Genel Sekreteri Celal Uyar, Yapı Denetim Ku-
ruluşları Birliği Genel Başkanı Tekin Saraçoğlu, TÜRMOB Genel Başkanı 
Masis Yontan kutlama mesajı gönderdi.
Genel Kurul; Yönetmelik, Bütçe, Örgütlenme ve Ana Sorunlar komisyon-

larının seçiminden sonra İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Hüseyin 
Kaya’nın Çalışma Raporunu okumasıyla devam etti. Çalışma raporunu 
sunmasıyla delegeler söz alarak görüş ve düşüncelerini ifade etti. Denetle-
me Raporunun okunması ve 45. Dönem bütçe harcamalarının görüşülme-
sinin ardından 45. Dönem Yönetim Kurulu oy birliği ile aklandı. Komisyon 
raporları ile 46. Dönem bütçe önerilerinin görüşülüp karara bağlanması-
nın ardından adaylar tespit edilip tutanağa bağlanarak ilan edildi. 1 Nisan 
2018 Pazar günü ise, 46. Dönem Yönetim Kurulu ve ilgili organların seçim-
leri gerçekleştirildi.
46. Dönem Yönetim Kuruluna; Cemal Gökçe, Şükrü Erdem, Hüseyin 
Kaya, Cemal Akça, Cem Oğuz, Bülent Erkul ve Necati Atıcı seçildi.
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17 Şubat 2018 tarihinde 26 şubemizin Genel Kurulu’nu,18 Şubat 
tarihinde de Şubelerimizin yönetim kurullarını belirleyecek olan se-
çimler yapıldı. Şubelerimizi iki yıl yönetecek olan Yönetim Kurul-
ları belirlendi. Gerek şubelerimizin Genel Kurul’u gerekse seçimler, 
büyük bir hoşgörü ve demokrasi şöleni içerisinde geçti. Bu nedenle 
tüm meslektaşlarımı kutluyorum. Bugün de ülkemiz ve mesleğimiz 
açısından son derece önemli bir gün. 46. Dönem Yönetim kurulumu-
zun yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesini yapacağız.
Özel olarak inşaat mühendislerinin genel olarak da tüm teknik gü-
cümüzün sorunlarını tartışacağız. İnşaat Mühendisliği Hizmetle-
rini, İnşaat Mühendisliği Eğitimini, yolları, köprüleri, depremi, su 
taşkınlarını, kentlerimizi ve yapılan yatırımların amaca uygun olup 
olmadığını konuşup tartışacağız. Ayrıca ülkemizi ve kentlerimizi ko-
nuşacağız. Bizler, bilimin gücünü aklıyla birleştirerek tekniğin en 
iyi şekilde kullanılmasını sağlayan insanlarız. Meslek alanımızdaki 
uzmanlaşma ve yetkinleşme konuları her zaman önceliklerimiz ara-
sında yer alıyor.
Mesleki bir yetkinlik, etik bir anlayış, geniş bir işbirliği içerisinde 
bir bilen olarak davranmak durumundayız. Oysa sürekli olarak bili-
mi, tekniği, insanların geleceğini ve mühendisliği göz ardı eden po-
litikalarla karşı karşıyayız. Buna rağmen sorunlarımızın çözülmesi 
için görüşlerimizi her koşulda aktarmaya devam edeceğiz.
Sayın Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım,
Ülkemiz bir deprem ülkesidir. Her yıl yıkıcı nitelikte depremlerle 
karşılaşıyoruz. Can ve mal güvenliği çoğu zaman önemli bir sorun 
olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlarımızın güvenli yapılarda yaşama-
sını önemli görmekle birlikte yeterli bulmuyoruz. Kıyılarımızın tah-
rip edilmesini, su havzalarının ve orman alanlarımızın yapılaşmaya 
açılmasını doğru bulmuyoruz.
Yaşanabilir bir çevrede, güvenli, sağlıklı, mekanik aksamı sorunsuz 
çalışan; insana dost, çevreye uyumlu çağdaş bir yapıda oturmanın 
bilimsel bir planlamayla yaratılabileceğini biliyoruz ve her koşulda 
nelerin yapılmasını, nelerin yapılmaması gerektiğini ortaya koyuyo-
ruz.
Kentlerimizin sorunlarının giderek arttığını, artırıldığını yıllardır 
söylüyoruz. Bu gidiş iyi bir gidiş değildir diyoruz. Bugün Sayın Cum-
hurbaşkanı “kentlerimize ihanet ettik diyor. Kentlerimizin siluetini 
bozduk diyor” Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın ÖZHASEKİ “kentle-
rimiz ve kentsel dönüşüm rant amacıyla kullanıldı, kullanılmaya da 
devam ediyor” diyor. Doğru söylüyor. Tarihi yapıları ve doğal yapı 
bozuluyor, ortadan kaldırılıyor. İstanbul başta olmak üzere büyük 
kentlerimizde yaşam kalitesi giderek düşüyor. Beklediğimiz afetle-
rin yanına yeni afetler ilave oluyor. Ulaşım sorunu, hava kirliliği, ısı 
adalarının oluşması, sel ve su baskınlarının ortaya çıkması, yapıların 
deprem riskinin giderilmemesi, sosyal ve toplumsal olayların artma-
sı büyük bir sorun olarak karşımıza dikilip duruyor.
Sayın Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım,
Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde bir darbe girişimi ile karşı kar-
şıya kaldı. Yargıda, emniyette, orduda, üniversitede, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarında görev yapan binlerce kamu çalışanı gö-
revlerinden uzaklaştırıldı, gözaltına alındı veya tutuklandı. Yapılan 
açıklamalara göre 110 binden fazla kişi görevlerinden uzaklaştırıldı. 
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan meslektaşlarımız bu uygula-
malardan önemli ölçüde pay aldı. Kurunun yanında yaş olanlar da 
mağdur oldu. Demokrasi rafa kaldırıldı, demokratik hak talepleri 
yasaklandı. Demokratik Parlamenter rejim işlemiyor. Bugün OHAL 
koşullarında; Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetiliyoruz. Tor-
baya nelerin atılacağını, torbadan nelerin çıkacağını bilmiyoruz. 
Yanımızda küresel büyük güçlerin de karıştığı savaş devam ediyor. 
Birinci Dünya Savaşı Koşullarını yaşıyoruz.
17 Ağustos 1999 GÖLCÜK Merkezli Deprem ve 12 Kasım Düzce 
Depremi ülkemizin her insanını yasa boğdu.
Doğudan Batıya, Güneyden Kuzeye her aile etkilendi. Daha sonra 
Bingöl Depremi ve 2011 yılında Van Depremi yaşanmasına rağmen 
ne yazık ki ülkemizi yönetenler bu yıkımlardan yeterli ölçüde ders 
almadılar. Üzülerek belirteyim ki deprem de rant için kullanıldı. Biz 
kendimize düşen payı önemli ölçüde alıp elimizi taşın değil, kayanın 
altına koymamıza rağmen, bildiklerimizi ve uzmanlığımızı etkili bir 
şekilde kullanamadık. Teorik düzeyde birçok çalışma yapılmasına 
rağmen bu çalışmalar raflarda kaldı, yok sayıldı.
Altını önemle çizmemiz gerekir ki devlet kurumlarının işleyiş ve 
örgütlenme biçimi, hukuk ve insan haklarının üstünlüğü temelinde 
ele alınmadığı sürece; kurum ve kuruluşların uzmanlıkları dikkate 
alınmadıkça; kurumları ele geçiren güçler, kendi öznelliklerini kulla-
nırlar. Kendilerinden yana olanlar ve olmayanlar anlayışı “LİYAKA-
TIN” önüne geçer. Ne yazık ki 15 Temmuz öncesi liyakat sahibi ol-
mayanlar ülkemizin kurumlarını teslim aldı. Ticaret ve zengin olma 
kaygısı, rant kaygısı, teknik kaygının önüne geçti. Mühendisliğin 

etiğine bağlı meslektaşlarımız görev yapamaz hale geldi.
Yapmış oldukları plan ve programlar da yok sayıldı, farklı düşünen-
ler görevlerinden alındı. Bu olumsuzluklar kentlerimizin gelişim ve 
değişimini bilimin, sağlıklı kentleşmenin ve tekniğin dışına düşür-
dü. Bu durum kentlerimizi yaşanmaz bir hale getirdi.
Meslek Odaları ve Odamız, yapılan yönetmelik değişiklikleriyle yet-
kisizleştirilip etkisizleştirildi. Mühendisin alması gereken hizmet 
karşılığı ücret, haksız rekabet koşulları nedeniyle giderek azaldı. 
Mühendislik hizmetleri birer formaliteye dönüştürüldü.
Mühendislikte ve toplumsal yaşamda ADALET DUYGUSUNUN or-
tadan kalkması, insanların işlerine motive olmalarını ve çalışmala-
rını da zorlaştırdı.  İşsizlik ve ücret düşüklüğü giderek arttı. Genç 
meslektaşlarımız iş bulamaz oldular. Mal sahibi-müşavir, mühen-
dis-yapı denetimi ve yüklenici arasında olması gereken işbirliği ne 
yazık ki sağlanamadı. Müteahhitlerin söz ve karar sahibi olduğu bir 
yapı denetimi yerine, mühendislerin etkili olduğu bir denetim siste-
mi kurulamadı.
Bugün 12.000 mertebesinde öğrenci inşaat mühendisliği diploması 
veren okullara kayıt yaptırıyor. Fiziki şartları ve öğretim kadrosu 
oldukça yetersiz,  öğrenci sayısı fazla, laboratuvarı olmayan okullar-
da mühendislik öğretimi yapılıyor. İki yıl içerisinde aramıza 15.000 
kadar meslektaşımız katıldı. Bundan sonra bu sayı her yıl 9-10 bin 
mertebesinde olacak. 10 yıl sonra bugünkü inşaat mühendisi sayısı 
kadar mühendisin aramıza katılması sürdürülemez. Yeterli kalite-
de inşaat mühendisliği öğretimi yapılamıyor. Diplomalı işsiz inşaat 
mühendisleriyle gelecek günler de çok daha fazla karşı karşıya kala-
cağız. Bugün yaklaşık olarak ülkemiz de 130.000 inşaat mühendisi 
var. Nüfusumuza oranlarsak 620 kişiye bir inşaat mühendisi düşü-
yor. Bu oran Amerika ve diğer ülkeler de 1/1300-1/1350 den fazladır.
Soran, sorgulayan, nedenlerle-sonuç ilişkisi arasında bağ kuran bir 
öğrenim yerine, ezbere dayanan bir öğretim sistemi var. Aklı doğru 
kullanmak, merak etmek, kanıt aramak ve sorgulamak gibi hayatın 
kendi değerleri bizim eğitim sistemimiz içinde yer almıyor.
Bu durum, bilim ve teknolojik gelişmenin yeşermesini ortadan kal-
dırıyor. Açıktır ki bilim, bilgi ve teknolojik gelişmeler özgür bir or-
tamda yükselir. Üniversitelerimiz de özgür bir ortam yoktur.
2003 yılında yapılan İstanbul Deprem Master Plan (İDMP) çalışma-
ları var. 2004 yılında yapılan 1. Deprem Şurası, 2009 yılında yapı-
lan Kentleşme Şurası çalışmaları var. Bu çalışmalar önemli sonuçlar 
ortaya çıkarmasına rağmen alınan kararlar uygulamaya konamadı. 
Ülkemizin toprakları inşaat sektörünün bir arazisi olarak görüldü. 
AFAD tarafından hazırlanan “2012-2023 ULUSAL DEPREM STRA-
TEJİSİ VE EYLEM PLANI (UDSEP 2023)” doğmadan öldü. 400-500 
bilim ve bilgi insanının katılımıyla hazırlanan raporlar aynen 1/100 
Bin Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı gibi yok sayıldı. Meslek 
Odalarının güçlendirilmesini ve yetkilerinin artırılmasını hedefle-
yen bu çalışmalar askıya alındı. Mühendislikte olması gereken hiz-
met kalitesi giderek düştü. Haksız rekabeti körükleyen, formaliteyi 
tamamlamak için kullanılan bir imzacılık anlayışı giderek yaygın-
laştı. Bozuk inşaat üretim süreci meslekte yetkinleşmeyi daha da 
fakirleştirdi. 
Deprem sonrası ortaya konan bilgiler göstermiştir ki; deprem ya-
şanmadan önce yapılacak çalışmalar ve harcamalar, deprem yaşanıp 
afete dönüştükten sonra ortaya çıkan ekonomik kayıptan en az 20 
kat daha düşüktür. Üstelik yaşamını kaybeden insanların varlığı pa-
rayla da ölçülemez.
Her afetten sonra sık sık yapılan “yara sarma” anlayışının dışında 
bilimin, tekniğin, mühendisliğin ve aklın gerektirdiği işlerin yapıl-
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ması, açıkçası “RİSK PLANLAMASININ” yapılması gerekiyor. Oysa 
yapılan Kentsel Dönüşüm Uygulamaları riski en düşük, rantı en 
yüksek yerlerde yapıldı, yapılıyor. Bütünlüklü bir planlama yerine 
parçacı bir anlayışla yapılar yıkılıp yeniden yapılıyor. “riskli alan”, 
“riskli yapı” belirlenmesindeki adaletsizlik, keyfilik ve hukuksuz-
luğun yol açtığı mağduriyetler ve hak kayıpları oluyor. YIK, YAP 
anlayışıyla, bir müteahhit anlayışıyla kentsel dönüşüm yapılıyor. 
Deprem toplanma alanları gökdelen ve AVM’ lere dönüştü. Bugün 
boşaltılan “ASKERİ ALANLAR” yapılaşmaya açılıyor. Böylece yeni 
afetlere, yeni bir çağrı çıkarılıyor.
Bilgi üretilerek bilgiye ulaşılır. Bilgi kullanılarak insana hizmet edi-
lir. Bunun için üniversitelerimizi niteliksel olarak hızlı bir şekil de 
geliştirip, bilim insanlarını özgür bırakmak gerekiyor. Üniversiteler 
bilimi ve bilgiyi birbirlerine bile aktarmıyorlar. Rektör ve dekanlar 
düşünsel yakınlığa göre değil; bilimsel yeterliliğe ve LİYAKAT’a 
göre belirlenmelidir.
Durmadan değişen TEOG ve Yüksek Öğrenime Giriş Sınavları ülke-
mizin bir yarası olarak karşımızda duruyor. Günlük kararlarla eği-
tim sistemi değiştiriliyor. Oysa çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bi-
lim, bilgi ve teknolojik gelişmenin hızına yetişmek çok kolay değil. 
Bu nedenle çok farklı bir bilgi ve becerinin yeni kuşaklara kazandı-
rılması gerekiyor. Çocuklarımız PİSA değerlendirmesinde sonlarda 
yer alıyor. Okuduğunu anlamada, matematikte, fizikte…
Sayın Konuklar, Sevgili meslektaşlarım,
Orta öğretimden üniversitelere gelen öğrenciler gerekli olan bilgileri 
alarak gelmiyorlar. Eğitimin hatalı ve bilimsel olmayan bir çerçevesi 
var. Okul programlarında sadece fen ve matematik alanında değil, 
yaşamımızın içinde önemli ölçüde yer tutan dünya ile ilgili bilgilerin 
de yer alması gerekiyor. Her olayın bir nedeni, her nedenin de bir so-
nucu var. Olayları sadece sonuçlarıyla yorumlamak bizleri yanıltır. 
Sebep ve sonuç ilişkisinin doğru bir şekilde ortaya konması, asgari 
bir felsefi bilgiyi gerektirir.
Açıktır ki yaşamımızda ahlaki, dini ve milli değerlerin ayrı bir yeri 
var. Fakat bu değerler dünyayı anlamamıza yarayan evrensel akıl ve 
bilime dayalı değerlerle karıştırılmamalıdır. Merak etmezsen, man-
tığını doğru kullanmazsan dünyayı anlayamazsın. Yeni dünyayı hiç 
anlayamazsın.
Bilim ve teknolojide geri kaldığımız gibi; yaşam memnuniyetinde, iş  
kazaları ve işçi ölümlerinde, insanı gelişmişlik sıralamasında, basın 
özgürlüğü sıralamasında, uluslararası şeffaflık örgütüne göre yol-
suzlukta, kadın ve genç işsizliğinde, küresel barış endeksinde, kadın 
erkek eşitsizliği ve kadın cinayetlerinde Avrupa ve dünya sıralama-
sında son sıralarda yer alıyoruz.
Ülkemiz için tek stratejik seçenek bilim, mühendislik ve teknolojik 
yenilikte yetkin olmaktır. Bu yetkinliği kullanarak gelecek kuşaklara 
ve toplumun tüm katmanlarına yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. 
Bugün dünyamızda ki rekabet üstünlüğü yarışı ve ortamında bilim, 
bilgi ve teknoloji üretimi belirleyici oluyor. Kimler ve hangi ülkeler 
bu üstünlüğe sahipse, onlar; dünyamızda var olan gelir paylaşımın-
da da ön sırayı alıyorlar. Aynı zamanda bu ülkeler dünya ülkeleri 
arasında söz ve karar sahibi oluyorlar.
Biz, bu birikim ve yetkinliğe sahip olmadığımız sürece, ülkemiz için 
kabul edilebilir bir gelecek yoktur. Bu durum; mühendislik alanında 
da yetkinleşmeyi zorunlu kılıyor.
TÜİK her yıl ülkemizin AR-GE harcamalarını yayımlıyor. 2016 yılı-
nın sonunda yayımlanan bilgilere göre ülkemizin özel sektörü, kamu 
sektörü ve üniversiteler toplam 20 milyar 615 milyon lira harca-
mış. Yaklaşık 5 milyar dolar. Her yıl AR-GE harcaması yayımlanan 
dünyadaki 20 şirketin her birinin harcaması bizden fazla. Volsva-
gen’in yıllık harcaması 15.3 milyar dolar. Samsung’un 14.1,İntel’in 
11.5,Microsoft’un 11.4,Google’un 9.8, Apple’nin ise AR-GE harca-
ması 6 milyar dolardır. Bizim AR-GE harcamamız dünyadaki birçok 
şirketten daha azdır.
Oysa son 15 yılda bankerlere 150 milyar dolar faiz ödemişiz. İç tah-
villere 680 milyar lira faiz ödemişiz. Katma değeri yüksek ürünler 
üretilmedikçe gelişme ve büyüme şansımız yok. Yeni bir yol haritası 
belirlememiz gerekiyor.  Özelleştirmeden gelen 68 milyar doların, 
47.1 milyar doları iç ve dış borçları kapatmaya harcanmıştır. Bugün 
Özelleştirme İdaresi kendisine devredilen 14  Şeker Fabrikasını da 
satıyor. Aynı zamanda halkımız yeni bir zehirlenme ile karşı karşı-
ya bırakılıyor.3.Boğaz Köprüsü, Osmangazi  Köprüsü, Avrasya Tüp 
Tüneli, Çanakkale 18 Mart Köprüsü, üzerinden geçen araç sayısı 
dikkate alınarak  yap işlet devret sistemine göre yapılmıştır. Bugün 
bu köprü ve tüneli kullanmayanlar da bu parayı ödüyorlar. Yine,3.
Hava Alanı yılda 90 ve 150 milyon yolcu sayısına göre yapılmakta-
dır.
Ayrıca Kanal İstanbul Projesi sadece İstanbul’u değil, tüm Trakya’yı 
bitirme projesidir.
Artık dünya yazılım programlarıyla yeni kodlama, yeni bir algorit-
ma yaratıyor. Farklı olup farklı düşünmek gerekiyor.  Ülkeler artık 
sektörlerden daha çok, sektörleri dönüştürecek teknolojilere odak-
lanıp yatırım yapıyor. Biyo teknoloji(yaşam bilimleri), Nano tekno-
loji(malzeme bilimleri)ve bilgi-iletişim (bilgisayar bilimleri) gide-
rek yaygınlaşıyor. Biz de ise; ihtiyaç temelli bile olmayan, üretici 

olmayan inşaat sektörü ile ekonomimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. 
Oysa ülkemizin sektör değil teknoloji seçmeye odaklanması gereki-
yor. Seçilecek teknolojinin de sektörlere nasıl yayılmasına ilişkin bir 
stratejimizin olması gerekiyor. Ne yazık ki böyle bir stratejimiz yok. 
Hazırlanan plan ve stratejiler de bir süre sonra yok sayılıyor, gün-
dem dışı kalıyor. Çantacı olarak adlandırdığımız aracıların telkinleri 
sistemi yönetmeye başlıyor.
Bugün dünya 4.Endüstri devrimini yaşıyor. Bu devrim, nesnelerin ve 
hizmetlerin internetine dayalı olarak gelişen, çapraz olduğu kadar 
iç örgütsel hizmetler sunan, verimli, daha az maliyetli ve esnek bir 
üretim modelini yaşamımız içine sokuyor. Dijital dönüşüm giderek 
bizim de içinde yer aldığımız inşaat sektöründe var olan dinamikle-
ri değiştiriyor. Açıkçası değişen ihtiyaçlar, kullandığımız araçları da 
değiştiriyor. Bugün iletişim ilişkilerinin ulaştığı boyut, tarihin hiçbir 
döneminde olmadığı kadar yoğun yaşanıyor. Hiç bir kurum, kuruluş 
ve meslek Odamız da dahil olmak üzere bu dönüşüm ve değişimin 
dışında kalamaz. Açıkçası yenilikçi bilgi teknolojileri, iş yapma bi-
çimlerini ve eğitim sistemini de değiştiriyor, daha da değiştirecek.
Bu nedenle eğitim sistemimiz doğmalardan arınarak sormayı, sorgu-
lamayı, araştırmayı, sınamayı, denemeği ve yanlış bulmayı kendine 
rehber edinmelidir.
Sayın Konuklar, Sevgili meslektaşlarım,
Bu zor koşullara rağmen, geçtiğimiz dönem şubelerimizle birlikte 
önemli çalışmalar yapıldı. Çalıştaylar, kongreler, konferanslar ve 
sempozyumlar düzenlendi. Merkezi düzeyde programlanan ve şu-
belerimiz tarafından yapılan meslek içi eğitim semineri ve kursla-
rıyla meslektaşlarımızın bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunuldu. 
Yönetim Kurullarımızın ve üyelerimizin bir araya gelmesi sağlan-
dı. Sonuç bildirileri hazırlandı. Avrupa İnşaat Mühendisleri Konse-
yi(ECCE),Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi(WCCE) ve Amerikan 
İnşaat Mühendisleri Birliği(ASCE) ile Antalya’da toplantı ve Sem-
pozyumlar düzenlendi.
Açıklıkla altını çizmem gerekir ki; Odamızın ve Meslek Odalarının 
toplumsal yaşamda önemli bir yeri var. Mesleki alanımıza ilişkin 
mevzuatta geriye doğru kabul edilemez bir değişiklik yapılmıştır. 
Oysa, Odamız ve meslek kuruluşları kamu yararı kapsamında ça-
lışmalar yaparlar. Meslektaşlar arası haksız rekabeti önlemek gibi 
bir görevleri var. Üyelerin denetlenmesini, sicillerinin tutulmasını, 
mesleki faaliyetlerini kayıt altına alarak etik ve ahlaka uygun bir 
hizmet yapmalarını sağlamak çabası içindedirler. Bugün yapılanlar, 
Oda ile üyeler arasındaki bağın koparılmasına yöneliktir. Bu çaba 
mesleki ve teknik değil, rant ve ticaret amaçlıdır. Bu durum, meslek-
taşlarımızın hizmet üretme sürecini olumsuz olarak etkilemektedir.
Meslek Odası ile İlgili bakanlıklar; özerk bir yapıya sahip olan Mes-
lek Odaları üzerinde mali ve idari denetim kurarak, vesayet ilişkisini 
hayata geçirmeye çalışıyorlar. Yapılacak olan mevzuat değişiklikleri, 
yapı üretim sürecini bugünden daha fazla denetimsizliğe ve bilgisiz-
liye mahkum edecektir. Bu durum, güvenli yapı kavramını olumsuz 
olarak etkileyecek, ülkemize ve halkımıza oldukça pahalıya mal ola-
caktır.
Bir kez daha buradan hatırlatmak ihtiyacı duyuyoruz. Mühendislik, 
kent politikaları ve yapılaşma; bilime, tekniğe ve akla uygun bir ba-
kışla, rant için değil, toplum yararı için, kentlerimizin sağlıklı geliş-
mesi için ele alınmalı ve yapılmalıdır.
Bugün her zamandan daha çok birliğe ve birlikte mücadele etmeye 
ihtiyacımız var. Kavrayıcı kapsayıcı olmaya ve kimseyi öteki olarak 
görmeyecek bir anlayışa ihtiyacımız var. Olayların arkasından sü-
rüklenen değil, gündemi kendimizin belirleyeceği bir çalışma düze-
nine ve çok çalışmaya ihtiyacımız var. Şimdi; kavrayıcı, kapsayıcı, 
dayanışmacı ve birleştirici olma zamanı. Gerek toplumsal ölçekteki 
kayıplarımızı gidermek, gerekse meslek alanımızdaki kayıplarımızı 
yeniden kazanmak için çok çalışmak gerekiyor. Bunun için mesleki 
birliği ve dayanışmayı önemseyen, ayrımcı olmayan, sorunları tar-
tışmaktan korkmayan, kavrayıcı ve kapsayıcı bir anlayışın sürdürül-
mesi gerekiyor. Bu durum aynı zamanda ülkemizin demokratikleş-
mesine de katkı yapacaktır. Ayrıca mesleki ve teknik sorunlarımızın 
çözümü, güçlerimizi birleştirme ustalığını göstermemiz de yatıyor.
Bugün hepimiz güvenli bir gelecek istiyoruz. Birbirine güvenen in-
sanlar toplumu olmak istiyoruz.
Çalışan, yaratan insanlar olarak, kendi geleceğimizi kendimiz kura-
cağız.
Sadece umutlu olmak değil, aynı zamanda kararlı olacağız.
45.Dönem Oda yönetim kurulu olarak; iki yıllık hizmet süresi için-
de birlikte görev üstlendiğimiz şube yöneticisi arkadaşlarımıza, tüm 
çalışanlarımıza, kurul ve komisyonlarımızda görev alan meslektaş-
larımıza, Onur, Denetim ve Danışma kurulu üyelerimizle birlikte di-
ğer organlarda görev alan tüm meslektaşlarıma hizmetleri nedeniyle 
çok teşekkür ediyoruz.
Ayrıca Birliğimiz başta olmak üzerde, dayanışma içerisinde olduğu-
muzu tüm kardeş kurum ve kuruluşlara da buradan selam ve saygı-
larımı iletiyorum.
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46. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi
Başta 10 Ekim Barış ve Demokrasi mitinginde yitirdiğimiz meslek-
taşlarımız Başak Sidar Çevik ve Güney Doğan olmak üzere tam ba-
ğımsız demokratik ve özgür bir ülke için canını feda eden tüm mes-
lektaşlarımızın anısına saygıyla…

Dünya genelinde 2008 yılı itibariyle başladığı varsayılan ekonomik 
krizin bugün neredeyse yapısal bir krize dönüştüğünü gözlemle-
mekteyiz. Neoliberalizmin altın çağı tüm insanlığa sadece yoksulluk 
ve savaş vaat etmektedir. Egemen güçlerin genel olarak Ortadoğu 
ve özel olarak da Suriye nezdinde sürdürdüğü paylaşım savaşının 
bedelini göç yollarında can veren, açlık ve yoksulluk karşısında sağ 
kalmaya çalışan, bu ateş çemberinin etrafında bulunan halklar öde-
mektedir.
Egemenlerin paylaşım savaşında halklardan yana ve barışçıl bir po-
litika yerine emperyalist hedeflere ortak olmayı tercih edenler, ül-
keyi çok uzun bir süredir OHAL ve KHK’lar ile yönetmektedirler. 
Bu yönetim anlayışı ile hukuk, adalet, hak ve özgürlükler askıya alı-
nıp, eğitim sistemi, ülke kaynakları, sahip olduğumuz tüm değerler 
ayaklar altına alınmış ve bir kişinin iki dudağının arasından çıkan 
sözcüklere hapsedilmiştir. 15 Temmuz 2016’da düzenlenen darbe gi-
rişimi tek adam rejimini ve korku imparatorluğunu tesis etmek için 
bir fırsata dönüştürülmüştür. İşlevsizleştirilmiş ve temsil kabiliyeti 
elinden alınmış meclis, yasama görevini talimatla yerine getirmekte-
dir. Sadece muhalefet değil iktidar mensupları ve eski arkadaşları bile 
bu sisteme karşı en ufak bir eleştiri yaptığında veya fikrini açıkladı-
ğında başına nelerin gelebileceğini tahmin etmektedir. 
Böylesi bir dönemde, insan hayatını savunan, akla ve bilime inanan, 
çağdaş, kamu yararını ilke edinen her kurum gibi TTB de, TMMOB 
ve bağlı odaları da hedef haline getirilmektedir. Demokratik yollar 
ile kontrol altına alınamayan odalar, yasa değişiklikleri, itibarsızlaş-
tırma, güçsüzleştirme, algı operasyonları ile işlevsizleştirilmek isten-
mektedir. Kanun Hükmünde Kararnamelerle, henüz suçu ispatlan-
madan işlerinden atılan meslektaşlarımızın savunma hakları gasp 
edilmektedir. Seçilmişlerden kurum temsilcilerine kadar “Hayır” 
diyen ve hatta deme ihtimali olan herkes susturulmak istenmekte, 
vatan haini ve terörist olmakla suçlanmaktadır. Gazeteciler, seçilmiş 
vekiller, seçilmiş belediye başkanları ve akademisyenler tutuklan-
makta ve anti demokratik bir biçimde birçok ile ve ilçeye hatta gaze-
telere kayyumlar atanmaktadır.
Kentleri yakıp yıkan, onu yaratan halkları, tarihi ve kültüre de do-
laylı ve hatta doğrudan saldırmakta hiçbir beis görmeyen siyasi oto-
rite, dini referansları yanına alıp doğayı, kadını ve emek gücünü ken-
di hizmetine sunulmuş birer kaynak, mal, meta, baba çiftliği, ayak 
veya kaburga kemiği olarak gördüğünü her fırsatta belli etmektedir. 
Tek tek açıklıkla ortaya koymak gerekir: 

• Kadın, ne çiçektir, ne kum torbası, hedef tahtası, ne de mal… 
İçinde bulunduğumuz 2018 yılının sadece ilk iki ayında 75 kadın 
öldürüldü. Bununla birlikte çocuk gelin, din adamlarına evlilik 
yetkisi, çocuk tacizi ve istismarı, çocuğa ve kadına tecavüz baş-
lıkları can yakmaya devam ediyor. Bu başlıkların mevcut ikti-
dar ve destekçileri tarafından üstü örtülmekte, üstüne gidenlere 
gözdağı verilmektedir. Kadınlar vardır ve kendini büyük bir kuv-
vetle evde, sokakta, işyerinde ve tüm kamusal alanda var etmek-
te, erkek egemen, gerici sisteme direnmektedir. 

• Doğa ne hizmete sunulmuş kaynaktır ne de emperyalist politi-
kada talan karşılığı eder, fon ya da kredi...  Doğa vardır ve bam-
başka bir dilde ve onunla birlikte birçok ilde, kırda nöbet tutan 
yoldaşlarıyla beraber kendisine kastedenlerin karşılarına dikil-
mektedir. Sermayenin arzusu olan Nükleer Santral, 3. Köprü, 3. 
Havalimanı, Kanal İstanbul, HES’ler, termik santraller, maden-
ler ve saymakla bitmez nice projenin kurbanı ağaçlar, ormanlar, 
ovalar, su kaynakları ve hayvanlar olmaktadır. 

• Emek gücüne gelirsek; emekçiler ne ayaktır, ne emir kulu, ne 
de köle. Emekçiler vardır ve grevleri kolaylıkla kırılsın diye pat-
ronlara hediye edilmiş OHAL’e, iş cinayetlerine, hak gasplarına 
ve sömürüye karşı direnmekte, kuvvetini yasaklanan/yasaklan-
mayan grevleriyle belli ederek kapitalizme karşı koymaktadır. 
Taşeronluk, güvencesiz çalışma, düşük ücretler, örgütlenme en-
gellemeleri, işsizlik ve onun getirdiği baskı emekçilerin hayatını 
karartmaya devam etmektedir.

Toplumun kendini güvende hissetmesinin en önemli unsurlarından 
biri bağımsız ve toplumun her kesimine eşit mesafede duran adalet 
sisteminin kurulmasından geçmektedir. Adalet sisteminin doğru ku-
rulmaması, demokratik toplumlarda ayrışmaya ve özgürlüklerin ke-
sintiye uğramasına neden olmakla beraber sosyoekonomik kültürün 
yozlaşmasını da getirmektedir. Mesleğimiz ile ilgili tüm konularda 

alınan kararlarda siyasi iktidarın odamızı dikkate almadan yürürlü-
ğe koyduğu kanun ve yönetmelikler adil olmadığı gibi mesleğimizin 
ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Bu durum 
toplumumuzda kişileri etik olmayan davranışlara yöneltmekte, Pro-
je ve müşavirlik alanlarında haksız rekabetin önünü açmakta, mes-
lektaşlarımızı çok düşük ücretlerde çalışmaya mahkûm etmekte, 
yapı denetimini işlevsiz hale getirmekte ve iş cinayetlerinin önünü 
açmaktadır. Kâr odaklı esnek üretim biçimi gibi sermaye politikaları-
nın sonuçlarını işçi cinayetleri olarak yaşamaktayız. Sadece 2018’in 
ilk ayında 264 işçi iş cinayetlerinde can vermiştir. 2017 yılında ise 
iş cinayetlerinde ölen işçi sayısı 2006’ya ulaşmıştır. Sermaye odaklı 
mevcut üretim biçiminin işçi sağlığı ve iş güvenliği öncelikli bir şekil-
de yapılan düzenlemelerle değiştirilmesinin yansıra işçi sağlığı ve iş 
güvenliği kültürünün toplum tarafından içselleştirilmesi sağlanma-
lıdır. Bu anlamda işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitiminin orta öğretim 
kurumlarından başlayarak zorunlu ders olarak müfredata alınması 
gerekliliğinin önemi her geçen artmaktadır. 
İnşaat mühendisliği bölümünden her yıl 10.000 civarında yeni me-
zun meslektaşımız mesleğe atılmaktadır. Bu meslektaşlarımızın aldı-
ğı eğitimin niteliği, yaratılan işsizler ordusu, açlık sınırının altındaki 
ücretler, imza sömürüsü, güvencesizlik, kamu kurumlarındaki istih-
dam azlığı, proje ve müşavirlik alanlarındaki haksız rekabet, şantiye 
şefliğinin göstermelik hali, ihale düzeninin teknik elemanların aley-
hine olması, yabancı mühendis istihdamı, tesadüfen oluşmuş ve ço-
ğalmış sorunlar değildir. Öte yandan şehir hastaneleri, hava alanları, 
üçüncü köprü ve kanal İstanbul gibi kamu yararı ilkesi hiçe sayılarak 
plansızca kurgulanan yatırımlar ülkemizin geleceğini ipotek altına 
almaktadır. Mühendisin sorunu ülkenin sorunlarından ayrı değildir.
46. Dönem Ana Sorunlar Komisyonu olarak meslek örgütümüzün 
aşağıda başlıklarına yer verdiğimiz konularda bilgilendirme ve mü-
cadelesini sürdürmeye ilişkin çabalarının devam etmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz:

• OHAL ve KHK’lar 
• Ülkemizdeki Demokrasi ve Özgürlük Mücadeleleri
• İmar Yasası ve Yönetmelikler
• Yapı Denetim Yasası ve Yönetmelikler
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikaları
• İnşaat Mühendislerinin Özlük haklarına Yönelik Yasal Düzenle-

meler
• Eğitim Politikaları

Öte yandan örgütlülüğü güçlendirmek adına genç-İMO ve Genç 
Mühendisler çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmesini,
Taşeronlaştırma, özelleştirme vb. alanlarda kamu yararını hiçe sa-
yan uygulamalara karşı savunduğu emek eksenli hattı korumasını 
ve geliştirmesini,
Sendikasızlaştırma, görev alanı dışında çalıştırılma, keyfi sürgünler 
vb. alanlarda mücadeleyi sürdürmesini ve sendikal alanda faaliyet 
yürütülmesini desteklenmesini, acil ve temel sorunlar kapsamında 
değerlendirmekteyiz.
Demokratik katılımcılık anlayışını benimseyen Odamız “Birlikte 
üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme” temel ilkelerimizden 
hiçbir zaman ödün vermeden, inşaat mühendislerinin mesleki sos-
yal gelişmelerini sağlamayı ve uzmanlık alanlarını toplum yararına 
kullanmalarını amaçlar. Mesleğimizin ve örgütümüzün muhatap 
olduğu politikaların, ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve siyasal so-
runlardan bağımsız ele alınamayacağı bilinmektedir. Ülke ve halkın 
sorunları üzerine politikalar geliştirip, çözüm önerileri getiren, insan 
hakları, kamusal alanın genişletilmesi ve demokrasi mücadelesinde 
aktif olarak yer alan bir örgütlenme olma sorumluluğunu 46. Dö-
nemde de sürdürmekte kararlıdır.
Meslek örgütlülüğümüz; temel şiarı olan “bilimi ve tekniği rantın 
değil, emeğin hizmetine sunma” ilkesinden taviz vermeden, ilerici, 
yurtsever, devrimci bir yön göstericilikle mücadele ve örgütlülüğünü 
gündeminde tutmaya devam edecektir.
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İMO 46. Dönem Yetkili Kurulları
Oda Yönetim Kurulu

Asıl Üyeler Yedek Üyeler

Cemal Gökçe Hüseyin Tüfek

Şükrü Erdem Murat Antik

Cemal Akça Murat Gökdemir

Necati Atıcı Cemal İnan

Cem Oğuz Barış Girgin

Bülent Erkul Serpil Saibe Ünal

Hüseyin Kaya Uğur Yılmaz

Oda Onur Kurulu

Asıl Üyeler Yedek Üyeler

Mustafa Selmanpakoğlu İrfan Balçık

Fercan Yavuz Taylan Ulaş Evcimen

Ömer Zafer Alku Rıza Arslanbay

Abdullah Bakır Adem Ercan

Haydar Yıldız Murat Şahin

Oda Denetleme Kurulu

Asıl Üyeler Yedek Üyeler

Murat Özenir İnci Şentuna

Berrin Çiftçi Muhsin Selimoğlu

Bayram Elçi Yunus Alptekin

Necdet Etiz Mustafa Selvi

Lezgin Aras Sidar Avcı

Kemal Şeyhmus Karahan Esergül Özdemir

Cemil Kora Fırat Soysüren

Haluk Selçuk Hamdi Aksu

Volkan Engin Murat Asil

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği Adayı: Selçuk Uluata, Baki Arslan, 
Özer Akkuş

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeliği Adayı: Ali Osman Kara

TMMOB Denetleme Kurulu Üyeliği Adayı: Züber Akgöl

Oda Danışma Kurulu Üyeliği
Jale Alel, Müberra Çetinkaya, Hakkı Nadir Çelebi, Baykal Hancıoğlu, Mu-
rat Gökdemir, Hatice Ülkü Özer, Işıkhan Güler, Oktay Gülağacı, Sıdıka 
Gülsün Parlar, Zeki Karadeniz, Turan Kapan, Meral Saraç Çavga, Tansel 
Önal, Ahmet Evci, İhsan Kaş

46. Dönem Yönetim Kurulu Görev 
Dağılımı Yaptı 
Odamız 46. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. 13 Ni-
san 2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 46. Dönem Yönetim Kurulu 
görev dağılımı yapıldı. Buna göre;
Yönetim Kurulu Başkanı .. : Cemal Gökçe
Yönetim Kurulu II. Başkanı : Cemal Akça
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi : Şükrü Erdem
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi : Bülent Erkul
Yönetim Kurulu Üyesi ...... : Hüseyin Kaya
Yönetim Kurulu Üyesi ...... : Cem Oğuz
Yönetim Kurulu Üyesi ...... : Necati Atıcı
olarak belirlendi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına Balıkesir Şubemiz tarafın-
dan, 4 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen Kıyı ve Deniz Mühendisliği 
Çalıştayı; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, 
Balıkesir Şube Başkanı Gürkan Özcan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Zekai Kafaoğlu, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal`ın açı-
lış konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından oturumlara geçildi. 

Toplantıya İMO 2. Başkanı Cemal Akça, Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kaya, Cem Oğuz ve Necati Atıcı katıldı. 
  
Çalıştay programı: 
  
11.15-13.00”Balıkesir Kıyı Alanları ve Sorunları I” 
Oturum Başkanı; Prof. Dr. Ayşen Ergin (ODTÜ) 
TMMOB İMO Balıkesir Şubesi Adına Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL (YTÜ) 
Burhaniye Ticaret Odası/ Edremit Ticaret Odası 
BASKİ Genel Müdürü 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB Kıyı Yapıları ve Sahil Hizmetleri 
Bşk., BBB Deniz Ulaşım Şube Md.) 
Balıkesir İlçe Belediyeleri (kıyı) 
Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri 
Balıkesir Çevre Dernekleri Adına (Burhaniye- Ayvalık Çevre Platformları 
Temsilcisi) 
13.00-14.15 Öğlen Arası 
14.15-15.15”Balıkesir Kıyı Alanları ve Sorunları II” 
Oturum Başkanı; Prof. Dr. Esin Çevik (YTÜ) 
Prof. Dr. Gaye Birol (TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi) 
İnş. Müh. Aydın Özen (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi) 
Balıkesir Çevre Dernekleri (Burhaniye Çevre Platformu-Ayvalık Çevre 

Platformu-Kazdağları Derneği-Pelitköy Güzelleştirme Derneği) 
Balıkesir Belediyeleri 
  
  
15.15-16.15FORUM “Tüm Katılımcıların Forum Kurulu ile Balıkesir Kıyı 
Alanları ve Sorunları Konusunda Soru ve Cevap Oturumu” 
Forum Moderatörü: İMO Yönetim Kurulu Adına (İnş. Yük. Müh. Cemal 
AKÇA) 
Forum Kurulu: 
Prof. Dr. Ayşen Ergin, Prof. Dr. Yalçın Yüksel, Prof. Dr. Esin Çevik, Prof. 
Dr. Gaye Birol, Dr. Işıkhan Güler 
  
16.15-17.00Sonuç Bildirgesinin okunması, Kapanış 
 

Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalıştayı 
Gerçekleştirildi
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Kıyı ve Deniz Mühendisliği İnşaat Mühendisliğinin bir alanıdır. 
Odamız, kıyı yapılarının doğru planlanmasına, planların güncel ve bilim-
sel yöntemlerle tasarlanıp uygulanmasına büyük bir önem veriyor. Ayrıca, 
kıyıların ekolojik ve doğal dengelerinin korunması gerekiyor.

İklim değişikliklerinin kıyılara olan etkilerinin araştırılarak bütünleşik bir 
kıyı alanları yönetiminin oluşturulması önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Deniz ve kıyılarımıza yönelik yapılan çalışmalar, deniz ulaşımı ve deniz 
ticaretinin gelişmesine de katkı yapıyor.

Yine yaşam alanlarımıza ve yaşam çevremize zarar veren su baskınları ko-
nusu da kıyı mühendisliğinin çalışma alanları içinde yer alıyor. Son yıllarda 
ülkemizin birçok yerinde yapılan HES`ler dere yataklarını sorunlu hale ge-
tirmiştir. Oysa kıyılar, ekonomik özellikleri ve canlı yaşamına olan etkileri 
nedeniyle her zaman insanın ve insanlığın ilgi alanı içerisinde yer almıştır.

Kıyılar, insan ilişkisi bakımından ve yaşam alanlarının seçilmesinde her 
zaman bir mücadele alanı olarak şekillenmiştir. Tarihsel süreçlere baktığı-
mızda; kara, kıyı, su ve insan ilişkisi her koşulda korunmaya çalışılmıştır. 
Son yıllarda kıyıların varlığını sadece ticari bir varlık olarak gören çevreler 
çoğalmaya başladı. Bu çevreyle kıyıların korunmasını sağlamaya çalışan 
çevreler arasında sürekli bir çatışma var.

Özellikle 1980 sonrası uygulanan neo-liberal ekonomik politikalar, kıyı 
alanlarımızı çok uluslu şirketlerin ilgi odağı haline getirmiştir. Kıyılarımıza 
karadan bakan bir anlayış hakim olmaya başlamıştır. Oysa kıyılarımıza 
daha çok denizden bakmak gerekiyor. Aynı zamanda kıyıları denizden kul-
lanan birçok paydaşın olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bugün kıyı yönetiminin bilimsel verilerle birlikte değerlendirilerek bütün-
leşik ülke ve kent planlarıyla birlikte ele alınması zorunlu bir hale gelmiştir. 
Ne yazık ki ülkemizde bugüne kadar çıkarılan yasalar; kıyılarımızı koruma 
ve kullanma ilişkisini sağlıklı bir şekilde oluşturamamıştır. Kaçak, çarpık ve 
aşırı yoğun bir yapılaşmanın önü çoğu kez bilinçli olarak açık tutulmuştur. 
Her alanda olduğu gibi kıyı yönetimi alanında da çıkarılan yasa ve yönet-
melikler, var olan yapıları yasallaştırmak için kullanılmıştır.

Bugün kıyı kentlerimizde yaşayan nüfus yoğunluğu toplam nüfusumuzun 
yarısını oluşturmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde kıyı ile yaşam alanları arasında engelsiz bir iliş-
ki vardır. Bizim kentlerimizde başta İstanbul olmak üzere kıyı 
ile yaşam alanları arasında ne yazık ki aşılmaz duvarlar vardır. 
İnsanla kent arasındaki ilişki koparılmıştır.

İnsanı araç yapan bir yapılaşma düzeni yerine insanı tüm yaşam alanları 
ile buluşturan ve insanı yaşam alanlarının odak noktasına koyan bir düze-
nin olması gerekiyor. Kent ve kıyı yaşantısının amacı, insanı odak noktası 
yapmaktır.

Ülkemizde kıyı alanlarında farklı kurum ve kuruluşların sorumlulukları 
var. Bu sorumluluklar çakışıyor. Bu durum, planlama kararlarının bütün-
lüğü açısından önemli sorunları da birlikte getiriyor.

Bugünlerde İmar Barışı adı altında TBMM`de görüşülen, aslında bir “İmar 
Affı” olan yasa tasarısı, tüm yapılara istisna olmadan af getiriyor. Bu aftan 
kıyı alanlarında bulunan tüm kaçak yapılar da nasibini alacaktır. Açıkçası 
yasalara uyan yurttaş, yasalara uymayan yurttaş karşısında bir kez daha 
cezalandırılmış olacaktır.

İşini doğru yapan İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar bir kez daha 
cezalandırılmış olacaklardır. Güvenli yapı, sağlıklı bir çevre, ya-
rarlanılabilir kıyı alanları diye yüksek sesle konuşan mühendis 
ve mimarlar, haksız kazanç ve haksız rekabet karşısında bir kez 
daha kaybedeceklerdir.

Bu anlayış, bu ve benzeri aflar mühendislik bilimi ve bilgisinin 
uygulanmasında yeni etik ve ahlak problemleri yaratacaktır.

Kentlerimizin tarihsel, arkeolojik ve doğal kimliğini geliştirmek 
planlama ilkelerinin asıl amacı olmalıdır.

Edremit Körfezi ve tüm Ege Denizi kıyıları da bu amaca uygun 
bir şekilde korunmalıdır. Oysa Körfez kıyıları da tüm olumsuz-
luklardan kendisine düşen payı almıştır.

Kent yaşamıyla bütünleşmesi gereken liman ve iskeleler; eğlence 
ve alışveriş yoğunluk artıran kullanımlara açılmıştır. Ayrıca tüm 
kıyıları bir yandan yoğun bir şekilde yapılaşmaya açıyoruz, diğer 

yandan da de-
nizi doldurarak 
yeni boş alanlar 
yaratıyoruz.

Planlama anla-
yışı bütünüyle 
katılımcı bir 
anlayışla ya-
pılmaktan ol-
dukça uzaktır. 
Çoğu zaman 
merkezi yapı 
yerel yönetim-
leri de dışlaya-
rak tek taraflı 
olarak kararlar 
almaktadır.

Sonuç olarak 
gerek bugüne 
kadar düzen-
lemiş olduğu-
muz çalıştay ve 
sempozyumlar, 
gerekse bugün 
burada düzen-
lediğimiz çalış-
tay ve Adana`-
da düzenleye-
ceğimiz Kıyı ve 
Deniz Sempozyumu; yeni bir farkındalığın oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Kıyılarımızın korunması için bizimle işbirliği yapan tüm kurum ve kuru-
luşları kutluyorum, teşekkür ediyorum.

Mühendislik yapıları olan Kıyı ve Deniz Yapıları aynı zamanda güvenli 
olmak zorundadır. Bu yapıların; yer seçim kararlarına, projelendirilmesi-
ne, projelerin denetlenmesine, inşaat yapım sürecinin projelerine uygun 
olarak yapılmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Bu anlayışın sürdürülebilir 
olması aynı zamanda mühendislik bilimine de önemli ölçüde katkı yapa-
caktır.

Gerek kıyı yapılarımızın doğru ve tüm bilimsel veriler kullanılarak planlan-
ması, gerekse kıyıların doğal ve ekolojik değerlerinin korunarak yeni sorun 
alanlarının yaratılmaması geleceğimiz açısından büyük bir önem taşıyor.

Sürdürülebilir bir planlama, sürdürülebilir sosyal bir çevrenin oluşturulma-
sı, bu çalıştayımızın ana halkasını oluşturuyor.

Başta Yalçın YÜKSEL hocamız olmak üzere Balıkesir Şubemizin değerli 
başkan ve yöneticilerine, bilgilerini bizlerle paylaşan değerli katılımcılara 
ve Belediyelerimize İnşaat Mühendisleri Odası adına çok teşekkür ediyo-
rum.

 

İMO Başkanı Cemal Gökçe’nin Kıyı Ve Deniz 
Mühendisliği Çalıştayında Yaptığı Konuşma
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Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalıştayı 
Sonuç Bildirgesi 

*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına Ba-
lıkesir Şubesi tarafından Burhaniye/Balıkesir`de 
04 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen Kıyı ve Deniz 
Mühendisliği Çalıştayı sonuç bildirgesi

İMO `Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalıştayı` İMO 
Balıkesir Şubesi tarafından 04 Mayıs 2018 Burhaniye 
/ Balıkesir`de “İki Denizi Birleştiren Şehir Balıkesir” 
başlığı ile düzenlenmiştir. Düzenleme Kurulu Başka-
nı Prof. Dr. Yalçın Yüksel (Yıldız Teknik Üniversitesi, 
YTÜ ) olmuştur. Çalıştayın açılış konuşmaları  TM-
MOB İMO Başkanı Cemal Gökçe, Balıkesir Şubesi 
Başkanı  Gürkan Özcan, Burhaniye Belediye Başkanı 
İnş. Müh. Necdet Uysal ve Balıkesir Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri Mim. Mehmet Gürbüz tara-
fından yapılmıştır. Çalıştaya farklı kamu kurum ve 
kuruluşları, özel sektör, ticaret odaları, üniversiteler 
ile çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşları olmak üzere 
toplam 100 kişi katılmıştır.

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Ayşen Ergin`in yü-
rütmüş olduğu `Balıkesir Kıyı Alanları ve Sorunları` 
Oturum I`in açılış konuşması   TMMOB İMO Balı-
kesir Şubesi adına   Prof. Dr. Yalçın Yüksel  tarafından 
yapılmıştır.  Birinci oturumun devamında, Edremit 
Ticaret Odası temsilcisi Mehmet Semerci, BASKİ Ge-
nel Müdür Yrd. Ali Seyfi Küçükgöncü, Balıkesir  Çev-
re ve Şehircilik İl Müdürlüğü adına  İlker Durmuş, 
Balıkesir Çevre Dernekleri Adına Burhaniye-Ayvalık 
Çevre Platformları Temsilcisi Saygın Öztürk konuş-
malarını yapmışlardır.

Çalıştayın ikinci oturumunun başkanlığı Prof. Dr. 
Esin Çevik tarafından yürütülmüştür.  `Balıkesir Kıyı 
Alanları ve Sorunları` Oturum II` de konuşmacılar 
Prof. Dr. Gaye Erol ve İnş. Müh. Aydın Özen`dir.  

`Tüm Katılımcılar ile yapılan Forum Balıkesir Kıyı 
Alanları ve Sorunları ise tüm katılımcılar ile gerçek-
leştirilmiştir.  Prof. Dr Ayşen Ergin, Prof. Dr. Yalçın 
Yüksel, Prof. Dr. Esin Çevik, Prof. Dr. Gaye Birol, Dr. 
Işıkhan Güler`den oluşan forum kurulunun modera-
törlüğünü  ise İMO Yönetim Kurulu adına İnş. Yük. 
Müh. Cemal Akça yürütmüştür.  

Çalıştay, Akademisyenlerin ve İMO Merkez ve Şube 
Yönetici ve üyelerinin, Kamu Kurum ve Kuruluş tem-
silcilerinin,  Adyar Çevre Güzelleştirme Derneği, Ay-
valık Tabiat Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, 
Edremit ve Akçay Çevre Platformu, Kazdağı Doğal ve 
Kültürel Varlıkları Koruma Derneği adına katılan si-
vil toplum örgütlerinin temsilcilerinin geniş katılımı 
ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Çalıştaya adı 
geçen sivil toplum örgütlerinin hazırladığı `Edremit 
Körfezi Sorunlarına Dair Görüş ve Önerilerimiz` adlı 
çok kapsamlı bir rapor sunulmuştur.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

Balıkesir kıyı alanlarının sorunlarının ele alındığı bu 
çalıştayda ortaya çıkan sonuçlar ise aşağıda belirtil-
miştir.

-Balıkesir kıyı alanları yetersiz altyapı sorunu nede-
niyle karasal kirletici kaynaklarının etkisinde kalmak-
tadır. Bu nedenle deniz kirliliği artmaktadır. Özellikle 
tarımdan ve sanayiden (zeytin karasuyu gibi) gelen 
kirleticilerin kontrolsüz biçimde arıtma yapılmak-
sızın ya doğrudan ya da yüzeysel sular (dereler ile) 
yoluyla denize bırakıldığı anlaşılmaktadır. Özellik-
le Nikita deresi ve Havran deresi bu kirlenmede ön 
plana çıkmaktadır. Önlem alınmadığı takdirde ciddi 
ekolojik problemlerin ortaya çıkacağı kaçınılmaz bir 
gerçektir. Bu durumun turizm sektörünü de olumsuz 
etkileyeceği anlaşılmaktadır. Kirletici kaynakları ye-
raltı suyunda da kirlenmeye neden olmaktadır.

Altınova`da sahile çok yakın denizden demir madeni 
çıkartılma aktiviteleri için ÇED raporu alınmamış ve 

Enerji Bakanlığı`ndan alınan arama ruhsatı ile faali-
yete başlanmıştır. Bu faaliyetin bölge ekosistemini ve 
kıyı alanını olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.

-Kıyı alanlarında kurulu bulunan balık çiftliklerinin 
kirliliği artırdığı belirtilmiştir. Kurulu bulunan ve 
planlanan çiftliklerin bilimsel esaslar çerçevesinde ye-
niden değerlendirilmesi gerekmektedir.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 yılın-
dan bu yana yürütülen Balıkesir ve Çanakkale Kıyı 
Alanları Master Planı hakkında yeterli bilgi bulunma-
maktadır. Hazırlanacak bir master planın ulusal ve 
yerel ölçekte uygulanabilir ve başarılı olması için, ye-
rel halkın bu planlamalar hakkında bilgi sahibi olması 
sorunlarını ilgili kurumlara iletebilmeleri gereklidir. 
Çalıştayda öne çıkan en önemli sonuç, sivil toplum 
örgütlerinin  ilgili kurumlarla olan kopukluk sorunu-
nu ortaya koymaları ve kıyılarına sahip çıkmak adına  
çok önemli çalışmalarını raporlar halinde sunmaları-
dır. Yerel halkın sesini duyurabileceği sivil toplum ör-
gütleri, kamu kurumları ve üniversitelerin yer alacağı 
Kıyı Konseyi gibi bütünleşik bir platform oluşturarak 
yaratacakları demokratik platform ile bölgenin tüm 
planlama ve yatırım  çalışmalarına katkı sağlayabi-
leceklerdir. Kıyı ve deniz alanlarının sürdürülebilir 
gelişme ölçütleri altında hazırlanacak böyle bir ulusal 
ve bölgesel `Master Planın` uygulanabilir ve başarılı 
olması ancak, bu planın bilimsel temel yapısını oluş-
turacak `Kıyı Alanları ve Havzalar Bütünleşik Kul-
lanımı`  çalışmalarının;  Kıyı ve Deniz Mühendisliği  
bilim dalı ve ilgili disiplinlerarası bilim dallarının, ilgili    
Bakanlıklar, Kamu kurum ve kuruluşların, Belediyele-
rin,  yerel ve ulusal paydaşların, yerel  halkın sesi ola-
cak sivil toplum örgütlerin, derneklerin  ve platform-
ların birlikte yürütülmesi ile  mümkündür.

-Balıkesir bir kıyı şehridir ancak deniz ulaşımı konu-
sunda bir yatırıma sahip değildir. Bu konuda çalışma-
lar yapılmalıdır.

-Edremit Körfezi bilimsel çalışmalarının temel alt-
yapısını oluşturacak körfez bilgi envanteri  oluştu-
rulmalıdır (örneğin; kıyı kenar çizgisi, kıyı ve deniz  
yapıları, plajlar, iskeleler, yat limanları, ekolojik zen-
ginlikler; bitki ve canlı türleri, kültürel miraslar,  mev-
cut ve planlanan altyapı, mevsimsel ve bölgesel  su 
kalitesi ölçümleri, kirlilik ölçümleri, evsel artıklar ve 
mevsimsel değişim verileri, kıyı alanlarının farklı  kul-
lanımı ve getirdiği sorunlar örneğin turizm, zeytinci-
lik, sanayii, yapılaşma yazlık konut  alanları gibi...).

-Körfez bilgi  envanteri ışığında, henüz başlatılmış 
olan Körfez Master Planına girdi olacak `Kıyı Alan-
ları ve Havza Yönetimi Bütünleşik Kullanımı` için 
bilimsel çalışmalar tüm ilgili paydaşların katılımı ile 
devam etmelidir. Kıyı kenar çizgisi ölçümleri halen 
yapılmaktadır. 

-Zeytin üretimi Balıkesir`in vazgeçilemez ekonomi 
kaynağı olup devlet desteği ile geliştirilmelidir. Kirle-
tici olan  zeytin karasuyu için doğru bilimsel altyapı 
kurularak, kirlenmenin önlenmesi ve yararlı bir üre-
timde kullanılması bu sorunun çözümü olabilecektir.

-Kıyı alanlarında ve denizde demir madeni arama-çı-
kartma ve altın madeni projelerinin yarattığı ve ya-
ratacağı kirlenme doğal yapının  geri dönülemez bir 
şekilde kaybına neden olacaktır.

-Yoğun  ve plansız yapılaşma ile betonlaşan  kıyı alan-
larının  doğal güzelliklerinin ve yeşil alanların yok 
olmaması  için  uygulamalar ilgili bakanlık, kamu ku-
rum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından  kontrol 
altına alınmalı ve yasal denetlemeler yapılmalıdır. Yet-
ki boşluğunun yarattığı yanlış uygulamalar kurumlar 
arası işbirliği ile ortadan kaldırılmalıdır. Ortaya konu-
lan imar aflarının bu sorunları daha da kötüleştireceği 
kaçınılmaz bir sonuçtur.

-Kıyılar boyunca inşa edilmiş iskeleler tespit edilerek, 
yeni bir plan ile doğal güzellikleri bozmayacak şekil-
de   planlanmalıdır. Kıyı mahmuz ve açık deniz dalga-
kıranları, yeterince bilimsel dayanağa sahip olmadan 
tasarlandığı için  kıyılarda erozyona neden olmakta-
dır. Kıyı koruma yapıları; `kıyı ve deniz mühendisle-
rinin de katkısı ile bilimsel olarak  planlanmalı, tasar-
lanmalıdır.

-Turizm mevsiminde, kıyı kentlerde  nüfusun  çok bü-
yük ölçüde artması içme  suyu, atık su, kanalizasyon, 
kirleme, gıda gibi temel konularda büyük sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. Bu konuda acil altyapı önlemleri 
alınmalıdır. Bu sorunları ortadan kaldıracak çözümler 
üretilmelidir. Özellikle sivil toplum örgütlerinin dile 
getirdiği bu sorunların önceliklerine ve önemine göre 
birlikte yapılacak toplantılar    ivedilikle planlamaya 
alınmalıdır. Ancak bu çalıştaya Genel Müdür Yardım-
cısı düzeyinde katılan BASKİ`nin de sorunlara farkın-
dalılığı açısından önemlidir.

-Balıkesir ilinde turizm ve sanayi yatırımları bulun-
maktadır. Özellikle kıyı bölgelerindeki turizm yatı-
rımları otel, motel ve pansiyon ölçeğinde kalmış ve 
bölgede ikincil konutların sayıları hızlıca artmıştır. 
Plansız gelişim ve kooperatiflerce yapılan ikincil ko-
nut yatırımlarının mimari, kentsel, çevresel ve sos-
yo-kültürel açıdan kıyı alanları üzerinde olumsuz et-
kileri oluşmuştur. Yine bölge nüfusunun yaz ayların-
daki aktif sezonlar dışında çok azalması bölgenin ter-
kedilmiş görünüme dönüşmesine sebep olmaktadır.

-Balıkesir kıyı alanlarında özellikle Ayvalık Körfezi, 
Altınova ve Altınoluk kıyı alanlarındaki plaj alanla-
rı yoğun kirlilik, hatalı yapılaşma gibi doğrudan in-
san kaynaklı nedenlerden etkilenmiştir. Bu alanlarda 
erozyon nedeniyle kumsal plajların azaldığı, rekreas-
yonel çalışmalar ile yapılan kontrolsüz kıyı dolguları-
nın plajları ortadan kaldırdığı, kirlenme ile deniz suyu 
kalitesinin bozulduğu belirlenmiştir.

-Ayvalık körfezi yetersiz altyapı nedeniyle kirlen-
mektedir. Bunun acilen çözülmesi gerekmektedir. 
Altınolukta kirlenme ve kıyı dolguları plaj alanlarını 
yok etmektedir. Hatalı kıyı koruma projeleri Gömeç, 
Ören ve Altınova gibi kıyı alanlarında erozyonu artır-
maktadır.

-Balıkesir kıyı alanlarında turizmin gelişmesi için plaj 
alanlarının korunması ve kıyı mühendisliği çalışmala-
rı ile geliştirilmesi gerekmektedir. Böylece daha fazla 
su sporları gibi yerel halka ve turistlere hizmet sunul-
ması mümkün olacaktır. Bu da turizmde kalitenin 
daha da artmasını sağlayacaktır.

-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi`nin “Kıyı Yapıları ve 
Kıyı Alanları Yatırımları Daire Başkanlığı” kurarak so-
runları ele alması ise olumlu bir gelişmedir. Böyle bir 
daire başkanlığının bir kıyı şehrinde kurulması diğer 
kıyı şehirleri için örnek teşkil edebilecektir.

-Yukarıda bahsi geçen sorunların üstesinden gelebil-
mek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kıyı 
Alanları Bütünleşik Master Plan Çalışması başlatması 
uygun olacaktır. Bu çalışmanın daha önce belirtildiği 
bilimsel esasları dikkate alarak geniş kapsamlı biçim-
de hazırlanması ivedilikle ön plana çıkmaktadır.

Bu ana hedefin ışığında,  İMO ̀ Kıyı ve Deniz Mühen-
disliği Çaliştay`ında Balıkesir  iki ayrı `Balıkesir Kıyı 
Alanları ve Sorunları`  oturumlarında ve  ̀ Forumda`  
ana hedef kapsamında sunumlar ve tartışmalar 
yapılmıştır.

 
Saygılarımızla
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 46. Dönem 1. Danışma Kurulu Top-
lantısı, 12 Mayıs 2018 tarihinde, İMO Kültür ve Kongre Merkezinde ya-
pıldı. İMO II. Başkanı Cemal Akça tarafından 46. Dönem Danışma Ku-
rulu Divan adayları oylamaya sunuldu. Yapılan seçim sonucunda, Divan 
Başkanlığına Baykal Hancıoğlu, Divan Başkan Yardımcılığına Ahmet Evci, 
Divan Yazmanlıklarına Melek Gözde Hoşafçı ve Refiye Ruhsar Uzun oy-
birliği ile seçildi. 
Danışma Kurulu’nun açılış konuşması İMO Başkanı Cemal Gökçe tara-
fından yapıldı. Gökçe’nin konuşmasının ardından gündem maddelerinin 
görüşülmesine geçildi. Toplantıda “Ülkemizin Gündemi ve 46. Dönem Ça-
lışma Programı Taslağının Görüşülmesi” ile “Temsilcilik ve Bağlı Oldukları 
Şube ile Olan İlişkilerin Değerlendirilmesi” gündemleri görüşüldü.

Toplantıya İMO 2. Başkanı Cemal Akça, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Şükrü Erdem, Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüse-
yin Kaya, Necati Atıcı, Genel Sekreter Yardımcıları Bahaettin Sarı ve Serap 
Dedeoğlu, Proje Koordinatörü Ceylan Özkul ile Danışma Kurulu Üyeleri 
katıldı.
Toplantıda sırasıyla söz alarak görüş ve düşüncelerini paylaşan üye-
ler; Hakkı Nadir Çelebi, Nusret Suna, Taner Yüzgeç, Zeki Karadeniz, 
Azmi Cihangir Aygın, Gülsun Parlar, Jale Alel, Mustafa Balcı, Selim 
Tulumtaş, Nihat Noyan, İsmail Selçuk Yılmaz, Oktay Gülağacı, Işık-
han Güler, Osman Murat Kaya, Tahsin Asan, Rezan Bulut, Süleyman 
Kamil Akın, Tansel Önal, Murat Demir, İhsan Kaş, Hüseyin Kuzu, 
Gürkan Erdoğan.

Cumhuriyet tarihimizin önemli seçimlerinden birisini 24 Haziran tarihin-
de yapacağız. 
Bir yandan tek adam rejimini oylayacağız, bir yandan da 600 kişiden olu-
şan parlamento seçimini yapacağız. Oysa bu seçimlerin 2019 yılında yapıl-
ması gerekiyordu. Bugün baskın bir seçimle karşı karşıyayız.
Ekonomiye,
Sosyal hayatın karışıklığına,
Gelir dağılımındaki adaletsizliğe,
İç ve dış borçlara,
Cari açığın giderek artmasına,
Dövizdeki durdurulamayan tırmanışa,
İşsizliğin giderek artmasına,

Yükselen enflasyona,
Faizlerin yükselmesine baktığımızda orman yanıyor.
Son günlerde çok sık rastlanan ve anlatılan bir Afrika öyküsü var. Aslan, geyik, 
tilki ve horoz yan yana koşarak ormanı terk ediyorlar. Aslan geyiğe, tilki horoza 
bakmıyor. Orman yandığı için yangından kaçıp canlarını kurtarmaya çalışıyor-
lar. Ülkemizin içerisi yanıyor, dışarısı yanıyor.
Binlerce km. uzaktan gelip Ortadoğu’yu, özellikle de İslam ülkelerini dizayn 
ediyorlar.
Neredeyse bölgemiz 1. Dünya Savaşının koşullarını yaşıyor.
Ülkemizin içinde ciddi sorunlar var.
16 yıldır ülkemizi yöneten iktidar partisi bir manifesto yayınlıyor. Gelecekle 
ilgili öngörüler ortaya koyuyor. Ülkemizin bu anlayışla “şahlanacağı” ifade edi-
liyor. 

- Cari açık, faizler, enflasyon, düşürülecek deniyor. Peki, neden düşürmediniz?
- Yeni fabrikalar açılacak deniyor. Öyleyse var olan fabrikaları neden sattınız?
- Vergi yükü adil hale getirilecek. Peki, neden getirmediniz?

Oda Başkanı Cemal Gökçe’nin 1.Danışma 
Kurulu Toplantısında Yaptığı Açılış Konuşması

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 46. Dönem 1. Danışma Kurulu Top-
lantısı, 12 Mayıs 2018 tarihinde, İMO Kültür ve Kongre Merkezinde ya-
pıldı. İMO II. Başkanı Cemal Akça tarafından 46. Dönem Danışma Ku-
rulu Divan adayları oylamaya sunuldu. Yapılan seçim sonucunda, Divan 
Başkanlığına Baykal Hancıoğlu, Divan Başkan Yardımcılığına Ahmet Evci, 
Divan Yazmanlıklarına Melek Gözde Hoşafçı ve Refiye Ruhsar Uzun oy-
birliği ile seçildi. 
Danışma Kurulu’nun açılış konuşması İMO Başkanı Cemal Gökçe tara-
fından yapıldı. Gökçe’nin konuşmasının ardından gündem maddelerinin 
görüşülmesine geçildi. Toplantıda “Ülkemizin Gündemi ve 46. Dönem Ça-
lışma Programı Taslağının Görüşülmesi” ile “Temsilcilik ve Bağlı Oldukları 
Şube ile Olan İlişkilerin Değerlendirilmesi” gündemleri görüşüldü.

Toplantıya İMO 2. Başkanı Cemal Akça, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Şükrü Erdem, Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüse-
yin Kaya, Necati Atıcı, Genel Sekreter Yardımcıları Bahaettin Sarı ve Serap 
Dedeoğlu, Proje Koordinatörü Ceylan Özkul ile Danışma Kurulu Üyeleri 
katıldı.

İMO 46. Dönem 1. Danışma Kurulu 
Toplantısı Yapıldı
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- Kentsel dönüşüm devam edecek deniyor. Yapılan 

dönüşümü beğenmediniz. Peki, nasıl yapacaksı-
nız?

- Ekonomik büyüme hızlanacak diyorsunuz.
- Gelir grupları arasında oluşan makas kapacak. Na-

sıl yapacaksınız?
Başbakan gayrimenkul sektörüne yönelik yeni bir 
kampanya başlatılacak diyor. İnşaat sektörü canlan-
dırılacak piyasa hareketlenecek deniyor.
Konut piyasası neredeyse durmuş, yapılanlar satıl-
mıyor. Konut kredisi 1.66’ya çıkmış.
İpotekli konut satışları olarak bilinen kredili satışlar 
durmuş.
Bankalardaki mevduatın yaklaşık %50’si 146.000 ki-
şiye ait.
Geri kalan 80 milyon kişi öteki %50’yi paylaşıyor.
Nüfusun %1’i servetin %55’ine sahip.
Nüfusun %99’u %45’le idare ediyor.
Burada bir gelir adaleti yok.
Sayın meslektaşlarım,
İstanbul, Gazi ve Anadolu Üniversiteleri parçalanı-
yor. 
Gerekçe bu üniversitelerin fazla büyümüş olmaları. 
Bu üniversiteleri bu hale kim getirdi?
Bölmek isteyenler getirmedi mi?
Tek çare bölmek mi?
Çok acele alınan kararlar ileride ciddi sorunlar ve piş-
manlıklar yaratır.
İstanbul üniversitesi gibi köklü üniversitelerin bir bi-
rikimi bir hafızası oluşmuştur.
İlle de yeni üniversitelere ihtiyaç varsa bunun yolu 
üniversiteleri parçalamak değildir.

- İhtiyaç duyulan alanda, mevcut üniversitelerin 
öncülüğünde tematik üniversiteler kurulabilir. Ge-
netik kodları İstanbul Üniversitesi olan Cerrahpa-
şa’yı bir başka üniversite yapamazsınız.

- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bir gelenek-
tir, bir ekoldür. Onu alıp Beyazıt’tan çıkardığınız-
da köklerinden koparırsınız. 

Bütün bunlar kapsamlı bir şekilde görüşülüp konu-
şulmadan, tartışılmadan alelacele kararların alınacağı 
başka sorunlar yaratır.
Geçmişte Hacettepe’nin gözetim ve denetiminde An-
kara Üniversitesi,
ODTÜ’nün yol göstericiliğinde Sakarya Üniversitesi 
kuruldu.
Bu üniversiteler bölünerek kurulmadı.
Sayın Meslektaşlarım,
Bilim ve teknolojide geri kalmışız,
Yaşam memnuniyetinde, iş kazaları ve işçi ölümlerin-
de, insani gelişmişlik sıralamasında, basın özgürlüğü 
sıralamasında, uluslararası şeffaflık örgütüne göre 
yolsuzlukta, kadın ve genç işsizliğinde, küresel barış 
endeksinde, kadın erkek eşitsizliği ve kadın cinayet-
lerinde, Avrupa ve dünya sıralamasında oldukça geri-
lerde yer alıyoruz.
20. yüzyıl savaşlarında 65. Milyon insan yaşamını 
yitirdi. 
Bugünkü dünyada, özellikle 2000 yılından sonra Or-
tadoğu’da sürekli bir savaş var. Başı belaya girmeyen 
bir İslam ülkesi yok.

- Bölgemizle ilgili olarak bölge devletleri yerine kü-
resel büyük güçler karar veriyorlar. 

- Bu kararlar Suriye’de olduğu gibi ülkemizi de 
olumsuz olarak etkiliyor. 

- Sanayide gelişmiş olan ülkelere müşteri olan ülke-
ler, küresel güçlere karşı direnç göstermede zorla-
nırlar.

Çünkü geri kalmış olan ülkelerin insanları, kendisine 
sunulan tüketim araçlarının müşteri olmaktan çıkıp, 
ortağı durumuna gelmişlerdir.

- Günümüzde inanç ve ideoloji için değil, satış için 
örgütlenen kapitalist ekonomi, eski devlet politi-
kasının yerini almıştır.

- Temel sorun bilimde, teknikte, sanayide, sanatta 
ve entelektüel birikimde ileri olmaktır.

- Sanayileşme ve entelektüel birikimin, aynı zaman-
da yeni bir kişilik yarattığının altını çizmek iste-
rim.

- Bugün Avrupa’nın Rönesans’tan bu yana bilim ta-
rihini bilen ve bilim tarihine güvenen bir konumu 

var.
- Ekonomik ve sosyal olarak da çalışanların bir sta-

tüsü var.
- Bugün dünyada ve bölgemizde kafa yapısı ikinci 

dünya savaşından kalma yöneticiler var.
Bunlar bugün dünya politikasında söz sahibi olan yö-
neticiler.
Sayın meslektaşlarım,

- Bugün her sabah dünyamızda üretilen sanat ve bi-
lim insanları ile gözlerimizi açmıyoruz.

- Ortaçağ’ın engizisyon anlayışı ile uyanıyoruz.
- Bu durum endüstri-4’e rağmen, ortaçağ gericiliğini 

gözler önüne seriyor.
- Ülkemiz için tek stratejik yenilik de yetkin olmak-

tır.
- Bu yetkinliği kullanarak gelecek kuşaklara yaşana-

bilir bir dünya bırakmaktır.
Dünyamızda sürdürülen rekabet üstünlüğü yarışı ve 
ortamında bilim, bilgi ve teknoloji üretimi belirleyici 
olmaktadır.

- Kimler hangi ülkeler bu üstünlüğe sahipse onlar; 
dünyamızda var olan gelir paylaşımında da olduk-
ça fazla pay alıyorlar.

- Biz, bu birikim ve yetkinliğe sahip olmadığımız 
sürece, ülkemiz için kabul edilebilir bir gelecek 
düşünülemez.

- Bu durum, mühendislik alanında da yetkinleşmeyi 
zorunlu kılmaktadır.

- Oysa teknikerlere mühendisin atması gereken im-
zayı atma yetkisi veriliyor.

- Her türlü kaçak ve mühendislik hizmeti görmeyen 
yapılara af getiriliyor.

- Namuslu yurttaş cezalandırılıyor.
- İşini doğru yapan mühendisler cezalandırılıyor.
- Denetim işini doğru yapan yapı denetim kuruluş-

ları cezalandırılıyor.
- Dünya yazılım programlarıyla yeni kodlama, yeni 

bir algoritma yaratırken biz; kaçak yapılarla ilgili 
olarak deprem güvenliğini mal sahibinin beyanına 
bırakıyoruz.

- “Mühendislik eğitiminin temel amacı, öğrencilerin 
tasarım yeteneklerini geliştirmek olmalı ve öğren-
cilerin tasarım sorunlarını çözebilecek birikimleri 
olmalıdır” diyoruz.

- Soran, sorgulayan nedenlerle-sonuç ilişkisi arasın-
da bağ kuran bir öğretim istiyoruz.

- Üniversitelerde özgür bir ortamın olmasını istiyo-
ruz.

“Özgür bir ortam yoksa üniversitelerde bilim yeşer-
mez” diyoruz.

- Her olayın bir nedeni, her nedenin de bir sonucu 
olduğunu söylüyoruz. Olayları sadece sonuçlarıy-
la yorumlamanın yeterli olmadığını söylüyoruz. 
Çalışma programı taslağını da bu öngörü doğrul-
tusunda hazırlıyoruz.

Adalet, toplumsal barışın güvencesidir.
Bu terazi şaşınca haklının yanında değil, güçlünün 
yanında olur.
Zulüm görenlerin sesi bastırılır. Bu nedenle zulüm 
görenleri yanında taraf olmak aynı zamanda insan 
olmanın da bir gereğidir. İşkence yapılana, kimlerden 
ve kim olduğunu sormak yakışık almaz.
Hiçbir dava insan canından daha değerli değildir.
Tek bir çocuğun canına mal olmuş zafer, zafer değil-
dir.
Acıların, sadece onu yaşayanlar için yıkıcı olduğunu 
görmesek de bilmek gerekir.
Almanya İngiltere’yi bombalıyor, İngiltere Alman-
ya’yı bombalıyor. Birbirini haritadan silmeye çalışı-
yorlar. Tam da bu sırada iki ülke müthiş bir anlaşma 
yapıyor. Oxford, Cambridge, Heidelberg, Göttingen, 
4 üniversite de her iki ülkenin gözbebeği ve buna 
“düşmanlar” saygı duyuyor. Üniversiteler yapboz 
tahtası değildir.

 
BALKAN MÜHENDİSLİK 
FORUMU TAMAMLANDI

Avrupa İnşaat Mühendisliği Konseyi ve 
Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayın-
dırlık Bakanlığı`nın organizasyonunda 
düzenlenen Balkan Mühendislik Forumu, 
21 Mayıs 2018 tarihinde, Bulgaristan`ın 
Başkenti Sofya`da düzenlendi. Avrupa 
Mühendislik Konseyi üyelerini ve Balkan 
ülkeleri mühendis odalarının katılımla-
rıyla, gerçekleşen foruma Odamız adına 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Baş-
kanı Cemal Gökçe ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Kaya, ECCE Seçilmiş Baş-
kanı Aris Chatzidakis, Makedonya Mü-
hendis ve Mimar Odaları Başkanı Prof. 
Dr. Mile Dimitrovski, Makedonya Cum-
huriyeti Hükümeti Yurtiçi Şirketlere Ya-
tırım Ortamının İyileştirilmesine İlişkin 
Yönetmeliklerden Sorumlu Bakanı Prof. 
Zoran Sapuric katıldı.
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Balkan Ülkeleri İnşaat Mühendislerini Türkiye İnşaat 
Mühendisleri adına saygıyla selamlıyorum.

Bu etkinliği düzenleyen Sayın NAÇEV ve arkadaşları-
na teşekkür ediyorum.

Yerleşme ve tüketme alışkanlıklarımızın ortaya çıkar-
dığı sorunlar aynı zamanda dünyanın ortak bir soru-
nu olarak karşımıza çıkıyor. Deprem, su baskınları, 
küresel ısınma, çevre kirliliği, giderek azalan yaşam 
alanları, kimliksiz ve güvensiz kentler günümüz so-
runlarının önünde yer alıyor. Dünya nüfusunun ya-
rıdan fazlası kentlerde yaşıyor. Özellikle gelişmekte 
olan ülkeler de kentlere doğru durdurulamayan bir 
akış var. Bu akış, inşaat mühendisliğinin temel sorun-
larından biri olarak karşımıza çıkıyor.

İnşaat Mühendisliği; medeniyet kurucusu ve geliştiri-
cisi olan bir mesleğin adıdır. Sadece inşaat mühendis-
liği mesleğini yapanları ve akademik alanda çalışan-
ları değil, sokaktaki yurttaştan, en yüksek bürokrata 
kadar her insanı etkileyen bir meslektir. Yapıların 
sağlam ve sürdürülebilir olması insan yaşamının en 
önemli sorunlarından biridir. İnsan hangi toplumsal 
kesimde yer alırsa alsın, hangi meslek alanında bulu-
nursa bulunsun, inşaat mühendislerinin bilgi ve biri-
kimlerinin eseri olan yapılarda yaşıyorlar. Bu nedenle 
inşaat mühendisleri, insan yaşamının her anına doku-
nurlar. İnsanların ihtiyaç duyduğu her yapıyı farklı 
malzeme ve tasarımlarla bir araya getirip düşünceyi 
eyleme dönüştürüyorlar. Sadece yapan değil, yapılan-
ları koruyan, gerektiği zaman onaran, güçlendiren ve 
geleceğe devreden bir anlayışa sahiptirler. Can ve mal 
güvenliğini sağlayan bir mesleğin insanı olmaları, in-
şaat mühendislerine büyük sorumluluk yüklüyor.

İnşaat mühendislerinin, mevcut sistemden kaynakla-
nan sorunların yanında mesleki standartlara, meslek-
le ilgili yönetmeliklere ve meslek etiğine uygun bir 
şekilde çalışmaları zorunludur. Ayrıca bugün eğitim 
ve öğretim alan öğrencilerin gelecekte önemli görev-
ler üstlenecekleri açıktır. Bu nedenle; sadece bugün 
hizmet üreten inşaat mühendislerinin değil, inşaat 
mühendisliği eğitiminin geleceğini de irdelemek ge-
rekiyor.

Dünyanın herhangi bir yerindeki doğal ve Ekolojik 
değerlerin bozulması yerel düzeyde kalmıyor tüm in-
sanlığı etkiliyor. Sürdürülebilir bir planlama ve sür-
dürülebilir bir sosyal çevrenin oluşturulması hizmet 
sürecimizin ana halkası olarak bizleri şekillendiriyor.

İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik alanlarının 
başında gelmektedir. Bu bağlamda evrensel bir mes-
lektir. Kendilerine emanet edilen dünyada, sürdürü-
lebilir bir yaşam kalitesini artırmak amacıyla mesleki 
bir yetkinlik, etik bir anlayış ve geniş bir işbirliği içe-
risinde bir bilen olmak durumundadırlar.

Hizmet üretim sürecinde sadece bilimsel ve teknik 
gerekliliklerin yerine getirilmesi yeterli değildir. Ha-
yatın genel akışı içerisinde doğaya ve yaşam alanla-
rına haksızca müdahale edenlere karşı sesimizi yük-
seltmek gerekiyor.

Bu nedenle, insanların can ve mal güvenliğinin sağ-
lanması için en temel konu, iyi bir mühendislik eği-
timinin yapılmasına ihtiyaç var. İnşaat mühendisliği 
diploması almış olmanın yeterli olmadığını bilerek, 
bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak orta-
ya çıkan yeni gelişmeleri ve bilgileri öğrenmek gere-
kiyor. Başta meslek Odamız olmak üzere, sürekli hale 
gelen meslek içi eğitim seminerlerine ve kurslarına 
katılarak, öğrenmeği sürekliliği olan bir iş haline ge-
tirmek gerekiyor. Bu tür etkinliklere katılarak sertifi-
ka almanın iyi bir mühendislik hizmeti yapabilmenin 
önemli bir aracı olarak görüyoruz.

İnşaat Sektörü ve Dünyamız

İnşaat sektörü; ülkemiz de ve dünya da çok büyük bir 
pazarı elinde bulunduruyor. Birçok sektör inşaatların 
yapım evresinden bitimine kadar inşaat sektöründen 

etkilenmektedir. İnşaat yapım sürecinde doğada var 
olan birçok kaynak azalmakta veya tükenmektedir. 
Yaşadığımız çevre kirleniyor, yeni atıklar ortaya çıkı-
yor. Üstelik bilimsel ve teknik kurallara, mühendislik 
ilkelerine ve doğanın kendi yasalarına uygun olarak 
üretilmeyen yapılar yıkılarak yeni bir çevre sorunu 
yaratıyorlar. Bu nedenle yapılan tüm yapıların sürdü-
rülebilir olması gerekir. Açıkçası, kentleri bir yaşam 
ve kültür mekanı olarak ele almak gerekiyor. Kent-
sel ve kırsal alanda kişi, toplum ve çevre sağlığı ile 
güvenliğinin korunması, sağlıklı ve güvenli yaşam 
çevrelerinin oluşturulması, kentte yaşayanların hak-
larına saygılı bir düzenin kurulması gerekiyor. Bunun 
için doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunup yaşa-
tılması bir yana, bu değerlerin aynı zamanda gelişti-
rilmesi gerekiyor. Ayrıca var olan kaynaklarla uyum-
lu olabilecek bir kentsel ve kırsal gelişmenin sağlan-
ması, dikkate alınacak önemli bir konudur.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için uygulanabilir bir 
politikanın yanında planlama, bu planı hayata geçi-
recek programın yapılarak uygulanması gerekiyor. 
Ayrıca yapım, denetim ve kullanım evrelerinde inşaat 
mühendislerinin etkili bir şekilde görev almaları ge-
rekiyor. Bir projenin sürdürülebilir olması için plan-
lama, yapım ve yıkım aşamalarında düşük maliyetli, 
çevresel bilince uygun, sosyal ve çevresel konularla 
uyumlu olması gerekiyor. Yine yapım sürecinde sür-
dürülebilir olmanın ana konusu olarak maliyet, za-
man ve kalitenin altını çizmek gerekir.

 Sürdürülebilir yapım ve tasarım için kaynak tüken-
mesinin ve çevre bozulmasının azalarak sağlıklı bir 
yapılaşmanın oluşması temel hedefler arasında yer 
almaktadır. Dünya var oldukça tükenebilir kaynakla-
rı korumak, tüketilenleri de yeniden kullanılabilir bir 
hale getirmek gerekiyor.   

Gelecek ve İnşaat Mühendisliği

Daha güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerleri ve yapı-
ların oluşturulması, özel olarak deprem, genel olarak 
ta afet risk yönetiminin temel amaçlarındandır. Ülke-
miz ve birçok ülke deprem tehlikesi altında yaşıyor. 
Ülkemiz ve dünya ülkeleri deprem tehlikesinin yanın-
da başka doğa olaylarıyla da karşı karşıya bulunuyor. 
Bir yandan doğanın kendisinden kaynaklanacak teh-
likelere karşı önlem almak gerekirken, diğer yandan 
da insan eliyle yaratılmış olan tehlikelere karşı önlem 
almak gerekiyor. Köprüler, barajlar, enerji yapıları, 
içme ve kullanma su yapıları, parklar, metro, raylı 
sistemler, karayolları, konut ve bina yapıları, su altı 
yapıları ve bunun gibi yapılar inşaat mühendislerinin 
ilgi alanlarını oluşturuyor.

Bugün yapılan İnşaat Mühendisliği eğitimi, 20-30 yıl 
sonra ihtiyaçlara cevap verebilecek mühendislerin ye-
tişmesini sağlamak durumundadır. Bu tartışma ve ça-
lışmalar ülkemiz de de devam ediyor. Geleceğin mü-
hendislerine hangi bilgilerin verileceğinden daha çok, 
inşaat mühendislerinin hangi bilgi, beceri yeteneklere 
sahip olmaları önem kazanmıştır

İnşaat mühendisliği hizmetlerini etkileyen etmenler 
var. Bu etmenler:

İnşaat Mühendisliğini etkileyen dış etkenler var: Nü-
fus artışı, kentleşme, küresel ısınma, karbon gazı sa-
lınımı, doğal kaynakların azalması, eşit olmayan bir 
yaşam, küresel düzenin yarattığı sorunlar.

İnşaat Mühendisliğini etkileyen teknolojik gelişmeler 
var: Bilgisayar programlarının ve bilgisayar teknolo-
jisinin gelişmesi, yeni hesap yapma teknikleri, etkili 
tasarım ve yapım teknikleri, robotların gelişmesi

İnşaat Mühendisliği için yeni yaklaşımları dikkate al-
mak; İnşaat mühendislerinin mühendislik dışında da 
görev üstlenmesi, mesleki sorumluluk bilinci, mesle-
ki itibarının yükselmesi için çalışılması gerekiyor.

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak ve yaşam kalite-
sini küresel ölçekte artırmak için toplum tarafından 

görevlendirilen inşaat mühendisleri; toplumun birer 
yetkilileri olarak etik bir şekilde topluma hizmet eder-
ler. Geleceğin mühendisleri olarak sürekli öğrenirler. 
Problem çözme yetenekleri gelişmiştir. Konu ve olay-
lara karşı eleştirel bir bakışları vardır. Bütünleştirici 
bir sistemin yanında yer alırlar. Yaratıcı düşünceye 
sahip bir insan olarak takım çalışmasına yatkındırlar. 
İletişim becerileri de ileri düzeyde gelişmiş olmalıdır.

Temel eğitim bilginin kaynağıdır. Bu nedenle mühen-
disliğin kaynağı olan matematik, fizik, kimya, biyo-
loji, mekanik ve malzeme bilimlerine hakim olmak 
gerekiyor. Mühendiste bilginin yanında becerisinin 
de gelişmiş olması gerekir. Bu beceri, uygulama stajı 
ile birlikte yapmış olduğu işlere bağlı olarak gelişir. 
Bu gelişme mühendisin etik duruşunu, mesleki derin-
liğini ortaya koyar. Dünyayı nasıl algılayıp, nasıl yo-
rumladığı zamanla açığa çıkar. Mesleğe bağlılığı, me-
rakı, titizliği, dürüstlüğü ve nesnelliği önem kazanır. 
Mühendisin edinmiş olduğu bilgi derinliği, becerisi ve 
mesleki davranış ilkelerine olan bağlılığı, gelecekteki 
zorlukları aşmasını ortaya koyar.

Bu kapsamda mühendislerin, mühendislik örgütlü-
lüğü içindeki ve dışındaki etik davranış kurallarını, 
yolsuzlukla mücadelesini, yasal gereklilik ve etik 
beklentiler arasında bulunan farkları, mesleğin kamu 
sağlığını, kamu güvenliğini ve toplumun refahını her 
zaman önemsemek ve üstün tutmaları gerekiyor.

Sonuç  Olarak,

Özellikle ülkemiz de mühendislere kazandırılacak 
bilgilerin teknik konulardan daha çok, meslekle ilgili 
sorunların kavranmış olması önem taşıyor. Konuların 
sadece teknik yönlerini gören ve ona göre davranan 
mühendislerin çalışmalarını yeterli bulmuyoruz. Ko-
nulara oldukça geniş bir açıdan bakmak gerekiyor. 
Mühendislerin insani ve sosyal yönlerinin ileri dü-
zeyde gelişmiş olması bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Toplumsal yaşam içerisinde bir aydın olma özelliği 
taşıyoruz. Bu nedenle savaşlara, haksızlıklara, yol-
suzluğa, eşitsizliğe ve sömürüye karşıyız.

Mühendislerin, inşaat mühendisliği mesleğinde tek-
nik ve mesleki kazanımlarının gelişmesi için, Meslek 
Oda`larının yaşam boyu öğrenme felsefesine uygun 
olarak çalışma yapmalarının önemli olduğunu düşü-
nüyoruz.

Mesleki norm ve standartların oluşumuna ve oluştu-
rulmasına katkı yapıyoruz. Bu kapsamda kaynak tü-
ketiminin azaltılmasına, kaynakların yeniden kulla-
nımının sağlanmasına, yenilenebilir/dönüştürülebilir 
kaynak kullanımının artırılması ve sağlıklı bir çevre-
nin oluşturulmasına yardımcı oluyoruz.

Bir yapıyı tasarlarken, kullanılacak malzemenin tek 
kullanımlık olarak düşünülmemesi gerekiyor. Bu kap-
samda daha iyi materyallere ve kullanıcılar için daha 
uzun ömürlü olacak malzemelerin seçilmesi gereki-
yor.

Sürdürülebilirliğin en önemli noktası doğal çevrenin 
korunmasıdır. Sürdürülebilirlik konusu ele alınırken 
çevre korumayı sadece bununla sınırlı görmemek ge-
rekiyor. Bu konuda doğa merkeze alınırken; sürdü-
rülebilirlik gündeme geldiğinde toplumun sosyal ve 
ekonomik sorunlarının çözümünü de dikkate almak 
gerekiyor.  

Doğal olayların veya teknolojiden kaynaklanan olay-
ların afete dönüşmemesi için, yaşanılan afetlerin 
ortaya çıkarmış olduğu sonuçlarla ilgili gerekli olan 
bilgileri inşaat mühendisleri ile birlikte geniş bir halk 
kitlesine anlatıyoruz.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYOR, SAYGI-
LAR SUNUYORUM.
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