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Ege Denizi ve çevre illeri bir hayli zamandır 
sallanıyor. En son Karaburun`da yaşadığımız 
deprem de halkımızı korkuttu. Bir süre yine 
depremi konuşur sonra unuturuz. Veya 
depremle korkutarak “RANTI” büyütürüz.

Biz, deprem güvenliği olmayan yapılar güven-
li hale getirilsin, merkezi hükümet veya yerel 
yönetimlerin halka destek olmalarını öner-
dik. Altyapıyı ve yaşanabilir bir çevreyi dik-
kate alarak bütünlüklü bir plan yapılmasını, 
en riskli yerlerden başlanarak yapılarımızın 
güçlendirilmesini veya yenilenmesini istedik. 
Yoğunluk artırılmadan yaşam çevresinin ko-
runması gerektiğini defalarca ifade ettik.

Önce deprem toplanma alanlarını ve İstan-
bul`un nefes borularını yok ettiler. Üstelik 

yoğunluk artırarak yaşanmaz bir kent yarat-
tılar. Bugün İstanbul, 1999 yılından daha so-
runlu bir kent haline geldi.

Bugün bir afetle değil BEŞ afetle karşı 
karşıyayız. Öyle ki, İstanbul ve kentlerimizi 
“depreme hazırlayın” demekten de korkuy-
oruz. Biz “deprem dedikçe” boş alanlar tüketil-
di. Alt yapı yok edilerek sadece işin rant boyu-
tu dikkate alındı.
Onun için, sakın duymayın sesimizi:

DEPREM falan yok ülkemizde!
İŞİNİZE BAKIN!

Cemal Gökçe

İMO Yönetim Kurulu Başkanı

İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemal Gökçe: “Deprem mi? O da Ne?”

Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE)`-
nin 65. Genel Kurulu, 22 ülkeden 38 delegenin 
katılımı ile 2 Haziran 2017 Cuma günü, Oda-
mız ev sahipliğinde, Antalya`da gerçekleştiril-
di. Açılış konuşmalarını İMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemal Gökçe, ECCE Türkiye Delegesi 
Tuğrul Tankut, ECCE Eski Başkanı Wlodzi-
mierz Szycak yaptı.

İMO Yönetim Kurul Başkanı Cemal Gökçe, 
Sekreter Üyesi Hüseyin Kaya, Sayman Üye-
si Cem Oğuz ve Proje Koordinatörü Ceylan 
Özkul, İMO Antalya Şubesi Sekreter Üyesi 
Ahmet Evci ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut 
Turan ile çeşitli ülkelerden delgelerin katıldı-
ğı toplantıda Azerbaycan`ın üyeliği de kabul 
edildi.

65. Genel Kurulda, 2016 ekim ayından itibaren 
faaliyet raporu sunuldu. 2018 Avrupa inşaat 
mühendisleri yılı için sunumlar ve program 
tekliflerinin hazırlanmasına dair sunum yapıldı. Akdeniz Ülkeleri Mehendislik birliğinin sunumu yapıldı. Dünya inşaat mühendisleri konseyi (WCCE) – UNESCO 
ortaklığı anlaşmasının sunumu yapıldı. 31 aralık 2016 ya kadar olan ECCE hesaplarının onaylanması ve mayıs 2017 ye kadar olan hesaplarının sunumunun arkasından 
2018 yılı toplantı programlarının ve 66. Genel kurul toplantısının planlanması ile toplantı sona erdi.

Avrupa İnşaat 
Mühendisleri Konseyi 
(ECCE) 65. Toplantısı 
Antalya’da Yapıldı

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe`nin Ege Denizinde meydana gelen depremle ilgili olarak, 12 Haziran 2017 tarihinde yaptığı açıklama.
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Sayın Başkan,

Değerli Konuklar,

Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyinin 65`nci Ge-
nel Kuruluna hoş geldiniz. Sizleri Antalya`da konuk 
etmekten dolayı son derece memnunuz. Medeniyet-
lerin, kültürlerin kesiştiği bu eşsiz coğrafyada, eşsiz 
güzelliklere sahip Antalya şehrimizde, bu değerli mes-
leğin mensuplarının toplanmasını değerli buluyoruz. 
Burada görüşülecek konular ve alınacak kararlar, bu-
günden yarına bir köprü oluşturacaktır. 

Değerli Meslektaşlarım,

İnşaat mühendisliği mesleği evrensel bir meslektir, 
dünyanın her köşesinde bulunan insanı ve insan top-
luluklarını yakından ilgilendirir.

Tarih boyunca depremler, tüm Türkiye coğrafyası için 
en büyük tehdit olagelmiştir. Sadece yapıların değil 
medeniyetlerin çökmesine de neden olmuştur. Büyük 
bir kısmı deprem kuşağında bulunan Türkiye`de son 
yüzyıl içerisinde 100 binden fazla insan, depremler 
nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ekonomik kayıplar 
da cabası. 

Ne yazık ki doğa hareketlerinin gücü hala öngörülen-
lerin üzerinde olabilmektedir. Bu hareketler hesapla-
namayan karakteristik özellikler de taşıyabilmekte, 
mühendislik alanında gelişmiş ülkelerde de büyük 
yıkımlara neden olabilmektedir.  Sadece yakın tarihte 
Japonya`nın Kobe depreminden Pakistan depremine, 
ABD`yi vuran Katrina Kasırgasından Fransa`da ya-
şanan sel felaketine, 20 binin üzerinde insanın haya-
tını kaybettiği Türkiye Marmara depremlerinden, Su-
matra depremi ve ardından gelen tsunaminin neden 
olduğu yıkıma kadar dünyanın dört bir yanında doğa 
olayları sonucu yıkıcı tahribatla ortaya çıkmıştır.

Şehirleşmede, sanayileşmede, ulaşımda, tarımda ve 
enerji alanlarında, tek tek yapıların güvenli ve sağ-
lıklı yapılması kadar planlı ve amaca hizmet edebilir 
olmasını, insana, doğaya, kültüre ve tarihe saygılı ol-
masını,  mesleğimizin sorumluluk alanının içerisine 
sokmaktayız.  

Bu yüzden Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 
inşaat mühendisliği hizmetlerinin toplumun çıkarına 
ve uygarlığın gelişimine zemin teşkil edebilmesi için,

- İnşaat Mühendislerinin deneyim ve bilgi bi-
rikimlerini sürekli geliştirmelerini, deneyim 
ve bilgi düzeylerine göre sorumluluk alıp yet-
ki kullanmalarını hedeflemekteyiz.

- Üniversitelerdeki mühendislik eğitiminin 
geliştirilmesi için her türlü girişimde bulun-
maktayız.

- Akademik, teknik ve tekno-politik nitelikte 
yayınlar yapan yayın organlarımız ve Şube 
Bültenlerimiz ile üyelerimize, alanımızla ilgi-
li gelişmeleri aktarırken dünya, ülke ve kent 
ölçeklerindeki yatırım ve sorunları irdele-
mekteyiz.

- Deprem, Ulaştırma, Beton, Kıyı ve Liman 
yapıları, Geoteknik, Çelik Yapılar, Altya-
pı, Hidrolik Yapıları-Su politikaları, İnşaat 
İşletmesi gibi konularda periyodik Kongre, 
Konferans ve Sempozyum türü etkinliklerle 
ulusal ve uluslararası düzeyde tartışma ve 
tanıtım ortamları yaratmaktayız.

- Mesleki norm ve standartların oluşumuna 
katkı koymaktayız.

- Şubelerimiz aracılığı ile sürekli olarak mes-
lek içi eğitim kurs ve seminerleri düzenlemek-
teyiz.

- Öğrencilere yönelik etkinliklerimiz ile bir 
yandan öğrenci sorunlarına çözüm ararken 
diğer yandan mesleki sorumluluğun öğrencilik 
yıllarından itibaren kazanılmasını amaçla-
maktayız.

- Üyelerimizin topluma karşı mesleki, yasal 
ve vicdani sorumluluklarını yerine getirip ge-
tirmediğini izlemekte, bu sorumluluğu yerine 
getirmeyenler için cezai yaptırımlar uygula-
maktayız.

- Üyelerimiz arasında haksız rekabet ortamla-
rının oluşmasını engellemeye çalışmaktayız.

- Meslektaşlarımızın mesleki, sosyal ve ekonomik hak 
ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için her tür-
lü girişimde bulunmaktayız.

- Kişilerin, kurumların ya da yargının başvurularına 
karşılık bilirkişilik ve hakemlik yapmaktayız. 

- Ülke genelinde yada kentler ölçeğinde yapılan yatı-
rımları ve uygulanan tekno-politikaları sosyal, eko-
nomik, kültürel, çevresel ve tarihsel etkileri, yapısal 
özellikleri ve ülke çıkarları açısından değerlendirip, 
yetkilileri uyarmakta ve  kamuoyunu bilgilendirmek-
teyiz.

- Doğal afetleri, insan hatasıyla oluşan felaketleri 
yerinde incelemekte, nedenlerini sonuçlarını ve alın-
ması gereken önlemleri ilgililere ve kamuoyuna sun-
maktayız.

Değerli Meslektaşlarım,

Biz Türkiyeli meslektaşlarınız olarak, insanoğlunun 
doğa olayları karşısında verdiği mücadelenin yanı 
sıra insanların birbiriyle yaşadığı sorunların çözü-
münde de uygarlaşmadan ve insanı merkezine alan 
politikalardan yana olmamız gerektiğine inanıyo-
ruz. Bilim teknoloji ve üretim üçgeninde belirleyici 
olan mühendislerin toplumsal değişimlerde de etkin 
olma sorumluluğunu taşıdığını düşünmekteyiz. Biz-
ler İnşaat mühendislerini, kaynakları doğru kulla-
nan, bilim ve teknolojiyi insanlık yararına toplumsal 
hizmetlere dönüştüren, bu nedenle de günümüzün ve 
geleceğin sorumluluğunu taşıyan teknik elemanlar 
olarak değerlendirmekteyiz. 

Uygarlığın alt yapısını oluşturan mesleğimiz uygula-
malarının, insanoğlunun ve doğanın yıkımına neden 
olmasını istemiyoruz. Yıkım ile sadece yapısal hasar-
ları değil, yanlış ve işlevsiz yatırımlarla toplumların 
birikim geleceklerinin karartılmasını ve geri dönülmez 
çevre zararlarını da kastediyoruz.

Ayrıca mesleki sorumluluklarımızın yanı sıra aydın 
olma sorumluluğu gereği; savaşlara, haksızlıklara, 
eşitsizliğe, yoksulluğa, sömürgeciliğe, diktalara, ceha-
lete ve karanlığa karşı, barıştan, eşitlikten,  paylaşım-
dan, dayanışmadan, demokrasiden, uygarlıktan, bilim 
ve aydınlıktan yana taraf oluyoruz.

Değerli konuklar,

Her şeye rağmen yapamadıklarımızın yaptıklarımız-
dan daha fazla olduğuna inanıyoruz. Çünkü biliyoruz 
ki mühendislik uygulama ve sorunları evrenseldir ve 
bunlara karşı evrensel bir birliktelik gerekir. Bilgi ve 
örgütsel deneyimler paylaşılabildiği ölçüde çoğalabilir 
ve yeniden üretilebilir. Bu yüzden Avrupa İnşaat Mü-
hendisleri Konseyine çok önem veriyoruz.  Biliyoruz 
ki gerek kurumsal olarak ECCE`den, gerekse ECCE`i 
oluşturan kuruluşlardan çok şeyler alacağız. Fakat 
aynı zamanda 62 yıldır aktif bir hareket tarzı olan 
Türkiye İnşaat Mühendisleri Odasının ECCE`e çok 
şeyler katacağına da inanıyoruz. Daha etkin ve üret-
ken bir ECCE için Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası 
üstüne düşeni yapmaya hazırdır.

Ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğu-
muz  ECCE`nin  bu toplantısının başarılı geçmesini 
diliyor, saygılarımı sunuyorum.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe’nin 
Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) 
65. Genel Kurulu’nda Yaptığı Konuşma

Uygarlığın alt yapısını 
oluşturan mesleğimiz 
uygulamalarının, 
insanoğlunun ve doğanın 
yıkımına neden olmasını 
istemiyoruz. Yıkım ile 
sadece yapısal hasarları 
değil, yanlış ve işlevsiz 
yatırımlarla toplumların 
birikim geleceklerinin 
karartılmasını ve 
geri dönülmez 
çevre zararlarını da 
kastediyoruz.
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Doğayı Ve Çevreyi Gözetmeyen 
Politikalar Yaşamı Tehdit Etmektedir

1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler 
Stockholm Konferansında, kalkınma ve 
sanayileşme politikalarının doğurduğu 
çevresel sorunlara dikkat çekmek için 
5 Haziran tarihi, “Dünya Çevre Günü” 
ve 5 Haziran sonrası devam eden hafta 
da “Dünya Çevre Haftası” olarak ka-
bul edilmiştir. Konferansın üzerinden 
geçen 45 yıla rağmen çevreyi kendi ya-
rarları için kullanan çıkar çevreleri ve 
topluma karşı sorumsuzca davranan 
devletlerin çevre politikaları ile savaş-
lar, yeryüzündeki canlı yaşamını bir 
yok oluşa doğru sürüklemektedir.

Kutup bölgelerinden dünyanın akciğeri 
yağmur ormanlarına, Amerika`dan As-
ya`ya kadar, dünyanın dört bir yanın-
da etkileri ortaya çıkan, insanla birlikte 
tüm canlı varlığına tehdit oluşturan 
pek çok felaket yaşanmaktadır. Bu fe-
laketlerin en temel kaynağı ise insan 
faaliyetlerinden doğan ve çevreye etki 
eden uygulamalardır.

Başta petrol ve doğalgaz tüketimi ol-
mak üzere enerji politikalarından kay-
naklanarak çığ gibi büyüyen karbon 
salınımı atmosferde tehlike çanlarının 
çalmasına neden olurken, yapımına 
devam edilen nükleer santraller, artan 
kimyasal atıklar, kentlerin beton yığın-
larına çevrilmesi, yeşil ve sulak alan-
ların yok edilmesi, tarım alanlarının 
yapılaşmaya açılması ve daha birçok 
neden bu yok oluşu hızlandırmaktadır.

Çevreyi tehdit eden bir başka önemli 
konu da bölgemizde yaşanan savaş-

lardır. İnsan hayatını, birçok canlıyı, 
çevreyi ve kültür varlıklarını katleden 
çatışmalar, telafisi imkansız sonuçlar 
doğurmaktadır.

Ülkemizi ve çevreyi birer “rant” aracı 
olarak gören anlayışların ürünü olarak 
ortaya çıkan yasa ve yönetmelikler de 
çevre tahribatını giderek arttırmakta-
dır. 

Çevre, doğa ve yaşam alanlarının talan 
edilmesine karşı çıkan meslek odamız, 
bilim insanlarıyla birlikte bu yok oluşa 
karşı çalışmalarını sürdürmektedir. De-
mokratik kitle örgütleri ise baskı altına 
alınmakta, işlevsizleştirilmeye çalışıl-
maktadır. Yeni çevre sorunları yarata-
cak uygulamalar karşı yaşam alanlarını 
savunan yurttaşlar ve örgütler şiddete 
maruz kalmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 
doğal hayatın, tarihin ve kültürel var-
lıkların korunmasının; sürdürülebilir 
çevre politikalarının uygulanmasının 
hayati öneme sahip olduğunu sürekli 
olarak ifade ediyoruz. Bu uyarılar dik-
kate alınmazsa dünyamız bu ağır yükü 
daha fazla kaldıramayacak, insan ve 
tüm canlı varlıklar ürkütücü bir şekilde 
yok olacaklardır.

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu

 

Ankara GIZ Ofisinde 5 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya; 
İMO Genel Sekreter Yardımcısı Bahaettin SARI, İMO Ankara Şube Sekreter 
Yardımcısı Murat KARACAOĞLU, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Makine 
Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, EYO-
DER temsilcileri, GIZ Proje Ekibi ile BEP-TR 2. Versiyonu Müfredatı ve Eği-
tim Materyallerini hazırlayacak Yıldız Teknik Üniversitesi hocaları katıldı.

BEP TR 2. Versiyon müfredat ve eğitim notları hazırlığı çalışması başlan-
gıç toplantısında; 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren eğitim alacaklar için, 
BEPTR 2. Versiyonu eğitim müfredatı ve eğitim notları, eğiticiler için el 
notları ve sunumlar, örnek BEP TR veri girişleri için referans bir konut ve 
bir işyeri binası detayları ve kriterleri ile çoklu seçmeli sınav soru havuzu 
hazırlanması hakkında yapılan hazırlık çalışmalar değerlendirildi ve görüş 
alışverişinde bulunuldu.  

BEP-TR Müfredat Ve Eğitim Materyalleri 
Geliştirilmesi Çalışması Hazırlık Toplantısı 
Yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın Dünya Çevre Günü 
nedeniyle yaptığı basın açıklaması. 05 Haziran 2017

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı, Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı başvurusu sonucu Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kuru-
lu`nun görevden alınması istemi ile açılan dava gündemiyle 5 Haziran 2017 ta-
rihinde Mimarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Odamız 
adına İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe katıldı.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Zü-
ber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, 
Kemal Zeki Taydaş, Ali Fahri Özten, Niyazi Karadeniz, Cemalettin Küçük, A. 
Deniz Özdemir, Ümit Özcan, İsmet Aslan, Mehmet Çelik, Genel Sekreter Der-
sim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Özgür 
C. Göktaş Küçük, Bülent Akça, Eren Şahiner, Sezgin Çalışkan, Odalardan; M. 
Birkan Sarıfakıoğlu (BMO), Baran Bozoğlu (ÇMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Ab-
dullah Zararsız (FMO), Feramuz Aşkın (GEMİMO), Yaşar Üzümcü (GIDAMO), 
Ertuğrul Candaş (HKMO), Emrah Kaymak (İÇMO), Cemal Gökçe (İMO), Şev-
ket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel 
(MADENMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Sinan Tütüncü (MO), Ali Küçükaydın 
(OMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Emre Fi-
dan (TMO), Özden Güngör (ZMO) katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu - Oda Başkanları 
Toplantısı Yapıldı

 

Odamız 45. Dönem Programında yer alan, Eskişehir Şubemiz tarafından 
düzenlenen Su ve Enerji Çalıştayı, 3 Haziran 2017 Cumartesi günü 
gerçekleştirildi.
 
Çalıştayın açılış konuşmaları İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, 
Eskişehir Şube Başkanı Bülent Erkul ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet 
Ataç tarafından yapıldı. Toplantıya İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal 
Gökçe ile 2. Başkanı Şükrü Erdem, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Akça, Ne-
cati Atıcı, Genel Sekreter Fikret Kemal Yıldırım, Su ve Enerji Kurulu Üyeleri 
katildi.
 
Açılış konuşmalarının ardından oturumlar yapıldı.

Su Ve Enerji Çalıştayı 
Eskişehir’de Yapıldı
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İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe’nin 
Su Ve Enerji Çalıştayında Yaptığı Konuşma

Değerli Meslektaşlarım,
Değerli Konuklar,
Odamız adına Eskişehir Şubemiz  tarafından  
düzenlenen Su ve Enerji  Çalıştayına  hoş geld-
iniz. Oda Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla 
selamlıyorum.

Konuşmama başlamadan önce bu çalıştayın 
hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.

Su ve Enerji Çalıştayımızın program konuları  
yapacağımız tartışmalarla daha da zenginleşece-
ktir.

Su merkezli konuların, kamuoyunun ilgi odağı 
haline gelmesi elbette suyun insan ve doğa için 
taşıdığı   önemden kaynaklanmaktadır.  Ancak, 
suyun tüketildikçe ve bilinçsiz kullanıldıkça aza-
ldığını, azaldığı oranda da alınır-satılır bir meta 
gibi ele alındığını  ifade etmek isterim. Su kısıtlı 
bir kaynaktır. Buna karşılık suya yönelik talep ise 
her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Son 10 yılda, dünyamız da su talebinin 6-7 kat 
arttığı tahmin edilmektedir. Bu durum nüfus 
artış oranından bir hayli fazladır.

Bugün dünya üzerinde yaklaşık 2 milyar insan 
temiz suya ulaşmaktan mahrum kalmaktadır. 
Dünya da 2,6 milyar insan arıtılması yapılmayan 
kaynaklardan  su kullanmaktadır. Bu nedenle her 
yıl 6 milyona yakın insan dizanteri, kolera, ishal 
gibi temiz suya ulaşamama nedeniyle bulaşan 
hastalıklardan yaşamını yitirmektedir.

Birleşmiş Milletlere göre; 2025 yılında dünya 
nüfusunun tahminen üçte ikisi temiz ve içilebilir 
sudan mahrum kalacaktır.

Türkiye`nin bu tablo içerisindeki yeri ise ge-
leceğe dair kaygıları oldukça artırmaktadır.

Değerli meslektaşlarım,
Önemli bir gerçeğin altını çizmek gerekir; Türki-
ye sanıldığı gibi su kaynakları açısından zengin 
bir ülke değildir. Türkiye, su sıkıntısı çeken bir 
ülkeden su fakiri olan bir ülkeye doğru hızla yol 
almaktadır.

Su kaynakları birçok ülkede devletin denetim 
ve tasarrufu altında bulunmaktadır. Su kaynak-
larının içme-kullanma, tarımsal sulama, endüstri 
suyu veya enerji üretimi amacıyla tüm kul-
lanıcıların hizmetine sunulması devletin önemli 
görevleri arasında yer almaktadır. Bu hizmetler 
aynı zamanda kamu hizmeti olarak adlandırıl-
maktadır. Ne yazık ki küresel ekonomik politi-
kalar suyu, ticari bir meta olarak ele almaktadır.
Su kaynaklarının küresel şirketlerin doğrudan 
yatırım ve işletme alanı olabilmesi için, su yöne-
timinin öncelikle kamunun elinden alınması  
gerekmektedir.

Küresel politikalar, son 20-30 yıllık 
süreçte , dünya nüfusunun kullandığı 
yaklaşık  %5`oranındaki  su  yönetimi, 
uluslararası şirketlerin eline geçmiştir. 
Fakat bu süreç planlandığı gibi ilerle-
memiş, su kaynakları üzerinde küresel 
çapta sürdürülmek istenen hegemonya,  
büyük ölçekli toplumsal muhalefetle 
karşılaşmıştır. 

Su gibi bir toplumsal değerin, küresel 
su şirketlerinin kâr hesaplarına terk 
edilmesi kabul edilemez. Öte yandan, 
tüm insanlığın yaşamsal gereksinmesi 
olan böyle su gibi bir varlığın, gelişmiş 
ülkelerin aralarında  yürüttükleri ege-
menlik ve hegemonya savaşının emrine 
terk edilemeyeceği de açıktır. Özellikle 
bölgemiz ve ülkemiz su savaşlarına 
tanıklık edecek bir coğrafyada bulun-
maktadır.

Dolayısıyla küresel ölçekli politikala-
rın etkileri dikkatle izlenmeli, ulusal 
ve toplumsal çıkarlarımızın ortadan 
kaldırılması sonucunu yaratacak politika 
ve uygulamalara karşı çıkılmalıdır.

Geliştirilmesi beklenen su potansiyelim-
ize karşı su yönetimindeki çok parçalı 
yapının ortaya çıkardığı olumsuzluklar, 
su kaynakları yönetiminin kurumsal 
yapısının kapsamlı bir biçimde yenilen-
mesini gerektirmektedir. Bu yeni ku-
rumsal yapı, tercih edilecek teknik, 
ekonomik ve sosyal politikalar temelinde şekil-
lenmelidir. Bu politikaların belirlenmesinde 
ülkemize özgü koşullar dikkate alınmalıdır.

Değerli meslektaşlarım,
Su Yapıları,  doğamıza  doğrudan müdahale 
niteliği taşımaktadır. Su yapılarının yapıldığı 
bölgeler de insan ve canlı yaşamı olumsuz olarak 
etkilenmektedir. Yerleşim  alanlarında değişim-
lere neden olan, yüzey sularını değiştiren, yeraltı 
su kaynaklarını etkileyen, suyun ticarileşmesine 
yol açan yönleriyle olumsuz bir şekilde ön plana 
çıkmaktadır. Ancak, unutulmamalıdır ki su kay-
nakları ihtiyaçlarımız doğrultusunda  kullanıl-
mak üzere planlanmalı ve kullanılmalıdır. Su 
kaynakları hidrolojik döngü sayesinde yenilen-
ebilir, doğa dostu bir enerji kaynağı olarak or-
taya çıkmaktadır. Su kaynakları bize ait, işletme 
gideri olmayan  bir kaynaktır. Su yapıları; enerji, 
sulama, içme-kullanma suyu temini, taşkından 
korunma, su yolu ulaşımı gibi çok amaçlı nite-
likler taşımaktadır.
Su kaynakları planlaması yapılırken, planlama 
hedeflerinin kısa vadeli tutulmaması gerekir. 
Uzun vadeli yaklaşımda kamu çıkarları zarara 
uğratılmayacak şekilde planlanmalıdır. Plan-
lamada, havza   bütünlüğü  dikkate alınmalı, 
sürdürülebilir kaynak kullanımı dikkate alınar-

ak katılımcı bir anlayışla hareket edilmelidir
İnsandan kaynaklanan doğa katliamı ve kul-
lanımının ortaya çıkardığı  iklim değişikliği, 
doğaya bilim dışı yapılan müdahaleler çevresel 
kirliğin artmasına neden olmaktadır. Yaşadığımız 
dünya üzerindeki tüm canlıların yaşam alanları 
giderek daralmakta ve yok olmaktadır. Odamız 
bu  yok oluşa  karşı olarak çalışmalarını yürüt-
mektedir. Enerji ve gıda güvenliği açısından 
vazgeçilmez, stratejik nitelikte, temiz, yenilene-
bilir, doğal bir kaynak olan suyun kullanımında; 
iklim değişikliğinin su kaynaklarımıza etkisini 
dikkate almak gerekir. Bütünleşik havza yöne-
timi esasına dayanan, doğaya saygılı, insan-bit-
ki-hayvan yaşamını önemli ölçüde etkilemeyen 
bir yaklaşımın savunucusu olmaya devam ede-
ceğiz.

Ülkemizin dört bir yanında enerji üretimi adı 
altında yapılan ve yapılması planlanan doğa 
katliamına neden olan projelere karşı çıkmaya 
devam edeceğiz. İnsan ve canlı yaşamını tehdit 
eden bilim ve bilgi dışı rant projelerine karşı çık-
acağız.

Çevre üzerindeki baskıların minimuma indiril-
mesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini 
vurgularken, inşaat/işletme süresince akarsu 
yatağına gerekli suyun bırakılması zorunlu old-
uğunu her koşulda anlatacağız. Su kullanımı,  
ticari bir meta olarak  değil canlı yaşamının ay-
rılmaz bir parçası olarak görülmelidir.

Sınır aşan sular konusunda da su varlıklarının 
stratejik bir kaynak olarak ülke yararını gözet-
en biçimde kullanması hedeflenmelidir. Pro-
je-İnşaat – İşletme aşamalarında kamu DENE-
TİM görevini yeterli ölçüde yerine getirmelidir.

Odamız, bu görüşlerimizin savunucusu ve 
takipçisi olacak, kamuoyunu aydınlatma - uy-
arma görevini sürdürmeye devam edecektir.

Su ve Enerji  çalıştayını   Odamız adına 
düzenleyen Eskişehir şubemize ve emeği 
geçenlere teşekkür ediyoruz.

Çalıştayımızın  başarılı geçmesini diliyor, tüm 
katılımcılara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
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İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şube-
si tarafından  Manisa İlimizde meydana 
gelen depremlerin değerlendirildiği ola-
ğanüstü toplantı 29.05.2017 tarihinde 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Şube Yöne-
tim Kurulu, Şube Afet Komisyonu İnşaat 
Mühendisleri Üyeleri, Alanında uzman 
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyeleri; Manisa ilinde faaliyet 
gösteren Yapı Denetim kuruluşu Mü-
hendisleri, serbest İnşaat mühendisleri 
katıldı. 

İMO Manisa Şubesi açıklaması:

“Bir doğa olayı olan depremin gerekli 
önlemler alınmadığı takdirde çok büyük 
acılara ve yıkımlara yol açtığını ülke ola-
rak acı bir şekilde tecrübe ettik.

İnsanların can kaybına yol açan;  yalnız-
ca depremler değildir. Asıl sebep malze-
me, işçilik hataları veya mühendislik hiz-
meti almamış yapılardır.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatha-
nesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü`-
nün verilerine göre Manisa`nın Gölmarmara ilçesi DEYNEKLER  merkezli  
27.05.2017 tarihinde saat:18:53`de, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde 
depremin ardından Saruhanlı ilçesi LÜTFİYE merkezli en büyüğü Richter öl-
çeğine göre  4.9 28.05.2017 tarihinde saat : 14:04` de olan iki yüzün  üzerinde 
deprem meydana gelmiştir.

Manisa ilimiz ve çevresinde yaşayan halkımıza öncelikler geçmiş olsun dileriz. 
Gölmarmara – Saruhanlı deprem dalgasının can ve mal kaybı olmadan atla-
tılması sevindiricidir. Ancak buradan çıkartılması gereken çok önemli dersler 
olduğu ortadadır.

Deprem Gerçeği İle Yüzleşmeliyiz!

 Bugüne kadar ülkemizin deprem gerçeğinin bilinmesine yönelik birçok çalışma 
yapılmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası olarak deprem gerçeği ile ilgili hazırla-
mış olduğumuz raporu TBMM Deprem İnceleme ve Araştırma Komisyonuna 
kapsamlı bir sunumla anlattık. Bu raporla yapı denetimi ve mühendislik eğiti-
minin eksikliğine; plan kavramı ve kentsel planlamanın nasıl olması gerektiğine 
dikkat çekilmiştir. Ayrıca mesleki etik ve mesleki yeterlilik üzerinde durularak 
yetkin (uzman) mühendislik konusuna da dikkat çekilmiştir.

Gölmarmara Kaymakamımızın ve AFAD yetkililerinin verdiği bilgilere göre 
TİYENLİ ve LÜFTİYE mahallelerin ( köylerin ) de hasar gören evler özellikle 
kerpiçten yapılan evler olduğu görülmektedir.

Hasar meydana gelen kerpiç yapıların herhangi bir mühendislik hizmeti alma-
dığı yerel halk tarafından teyit edilmiştir.

Manisa`mız Birinci derece Deprem bölgesinde bulunuyor, Akademisyen yer 
bilimcilerinin ve İnşaat Mühendislerinin de belirttiği gibi bölgemizde ilimizde 
yaklaşık 70 ila 80 yıl arasında Rihter ölçeğine göre 6.0 ila 6.3 büyüklüğünde bir 
deprem bekleniyor.

Hepimizin bildiği gibi Deprem bir doğa olayıdır. Doğa olaylarının DOĞAL 
AFET durumuna geçmemesi, ancak her yapının Mühendislik hizmeti almasını 
sağlayacak, Doğru Denetimli kontrollü bir sistem kurmakta mümkün olacak-
tır. Zemine uygun yapı üretmenin depremi tehlike olmaktan çıkaracağı gerçeği 
görülmelidir.

Yapılan birçok çalışma ve araştırma bizlere şu gerçekleri sunuyor.

• Mevcut yapı stokunun güvenli olmadığı; mühendislik hizmeti almamış, 
malzemesi yetersiz, işçilik hataları olan bu binaların;

 İlgili Belediyeler, Odamız, Üniversite ve Çevre şehircilik İL Müdürlüğü ile 
ortak çalışmalar yaparak detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmekte ve ivedi 
olarak yapılar güçlendirilmelidir.

• Onarım ve güçlendirme çalışmaları rasyonel değilse yıkılıp yeniden yapıl-
ması gerekmektedir.

 • Yeni yapılacak yapıların yeterli ölçüde mühendislik hizmeti alması ve 
denetlenmesi gerekmektedir.

• Denetleme sürecinde bulunan meslek mensuplarının mesleki yeterlilikle-
ri Odamız tarafından belgelendirilmelidir.

• YETKİN ( Uzman ) Mühendislik yasası bir an önce çıkartılmalıdır.

. 1938 yılında çıkarılan, sadece diploma almaya bağlı olarak hizmet üre-
tilmesini sağlayan  “Mühendislik Mimarlık Hakkında Yasa” değiştirilme-
miştir. Değişen ve gelişen mesleğimizin olmazsa olmazı sürekli eğitimler 
meslektaşlarımızın kendi meslek odalarında belli periyotlarda meslek içi 
eğitimlerle kendilerini geliştirebilmesinin önü yönetmeliklerle açılmalıdır.

-Kentleşme süreci ile ilgili olarak ya sağlıklı planlar üretilmemiş ya da üre-
tilmiş olsalar bile uygulama dışı bırakılmıştır.

- Manisa ilimizde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürül-
mesi Hakkındaki yasa ve yönetmelik çerçevesinde bazı çalışmalar yapıldığı 
ancak yeterli olmadığı kentsel dönüşümün bölge; mahalle veya ada bazında 
tüm ilçelerde yapılması gerekmektedir. Yaygın olarak yapılan parsel bazın-
da dönüşümün depreme hazırlanmakta yeterli olmayacağı çok açıktır.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki yasa 
ve yönetmelik çerçevesinde KIRSAL kesimdeki köy yerleşim yerlerinin de 
bir an önce  teşvik kapsamında  [( hemen tamamı ) kerpiç ve mühendislik 
hizmeti almamış]

Destek ve Yapılaşma  şartları bir kez daha ele alınmalıdır.

- Müteahhitlik ve yap-satçılığın çok yaygın olduğu ülkemizde müteahhitlik 
sisteminin yasal altyapıya bir an önce kavuşturulması ve yasalaştırılması 
gerekmektedir.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI                        

MANİSA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

İMO Manisa Şubesi Deprem Raporu
Depremlerden Dersler Çıkarılmalıdır

Manisa ilimizde 6306 sayılı Afet Riski Al-
tındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkın-
daki yasa ve yönetmelik çerçevesinde bazı 
çalışmalar yapıldığı ancak yeterli olmadığı 
kentsel dönüşümün bölge; mahalle veya ada 
bazında tüm ilçelerde yapılması gerekmek-
tedir. Yaygın olarak yapılan parsel bazında 
dönüşümün depreme hazırlanmakta yeterli 
olmayacağı çok açıktır.
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Kurul Komisyon Toplantıları

27 Mayıs 2017 tarihinde yapılan toplantıda, bu dönem yayınlanması 
planlanan “Geoteknik ve Temel Mühendisliği El Kitabı” çalışmalarına 
devam edildi. Geoteknik meslekiçi eğitim kurs sorularının bir havuzda 
toplanmasına, kurs içerik ve sürelerinin yeniden belirlenmesine yönelik 
çalışma yapıldı. Zemin etüt el kitabının tanıtılması amacıyla çeşitli şe-
hirlerdeki ilgili idarelerde seminerler düzenlenmesinin planlanması için 
Şubelere yazı yazılmasına karar verildi. 

Toplantıya Kurulu üyeleri; Mustafa Laman, Ozan Dadaşbilge, Nejan 
Huvaj, Özcan Tan, Banu İkizler, Feyza Çinicioğlu ve Selman Sağlam ile 
İMO Yönetim Kurulu Üyesi Necati Atıcı katıldı.

Ankara`da Oda Merkezinde gerçekleştirilen toplantı, 6-7 Ekim 2017 ta-
rihlerinde düzenlenecek Uluslararası katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kong-
resi gündemi ile başladı. Samsun`da düzenlenecek Kongrenin işleyişine 
ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Kurulun bu dönem için hedeflediği 
inşaat sektörünün mevcut durumuna ilişkin bir fotoğraf niteliği taşıya-
cak olan “İnşaat Sektörü ve Yönetimi Mevcut Durum Analizi” çalışma-
ları değerlendirildi. Nükleer Santrallerin Yapı Denetim Yönetmeliği`nin 
de değerlendirildiği toplantıda İMO Adana ve Denizli Şubelerinde ger-
çekleştirilen çalıştaylara ilişkin de bilgi alışverişinde bulunuldu. Kurulun 
bir sonraki toplantısının 5 Ekim 2017 tarihinde Samsun`da yapılmasına 
karar verildi.  

Toplantıya İnşaat Yönetimi Kurulu üyeleri Haydar Mesut Arslan, Rıfat 
Akbıyıklı, Selim Baradan,  S. Ümit Dikmen, İMO Genel Sekreteri Fikret 
Kemal Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Bahaettin Sarı katıldı.

Geoteknik Kurulu 8. Toplantısını İstanbul 
Şubemizde Gerçekleştirdi

İnşaat Yönetimi Kurulu 2.Toplantısını 
Düzenledi

Su ve Enerji Çalıştayı nedeniyle Eskişehir`de toplanan Su ve Enerji Ya-
pıları Kurulu, Göl-su projeleri, su yapıları denetimi vb. olmak üzere gün-
demindeki tüm konularda toplantısını gerçekleştirdi.  Toplantıya İMO 
Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Akça Kurul üyeleri; Haluk Selçuk, Ahmet 
Göksoy, İhsan Kaş, Ali İhsan Karahan, Murat Gökdemir, Erdoğan Bağcı, 
Yalçın Özdemir, Gökhan Özen katıldı.

Su Ve Enerji Kurulu Toplantısı Eskişehir’de Yapıldı

 

Referans Belgesi Yönetmeliği Uygulama Tebliği hakkında Odamız tarafından 
hazırlanan bilgilendirme sunumuna www. imo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Afet Riski Altındaki Alanlar Ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu 3. Toplantısını Yaptı

Toplantıya; İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Yönetim Kurulu Se-
kreter Üyesi Hüseyin Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Bahaettin Sarı, Afet Riski 
Altındaki Alanlar ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyeleri Baykal Hancıoğlu, 
Hüsnü Gürpınar, Yaşar Poyraz katıldı.

Toplantıya, yakın zamanda aramızdan ayrılan ve komisyon çalışmalarına çok 
değerli katkılar sunan Komisyon Başkanı Ayhan Emekli anılarak başlandı.

Kentsel Dönüşüm mevzuatına ilişkin geniş kapsamlı bir düzenleme yapıldığı 
yönündeki duyumların değerlendirildiği toplantıda konuya ilişkin Oda görüşü 
oluşturularak kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca Kentsel Dönüşüme ilişkin bir ekonomik model oluşturmaya 
yönelik çalışmalar da değerlendirildi. Bu kapsamda kamu yararı ilkesi doğrul-
tusunda hareket edilmesinin önemli olduğu, kentsel dönüşüm uygulamalarının 
amacına uygun bir şekilde yürütülmesi için elde edilen ekonomik girdilerin 
kamu kaynağına aktarılması ve sürecin kamunun desteği ile gerçekleştirilm-
esinin uygun olacağı da ifade edildi. Kamuoyuyla paylaşılacak Oda görüşünde 
bu hususların da ifade edilmesi gerektiği belirtildi.

Kentsel Dönüşüm Nedir? Sorular, Sorunlar, Çözümler başlıklı broşürün 3. 
Baskısının yoğun ilgi gördüğü ve tükendiği, bu nedenle yeni bir baskının yapıl-
masının faydalı olacağı belirtildi. Broşürün 4. Baskısına ilişkin görüş alışverişinde 
bulunulan toplantı dilek ve temenniler kısmı ile son buldu.
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Uluslararası katılımlı 7. Çelik Yapılar Sempozyumu Düzenleme Kurulunun 2. 
toplantısı, 10 Haziran 2017 tarihinde, İstanbul`da yapıldı.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe`nin başkanlığında yapılan top-
lantıya; İMO Erzurum Şube Başkanı İlhan Tohumcu, Sayman Üyesi Arif Emre 
Sağsöz, Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Sayman Üyesi Selçuk Soy-
süren, Eskişehir Şube Sayman Üyesi Selim Şengel, Prof. Dr. Cavidan Yorgun, 
Doç. Dr. Filiz Piroğlu, Yrd. Doç. Dr. Özden Barlas Çağlayan, Yrd. Doç. Dr. 
Cüneyt Vatansever, Yrd. Doç. Dr. Serdar Çarbaş katıldı.

Uluslararası Katılımlı 7. Çelik Yapılar Sempozyumu 
Düzenleme Kurulu 2. Toplantısını Yaptı

TMMOB’den haberler

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvurusu sonucu 
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun 
görevden alınması davasına ilişkin 14 Haziran 2017 
tarihinde TMMOB`de bir basın toplantısı düzenle-
di.

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş, M. Bir-
kan Sarıfakıoğlu (BMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Yu-
suf Songül (GIDAMO), Mustafa Erdoğan (HKMO), 
Cemal Gökçe (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hü-
seyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yük-
sel (MADENMO), Necmi Ergin (MADENMO), Ali 
Ekber Çakar (MMO), İrfan Türkkolu (METMALZ-
MO), Ahmet Köse (Meteoroloji MO), Eyüp Muh-
cu (MO), Ali Küçükaydın (OMO), Mehmet Kul 
(PMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Orhan 
Sarıaltun (ŞPO) ve Özden Güngör (ZMO) katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz`ın okuduğu açıklama:

TMMOB SUSTURULAMAZ

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın suç duyurusu üzerine TMMOB Kim-
ya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun görevden alınması yönünde bir 
dava açılmış olup davanın ilk duruşması 15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 
11.30`da Dışkapı`daki Adliye Ek Binasında yapılacaktır.

Olaya ilişkin gelişme seyri aşağıdaki gibidir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12 Eylül 1980 döneminin olağanüstü ko-
şullarında Birlik Yasamıza ilave edilen “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği üzerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Odalar 
üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit edilir” hükmüne istinaden Bakanlık 
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı`nı görevlendirerek Kimya Mühendisleri 
Odamızı denetlemek istemiştir.

Anayasanın 135. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere Devletin meslek kuruluş-
ları üzerindeki “İdari ve Mali Denetim” yetkisi bu kuruluşların “amaçları dışı 
faaliyette” bulunması durumu ile sınırlıdır.

Kimya Mühendisleri Odamız tarafından ilgili Bakanlığa denetime ilişkin usul 
ve esaslar ile denetimin konusu, defalarca sorulduğu halde geçerli bir yanıt 
alınamamıştır. Bunun üzerine Odamız “Anayasa hükmü gereği idari ve mali 
denetime ilişkin kuralların kanunla belirlenmesi gerektiğini, TMMOB Kanu-
nunun Ek 3. Maddesinin Anayasa`nın belirttiği şekilde idari ve mali denetime 
ilişkin kuralları düzenlemediğini, zira söz konusu kanun hükmünde herhangi  
 
bir kural belirtilmediğini, başka herhangi bir kanunda da Bakanlığın Birlik ve 
Oda organlarının karar ve işlemleri üzerindeki tasarruflarının çerçevesi, sınır

ları ve usullere yer verilmediğini” belirterek Bakanlığın denetim isteğini geri 
çevirmiştir.

Odamız yazışmalarında,  hiçbir kişi veya kurumdan herhangi bir belgeyi gizle-
me amacı taşınmadığından Bakanlık tarafından istenen belgelerin hali hazırda 
web sitesinde yayınlandığı, tüm üyelerin ve kamuoyunun erişimine açık oldu-
ğu da ifade edilmiştir.

Yarın başlayacak olan dava, Kimya Mühendisleri Odamız Yönetim Kurulunun; 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Bakanlık bünyesindeki birimlerin de-
netimi için oluşturulan Teftiş Kurulunun iç denetim şartlarının sıralandığı “Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği” 
çerçevesinde Odamızı denetleme girişimini “hukuki dayanağı bulunmadığı” 
için kabul etmemesi nedeniyle açılmıştır.

Bakanlık müfettişleri tarafından istenen tüm belgelerin Odamızın WEB site-
sinde bulunduğundan dolayı savcılıkça ceza hukuku açısından kovuşturmaya 
yer olmadığına dair karar verilmesine karşın, Bakanlığın “Yönetim kurulunun 
görevden alınması” talebiyle dava açması, gerçek amacın ne olduğunu açıkça 
ortaya sermektedir.

Anayasal güvenceyle kurulmuş ve kamu kurumu niteliği taşıyan TM-
MOB ve bağlı Odaları; meslek uygulama alanlarıyla ilgili ülke poli-
tikalarını mesleki- bilimsel temelde eleştirdiği ve gerektiğinde huku-
ki mücadele yürüttüğü için rant çevrelerinin hedefi durumundadır. 
Toplamda 150 milyarı geçen özelleştirme projelerine kamu yararı ilkesiyle açtı-
ğımız davalar, halktan, emekten, doğal ve tarihi çevrenin korunmasından yana 
yürüttüğümüz çalışmalar bu kesimleri rahatsız etmektedir.

TMMOB Susturulamaz; Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz
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Birliğimizin ülke 
ve kamu çıkarlarını 
esas alarak, kuruluş 
yasası gereği yürüt-
tüğü mesleki dene-
tim faaliyetlerini 
engellemek için her 
yolu deneyen siyasi 
iktidar, bu kez çare-
yi darbecilerin ya-
samıza eklediği ve 
bugüne kadar hiçbir 
iktidarın uygulama 
gereksinimi duyma-
dığı bir hükmü işlet-
mekte bulmuştur.

AKP iktidarının Bir-
liğimize yönelik yü-
rüttüğü politikanın 
bir devamı olarak 
gelişen bu dava, Bir-
liğimizi ve Odala-
rımızı Bakanlıklara 
bağlı şubeler olarak 
gören anlayışın bir 
ürünüdür.

TMMOB ve bağlı 
Odaları Anayasanın 
135. Maddesi uya-

rınca kurulmuş, organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere 
göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Bu kuru-
luşların kendi iç denetimi genel kurullarında seçimle iş başına gelen denetleme 
kurulları aracılığıyla yapılır. Oda Denetleme kurullarının hazırlamış olduğu de-
netleme raporları ayrıca TMMOB Yüksek Denetim Kuruluna da gönderilerek 
yapılan iş ve işlemler ikinci kez denetlenmektedir.

Bu tür hukuksuz girişimler ile Anayasa ve TMMOB yasası ile belirlenen görev-
lerimizi yerine getirmemiz engellenmeye, TMMOB ve Oda Yöneticileri üze 
 
rinde baskı tesis edilmeye çalışılmaktadır.

Söz konusu davayı yalnızca Kimya Mühendisleri Odamıza değil TMMOB bü-
tünlüğüne açılmış bir dava olarak görüyoruz. Bu nedenle,  İlk duruşması yarın  

 
yapılacak davaya, Birlik 
yöneticilerimiz ile Birliği-
mize bağlı Odaların başkan 
ve yöneticileri de katılacak 
ve davaya müdahil olma 
talebimiz mahkeme baş-
kanlığına iletilecektir.

Bilinmelidir ki;

Aklın ve bilimin ışığına 
inanmış ve bu ülkenin 
emekten ve halktan yana 
olan mühendis ve mimar-
ları ve onların örgütlülüğü 
hiçbir şekilde sindirilemez, 
yıldırılamaz.

TMMOB ülkenin nefes 
alma ve nefes verme alanı-
dır. Bu ülkenin ve bu ülke 
halkının TMMOB ve Oda-
larına ihtiyacı vardır.

Ülke sorunlarının çözümü 
için mesleki bilgi ve biri-
kimlerimizi bilim ve tekni-
ğin yol göstericiliğinde kul-
lanmaya devam edeceğiz.

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından açılan ve 15 Haziran 2017 Per-
şembe günü saat 11.30`da Dışkapı`daki Adliye Ek Binasında yapılacak davanın 
ilk duruşmasında,  tüm dost örgütlerin temsilcilerini ve siz basın mensuplarını 
bizlerle dayanışmaya davet ediyoruz.

Yaşasın TMMOB,

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den haberler

Bugün, Stockholm`de 1972 yılında toplanan, Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan 
Konferansı`nda temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı 
olduğu kararıyla kabul edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir kez daha hatırlatıyoruz;

Kar hırsının insanlığın ve gezegenimizin geleceğini tehdit ettiği bugünlerde; 
gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için, ekolojik bir krize 
dönüşen çevre sorunlarının çözümünde, bütüncül politikaların, hukuksal ve 
kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulanması gereği açıktır.

AKP`nin 15 yıllık iktidarında ise bilime, doğaya aykırı yasal düzenlemelerle tüm 
ülke bir rant alanı olarak görülmüş, kentsel ve kırsal alanlar, ormanlar, meralar, 
kıyılar, doğal sit alanları, tabiat varlıkları yalnızca kar hırsıyla tahrip edilmiştir.

Bu tahribat zincirinin en son örneği olan ve TBMM gündeminde bulunan 
“Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 
zaman kaybetmeden geri çekilmelidir. Zeytinliklerin ve meraların adrese teslim bir 
şekilde yağmalanması için hazırlandığı açık olan torba yasa geleceğimiz açısından 
büyük bir tehdittir.

TMMOB, çevre politikalarının; sanayi, tarım, enerji, ulaşım ve kentleşme 
politikalarıyla bütüncül olarak ele alınmasını zorunlu görmektedir.

Anayasa`nın 56. maddesiyle “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı,  
çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek” 
güvence altına alınmışken, Anayasa`yı tanımayan iktidarın kar hırsı ülkeyi talan 
etmektedir.

Üç beş kişinin kar etmesi uğruna binlerce yıldır insanlara ve diğer canlılara hayat 
veren zeytinlik ve meralarımızın yok edilmesine asla izin verilmemelidir.

Emin KORAMAZ 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Dünya Çevre Günü’nde Sesleniyoruz; 
Zeytinlik Ve Meraların Yok Edilmesine İzin 
Verilmemeli

TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yürütme Kurulu üye-
si Kemal Zeki Taydaş, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez ve Hukuk 
Danışmanı Nurten Çağlar Yakış`tan oluşan TMMOB heyeti, 30 Mayıs 2017 
tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem ile 
TMMOB-SGK protokolüne ilişkin görüştü.

Görüşmede, Sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve 
emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK‘ya eksik bildirimini 
önlemek amacıyla 31 Temmuz 2012`de imzalanan işbirliği protokolünde, SGK 
tarafından yapılan değişiklik önerisi ile ilgili TMMOB Yönetim Kurulunun gö-
rüş ve değerlendirmeleri paylaşıldı.

TMMOB Çalışma Ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İle Görüştü
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Ankara Şubemizde Mıdas GTS NX Yazılımı Temel 
Eğitim Kursu 

İMO Ankara Şubesi tarafından 3-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Midas GTS 
NX Yazılımı Temel Eğitim” kursu yapıldı. 

20 kişinin katıldığı eğitimi Dr. Sevinç Ünsal Oral verdi. Oral kurs süresince “Ge-
oteknik Modellemede Sonlu Elemanlar Analizlerine Genel Bakış, GTS NX Genel 
Tanıtımı, 3 Boyutlu Statik ve Sismik Şev Stabilitesi Analizleri Şev Stabilitesi Ana-
lizleri Teorik Altyapısı, 3 Boyutlu Derin Kazı ve Kazıklı Temel Tasarımı, Derin 
Kazı Tasarımında Kullanılan Teorik Yöntemler, Dolgularda 3 Boyutlu Konsolidas-
yon Analizi, Elastik ve Konsolidasyon Oturması Teorik Altyapısı, MIDAS GTS 
NX Örnekleri” başlıklarında bilgiler verdi.

Ankara Şubemizde Afet Müdahale Ekibi Gönüllüleri 
İlk Toplantısını Yaptı

Daha önce İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin çağrısını yaptığı, Afet 
Müdahale Ekibi için gönüllüler 5 Haziran 2017 tarihinde İMO KKM`de ilk top-
lantılarını yaptılar. 

Toplantıya gönüllülerin yanı sıra Şube Afet Hazırlık ve Müdahale Komisyonu`n-
dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Koray Kadaş, İMO Ankara Şubesi Eğitim 
Koordinatörü Mahir Kaygusuz, Yönetim Kurulu Üyesi Onur Özergene, Şube 
Sekreter Yardımcısı Erkal Tülek ve Araştırma Görevlileri Mehmet Gökçe ile Onur 
Alpağan katıldı. 

Koray Kadaş ve Mahir Kaygusuz tarafından İMO Afet Hazırlık ve Müdahale Yö-
nergesi ve Uygulama Esasları çerçevesinde hazırlanmış olan taslak eğitim planı-
nın paylaşıldığı toplantıda, gönüllüler eğitim programının geliştirilmesine yönelik 
önerilerde bulundular.

Ankara Şubemizde Hasar Tespit Eğitimi Yapıldı 

İMO Ankara Şubesi tarafından kurulan Afet Müdahale Ekibi üyeleri için “Hasar 
Tespit Eğitimi” yapıldı. 10 Haziran 2017 tarihinde İMO KKM`de yapılan eğitime 
yaklaşık 40 kişi katıldı. 

Açılışını İMO Ankara Şubesi Eğitim Koordinatörü Mahir Kaygusuz`un yaptığı 
eğitimde Arş. Gör. Mustafa Cömert  “Yapıların Deprem Etkileri Altındaki Davra-
nışı Üzerine Genel Bilgiler”, Arş. Gör. Mustafa Cömert  “Betonarme Yapılar İçin 
Hasar Tespit Formunun Doldurulması”, Arş. Gör. Dr. Cem Demir “Betonarme 

Yapılar İçin Uygulama”, Arş. Gör. Dr. Cem Demir “Yığma Yapılar İçin Hasar Tes-
pit Formunun Doldurulması ve Uygulama”, İnş. Yük. Müh. Nejat Bayülke “Beto-
narme Yapıların Deprem Etkileri Altındaki Davranışı”, İnş. Müh. Cahit Kocaman 
“Yığma Yapıların Deprem Etkileri Altındaki Davranışı”, DASK Temsilcisi Oktay 
Gülağacı “Hasar Tespitinde Sahada Dikkat Edilmesi Gereken Konular”  başlıkla-
rında bilgiler verdi.

Denizli Şubemize SGK Ve İŞKUR Ziyareti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin ve Çalışma 
ve İş Kurumu (İŞKUR) Denizli İl Müdürü Fatih Işık, İMO Denizli Şube Yönetim 
Kurulunu ziyaret etti.

Diyarbakır Şubemiz: Sur`da Yıkımları Durdurun 

İMO Diyarbakır Şubesi, Sur`daki yıkımların kamu yararı gözetilmeden yapıldığı-
nı ve binlerce yurttaşın mağdur edildiğini belirterek, “Kamu yararı olmayan hiçbir 
yıkım ‘kentsel dönüşüm` olamaz. Tüm yetkililere sesleniyoruz; tarihi Sur ilçe-
mizde travmalara neden olacak yıkımları durdurun, yurttaşları evlerinden çıkar-
maya son verin, halkın taleplerini acilen yerine getirin” dedi.

Sur ilçesinde evlerin yıkılması ve yurttaşların zorla göç ettirilmesine ilişkin yapı-
lan açıklamada Diyarbakır`ın 33 medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Sur ilçesinin 
Cemal Yılmaz, Hasırlı, Fatih Paşa, Savaş, Cevat Paşa ve Dabanoğlu mahallelerinde 
2 Aralık 2015 günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün hala devam ettiği hatır-
latıldı. Hiç kimsenin girişine izin verilmeyen bu mahallelerdeki evlerin neredeyse 
tamamının iş makinalarıyla yıkıldığı, yerlerine de Diyarbakır`ın dokusuyla ilgisi 
ve benzerliği olmayan yeni yapılar inşa edildiği kaydedildi. Bu yıkımlara Bakanlar 
Kurulu`nun aldığı kararın sebep olduğuna dikkat çekilen açıklamada,  Bakanlar 
Kurulu`nun, meslek odaları başta olmak üzere yerel yönetimler, sivil toplum ör-
gütleri ve Sur`un asıl sahipleri olan yurttaşlara danışmadan 2016`da “Acele Ka-
mulaştırma” kararı aldığı ve jet hızıyla uygulamaya koyduğu ifade edildi. Açıkla-
mada, bu karara karşı meslek odaları ile sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve 
yurttaşların yaptığı tüm hukuki girişimlerin sonuçsuz bırakıldığı belirtildi. 

‘Sur bakanlığa teslim edildi`

Sur ilçesinde bir süre devam eden “kentsel dönüşüm” kararının da 2009 yılında 
TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sur ve Diyarbakır Büyükşehir belediyeleri 
tarafından başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, “Yetkili kurumlar, yaptıkları çalış-
malar sonucu 429 yapı için hak sahipleriyle ev ve para karşılığında anlaştı. Söz 
konusu evler yıkıldı, iki mahalledeki diğer hak sahipleri ise anlaşmayı kabul etme-
miştir. Kamulaştırma ve yıkım kararının tepki çekmesi üzerine Büyükşehir ve Sur 
belediyeleri, bu süreci bir süre sonra durdurmuştur. Ancak 4 Aralık 2012`de Sur 
ilçesinin tamamı, Afet yasası olarak bilinen 6306 sayılı kanun kapsamında riskli 
alan ilan edilerek bütün yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na teslim edilmiş-
tir” denildi. 
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‘Halk göç etmek istemiyor`

Sur`da birçok mahallede olduğu gibi Alipaşa ve Lalebey mahallelerinin boşaltıl-
ması için yılbaşından bu yana çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, 
şunlar kaydedildi: “Geçtiğimiz Nisan ayında, yurttaşların ikamet ettikleri evle-
rini 1 Mayıs`a kadar boşaltmaları için camilerden anons yapılmıştır. Vatandaşlar 
evlerini terk etmeyince 16 Mayıs`ta bu kez polisler tarafından zırhlı araçlardan 
anons gerçekleştirilmiş,  19 Mayıs`ta elektrik ve suların kesileceği, 21 Mayıs`ta 
ise yıkımın başlayacağı duyurulmuştur. Evlerini boşaltmaları istenen vatandaşlara 
500 TL taşınma parası verileceği yönünde anonslar tekrarlanarak sürmüştür. Bir 
süre önce hak sahipleri adına banka hesaplarına düşük miktarlarda para yatırılmış 
ancak birçok aile evini boşaltmayı kabul etmemiştir. İki mahallede yaşayan yurt-
taşlar, evlerinin yıkılmasını istememekte, yıllarca yaşadıkları sokaklarından ve 
mahallelerinden göç etmek istememektedirler. Bunu da her gün ortaya koydukları 
tepkilerle göstermektedirler.”   

‘Yapılar ilçenin dokusuna aykırı`

“Yeniden inşa”, “Sur`u Toledo yapma” ve “tarihsel dokuyu koruyarak restore 
etme” vaadiyle ilçede başlatılan yıkımların, halkın ve sivil toplum örgütlerin tep-
kisine neden olmasına rağmen durdurulmadığı vurgulanan açıklamada, yasağın 
sürdüğü mahallelerde betonarme ve üzerine bazalt giydirmelerle inşa edilen yapı-
ların, kentin tarihsel-kültürel özellikleri ile bir ilgisi olmadığı ve ilçenin dokusuna 
aykırı durduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, tepkiler üzerine yetkililerin, “inşa 
edilen yapıları inceleyeceğiz” demekle yetindiği ifade edildi.    

‘Halkın taleplerini yerine getirin`

Sur`daki yıkımlarda kamu yararı gözetilmediğinin bir gerçeklik olduğu belirtilen 
açıklamada, “Binlerce insan mağdur edilmiş, Ramazan ayına girdiğimiz bu gün-
lerde Alipaşa ve Lalebey mahallelerine verilen elektrik ve su kesilmiş, vatandaşlar 
iftarlarını başka mahallelerden taşıdıkları su ile mum ışığında açmaktadır. Kamu 
yararı olmayan hiçbir yıkım ‘kentsel dönüşüm` olamaz. İnsanların en doğal ih-
tiyacı olan su ve elektriği kesmek, hiçbir yasaya, inanca ve vicdana sığmaz. Bu 
insanlık dışı bir muameledir. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz; tarihi Sur ilçe-
mizde travmalara neden olacak yıkımları durdurun, yurttaşları evlerinden çıkar-
maya son verin, halkın taleplerini acilen yerine getirin” diye kaydedildi.

Diyarbakır Şubemiz Sur`da Yıkıma Karşı Çıkan 
Vatandaşlarla Biraraya Geldi

İMO Diyarbakır Şubesi, Sur ilçesinin Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde Kentsel 
Dönüşüm adı altında başlatılan yıkıma karşı direnen vatandaşlarla dayanışmak 
amacıyla bir araya geldi. Diyarbakır Şubemiz, Sur`un Yıkımına Hayır Platformu 
tarafından başlatılan “Ekmeğini, suyunu al Sur`a gel” kampanyası kapsamında, 
iftar saatinde, Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde Yeryüzü Sofrası kurdu. Etkinli-
ğe, Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri, inşaat mühendisleri, Dicle Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, sivil toplum örgütleri 
temsilcileri ile 300 vatandaş katıldı. 

Vatandaşlar, Yeryüzü Sofrası ile gösterilen dayanışma nedeniyle memnuniyetleri-
ni dile getirdi.

Erzurum Şubemiz Erzurum Teknik Üniversitesi 
Mezuniyet Töreninde
İMO Erzurum Şubesi, bu yıl ilk kez mezun veren Erzurum Teknik Üniversitesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümünün mezuniyet etkinliğine katıldı. Etkinliğe Şube Baş-

kanı İlhan Tohumcu, Şube Sekreter Üyesi Serhat Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Muhammet Emin Barulay katıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Merkezi Dersliklerde gerçekleştirilen etkinlikte yeni 
meslektaşlarımıza başarılar dileyerek birer baret hediye edildi. Etkinlikte açılış ko-
nuşmasını yapan İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlker Ka-
zaz, bölümlerinin ilk mezunları olduklarını hatırlatarak bundan büyük mutluluk 
duyduğunu belirtti.

İMO Erzurum Şube Başkanı İlhan Tohumcu ise yaptığı konuşmada “artık sizlere 
sevgili öğrenciler değil kıymetli meslektaşlarım demek istiyorum” diyerek mezun 
olacak öğrencileri tebrik etti. 

Daha sonra yeni mezunlara Şube Başkanlığımızın hediyesi olan baretler takdim 
ederek başarı dilekleri iletildi. Topluca çektirilen hatıra fotoğrafının ardından iftar 
için yemek dağıtımı yapıldı.

Eskişehir Şubemizde Yapı Fuarı Gezisi

İMO Eskişehir Şubesi, İstanbul Yapı Fuarı`na 25 Mayıs 2017 tarihinde gezi dü-
zenledi. 

Türkiye`den ve yurtdışından yapı sektöründe çalışan yüzlerce firmanın katıldığı 
ve Beylikdüzü Tüyap Fuar Merkezi`nde kurulan stantları gezen İnşaat Mühendis-
leri, yenilik ve gelişmeleri birebir yerinde incelediler.

Eskişehir Şubemizde Rozet Ve Mezuniyet Töreni

İMO Eskişehir Şubesi,26 Mayıs 2017 Cuma günü, Salon Lidya Parkta Anadolu 
Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin İnşaat Mühendisliği Bölümü 
2016-2017 yılı mezunlarına Mezuniyet ve Rozet Takma Töreni düzenledi. 

Açılış konuşmasını İMO Eskişehir Şube Başkanı Bülent Erkul`un yaptığı törende 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan 220 öğrenciye Mühendislik yemini 
ettirilerek, öğrencilere rozet ve baret hediye edildi.
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İstanbul Şubemizde Temel Fotoğrafçılık Kursu

İMO İstanbul Şubesi Temel Fotoğrafçılık Kursu uygulama dersi Gülhane Parkı`n-
da 28 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşti.  Serdar Ercan eğitmenliğinde gerçekleşen 
eğitime Apdullah Pekince, Ümit Şafak, Mahmut Açbay, Bilal Başmutaf katıldı.

İstanbul Şubemizde Şantiye Mühendisleri Çalışma 
Grubu Toplantısı

İMO İstanbul Şubesi Şantiye Mühendisleri Çalışma Grubu toplantısı, 1 Haziran 
2017 Perşembe günü, Şubemizde yapıldı. Toplantıya, İsmail Uzunoğlu, Mehmet 
Habip Canbilen, Necdet Etiz, Mete Pekin, Sadık Duman, Yunus Duygulu ve Ha-
san Ünal katıldı.

İstanbul Şubemizde “Ankrajlı İksa Sistemleri 
Uygulama Ve Kontrol Esasları Vaka Analizleri” 
Semineri

İMO İstanbul Şubesi tarafından Şantiye Mühendislerine Yönelik Seminerler kap-
samında düzenlenen Yük. İnş. Müh. Ozan Dadaşbilge`nin konuşmacı olarak ka-
tıldığı “Ankrajlı İksa Sistemleri Uygulama Ve Kontrol Esasları Vaka Analizleri” ko-
nulu seminer, 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü Şubemiz Karaköy Hizmet Binasında, 
23 Mayıs 2017 Salı günü Bakırköy Temsilciliğimizde, 24 Mayıs 2017 Çarşamba 
günü Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası Alt Salonunda gerçekleşti.

İstanbul Şubemizde Teknik Geziler

genç-İMO İstanbul - Ataköy-İkitelli Metro İnşaatı Teknik Gezisi, 26 Mayıs 2017 
Cuma günü, genç-İMO İstanbul - Akçansa Çimento Fabrikası Teknik Gezisi 31 
Mayıs 2017 Çarşamba günü gerçekleştirdi.

İstanbul Şubemizde İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği 
Kurulu Toplantısı

İMO İstanbul Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu Toplantısı, 25 Mayıs 2017 
Perşembe günü Şubemiz Karaköy Hizmet Binası`nda gerçekleştirildi. Toplantıya 
Ergun Korkmaz ,Mert Uzun , Filiz Gökçe ve Hasan Ünal katıldı.

İstanbul Şubemizde 7. Geoteknik Sempozyumu 
Düzenleme Kurulu Toplantısı

Odamız adına İstanbul Şubemiz tarafından 22-23-24 Kasım 2017 tarihinde, İstan-
bul`da düzenlenecek olan Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu dü-
zenleme kurulu dördüncü toplantısı Şubemizde yapıldı. Toplantıda Sempozyuma 
gelen bildiri özetlerinin değerlendirilmesi, davetli konuşmacılar ve sempozyum 
program taslağı görüşüldü. Toplantıya Oda Başkanımız Cemal Gökçe, Şube Baş-
kanımız Nusret Suna , Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu , Prof. Dr. Kutay Özaydın , Prof. 
Dr. Mustafa Laman , Doç. Dr. Havvanur Kılıç , Doç. Dr. İlknur Bozbey , Doç. Dr. 
Sadık Öztoprak , Doç. Dr. Pelin Özener Tohumcu , Doç. Dr. Özer Çinicioğlu , Yrd. 
Doç. Dr. Selçuk Bildik ve Şube Sekreterimiz Rezan Bulut katıldı.

Şubelerden haberler
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İstanbul Şubemizde “Mimari Beton Uygulamaları” 
Semineri

İMO İstanbul Şubesi tarafından Tekil Seminerler kapsamında düzenlenen Doç. 
Dr. Mustafa Erkan Karagüler `in konuşmacı olarak katıldığı “Mimari Beton Uy-
gulamaları “ konulu Seminer 25 Mayıs 2017 Perşembe günü Şubemiz Karaköy 
Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

Kocaeli Şubemizden Bursa`ya Kültür Gezisi

İMO Kocaeli Şubesi, Bursa`ya gezi düzenleyerek Türk kültür, sanat ve estetik 
anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtları yerinde görüp, inceleme fırsatı 
buldular.

Gezi rehberi Çağatay Erentürk ile tarihi keşifler yapan İMO üyeleri, türbe ve ca-
mileri gezdi. Üyeler Tophane`den başlayan ve dünya tarihi miras alanları içinde 
yer alan, Kozahan, Ulu Camii, Yeşil Camii, Emir Sultan Camii ve İpekçiler Çarşısı, 
Orhangazi ve Osmanbey Türbeleri`ni inceleyerek, Unesco Dünya Tarihi mirası 
olarak onaylanan Cumalıkızık Köyü`ne gitti.

Gezide kafile başkanlığını İnşaat Mühendisi Behra Sayan yaptı. Sayan yaptığı 
açıklamada, “Üyelerimiz ve aileleri için günü birlik düzenlediğimiz sosyal ve kül-
türel gezimizi Unesco Dünya Mirası Listesi`ne giren Osmanlı`nın başkentlerin-
den Bursa`ya düzenledik. 

Üyelerimiz şehrin belli başlı mimari ve kültürel yerlerini gezerek geçmişe yolculuk 
yapma fırsatı buldular. Bursa`da farklı tarihi ve kültürel mekanları gezerek iyi 
zaman geçirdiler. Gezimiz iftar yemeğinin yenmesinden ardından son buldu. Bu 
gezinin gerçekleşmesini sağlayan Şube Başkanımız Tolga Ok`a şahsım ve katılım-
cılar adına teşekkür ederim” dedi.

Kocaeli Şubemizden Başiskele Hizmet Binasına 
Hayırlı Olsun Ziyareti
İMO Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve Yönetim Kurulu üyeleri, kısa bir süre önce 
Serdar mahallesindeki yeni yerine taşınan Başiskele Belediyesi Hizmet Binası`nı 
ziyaret etti.

Başkan Hüseyin Ayaz`a hayırlı olsun dileklerini ileten Ok, “Başiskele Belediyemiz 
bundan böyle hizmetlerine yeni ve modern binasında devam edecek. Tüm Başis-
kele halkına hayırlı olsun” dedi. 

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz tarafından karşılanan Tolga Ok, yeni 

hizmet binasının birimlerini gezdi. “Hizmet Binası Başiskele`ye yakışan son de-
rece modern ve güzel bir yapı olmuş. Bu binayı ilçemize kazandıran bu binada 
insana hizmet etmeyi en büyük gaye sayan başarılı belediye başkanımız Hüseyin 
Ayaz`ı ve emeği geçenleri kutluyorum.” dedi. 

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz da ziyaretten büyük mutluluk duydu-
ğunu belirtti. Başkan Ayaz, “Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması ve beledi-
yemizin Başiskele`ye yakışır modern hizmet binasına kavuşması için binamızı 
hizmete soktuk. Hizmetlerimize aynı coşkuyla bundan böyle de devam edeceğiz” 
dedi.

Manisa Şubemizde Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve İş 
Güvenliği Semineri

İMO Manisa Şubesi tarafından, 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü düzenlenen,” Yapı 
İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” ve “Yüksekte Çalışma ve İskele Güvenliği” 
konulu seminer; Şube Başkanı Cemil Kora`nın açılış konuşmasıyla başladı. Ardın-
dan Yük. İnş. Müh. Beste Ardıç Arslan sunum yaptı. Seminere 17 üyemiz katıldı.

Manisa Şubemiz 40. İstanbul Yapı Fuarına Gezi 
Düzenledi

İMO Manisa Şubesi, 25-28 Mayıs 2017 tarihlerinde, üyelerimize ve genç-İMO 
öğrenci üyelerimize yönelik, 40. İstanbul Yapı Fuarına gezi düzenle. Üyelerimiz 
ve Genç-İMO üyelerimiz Büyük çekmece Albatros Retaurant`ta kahvaltı yap-
tıktan sonra Fuar alanını gezdiler. Düzenlenen Fuar gezimize 35 üyemiz ve 25 
Genç-İMO öğrenci üyemiz katılım sağladı.

Şubelerden haberler
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Manisa Şubemiz MCBÜ Mezuniyetinde

23 Mayıs 2017 tarihinde MCBÜ Muradiye Kampüsü`nde yapılan Mühendislik 
Fakültesi mezuniyet töreninde İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan 
90 öğrenci diplomalarını aldı. 

İMO Manisa Şubesi adına Genç-İMO ‘dan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Di-
lek Yeltin, Gökhan Dürgen ve Ali Demir`in katıldığı törende İnşaat Mühendis-
liği öğrencileri kutlanarak, artık meslektaşlarımız olan mezunlara  Baret ile Şube 
yayını olan Ajanda ve dergiler hediye edildi.

Uşak Şubemiz Uşak Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezuniyet 
Töreninde 

Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016 – 2017 
yılı  genç-İMO ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet Töreni, Uşak Üniversitesi Kapalı 
Spor Salonunda Üniversite Rektör Yardımcısı, Bölüm Başkanı Akademisyenleri, 
bölüm öğrencilerinin katılımıyla, 18 kişilik mezun öğrenci gurubuna, İMO Uşak 
Şube Başkanlığınca verilmiş olan baret giydirilmesiyle başladı. Uşak Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü birincisi Barış Can Küçük`e Üniversite Ba-
şarı Belgesi Rektör Yardımcısı Saim Savaş tarafından verildi. Daha sonra düzenle-
nen geceye Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. İsfendiyar Egeli, Prof. Dr. Ali Berktay, Yrd. Doç. Dr. Hayri Baytan 
Özmen, Yrd. Doç. Dr. Hakan Sarıkaya, Yrd. Doç. Dr. Soner Şeker, Yrd. Doç. Dr. 
Julide Öner, İMO Uşak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Doruk, Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Tayfun Uyumaz katıldı. Gecede, İMO Uşak Şube Başkanı 
Ali Osman Doruk mezun olan öğrencilere, Odamızca hazırlanan sertifika ve ro-
zetleri takdim ederek çalışma hayatlarında başarı dileğinde bulundu.
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