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fiubemiz taraf›ndan bugüne kadar
meslektafllar›m›z› ilgilendiren, ülke-
mizi ilgilendiren, aç›kças› insan›n
bulundu¤u yaflam alanlar›n› ilgilen-
diren say›s›z çal›flmalar ortaya kon-
mufltur.

Yine ‹nflaat Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi, Yüksek binalar›n
evriminden, ikiz kulelerin göçüflüne;
Deprem hasarlar›ndan, Tarihi Yap›-
lar›n Güçlendirilmesine; Su kaynak-
lar›n›n gelece¤inden, Çelik Yap›lar›n
Tasar›m›na; Trafik yönetiminden,
Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Potansi-
yeline; Kentsel Dönüflüm ad› alt›nda
yap›lan projelerden, ‹flçi sa¤l›¤› ve
‹fl güvenli¤ine; Marmaray proje-
sinden, 17 A¤ustos 1999 Gölcük
Depremine; ‹stanbul Kent içi ulafl›-
m›ndan, Ulaflt›rma Kongrelerine;
‹nflaat Yönetimi Kongresinden, Dep-
rem Mühendisli¤i Konferans›na;
Beton kongresinden, Teori ve Uygu-
lamada Zemin-Yap› etkileflimi Sem-
pozyumuna kadar birçok etkinlik
düzenlemifltir.

Bilimsel nitelikli bu tür çal›flmalar›-
m›za, yerli ve yabanc› birçok bilim
insan› ve birçok uzman kat›larak

bildiri sunmufllar ve görüfl aç›kla-
m›fllard›r. Ayr›ca, haz›rlanm›fl olan
bildiriler bilim insanlar› taraf›ndan
incelenmifltir. Bilimsel bir de¤eri
olan veya bir tart›flma platformu
yaratarak, yararl› sonuçlar do¤uraca-
¤›na inan›lan bildiriler de, “Kongre”,
 “Sempozyum” veya “Konferans”
kitaplar›nda yay›nlanm›flt›r.

Ayr›ca, Odam›z›n büyük önem ver-
di¤i ulaflt›rma konusuna ve ulaflt›r-
ma sorunlar›na yönelik olarak da
son 12 y›l içerisinde “5 Ulaflt›rma
Kongresi” düzenlenmifltir.

Bu “Ulaflt›rma Kongreleri”nde son
derece önemli ve bilimsel bildiriler
ortaya konmufltur. Ulaflt›rmaya ilifl-
kin temel politikalar›n “insan odak-
l›” olmas› gerekti¤inin alt› da, kal›n
çizgilerle sürekli olarak çizilmifltir.

Ulaflt›rma konusu; geliflmiflli¤in,
bilgi ve kültür yönetiminin, sanat-
sal faaliyetlerden yararlanman›n,
enerji üretiminin, sanayileflmenin
ve turizm faaliyetlerinin alt yap›s›n›
oluflturan önemli bir sektördür.

Bilim ve teknolojideki geliflmelerin

insan hayat›yla ilgili olarak ortaya
ç›kard›¤› karmafl›kl›k, ülke ve kent
içi ulaflt›rmas›nda da bir dizi yeni
tercihlerin dikkate al›nmas›n› gerekli
k›lmaktad›r.

Bu kapsamda, ulaflt›rmaya iliflkin
ülke düzeyinde yap›lan her çal›flma;
sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel
ve toplumsal bir sonuç do¤urmufl-
tur. “‹nsan› araçlaflt›ran” bir ulafl-
t›rma sistemi yerine, insan yaflam›n-
daki kaliteyi art›ran, bir yerden di¤er
bir yere eriflimi kolaylaflt›ran kent
içi ve kentler aras› bir ulaflt›rma
altyap›s›n›n nas›l olmas› gerekti¤i
de, sürekli olarak gündeme geti-
rilmifl ve tart›fl›lm›flt›r. Bu tür çal›fl-
malarla, Kent ve Ülke yöneticilerine
bir yol haritas› oluflturacak bir dizi
bilgi ve belgeyi de ortaya koymay›
her zaman bir görev olarak görmü-
flüzdür.

“7. Ulaflt›rma Kongresi” de bu
amaçla düzenlenmifl, bildiriler kita-
b›nda toplam olarak “44” bildiri
yeralm›flt›r. Bu bildirilerin baz›lar›n›n
bafll›klar›na dikkat çekmek isterim.
- Ulafl›mda Bilinçlendirme
  Programlar›

fiUBEM‹Z TARAFINDAN DÜZENLENEN
“7. ULAfiTIRMA KONGRES‹”NE SUNULAN B‹R B‹LD‹R‹ NEDEN‹YLE DEVLET DEM‹RYOLLARI

GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü, B‹LD‹R‹ SAH‹PLER‹N‹ CEZALANDIRIYOR.



- Trafik ve Ulafl›m konular›nda Hatal›
  Kararlar ve Gerçekler
- Rayl› Sistem Mühendisli¤inde
  Yetkinlik Ölçütleri
- ‹stanbul’un Ulafl›m ve Trafik
  Sorunu
- Kentiçi Ulafl›mda Karar Süreçleri
  ve Karar Ölçütleri
- ‹stanbul’da Yolculuk
  Hareketlerindeki Son On Y›ldaki
  De¤iflimlerin Arazi Kullan›m›
- Türkiye Ulaflt›rmas›n›n Bölgesel
  Durumu
- Türkiye’de Ulaflt›rma Yat›r›mlar›n›n
  De¤erlendirilmesinde Karar Süreci
- ‹stanbul’un Ulaflt›rma Sorunlar›
  ve Uzun Dönemli Çözüm Yaklafl›m›
- Zorluk Derecesi Yüksek Bir Ulafl›m
  Projesi Demiryolu Bo¤az Tüp
  Geçifli
olarak ifade edilebilir.

19-20-21 Eylül 2007 tarihinde dü-
zenledi¤imiz “7.Ulaflt›rma Kong-
resi”ne sunulan 44 bilimsel bildi-
rinin baz›lar›n›n alt›n› yukar›da çizer-
ken, TCDD çal›flanlar›ndan APK
fiube Müdürü Ömer ÇEL‹K, fiube
Müdür Yard›mc›s› Necati fiamil
fi‹RVAN ve uzman ‹shak KOCA-
BIYIK’ta;

-“Rayl› Tafl›mac›l›kta Yeni Yönelim:
H›zl› Tren” bafll›¤› alt›nda bir bildiri
haz›rlam›fllard›r. Haz›rlanan bu bil-
diri, bilim insanlar› taraf›ndan ince-
lenmifl,  “7.Ulaflt›rma Kongresi”
kitab›na konulmas› kararlaflt›r›lm›fl-
t›r. Ayr›ca, Kongre ak›fl› ve program›
kapsam›nda da, “7. Ulaflt›rma
Kongresi”nde sunumu gerçekleflti-
rilmifltir. Ne yaz›k ki; “Rayl› Tafl›-
mac›l›kta Yeni Yönelim: H›zl› Tren”
bafll›¤› alt›nda sunulan bu bildirinin
bir “SUÇ” bildirisi olarak karfl›m›za
gelece¤ini, bildiriyi sunanlar hak-
k›nda Devlet Demiryollar› Genel
Müdürü’nün oluruyla baflmüfettifl
taraf›ndan bir rapor haz›rlanaca¤›n›,
bu rapor do¤rultusunda da bildiri
haz›rlayan uzmanlar›n “suç” iflle-
dikleri tespit edilerek, soruflturma
aç›lmas›n›n talep edilece¤i hiçbir

zaman akl›m›za gelmezdi.
Bas›n›m›z›n de¤erli temsilcileri,

Söz konusu bildirinin bilimsel bir
nitelik tafl›d›¤›n› dikkate almayan
görevli müfettifl: “Ankara- ‹stanbul
H›zl› Demiryolu projesi her noktas›
ile ölü do¤mufl ve her noktas›nda
zaafiyetler tafl›yan bir proje kimli¤i
göstermektedir. Proje her fleyden
önce, proje h›z›n›n ve di¤er kriter-
lerin belirlenmesinde kendini gös-
teren amaç belirsizli¤ini içinde ta-
fl›maktad›r. Ve aç›kt›r ki amac›n
olmad›¤› yerde yönetimde yoktur”.

fieklindeki ifadenin, kurulufl yöneti-
mi hakk›nda olumsuz elefltiri yap›l-
d›¤› anlam›na geldi¤i sonucuna var-
m›flt›r.

Ayr›ca, bildiri sahiplerinin “kademe
ilerlemesinin durdurulmas› cezas›
ile cezaland›r›lmalar›n›n yan›nda,
TCDD’n› ulusal bas›nda zor duruma
düflürmesine neden olduklar› için
ve tekrar böyle bir durumun ortaya
ç›kmamas› için de; ad› geçenler
hakk›nda, çal›flma performanslar›
ve iflin durumu göz önünde bulun-
durularak, haklar›nda idari tasar-
rufta da bulunulmas›” uygun gö-
rülmüfltür.

Sonuç olarak;

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi, “Demiryolunun” ulaflt›rma-
daki önemine her zaman dikkat
çekmifltir. Ayr›ca, Devlet Demiryol-
lar› Genel Müdürlü¤ü ve bu müdür-
lükte çal›flanlar› da çok önemsiyo-
ruz. Demiryollar›m›z›n, 1950 sonras›
dönemden bafllayarak öksüz b›ra-
k›ld›¤›n›, Ulaflt›rmadaki önemine
ra¤men, varolan hatlara yeni demir-
yolu hatlar› ilave edilmedi¤i gibi,
varolan hatlar›nda gerekti¤i gibi
yenilenmedi¤inin alt› her zaman
çizilmifltir. Yenileniyor gibi görünen
hatlar›nda aceleye getirildi¤i sürekli
olarak tekrarlanm›flt›r.
K›sa bir süre önce Pamukova’da

meydana gelen “h›zland›r›lm›fl tren
kazas›”nda ortaya ç›kan ac› sonuç
(36 kiflinin ölümü, 74 kiflinin yara-
lanmas›), bu sav›m›z› önemli ölçüde
do¤rulamaktad›r.

Birer Demiryolu çal›flanlar› olarak
Say›n Ömer ÇEL‹K, Say›n Necati
fiamil fi‹RVAN ve ‹shak KOCABIYIK
taraf›ndan haz›rlanan “Rayl› Tafl›-
mac›l›kta Yeni Yönelim: H›zl› Tren”
bafll›¤› alt›nda “7. Ulaflt›rma Kong-
resi”ne sunulan bu bildirinin, yat›r›m
karar›yla ilgili olarak; “daha sa¤l›kl›,
daha bilimsel ve daha saydam”
planlar›n ve projelerin oluflmas›na
ve oluflturulmas›na katk› sa¤laya-
ca¤› da aç›kt›r.

‹fade etmemiz gerekir ki, bildiri sa-
hipleri hakk›nda cezaland›rma ka-
rar› verilmek istenen ortam, bilim-
sel bir kongrenin yap›ld›¤› bir or-
tamd›r. Yeterli ölçüde tart›fl›lma-
dan, gerekli bilimsel incelemeler
yap›lmadan al›nan yat›r›m kararlar›
her zaman çok daha pahal›ya mal
olmaktad›r.

Say›n ÇEL‹K, Say›n fi‹RVAN ve Sa-
y›n KOCABIYIK birer Demiryolu çal›-
flan› olarak haz›rlad›klar› ve sunduk-
lar› bildiriyle; Kurumlar›n› küçülten
de¤il, kurumlar›n› “yücelten” bir
görev yapm›fllard›r.

“Görevimi yapar›m, maafl›m› al›-
r›m” anlay›fl› yerine, bilgi ve beceri-
lerini gelifltirerek “kamu yarar›n›”
yücelten görevlilere bugün dünden
çok daha fazla ihtiyac›m›z oldu¤u
da aç›kt›r.

Devlet Demiryollar› Genel Müdürü
taraf›ndan bafllat›lan soruflturman›n
durdurulaca¤›n› önemle umuyor ve
diliyoruz. Sayg›lar›m›zla.
28.03.2008

Cemal GÖKÇE
‹nflaat Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiube Baflkan›
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