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Odam›z ve fiubemiz, y›llardan beri
gerek deprem ve yap› güvenli¤i ko-
nusunu gündemde tutabilmek, ge-
rekse üyelerimizi, merkezi ve yerel
yönetimleri, bas›n›, kamuoyunu bil-
gilendirmek ve uyarmak amac›yla,
çok say›da kongre, konferans, sem-
pozyum, aç›k oturum, seminer, ba-
s›n toplant›s› ve bas›n aç›klamas›,
slayt gösterisi ve foto¤raf sergisi
biçiminde gerçekleflen bir çok etkin-
li¤in yan› s›ra çok say›da kitap ve
broflür yay›nlad›.

17 A¤ustos’un 9. y›l›nda Odam›z

taraf›ndan organize edilen Gölcük’e
yap›lan “Depreme Duyarl›l›k Yürü-
yüflü” ile deprem ve yap› güvenli¤i
konular›na iliflkin söylemlerine bir
yenisini daha eklemifl oldu. Kent
yerleflimlerinde y›k›mlara neden
olan ve bir milat kabul edilen, ya-
ratt›¤› ac› sonuçlar bak›m›ndan bir
dayan›flma ruhunu beraberinde ge-
tiren 17 A¤ustos 1999’un unutul-
mad›¤›n› çeflitli dövizlerle yans›tarak
kamuoyuna sundu.

Etkinlik kapsam›nda fiubemiz tara-
f›ndan gerçeklefltirilen, Galatasaray

Lisesi önünde toplanan inflaat mü-
hendislerinin yürüyüflüyle, inflaat
sektöründeki denetimsizlik ve e¤i-
timsizlikle yap›lan yap›lar›n yanl›fl-
l›¤›na; baflta yönetenlerden baflla-
yarak, tüm toplum ve bireyler olarak
göz yumulmamas› gerekti¤ine iflaret
edilerek deprem bir kez daha gün-
deme tafl›nd›.

Bu yürüyüflle, her deprem sonra-
s›nda yaz›lanlar, çizilenler ve söyle-
nenler bir kez daha tekrarland›.
“Bugüne kadar zararlar›n odak
noktas›nda, müteahhitler ve mü-

fiubemizden
haber ve duyurular
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hendisler görüldü. Oysa konunun
bu kadar basit olmad›¤›n› bilmek
gerek. Türkiye aç›s›ndan de¤er-
lendirdi¤imizde, heyelanl› alanlar›n
yap›laflmaya aç›lmas›, kaçak ve de-
netimsiz yap›lar›n desteklenmesi,
bu desteklerden önemli kazançla-
r›n sa¤lanmas› ortaya ç›km›flt›r.
Yap› esteti¤inin güvenli¤in önüne
konmas› önemli etkendir. 1938
y›l›ndan kalma mühendislik ve mi-
marl›k hakk›ndaki yasa, bugüne
kadar de¤ifltirilmemifltir. ‹MO,
depremlerle ilgili birçok rapor ha-
z›rlad›. Hepsinde ortaya ç›kan so-
nuç, hasarlar›n nedenlerinin dep-
rem dayan›kl›l›¤› olan yap›lar›n üre-
tilememesi. Sonuçta, ne do¤ru pro-

je yapabilmifliz, ne de projeleri uy-
gulayabilmifliz.” dendi.

Bu yürüyüflle, gerek 1992 Erzincan
Depremi, gerek 1998 Ceyhan (Mi-
sis) Depremi, gerekse 2002 Afyon-
Çay Depremi’nden sonraki söyle-
nenler bir kez daha kamuoyuna ha-
t›rlat›ld›. “…Afyon-Çay depremi,
deprem tehlikesinin sadece flehir-
lerde yaflayan nüfusun güvenli¤ini
de¤il, k›rsal kesimde yaflayan nü-
fusun da güvenli¤ini tehdit etti¤ini
gözler önüne sermifltir. Y›llard›r sür-
dürülen bilinçsiz kentleflme ve de-
netimsiz yap›laflma her depremin
ard›ndan ortaya a¤›r faturalar ç›kar-
maktad›r. Unutulmamal›d›r ki, %90’›

deprem kufla¤›nda yer alan ülke-
mizde plans›z yerleflmelere ve de-
netimsiz yap›laflmaya göz yumul-
du¤u ve mühendislik d›fllanmaya
devam edildi¤i sürece, her deprem-
den sonra sonuç farkl› olmayacak-
t›r. Ortaya ç›kan a¤›r hasarlar ve
bu hasarlar›n nedenleri, yap›laflma
sürecinde flehir planlamas›, mal-
zeme, iflçilik, mühendislik hizmeti
ve denetim bileflenlerinin bir an ön-
ce gerçekçi yasal düzenlemelerle
iliflkilendirilmesi gere¤ini önümüze
getirmektedir. Kuflkusuz bunun yo-
lu, meslek odalar›n›, yerel yönetim-
leri ve yap› sektöründe yer alan
bütün özel ve kamu kurulufllar›n›n
temsilini benimseyen, k›sa, orta
ve uzun vadeli hedefleri olan bir
program› oluflturmak ve uygula-
makt›r.”

17 A¤ustos’un 3. y›ldönümünde
yap›lan ‹stanbul’un Rehabilitasyonu
etkinli¤inde söylenen, kentin yeni-
den rehabilite edilebilmesi için hu-
kuki problemlerin ve kaynak sorunu-
nun çözülmesi gerekti¤i, çözümün
siyasi iradede kilitlendi¤i bu yürü-
yüflle bir kez daha an›msat›ld›.
“…Bugün, ‹stanbul için olas› bir
depremin büyük bir afet olmamas›
için al›nmas› gereken önlemler
aras›nda binalar›n güçlendirme-
lerinin süratle yap›lmas› gerekti¤i
belirtilmekte... fiu halde bütün kat
maliklerinin r›zas› olmadan güç-
lendirme ve yenilenme ifllerinin ya-
p›lamayaca¤› ortadad›r. Kat Mülki-
yeti Kanunu’nun 19. maddesi hük-
müne göre, “anagayrimenkulün mi-
mari projesine ayk›r› her hangi bir
inflaat veya tadilat›n yap›m› tüm
kat maliklerinin onay›n› gerektirir.”
demektedir. Deprem kap›dad›r.
Güçlendirme çal›flmalar› oybirli¤i
olmadan yap›lamaz...”

Bu yürüyüflle, gerek orta, gerek
k›sa vadelerde uygulanmas› ve
düzenlenmesi gereken konular›n
hayata geçmesi için toplumsal du-
yarl›l›¤›n sürekli k›l›nmas›n›n esas



oldu¤u, yaflanan her depremin, yer
seçiminden imar sistemine ve bu
sistemin yürütücülerine, mima-
r›ndan mühendisinden iflçisine,
müteahhidinden malzeme üretici-
sine ve bilinçsiz tadilat yapan mal
sahiplerine kadar herkesi tart›flt›r-
d›ktan birkaç ay sonra unutulmama-
s› gerekti¤i anlat›ld›.

‹MO üyeleri yürüyüfl boyunca “Örgüt-
süz Bir Toplumun ‹yi Niyetli ‹nsanlar›
Ve Ac›s› Taze Olan Bölge ‹nsanlar›-
n›n Çabalar› Sayesinde Kurtar›ld›
Onca ‹nsan... Bu Devasa Çaba Her
Türlü Afete Karfl› Bilinçlenerek, Ör-
gütlenerek Güçlenmek Ve Büyümek
Zorundad›r. Kentlerimizi Yeniden
Yap›land›rarak, ‹yiyi, Dogruyu Ve
Güzeli Birlikte Yaratarak, Korkunun
Hüküm Sürmedi¤i, Yaflanabilir Kent-
ler Yaratabiliriz... ‹lle De Deprem
Mi Olmas› Gerekir. Depremi Düflün-
meden De Sa¤l›kl› Bir Çevre, Güven-
li Bir Yap›laflma Anlay›fl›na Sahip
Olabiliriz... Torunlar›m›za Ve Gelece-
¤e B›rakaca¤›m›z Kent, Korku Mu
Üretecek, Yoksa Yaflanabilir, Sürdü-
rülebilir Bir Gelecek Mi?.. Y›k›lmas›
Gereken Zamandan Erken Y›k›lan
Her Yap›, Ayn› Zamanda Var Olan
Kaynaklar›n Da Yok Edilmesi Anla-
m›na Gelmez Mi?”yi anlatan “DEP-
REMLERDEN KORKMAK DE⁄‹L, KO-
RUNMAK GEREK” bafll›kl› broflür-
lerden halka da¤›tt›.

Galatasaray Lisesi önünde baflla-
yan yürüyüfl Taksim Atatürk An›t›
önünde fiube Baflkan›m›z Cemal
GÖKÇE’nin a¤z›ndan halka ve ka-
muoyuna seslendirildi. Yaflanm›fl
olan depremlerdeki can ve mal kay-
b›na dikkat çekildi. Kamu kurum
ve kurulufllar› ile, çeflitli meslek
gruplar›n›n etkin bir iflbirli¤inin
sa¤lanmas›n›n, mevcut mevzuat›n
depreme haz›rlanmay› ve riskleri
azaltmay› öngören “tehlike” ve
“risk” kavramlar›n› da içerecek
bir anlay›flla, bütüncül olarak yeni-
den ele al›nmas› gerekti¤ine iflaret
edildi. Deprem güvenli¤i olmayan

okullar›n, hastanelerin, di¤er kamu
binalar›n›n, insanlar›n toplu olarak
çal›flt›klar› iflyerlerinin, endüstri
tesislerinin, konutlar›n ve benzeri
yap›lar›n güçlendirilmeleri veya
y›k›l›p yeniden yap›lmalar› gerek-
ti¤inin alt› çizildi.

‹stanbul’la birlikte Sakarya, Bursa,
Düzce ve Gölcük’te çeflitli eylem
ve etkinliklerle süren “Depreme
Duyarl›l›k Yürüyüflü”ne ‹MO Yönetim
Kurulu Baflkan› Serdar HARP, ‹MO
Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
SO⁄ANCI, fiube baflkan›m›z Cemal
GÖKÇE, ‹MO çal›flanlar› ve yüzlerce
inflaat mühendisi kat›ld›.

Gölcük Kavakl› Sahili Deprem An›t›’-
n›n bulundu¤u alanda bir konuflma
yapan ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan› Serdar
HARP, “‹nflaat mühendisleri, ac›-
lar›n küllenmesine, gerçeklerin
göz ard› edilmesine, yetkililerin
hukuki ve vicdani sorumluluk-
lardan kurtulmas›na, vurdumduy-
mazl›¤a, insan hayat›n› ciddiye
almayan yaklafl›mlara, ilkelli¤e
tepki göstermek için Gölcük’te
topland›.” diyerek inflaat mühen-
dislerinin devlete sorumluluklar›n›
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hat›rlatmak amac›yla yürüdü¤ünün
alt›n› çizdi. HARP, “Bugün burada,
baflta Yap› Denetim sistemi olmak
üzere ihtiyaç duyulan tüm yasal
de¤iflikliklerle ilgili görüfllerimizi
kamuoyuyla paylaflmak için yan
yana geldik. Sözün bitti¤i noktada
oldu¤umuzu bir kez de Gölcük’te
hayk›rmak istiyoruz.” dedi.

Gölcük Kavakl› Sahili’nde GESOT‹M
(Gölcük Arama Kurtarma Derne¤i)
ve Gölcük Belediyesi taraf›ndan dü-
zenlenen, Kocaeli TV’nin canl› ola-
rak yan›nlad›¤› panele Prof. Dr.
Haluk EY‹DO⁄AN (‹TÜ Jeofizik Mü-
hendislik Bölüm Baflkan›), Prof. Dr.
Gülay ALTAY (BÜ Kandilli Rasatha-
nesi Müdürü), Alper ÜNLÜ (‹TÜ Afet
Yönetim Merkezi Müdürü), Prof.
Dr. Tamer AKER (Kocaeli Üniversi-
tesi T›p Fakültesi) ve fiube baflka-
n›m›z Cemal GÖKÇE kat›ld›. “Dep-
rem” konulu panelde fiube baflka-
n›m›z Cemal GÖKÇE; gerek yap›
üretimi alan›nda çal›flanlar aç›-
s›ndan, gerekse kullan›c›lar ve mal
sahipleri aç›s›ndan üst düzeyde
bir bilincin oluflmas› gerekti¤ini
vurgulad› ve afet zararlar›n›n azal-
t›lmas› konusunda ülkenin “stra-
tejik bir plan›” olmad›¤›n› belirtti.
Ayr›ca, depreme yönelik olarak hal-
k›n herhangi bir talebi, beklentisi

ve bask›s› olmad›¤›n› belirten GÖKÇE,
“Durum böyle olunca; bilim insan-
lar›, araflt›rmac›lar, meslek odalar›,
sivil toplum kurulufllar› ve yöneti-
ciler olarak bizlere düflen ana gö-
rev, kendi aram›zdaki kiflisel, kur-
umsal beklentileri bir yana b›raka-
rak, çal›flmalar›m›z› daha da yo¤un-
laflt›rmam›z, güçlü bir bask› unsuru
olmam›z gerekir.” diyerek yap›lmas›
gerekenlerin bir kez daha alt› çizildi.

“Depreme Duyarl›l›k Yürüyüflü”nün
son dakikas›nda, depremin oldu¤u
anda, saat 03.02’de, Gölcük Dep-

rem An›t› önündeki meflaleli yürüyüfl
ve anma töreniyle; binlerce deprem-
zedenin ç›¤l›¤›n›n kayboldu¤u 17
A¤ustos 1999’un unutulmad›¤›n›
anlatan ve yeni bir depremi daha
az zararla, bilinçli bir yap›lanmayla
karfl›lamak için çaba harcanmas›
gerekti¤ine inanan yo¤un kalaba-
l›kla deprem bir kez daha gündeme
tafl›nd›.

fiubemizce, 13 Ocak 1979’da söy-
lendi¤i gibi; “…fiu hususu aç›kça
belirtmek isteriz ki; gerek yurtse-
ver bilim adamlar›, gerekse kamu
yarar›na bir bask› grubu olan Oda-
m›za, deprem zararlar›n›n azalt›l-
mas› yönünde yap›lacak çal›flma-
larda büyük görev ve sorumluluklar
düflmekte, örgütlü yo¤un çal›flma
ve mücadele gerekmektedir. Özel-
likle deprem afetlerinin politik ç›-
karlar için bir sömürü arac› olarak
kullan›lmas› politikas›ndan iktidar-
lar› vazgeçirmek, depremden sonra
yara sarma politikas› yerine dep-
rem öncesi ve sonras›n› içeren tu-
tarl›, ülke ç›karlar› ve halk yarar›na
bir deprem politikas›n›n saptana-
rak yürütülmesi ve kitlelerin bu
yönde bilinçlendirilmesi konusunda
meslek odam›z, geçmiflte oldu¤u
gibi, bundan böyle de etkin bir bi-
çimde çal›flmalar›n› sürdürecektir.”
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fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Y. Müh. Sezai
GÜVENSOY kat›ld›. Seminerde; Eskiflehir’de yer alan
al›flverifl merkezinin çelik tafl›y›c› sistemi hakk›nda
bilgilere yer verildi. Hipermarket, ticaret merkezi ve
sinema kompleksinden oluflan al›flverifl merkezinde
kullan›lan çelik ve beton gibi malzemeden, göz önüne
al›nan yüklere kadar tafl›y›c› sistem, bilgisayar modeli
hakk›nda bilgiler aktar›ld›.

Eskiflehir’de Bir Al›flverifl Merkezi Çelik Tafl›y›c› Sistem Örne¤i
1 Temmuz 2008 Bak›rköy / 2 Temmuz 2008 Kad›köy / 3 Temmuz 2008 Harbiye
Eskiflehir’de Bir Al›flverifl Merkezi Çelik Tafl›y›c› Sistem Örne¤i
1 Temmuz 2008 Bak›rköy / 2 Temmuz 2008 Kad›köy / 3 Temmuz 2008 Harbiye

TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu’nun 17 A¤ustos 1999
depreminin 9. y›ldönümü nedeniyle düzenledi¤i “‹stanbul’un
Deprem Gerçe¤i” bafll›kl› forum/panel 15 A¤ustos 2008’de
Bahçeflehir Üniversitesi B Konferans Salonu’nda gerçeklefltirildi.
Panel, Dr. Murat DOKUR (Psikiyatr), Prof. Dr. Haluk EY‹DO⁄AN
(‹TÜ), Murat FIRAT (TMMOB Jeoloji Müh. Odas› ‹st. fib. Baflkan›),
Doç. Dr. O¤uz GÜNDO⁄DU (TMMOB Yön. Kur. Üyesi), Dr. Seda
KUNDAK (fiehir Planc›s›), Tahir ÖNGÜR (Jeoloji Yüksek Mühen-
disi), Mücella YAPICI (TMMOB Mimarlar Odas› ‹st. Büyükkent
fib. Afet Komitesi Sek.) ve fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE
kat›ld›. Panelde konuflan GÖKÇE; yap› üretimi alan›nda çal›flanlar,
kullan›c›lar ve mal sahipleri aç›s›ndan üst düzeyde bir bilincin
oluflmas›na önemli ölçüde ihtiyaç oldu¤unu; güvenli, depreme
karfl› dayan›kl›, sürdürülebilir bir yap› üretiminin ve kültürünün
oluflmas›n› sa¤lamak gerekti¤ini belirtti.

‹stanbul’un Deprem Gerçe¤i
15 A¤ustos 2008
‹stanbul’un Deprem Gerçe¤i
15 A¤ustos 2008

fiUBEM‹Z‹N TEMS‹LC‹L‹K
KURULLARI BELL‹ OLDU

KADIKÖY TEMS‹LC‹L‹K KURULU
Temsilci : Tevfik ESK‹MUMCU
Tems.Yrd. : Necip GÜVEN
Tems.Yrd. : Ergun KORKMAZ
Tems.Yrd. : Zeynal AKSOY
Tems.Yrd. : Zafer AKYÜZ

BAKIRKÖY TEMS‹LC‹L‹K KURULU
Temsilci : Haydar YILDIZ
Tems.Yrd. : Mehmet KARATAfi
Tems.Yrd. : Muhammet PALA
Tems.Yrd. : Tamer DO⁄AN
Tems.Yrd. : Nurcan GÜNEfi

ED‹RNE TEMS‹LC‹L‹K KURULU
Temsilci : Mehmet MURANLI
Tems.Yrd. : Fevzi SARAÇ
Tems.Yrd. : Nihat ÇOLAK
Tems.Yrd. : Kaya ZEYBEKO⁄LU
Tems.Yrd. : Mustafa Emre ALP

KIRKLAREL‹ TEMS‹LC‹L‹K KURULU
Temsilci : ‹sa ATAÇ
Tems.Yrd. : ‹hsan GÜRPINAR
Tems.Yrd. : Haydar PINARBAfiI

S‹L‹VR‹ TEMS‹LC‹L‹K KURULU
Temsilci : Mustafa YAZICI
Tems.Yrd. : Mustafa PERÇEML‹
Tems.Yrd. : Seyfi ATASOY
Tems.Yrd. : Nurdan SEVER
Tems.Yrd. : Atikin YAKACIK

LÜLEBURGAZ TEMS‹LC‹L‹K KURULU
Temsilci : Necip TIRPAN
Tems.Yrd. : Mehmet Bülent BATURAY
Tems.Yrd. : Fatih SEBER

‹ki y›lda bir yenilenecek olan S‹M belgelerindeki mesleki faaliyet
puan›n›n hesaplanmas›nda esas olan “proje sicil durum belgeleri”,
“onayl› proje kapa¤›”, “yap› ruhsat›”, “fatura”, kamu kurumlar›nca
düzenlenmifl “ifl bitirme belgeleri”, “geçici veya kesin  kabul
belgeleri”nin birer örne¤inin proje müelliflerince arflivlerinde
saklanmas› gere¤ini önemle bilgilerinize sunar›z. Sayg›lar›m›zla,
‹MO ‹stanbul fiubesi Yönetim Kurulu

S‹M BELGES‹NE SAH‹P ÜYELER‹M‹ZE DUYURU
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‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Metropoliten Planlama
Merkezi’nce yap›lan 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul ‹l
Çevre Düzeni Plan› ile ilgili TMMOB’a ba¤l› meslek
odalar› olarak 30.06.2008 tarihinde Mimarlar Odas›
‹stanbul Büyükkent fiubesi Toplant› Salonu’nda ikinci
kez bir araya gelindi. Bu toplant›n›n amac› ‹BB’nin fiu-
bemiz ve TMMOB’a ba¤l› di¤er meslek odalar›na gön-
dermifl oldu¤u, 25 Haziran 2008 M.34.0.‹BB.0.13.47.
310.01.01-/S/TN:45842 say›l› yaz›s›n› görüflmek ve
de¤erlendirmek idi.
Toplant›da; 23.06.2008 tarihinde ‹stanbul Metropoliten
Planlama Merkezi’nde yap›lan toplant› sonras› fiubelere
gönderilen yaz› çerçevesinde, plana yönelik de¤erlendir-
melerimizi yapabilmemiz için daha önceden taraf›m›zca
istenen raporlar ve dökümanlar›n meslek odalar›na
gönderilmemesinden dolay›, ilgili rapor ve dokümanlar›n
flubelere iletilmesi sonras› de¤erlendirmelerimizi ve
görüfllerimizi ‹BB taraf›ndan uygun bir sürede yap›lacak
toplant›da aktarabilece¤imizi ifade eden bir yaz›n›n
yaz›lmas› karar alt›na al›nd›. ‹stanbul Büyükflehir Bele-
diye Baflkanl›¤› ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›,

fiehir Planlama Müdürlü¤ü’ne hitaben yaz› afla¤›da
belirtilmifltir.
Bu yaz› çerçevesinde ‹BB taraf›ndan fiubemize ve di-
¤er meslek odalar›na 28.07.2008 tarihinde bir yaz›
gönderilmifltir. Bu yaz› 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul ‹l
Çevre Düzeni Plan› ile ilgili 14.08.2008 tarihinde ‹s-
tanbul Metropolitan Merkezi’nde ‹BB taraf›ndan yap›la-
cak toplant›ya meslek odalar›ndan görüfl al›nmas›na
yönelik idi.
Bu konuyu görüflmek ve de¤erlendirmek üzere yaz›
çerçevesinde 28.07.2008 tarihinde Mimarlar Odas›
‹stanbul Büyükkent fiubesi’nde fiubemiz ve TMMOB’a
ba¤l› di¤er meslek odalar›n›n yöneticileri ile ortak bir
toplant› yap›ld› ve bu toplant›da, 14.08.2008 tarihinde
‹MP’de yap›lacak toplant›ya kat›l›m›n sa¤lan›p, görüfl-
lerimizin ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi yetkililerine
aktar›lmas› idi. Bu toplant›ya fiube Sekreteri Rezan
BULUT kat›lm›flt›r. Bu konuya iliflkin 26.08.2008
tarihli Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi’nde
yap›lan toplant›ya da fiube Sekreter üyemiz Temel
P‹RL‹ kat›lm›flt›r.

1/100.000 ÖLÇEKL‹ ‹STANBUL ‹L ÇEVRE DÜZEN‹ PLANINA YÖNEL‹K
MESLEK ODALARI TOPLANTISI / 30 Haziran 2008

02.07.2008

Say› : 34.06174
Konu : 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan› Hk.

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›,

‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›,

fiehir Planlama Müdürlü¤ü'ne,

‹lgi : 25 Haziran 2008 tarih ve
M.34.0.‹BB.0.13.47.310.01.01/S/TN: 452842 say›l› yaz›n›z hk.

Belediyeniz flirketlerinden B‹MTAfi A.fi. bünyesinde oluflturulan
‹stanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasar›m Merkezi
taraf›ndan haz›rlanan 1/100.000 ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni
Plan›, ‹stanbul’un Marmara Bölgesi ve tüm ülke ölçe¤inde tafl›d›¤›
öneme karfl›n, gerek plan›n elde edilme süreci gerekse içeri¤i
hakk›nda kamuoyu nezdinde yapt›¤›m›z tüm elefltiri ve uyar›lar
dikkate al›nmayarak 22.08.2006 tarihinde ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Meclisi’nce onanarak yürürlü¤e sokulmufl; daha sonra,
plan›n ask› süresi içinde yap›lan kapsaml› itirazlar›m›z da  dikkate
al›nmam›flt›r.
Bütün bu gerekçeler ile söz konusu plan yarg›ya götürülmüfl ve
yarg› taraf›ndan  iptal karar› verilmifltir. Bu kez  12 Haziran 2008
tarih ve TN: 400988 say›l› yaz›n›zla yap›lan ça¤r› üzerine, sürdü-
rülmekte oldu¤unu ifade etti¤iniz 1/100.000 ‹l Çevre Düzeni
çal›flmalar› hakk›nda bilgi alabilmek amac›yla 23.06.2008 tarihinde
düzenledi¤iniz toplant›ya kat›lm›fl; toplant›da taraf›m›za yap›lan
sunum üzerine, plan üzerinde ciddi biçimde konuflabilmek, tar-
t›flabilmek, sorular›m›z› ve görüfllerimizi ifade edebilmek için

yeterli bilgi ve belgenin, bu çerçevede, plan›n, plan uygulama
hükümlerinin, plan raporunun, sentez paftalar›n›n ve yap›lan
sunumun taraf›m›za iletilmesini, ard›ndan da, yeterli bir inceleme
süreci tan›nd›ktan sonra, ikinci bir toplant› düzenlenmesi gere¤ini
ifade etmifltik.
Ancak, toplant›dan hemen sonra gönderdi¤iniz ilgi  yaz›n›z, 08.
07.2008  gibi çok yak›n bir tarihte yeni bir toplant› düzenledi¤iniz
bilgisini iletmekte ve meslek odalar›m›z› bu toplant›ya davet
etmektedir. Yaz› eki olarak da, aç›k biçimde ifade etti¤imiz bilgi
ve belgelerden sadece plan ve plan uygulama hükümleri iletilmifl
olup, ayr›ca, plan lejantlar›nda, plan üzerinde ciddi bir inceleme
yapmay› engelleyecek biçimde lejant eksiklikleri oldu¤u da
görünmektedir. Üzerinde çal›flmak için verilen sürenin ise, ciddi
bir inceleme ve de¤erlendirme çal›flmas› yapmaya olanak tan›-
mayacak kadar k›sa oldu¤u da aç›kt›r.
Bu çerçevede, plan paftas› üzerinde plan›n lejantla ilgili eksiklik-
lerinin tamamlanmas› ve  toplant›da talep edilen eksik belgelerle
birlikte taraf›m›za iletilmesinden sonra, inceleme ve de¤erlendirme
için yeterli zaman›n tan›narak, söz konusu toplant›n›n tarihinin
yeniden belirlenmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, ilgi yaz›n›zda bildirdi¤iniz söz konusu toplant›ya
kat›lmam›z kurumunuz aç›s›ndan bir prosedürü tamamlamaktan
öteye geçmeyece¤inden, konuyu, 23.06.2008 tarihli toplant›da
da ifade etti¤imiz ve bu yaz›m›zda da tekrar vurgulad›¤›m›z çer-
çevede tekrar de¤erlendirmenizi dileriz.
Bilgilerinize sunulur. Sayg›lar›m›zla.

Rezan BULUT

fiube Sekreteri
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Dünya kültür miras› ‹stanbul’un, demiryolu ve deniz ulafl›m›
ba¤lant›s›n› sa¤layan, kültürel ve endüstriyel miras›m›z
olan Haydarpafla Gar, Liman, K›y› Alan› ve çevresini,
uluslararas› emlak haramilerine peflkefl çekme kararl›¤›
içindeki AKP hükümeti ve emrindeki TCDD bürokratlar›; bu
emellerini gerçeklefltirmek için, planland›klar› ya¤man›n
tarihsel sorumlulu¤unu yüklenecek “suç ortaklar› ve
meflruiyet arama” toplant›s›nda da arad›klar›n› bulamad›lar.
Haydarpafla Gar, Liman ve çevresinin küresel rant
gruplar›nca ya¤malanmas› ve iflgal edilmesi projelerine
karfl›, duyarl› kurum ve kurulufllar›n kararl› tav›rlar› ve
yo¤un çabalar› sonucunda; ya¤ma projelerinin hayata
geçmesi bugüne de¤in engellenebilmifltir. Bu konuda
at›lm›fl en önemli ad›m ise; ‹stanbul V Numaral› Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulunun 26.04.2006
gün ve 85 say› ile alm›fl oldu¤u tarihi karard›r. Bu karar
ile Haydarpafla Gar› ve çevresi, Kentsel ve Tarihi Sit olarak
tescil edilmifltir.
Onay tarihinden alt ay geçtikten sonra, gösterilen toplumsal
tepkiler ve meclise soru önergeleri verilmesi üzerine
da¤›t›m› yapt›r›lan Sit karar›n› geri ald›rabilmek için
inan›lmaz bir u¤rafl veren ve baflar›ya ulaflmayan TCCD
yönetimi, karar›n iptali için yarg›ya baflvurmufl ancak,
aç›lan dava da yarg› taraf›ndan reddedilmifltir.

Bu geliflmeler üzerine, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, 38
ilgili kurum, kurulufl ve müdürlük ile birlikte taraf›m›za;
TCCD yönetimi ile ‹BB yetkilileri aras›nda Koruma Amaçl›
Naz›m Ve ‹mar Planlar›n›n ‹BB taraf›ndan yap›lmas›na
iliflkin bir protokol imzaland›¤›n› ve 1/5000 ölçekli
Haydarpafla Gar Ve Geri Sahas› Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar
plan› ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar
plan›n›n çal›flmalar›na bafllan›ld›¤›n› bildirilmifltir.
Ülkemizde koruma planlar›n›n yap›m ve onama süreci aç›k
ve yerleflmifl kurallara tabi iken, ülkemiz ve dünya aç›s›ndan
son derece stratejik, lojistik, kentsel, tarihsel ve kültürel
de¤eri olan, ayn› zamanda ‹stanbul’un simgesi haline
gelmifl bulunan Haydarpafla Gar, Liman ve çevresini
uluslararas› emlak pazar›na sürmeye kararl› olan AKP
iktidar›n›n emrindeki TCCD yönetimi; 17 Mart 2007 tarihinde
‹BB yetkilileri ile imzalad›klar› protokolle; Amaçl› Naz›m
ve ‹mar Planlar›n›n ‹BB taraf›ndan yap›lmas›na karar
vermifllerdir.
Ayn› protokole, “TCDD yönetiminin görüfllerine
uyulmas›”,“Konsept Tasar›m›n Seçiminde Dan›flmanl›k,
Tasar›mc› Önerileri” gibi, koruma planlama ve tasar›m
hukukumuzda yeri olmayan maddeler eklenmifl ve
“Haydarpafla Gece Yar›s› Yasas›” olarak bilinen 5234 say›l›
yasaya göre, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan

HAYDARPAfiA GAR, L‹MAN ve KIYI ALANINI;  “PAZARLANACAK MAL” OLARAK KÜRESEL EMLAK TAC‹RLER‹N‹N

H‹ZMET‹NE SUNMAK ‹STEYENLER‹N HER TÜRLÜ G‹R‹fi‹M‹ BOfiA ÇIKARTILACAKTIR!

BASINA VE KAMUOYUNA  AÇIKLAMA / 13 A¤ustos 2008

‹BB taraf›ndan, fiubemize ve TMMOB’a ba¤l› di¤er
meslek odalar›na gönderilen 16.07.2008 tarihli yaz›da;
Haydarpafla ve çevresini çok boyutlu bir bak›fl aç›s›
ile de¤erlendirmek üzere 30-31 Temmuz 2008 tarihinde
Befliktafl Y›ld›z Park›-Malta Köflkü’nde yap›lacak olan
“Gelecek Perspektifinde Haydarpafla” konulu Arama
Konferans›na kat›l›m ça¤r›s› iletildi.
fiubemiz ve TMMOB’a ba¤l› meslek odalar› taraf›ndan
bu ça¤r›y› ve konuyu görüflmek ve de¤erlendirmek
üzere 29.07.2008 tarihinde Mimarlar Odas› ‹stanbul
Büyükkent fiubesi’nde bir toplant› yap›ld›. Bu toplant›da
tarihi ve do¤al de¤erleri bak›m›ndan ‹stanbul aç›s›ndan
büyük önem arz eden Haydarpafla Gar, Liman ve çev-
resine yönelik ‹BB taraf›ndan yap›lacak Arama Kon-
ferans toplant›s› de¤erlendirilip, toplant›ya kat›l›m›n
sa¤lanmas› uygun görüldü.
30 Temmuz 2008 tarihinde Y›ld›z Malta Köflkü’nde
yap›lan toplant›ya Sekreter Üyemiz Temel P‹RL‹ ve
fiube Sekreterimiz Rezan BULUT kat›ld›lar. Toplant›n›n
ilk günü Haydarpafla Projesi ile ilgili tan›t›m amaçl›

sunumlar, alan›n tarihsel geliflim süreci, özellikleri,
alan›n metropol içindeki yeri ve konumu, alan›n mevcut
kullan›m yap›s›na iliflkin ‹BB yetkilerince bilgilendirme
ve sunumlar yap›ld›. Toplant›ya kat›lan meslek odalar›,
sivil toplum kurulufllar›, koruma kurullar› üyeleri, üniver-
site ve kamu kurulufllar›n›n temsilcileri bilgilendirmeler
›fl›¤›nda karfl›l›kl› görüfl al›flveriflinde bulundular.
Toplant›n›n ikinci gündemi grup çal›flmalar› idi. Bu
grup çal›flmalar›ndaki konu bafll›¤› Haydarpafla Gar›
ve Liman çevresinde önemli arz eden ve muhafaza
edilmesi gereken, de¤ifltirilmesi gereken vizyon ve
hedefler idi. TMMOB’a ba¤l› meslek odalar›n›n yönetici
ve yetkilileri olarak; toplant›da ‹BB taraf›ndan ifade
edilen ve oluflturulacak çal›flma grubunun çal›flma ifl-
leyifli ve prensibinin yanl›fl bulunmas› ve ‹BB yetkilileri
taraf›ndan toplant›ya kat›lan kiflilere eksik bilgilendir-
melerin yap›lmas› nedeni ile bu çal›flma grubu toplant›-
lar›na kat›lmama karar› ald›k. Bu toplant›ya yönelik
TMMOB’a ba¤l› meslek odalar› olarak yapm›fl oldu-
¤umuz bas›n aç›klamas› metni afla¤›da belirtilmifltir.

HAYDARPAfiA PROJES‹
ARAMA KONFERANSI TOPLANTISI YAPILDI / 30 Temmuz 2008
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onaylanarak yürürlü¤e girece¤i belirtilmifltir.
Bu çal›flmalara baflland›¤›n›n bildirildi¤i tarihten alt› ay,
protokol imza tarihinden on alt› ay sonra olan 16 Temmuz
2008 günü; ‹BB taraf›ndan "1/5000 Ölçekli Haydarpafla
Gar, Liman ve Geri Sahas› K.A.N.‹.P. ve 1/1000 Ölçekli
Haydarpafla Gar, Liman ve Geri Sahas› K. A.U.‹. P.’na
Yönelik Analitik Etüdler, Dan›flmanl›k ve 3-Boyutlu Kent
Modelleme hizmet al›m› ifli” ad› alt›nda bir ihale yap›lm›flt›r.
‹hale ile ayn› tarihte, bizlerin de içinde bulundu¤u yaklafl›k
100 kurum, kurulufl temsilcileri ve kifli; deneyimli
akademisyenlerin moderatörlü¤ünde, “ortak ak›l üretmeyi
amaçlayan kat›l›ml› bir planlama yöntemini” denemek ve
Haydarpafla’n›n gelece¤ini birlikte tasarlamak amac› ile
tan›mlanan bir “Arama Konferans› Toplant›s›”na davet
edilmifltir. Ancak, bütün talep ve uyar›lar›m›za karfl›n;
‹stanbul V Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Bölge Kurulunun 26.04.2006 gün ve 85 say› ile alm›fl
oldu¤u tarihi karar toplant›ya sunulmam›flt›r.
"1/5000 Ölçekli Haydarpafla Gar, Liman ve Geri Sahas›
K.A.N.‹.P. ve 1/1000 Ölçekli Haydarpafla Gar, Liman ve
Geri Sahas› K. A.U.‹. P."na Yönelik Analitik Etüdler,
Dan›flmanl›k ve 3-Boyutlu Kent Modelleme hizmet al›m›
ifli” ad› alt›nda yap›lan ihale hakk›nda sorulan soruya,
“Koruma Plan›, Belediyenin ilgili müdürlüklerince yap›l›yor,
bu ihale, analitik etüdler ile ilgilidir.”fleklinde eksik ve
yanl›fl bilgi verilmifltir.
Bu arada, koruma amaçl› planlama çal›flmalar› aflamas›nda
yeri olmayan, “Konsept Tasar›m›n Seçiminde Dan›flmanl›k,
Tasar›mc› Önerileri”nin bulundu¤u protokolde, ilgili
üniversite kurum ve kurulufllar›n oluflturdu¤u bir “dan›flma
kurulu” bulunmas›na ve arama konferans›n›n bu dan›flma
kurulunun önerisi üzerine yap›ld›¤› belirtilmesine ra¤men,
ihaleye ç›kart›lan “dan›flmanl›k” hizmeti al›m›n›n ne anlama
geldi¤i hakk›nda sorulara da herhangi bir yan›t
verilmemifltir.
Çal›k grubuna ait GAP ‹nflaat›n iflverenli¤inde haz›rlat›lm›fl
ve el alt›ndan kurula sunulmufl olan Haydarpafla’y›
Manhattan’a ard›ndan Venedik’e çeviren gökdelenlerin
hakim oldu¤u proje ile ilgili ulusal ve uluslararas› tepkiler
henüz zihinlerden silinmemiflken, ayn› flirketin, yaz›l› ve
görsel bas›nda üç boyutlu simülasyon ile video klipleri
eflli¤inde sunulan ve   Haydarpafla Gar, Liman, dolgu
alanlar› ve Geri Sahas› ile yetinmeyip, Haydarpafla
Mendire¤ini bile son derece yo¤un yap›laflmaya açan
›smarlayan› meçhul konsept projesi hakk›ndaki sorulara
da hiçbir aç›klay›c› yan›t verilmemifltir.
Bütün bu sorular›m›za yan›t, ‹stanbul Büyük fiehir
Belediyesi’nin 30 Temmuz 2008 tarihinde “henüz toplant›
bitmeden” yay›nlad›¤› ilginç bas›n bülteni ile gelmifltir.
‹lginçtir zira; 5234 say›l› yasaya göre Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› taraf›ndan onaylanarak yürürlü¤e girece¤i hükme

ba¤lanan protokol gere¤i arama toplant›lar›n› düzenleyen
‹BB, deklare etti¤i bas›n bülteniyle;
“1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Haydarpafla Gar, Liman ve Geri
Sahas› Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan›n›n”, ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi’nin flirketlerinden B‹MTAfi taraf›ndan
haz›rlanaca¤›n›, plan›n 3 boyutlu maketinin haz›rlanaca¤›n›,
Haydarpafla ve çevresi ile ilgili plan›n, ‹stanbul'da haz›rlanan
ilk “3 boyutlu imar plan›” olaca¤›n›, Planlama hukuk ve
literatüründe herhangi bir yeri bulunmayan bu “üç boyutlu
imar planlar›n›n!”, Koruma Kurulu’nun onay›n›n ard›ndan,
“Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›”n›n onay›yla yürürlü¤e
girece¤ini bildirilmifltir.
Meslek Odalar› olarak, kurumsal temsiliyet temelinde
ça¤r›lmam›za ra¤men kiflisel görüfllerimizin istendi¤i,
ülkemizde koruma planlar›n›n yap›m ile onama süreci son
derece aç›k ve yerleflmifl kurallara tabi iken, son derece
yetersiz ve yönlendirilmifl bilgilerle, konunun ciddiyeti ve
önemi ile ba¤daflmayan, flirketler için gelifltirilmifl toplant›
yöntemleri ile gelece¤i belirlenmeye çal›fl›lan toplant›da;
“Tarihi, kültürel ve stratejik varl›¤›m›z Haydarpafla Gar,
liman ve geri sahas›n›n; bütün de¤erleri ve fonksiyonu ile
birlikte korunup,  toplumun eflit ve koflulsuz kullan›m›na
aç›k olarak gelecek kuflaklara aktar›labilmesi için lay›k
oldu¤u özenle, evrensel koruma kurallar› ve hukuku ›fl›¤›nda
planlanmas› gerekli¤i” hakk›ndaki kurumsal görüfllerimiz
ve konu hakk›ndaki bilgilerimiz iletildikten sonra, toplant›ya
devam edilememifltir.
Toplant›n›n devam›na kat›lan duyarl› akademisyenler, kamu
çal›flanlar› ve di¤er kat›l›mc›lar taraf›ndan; Haydarpafla
Gar, liman ve çevresini tüm tarihi, kültürel, stratejik
de¤erleri ve fonksiyonlar› ile korumak ve gelifltirmek
gere¤inin alt› bir kez daha çizilmifl, bugüne kadar
Üniversitelerin, Meslek Odalar›n›n, duyarl› Kamu Çal›flanlar›
ve yurttafllar›n iyi niyetlerini, haz›rlam›fl bulunduklar› ak›l
almaz kat›l›m senaryolar› eflli¤inde kötüye kullanmaktan
çekinmeyenlerin oyunlar›, bir kez daha bozulmufltur.
Bu toplant› vesilesiyle bir kez daha ortaya ç›km›flt›r ki; bu
ülkenin ve dünya miras› ‹stanbul’un yaflayanlar›, çal›flanlar›,
ayd›nlar›, duyarl› bilim ve meslek insanlar›; Haydarpafla
Gar ve Liman çevresini, her türlü yasa ve yönetmeli¤i,
bilimsel ve etik kural› hiçe sayarak, “önce Manhattan,
sonra da Venedik yapaca¤›z” deyip, yüksek yo¤unluklu
yap›laflmaya açarak, küresel emlak tacirlerinin kullan›m›na
sunmaya çal›flanlar›n, her türlü yöntem, aray›fl ve oyunlar›n›
bugüne dek bofla ç›kartm›fl ve ç›kartacakt›r.
Kamuoyuna sayg› ile duyurulur.
Toplum ve Kent ‹çin Haydarpafla Dayan›flmas›

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Birleflik Tafl›mac›l›k Çal›flanlar› Sendikas› ‹stanbul

1 no’lu fiube
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Tuzla Tersanelerinde ifl cinayetleri devam ediyor.

Dün yaflanan ifl cinayetinde yaflam›n› yitiren iflçi

arkadafllar›m›z›n ailelerine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤›,

yaralananlara acil flifalar diliyoruz.

Tuzla’da faaliyet gösteren Gemi ‹nfla Sanayi ve Ticaret

A.fi. (G‹SAN) Tersanesi’nde üç iflçinin yaflam›n› yitirdi¤i

bir ifl cinayeti yafland›.

Daha geçti¤imiz hafta 2 kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i Tuzla

Tersanelerinde, bu olayla birlikte son dönemde 106 iflçi

yaflanan kazalarda ölmüfl oldu.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹l Koordinasyon

Kurulu taraf›ndan bir çok defa yapt›¤›m›z uyar›lara ra¤men

hala bu cinayet gibi kazalar›n yaflan›yor olmas›

düflündürücüdür.

Tuzla’da yaflanan ölümlere karfl›n hiç ders al›nmad›¤›n›

yine kaza ve ölümler ortaya koydu.

Tersanede bir geminin kurtarma filikas›n› (CAN SALI)’n›

test etmek için, kum torbalar› yerine iflçiler kullan›ld›.

G‹SAN Tersanesi’nde inflas› tamamlanan 12.5 grostonluk
‘Panama’ band›ral› TURQUOISE-T adl› tanker, denetimlerden
sorumlu olan ve Frans›z Loydu olarak bilinen Bureau Veritas
firmas› taraf›ndan test edilmekte idi. Bu testlerden biri olan
kurtarma filikas›n›n serbest düflme (free fall) testinde facia
yafland›. Kurtarma filikas›n›n denize düflmesi s›ras›nda camlar›
patlad› ve içine su doldu.
‹çinde test amaçl› a¤›rl›k olarak kullan›lmak üzere emniyet
kemerleri ba¤l› halde oturan 19 iflçiden 3’ü öldü, 16’s›
yaraland›.
A¤›rl›k testinin kum torbas› gibi araçlarla yap›lmas› gerekirken,
insanlar›n kum torbas› olarak kullan›lmalar› ülkemizde insan
hayat›n›n ne kadar de¤ersizlefltirildi¤ini bir kez daha gözler
önüne sermektedir.
fiimdiye kadar sürekli iflçilerin e¤itimsizli¤ini kazalar›n

bahanesi olarak ileri süren tersane yöneticileri, bu kazan›n
hem de bir denetim ve test ifllemi s›ras›nda meydana gelmesini
nas›l aç›klayacaklar.
Kazada kurtarma filikas›n›n patlayan cam›, üretimde kullan›lan
malzemelerdeki kalitesizli¤i de gözler önüne sermektedir.
Gemi yap›m›nda ucuz iflgücü kullan›lmas›n› bir avantaj olarak
gören zihniyetin, kârlar›n› artt›rmak için, ucuz maliyet için
kalitesiz malzeme kullanmas› bir kez daha faciaya yol açm›flt›r.
Sorumlu yöneticilerimizin (Baflbakan, Bakanlar, Denizcilik
Müsteflar›) dünyada benzer örneklerinde yap›lmas› gerekti¤i
gibi sorumlulu¤u üstlenmesi ve en az›ndan soruflturman›n
ve gelecekteki düzenlemelerin selameti için istifa etmeleri
gerekti¤i ortadad›r.
Tuzla Tersaneler bölgesinde, ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i
konusunda ciddi bir yap›lanma olmad›¤›, çal›flma sistemindeki
tafleronluk yap›s› de¤iflmedi¤i, ba¤›ms›z denetim kurumlar›
oluflturulmad›¤› sürece ölümlerin önüne geçmek mümkün
olmayacakt›r.
Tuzla’da ve kaza riski yüksek tüm çal›flma alanlar›nda meslek
odalar›n›n ve sendikalar›n içinde yer ald›¤› ba¤›ms›z ve
yapt›r›m gücü olan denetim kurumlar› oluflturulmal›d›r.
‹flyerlerindeki iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i gere¤i yap›lmas›
gerekenler periyodik olarak bu ba¤›ms›z denetim kurumlar›
taraf›ndan denetlenmelidir.
TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu, ‹stanbul Tabip
Odas› ve D‹SK Limter ‹fl Sendikas› olarak bu ba¤›ms›z denetim
kurumlar›nda görev almaya haz›r›z.
Bir kez daha son ifl cinayetinde yaflam›n› yitiren iflçi
arkadafllar›m›z›n ailelerine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤›,
yaralananlara acil flifalar diliyoruz.
Sayg›lar›m›zla
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹l Koordinasyon Kurulu
/ ‹stanbul Tabip Odas› / D‹SK Limter ‹fl Sendikas›

TUZLA TERSANELER‹NDE ‹fi C‹NAYETLER‹ DEVAM ED‹YOR
12 A¤ustos 2008

A¤›r çal›flma koflullar›, fazla mesai, denetimsizlik, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i tedbirlerinin yeterince al›nmamas›
nedeniyle Tuzla Tersanelerinde ifl kazalar› can almaya devam ediyor. Tuzla’da yaflananlarla ilgili fiube
Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE’nin de kat›lm›fl oldu¤u kamuoyuna yap›lan bas›n aç›klamas› afla¤›dad›r.
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‹STANBUL BÜLTEN

say› 97/2008

flubemizden

VEFAT
11890 sicil numaral› üyemiz Salih Y‹⁄‹T 4 Aral›k 2006’da; 5101 sicil numaral› üyemiz Alper GÜRGEN 9 Eylül 2007’de;

4312 sicil numaral› üyemiz Azer Ergun REF‹O⁄LU 17 Eylül 2007’de; 35231 sicil numaral› üyemiz fiaban ERTEK

22 Nisan 2008’de; 3210 sicil numaral› üyemiz fiükrü Nail EV‹RGEN 24 A¤ustos 2008’de; 3726 sicil numaral› üyemiz
Yaflar UÇAY 1 A¤ustos 2008’de; 32964 sicil numaral› üyemiz Faruk fiENGÜL’ün annesi Letafet Han›m

19 A¤ustos 2008’de vefat etmifltir.
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak tüm yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.

Do¤umDo¤um
fiube üyelerimizden Cengiz BAfiAT’›n ikiz torunlar› Deniz ve Derin 5 Temmuz 2008’de;
fiube üyelerimizden Hüseyin YILDIRIM’›n k›z› Deniz 15 Temmuz 2008’de dünyaya geldi.

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak ‘hofl geldin’ diyor, sa¤l›kl› yar›nlar diliyoruz.

27720 sicil numaral›, Bak›rköy Temsilcilik Kurulu üyemiz Muhammed PALA’n›n k›z› Okay PALA,
Koray CANATA ile 4 Temmuz 2008’de; 60991 sicil numaral› üyemiz Abdülkadir DO⁄AN, Hande D‹LEK

ile 6 Temmuz 2008’de; 71282 sicil numaral› üyemiz Mustafa ERC‹YAS, Cansefa KARADEM‹R ile
19 Temmuz 2008’de; 67044 sicil numaral› üyemiz Habip Ali BALTACI, Ela YAZICIO⁄LU ile 17 A¤ustos

2008’de; 12900 sicil numaral› üyemiz H›d›r GEY‹K’in o¤lu 59139 sicil numaral› üyemiz Cem GEY‹K,
Burcu KOÇMAR ile 23 A¤ustos 2008’de; 71722 sicil numaral› üyemiz Kürflad ARAS, Arife ERGEN ile

23 A¤ustos 2008’de; 59045 sicil numaral› üyemiz Adem BAfi, Songül ÇAKAL ile 8 A¤ustos 2008’de evlendi.

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak mutluluklar diliyoruz.

NikâhNikâh

fiubemizin “Çelik Yap›lar Çal›flma Grubu” çelik yap›lara
yönelik e¤itim çal›flmalar›n› planlamak ve çelik ile ilgili
standartlar› oluflturmak üzere 16 Temmuz 2008 ta-
rihinde bir araya geldi. Çelik yap›lar kursu ve çelik
yap›lar sempozyumuna da iliflkin çal›flmalar›n yap›ld›¤›
toplant›ya, komisyon üyeleri, Prof. Dr. Erdo¤an
UZG‹DER (Komisyon Baflkan›), Doç. Dr. Filiz P‹RO⁄LU,
Yrd. Doç. Dr. Barlas Özden ÇA⁄LAYAN, Tevfik
ESK‹MUMCU, Niyazi PARLAR, Ali Taner D‹NÇ ve
Sezai GÜVENSOY kat›lm›flt›r.

‹stanbul’un Güngören ‹lçesi’nde 27 Temmuz 2008
Pazar günü 21.45’te Güven Mahallesi, Menderes Cad-
desi’nde meydana gelen patlamada 18 vatandafl›m›z
öldü ve 154 vatandafl›m›z ise yaraland›. Geçmiflte
benzerlerinin yafland›¤› katliamlara bir yenisi daha
ilave edilmifl oldu. fiiddet olaylar›n›n insanl›k suçu
oldu¤unu ve her yerde k›nanmas› gerekti¤ini TMMOB
‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu olarak kamuoyu ile
paylafl›yoruz. Bu katliamda kaybedilen vatandaflla-

r›m›z›n yak›nlar›na baflsa¤l›¤›, yaral› olan vatandafl-
lar›m›za ise acil flifalar dilerken, toplumsal bar›fla ve
birlikteli¤e zarar veren bu tür katliamlar›n halk›m›z ta-
raf›ndan da derinlemesine de¤erlendirilmesi gereken
bir durum oldu¤unu düflünmekteyiz. Bu tür katliamlar›n
tekrar yaflanmamas› için gerekli önlemlerin acil olarak
al›nmas›n› sorumlulardan talep etmekteyiz.

TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu

GÜNGÖREN’DE YAfiANAN KATL‹AMI fi‹DDETLE KINIYORUZ

Çelik Yap›lar Çal›flma Grubu Toplant›s›
15 Temmuz 2008
Çelik Yap›lar Çal›flma Grubu Toplant›s›
15 Temmuz 2008


