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*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe`nin, 27 Haziranda Yapılacak Üniversite Sınavı Nedeniyle İnşaat Mühendisliği Eğitimine Yönelik YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç`a ve Basına Gönderdiği Açık
Mektup

Sayın Başkan,
27 Haziran 2020 Cumartesi günü Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı yapılacak. Özellikle Koronavirüsün yaratmış olduğu sıkıntılar bu sınavı daha
da anlamlı kılıyor. Tüm gençlerimize öncelikle sağlık ve başarılar diliyoruz.
Sayın
Başkan,
İnşaat mühendisliği mesleği can ve mal güvenliğini sağlayan bir meslektir. Sizin de içinde bulunduğunuz ve tüm öğrencilerin öğretim gördükleri binaların yapı güvenliği inşaat mühendisliği mesleğinin bilgi birikiminin
bir ürünü olarak yapılıyor. Yapıların sağlam ve sürdürülebilir olması insan
yaşamının en önemli güvenlik sorunudur. Toplumun hangi kesiminde bulunursak bulunalım, hangi mesleği yapıyor olursak olalım, inşaat mühendislerinin bilgi birikimlerinin ürünü olan yapılarda çalışıyor ve yaşıyoruz.
Özellikle günümüzün Covid-19 Afetiyle amansızca mücadele eden sağlık
emekçileri de inşaat mühendislerinin tasarladıkları ve hesaplarını yaptıkları
binaların içerisinde çalışıyor ve hastalara can veriyorlar. Doktor ve diğer yardımcı personelin can güvenlikleri ve hasta iyileştirmek için kullandıkları tüm
önemli araç ve gereçlerin korunması da inşaat mühendislerinin mesleki yetkinliklerine bağlıdır. Bu nedenle insanın can ve mal güvenliğinin korunması
öncelikle inşaat mühendislerinin iyi bir eğitim sürecinden geçirilmiş olmalarına bağlıdır. Oysa bugün inşaat mühendisliği eğitimi olması gerekenin bir
hayli uzağındadır.
Sayın Başkan,
Ülkemizde son 100 yıl içinde çok önemli depremler yaşanmıştır. 100 binden
fazla insanımız toprağa verilmiş, 700 bine yakın yapımız yerle bir olmuştur.
Milyarlarca dolarlık ekonomik kayıp ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan yaralar ne
kadar sarılırsa sarılsın, kaybetmiş olduğumuz canları geri getirmek mümkün
değildir. Yakın bir geçmişte yaşamış olduğumuz önemli depremler var. 17
Ağustos 1999 Kocaeli-Gölcük Merkezli Depremde 17480 insanımızı toprağa
gömdük. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi, 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi, 23

Ekim ve 9 Kasım 2011 Van Depremi gibi can ve mal kayıpları yaratan başka
depremler de var. Geçtiğimiz 2019 yılının Eylül ayında Marmara Denizi`nde olan 5.8 büyüklüğündeki deprem bile okulların hasar görmesine neden
oldu. Yine 24 Ocak 2020 tarihinde 6.8 büyüklüğünde Elazığ-Sivrice depremini yaşadık ve 41 insanımızı kaybettik. Yapılar önemli ölçüde hasar gördü. Sık
aralıklarla 7.00 ve üzeri büyüklükte can ve mal kayıpları yaratan depremler
yaşamaktayız. Bilinmesi gerekir ki yakın bir gelecekte olacağını bildiğimiz
İstanbul Depremi altından kalkamayacağımız acı sonuçlar doğuracaktır.
Ülkemizde, İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı 125 bin, odamıza kayıtlı olmayan yaklaşık 25 bin inşaat mühendisi ile birlikte 150 bin inşaat mühendisi
bulunmaktadır. İnşaat mühendislerinin toplam nüfusumuza oranı 1/550. Yani
550 insanımıza bir inşaat mühendisi düşmektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde
bu kadar fazla inşaat mühendisi yoktur. Bu oran dünyanın birçok ülkesinde
1/1250`dir.

2

Haziran 2020

Açıkçası İnşaat Mühendisliği Lisans Programlarının kontenjanlarının yüksek
olması, bu sayının giderek artmasına neden olmaktadır. Artık her yıl 10 binden fazla inşaat mühendisi aramıza katılmaktadır. Sayılar bu kadar fazla iken,
üniversitelerimizde kaliteli ve iyi bir eğitim vermek kolay değildir. Bir yandan
da mezun olan inşaat mühendisleri iş bulma konusunda büyük zorluklar yaşamaktadır. Bu durum İnşaat Mühendisliği Lisans Programlarının tercih edilmemesine ve tercih eden öğrencilerin başarı sırasının her geçen yıl daha da
gerilemesine neden olmaktadır. Tüm bunlara ülke ekonomisindeki durgunluk
ve devletin istihdam politikaları eklendiğinde sorun daha da büyümektedir.
Sayın Başkan,
Yükseköğretim Kurumu (YÖK), istenilen kalitedeki eğitimi, istenildiği şekilde
öğrenciye vermek ve iyi eğitilmiş mezunlar yetiştirebilmek amacıyla bazı lisans programları için başarı sıralamaları belirlemiştir. ÖSYM`nin yapmış olduğu sınavın sonucuna göre Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi lisans programları sırasıyla en düşük 50 bininci, 80 bininci ve 100 bininci sıralamadaki
öğrencileri kabul etmektedir. Oysa can ve mal güvenliği ve ülke ekonomisi
ile birebir ilişkili olan İnşaat Mühendisliği Lisans Programları en düşük 300
bininci sıralamadaki öğrenciyi almaktadır. Yani İnşaat Mühendisliği mesleği,
YÖK tarafından en düşük sıralamadaki öğrencileri alan bir meslek haline getirilmiştir.
İki yıl önce YÖK`le yapmış olduğumuz görüşmelerde 240 bin olan barajın 100
binlerden daha aşağılara çekilmesini talep etmiştik. Ne yazık ki başarı sıralaması daha da düşürülerek 300 bine çekilmiştir.
Üstelik Vakıf Üniversiteleri Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte bir sıra belirleyebilmektedir.
Bu durumun sonucu olarak İnşaat Mühendisliği Lisans Programlarında istenilen kalitede bir eğitim verilememektedir. Geçen seneki (2019) yerleştirme sonuçlarına göre, İnşaat Mühendisliği Lisans Programlarına yerleştirilen öğrencilerin en yüksek ve en düşük Alan Yeterlilik Testi (AYT) netlerine göre; Türkçe
normal öğretim veren devlet üniversitelerine yerleşen son kişinin en düşük
net sayısı matematik için 40 soruda 2.0, fizik için 14 soruda -0.5, kimya için 13
soruda -1.0 ve biyoloji için 13 soruda -0.5`tir. İnşaat Mühendisliği Lisans Programları yapan okullara girişte, lisans eğitimine başlayan bir öğrencinin, temel
bilgi, beceri ve davranış eksiklikleri, İnşaat Mühendisliği Eğitiminin verimli bir
şekilde uygulanmasını önemli ölçüde engellemektedir.
YÖK tarafından Tıp Lisans Programlarına getirilen en düşük 50 bin başarı sıralaması sonucunda bu programlara yerleştirilen öğrencilerin en yüksek ve en
düşük AYT netleri Türkçe olarak öğretim veren Devlet Üniversiteleri`ne yerleşen son kişinin en düşük net sayısı matematik için 40 soruda 27, fizik için 14
soruda 6.5, kimya için 13 soruda 7.2 ve biyoloji için 13 soruda 6.8`dir.
Tıp Lisans Programlarına getirilen en düşük 50 bin başarı sıralaması nedeniyle
oluşan en düşük AYT netleri ile İnşaat Mühendisliği için belirlenen en düşük
300 bininci başarı sıralaması nedeniyle oluşan durum oldukça düşündürücüdür. Bu sonuçlar, ne İnşaat Mühendisliği Mesleğinin ne de bu meslek sayesinde evlerinde güvenli bir şekilde oturmaları gereken halkımızın hak ettiği bir
durum değildir. Bu nedenle, belirlenen en düşük 300 bininci başarı sıralaması
kabul edilemez.
2019 yerleştirme sonuçlarına göre Tıp ve İnşaat Mühendisliği Lisans Programlarına yerleşen son kişinin en düşük AYT netleri
(https://yokatlas.yok.gov.tr/)
Devlet
Devlet
Vakıf
Vakıf
Türkçe Eğitim Yabancı Dil Eğitim Türkçe Eğitim Yabancı Dil Eğitim
Tıp İnşaat Müh. Tıp İnşaat Müh. Tıp İnşaat Müh. Tıp İnşaat Müh.
Matematik (40 Soruda) 27
2.0
31
7.0
19.3
3.5
19.5
0
Fizik (14 Soruda)
6.5
-0.5
9
0.5
5.3
-0.3
6.5
-0.8
Kimya (13 Soruda)
7.3
-1.0
8
0
8
0
6.8
-0.8
Biyoloji (13 Soruda)
6.8
-0.5
8
-1.3
5.3
-0.8
5.8
-1.8

Sayın Başkan
Yukarıdaki tablo, inşaat mühendisliği mesleği bakımından kara bir tablodur.
Canımızı ve malımızı emanet edeceğimiz inşaat mühendisliği eğitiminde olmazsa olmazlar vardır. YKS sonucunda 2 matematik sorusu yapıp, fizik ve kimya sorularında eksi puan alan öğrenciler inşaat mühendisi yapılamaz.
Ayrıca yetkin ve yeterli sayıda olması gereken akademik kadro, laboratuvar
olanakları, öğrencilerin staj imkanları ve öğretim yapılan mekanların fiziki
şartlarının uygun olması gerekir. Ne yazık ki apartmandan bozma binalarda
inşaat mühendisliği öğretimi yapılmaktadır. Birçok bölüm ve programda profesör ve doçent gibi öğretim elemanları hatta yardımcı doçentler bulunmamaktadır. İnşaat mühendisliği eğitiminde alınması gereken zorunlu dersler,

lisans düzeyinde bile onun eğitimini almamış olanlar tarafından verilmektedir. Bu eğitim şartlarının sonucu olarak verilmiş olan diplomalar, teknisyen
eğitiminde bile verilmemelidir. Açıkçası inşaat mühendisliği eğitiminin giderek daha da niteliksiz bir hale gelmesi, ülkemizin sık sık yaşamış olduğumuz
afetlerin acı sonuçlarını daha da artıracaktır.
Elbette ki her meslek değerlidir. En değerli meslek insanlarının canları ve mallarının korunması inşaat mühendislerinin mesleki yetkinlik olarak çok daha
donanımlı olmalarına bağlıdır. İnşaat Mühendisliği Bölüm ve Programları,
üniversite önlerinde bekleyen öğrencilerin sayısını azaltmak için kontenjanların artırıldığı yerler olamaz.
Aynı üniversitenin inşaat mühendisliği bölümüne ilk sırada giren öğrencinin
başarı sıralaması ile son sırada giren öğrencinin başarı sıralaması arasında
164.099 gibi bir fark varsa, o sınıfta ciddi bir problem var demektir.
Sayın Başkan
İnşaat Mühendisliği eğitiminde var olan sorunların sürmesi ve kontenjanların
yüksek tutulması halinde ülkemizin yaşayacağı afetlerin önemlice bir kısmının sorumlusu olacaksınız. Ülkemizin geleceği ve insanlarımızın can güvenliğinin sağlanması bakımından bu yükü daha fazla taşıyamayız.
İnşaat mühendisliği bölüm ve programlarına son sıradan kayıt yaptıracak olan
öğrencilerin 40 matematik sorusunun en az 25`ini, 14 fizik sorusu ile 13 kimya
sorusunun ise en az yarısını cevaplamış olmaları gerekir. İnşaat mühendisliği
doğadan kaynaklanan fiziksel olayların zararlarını en aza indirerek insanlara
yaşama konforu sağlayan bir meslektir. Mesleğimizle ilgili yeni bir farkındalık
yaratmak, sorumluluk noktasında olanların ertelenemez bir görevidir. İnşaat
mühendislerinin en ufak ihmal ve bilgisizliğinin yeni yaralar açacağı unutulmamalıdır. Tüm sağlıkçıların içinde çalışmış oldukları binaların matematiğini
inşaat mühendislerinin yapmış olduklarını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hiçbir kimsenin, hiçbir kurumun var olan sorunlara yokmuş gibi bakmaya
hakkı yoktur. Yükseköğretim Kurulu`nun, kendi can güvenliklerini bile sağlamak zorunda olan inşaat mühendisliği mesleğini değersizleştirmeye ise hiç
hakkı olmaması gerekir.
İnşaat mühendisliği mesleği ile ilgili olarak yapmış olduğumuz değerlendirmenin şahsınız ve kurulunuz tarafından dikkate alınacağını ummak istiyoruz.
Bu nedenle yapmış olduğumuz değerlendirmeyi bilgilerinize önemle sunuyor, 27-28 Haziran günlerinde sınava girecek olan öğrencilerimize önce sağlık
sonrada başarılar diliyoruz.
Saygılarımızla. 25.06.2020
Cemal GÖKÇE
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı

Bingöl Karlıova’da Deprem!
*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe`nin Bingöl
Karlıova`da yaşanan deprem nedeniyle yaptığı açıklama.

Kuzey Anadolu Fay Hattının başlangıç yeri olan BingölKarlıova`da saat 17.24 te 5.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Yapılan açıklamalar ve şimdilik aldığımız bilgilere göre kent
merkezlerinde bir sorunun olmadığı, fakat kırsal alanlarda bina
göçmelerinin ve göçük altında kalanların olduğu bildirildi.
Bingöl Valiliğinin yapmış olduğu açıklamaya göre karakol
gözetleme kulesi dahil olmak üzere göçük altında kalanların
kurtarılmaya çalışıldığı ve üç kişinin yaralanmış olduğu bilgisi
var.
Beklenen bir deprem. Dileğimiz can kaybının olmaması...
5.7 büyüklüğündeki bu deprem çevre illerden de fazlasıyla
hissedildi...14.06.2020
Cemal GÖKÇE
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
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Ülkemizi Yönetenler
Bingöl Karlıova Depremini
Önemli Bir Uyarı Olarak
Görmelidirler! Yoksa
İstanbul Başta Olmak Üzere
Çok Daha Büyük Yıkımlarla
Karşı Karşıya Kalacağız...
Kuzey Anadolu Fay Hattı bir deprem daha üretti. Bu
fay ülkemizin ve dünyanın en tehlikeli faylarından
biridir. Bingöl ilimizin Karlıova ilçesinden başlayıp
topraklarımızı batıya doğru boydan boya geçerek
Yunanistan`a uzanmaktadır. 1894 İstanbul Depremi, 1939 Erzincan Depremi, yine 1992 Erzincan
Depremi ve 17 Ağustos Gölcük Merkezli Depremle,
12 Kasım Düzce Depremi Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşmiştir. Kimi zaman ülkemizin
batısından doğusuna doğru kimi zamanda ülkemizin doğusundan batısına doğru yürümektedir.
Zamanla biriktirmiş olduğu enerjinin açığa çıkmış
olmasıyla yıkıcı depremler ortaya çıkmaktadır. Bu
fayın yakın bir gelecekte Marmara Denizi`nde ve
ülkemizin doğu tarafında bir deprem üreteceği
açıktı. 5.7 büyüklüğünde ortaya çıkan ve can kaybı
yaratan Karlıova Depremi bizim için sürpriz olmadı. Aynı fayın üreteceği İstanbul Depremi pusuda
bekliyor.
1 Mayıs 2003 yılında ortaya çıkan Bingöl Depreminin acısını henüz unutmadık. 200`e yakın can kaybı
ortaya çıkmıştı. Üstelik can kayıplarının yarısı yerle
bir olan Yatılı Bölge Okulu öğrencileriydi.  
Depremlerle ortaya çıkan can ve mal kayıplarının
temel kaynağı sık sık karşılaşmış olduğumuz doğa
olayları değildir. Doğadan kaynaklanan olayları
önleme şansımız yoktur. Fakat doğa olaylarının
yaratmış olduğu sorunları oldukça aza indirmek
mümkündür. Depremlerin, çığ düşmesinin, sel ve
su baskınlarının ortaya çıkarmış olduğu can ve
mal kayıplarının temel nedeni sağlıksız kentleşme
ve güvenli bir yapı stokunun olmamasıdır. Bilim,
mühendislik ve teknikten uzak bir şekilde yapılmış
olan yapılar ve doğru olmayan arazi kullanım kararlarıdır.
Doğal olayların ortaya çıkaracağı yıkımları yıllardır
bilmemize rağmen, her yıkım sonrası aynı sözleri
duymuş olmaktan bıktık. Yine aynı şeyler söylenecek. “Yaralar sarılacaktır” diye. Yara sarmak yerine
yara açmadan sorunları çözmenin yollarını neden
yapmıyorsunuz? Yıllardır söylüyoruz. Sağlıklı kentleşmenin ve deprem güvenliği olan yapı stokunun
yaratılmasından başka bir yol yoktur.

Toplama taşlarla yapılan konut ve ahırlar, mühendislik hizmeti almadan üretilen yapılar olduğu sürece, “yaraları saracağız” sözlerini duyacağız. Giden
canların yarasını nasıl saracaksınız? Onları geri getirebilecek misiniz?
20 milyon mertebesinde olduğu bilinen yapı stokumuzun önemli bir kısmı depreme karşı güvenli
değildir. Bilim, bilgi, deprem yönetmeliği ve mühendislik ilkeleri dikkate alınarak bu yapıların depreme karşı güvenli bir hale getirilmesi zorunludur.
Ülkemiz, depremlerin ve diğer doğa olaylarının ortaya çıkarmış olduğu büyük bedelleri bugüne kadar ağır bir şekilde ödemiştir. Bu bedellerin bir kez
daha ödenmesi en hafif deyimle ayıptır. 17 Ağustos
1999 deprem yıkımından bu yana 21 yıl geçti. Halen yara sararak kriz yönetimi ile uğraşılıyor. Oysa
var olan bilimsel yöntem; riskli olan yapı stokunu
risksiz hale getirmektir. Kimseyi taş ve beton yığınlarının altında bırakmamaktır. Yapıların göçmesini
önleyerek göçük altından insan çıkarmaya ihtiyaç
duymamaktır.  
Artık temel sorunlarımızla uzaktan yakından ilgisi
olmayan yeni gündemler yaratarak gerçeklerden
uzaklaşmayı bir yana bırakıp, ülkemizin gerçek
gündemine dönülmesi ertelenemez bir hale gelmiştir. Can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli
olan bir mesleğin insanlarıyız. Depremlerde ortaya
çıkan can ve mal kayıpları bizleri fazlasıyla üzmekte ve kaygılandırmaktadır. İşin ticari ve rant boyutu bilim ve bilginin önüne geçmiştir. Teknik kaygı
ticari kaygının arkasında kalmıştır. Mühendislik
eğitimi, yapı denetimi ve şantiye şefliği konusunda
ciddi sorunlar var. Şantiye şeflerinin aynı anda beş
ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenmeleri ve
yapım işinin gerektirdiği uzmanlığa sahip olmayan
meslek gruplarının idareler tarafından görevlendirilmesi sürdürülmektedir. Mesleki yeterlilik konusu
ve mühendislik hizmetlerinde belgelendirme sistemi çözülememiştir. Tümüyle kaçak olarak yapılan
yapıların deprem güvenliği yapı sahibinin beyanına bırakılmıştır. Yapılarımız deprem bile beklemeden kendi kendisine yıkılmaktadır. Mühendislik ve
teknik bilgiler yok sayılarak, yeni afetlere davetiye
çıkarılmıştır.

Sonuç olarak;
5.7 büyüklüğünde ortaya çıkan Bingöl Karlıova
Depremi küçük bir deprem olmasına rağmen yine
de can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Bu deprem uyarı niteliğinde bir depremdir. Kuzey Anadolu Fay Hattı 7.0 ve üzeri büyüklükte deprem üretmektedir. Buna rağmen yaz mevsiminde bulunmamız ve depremin gündüz saatlerinde olması, can
ve mal kayıplarının çok daha az olmasına neden
olmuştur.
Bir yandan ekonomik kriz ve işsizliğin yaratmış olduğu sorunlar, diğer yandan Covid-19 virüsünün
neden olduğu can kayıplarıyla uğraşmamız yetmiyormuş gibi var olan sorunlara yeni gündemler ekleniyor. Bu koşullarda meslek odalarının yasasının
değiştirilmesi gibi bir gündem yaratılarak gerçek
sorunlardan uzaklaşılmıştır.
Oysa İnşaat Mühendisleri Odası başta olmak üzere
meslek odaları yapı üretim sürecinin vazgeçilemez
unsurlarıdır. Beklentimiz Karlıova depreminin bir
uyarı niteliğinde olduğunu bilerek davranılması ve yapılan yasa ve yönetmelik değişiklikleri ile
güçsüzleştirilen meslek odalarının yasal haklarının
geri verilmesidir. Yoksa pusuda bekleyen daha büyük deprem yıkımlarının altından kalkmak kolay
olmayacaktır. Bu nedenle ilgilileri bir kez daha uyarıyoruz.
Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.
15.06.2020
Cemal GÖKÇE
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
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Kentlerde Birden Çok Baro’nun
Kurulmak İstenmesi Savunmaya
İndirilen Bir Darbedir. Kabul Edilemez
80 ilimizde bulunan ve farklı görüşlere sahip olan barolar, çoklu baroya hep birlikte karşı çıkıyorlar. Bu durumun savunmaya indirilecek bir
darbe olduğunu söylüyorlar. Dil, din, siyasal farklılık ve etnik kimlik üzerine oturabilecek bir savunmanın savunma olma şansı yoktur. Hukuk
sisteminde yapılmış olan bir çok değişikliğe rağmen baroları zaptı rant
altına alamadılar. Birden çok baro kurulması, baroyu bölerek etkisizleştirmektir. İktidara bağlı bir baro yaratma isteğidir.
Dünyada eşi ve benzeri olmayan çoklu baroya karşı çıkan 80 baronun
yanındayız. Başta İstanbul Baro`su olmak üzere tüm il barolarımızın ortak mücadelesini destekliyoruz.
Cemal GÖKÇE
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
Cemal Gökçe’nin Basında Yer Alan
Açıklamaları
TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası
Başkanı Cemal Gökçe 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Halk
TV Kanalında yapılan depremle
ilgili canlı yayına katıldı.

TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası
Başkanı Cemal Gökçe 25
Haziran 2020 Perşembe günü
saat 20.00’de JCI Türkiye Youtube Kanalında yapılan `Sallanma Harekete Geç` başlıklı,
depremle ilgili canlı yayın
paneline katıldı.

Haziran 2020

TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası Başkan Cemal Gökçe`nin Bingöl
Karlıova Depremi ile ilgili Fox
Tv`de yer alan açıklaması.
16.06.2020

TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası
Başkanı Cemal Gökçe`nin
Bingöl Karlıova depremi ile ilgili Haber Global Tv`de yer alan
açıklaması. 16.06.2020.

TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası
Başkanı Cemal Gökçe’nin
Bingöl Karlıova depremi ile
ilgili Halk Tv’de yer alan
açıklaması. 16.06.2020.

TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası
Başkanı Cemal Gökçe’nin
Bingöl Karlıova depremi ile
ilgili Halk Tv’de yer alan
açıklaması. 16.06.2020.
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TMMOB
İnşaat
Mühendisleri
Odası
Başkanı
Cemal Gökçe`nin
Bingöl
Karlıova
depremiyle
ilgili
çeşitli
basın
kuruluşlarında yer
alan açıklamaları.

TMMOB İnşaat
Mühendisleri
Odası Başkanı
Cemal Gökçe’nin,
üniversite sınavları
nedeniyle İnşaat
Mühendisliği
Eğitimine Yönelik
YÖK Başkanı Prof.
Dr. Yekta Saraç’a
Gönderdiği
Açık Mektup
hakkında Sözcü,
Birgün ve Karar
gazetelerinde yer
alan haberler.

Haziran 2020
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2 Temmuz
Sivas Katliamını
Unutmuyoruz!
*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun, Sivas Katliamının 27.yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklama. 2 Temmuz 2020

Bugün Sivas katliamının 27. yıl dönümü. Kendileri gibi olmayan ve kendileri gibi
düşünmeyen 35 aydın, yazar, sanatçı, semah öğrencisini Madımak Oteli`nde
yakarak hunharca katlettiler.
Tarih bu tür acıları zaman zaman yaşadı! Katliamı yapanlar her daim lanetlenirken,
katledilen sevgi ve barış insanları hiçbir zaman unutulmadı.
Yıllarca süren davalar sonucu Sivas katliamında adalet tecelli etmemiş, katliamın
asıl sorumluları bulunamamış ve cezalandırılmamıştır.
İnsanlığa karşı yeni katliamlara geçit vermemek için Sivas katliamını unutmayacağız.
İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 27. yılında Sivas`ta yitirdiğimiz tüm aydınlarımızı
saygıyla ve özlemle anıyoruz. 02.07.2020
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları
Ortak Toplantısı Yapıldı
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları ortak toplantısı 12 Haziran 2020 tarihinde yapıldı.
Covid-19 salgını nedeniyle zoom üzerinden görüntülü olarak yapılan toplantıda; 47. Dönem Oda Genel Kurulunun yapılabilirlik
tarihi, Şubelerin yapmış olduğu çalışmalar ile TMMOB ve Meslek
Odalarının değiştirilmek istenen yasasıyla ilgili değerlendirmeler
yapıldı.
Toplantıya; Oda Başkanı Cemal Gökçe, 2. Başkanı Cemal Akça, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri
Hüseyin Kaya, Cem Oğuz ve Necati Atıcı, Genel Sekreter Yardımcıları Bahattin Sarı, Serap Dedeoğlu, Ceylan Özkul ve Dilek Bekiroğlu, Şube Başkanları; Hasan Aksungur (Adana), Selçuk Uluata
(Ankara), Mustafa Balcı (Antalya), Özlenen Alcı (Aydın), Gürkan
Özcan (Balıkesir), Mehmet Albayrak (Bursa), Murat Demir (Diyarbakır), Orkun Kılıç (Eskişehir), Cemil Tileylioğlu (Hatay), Nusret
Suna (İstanbul), Eylem Ulutaş Ayatar (İzmir), Kahraman Bulut (Kocaeli), Süleyman Kamil Akın (Konya), Fethi Nazım Obus (Manisa),
Azmi Cihangir Aygın (Muğla), Hüsnü Gürpınar (Sakarya), Cevat Öncü (Samsun), Aykut Akdağ (Tekirdağ), Muzaffer Aydın (Trabzon), Ali Osman
Doruk (Uşak) katıldı.
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TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda
Başkanları Ortak Toplantısı Yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu 48. Toplantısını Yaptı

Toplantıya; TMMOB Başkanı Emin Koramaz, İMO Başkanı Cemal Gökçe ve Oda
Başkanları katıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun 48 nolu toplantısı 16
Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
İnternet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirilen toplantıda; Covid-19
pandemi sürecinde Oda, Şube ve Temsilciliklerde yapılan çalışmalar, Oda Genel Kurulunun yapılacağı tarihin belirlenmesi ile covid-19 pandemi sürecinde
Denetim Kurulu`nun yapması gereken denetimler ile gündemde bulunan diğer konular görüşüldü.
Toplantıya; Oda Başkanı Cemal Gökçe, 2. Başkanı Cemal Akça, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Şükrü Erdem, Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu
Üyeleri Hüseyin Kaya, Cem Oğuz ve Necati Atıcı ile Genel Sekreter Yardımcısı
Bahaettin Sarı katıldı.

TMMOB Oda Sayman Üyeleri Ortak
Toplantısı Gerçekleştirildi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu 49. Toplantısını Yaptı

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantısı, 20 Haziran 2020
tarihinde internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirildi.
Toplantıda; Genel kurul süreçleri ve odaların yapmış oldukları çalışmalar değerlendirildi.

TMMOB ve Oda Sayman Üyeleri Ortak Toplantısı, 11 Haziran 2020 Perşembe
günü internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirildi.
Toplantıda; Oda Genel Kurullarının gecikmesi nedeniyle mevcut duruma göre
bütçelerin hazırlanması ve denetimlerin yapılması görüşüldü.
Toplantıya; TMMOB Sayman Üyesi Tores Dinçöz ve Oda Saymanları katıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun 49 nolu toplantısı 29
Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
İnternet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirilen toplantıda;
-Kısa gün çalışma süreci ve şekli, Genel Kurul hazırlıkları, Ekonomik durum,
Referans Belgesi Yönetmeliği, İnşaat Mühendisliği Bölümlerine alınmayacak
öğrenciler ve YÖK`e yazılan mektup, Şubelerden gelen yazılar, Bina Akustiği
eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar, Temsilcilik Kurullarının atanması, ile gündemde bulunan diğer konular görüşüldü.
Toplantıya; Oda Başkanı Cemal Gökçe, 2. Başkanı Cemal Akça, Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Şükrü Erdem, Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Oğuz ve Necati Atıcı ile Genel Sekreter Yardımcıları Bahaettin Sarı,
Serap Dedeoğlu, Ceylan Özkul ve Dilek Bekiroğlu katıldı.
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İMO Meslek İçi Eğitim Kurulu 7.
Toplantısını Yaptı

9

İMO Onur Kurulu 17. Toplantısını Yaptı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Kurulu toplantısı 17 Haziran 2020 tarihinde, internet üzerinden görüntülü olarak yaptı.
Toplantıda; Bölgesel Geoteknik Eğitimleri, Bilirkişilik Temel Eğitimleri ve Şubelerden gelen yazılar görüşüldü.
Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Oğuz, Genel Sekreter Yardımcısı Ceylan Özkul, Kurul Başkanı Nusret Suna, Kurul Üyeleri Şevket Murat Şenel, Melek
Gözde Hoşafçı, Sadık Can Girgin ve Koray Kadaş katıldı.

İMO Denetleme Kurulu Toplantısı
Yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Onur Kurulu toplantısı 22 Haziran 2020
tarihinde, internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirildi.
Toplantıda; toplam 43 üye hakkındaki dosya görüşüldü.
Toplantıya; Kurul Üyeleri Mustafa Selmanpakoğlu, Ömer Zafer Alku, Abdullah
Bakır, Haydar Yıldız, Fercan Yavuz katıldı.

Otopark Yönetmeliğinin
Yürürlük Tarihi Ertelendi

Daha önce 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilen Otopark
yönetmeliğinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021`e ertelendi.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu 17 Haziran 2020 tarihinde internet üzerinden toplantı yaptı.
Toplantıda, Covid-19 pandemi sürecinde yapılacak denetim ile ilgili işlemler
değerlendirildi.
Toplantıya; İMO Genel Sekreter Yardımcısı Bahaettin Sarı, Kurul Başkanı; Kemal Şeyhmus Karahan, Başkan Yardımcısı Bayram Elçi, Raportör Berrin Çiftçi,
Kurul Üyeleri; Murat Özenir, Lezgin Aras, Volkan Engin ve İnci Şentuna katıldı.

30 Haziran 2020 tarihli 31171 sayılı Resmi Gazete`de,  “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK” yayımlandı. Buna göre daha önce yayımlanan Otopark
Yönetmeliğinin geçici 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran
2020 ibaresi 31 Aralık 2020 olarak değiştirildi.
Yönetmeliğe www.imo.org.tr adresinden erişebilirsiniz.
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Hukukun Susturulması, Emeğin Haklarının Gasp Edilmesi, Tüm
Toplumun Fişlenmesi Girişimlerine Karşı Birlikte Mücadele
Etmeye, Dayanışma İçinde Olmaya Devam Edeceğiz!
devam eden karşı çıkışlarına rağmen “çoklu baro” ve “seçim sistemi değişikliklerini” içeren değişiklik tasarısı meclise sunuldu. Avukatların yaşadıkları sorunlara ilişkin hiçbir çözüm getirmeyen değişiklik tasarının
tek amacının, baroların etkisizleştirilmesi olduğu tümüyle açığa çıkmış
oldu. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan “hukukun siyasallaşmasını” derinleştirecek ve kurumsal hale getirecek bu tasarı derhal geri
çekilmelidir.
Hukukun bir iktidar aracına dönüştürülmesi girişimleri ve toplumsal
muhalefeti sindirme aracı olarak kullanılmasına yönelik uygulamalar
toplumun “adalet” duygusuna onulmaz yaralar açmaya devam etmektedir. Anayasal statüsüyle ülkemizdeki hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan baroları hedef alan bu değişiklik, sadece baroları
etkisizleştirmekle kalmayacak, “yargı bağımsızlığı” ve “adil yargılama”
ilkelerine de darbe vuracaktır.
Hukuk sistemimize yönelik ölçüsüz ve izansız saldırılar karşısında toplumun tüm kesimlerinin kalkanı ve tutunacak dalı olan avukatlarımızın
ve baroların mücadelesinin yanında olmayı sürdüreceğiz.
Gündemde olan baro yasası değişikliği ile savunmanın etkisizleştirilmesine, kıdem tazminatının fona devredilerek emekçilerin alın terinin
gasp edilmesine, güvenlik soruşturması yasası ile tüm toplumun fişlenerek Anayasanın hukuk devleti, eşitlik, ayrımcılık yasağı, insan onuru,
Meclise sunulan yasa değişikliği tasarısı ile “Çoklu Baro” sistemine geçi- çalışma hakkı gibi en temel maddelerinin ortadan kaldırılmasına karşı
lerek hukukun siyasallaştırılması girişimine karşı TMMOB Yönetim Ku- birlikte mücadele etmeye, yan yana durmaya ve dayanışma içinde olrulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 1 Temmuz 2020 tarihinde basın maya devam edeceğiz.
açıklaması yapıldı.
Ve sonunda biz kazanacağız!
HUKUKUN SUSTURULMASI, EMEĞİN HAKLARININ GASP EDİLMESİ, Emin Koramaz
TÜM TOPLUMUN FİŞLENMESİ GİRİŞİMLERİNE KARŞI BİRLİKTE MÜ- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
CADELE ETMEYE, DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
Ülkemizdeki avukatların ve onların meslek örgütü baroların aylardır

İMO’yu İnstagram Hesabımızdan da Takip
Edebilirsiniz
İnşaat Mühendisleri Odası`nın faaliyetleri, haberleri, duyuruları ve paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından kolayca takip edebilirsiniz. Yeni açılan İMO Genel Merkez instagram hesabına İMO GENEL MERKEZ adresinden ulaşabilirsiniz.
Mevcut Sosyal Medya Hesaplarımız aşağıdaki gibidir.

Facebook hesabımıza: https://www.facebook.com/imomerkez/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Twitter hesabımıza https://twitter.com/imomerkez adresinden de paylaşımlarımızı
takip edebilirsiniz.
Youtube hesabımız : İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez
adreslerinden paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz.
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