
 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  AĞUSTOS 2019  www.mmo.org.tr  

7BASIN AÇIKLAMASI

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİNDEN 
DERSLER ÇIKARILMALI!

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 
yıldönümü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye dünyadaki en etkin deprem 
kuşakları arasında yer alan Akdeniz-
Alp-Himalaya kuşağı üzerindedir. Ülke 
toprakları ile sanayi ve barajlarının bü-
yük kısmı bu aktif deprem kuşağının 
üzerinde yer almaktadır. Bu gerçekli-
ğe karşı etkili önlemler alabilmek için 
depremin çok disiplinli bir mühendis-
lik, mimarlık, şehir plancılığı alanı ola-
rak görülmesi gerekir. Ancak bu disip-
linler rant çıkarları için dışlanmaktadır. 
17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 
1999 Düzce Depremleri sonrasındaki 
yapı denetimi düzenlemelerinde ka-
musal denetim ticarileştirilmiş ve mes-
lek odalarının önerileri dışlanmıştır. 
Yapı Denetim Yasası’nda kamu yapıları 
denetim dışı tutulmuş ve yasanın kap-
samı daraltılmıştır. TMMOB’ye bağlı 
Odaların mevzuatla tanınmış görevleri 
içinde bulunan mühendislik, mimarlık 
hizmetlerinin mesleki yeterlilik, eği-
tim, belgelendirme, denetleme gerek-
lilikleri de dışlanmıştır.

Planlama, mühendislik, mimarlık, ya-
pılaşma ve kamusal denetime ilişkin 
sorunlara ayna tutan, yüzyılın afeti 
olarak anılan ve yaklaşık 340 bin ya-
pının önemli ölçüde yıkıldığı ve hasar 
gördüğü, on binlerce yurttaşımızın 
yaşamını kaybettiği 1999 Marmara 
Depreminden hiçbir ders alınmadığı; 
Deprem Şurası, Ulusal Deprem Kon-

seyi gibi oluşumların devre dışı bı-
rakılması ile, Van depremi ve diğer 
depremler sonucu oluşan sosyal yıkım 
tablosu ile, mevzuat düzenlemelerinin 
rant eksenli olması, kentsel dönüşüm 
programlarının ranta yönelik olması 
ve bütün ülkenin imara açılması ile 
tekrar tekrar ortaya çıkmıştır.

Türkiye bugün 20 yıl önceki Marmara 
depreminden daha iyi durumda değil-
dir. Yer seçimi kararlarında, yapı tasa-
rımı, üretimi ve denetiminde bilimsel, 
bütünlüklü bir düzen yoktur. Öyle ki 
sorunlu dolgu alanları, dere yatakla-
rı ve kıyılar imara açılmakta, her yere 
AVM ve gökdelenler yapılmaktadır. 
Yanlış ulaşım politikaları, yanlış kent-
sel dönüşüm uygulamaları ve yanlış 
mega projelerin artması, su yatakları 
ile yeşil alanlar arasındaki bağların ko-
parılması, sel-su baskınlarının artma-
sı, ısı adalarının oluşması gibi olgular 
depremlerin yıkıcı etkilerini artırmak-
tadır. Bu sorunlara deprem olgusunu 
ve depremlere dayanıklı yapı stokunu 
artırma gerekliliğini gözetmeksizin 
yapılan son imar affı ve depremlerde 
toplanma yerleri olan alanlardaki hız-
lı yapılaşma eklendiğinde ülkemizin 
depremlere hazır olmadığı anlaşılmak-
tadır. Bu noktada belirtmek isteriz, ik-
tidarın mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı mesleklerine yönelik saldı-

rısı rantçı sermaye güçlerinin önünü 
açmaya, mesleki gereklilikleri hiçe sa-
yarak iş yapma mantığının egemen ol-
masına ve depremlerin yol açtığı sos-
yal yıkım sorunlarının sürmesine yol 
açmaktadır. Yapı denetimi uygulama-
sını yönlendiren kararlar ve ilgili tüm 
mevzuatın TMMOB ve bağlı Odalar, 
üniversiteler ve ilgili kesimlerin katı-
lımıyla düzenlenmemesi durumunda 
ülkemizi yeni büyük sosyal afetler ve 
yıkımlar beklemektedir.

Depremler ve büyük doğa olaylarına 
karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir 
yaşam ve çevre için alınması gereken 
önlemler ivedi bir öneme sahiptir. 
Depremlere karşı önlemler bütünlü-
ğü, güvenli yapılaşma ve halkın sağ-
lıklı kent ve doğal çevre hakkı için ne-
oliberal piyasacı ve rantçı yaklaşımlar 
reddedilmelidir. Mevcut Yapı Denetim 
Yasası’nın öngördüğü, ticari yanı ağır 
basan yapı denetim şirketi ve öngö-
rülen teknik müşavirlik şirketi mode-
li yerine uzmanlık ve etik niteliklere 
sahip yapı denetçilerinin etkinliğine 
dayalı, meslek odalarının sürece etkin 
katılımını sağlayacak yeni bir planla-
ma, tasarım, üretim ve denetim süreci 
modelinin benimsenmesi gerekmek-
tedir. Bu yaklaşım egemen olmadıkça 
depremler ve sonuçlarına yönelik ka-
lıcı ve bilimsel bir çözüm ne yazık ki 
mümkün olamayacaktır.



 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  AĞUSTOS 2019  www.mmo.org.tr

8 BASIN AÇIKLAMASI

Ülkede, Bölgede, 
Dünyada Barış!

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 1 Eylül Dünya Barış Günü sebebiyle bir basın açıklaması yaptı. 

Odamız, TMMOB çatısı altında emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya; 
eşit, özgür, laik, adalet ve hukukun üstünlüğü temelinde bir arada yaşamın hâkim olacağı demokratik bir Türkiye 

mücadelesinde yer almaya devam edecektir.

1 Eylül Dünya Barış Günü, ülkemizin, 
içinde bulunduğumuz bölgenin ve 
dünyanın barış gereksinimini bir kez 
daha hatırlatmaktadır.

Emperyalist müdahale ve işgaller ile 
birçok ülke yönetiminin toplumsal 
tepkileri şiddetle bastırmaya çalışma-
ları, halkların yaşamına kitlesel kırım, 
göç dalgaları ve kuşaklar boyu sürecek 
acılar şeklinde yansımaktadır. Başta 
eski Yugoslavya, Afganistan, Irak, Lib-
ya, Suriye, Yemen ve Filistin olmak üze-
re birçok ülkede emperyalist güçler ve 
işbirlikçileri tarafından yapılan yıkım-
lar yalnızca bazı örneklerdir.

Ülkemizde Kürt sorununun kangren 

durumu, bölgemizdeki emperyalist 
müdahale ve işgaller, dünyada nükle-
er silahlanma ve genel savaş olasılıkla-
rının artması söz konusudur.

Ülkemizde iç ve dış politikanın şiddet 
eksenli olarak yürütülmesi, toplumsal 
atmosferin militarizmle, milliyetçilikle 
ve mezhepçi dincilikle belirlenmesine 
yol açmaktadır. Kürt sorununda ser-
gilenen baskı ve şiddet her iki tarafta 
derin acılara, toplumsal yarılmalara yol 
açmaktadır. Halkımız ve bölge halkları 
her gün şiddet ve savaş ortamının et-
kileri altındadır.

Bu nedenlerle “savaşlara hayır”, “ülke-
de, bölgede, dünyada barış” demek 

insan olmanın gerekleri arasındadır. 
Bu istemlere kulak verilmesi ve güç-
lendirilmesi gerekmektedir. Gereksi-
nimimiz demokrasi, barış, kardeşlik, 
emekten yana politikaların egemen 
olduğu başka bir Türkiye ve başka bir 
dünyadır.

Ne yazık ki henüz bu gerekliliklerden 
çok uzakta bulunuyoruz. Ancak Oda-
mız, TMMOB çatısı altında emperya-
lizme, faşizme, gericiliğe, halkların 
birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya; 
eşit, özgür, laik, adalet ve hukukun üs-
tünlüğü temelinde bir arada yaşamın 
hâkim olacağı demokratik bir Türkiye 
mücadelesinde yer almaya devam 
edecektir. 


