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11 yıl önce yaşanan ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği 17 
Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümünde bin-
lerce mühendis ve mimar depremin yaşandığı illerden biri 
olan Yalova’da buluştu ve hep bir ağızdan “Doğa olaylarının 
‘afete’ dönüşmesi ülkemizin ve halkımızın kaderi değildir! 
Olmamalıdır!”diye haykırdı. 

2008 ile 2009’da Gölcük’te düzenlenen ve İMO tarafından 
gerçekleştirilen yürüyüş bu yıl TMMOB tarafından düzenlen-
di ve hem Yalova’da hem İzmit’te yetkililere sorumlulukları 
hatırlatıldı. TMMOB adına yürütücülüğü İMO’nun üstlendiği 
yürüyüş için İMO merkez ve şubeleri günlerce öncesinden 
yoğun bir hazırlığa başladılar. Gerekli yasal izinlerin alınması, 

Yalova’daki yerel örgütlerle görüşülmesi, döviz, pankart, afiş, broşür ve flamaların hazırlanması yü-
rüyüşün öne çıkan ön hazırlıkları arasındaydı. 

16 Ağustos akşamı Yalova’da buluşmak üzere İMO şubelerinin bazıları 15 Ağustos Pazar akşamı 
bazıları ise 16 Ağustos pazartesi günü yola çıktılar. Otobüslerle Yalova’ya doğru yol alan yüzlerce 
mühendis, mimar ve şehir plancı yürüyüşlerin ilkini gerçekleştirmek üzere depremde yaşamını yi-
tirenlerin isimlerinin yazılı olduğu Deprem Anıtı’nda buluştu. 

Yürüyüşçüler buradan “TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü” pankartı ile saat 21:30’da kent mer-
kezine doğru slogan ve alkışlarla yürüyüşe geçti. Katılımcılar yürüyüş boyunca “Depreme inat yaşa-
sın hayat”, “Deprem değil, ihmal öldürür”, “AKP uyuma önlemini al” sloganları attı. 

Geleceğin coşkulu mühendisleri alandaydı 

Bu yılın yürüyüşüne geleceğin mühendisleri genç-İMO üyeleri büyük bir katılım ve coşkuyla renk 
kattılar. “Unutulmayan Unutkanlığımız Deprem” yazılı siyah tişörtler giyen ve  “Anmak için değil, 
daha kötüsünü yaşamamak için buradayız” pankartı arkasında yürüyen genç-İMO üyeleri, yürüyüş 
boyunca slogan ve alkışlarla hükümeti ve yetkilileri protesto ettiler.  

Kent merkezinde sonlandırılan ilk yürüyüşün ardından önce depremde yaşamını yitirenler anısına 
bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra sırasıyla İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar 
Harp ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptı.

Marmara Depremi’nin 11. yılında Yalova’daydık

Unutmadık,Unutmadık,

unutturmayacağızunutturmayacağız
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Harp: Acıları geride bırakmanın yolu hiç yaşanmamış gibi davranmak 

değildir

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp konuşmasında neden her yıl deprem yürüyüşü düzen-
lediklerini anlattı ve alınması gereken önlemleri hatırlattı. Harp “Depremi unutmamak, unuttur-
mamak için buradayız. Acıları geride bırakmanın yolu, hiç yaşanmamış gibi davranmak, derin bir 
suskunluğa bürünmek değildir. Acıları geride bırakmanın yegâne yolu, inatla hatırlamaktır. Hatırla-
malıyız ki, siyasal iktidarlar sorumluluklarından kaçmasınlar. Hatırlamalıyız ki, yerel yöneticiler rant 
peşinde koşmasınlar. Hatırlamalıyız ki, müteahhitler küçük hesaplar peşine düşmesinler” dedi.

Siyasi iktidarların deprem konusunda gerekli hassasiyetleri göstermediğine de dikkat çeken Harp, 
mevzuatta yapılması gereken düzenlemeleri sıraladı. Harp, “Bilimsel verilerin ışığında ve toplumsal 
çıkarlar doğrultusunda ortaya koyduğumuz çözüm önerileri dikkate alınmalıdır. Aksi halde yaşana-
cak yeni felaketlerin vebali ülkeyi ve kentleri yönetenlerin omuzlarında olacaktır” dedi. 

Soğancı iktidara ve TMMOB’ye seslendi

Soğancı konuşmasında siyasi iktidar ile mühendis, mimarlara ve şehir plancılara seslendi. Duyma-
yan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün diye ve bir çığlık yaratmak için Yalova’da buluştuk-
larını söyleyen Soğancı “Biz hep söylü-
yoruz, hep söyleyeceğiz: Depremlerin 
afet olarak yaşanması, ülkemizin ve 
halkımızın yazgısı olamaz, olmamalıdır. 
Depremin afete dönüşmesi takdiri ilahi 
değildir. Deprem gibi bir doğa olayının 
afete dönüşümü engellenebilir. Yeter ki 
bilimin ve tekniğin gerekleri yapılsın” 
dedi.  

Ülkemizin bulunduğu coğrafya itiba-
riyle depremle yaşamak zorunda oldu-
ğunu hatırlatan Mehmet Soğancı “Bu 
ülkenin İmar Yasası, Afet Yasası, Yapı 
Denetim Yasası, bunların ilgili ikincil 
mevzuatı sorunludur. Sistem yüzünü 
insana dönmemektedir. Bu ülkede ya-
sal düzenlemeler ranta odaklıdır. Her 
olayda olduğu gibi vahşi kapitalizmin 
vahşi kuralları doğa olaylarının afete 
dönüşümünü engellemekten uzaktır. 

Yalova’daki anma etkinliklerine TMMOB Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Gürel Demirel, Recep Özmetin, EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Cengiz Göltaş, JFMO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Altay, MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar, siyasetçi yazar Filiz Koçali ve Bank-Sen GYK Üyesi Utku 
Dink de katıldı.
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Aksine, neredeyse sistemin koyduğu kurallar doğa olaylarını afete dönüş-
türmek için yazılmaktadır” dedi.

TMMOB üyelerine de seslenen Soğancı, “Bilimi ve tekniği insanlarla buluş-
turan bir mesleği yapıyoruz. İşimiz insan odaklı. İnsanımıza çok borçluyuz. 
Odalarımız meslek içi eğitim çalışmalarımızı, üyelerimizin belgelendirilmesi 
çalışmalarını hızlandıracaktır. Her üyemizin kendini daha donanımlı, daha 
yeterli, daha yetkin bir duruma getirmesi gerekiyor. Bu bizim halkımıza olan 
sorumluluğumuzdur. Bunu zaten yapıyoruz, bunu geliştireceğimize çok ina-
nıyorum arkadaşlar” diye konuştu. 

Hepimize büyük görevler düştüğünü vurgulayan Soğancı, gittiğimiz şehir-
lerde buradan yükselen çığlığı duyurmamız gerektiğini kaydetti. 

Meşaleli Yürüyüşe Yalovalılar da destek verdi

Konuşmaların ardından gece 01:30’da tekrar bir araya gelen katılımcılar, 
Deprem Anıtı’na doğru meşaleli yürüyüşe geçtiler. Yalovalıların İMO tarafın-
dan hazırlanan döviz ve meşaleleri taşıyarak destek verdiği yürüyüşe sessiz-
lik hakimdi. Depremde yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta 
gelen TMMOB Korteji, aradan geçen 11 yıla rağmen halen gerekli önlemle-
rin alınmamış olmasını ve deprem tehlikesinin TMMOB dışında başta yetkili 
kurumlar olmak üzere yeterince önemsenmemesini sessizce protesto ettiler. 

Depremin olduğu saat olan 03:02’de Yalova Deprem Anıtı’na gelen TMMOB 
Korteji, yaşamını yitiren binlerce kişi için bir dakikalık saygı duruşunda bu-
lundu. Burada bir konuşma yapan Serdar Harp, yürüyüşe destek veren Ya-
lovalılara teşekkür ederek yetkililere seslerini duyuruncaya kadar benzer 
eylemlere devam edeceklerini söyledi.

Deprem anıtına bırakılan gül ve karanfillerin ardından yürüyüş sona erdi.  

İzmit’te Kocaeli Depremzedeler Derneği ile ortak 

yürüyüş düzenlendi

İzmit’te düzenlenen anma TMMOB İzmit İl Koordinasyon Kurulu ile Kocaeli 
Depremzedeler Derneği’nin ortak yürüyüşüyle gerçekleştirildi. 

İzmit Merkez Bankası Kocaeli Şubesi önünde toplanan yürüyüşçüler bura-
dan meşalelerle Anıtpark’a yürüdüler. Anıtpark’ta TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı ve Depremzedeler Derneği Başkanı Nurcan Taş-
pınar birer konuşma yaptılar. Anıtpark’ta düzenlenen anma töreninin ardın-
dan yürüyüş sona erdi.

Bunları biliyor 

musunuz?
• Deprem yeryüzünün 

şekillenmesine etki eden 
en önemli ve şiddetli doğa 
olaylarından biridir.

• Türkiye’de son yüz yılda 
150’den fazla deprem ger-
çekleşti. Gerçekleşen dep-
remlerde 100 binin üzerinde 
insan hayatını kaybetti. 

• Türkiye topraklarının yüzde 
% 92’si, nüfusunun ise % 98’i 
deprem tehdidi altında.

• Türkiye nüfusunun % 70’i 
yani yaklaşık 50 milyondan 
fazla kişi, deprem riskinin 
en yüksek olduğu 1. ve 2. 
derece deprem bölgesinde 
yaşıyor. 

• Türkiye’de bulunan konut-
ların %38’nin inşaat yapım 
ruhsatı,  %67’sinin ise yapı 
kullanma izin belgesi bulun-
mamaktadır.

• TÜİK’in verilerine göre 
ülkemizdeki binaların % 40’ı 
kaçak ya da ruhsatsız.

• Ülkemizde bulunan 15 
milyon konutun % 10’unun 
tamamen yenilenme, yüzde 
30’unun ise güçlendirilmesi 
gerekmekte. 

• İstanbul’da depreme karşı 
güçlendirilen binaların oranı 
sadece %1’dir. 

• İstanbul’un en riskli 10 
ilçesinde yapılan deprem 
taramasına göre İstanbul’da-
ki binaların % 30’u olası 
bir depremde yıkılma riski 
taşımakta. 

• 2001 yılından bu yana 19 
pilot ilde uygulanmakta 
olan Yapı Denetim Sistemi 1 
Ocak 2011 tarihinden itiba-
ren tüm Türkiye’de uygulan-
maya başlanacak
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İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp’in “TMMOB Depreme 
Duyarlıklık Yürüyüşü”nde yaptığı konuşma

Değerli Arkadaşlar;

Bugün tam 11 yıl oldu…

Hepimizi derinden sarsan acının on birin-
ci yıldönümünde, yitirdiklerimizi anmak, 
depremi unutmamak ve unutturmamak 
için buradayız.

Acıları geride bırakmanın yolu, hiç yaşan-
mamış gibi davranmak, derin bir suskunlu-
ğa bürünmek değildir. Acıları geride bırak-
manın yegâne yolu, inatla hatırlamaktır.

Hatırlamalıyız ki, siyasal iktidarlar sorum-
luluklarından kaçmasınlar…

Hatırlamalıyız ki, yerel yöneticiler rant peşinde koşmasınlar…

Hatırlamalıyız ki, müteahhitler küçük hesaplar peşine düşmesinler…

İşte bugün, unutturulmak istenenleri hatırlatmak, gizlenmek istenenleri açığa çıkarmak ve her şeyden 
de öte, depreme karşı toplumsal duyarlılığı arttırmak için, ülkenin dört bir yanından toplanarak burada 
bir araya geldik. Bir araya geldik ki, bu ülkede yaşayanların akıllarına, vicdanlarına ve kalplerine doku-
nabilelim, sesimizi daha güçlü duyurabilelim.

Değerli Arkadaşlar;

Bundan tam 11 yıl önce gerçekleşen deprem, toplum olarak bizlere çok şeyler öğretti. Öğrendiğimiz 
şeylerin en önemlisi, depremin bize ne kadar yakın olduğu gerçeğidir.

Bu coğrafyada son yüz yılda gerçekleşen depremlerde 100 binin üzerinde insan ölmüş olmasına rağ-
men, deprem hep uzaklarda beklenirdi.

Pek çokları için deprem “az gelişmiş bölgelerde yaşanan, eski yapıları etkileyen ve sonrasında Kızılay’ın 
derhal yaraları sardığı” bir doğa olayıydı.

Oysa 17 Ağustos 1999 sabahı görüldü ki, deprem bize o kadar da uzak değilmiş…

O sabah görüldü ki, deprem sadece az gelişmiş bölgelerde değil, Türkiye nüfusunun yüzde 25’inin yaşa-
dığı, milli gelirin yüzde 35’inin üretildiği ülkenin en modern, en kentleşmiş, 
en sanayileşmiş bölgesinde de olabiliyormuş.

O sabah görüldü ki, deprem sadece kerpiç evleri, yığma binaları, ahşap 
barakaları değil, çok katlı apartmanları da, fabrikaları da, enerji tesislerini 
de yerle bir edebiliyormuş.

Ve en acısı da, o sabah görüldü ki, deprem, devleti bile enkazın altında bı-
rakabiliyormuş…

Neyse ki yıkıntıların arasından, kocaman bir toplumsal dayanışma filiz-
lendi. Neyse ki bu ülkenin dört bir yanından, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla 
erkeğiyle, on binlerce gönüllü işini gücünü bırakarak buralara koştu ve en-
kaz altındakiler ellerini uzattı.

Şu an aramızda bulunan pek çok kişi, bundan 11 yıl önce de, Yalova’da, 
Gölcük’te, Değirmendere’de, Adapazarı’nda, Düzce’de yardım ve dayanış-
ma faaliyetlerine katıldı.

Peki bizler buradayken hükümet yetkilileri neler yapıyordu? Onlar IMF’nin 
isteği doğrultusunda, Meclis’te “emeklilik yaşını yükseltmek” için parmak 
kaldırıyorlardı. Onlar “uluslar arası tahkim” yasası için parmak kaldırıyor-
lardı. Çünkü onlar için IMF’nin direktifl eri, uluslar arası sermayenin çıkar-
ları her şeyden önce geliyor.

Harp: 
Acıları 
geride 
bırakmanın 
yegâne 
yolu, inatla 
hatırlamaktır.
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Onların önceliği halkın sorunları olma-
dığı için organize bir kurtarma faaliyeti 
yürütülemedi, çadır kentler planlı biçim-
de kurulamadı, yardımlar gerektiği gibi 
dağıtılamadı, prefabrikler yetiştirilemedi, 
enkazlar kaldırılamadı, kalıcı deprem ko-
nutları tamamlanamadı.

Deprem sonrasında yurt içinde ve yurt 
dışında toplanan yardım paralarının ne 
kadarının kimler için harcandığının hesabı 
bile belli değil.

Yapılan araştırmalara göre, Deprem zarar-
larını karşılama gerekçesiyle çeşitli isimler 
altında 10 yıl boyunca yurttaşlarımızdan 
25 Milyar Türk Lirası (yani eski ifadesiyle 25 
katrilyon tl) vergi toplanmıştır.

Ne yazık ki, toplanan bu vergiler, bölgenin 
yeniden imarı ve bölge halkının zararları-
nın karşılanması için değil, bütçe açıkları-
nın karşılanması için kullanılmıştır.

Hükümet bugün işsizlik fonunda biriken parayı nasıl işsizler için değil, kendi projeleri için kullanıyorsa, 
depremzedeler için toplanan parayı da aynı şekilde kullanmıştır. Bu para, Devletin depremzedeye olan 
borcudur ve derhal ödenmelidir.

Fakat hükümet, bırakın depremzedeye olan borcunu ödemeyi, depremzedelere verilen yardımları bile 
ellerinden almanın peşindedir. Hemen yanı başımızda, Arızlı’da Irak Hükümeti tarafından Depremze-
deler için yaptırılan konutlar, valilik tarafından gasp edilmek istenmektedir.

İzmit Valiliği’nin bu uygulamasını kınıyor, hakları için mücadele eden arkadaşlarımızın yanında oldu-
ğumuzu bir kez daha haykırıyoruz.

Değerli Arkadaşlar;

Aradan tam 11 yıl geçti ve şimdi tüm bunlar sanki hiç yaşanmamış gibi bir sorumsuzlukla davranılıyor.

Sanki daha 11 yıl önce, kent merkezlerimiz toprağa ve denize karışmamış gibi, deprem yönetmeliğine 
aykırı kentleşme ve imar planları hazırlanıyor.

Sanki daha 11 yıl önce, on binlerce bina yıkılmamış gibi, sağlıklı ve nitelikli bir yapı denetim sisteminden 
kaçınılmak isteniyor.

Meşaleli Yürüyüşe Yalovalılar da destek verdi

Geleceğin coşkulu 
mühendisleri alandaydı

TMH - 459-460 - 2010/1-2
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Sanki daha 11 yıl önce, on binlerce yurttaşımız canlarını yitirmemiş gibi, fay hatları imara açılıyor.

Daha birkaç ay önce, Adapazarı’nın Akyazı ilçesindeki Kuzey Anadolu Fay hattının geçtiği bölgedeki 
150 metre genişliğinde koruma bandı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın kararıy-
la 20 metreye indirildi.

Yeni rant alanları yaratmak, arsalara değer kazandırmak için yapılan bu uygulamaları, akılla, bilimle 
ve insani değerlerle bağdaştırmak mümkün değildir. Kuruluş amacı “afetlerin meydana gelmesinden 
önce hazırlık ve zarar azaltma” olan bir kurum böyle bir karar alabiliyorsa eğer, diğer kurumların neler 
yapabileceğini varın siz düşünün.

Hükümet yetkilileri, devlet kurumları ve yerel yönetimler kentleri, binaları ve toplumu depreme hazırlıklı 
hale getirme yolundaki sorumluluklarını yerine getirmemektedir.

Hazırlanan Deprem Raporlarından “uykularının kaçtığını” söyleyenler, mesele önlem almaya geldiğin-
de ortada görünmüyorlar.

Anlaşılan o ki bu arkadaşların tek rahatsızlığı, kendi uykularının kaçması!

Daha geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan raporda, İstanbul’daki 
binaların yüzde 30’unun olası bir depremde yıkılma riski taşıdığı belirtiliyor. Bu büyük riske rağmen ne 
belediyeler ne de kurumlar gereken güçlendirmeleri yapıyor.

Ülkemizde Deprem Bölgelerinde bulunan 77 bin 552 kamu binasının sadece 764 tanesinde güçlendir-
me çalışması tamamlanmıştır. Okullarımız, hastanelerimiz, yurtlarımız büyük bir tehlike altındadır. 

Yaşanan küçük ölçekli depremlerde bile, büyük can ve mal kayıplarının olması, ülkemizdeki yapı stoku-
nun içler acısı halinin göstergesidir. Daha büyük felaketlerin yaşanmaması için derhal bütünlüklü bir 
yapı taraması yapılmalıdır. Bu tarama sonucunda güçlendirme ihtiyacı olan tüm kamu binaları ve özel 
yapılar güçlendirilmelidir.

Yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi, kamusal bir sorumluluktur. Yerel yönetimler, kamu ku-
rumları ve hükümet arasında güçlü bir koordinasyon ve işbirliği sağlanarak derhal planlı bir güçlen-
dirme çalışılması başlatılmalıdır. Binasını depreme karşı güçlendirmek isteyen özel mülk sahiplerine 
özendirici ve kolaylaştırıcı yardımlar yapılmalıdır.

Değerli Arkadaşlar;

Hükümet ne yazık ki, yapı güvenliği ve deprem konusuna gereken önemi vermemektedir. Geçtiğimiz 
aylarda Elazığ’da gerçekleşen deprem sonrasında Başbakan tarafından yapılan “yurttaşlarımızı kerpiç 
öldürdü” açıklaması, hükümetin konuya yaklaşımının en somut göstergesidir.

Hükümet tıpkı iş kazalarında olduğu gibi, doğal afetlerde de kendi sorumluluğunu örtbas etmek is-
temektedir. Gereken önlemleri almaksızın, yaşanan fe-
laketlerin sonucunu “kadere” havale etmek, ne devlet 
anlayışıyla bağdaşır ne de dini inançla.

Başbakan bilmelidir ki, insanları kerpiç öldürmüyor, 
insanları ahşap öldürmüyor, insanları beton öldürmü-
yor, insanları çelik de öldürmüyor. İnsanları öldüren 
şey bu yapı malzemelerinin ihtiyaçlara, kurallara ve 
mühendisliğe uygun biçimde kullanılmayışıdır.

İmara uygun bölgeleri tespit etmek ve bu bölgelerde 
inşa edilecek yapıların güvenliğinin denetlenmesini 
sağlamak devletin sorumluluğundadır. Bu sorumlulu-
ğun layıkıyla yerine getirilmesi için, sağlıklı ve nitelikli 
bir yapı denetim sistemi hayata geçirilmelidir.

Projelendirme, malzeme kalitesi ve uygulama aşama-
larını kapsayacak biçimde tüm yapı üretim süreci ka-
musal bir sorumluluk anlayışı ile denetlenmelidir. Yapı 
denetim sisteminin, kağıt üzerinde kalan bir prosedür 
olmaktan çıkarılması için, kamusal sorumluluğu bulu-
nan meslek örgütleri bu süreçte daha etkin hale geti-
rilmelidir.

Bugüne kadar yaşanan depremlerde en fazla hasar gö-

Serdar Harp yürüyüş öncesi basın toplantısı düzenledi

Gece boyunca sürecek olan Yürüyüş etkinliklerinin önce-
sinde basın toplantısı düzenleyen İMO Yönetim Kurulu 
Başkanı H. Serdar Harp, Türkiye’deki yapı stokunun büyük 
sorunlarının olduğunu söyledi. Harp, 1999 depreminden 
bu yana, güçlendirilmesi gereken binaların sadece yüzde 
1’inin güçlendirildiğini belirterek söz konusu bu duyarsız-
lık ve politikasızlığın devam etmesi halinde ödenecek be-
delin çok büyük olacağını kaydetti.
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ren binaların kamuya ait binalar olduğu göz önünde bulundurularak, kamu yapıları da yapı denetimi 
kapsamına alınmalıdır. Aynı şekilde TOKİ, KİPTAŞ ve benzeri kuruluşların inşaatları da yapı denetim sis-
temi içerisine dâhil edilmelidir.

Değerli Katılımcılar,

Yeri ve zamanı değil diyen çıkabilir aranızdan; haklı olabilirsiniz.

Ancak içimizin bir kez daha yandığı bugün vurgulamak istiyorum ki, Türkiye’de yapması gerekenleri 
yapmayan, yapay gündemlerle varlığını sürdürmeyi amaç eden bir siyasi iktidar bulunmaktadır.

Sizlere sormak istiyorum. Depremin vurduğu, büyük ve telafi edilmesi mümkün olmayan acılara yol aç-
tığı Yalovalıları, yüksek yargının nasıl belirleneceğini mi ilgilendiriyor yoksa deprem riskinin azaltılması, 
sağlıklı, güvenli, dayanıklı yapılarda yaşamlarını sürdürmekmi?

Siyasi iktidar ülkedeki egemenliğini pekiştirecek referandum için gösterdiği hassasiyeti, harcadığı kay-
nağı ve zamanı afet tehlikesini azaltmak için niçin harcamaz.

İnsan hayatı bu kadar değersizimidir?

Deprem riskinin azaltılması için Bütçeden pay ayırmayanlar siyasal egemenliklerini arttırmak için ge-
rekli harcamayı yapmaktan çekinmiyorlar.

Ve bizlerden de bu oyunun piyonu olmamızı istiyorlar, ama yanılıyorlar onların oyununa gelmeyeceğiz.

Bizlerin yani halkın taleplerini, çıkarlarını içeren, rantı değil insanı temel alan eşitlikçi, özgürlükçü, de-
mokratik bir Anayasa için mücadelemizi devam ettireceğiz.

Çünkü eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir Anayasa’ ya, sağlıklı yaşamın, nitelikli kentleşmenin, güvenli 
yapılaşmanın güvencesi olacaktır.

Değerli Arkadaşlar;

Bugüne kadar tarihten öğrendiğimiz odur ki, iktidar sahipleri, kendi çıkarlarını daima toplumsal çıkar-
ların önüne koymaktadır. Hükümetlerin bu tercihi, bizim gibi emek ve meslek örgütlerinin üzerindeki 
toplumsal sorumluluğu arttırmaktadır.

Bizler İnşaat Mühendisleri Odası olarak, toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle, içimizde yer etmiş 
vicdan duygusunu çoğaltabilmek ve kamusal bir duyarlılığa dönüştürebilmek amacıyla 3 yıldır Depre-
me Duyarlılık Yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. 

3 yıldır bu yürüyüşlerin organize edilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürü büyük bir 
borç biliyorum.

Her geçen sene anlıyoruz ki, toplumsal hafızamızı ortadan kaldırmak isteyenlere, geçmişi unutturmaya 
çalışanlara inat, hatırlamanın gücünü büyütmek için bu yürüyüşü daha da ileri götürmeye ihtiyacımız 
var. 

Bu yolda çaba gösteren herkese kolaylıklar diliyor, hepinizi Yönetim Kurulu’muz adına saygı ve sevgile-
rimle selamlıyorum.

Yürüyüşte, genç-İMO tarafından 
düzenlenen En İyi Deprem Sloganı 
yarışması ilgiyle karşılandı. Derece 
alan sloganların sahiplerine ödül-
leri İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Harp ve İMO Adana Şube 
Başkanı Abdullah Bakır tarafında 
verildi. 

Birinciliğe Mustafa Kemal Üniver-
sitesi öğrencisi genç-İMO üyesi 
Nafiye Bat’ın “Anmak için değil, 

daha kötüsünü yaşamamak için buradayız” sloganı, ikinciliğe Çukurova Üniversitesi genç-
İMO Üyesi Samet Doğutaş’ın “Unutulmayan unutkanlığımız deprem” sloganı, üçüncülüğe 
Namık Kemal Üniversitesi Öğrencisi Cansu Mertoğlu’nun “Temelin iyiyse korkma, deprem 

uğramaz yakınına, uzağına” sloganı uygun görüldü. 
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“TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü”nün hazırlıkları tüm İMO 

Şubelerinde de yoğun bir mesaiye dönüştü 

İMO şubeleri yürüyüş için afiş, ilan, e-potsa ve broşürlerle du-
yurular yaptılar. İMO’nun çağrısına duyarlılık gösteren İMO, 
genç-İMO ve diğer Odaların üyeleriyle 15-16 Ağustos günleri 
otobüslerle Yalova’da buluşmak üzere yola çıkıldı. 

Adana ve Mersin ortak hazırlandı: “Depreme Duyarlılık Yü-
rüyüşü” kapsamında Yalova’da gerçekleştirilecek etkinlikler 
için İnşaat Mühendisleri Odası Adana ve Mersin Şubelerinin 
çalışmaları ortaklaştırıldı. Ayrıca Adana, Hatay ve Mersin şu-
belerinden genç-İMO üyeleri katıldı.  

Ankara: Yürüyüşe en büyük desteği veren şubelerden biri İMO Ankara Şubesi oldu. Katılımcıların 
arasında genç-İMO üyelerinin çoğunlukta olması ve enerjileri dikkat çekiciydi. 

Denizli: İMO Denizli Şubesi, günlerce ön-
cesinden hazırlıklarını yaptığı etkinliğe bir 
gurup inşaat mühendisi ve genç-İMO üye-
siyle katılım gösterdi. 

Antalya: İMO Antalya Şubesi’nin yürüyü-
şüne Oda üyelerinin yanı sıra genç-İMO 
Akdeniz Üniversitesi, genç-İMO Süleyman 
Demirel Üniversitesi üyeleri de destek ver-
di.

Eskişehir: İMO Eskişehir Şubesi, yürüyüşü 
duyurmak için bazı etkinlikler düzenledi. 

Kent merkezindeki billboardlara yürüyüş için asılan duyurular, genç inşaat mühendislerinin şehir 
merkezinde ve AVM’lerde dağıttıkları deprem kitapçığı ile 
yerel gazetelere verilen ilanlar etkinliklerden bazılarıydı.

İMO Eskişehir Şubesi, üyeleri ve genç-İMO üyeleriyle yürüyü-
şe büyük destek veren şubelerimiz arasındaydı. 

İstanbul: Yürüyüşe en yoğun katılımla destek veren şube-
lerin başında hiç kuşkusuz İMO İstanbul Şubesi geliyordu. 
İstanbul Şube, yüzlerce üyesiyle Yalova’daki yürüyüşte yerini 
aldı. 

İzmir: Deprem yürüyüşü hazırlıklarının yoğun olduğu şube-
lerden biri de İMO İzmir Şubesiydi. Üyelere ve TMMOB İzmir 
İKK kanalıyla tüm meslek odalarına ulaşarak duyurusu yapı-
lan yürüyüşe Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, üyeler, genç-İMO üyeleri  ve şube çalışanları katıldı. 

Manisa: Manisa Şubesi, İMO üyeleri ve TMMOB İKK üyeleriyle yürüyüşe destek verdi. 

Muğla: İMO Muğla Şubesi, “Anmak için değil,  daha kötüsünü yaşamamak için” yollarda 
olan diğer bir İMO birimiydi. İMO Muğla Şubesi, üyeleri ve genç-İMO üyeleriyle uzun bir 
yolculuğun ardından Yalova’ya ulaştı. 

Sakarya: Yalova’daki yürü-
yüşün ardından İMO Sakarya 
Şubesi, Adapazarı kent merke-
zinde bir anma gerçekleştirdi. 
Yaşamını yitirenler adına saygı 
duruşunda bulunulan anmanın 
ardından İMO tarafından hazır-
lanan “Depremle Mücadele Yara 
Sarmak Değil Önlem Almak” 
başlıklı 2000 broşür dağıtıldı. 


