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İ

Saygıdeğer meslektaşlarımız,

nşaat mühendisleri olarak 2018 yılından bu yana sektörde kötü
giden sürecin bitmesi umutları ile 2020 yılına başladık. Ancak Mart
ayı itibari ile ülkemizi de etkileyen ve bütün dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 virüsü salgını her şeyi alt üst etmeye başladı.
Öncelikle pandemi salgınının yok edilmesi için gece gündüz çalışan,
varlarını yoklarını ortaya koyan sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmeyi
bir borç biliyoruz. Bu uğurda hayatlar kaybedildi, çocuklar anasız
babasız kaldı. Pandemi ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık
çalışanlarımızı, salgında yitirdiğimiz meslektaşlarımızı ve bütün
insanlarımızı rahmetle anıyoruz.
Sektör olarak yükseliş trendi beklerken vakalar ve karantinalar bu
umutlarımızı kırdı. Nihayetinde 2020 yılının bu son günlerinde inşaat
sektörü ağır aksak şekilde devam ediyor ve yeniden hareketlenmek
için çabalıyor. Bugüne kadar yaşamadığımız ve alışık olmadığımız bu
beklenmedik süreç; bütün sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe
de elimizi kolumuzu bağladı.
Bu zorlu süreç; Şube olarak gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz
neredeyse bütün etkinlikleri yapamamamıza neden oldu. Dolayısıyla
bu yıl meslektaşlarımızla bir araya gelebildiğimiz ve özellikle genç
meslektaşlarımızın iş hayatına hazırlanmasına katkı sağlamaya
çalıştığımız eğitimlerimizi gerçekleştiremedik.
Birçok Şube gibi bizler de siz kıymetli meslektaşlarımızla sosyal medya
üzerinden buluşmak için yollar aradık, çalışmalar yaptık. Bu çerçevede
İMO Bursa Şube Youtube kanalımızı ve diğer sosyal medya araçlarımızı
sizlere ulaşmak için açtık ve harekete geçirdik. Bu sosyal medya
araçlarıyla da bir dizi seminerler düzenledik.
Akademisyenlerimizin bizleri kırmayarak gerçekleştirdiği ve zaman
ayırdığı bu seminerlerin siz değerli meslektaşlarımıza faydalı olmasını
diliyoruz. Bu nedenle seminerlerimizin takibi ve yaygınlaştırılması
her açıdan önemli. Sizlerin de katkıları ile daha fazla meslektaşımıza
ulaşacağımıza inanıyoruz ve artan talepler doğrultusunda yeni
etkinliklerin sıralanacağını bildirmek istiyoruz.
Pandemi hiç şüphesiz ki en çok aramıza yeni katılan genç
meslektaşlarımızı etkiledi. Artan üniversite sayısı ve yeni açılan
bölümlerimizle birlikte mezun sayımız çok fazla arttı. Elbette mezun
olarak aramıza katılan yeni mezun meslektaşlarımızı kucaklıyoruz.
Ancak pandemi sebebiyle içinde bulunduğumuz diğer olumsuz
koşulların da eklenmesiyle sektörümüzdeki düşüş sonucu işsiz
meslektaşlarımızın sayısı maalesef artıyor. 2018 yılı sonunda sıfır
işsizlik noktasına geldiğimizi dikkate alacak olursak durum çok daha
iyi algılanacaktır.

Bütün bu şartlara rağmen umudumuzu asla yitirmeyeceğiz ve bu
olağan dışı şartlar altında da mesleğimizi yargılamayacağız. Ülke
kalkınmasında temel mesleklerden birisi olan İnşaat Mühendisliği
önemli bir meslektir ve pandemi şartlarında dahi olsa öneminde hiçbir
azalma olmamıştır. Temennimiz bütün hayatımızı alt üst eden bu
salgının sona ermesi ve devletimizin inşaat sektörünü canlandıracak
destekleri sağlamasıdır.
Yönetim Kurulu olarak bu olumsuz şartlar altında dahi Bursa için
düşünmekten, fikir ve proje üretmekten geri durmadık. En büyük
sorunlarından birisi olan çarpık yapılaşmanın çözümü için kentsel
dönüşüm hem vatandaşın can sağlığı için bir hedef hem de sektör için
bir umut ışığı olacaktır.
Kentimizde mevcut yapı stoğumuzun %55’inin deprem güvenliği
bulunmamaktadır. İzmir Depremi ile yeniden hatırladığımız ve
yüreğimizi dağlayan can kayıplarına neden olan güvensiz yapılarımız
bir an önce tespit edilerek yıkılmalı ve dönüştürülmelidir.
Bir yandan deprem riskine karşı güvenliksiz olan milyonlarca binamız
varken ve diğer yandan yeni-eski yüzlerce işsiz inşaat mühendisi
mevcudiyeti bizleri üzüyor. Ülke olarak bu güvensiz yapılarla işsiz
inşaat mühendislerini buluşturmak zorundayız.
İşte bu buluşmanın adı “Kentsel Dönüşüm” planlamasıdır.
İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar olduğu gibi
meslektaşlarımızın sıkıntılarını ve kentin sorunlarını çözmek için
adımlar atmaya ve öneriler sunmaya yılmadan devam edeceğiz.
Amacımız inşaat mühendisliği mesleğinin hak ettiği değeri görmesi ve
bunun kentin yararına kullanılmasıdır.
Değerli meslektaşlarımız;
Bu sayımızda da Basın-Yayın Komisyonu üyelerimiz meslektaşlarımıza
katkı sağlayacak farklı konuları ve çalışmaları aktarmaya çalıştı.
İlginizi çekebilecek ve bilgilendirecek konuları hazırlamak için
çalışan bütün komisyonlarımıza, yazıları ve röportajları ile destek
veren değerli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine,
akademisyenlerimize, meslektaşlarımıza, interaktif de olsa
etkinliklerimize katılan siz değerli üyelerimize, haberlerimizin
kamuoyuna duyurulmasını sağlayan basın mensuplarımıza
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Sektörümüzdeki ekonomik sıkıntılar sebebiyle son 4 yıldır basılı olarak
hazırladığımız İMO Bursa Şubesi Bülteni bu sayıdan itibaren geçici bir
süre interaktif olarak sizlere ulaşacaktır. Bu konudaki anlayışınız için de
teşekkür ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Saygılarımızla…

{3}

{ DOSYA }

. .
COVID
19 PANDEMISI
.
VE INSAAT
SEKTÖRÜ
.

Y

eni umutlarla girdiğimiz 2020 yılında Çin’in Wuhan
kentinde ortaya çıkan ve daha sonra hızla diğer ülkelere
yayılan Covid-19 salgını nedeniyle dünyamız yüzyılın en
büyük sarsıntısını yaşıyor. Dünya genelinde iki milyona yakın
kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsün yayılması
durdurulamazken, ekonomilerde yaşanan türbülans da devam
ediyor.
Ülke olarak çok eski yıllarda toplu salgınlar yaşamış olsak da
toplum olarak ilk defa karşılaştığımız ve baş etme yollarını
bilmediğimiz bir salgınla karşı karşıya kaldık. Bir anda
kucaklaşmadan, tokalaşmadan, karşılıklı yemek yemekten,
misafirlikten, yüz yüze görüşmeden yani kısaca Sosyal hayattan
kopma noktasına geldik.
Dünyadaki bütün devletler bir yandan bu amansız düşmana karşı
savaş verirken bir yandan da bozulmaya yüz tutan ekonomilerini
tamir etmeye çalışıyorlar. Dünya ölçeğinde ve Ülkemizde bütün
sektör salgından olumsuz etkilendi ve etkilenmeye de devam
ediyor. 2016 yılından itibaren yaşanan finansal şoklardan etkilenen
ekonomiler salgının da etkisi ile zor günlerden geçiyor.
Bu süreçte hükümetler geniş destek paketleri, merkez bankaları
da olağanüstü parasal genişleme politikaları uygulamasına
rağmen, dünya ekonomisinde yüzde 10’a yakın bir küçülme oldu.
3.3 milyar kişi olan küresel istihdamda ise en az 50 milyon kişinin
işini kaybedeceği ve gelir kayıplarının 860 milyar dolar ile 3.4
trilyon dolar arasında değişebileceği ifade ediliyor.
Bu etkileşim inşaat sektörü açısından daha da vahim bir tablo
oluşturdu. Ülkemizde inşaat sektörünün bileşenleri; kısıtlı sermaye
ile iş yapma alışkanlıkları sebebiyle ve arz talep dengesinin
de bozulmasıyla daha fazla etkilendi. Ulaşım aksadı. Sektörün
çalışanları işe gidip gelmekte büyük zorluklar yaşadı. Büyük sağlık
sorunları oluştu. Kısaca ekonomik olarak 2018 sonundan itibaren
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gerilemeye başlayan sektöre bir darbe de salgın vurmuş
oldu. Son iki senelik süreçte gerçekleşen ülke ekonomisi
stratejisinde ki çalkantılar, faizlerdeki istikrarsızlık, yönetmelik
değişiklikleri, diğer sektörlerdeki düşüşten dolayı vatandaşın
alım gücünün zayıflaması ve birde üzerine COVİT-19 salgını
derken sektör durma noktasına geldi.
Oysa inşaat sektörü tamamen yerli ve millidir; ülkemiz
ekonomisinin lokomotif sektörüdür. Ancak zor günlerden
geçen sektörün şu dönemde normale dönmesi pekte
mümkün görünmüyor. Birçok şantiyede işler yavaşlamış
ve birçok firma ya dönüşümlü ya da uzaktan çalışma ile
işlerini tamamlamaya çalışıyor. Sektördeki bu yavaşlamaya
ve daralmaya bağlı olarak birçok meslektaşımız iş bulamıyor.
Birçok meslektaşımız da çalıştıkları firmaların mali
durumunun bozulmasından dolayı işsiz kalmış durumda.
İşte ülkemizde inşaat sektörünün bu şekilde yavaşlaması
kalkınmanın bir sonraki adımlarını değerlendirme fırsatı verdi.
İnşaat sektörünün ve diğer sektörlerin yeniden harekete
geçebilmesi için Merkezi Yönetimlerimiz tarafından merkez
bankası ve diğer bankalar kanalıyla yatırımları teşvik etmesi
gerekiyor. Unutulmamalıdır ki 250 ye yakın yan sektörle
etkileşim halinde olan inşaat sektörü mutlak surette yeniden
canlandırılmalıdır. İnşaat sektörünün tekrar harekete
geçmesi demek; yavaşlayan projelerin tekrar hızlanması, tüm
sektörlerdeki mali yapıların güçlenmesi, istihdamın ve vergi
gelirlerinin artması demektir. Zira inşaat sektörü ülkemiz
açısından gizli istihdam giderici bir sektör olarak biliniyor.
Bu canlanma umutlarımızın da yeniden yeşermesi
demektir. Özellikle yeni mezun olup aramıza katılan genç
inşaat mühendisi meslektaşlarımızın mesleklerini icra
edebileceklerini düşünmek bile heyecan verici bizler için.
Salgından sonra belki hiç bir şey eskisi gibi olamayacak. Belki
farklı bir çalışma olan ve temelleri Almanya’da atılan Endüstri
4.0’ın uygulanacağı ortamlarda çalışmak zorunda kalacağız.
Belki de dijital dönüşümler yaşayacağız.
Ama hiçbir durumda umutlarımızı yitirmeyeceğiz. Yeniliklere
adapte olarak ülkemizin kalkınmasına katkı koymaya
kaldığımız yerden devam edeceğiz.
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YAPI İŞLERİNDE PANDEMİ
İLE MÜCADELE
Furkan YILDIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdür Yardımcısı

“Yapı İşlerinde
Pandemi Yönetimi”
ile pandeminin
şantiyelerde
yayılmasını
önlemeye
odaklanmıştır.
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Dünyada ilk olarak 1 Aralık 2019
tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Hubei eyaletinin başkenti olan Vuhan’da
görülen Yeni Tip Koronavirüs salgını
kısa sürede bütün dünyaya yayılarak
küresel çapta bir salgına dönüşmüştür.
“Dünya Sağlık Örgütü” tarafından 11
Mart 2020’de “pandemi” olarak ilan
edilen Yeni Tip Koronavirüsün yayılımının
önlenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası
kuruluşlarca bir kısım tedbirlerin
uygulanmasına başlanmıştır.
Türkiye, Covid-19 ile ilgili olarak dünyada
en erken önlem alan ülkelerden birisidir.
Bu bağlamda Türkiye’de:
* Kaynağa yönelik (kaynağın bulunması,
hastalığın bildirilmesi, kesin tanı,
hastaların tedavisi, izolasyon, taşıyıcı
araması, şüphelilerin sürveyansı, sağlık
eğitimi)
* Bulaşma yoluna yönelik (Çevre
koşullarının düzeltilmesi, yiyecek ve
içecek maddelerinin denetimi, sağlık
eğitimi, kişisel temizlik ve koruyucu
ekipman kullanımı, nüfus hareketlerini
kısıtlamak)
* Sağlam kişiye yönelik (karantina,
gözlem) önlemler alınmıştır ve alınmaya
devam etmektedir.
Türkiye’de indeks vaka 11.03.2020
tarihinde tespit edilmiştir. Bu tarihten
sonra aşamalı olarak virüsün toplumda

yayılmasını engellemek ve azaltmak için
ülke çapında yerel tedbirler alınmaya
başlanmıştır. Bu tedbirler toplumsal
katmanlarda hayatın normal akışını
sınırlasa da ekonomik ve sosyal haklara
zarar vermeden yürütülmüştür.1
Bu bağlamda 11 Mart 2020 tarihinden
itibaren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı da görev ve yetki alanı
çerçevesinde derhal tüm imkânlarını
seferber etmiştir. Konunun hassasiyetine
ilişkin işyerlerinde uyulması gereken
hususlara yönelik çalışmalar yürütmüş;
Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili
resmi kurum ve kuruluşlarla birlikte,
sektör temsilcileri, STK’lar ile işbirliği
yaparak, komisyonlar, teknik çalışma
grupları kurarak birçok çalışma yapmış,
konuyla ilgili dokümanlar, kılavuzlar ve
afişler hazırlayarak taraflara direkt ve
temsilciler aracılığıyla ulaştırmıştır.
16 Ocak 2019 tarihinde Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren
Sendikası (İNTES) arasında imzalanmış
olan `İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve
Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü’
ile Bakanlığımız 2019 yılında “Yüksekte
Güvenli Çalış” vurgusu yaparak ölümlü
kazaları önlemeye odaklanırken 2020
yılında ise “Yapı İşlerinde Pandemi
Yönetimi” ile pandeminin şantiyelerde
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yayılmasını önlemeye odaklanmıştır.
İnşaat sektörüne yönelik olarak Yeni
Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının
işyerlerinde oluşturacağı riski önlemek
ve yapı işyerlerindeki çalışmaların doğru
şekilde yönlendirilmesi ve salgına
karşı alınacak tedbirlerin neler olması
gerektiğini hızlı bir şekilde tüm işveren ve
çalışanlara iletmek amacıyla İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından
videolar, kontrol listeleri, bilgi kartları
ve broşürler başta olmak üzere çeşitli
dokümanlar hazırlanmıştır.
Dokümanlara erişim ve teknik bilgiler için
http://www.guvenliinsaat.gov.tr/haber16.
html veya https://www.isgintes.org/
sayfası ziyaret edilebilmektedir.
Aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı ile İNTES işbirliğinde sahadan
uzmanların da katılımıyla teknik bir
çalışma grubu oluşturulmuştur. İNTES
temsilcileriyle irtibat halinde sektörden
ve sahadan gelen geri bildirimler de
değerlendirilerek salgının etkilerinden
işverenleri ve çalışanları azami düzeyde
koruyacak şekilde bu sürecin atlatılmasına
yönelik periyodik toplantılar ve ortak
çalışmalar yapılmıştır.
Sektörden, sahadan uzmanların da
katılımıyla oluşturulan bu teknik çalışma
grubu tarafından yürütülen faaliyetler

sonucunda ayrıca aşağıda belirtilen
konularda teknik ve bilgilendirici
rehberlerin hazırlanması ve yayımlanması
sağlanmıştır:
* Yeni Tip Koronavirüsten korunma da
dahil olmak üzere yapı işlerinde sağlıklı
ve güvenli çalışma yöntemlerine ilişkin
oluşturulan “Şantiye Eğitim Programları”,
* Yapı işyerlerinde yeni tip koronavirüsün
getirdiği riskler de göz önünde
bulundurularak alınması gereken İSG
tedbirlerinin yer aldığı “Kontrol Listesi”,
* Yapı sektörü özelinde ve yeni tip
koronavirüse ilişkin “Sıkça Sorulan Sorular”
ve merak edilenlere dair cevapların yer
aldığı doküman,
* Yapı işyerlerinde yeni tip koronavirüs
riskine karşı “Maske Kullanımına İlişkin
Rehber”,
* İnşaatlarda kullanılan “İş Elbiseleri ve
Kişisel Koruyucu Donanımların Yeni Tip
Koronavirüse Karşı Temizlenmesi ve
Muhafazası”na yönelik çalışma dokümanı,
Diğer dokümanlara erişim ve teknik
bilgiler için http://www.guvenliinsaat.gov.
tr veya https://www.isgintes.org/ sayfası
ziyaret edilebilmektedir.
Kaynakça:
1. Pandemi Değerlendirme Raporu,
Türkiye Bilimler Akademisi
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE
EĞİTİM KALİTESİ NASIL
YAKALANIR?
Canan POLAT
İnşaat Mühendisi - İMO Bursa Şube
Yönetim Kurulu Üyesi

Saha çalışmaları
gibi uygulamaya
yönelik etkinlikler
eğitim sistemine
zorunlu olarak
dahil edilmesi,
eğitim kalitesinin
arttırılmasına katkı
sağlayacaktır.
Bu noktada bu
tür aktivitelere
katılımın öğrenciye
bir puanlama
sistemiyle
sunularak, mezun
olana kadar
belli bir puan
seviyesine ulaşma
şartı konulabilir.
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İnşaat mühendisliği medeniyetin
başlangıcından beri çalışma alanları
dolayısıyla insan yaşamıyla hep iç içe
olup hayatın en önemli merkezlerinden
biri olmuştur. İnşaat mühendisleri
projelendirilmesinden yapımına kadar
sorumlu olduğu her türlü bina, köprü,
baraj, su şebekesi, tünel, demiryolu vb.
yapıları üstelenerek toplum karşısında
da sorumluluk üstlenmektedir. Ayrıca
inşaat sektörünün öncü sektör olması
nedeniyle ülke ekonomisinde önemli
bir etkileri bulunmaktadır. Ülkemizde
lisans eğitimiyle 4 yılda bu yetkiyi alan
inşaat mühendislerinin eğitiminin
içeriği ve yeterlilik durumu almış olduğu
sorumluluklar doğrultusunda çok önemli
bir yer tutmaktadır. Bu noktada inşaat
mühendisliğinde eğitim kalitesinin
arttırılmasında birçok etken üzerinde
durmak mümkündür.
İnşaat mühendisliği eğitiminde,
lisans eğitiminin başladığı ilk günden
mezun olunacak zamana kadar
geçen her dönem sistematik bir
şekilde hazırlanmalıdır. Böylece
mühendislik bilinci ve profesyonel
hayata yön verme süreci daha sağlam
temeller üzerine oturtulmuş olacaktır.
Bu noktada temel eğitim kadar
öğrencilerin yetenekli oldukları ve ilgi

duydukları alanlara yönelik çalışmalarını
sağlamak amacıyla ders planları
oluşturularak, kariyer hayatlarına yön
verme aşamasında yardımcı olacak,
mezun olan mühendislere sektöre
hazırlık aşamasında pozitif bir fayda
sağlayacaktır. Özellikle saha çalışmaları
gibi uygulamaya yönelik etkinlikler
eğitim sistemine zorunlu olarak dahil
edilmesi, eğitim kalitesinin arttırılmasına
katkı sağlayacaktır. Bu noktada bu tür
aktivitelere katılımın öğrenciye bir
puanlama sistemiyle sunularak, mezun
olana kadar belli bir puan seviyesine
ulaşma şartı konulabilir. Böylece
mühendis adayları ilgi alanlarına
yönelme fırsatı bulabilecek, mezun
olana kadar birçok saha çalışmasına
katılmaya fırsat bulmuş olacaktır. Tüm
bunların yanında eğitim alınan okulun
eğitim verdiği öğrenci sayısı, fiziksel
şartları da eğitim kalitesini önemli
ölçüde etkilemektedir. Öğrenci sayısının
fakültelerin fiziki şartlarına göre fazla
olması laboratuvar çalışmalarının ve
saha uygulamaların yapımında ciddi
zorluklar çıkarmakta, eğitime istenilen
düzeyde destek sağlanmasına olumsuz
bir etki yapmaktadır.
Eğitimi destekleyen, teorik eğitimin
ilk olarak deneyimlendiği, profesyonel
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hayatla tanışılan yer olan stajların
yapılma şekli, içeriği de çok önemlidir.
Stajların sadece birer mezun olma şartı
olarak görülmeyip, mezuniyet sonrası
kariyer hayatı için önemi belirtilmeli ve
bu aşamada denetleme sistemi çok iyi
olmalıdır.
İnşaat mühendisliği teknik bir alan
olmakla birlikte, çalışma alanları
insanlığın ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik olduğu için, mühendis sürekli
sosyal bir iletişim içinde bulunmaktadır.
Bu durumda teknik ve uygulama
bilgisine sahip olması tek başına
yeterli olmayıp, bunlara ek olarak
mühendislik eğitiminin kalitesi için
iletişim becerililerinin de yeterli olmasına
yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Eğitim
sürecinde takım çalışmalarının yapılması
da bu süreci desteklemektedir. İletişim
becerilerinin desteklenmesi aşaması
meslek etiğinin eğitim sürecine dahil
edilmesiyle desteklenmelidir. Böylece
toplum sağlığının olumlu yönde
etkilenmesine büyük katkı sağlanmış
olacaktır.
İnşaat mühendisliği mesleğinin, dünya
çapında sürekli gelişen bir meslek
olduğunu göz ününde bulundurursak,

mühendisin dünyadaki gelişmeleri
takip edebilmesi için yabancı dil
bilgisini yeterli bir düzeye taşıması
gerekmektedir. Eğitim sırasında temel
ve mesleki dil bilgilerinin de ders
planlarına eklenmesi, tercih edenler için
ikinci bir yabancı dil öğrenmenin yolu
açılmalıdır. Gerek özel sektörde gerekse
de akademik olarak kariyer hayatlarına
yön verenler için eğitim sırasında yabancı
dil seviyesini yeterli bir noktaya taşımak,
mesleğin kalitesini arttırmada olumlu bir
etki yaratacaktır.
İnşaat mühendisliği mesleğinin
toplumla iç içe bir meslek olduğu
düşünüldüğünde eğitim kalitesinin
arttırılmasına yeterli önemi vermek
gerekmektedir. Mühendisliğin hızla
gelişen bir yapıya sahip olması nedeniyle
hem sektörden hem akademik alandan
yetkili kişiler tarafından bu konu düzenli
olarak irdelenmelidir. Mühendislik
eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik
çalışmalar, mesleki etik kurallarına sadık,
sağlıklı toplum yapısına destek olan,
sürekli öğrenmeye açık, iletişim becerileri
gelişmiş mühendisler yetiştirilmesine
büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.
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YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK
ORTAMDA BELİRLENMESİ İLE BİRLİKTE
YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Cevat ŞAHİN
İnşaat Mühendisi - İMO Bursa Şube
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Giderlerin sabit
olup elektronik
dağıtımdan gelen
işin başlayıp
başlamaması
tamamen şansa
bağlı olması
dağıtımdaki
adalet kavramını
ortadan
kaldırmaktadır.
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İnsanların güvenilir ve sağlıklı yapılarda,
sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı en
temel insan haklarındandır. Bunu
sağlamakta devletin en başta gelen
görevidir. Bu amaçla devletler çok eski
tarihlerden bu yana çeşitli kurallar ve
yaptırımlar uygulamışlardır.
Tarihteki ilk örneklerden biri M.Ö 18’inci
yüzyıla uzanan Hammurabi Kanunlarıdır.
Tamamen kısasa kısas esasına dayanan
bu ilk uygulamalara eski Yunan ve Roma
dönemlerinde de rastlanmaktadır.
Teknolojinin ve devlet sisteminin
gelişimine paralel olarak, zaman içinde
kısasa kısas anlayışı terk edilerek hukuk
temelli bir sisteme geçilmiştir.
Ülkemizde bugün yürürlükteki ilk
Yapı Denetim Sistemi’nin temeli de 17
Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999
Düzce depremleri sonrasında, 10 Nisan
2000 tarihli 595 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ile atılmıştır. Bu KHK’da
mali sorumluluk sigortası, Yapı Denetim
Kuruluşlarında görev alacak mühendis
ve mimarlardan uzmanlık aranması gibi
çok önemli hedefler vardı. Ancak çeşitli
siyasi ve mesleki çekişmeler neticesinde
yargıya taşınarak 595 sayılı KHK
yürürlükten kaldırıldı. Yerine bugün hala
yürürlükte olan 29 Haziran 2001 tarihli
4708 sayılı Kanun getirildi.
4708 sayılı Kanun daha sonra 11.05.2018
tarih ve 7143 sayılı Resmi Gazete’de
yapılan değişiklik ile de bugünkü halini
aldı. Yapılan bu değişiklik ile yıllardır her
platformda dillendirilen, talep edilen
mal sahibi ile Yapı Denetim Kuruluşu
arasındaki doğrudan irtibatı ortadan
kaldıran ve denetim hizmeti verecek
Yapı Denetim Şirketinin elektronik
ortamda belirlenmesine dayanan sistem
yasalaştı.
Yapılan değişiklik Yapı Denetim
Sisteminin geleceği için son derece
önemli bir gelişme olmuştur. Ancak bazı
sorunları da beraberinde getirmiştir.
Aşağıda dile getirmeye çalıştığımız
sistemin sürdürülebilirliği üzerinde
önemli etkiler yaratabilecek problemler

ve çözüm önerileri şu şekilde
sıralanabilir:
Elektronik dağıtımın işleyişinden
kaynaklı eksiklikler:
Mevcut sistem belirli bir algoritma
kullanarak, işleri sözleşme bedellerine
ve yapı gruplarına göre puanlama
yapmak suretiyle, yapı denetim
kuruluşları arasında adaletli dağıtmaya
çalışmaktadır.
Ancak yapı denetim firmalarının
işlerliğini sürdürebilmeleri için en
önemli parametrelerden biri olan zaman
faktörünün sistemde yeterince dikkate
alınmadığı anlaşılmaktadır. Daha
net anlaşılması adına yapı denetim
kuruluşlarının tek gelir kaynağı olan
hizmet bedeli, inşaat faaliyeti ile ortaya
çıkmaktadır.
Yapım işi ise tamamen mal sahibinin
isteğine bağlıdır, ister devam eder,
ister durur, isterse hiç başlamaz.
Fakat temel gider kalemlerinden
olan personel masrafları sabit ve
düzenli bir şekilde firma tarafından
ödenmektedir. Dolayısıyla giderlerin
sabit olup elektronik dağıtımdan gelen
işin başlayıp başlamaması tamamen
şansa bağlı olması dağıtımdaki adalet
kavramını ortadan kaldırmaktadır.
Diğer taraftan %10 seviyede fesih
olunan ve devir alınan işlerde, devir
alan kuruluşa proje inceleme bedeli adı
altında hiç bir bedel ödenmemekte,
Buna rağmen projelerden sorumlu
tutulmaktadır.
Ayrıca işi devir alan firma; kanunda
bekleme süresi en az 6 ay olarak
belirtilmiş olmasına rağmen pratikte
ruhsat süreci de işin içine girdiğinde
bekleme süresi ortalama 8 ayı
bulmaktadır. Bu zaman diliminde
kuruluşun işi başlamasa bile kanun
gereği üzerinde tutmak zorundadır.
Bu durum da sistemin sürdürebilirliğinin
önünde ciddi bir engel teşkil etmekte
olup ilerleyen süreç içerisinde yapı
denetim kuruluşlarının zarar ederek
faaliyetlerini yapamaz hale gelmesine,
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ruhsat ve yapım sürecinin sekteye
uğramasına ve yeni mağduriyetlerin
oluşmasına sebebiyet verecektir.
Elektronik dağıtımdan kaynaklanan
sorunları en aza indirmek adına
yapılabilecek en etkili müdahale, Yapı
Denetim Kuruluşunun gelir kalemini
de gider kalemi gibi zamana bağlı
hale getirmektir. Bunu sağlamak
için de Yapı Denetim Kuruluşuna iş
atanıp ruhsat alındıktan sonra devam
etsin veya etmesin “iş” o kuruluşun
üzerinde durduğu süre boyunca
gerçekçi bir hesaplama ile belirlenecek
rakam üzerinden aylık olarak ödeme
yapılmalıdır. Yani yapı denetim hizmet
bedelinin ödenmesi seviyeye göre değil
de aylık olarak yapılmalıdır. Bu şekilde
gerek süre ile ilgili gerek işin başlayıp
başlamaması ile ilgili sorunlar ortadan
kalkacak, daha dinamik sürdürülebilir ve
adaletli bir sistem ortaya çıkacaktır.
Bir ilde kurulacak Yapı Denetim
kuruluşlarının sayısının
belirlenmesindeki eksiklikler:
Yürürlükteki duruma göre bir ilde
görev yapacak kuruluş sayısını
belirlenmesine esas kabul edilen
“aktif denetlenen alanın” hesabında
hassas davranılmaması, kotanın yanlış
hesaplanmasına neden olmaktadır. Bu
durum bir ilde görev alacak firmaların
sayısının gereğinde fazla olmasına
ve görevlerini yapmalarına ciddi bir
engel teşkil etmekle birlikte, sistemin
uzun vadedeki başarısını akamete
uğratacaktır.
Aktif denetlenen alan hesabına, ruhsat
almış fakat iş bitirme almamış tüm işler
girmekte olup, bu durum son derece
yanıltıcıdır. Örnek vermek gerekirse
ruhsat almış olanlar, ruhsat alıp 5 yıl
içinde bitirilememiş olanlar, herhangi
bir seviyede fesih edilmiş ve İmar
barışından yararlanmış olanların hepsi
aktif denetlenen alana girmektedir.
Bir diğer göz ardı edilen konu, Yapı
Denetim Sisteminin dinamik yapısıdır.
Bir firma üzerindeki inşaatların seviyeleri
ilerledikçe, biten kısma ait inşaat alanı
firma üzerinden minha edilmektedir.
Dolayısıyla bir kuruluş 360.000
metrekare olan üst sınırının çok üstünde
denetim alanı üstlenebilmektedir.
Hal böyle iken kuruluş sayısının
hesabında kullanılan ‘’(aktif denetlenen

alan/360000) * 1.1’’ yönteminin gerçekçi
sonuç vermesi beklenemez.
Bir ilde görev yapacak kuruluşların sayısı
belirlenirken, o ildeki Yapı Denetim
Kuruluşlarının doluluk oranları dikkate
alınarak geliştirilecek bir yöntem,
daha doğru sonuç verecektir. Kotanın
doğru ayarlanamaması sistemin
sürdürülebilirliğini ortadan kaldıracaktır.
Yapı Denetim Kuruluşlarında çalışan
denetçi mühendis ve mimarların
durumu:
Yapı Denetim Kuruluşları yapı
üretim sürecindeki en yetkili
denetim mekanizması olmasına
rağmen, görev alan mühendis ve
mimarların yetkinlikleri yeterli ölçüde
denetlenmemektedir.
Değişen ve gelişen bir dünyayı takip
etmenin yolunun bilgilerimizi sürekli
güncellemekten geçtiği çok açıktır.
Yürürlükteki Yapı Denetim Kanunundaki
denetçi mühendis ve mimarlardan
istenen şartlara göz attığımızda,
mesleki açıdan sadece 5 yıllık tecrübe
aranmaktadır. Mesleki yeterlilik ve
bilgilerin sürekli güncellenmesi ile ilgili
bir zorunluluk bulunmamaktadır. Oysaki
denetçiler, yapı denetim sisteminin
işleyişi çerçevesinde gerek tecrübeleri
ile gerekse bilgi birikimi ile üst seviyede
olmalı.
Denetçi mimar ve mühendislerin
kalitelerini arttırmanın yolu sürekli
gelişimi ve öğrenmeyi mecburi kılacak
düzenlemeleri hayata geçirmektir.
Unutulmamalıdır ki yapı kalitesini
arttırmanın yolu mühendis ve
mimarların kalitesini arttırmaktan geçer.
Hasar gören yapıların mali sorumluluğu
üzerindeki belirsizlik:
10 Nisan 2000 tarihli 595 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile yürürlüğe
giren, Yapı Denetimi Hakkındaki
Kanunda mali sorumluluk sigortası
olmasına rağmen, çeşitli baskılar
neticesinde yerine gelen, 6 Haziran
2001 tarihli 4708 sayılı Kanunda mali
sorumluluk konusu açık bırakılmıştır.
Bugün gelinen noktada hala mali
sorumluluğun kimde olduğu ve hasar
gören yapıların maliyetinin nasıl
karşılanacağı konusu belirsizliğini
korumaktadır. Bu durumun çözümü
sistemin sağlam bir zemine oturması
açısından önem taşımaktadır.

Yapı Denetim Firmaları tarafından
denetlenmiş ancak Yapı Kayıt Belgesi
almak zorunda kalan yapıların durumu:
18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı
Torba Yasa’nın 16. geçici maddesi
ile halk arasında İmar Barışı diye
bilinen düzenleme yürürlüğe girdi. Bu
kanun bugüne kadar çıkartılan imar
aflarının en kapsamlısı olma özelliğini
taşımaktadır.
Burada kanunun yanlışlığından ziyade
asıl değinmek istenilen konu, Yapı
Denetim Sistemine dâhil yapıların bu
kanundan yararlandırılıp affedilmesi
ile yapı denetim kuruluşlarının
cezalandırılması arasındaki çelişki.
İmar Barışına başvuru yapan yapı
denetimli yapıların ekseriyetinde
taşıyıcı sisteminde ciddi bir problemleri
olmamakla birlikte, ortak alanları daire,
ofis veya işyeri olarak değerlendirmek
adına yapılan başvurulardır.
Pratikte bir yapı denetim kuruluşunun
bu türden değişiklikleri tespit etmesi
son derece zordur. Yapı denetim
kuruluşu bu durumu tespit ettiğinde
iş işten geçmekte ve işi fesih etmek
istediğinde uygunsuzluktan dolayı
işlem yapamamakta; çünkü Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından sorumlu
tutulmaktadır.
Süreci özetlemek gerekirse, yapı kayıt
belgesi ile Devlet sorumluluktan
kurtulmakta, ilgili idaresi sorumluluktan
kurtulmakta, mal sahibi sorumluluktan
kurtulmakta, müteahhit sorumluluktan
kurtulmakta, şantiye şefi sorumluluktan
kurtulmakta, proje müellifi
sorumluluktan kurtulmakta tek suçlu
Yapı Denetim Kuruluşu kalmaktadır. Bu
denklemin bir yerinde bir yanlışlık yok
mu?
İmar Barışı’nın savunulacak bir yanı
olmamakla birlikte, bu yönde bir karar
alındığına göre, bu kanunun Yapı
Denetim Kuruluşlarını da kapsaması ve
milat olarak kabul edilmesi bu noktadan
sonra atılacak en doğru adımdır.
Sonuç olarak, Yapı Denetim Kuruluşlarının
elektronik ortamda belirlenmesine
dayanan yeni yapı denetim sistemi,
etkin bir denetimin olmazsa olmazıdır.
Buradan geriye dönüş bir çözüm değildir.
Yukarıda değinilen konular sistemin
sürdürülebilirliğini sağlamak adına yapılan
tespitlerdir.
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{ İMO BURSA’DAN HABERLER }

İMO BURSA ŞUBE, SEL’İN YAŞANDIĞI KESTEL DUDAKLI
MAHALLESİNDE TEKNİK İNCELEMELERDE BULUNDU
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, Sel bölgesi olan Kestel İlçesi Dudaklı ve
Narlıdere mahallesinde yapılan teknik incelemenin ardından basın açıklaması yaptı.

Akış halinde olan suyu, su tutucu yapılar
ile içme ve kullanma, tarım ve sanayi
alanlarında kullanılmak üzere depolayan
veya taşkın kontrol tesisleri ile suyun akışını
kontrol altına alarak meskun mahallerde
ve tarım arazilerinde oluşabilecek zararı en
aza indirmek biz inşaat mühendislerinin en
temel görevlerindendir. Sahip ve bir o kadar
da muhtaç olduğumuz en önemli doğal
kaynağımız olan SU, medeniyetin en temel
göstergesi iken kontrol altına alınmadığı
durumlarda taşkınlara neden olarak can ve
mal kayıplarına yol açabilmektedir.
“BÖLGENİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
TAŞKININ ETKİ ALANINI VE HASAR DÜZEYİNİ
ETKİLER”
Taşkınları bir akarsuyun çeşitli nedenler ile
yatağından taşarak çevresindeki yerleşim
yerlerine, arazilere ve canlılara zarar
vermesi olarak tanımlayabiliriz. Bölgenin
yağış havzasındaki yeri, iklim koşulları,
yerleşim yerine uzaklığı, bitki örtüsü, yağışın
şekli, yağışın şiddeti ve yağışın süresi gibi
etkenlere bağlı olarak taşkının hasar düzeyi
değişmektedir. Bölge jeolojisi açısından
zeminin geçirimliliği ve suya doygunluğu
yağışın kısa sürede akışa geçmesine neden
olmakta, bölgenin topoğrafyası da taşkının
akış hızı dolayısıyla taşkının etki alanını ve
hasar düzeyini olumsuz olarak etkilemektedir.
Yağış havzasının bölgesel özelliklerinin dışında
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fiziksel ve yapısal etkenler ile de taşkının
etki alanı ve hasar düzeyi değişebilmektedir.
Akarsu yatağında plansız yapılaşma sonucu
kesitinin daraltılması, taşkın sahasının imara
açılarak yapılaşmaya izin verilmesi, yetersiz
kapasite ile inşa edilen sanat yapıları (köprü,
menfez vb.), akarsuyun membaında yer
alan rüsubatın mansaba taşınması, dere
yataklarından malzeme alınarak akarsu
rejiminin değiştirilmesi ve yeterli kapasitede
mansap şartlarının sağlanmaması en önemli
nedenlerdendir.
“SEL BÖLGESİNDE TEKNİK İNCELEMELER
YAPILDI”
Bursa ili Kestel ilçemizde 21.06.2020 tarihinde
aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel
felaketinin verdiği hasarı gözlemlemek amacı
için İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
olarak 22.06.2020 tarihi saat 10:30’ da bölgede
incelemelerde bulunuldu. Sel felaketinin
yaşandığı Kestel İlçesinin Dudaklı, Narlıdere
(Dereköy) köylerimiz 1500 lü yıllarda kurulan
ve günümüze kadar yaşamını sürdüren eski
Osmanlı köyleridir. Bölgenin tarihi ve yerleşimi
incelendiğinde 500 yıldır bu köylerin varlığı
dikkate alındığında dere yatağı üzerine
kurulmuş köylerin olmadığı sonucuna
ulaşılabilir.
Susurluk havzasında yer alan Kestel Dudaklı
Mahallesinde yapılan incelemelerimiz ve
yetkililer ile yapılan görüşmeler neticesinde

havzaya düşen ortalama yağış miktarının
çok üstünde, şiddetli ve uzun süreli yağış
meydana geldiği, havzada meydana gelen
taşkın kayıtları incelendiğinde ise bölge
geçmişinde benzer durumun yaşanmadığı
görülmektedir. Dudaklı mahallesinde’nde
sel felaketinin bölgenin iklim koşullarının
değişimi sonucundaki yağışın şiddeti, yağışın
süresi, bölgenin jeolojik ve topografik yapısı
nedeni ile gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
Bölgenin üst kotlarında, Tarihi Çınar mevkiinde
vatandaşlar tarafından sulama amacı ile
oluşturulan kontrolsüz yapıların aşırı yağış
sonucu yıkılmasının da Dudaklı Mahallesi sel
felaketine etkisi olduğu düşünülmektedir.
Bölgede yapılan incelemelerde sel felaketinin
hasar verdiği tarım arazileri, yaşam alanları,
yapılar ve aldığı canlar suyun gücünü ve
suyu yönetemediğiniz zaman nelere yol
açabileceğini görülmektedir.
Bu nedenlerle;
1) Bilimsel olarak Havza Hidrolojisi çalışmaları
ile bölgenin bilgisayar modellemeleri yapılarak
gelecekte olabilecek taşkınlar öngörülmeli,
buna göre gerekli önlemler alınmalıdır.
2) Buna bağlı olarak dağların yamaçlarına
kurulmuş mahallelerimizde; mahalle
içinden geçen dere yatakları olmasa bile
mahalle havzalarından gelebilecek suların
yerleşik alanları ve arazilere zarar vermeden
akıp gitmesini sağlayacak gerekli fizibilite
çalışmaları yapılmalıdır.
3) Fizibilite çalışmalarının arkasından
bölgede yaşanabilecek olası sel felaketlerine
karşı taşkın koruma yapıları ile tahliye
kanalları imalatları yapılarak suyun tahliyesi
sağlanmalıdır.
4) Yağmur suyu alt yapısı yapılmış
mahallelerimizin kollektörlerinin bakımı
yapılmalı ve sürekli temiz tutulmalıdır.
5) Konrolsüz doğa tahribatı kesinlikle
önlenmelidir.
6) Dere yataklarına piknik amaçlı bile olsa
herhangi bir kulübe, baraka veya ev kesinlikle
yapılmamalıdır.

{ İMO BURSA’DAN HABERLER }

BAŞKAN ALBAYRAK: “ATATÜRK SPOR SALONU KENTİN KORUNMASI
GEREKEN BİR DEĞERİ”
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş’ın “Atatürk Spor Salonu salon yıkılacak, yerine yeni salon yapılacak. O salonu
uluslararası kritere göre yapacağız” açıklamasına destek verdi.
İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak,
Atatürk Kapalı Spor Salonu ile ilgili şu
açıklamayı yaptı:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş’ın bugün bir haber sitesinde özel haber
olarak yer alan “Spor salonu yıkılacak evet 50
yıllık ama çürük raporu var. Ben demiyorum
mühendisler diyor. Evet yıkacağım. Altına
otopark yapıp modern bir salon yapacağım.
Adını da törenle Atatürk Spor Salonu
koyacağım. Bundan da şeref, onur duyacağım.
O salon yıkılacak, yerine yeni salon yapılacak.
Federasyon kararları var. O salonu uluslararası
kritere göre yapacağız.” açıklaması kentimiz
için doğru bir karardır.
Atatürk Kapalı Spor Salonu kentimiz için bir
değerdir. Gerek yeri, fiziki konumu ve ulaşım
ağına yakınlığı ile işletilebilmesi kolay olan;
ayrıca gençlerimizin yaya dahi ulaşabildikleri
önemli bir noktadadır.
Bizim amacımız kentimizin daha fazla değerini
kaybetmemesi. Daha önce de açıkladığımız
gibi Bursa’da 3 tane kapalı spor salonu mevcut.

Kentimizde çok önemli müsabakalara,
etkinliklere ev sahipliği yapmış spor
salonumuzun kente yeniden kazandırılması
gerekli. 3 milyon nüfusu olan Türkiye’nin
4’ncü büyük ilinde spor salonu bir ihtiyaç.

Gençlerimizin spora yönlendirilebilmesi için
de yeterli tesisimizin olması bir gereklilik.
Bu yanıyla bakıldığında Atatürk Kapalı Spor
Salonu Bursa Hafif Raylı Sistem (BHRS)’e ve T1
hattına çok yakın mesafede ulaşım anlamında
problemsiz bir yer. İnsanlar sorun yaşamadan
buraya ulaşabiliyor. 1972 yılından bu yana
kentimize hizmet veriyor. Böyle bir değerin
devam ettirilmesi, Büyükşehir Belediye
Başkanı Aktaş’ın odamızın ve kentlilerin
çağrılarına kulak vermesi bu anlamda değerli.
Atatürk Kapalı Spor Salonu yeni projesiyle
Bursa’nın birçok ihtiyacına cevap veren bir
komplekse dönüşebilir durumda. Bu proje
gerçekleştirilirken Reşat Oyal Kültür Parkı
içerisindeki Açık hava tiyatrosunu da buraya
taşıyarak daha komplike bir tesis haline
dönüştürmek mümkün olabilir. Açık hava
tiyatrosunun yeri de kültürpark içerisine dahil
edilerek değerlendirilebilinir.
İnşaat Mühendisleri Odası olarak da böyle
bir projeye katkı koymak için elimizden gelen
çabayı göstermeye hazırız.
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İMO BURSA ŞUBESİ, 17 AĞUSTOS’U 21’NCİ YIL
DÖNÜMÜNDE ANDI
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, 17
Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden 21 yıl sonra yapı güvenliği anlamında hiçbir şeyin
değişmediğini vurguladı.
İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, 17
Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 21’nci yıl
dönümünü anmak, bu sürede yapı güvenliği
ve depreme hazırlık anlamından
nelerin değişip nelerin değişmediğini
aktarmak için basın toplantısı düzenledi.
Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensuplarının
katıldığı toplantıda Başkan Albayrak şu
değerlendirmelerde bulundu:
“17 Ağustos 1999 Gölcük ve daha sonra
yaşadığımız diğer depremler de ortaya çıkan
her acının yükünü omuzlarımızda, acısını
ise kalbimiz de taşıyoruz. Üzülerek dile
getiriyoruz ki üzerinden 21 yıl geçmesine
rağmen, her an deprem tehlikesi ile karşı
karşıya olan ülkemizde, kısa süreli ve acil
olan bazı önlemlerin bile alınmadığı, para
uğruna var olan risklere yeni risklerin eklendiği
görülmektedir. Dolayısıyla deprem güvenliği
bakımından 1999 yılından daha iyi durumda
değiliz. Bursa’daki deprem tehlikesi altında
bulunan gerek konut nitelikli yapıların,
gerekse kamu yapıları ve endüstri tesislerinin
büyük oranda deprem güvenliklerinin
bulunmadığının altını çizen Albayrak, özellikle
1999 yılından önce üretilmiş olan yapıların
halen varlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.
Bu yapıların 21 yılda yıkılıp yeniden yapılmaları
veya önemlice bir kısmının güçlendirilmiş
olması gerektiğine dikkat çeken Albayrak, İmar
Barışı ile bu yapıların mal sahibinin beyanı esas
alınarak affedildiğini vurguladı.
“Hiçbir mühendislik hizmeti almayan ve bu
kanun kapsamında mühendislik hizmeti
alması talep bile edilmeyen yapılar, herhangi
bir kontrol mekanizması olmaksızın, kuralsızca
sadece mal sahibinin beyanı ile kayıt altına
alınarak yasal statü kazandı” diyen Başkan
Albayrak, “Açıkçası mühendis ve mimarların
yok sayıldığı bir ülke de “güvenli yapı
üretilmesi mümkün değildir. Zira Mühendisin
varlığı, bilgisi, uzmanlığı parayla ölçülemez.
Mühendislik hizmeti almadan kaçak olarak
üretilmiş yapıların süresiz olarak yasal hale
getirilmiş olması, devletin sorumluluğunda
olması gereken “can ve mal güvenliği” bir
kenara atılmıştır” dedi.
“BURSA’NIN HALA DEPREM MASTER PLANI
YOK”
Başkanı Albayrak, Bursa’nın depreme ne kadar
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hazırlıksız olduğunu ise şu sözlerle anlattı:
“Kentimizin henüz bir Deprem Master Planı
yapılamamıştır. Hal böyle olunca da “Parsel
bazında verilen emsal artışları ile dönüşüm
adı altında Yık-Yap anlayışı ile yapılan binalar”,
“Riskli Alan” ve “Riskli Yapı” belirlenmesindeki
adaletsizlik, keyfilik ve hukuksuzluk hak
kayıplarına yol açmıştır. Kentimizde bu
durumda olan ve çözüm bekleyen yüze
yakın proje hukuksal eksiklikleri sebebiyle
yargı engeline takılmış ve hala çözüm
beklemektedir.
Başkan Albayrak, depremin yıkıcı etkisinden
korunmak için yapılması gerekenleri şöyle
sıraladı:
1. 1938 yılından kalma 3458 Sayılı Mühendislik
ve Mimarlık Hakkındaki Yasanın değiştirilmesi
ve meslek alanımızla ilgili olarak bir “Meslek
Yasasının” çıkarılması zorunludur.
2. Afet anı ve sonrasına odaklanmaktan daha
çok afet öncesine odaklanmak gerekiyor. Tüm
ülke toprakları inşaat sektörünün bir arazisi
olarak görülmemeli, bilimsel bilgi ve kent
planlaması kapsamında ve ihtiyaç temelli
yapılar yapılmalıdır.
3. İmar barışı nedeniyle kaçak ve mühendislik
hizmeti almayan veya eksik alan yapılar Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin arşivinde
toplanmış bulunuyor. Öncelikle kaçak olarak
yapılan veya ruhsatlı olup da üzerine yeni
kaçak katlar yapılan yapıların yaşanacak bir
depremde ayakta kalma şansları yoktur. Bu
yapılar öncelikli olarak dönüştürülmeli ve
deprem afetine dayanıklı hale getirilmelidirler.
4. Bir doğa olayı olan depremin doğal afete
dönüşmesini önlemenin yolu, planlamakentleşme, tasarım, uygulama ve yapı denetim
sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden

geçmektedir. Depremle ilgili olarak yapı
denetimine ayrı bir vurgu yapmak gerekir.
Çünkü yapı denetimi güvenli yapıların
üretilmesini sağlayacak ve gelecekte aynı
sorunların ortaya çıkmasını önlemenin
güvencesidir. Mesleki ve ahlaki yetkinliği
dikkate alan ve meslek Odaları tarafından
belgelendirilen Mühendis ve Mimarların “Özne
olduğu” bir Yapı Denetim Sisteminin kurulması
zorunludur. Açıkçası planlama ve tasarım
aşamasından yapının kullanım aşamasına
kadar geçen tüm süreçler, mesleki ve etik
yeterliliğe sahip mühendisler tarafından
yönetilmeli ve denetlenmelidir.
5. Yapı üretim sürecinin önemli bir parçası
olması gereken “Şantiye Şefliği” konusu
çözümün değil, sorunun bir parçası olmuştur.
Farklı meslek disiplinleri ve uzmanlık
alanları dikkate alınmadan şantiye şeflerinin
görevlendirilmesi, bilime ve bilgiye aykırıdır.
Ayrıca bir şantiye şefinin 30.000 metrekareye
kadar 5 inşaatın şantiye şefliğini yapmış olması
da doğru değildir. Şantiye şefliği inşaatın her
aşamasından sorumlu olması gereken önemli
bir mesleki faaliyettir. 5 ayrı işin şantiye şefliğini
bir mühendisin yapma şansı yoktur.
6. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu sorun
olmayı sürdürüyor. İş kazaları ve ölümlü iş
kazaları sıralamasında dünyada ön sıralardayız.
Yapıyı tanımayan fakat işçi sağlığı ve İş
güvenliği uzmanlık belgesine sahip olan
insanların yapı alanında işçi sağlığı ve iş
güvenliği uzmanı olarak çalışmaları kabul
edilemez.
7. Kentimizde ne yazık ki kentsel dönüşümle
ilgili ciddi manada adım atılamadı. Her
platformda defalarca dile getirmemize
rağmen kentimizdeki yapı stokumuzu mercek
altına alarak olası bir depremde Bursa’nın
deprem risklerini ortaya koyacak, yapılacak
kentsel dönüşüm çalışmaları için öncelikli
bölgelerin tespit edilmesini sağlayacak, yapı
stokumuzun durumunu ortaya koyacak
envanter çalışmaları dahi yapılamamıştır.
Bursa’nın dinamiklerini de sürece dahil ederek
Kentsel Dönüşüm Master planı ve Deprem
Master planı hazırlanmalı, mevcut olan
Ulaştırma Master Planı da dikkate alınarak
bütünleşik olarak 1/100 000’lik İl Çevre Düzeni
Planı vakit kaybedilmeden revize edilmelidir.
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İMO BURSA ŞUBE BAŞKANI ALBAYRAK:
“KENTİN NEFES ALINACAK ALANLARA İHTİYACI VAR”
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, Yunuseli Havaalanı ile ilgili
açıklamada bulunarak, bölgenin ve kentin ihtiyacı, nefes alabileceği bir alanın yapılaşmaya kurban
gitmemesi gerektiğini söyleyerek, bölgenin rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesini talep etti.
Yunuseli Havaalanı arazisi, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, ‘Uydu Kent’
olarak değerlendirileceği açıklamasıyla
yeni tartışmalara yol açtı. İMO Bursa Şube
Başkanı Mehmet Albayrak da, göreve gelen
her belediye başkanının bu alanla ilgili farklı
çalışmaları olduğunu ve bu soruna son noktayı
Alinur Aktaş’ın koyabileceğini belirterek,
konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu;
Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması
gereğince 1940’lı yıllarda yapımına başlanan,
gerekli tedbirler alınamadığı için kaçak
yapılaşmayla etrafı çevrilen Yunuseli Havaalanı
birçok kez kent gündemine gelmiştir. 1995
yıllarında Milli Savunma Bakanlığı tarafından
genelge gönderilerek NATO standartlarında
bir hava alanı yapılması istenen ve sonuç
alınamayan havaalanının, Ulaştırma Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından
Yunuseli Havaalanı Mania Planlarına uymadığı
tespit edilmişti.
Uçuşlara kapatılan havaalanı, Sabiha
Gökçen’e ulaşımın kolaylaşması ve Yenişehir
Havaalanlarının açılmasıyla talep görmemeye
başladı. Yunuseli Havaalanı, günümüzde
sadece sivil havacılık faaliyetleri için kullanılır
hale geldi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı
Recep Altepe’nin yeniden kullanıma açılması
için çaba harcadığı fakat sonuç alamadığı
havaalanı 1400 dönüm alanı ile yatırımcıların
da takibi altında.
Yani standartları yüksek bir havaalanı
hedefinden zemin+5 kat konut yapılmak
suretiyle adeta uydu kent alanına
dönüştürülme düşüncesi Bursamız adına bir
kayıptır ve üzerinde düşünülmesi gereken bir
konudur.
Göreve geldiği günden bu yana konuyla ilgili
yaptığı açıklamalar ve projeleri merak edilen
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
da farklı değerlendirmelerde bulunurken
son olarak yaptığı, “Bir kez daha hata yapma
lüksümüz yok. Henüz kesinleşmiş bir şey
yok ama o bölgeye kentsel dönüşüm
yaparsak binalar zemin+5 katı geçmeyecek.
Ayrıca yeşil alanlar korunacak, sosyal donatı
alanları yaratılacak.” açıklaması bizleri kent
adına endişelendirmiştir. Bölgede çok katlı
yapılaşmanın arttığı gözlenirken kentin

ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilecek böyle
bir alanının yapılaşmaya açılmasını doğru
bulmuyoruz.
Bir problemi çözerken yeni problemler
yaratmamak gerekiyor. Bu arazinin konut alanı
olarak kullanılmasıyla zaten sıkışık olan bu
bölgeye yeni ulaşım ve alt yapı problemleri
yaratması kuvvetli muhtemeldir.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın bu
alanı kent faydasını gözeterek değerlendirmesi
önemlidir. Kentlinin nefes alabileceği alanlar
arttırılmalıdır. Reşat Oyal Kültür Parkı, Botanik
Park, Mihraplı Park gibi değerli alanların
kente kazandırılması gerekli. Bu alanları
kentimize kazandıran belediye başkanlarımız
kazandırdıkları bu değerlerle anılıyorlar ve
anılacaktırlar.
Yunuseli Havaalanı arazisinin de bu yönde
değerlendirilmesi ve kentimize REKREASYON
alanı olarak kazandırılması gereklidir.
Hatta yakın çevresindeki Mihraplı ve Botanik
Park ile entegre bir fonksiyon kazandırılarak
çeşitli sportif aktivitelerin yapılabileceği ve
gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz güzel
bir eser oluşturulabilir.
Diğer taraftan kentimizde şu an hangi
yapıların güvenli hangi yapıların güvensiz
yani depreme dayanıksız olduğunu dahi
bilmiyoruz. Hangi bölgenin, hangi mahallenin,
hangi binaların kentsel dönüşüme tabi
tutulacağının bir envanteri bir planlaması yok.
Şayet söz konusu olan -ki olmalı- Bursa’daki

kaçak yapılaşmış bütün yapılar ise bunları
Yunuseli havaalanına arazisine sığdırmak
mümkün değil.
Kentsel dönüşümün doğru ilerleyebilmesi
için öncelikle atılması gereken birçok adım
var. Bunlardan birisi ve en önemlisi bütün
etkenlerin dikkate alınarak gerekli dönüşüm
planlamalarının yapılması, Bursa’nın
merkezinin gelecek afetlere hazırlık adına
uygulanabilir bir planının oluşturulmasıdır.
Ayrıca 1999 Depremi’nde toplanma alanlarının
ne kadar önemli olduğunu yaşamış bir kent
ve kentli olarak bu ve benzeri alanlarımıza
dokunulmaması gerektiği açıktır. Nihai
hedefimiz toplanma alanına muhtaç hale
gelmemek olsa bile..
Tüm bunlar değerlendirilerek kararların
verilmesi kaçak yapılaşma ve yüksek yapılarla
sıkışan kentin nefes alınabilecek alanlarının
arttırılması için yatırımlar yapılması önemlidir.
Bunu sağlamanın yolu kentin dinamiklerinin
görüşleri doğrultusunda doğru karar
vermekten geçiyor. Unutulmamalı ki ülkemizin
en kötü uygulaması olan Doğanbey de kent
yararına diye tasarlanmış ve yapılmış projedir.
Ve bugün kimse sahip çıkmamaktadır. Üstelik
üzerinden yaklaşık 10 yıl gibi kısa bir süre
geçmesine rağmen...
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın
tüm bu kriterleri değerlendirerek havaalanını
arazisini tıpkı Kültürpark gibi, Botanik Park gibi,
Mihraplı gibi kendi ismiyle özdeşleşebilecek
bir proje ile sonuca ulaştıracağına inanıyoruz.
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İMO BURSA ŞUBE BAŞKANI ALBAYRAK:
“GENÇ İNŞAAT MÜHENDİSLER İŞSİZLİK VE BORÇLAR
ARASINDA SIKIŞMIŞ DURUMDA”
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, işsizlik ve Kredi ve Yurtlar
Kurumu (KYK) borçları ile karşı karşıya kalan genç inşaat mühendislerinin zor durumda olduğunu
belirterek, “Türkiye’nin lokomotif sektörü inşaatın yaşadığı dar boğaz nedeniyle işsizlik özellikle
genç meslektaşlarımızın en büyük sorunu oldu. İş bulmakta zorlanan mühendisler sektörün
yeniden hareketlendirilmesini beklerken KYK borçlarının affı ya da taksitlendirilmesi umut verici
olacaktır” dedi.

İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet
Albayrak’ın, üniversite mezunlarının
yaşadığı KYK borçlarının yeniden
gündeme gelmesinin ardından
inşaat sektöründe yaşanan
durgunluk nedeniyle işsiz kalan genç
meslektaşlarının sorunlarını duyurmak
için yaptığı açıklama şöyle:
Medeniyetler inşa eden inşaat
mühendislerinin sayısı ülkemizdeki
istihdam ihtiyacının çok üzerine
çıkmıştır. Bununla birlikte üniversite
sayılarının artması ve taban puanlarının
da iyice düşmesi ile yeterli mühendislik
eğitimi almamış niteliksiz mezun
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sayısı her geçen gün artmaya devam
etmektedir. Türkiye’de 2019 yılında
başlayan ekonomik sorunlar nedeniyle
inşaat sektörü sürdürülemez hale geldi.
Türkiye’nin lokomotif sektörü inşaatın
yaşadığı dar boğaz nedeniyle işsizlik
özellikle genç meslektaşlarımızın en
büyük sorunu oldu. Sektörün 2020
yılında hareketlenmesini beklerken
pandemi nedeniyle gelişen süreç
umutları yeniden söndürdü. Genç
meslektaşlarımız büyük umutlarla
okullarından mezun olduklarında
işsizlik ile karşı karşıya kalıyor. Ayrıca
iş bulmak için çaba harcayan genç

meslektaşlarımızın hesaplarına bankalar
tarafından KYK borcu nedeniyle ipotek
konulmuş durumda. Şuan işsizlik
ve borçları arasında sıkışmış çözüm
bulunması için seslerini duyurmaya
çalışıyorlar. İş bulmakta zorlanan
mühendisler sektörün yeniden
hareketlendirilmesini beklerken KYK
borçlarının affı ya da taksitlendirilmesi
umut verici olacaktır. Devletimizin
gençlerimize bu desteği sağlayarak
sektör yeniden canlanana kadar geçen
sürece katkı sağlayacağına eminiz.

{ İMO BURSA’DAN HABERLER }

İMO BURSA ŞUBESİ, OSMANGAZİ KENT
MEYDANI’NA TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİ
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve genç inşaat mühendisleri
Osmangazi Belediyesi tarafından yapımı devam eden Osmangazi Kent Meydanı Projesi’ne teknik
gezi gerçekleştirdi.

Bursa’nın en büyük kent meydanı projelerinden
birisi olan Osmangazi Kent Meydanı Projesi’ne
teknik gezi düzenleyen İMO Bursa Şubesi,
üyelerine proje hakkında bilgi alıp incelemelerde
bulunma imkanı sağladı. AK Parti Bursa Milletvekili
inşaat mühendisi Atilla Ödünç, İMO Bursa Şube
Başkanı Mehmet Albayrak, İMO Bursa Şubesi
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Necati
Şahin, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve genç inşaat
mühendisleri şantiye gezisi öncesi Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi
Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü, inşaat
mühendisi Sezai Özokutanoğlu ve Geçici Dayanma
Yapıları Uygulamaları Danışmanı inşaat mühendisi
Fatih Solakoğulları’ndan brifing aldı.
Sunumun ardından İMO Bursa Şubesi Yönetim
Kurulu ve genç üyeler meydan şantiyesinde
incelemelerde bulundular.
“EMSAL ARTIRIMI YERİNE EMSAL AZALIMI TERCİH
EDİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ”
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube

Başkanı Mehmet Albayrak, Osmangazi Meydanı
Projesi’nin teknik olarak her zaman karşılaşılacak
bir çalışma olmadığını söyleyerek, inşaat
mühendisliği açısından büyük önem taşıyan
bu projeyi özellikle odaya üye genç inşaat
mühendislerinin görmesini istediklerini kaydetti.
Proje de komplike bir sistem uygulandığını
ifade eden Albayrak, “İnşaat için yaklaşık 25
metre derinliğe inilmiş. Geçici ankraj yapıları
var. Osmangazi Meydanı, teknik olarak her
zaman karşılaşacağımız bir proje değil. İnşaat
mühendisliği açısından özellik arz ediyor. Bir diğer
önemli kısmı da, burada emsal artırımı değil azalımı
söz konusu. İnşaat mühendisleri olarak bu durum
bizi çok memnun etti. Bursa’da son dönemde
yapılan tesislerin hemen hemen hepsinde emsal
artırımı varken, burada tam tersi olmuş. Osmangazi
Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ı bunun için
kutluyor ve teşekkür ediyorum. 24 saat insanların
rahatlıkla dolaşabileceği bir meydan olması
dolayısıyla da çok önemli bir yatırım” dedi.
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ERZİN BATI:
“GELECEĞE MİRAS BIRAKIN”

Hayat enerjisi, sesi ile gönülleri feth ediyor. “İnsanları çok seviyorum” diyor Erzin Batı ve ekliyor “Sesim
yettiğince şarkı söylemeye devam edeceğim.” Mühendisliğini hayatın içinde nasıl yoğrulduğunun, sadece
mesleki değil sosyal yönden de kendini geliştirmenin insan hayatına sağladığı farklılıkların en güzel
örneklerinden birisini, gelecek nesillere verdiği öğütleri aktaracağız bu sayımızda. Gelin Şubemizin sevilen,
renkli üyelerinden Erzin Batı’yı dinleyelim…
-Erzin Bey çok faza bilinmeyen bir isminiz
var öncelikle Erzin isminin nereden geldiğini
alabilir miyiz?
Babam yedek subaylığını Hatay’da yapmış.
Hatay’a bağlı bir Erzin ilçesi varmış. Çok yeşil,
narenciye bahçeleri olan bir yermiş. Orasını
çok beğenmiş. Annemde Bursa’da bana
hamile. Telefonda konuşmuşlar. Oğlan olursa
oğlumun adını Erzin koyun demiş. Oğlum
yedek subaylığını yaparken gittim. Gezdim
harika bir yer.
-Erzin Bey, kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1972 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler
Akademisi İnşaat Mühendisliğinden mezun
oldum. Mezuniyetten sonra ilk önce Bursa’da
eski Yol Su Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün’
de çalıştım. Askerlikten sonra ise 1974
yılından itibaren Devlet Su işlerinde görev
aldım. Benim diploma projem, SulamaKurutma- Drenajdı kendimi hidroloji dalında
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geliştirdim. Emekli olana kadar DSİ’de görev
aldım son bir yıl Bölge Planlamada çalıştım.
Emekli olduktan sonra yapı denetimde
çalıştım. Eşim tekstil mühendisi ve babamız
tekstilci olduğu için BATEKS adında
şirketimizi açtık. Uzun yıllar Kapalı Çarşıda
hizmet verdik.
-Mezun olduğunuzu yıllar ile bu
dönemi karşılaştırdığınızda nasıl bir fark
görüyorsunuz?
Artık okul sayıları arttı, mezun sayısı arttı.
Toplumda yüksek tahsil seviyesinin olmasının
artısı tabi ki var. Mezun sayısının fazla olması
eğitimin kalitesini değiştirmiş olabilir ama
önemli olan insanın kendisini geliştirmesi.
İnsanlar kendisini geliştirdiğinde her
zaman başarılı olurlar. Ben sürgülü hesap
cetveli ile mühendis oldum. Benim ablam
Japonya’da görevdeydi ve bana hesap
makinesi göndermişti. Teknoloji gelişiyor.

Şimdi deseniz ‘yeniden yapar mısınız?’
mümkün değil. Şimdi proje yapmak daha
kolay bununla birlikte ‘daha iyi nasıl olabilir,
neler yapılmalı?’ ya yöneliyor mühendislik.
Düşünmeye daha fazla zaman kalıyor,
yaratıcılık artıyor. Bu nedenle Oda gibi
denetim mekanizmalarının ön plana çıkması
gerekiyor. Biz göreve başladığımızda Bursa’da
Şube yoktu Kayhan’da bir binadaydı. Şimdi
siz çok şanslısınız. Çok muazzam bir yerde
Odamız var. Ulaşım da dahil her imkan var.
Mustafa Bozbey’in önderliğinde tüm Odalar
aynı çatı altında birleşti. Konferans salonu var.
Sizin gibi genç çocuklarımız, kardeşlerimiz de
var. Daha güzel günlere geldik.
-Meslek hayatınızda sizi etkileyen bir anınız
var mı?
Ben Yol Su Elektrik İşleri Genel
Müdürlüğü’nde çalışırken Kütahya buraya
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bağlıydı. Kütahya’da havacıların meşhur
bir hava üssü var. Orada bir alay var ve
içme suyu depolarında sorun vardı. Ben
de orada İçme Suları Şefliği yaptım. Suda
bir madde bulunmuş, borularda çok çabuk
cidarlar genişliyor. 3 debilik su var bu belli
bir süre sonra azalıyor. Bölge Müdürü
Atilla Okay bana görev verdi. ‘İncele, etüt
yap ne yaparsan yap bu işi çöz’ dedi. Ben
üç ay orada kaldım o zamanlar bekardım.
Tüm incelemeleri yaptık. Ankara’daki
İçme Suları Daire Başkanı ile görüştüm ne
yapabilir diye araştırdım. Geri döndüm.
Orada 2 bin civarında asker ve personel
var. Benim doğum yerim Kütahya, babam
orada öğretmendi. Kütahya’yı tanıyorum.
Su deposu yapılmasına karar verildi ama
deprem tehlikesi var. Uykularım kaçtı. Daha
sonra sudan numune aldık ve Ankara’dan
Hıfzıssıhha’ya götürdüm. Amonyum
bileşeni gibi bir madde var ve cidarları
tıkıyor. Dolayısıyla sistemi değiştirmek
lazım. Hidrofor Tesisi yapmaya karar verdik.
Gözüme uyku girmez oldu. Bursalı bir firma
3 mühendis, hidroforları yapıyor. Toplam 6 ay
sürdü. Ayaklı su deposundan hidrofor tesisine
geçmek için baya zorlandım. O zamanda
Teşkilat Kanunun değiştirilmesi gündemde
ve mühendislerin maaşları da düşürüldü.
Benim oraya girdiğim yıllarda 657 sayılı Kamu
Personeli Kanunu çıktı ve eski maaşların
yarısı kadar para almaya başladık. Demirel
o dönem Başbakandı. 657 sayılı Kanundan
yana bu nedenle inşaat mühendisliğinden
onu atmaya çalıştılar bir sürü kavga oldu
o dönemde. Maaşlar çok düştüğü için
Başkanlıkta mühendislerin hizmetlerinden

dolayı maaşlarında düzenleme yapıldı. Ben
bu hizmetleri yapınca bana yan bir ödeme
bağlandı ve koca Bölge Müdürlüğünde iki
kişiye verdi Bölge Müdürü birisi bendim.
Başarılı olmuştum, çok mutlu oldum. Yol Su
Elektrikte benim adım duyuldu. Zaman geçti
büyük oğlu makine mühendisi oldu. Kısa
dönem yedek subaylık yapıyor. Bir arkadaşı
benim Kütahya’da bu tesisi yaptığım yerde
görev alan paşanın oğlu ve onlara sordum
nasıl olduğunu o günden sonra saat gibi hiç
sorunsuz çalışmış. Bu benim için çok özel bir
durum.
-İnşaat mühendisliğinin yanında sosyal
yönlerinizle de biliniyorsunuz. Biraz iş yaşamı
dışında neler yaptığınızı anlatır mısınız?
Ankara’da otururken Kurtuluş Lisesi’nde
okudum. Bir yaz tatilinde beni okuldan alıp
Hacettepe’ye götürdüler. Bütün Ankara’daki
liselerden benim gibi genç futbolcuları
toplamışlar 42 kişi vardı en son elene elene
17 kişi kaldık. Sonra Petrol Ofisinde genç

futbolcu oldum orada oynadım. Karmalara
seçildim. Ankaraspor’dan istediler orada
oynadım. Ondan sonra okul bitti ablam
Siyasal Bilimler mezunu Amerika’da o
zaman annem evde yalnız kalıyor kardeşim
İstanbul’da okuyor. Baskı üzerine ben futbolu
bıraktım. Mühendislik fakültesini bitirdim.
Sonrasında iş süreci ve Yol Su Elektrik’ten
sonra Devlet Su İşleri (DSİ)’de görev aldım
ve Bursa’ya geldim, eşimle tanıştım hayatım
seyri değişti. Hayatımın en büyük şansı okulu
bitirip mühendis olmam, başarılı olmam ve
böyle bir eşimin olması.
Tabi Odada da futbol takımında oynadım.
DSİ’de tenisle ilgilendim aynı zamanda
tenisçiyim. Hayatımda hiç sigara içmedim. Bu
enerjimi spora borçluyum.
-Hayatta hangi alanla ilgilendiyseniz başarılar
elde etmişsiniz müzikte bunlardan birisi
sanırım?
Biz hep radyoda Türk Sanat Müziği dinledik.
Her evde televizyon kadar büyük radyomuz
olurdu. Babalarımız, büyüklerimizde
meraklıydı, fasıllar olurdu radyoda geçen
eserler olurdu. Onlardan bizde mırıldanırken
öğrendik bazı şeyler ve gitti. Benim tenor
bir sesim var. Dolayısıyla ortaokul, lisede
söyledim. Zamanla büyük radyoların yerini
transistörlü radyolar geldi. İlk maaşımla aldım
ve yatağımın ucunda duruyordu. DSİ’den
emekli olunca ‘ne yaparım, ne ederim?’
dedim. Eşimin de desteği ile Bursa’daki
müzik camiası ile tanıştım. Bursamızın
yetiştirdiği değerli bir TRT sanatçısı Burhan
Dikencik’in açtığı imtihanlara girdim
kazandım. Osmangazi’de 3 yıl onun öğrencisi
oldum. Konserler verdik. Sonra Bursa Musiki
Derneği’ne üye oldum. Sonradan da 3 sene
oranın başkanlığını yaptık, hizmetler verdik.
O arada Türkiye’de devlet sanatçısı olan
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Kutla Payaslı büyük şef, büyük usta Bursa’ya
yerleşti. Zeki Müren Derneği’nin kurucuları
arasında oldu. O da imtihan yaptı. Zeki
Müren Derneğine korist ve solist olmak için
esaslı bir imtihandan geçtik. Erkekler içinde
orada da ikinci oldum. Konservatuarda
okumadan başarılı olmaya çalıştım. Ne kadar
başarılı olduğumu bilemem. Hala Kutlu
Payaslı’nın Merinos’ta özel derslerine katılır
notlarımı alır gayret ederim. Hep radyo
imtihanlarına girmeyi düşündüm fakat yaş
sınırına takıldım. (Gülüyor…)
Şimdi Odada bir koromuz (Bursa Akademik
Odalar Üyeleri Türk Sanat Müziği Topluluğu)
var. Zevkle neşeyle Mustafa Bey (Mustafa
Er) ile birlikte haftada bir gün çalışmalar
yapıyoruz. Pandemi nedeniyle şimdi
yapamıyoruz tabi ki. Dolayısıyla senede
de iki tane konserimiz oluyor. Koromuzu
Dönemin Oda Başkanı Necati Şahin
önderliğinde ilk kuran 3 kişiden birisi
benim, birisi Mustafa bey diğeri de Aytül
hanım (Aytül Küçüközdemir Aydın). Yaklaşık
10 yıldır devam ediyoruz. Konserlerimiz
kalabalık oluyor. Genç kardeşlerime de,
çocuklarıma da söylüyorum bunu. Sırf
mühendislik, sırf Oda değil hangi konuda
kendinizi iyi hissediyorsanız o konuda da boş
zamanlarınızı değerlendirin. Çocuklarınıza
bunu miras bırakın. Benim eşimde şuan
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bir koroda Nilüfer Kadın Korosunda görev
alıyor. Sizlerde ne yeteneğiniz varsa o alanda
kendinizi geliştirin. Mutlaka sosyal aktiviteniz
olsun kendinizi de tanıtın.
-Meslektaşlarınızla birlikte sahnede hem
gönülleri feth etmek hem de kulakların pasını
silmek nasıl bir duygu? Sahneye çıkınca neler
hissediyorsunuz?
Ben insanları çok seviyorum. Koroda şarkı
söylemekten de çok büyük bir zevk alıyorum.
Hele sonundaki alkışlar harika, methiyeler
harika. Oradaki topluluğumuzda çok
güzel. Herkesin eşlerini ve çocuklarını çok

Kutlu Payaslı - Erzin Batı

iyi tanıyorum. Çevremizde artıyor, zevkte
alıyoruz. Birlikte zaman geçiriyoruz. Biz
üç kişiydik böyle olacağını rüyaya yatsak
göremezdik. Kalabalık oldu, çok güzel oldu.
Şefimiz Suat Bey çoğu kişiyi eliyor artık.
35-40 kişiden fazla olmuyor. Müzik bilgisi
kültürü olan çok kişi var aramızda çok büyük
değerler var. Son nefesime kadar, şarkı
söyleyebildiğim sürece söylemeye devam
edeceğim. Bir rahatsızlık geçirdim ayakta
durmak zor olabiliyor ama Şefimiz Suat Ayan
‘Senin varlığın yeter’ diyor. Birlikte konserlere
çıkmaya devam ediyoruz.

Erzin Batı - Nalan Höke Turan
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-Gelecek nesillere aktarmak istediğiniz
tavsiyeleriniz var mı?
Gerek mesleğiniz ile ilgili gerek
çalışmalarınızla ilgili bulunduğunuz yerde
sadece iş değil yanınızdakilere de faydalı
olun. Dolayısıyla evinize bağlı, çocuklarınızı
iyi yetiştirin. Onlara örnek olun.
-Türk Sanat müziğine emek veren birisi olarak
sizce yeterli değeri veriyor muyuz?

Bir dönem önü kesilir gibi oldu. Bugün Türk
Sanat Müziği çok geçerli oldu. Belediyeler
bu konuya önem verdi, konservatuarlar
açıldı. Radyo evlerinde değerli sanatçılar var.
Çok daha iyi olacak ben geleceğe umutla
bakıyorum.
Yüzyıllar boyu çeşitli ülkelerin kullandığı
Türk müziğinin notaları 7 değişik şekil ve
isimle Türk Musikisi sanatçıları tarafından
kullanılmıştır. Türk müziğinde Do sesinin adı
Çergah, Re sesi Neva, Mi sesi Hüseyni- Aşiran
şeklinde seslendirilmektedir. Klasik Batı
müziğinde majör ve minör olarak iki titreşim
dizisi varken Türk müziğinde 129 değişik
dizideki makamımız vardır. Musikimizde

636 makam ayrı bir zenginliğini gösteriyor.
Batı müziklerinde ek eksiklik her perde
üzerine kurulan değişik dizi ve gamlarla teşkil
edilmektedir. Musikimizde büyük düşünür
Farabi ile başlayan ön klasik dönem, Büyük
Itri ile kapanmıştır. Daha sonra başlayan son
klasik dönem önderliğini Hammâmîzâde
İsmâil Dede Efendi yapmış. Bunu Şakir Ağa,
son romantik dönemde Sadettin Kaynak,
Selahattin Pınar, Münir Nureddin Selçuk, Avni
Anıl ve Prof. Dr. Selahattin İçli müziğimizi bu
günlere getirmişlerdir. Türk Sanat Musikisi,
Batı müziğinden çok daha fazla zengin.
Anlamı manası olacak, sevgiyi, inceliği
gösterecek. Batı müziğinin de güzel eserleri
var ama Türk sanat müziği bir başka.

Nuray Batı - Erzin Batı
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İMO BURSA ŞUBESİ TARİHİ ESERLER
ÇALIŞTAYI’NIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi (İMO), ‘Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe
Güvenle Devredilmesi Çalıştayı’ hazırlıklarını sürdürüyor.

Pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen
‘Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve
Geleceğe Güvenle Devredilmesi Çalıştayı’
için İMO Bursa Şubesi çalışmalara hız
verdi. İMO Bursa Şubesi Tarihi Eserleri
Araştırma ve Koruma Komisyonu Üyeleri
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, restorasyon
çalışması devam eden Yıldırım
Medresesi’nde incelemelerde bulundular.
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat
Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü ve İMO
Bursa Şubesi Tarihi Eserleri Araştırma ve
Koruma Komisyonu Başkan Yardımcısı

Haluk Yıldız’ın rehberliğinde medreseyi
gezen inşaat mühendisleri restorasyon
hakkında bilgi aldılar.
İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet
Albayrak, kentin tarihi değerlerinin
korunarak gelecek nesillere taşınmasının
önemli olduğunu belirterek, pandemi
nedeniyle 2021 yılına ertelenen ‘Tarihi
Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe
Güvenle Devredilmesi Çalıştayı’nın bu
anlamda önemli bir alt yapı oluşturacağını
söyledi. Çalıştayın payitaht şehri Bursa için
önemli katkılar sunacağını dile getiren

Albayrak, “Belediyeler ve ilgili kurumların
katılımıyla tarih ve kültür şehrini yeniden
canlandırmak istiyoruz. Amacımız,
Bursa’nın kültürel ve tarihi değerlerini
korumak için planlama yaparak, yol
haritasını çizmek” dedi.
Tarihi Eserleri Araştırma ve Koruma
Komisyonu Başkanı Sabriye Öztürk de,
çalıştayı Bursa’nın tarihi bir değerinde
gerçekleştirebilmek için hazırlandıklarını
ifade ederek, Yıldırım Medresesi’nin
bu anlamda önemli bir eser olduğunu
söyledi.

YAPI DENETİM KOMİSYONU
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET
EDİLDİ

Yapı Denetim Komisyonu, Şube Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Cevat Şahin başkanlığında toplanarak yeni Yapı
Denetim Sistemi ile yaşanan sorunları ele alarak çözüm
oyyarını değerlendirdi.

Yapı Ruhsatlandırma süreçleri ve sonrasında karşılaşılan
problemlerin değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin getirilmesi
amacıyla Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
ziyaret edildi.
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ONLİNE SEMİNERLER DEVAM
EDİYOR
İMO Bursa Şubesi, pandemi
döneminde de üyelerinin eğitimlerini
sürdürdürüyor.

İMO Bursa Şubesi, pandemi döneminde üyelerin
eğitimlerini sürdürebilmeleri için İMO Bursa
Şubesi YouTube kanalı üzerinden Doç. Dr. Hakan
T. Türker - Çelik Yönetmeliği Uygulamaları ve
Değerlendirmeler, Öğr. Gör. Uğur Kafkas - Metraj,
Yaklaşık Maliyet ve İhale Süreçleri, Prof. Dr.
Mehmet Aydın Kömür - Xsteel ve Tekla ile Çelik
Yapı Uygulamaları, Prof. Dr. Vefa Akpınar - Beton
Yol uygulamaları ve İhale Süreçleri, Dr. Öğretim
Üyesi Serkan Sağıroğlu - Performansa Dayalı
Yapı Analiz ve Tasarımı, İnşaat Yüksek Mühendisi
Ali Kara - Katar’da Mege Projeler” seminerlerini
gerçekleştirildi.

İMO BURSA ŞUBESİ ve İMO KOCAELİ ŞUBE
YÖNETİM KURULU BİR ARAYA GELDİ
İMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Kahraman Bulut ve Geçmiş Dönem Yönetim
Kurulu Başkanı Tolga Ok, İMO Bursa Şube
Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, Şube Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Elif Kibar Topcu, Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Cevat Şahin Şubeyi ziyaret eden İMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Kahraman Bulut ve Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Tolga Ok’u ağırladı.
İMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Bulut ve
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Ok, Yönetim Kurulu
üyeleri ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç’ı
makamında ziyaret etti.

BAŞKAN ALBAYRAK: “KENTİN
SORUNLARINA DAİR
ÖNERİLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”
İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş’a nezaket ziyaret gerçekleştirdi.
İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu ile birlikte
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret
eden Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Albayrak, yönetim kurulu olarak kentin sorunlarına
her zaman duyarlı olduklarını, mesleki bilgi ve
birikimler çerçevesinde önerilerini sunduklarını
belirterek, kent sorunlarına dair fikirlerini beyan
etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.
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İMSİAD BAŞKANI ANDIÇ’I
AĞIRLADIK

İMO BURSA ŞUBE YÖNETİMİ
BURSED’İ AĞIRLADI

GEMLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRÜ AĞIRLANDI

İMO Bursa Şube Başkanı
Mehmet Albayrak ve Yönetim
Kurulu üyeleri, İMSiAD Başkanı
Mustafa Andıç ve Yönetim
Kurulu Üyesi Murat Ay’ı
ağırladı.

Bursa Sorumlu Emlak
Danışmanları Derneği
(BURSED) Başkanı Rıdvan
Hasırcı ve Yönetim Kurulu
üyeleri, İMO Bursa Şubesi’ni
ziyaret etti.

İMO Bursa Şube Başkanı
Mehmet Albayrak, Gemlik
Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürü Mustafa Şener ve
Gemlik eski Şube Temsilcisi
Hasan Hamaloğlu’nu ağırladı.

İnşaat sektöründeki son durum,
inşaat mühendislerinin istihdamının
ele alındığı toplantıda Müteahhitlik
Yasası ile ilgili değerlendirmelerde de
bulunuldu.

İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet
Albayrak, BURSED’in çalışmaları
hakkında bilgi alırken birlikte
yürütülebilecek projeler hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu.

Gemlik Belediyesi ile gerçekleştirilen
protokol çerçevesinde, İmar ve
Şehircilik Müdürü Mustafa Şener,
Müdürlükte görev yapan Mücahit
Ertul, Gemlik eski Şube Temsilcisi
Hasan Hamaloğlu ile bir araya gelindi.

MHP İL BAŞKAN YARDIMCISI
YILDIZ, ŞUBEMİZİ ZİYARETİ

İMO BURSA ŞUBE MHP
TEŞKİLATLARINI AĞIRLADI

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ
KILIÇ’I ŞUBE MİZİ ZİYARET ETTİ

İMO Bursa Şubesi Yönetim
Kurulu, MHP Bursa İl Başkan
Yardımcısı Mehmet Yıldız’ı
ağırladı.

İMO Bursa Şubesi Yönetim
Kurulu, MHP Teşkilatlarını
Şubede ağırladı.

İMO Bursa Şubesi Yönetim
Kurulu, TBMM Deprem
Araştırma Komisyonu üyesi AK
Parti Bursa Milletvekili Ahmet
Kılıç’ı ağırladı.

İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet
Albayrak, yönetim kurulu ile birlkte
Şubeyi ziyaret eden MHP Bursa İl
Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, İl ve
İlçe Yöneticileri ile bir araya geldi.
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İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu,
MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent
Karakoç, İlçe Kadın Kolları Başkan
Yardımcısı Canan Söylemez Oral,
MHP Osmangazi Yerel Yönetimler ve
Akademik Odalardan Sorumlu İlçe
Başkan Yardımcısı Metin Çoraklı ve
İlçe Teşkilatlarını Şubede ağırladı.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu
üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet
Kılıç, İMO Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. İMO
Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak,
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif
Kibar Topcu, Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Cevat Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Babür Deliktaş, Kılıç’ı ağırladı.
Ziyarette olası depremlerin yaratacağı
hasarlara karşı alınacak önlemler ve
Deprem Araştırma Komisyonu’nun
çalışmaları ele alındı.

{ İMO BURSA’DAN HABERLER }

ŞUBE YÖNETİM KURULU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
YAVUZYILMAZ’I ZİYARET ETTİ
İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’ı
makamında ziyaret ederek koronavirüs tedavisinde etkili bir yöntem olan plazma tedavisi için
başlatılacak kan bağışı kampanya için destek istedi.

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu,
koronavirüs tedavisinde kullanılan
ve etkili yöntemlerden biri olarak
değerlendirilen immün plazma
tedavisine katkı sağlamak için kan
bağışı kampanyası düzenlemeyi
planlıyor. İMO Bursa Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, Şube
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif
Kibar Topcu ve Şube Kamu Çalışanları
Komisyonu Başkanı Levent Rona ile
birlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi

Yavuzyılmaz’ı makamında ziyaret
ederek yeni görevinde başarılar
diledi. Şube olarak başlatılacak olan
kan bağışı kampanyası hakkında
bilgi veren Başkan Albayrak, İl Sağlık
Müdürlüğü’nün de katkıları ile bu
kampanyayı büyütmek istediklerini
söyledi.
Koronavirüs tedavisinde etkili olan
bu yöntem için daha önce hastalığı
atlatmış üyelere ve yakınlarına ulaşmayı
hedeflediklerini belirten Başkan

Albayrak, “Plazma tedavisinin daha fazla
kişiye uygulanabilmesi için kan bağışına
ihtiyaç olduğunu öğrendik. Bu konuda
önce kendimizden ve çevremizden
başlayarak bilinci arttırmak ve hastalıkla
ilgili mücadeleye destek vermek istiyoruz.
Daha önce hastalığı atlatmış, şartlara
uygun olan tüm meslektaşlarımızın
ve vatandaşlarımızın kan bağışı
kampanyasına katkı sunacağını umut
ediyoruz” dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz
da, İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu’na
teşekkür ederek, Bursa’da hastalıkla
mücadeleyi destekleyecek tedbirleri
arttırdıklarını dile getirdi. İmmün plazma
tedavisi için yapılacak kan bağışlarının
da bu anlamda önemli olduğunu ve
kampanyaya ellerinden gelen katkıyı
sunacaklarını kaydeden Dr. Yavuzyılmaz,
İMO Bursa Bursa Şubesi’ne bu konudaki
duyarlılığı için de teşekkür etti.
İMO Bursa Şube İl Sağlık Müdürlüğü İş
Yeri Temsilcisi Feyzullah Demirbağ’ın da
katıldığı ziyarette Şube üyeleri, İl Sağlık
Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgi
aldı.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
ÇALIŞMALARINA BİR DESTEKDE İMO
BURSA ŞUBE’DEN
İMO Bursa Şubesi’nin koronavirüs tedavisinde
kullanılan plazma tedavisi için başlattığı
kan bağışı kampanyasına üyelerden destek
gelmeye başladı.
İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteği ve Kızılay’ın
koordinasyonluğunda koronavirüs tedavisi süren hastalara
destek olmak için İMO Bursa Şubesi tarafından başlatılan kan
bağışı kampanyası yankı buldu. Kızılay Kan Verme Merkezi’ne
başvuruda bulunan bağışçılar plazma tedavisi için kontrollerin
ardından randevu sırasına göre kan vermeye başladı. Bursa
Kan bağışı Merkezi Müdürü Dr. Orhan Emin Latif’i ziyaret eden
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Kibar Topcu ve Şube
Sekreteri Ayşegül Özbek, kan bağışı yapan üyelere teşekkür
ederek merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldılar.
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BURSA İL AFAD MÜDÜRÜ MUMCU’YA
ZİYARET

DSİ 1’NCİ BÖLGE MÜDÜRÜ
TAZEGÜL’E NEZAKET ZİYARETİ

İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, Şube
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Kibar Topcu ve
Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cevat Şahin
ile birlikte Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD)
Müdürü Yalçın Mumcu’yu ziyaret etti.

İMO Bursa Şubesi 17. Dönem Yönetim
Kurulu, DSİ 1. Bölge Müdürü, inşaat
mühendisi Yüksel Tazegül’e nezaket
ziyaret gerçekleştirdi.

Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yalçın Mumcu’yu
ziyaret eden İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu, AFAD’ın çalışmaları
hakkında bilgi aldı. Başkan Albayrak ve İl Müdürü Mumucu, inşaat
mühendislerini afetlere karşı bilinçlendirmek için yürütülecek
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Albayrak, Şube Sekreter Üyesi Elif Kibar Topcu, Şube
Sayman üyesi Cevat Şahin, Yönetim Kurulu üyesi
Yükseler Göktaş, DSİ 1. Bölge Müdürü, inşaat mühendisi
Yüksel Tazegül’ü ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar
diledi.

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANI
EROL’A NEZAKET ZİYARETİ

BURSA TAPU VE KADASTRO IV. BÖLGE
MÜDÜRÜ CEVHER’E ZİYARET

İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu, Bursa Vergi
Dairesi Başkanı Hüseyin Erol’u makamında
ziyaret ederek yeni görevinde başarılar
diledi.

İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu, Bursa
Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürü Adnan
Cevher’i makamında ziyaret ederek, yeni
görevinde başarılar diledi.

İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Albayrak, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Kibar Topcu,
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cevat Şahin, Bursa Vergi
Dairesi Başkanı Hüseyin Erol’a nezaket ziyaretinde
bulundu.

İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, Şube Yönetim
Kurulu Sekreter Üyesi Elif Kibar Topcu, Şube Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Cevat Şahin, Bursa Tapu ve Kadastro IV. Bölge
Müdürü Adnan Cevher’e nezaket ziyaretinde bulundular.
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{ YÜZYILIN MÜHENDİSLİK HATALARI }

MORANDİ
KÖPRÜSÜ

İnşaat Mühendisi Taner
Sezen, dünyada yapılan
mühendislik hatalarını
aktarıyor. Bu sayının konusu
İtalya’nın Cenova kentinde
14 Ağustos 2018’de aniden
çökerek 43 kişinin ölümüne
sebep olan Morandi
Köprüsü…
1967’de inşa edilen ve proje sahibi
Morandi’nin adıyla anılan Polcevara
Viyadük’ü yapıldığı günden itibaren
eleştiri ve endişe kaynağı oldu. İşletmesi
ve dolayısıyla bakım sorumluluğu
Autosrade per L’Italia (İtalya için
Otoyolları) firmasında olan köprü, zemin
iyileştirme çalışmaları yapıldığı sırada
çöktü.
Milano - Cenova - Fransa otoyolunu
bağlayan Morandi Köprüsü, 14 Ağustos
2018’de çökmüş, faciada ölüm ve

yaralanmaların yanı sıra, yüzlerce kişi de
kaza nedeniyle evsiz kalmıştı.
Cenova Üniversitesi’nden Antonio
Brencich ise köprünün “bir mühendislik
hatası” olduğunu belirtiyor.
Köprünün son iki askılı ayağı 28 Haziran
2019’da patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
Yıkılan köprünün yerine 25 Haziran
2019’da İtalyan Ceneviz doğumlu
mimar Renzo
Piano tarafından tasarlanan CenovaSaint George Köprüsü’nün inşaatına
başlandı ve
2020 baharında tamamlandı.

51 YILLIK KÖPRÜNÜN
ÇÖKMESİNİN NEDENLERİ:
* Tasarımcıların onlarca
yıl önceki öngörüsünden
daha fazla araç tarafından
kullanılması,
* Güçlendirme çalışmalarında
çok gecikilmesi,
*1990 ve 2016 yıllarında
yapılan güçlendirmelerin
yetersiz olması,
*Köprüye destek veren
çelik çubukların korozyona
uğraması
*Köprünün yapıldığı bölgenin
alt yapı yetersizliği.
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MESLEKTE 65 YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
FİKRET ALAKOÇ

MESLEKTE 60 YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
NECMETTİN TURAN
MEHMET SEYFİ TOKER
HÜSEYİN ERDAL KURTULUŞ
M.ŞÜKRÜ DEMİREL

MESLEKTE 55 YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
EROL GÖKHAN
ÖMER ÖZTÜRK
SEMİH OKUTMAN
FEDAİ ÜLKER
MEHMET ÖZDEĞİRMENCİ
MEHMET HAŞAL

MESLEKTE 50 YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HALİL ARSLAN
SÜLEYMAN ARSLAN
AHMET İRFAN CANAN
ALİ ÖZYURT
MEHMET İLA
NECDET KOÇER

MESLEKTE 40 YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
FAHRİ BALCI
HALİL SEVEN
BERAT TUNAKAN
GÜRSAN ERTÜRK
GÜLBEYAZ ISPALAR
MEHMET ALBOSTAN
ÖMER SÖNMEZ
AHMET YÜKSEL ORHAN
KAYA ALİ YENİGELEN
ABDULLATİF GÖKMEN
RECEP AKYILDIZ
NEJDET TORUN
TURABİ ÖZHAN
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YÜCEL DOĞAN
METİN ŞİMŞEK
EROL ELDEŞ
MEHMET UĞUR ÖZDENİZ
NABİ KARTALTEPE
RECEP NARGAZ
REFİK KAYA
ŞÜKRÜ İDİL
FERİDUN SUNİHİ BOZDAĞ
MEVLÜT ALİ KONYA
SEBAHATTİN BONCUK
FETHİ ULUÇINAR
METİN PAKDİL

{ İMO BURSA’DAN HABERLER }

MESLEKTE 40 YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
MEHMET KARATAŞ
ESAT GÜRBÜZ
EŞREF RAGIP İKİZOĞLU
ENVER TAŞDEMİR
HÜSEYİN ÜNLÜDERE
TURGAY SOVUKSU
ZEKİ BAYHAN
AHMET NURİ PAŞAOĞLU
ZEKAİ KARADUMAN
SABRİ ÜRPERMEZ
TUNCER DİKENSAK
KEMAL MÜEZZİNOĞLU
HAYRETTİN ERGÜN
TEVFİK İRAF
ATİLLA AKOĞUZ
ERTUĞRUL DOĞAN
NURETTİN AVCI
YAŞAR POYRAZ
AHMET NURİ KAFADAR

ZAFER AYTIN
NACİ ERARSLAN
NAZİF KARAKAŞ
CEVDET YÜCE
NAİL BONCUK
AYŞE ERSÖZ
SALİH MEHMET ORTABÜK
TAMER TUNABOYLU
HAKKI ELMAS
MUSTAFA KIRCAL
İBRAHİM TANER
FİKRİ KARAKAŞ
GÜRBÜZ İPEK
HAYRETTİN SELÇUK
YILMAZ KAYRAK
İSMAİL EFE
RECEP KARACA
SEDAT TÜZÜN
ALİ ÖZEL

MESLEKTE 25 YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
GÖKHAN GÜLLÜLÜ
MEHMET ALPARSLAN ÖZDEMİR
HATİCE ESRA ÇETİNTAŞ
MUSTAFA CEM DORUK
İZZET GÜNAL
ERHAN ÇETİN
RECEP ALİ AK
ABDÜLFETTAH CENK ÇAM
BEŞİR ATEŞ
MUSTAFA TORUN
MURAT CAN
OKAN YILDIZ
HALİL CEM ASATEKİN
EMRAH ÖZGÜR
MUAMMER YILDIZ
RIZA BULCAN
SELÇUK MUTLU

ALİ YILMAZER
MUHAMMED BİLAL BAĞBANCI
KEMAL ERGÜL
İBRAHİM ÇINAR
MUSTAFA BURAK KARGI
HALUK BOĞA
ONUR GÜREL
MÜJDAT AYDIN
COŞKUN DÖNMEZ
SALMAN BOYRAZ
ERHAN ERTUNÇ
MEHMET TEKTAŞ
KENAN AKYÜREK
MUSTAFA GÜLYAPRAK
VEFA BORA YILDIRIM
ARSLAN KEREM UZAR
MEHMET CEMAL GÖRAL

ELİF TAYFUR
MÜMİN YILMAZ
KEMAL ALTUĞ ÇAKIRCALI
AYŞE EMİRLİ
NEVZAT YILMAZ
CEBRAİL KEMER
HASAN ATALAY
HÜSEYİN İHSAN ŞEKERCİOĞLU
ERCAN ŞENTÜRK
OSMAN SAVUT
ALPASLAN ÖZARSLAN
LEVENT ERGÜN
ŞENOL BEKEN
SERHAT ŞENGÜL
BÜLENT ŞEN
NECATİ HASAN
LEVENT İREN
HAKAN ÇİNAZ
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{ MÜHENDİSLİKTE İZ BIRAKANLAR }

MÜHENDİSLİKTE
İZ BIRAKANLAR;

VECİHİ HÜRKUŞ

İnşaat Mühendisi Kudret
Sena Erdoğan ‘Mühendislikte
İz Bırakanlar’ köşemiz için
Vecihi Hürkuş’un hayatını
anlatıyor…
Türk havacılık tarihinin en önemli
isimlerinden biri olan Türk pilot ve
mühendis Vecihi Hürkuş Türkiye’nin
ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir.
Türkiye’nin ilk yerli uçağını üretmiştir.
Vecihi Hürkuş 6 Ocak 1896 tarihinde
üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu
olarak dünyaya gelmiştir. Genç yaşta
babası Gümrük Müfettişi Faham
Bey’i kaybedince annesi Zeliha Niyir
tarafından yetiştirilmiştir. I. Dünya
Savaşı’na katıldıktan sonra yaralanınca
İstanbul’a dönerek Yeşilköy’deki
Tayyare Mektebi’ne girmiş ve pilot
olarak mezun olmuştur. Birinci Dünya
Savaşı sırasında pilot brövesi olarak
Ruslara karşı harekata katılan Vecihi
Hürkuş, başarılı bombardıman ve keşif
uçuşları yapmıştır. Bu uçuşlar arasında
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girdiği bir muharebede Rus uçağını
düşürmüştür ve Türkiye tarihinde
uçak düşüren ilk Türk pilot olmuştur.
Sonrasında Ruslara esir düşmüştür
ve Nargin Adası’ndan yüzerek İran
üzerinden kaçmayı başarmış ve yurda
dönerek 1918 yılı yaz başında Yeşilköy’de
konuşlanmış bulunan diğer bir bölükte
görev almıştır. Bu bölükte görevli iken
bir av uçağı tasarımı yapmıştır fakat
Mondros Ateşkes Antlaşması ile bu
projesi yarım kalmıştır. Daha sonra
gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı’na da
katılan Vecihi Hürkuş, bu savaşta da
başarılı uçuşlar yapmış ve bir Yunan
uçağını düşürmüştür. Ardından İzmir
Havaalanı’nı da işgalden kurtarmıştır.
Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son uçuşunu
yapan pilot ve İzmir hava meydanına
ilk giren ve işgal eden kişi olmuştur.
Bu başarılarının ardından kendisine
İstiklal Madalyası ve üç ayrı tasdikname
verilmiştir. Başarı hikayesi savaşlarla
sınırlı olmayan Vecihi Hürkuş, Edirne’ye
kaza ile düşen bir düşman uçağına

kendi ismini vermiş ve sonrasında bir
uçak inşa etme fikri aklına takılmıştır.
Bu fikiri hayata geçirerek İzmir Seydiköy
Hava Mektebi’nde -bugünkü Gaziemir
Hava Teknik Okullar Komutanlığı- uçak
yapımı projesine devam etmiştir.
1923’te ganimet olan Yunanlıların savaş
uçağından ele geçen motorlardan
yararlanarak ilk Türk uçağı olarak
nitelendirilen Vecihi K VI’ı imal etmiştir
ve bu uçağın ilk uçuşu 28 Ocak 1925’de
gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal
Atatürk’ün yönlendirmesiyle kurulan
Türk Tayyare Cemiyeti’ne (TTC) katılan
Hürkuş, 1931 senesinde, kurum adına ilk
Türkiye turunu düzenlemiştir ancak bu
uçuş ona bir ödül değil ceza getirmiştir.
Bunun nedeni ise o dönemde uçuş izni
alabileceği bir merci olmaması sebebi
ile izinsiz uçuş yapmış olmasıdır. Askeri
havacılıktan ayrıldıktan sonra uçak
yapımı ve tasarımlarına devam etmiştir.
Kadıköy’de 1930 senesinde bir kereste
dükkanı kiralayan Vecihi Hürkuş 3 ay
içerisinde ilk Türk sivil uçağını, aslında
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ikinci uçağı VECİHİ XIV’ü inşa etmiştir
ve ilk uçuşunu onu merakla izleyen
topluluğun önünde 27 Eylül 1930’da
Kadıköy Fikirtepe’de yapmıştır. Mustafa
Kemal Atatürk’ün yönlendirmesiyle
kurulan Türk Tayyare Cemiyeti’ne (TTC)
katılan Hürkuş, 1931 senesinde, kurum
adına ilk Türkiye turunu düzenlemiştir.
Bunu aynı senenin sonlarında yapılan
ve Ankara, Konya, İzmit, İstanbul gibi
birçok şehri kapsayan ikinci uçak turu

izlemiştir. 1932 yılında Sivil Tayyare
Mektebi isimli ilk Türk Sivil Havacılık
Okulu’nu açmıştır ve bu okulda ilk Türk
kadın pilotu olan Bedriye Gökmen ile
birlikte 12 pilotu yetiştirmiştir. 1933
senesinde Nuri Demirağ tarafından
finanse edilen Vecihi K-XVI isimli uçağı
tasarlamıştır. 1937 senesinde Türk
Hava Kurumu, Hürkuş’u mühendislik
eğitimi alması için, Almanya’daki
mühendislik okula göndermiştir fakat

1939 senesinde mezun olarak ülkesine
dönen Hürkuş’a iki senede mühendis
olunmasının imkansızlığı gerekçesiyle
uçak mühendisi ruhsatı verilmemiştir. İlk
sivil havayolu şirketi olan Hürkuş Hava
Yolları’nı 1954 yılında kurmuştur fakat;
kazalar, kaçırılmalar ve sabotajlar gibi
sebepler yüzünden şirket uçuştan men
edilmiştir. Türk havacılık tarihine adını
altın harfler ile yazdıran Vecihi Hürkuş 16
Temmuz 1969’da Ankara Gülhane Askeri
Tıp Hastanesi’nde vefat etmiştir.
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İnşaat Mühendisi Özgül
Boyacı, ‘Fark Yaratan
Yapılar’da, saydam
betonun yapılarda
yarattığı farkı aktarıyor…

SAYDAM BETONDAN
TERMAL KAPLICA
Mimarlık ofisi Krieger Architekten
Ingenieure GmbH, Almanya’nın Bad
Staffelstein kentinde ışığı geçiren
yarı saydam betondan termal kaplıca
tasarladı.
“Obermaintherme” halk yüzme
havuzu kompleksi, Bavyera’nın en
sıcak ve yoğun tuzlu suyunu içeren
1.600 m2 genişliğinde bir havuza
sahip.
Peki saydam beton nedir?
Saydam beton piyasada transparan
beton,şeffaf beton, ışığı geçiren
beton gibi isimler ile de anılmaktadır.
Şeffaf beton opak bir malzeme olan
betonun saydamlaştırılmasıdır.
Yakın zamanlara kadar şeffaf betonun
brüt beton, özel agregalar ve optik
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fiberlerin birleşimi ile oluşan özel bir
beton türü olduğu bilinmekteydi.
Ancak, günümüzdeki son gelişmeler
ile optik fiberlerin beton içine
yerleştirilmesinin yanında farklı
yöntemlerle ve farklı katkı maddeleri
ile de şeffaf beton üretilebileceği
görülmüştür
Saydam beton,beton içine yerleştirilen
optik fiberler vasıtası ile üretilen ve
kısmen saydam olan betonlardır. Bu
betonların özellik olarak herhangi
bir betondan farkı yoktur ve kişinin
üretimine bağlıdır. İstenen kalite ve
özellikte üretilme imkanı vardır. 2004
yılında Macar bir mimar tarafından
patenti alınmıştır.
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Şeffaf Betona Neden İhtiyaç Duyulur?
Şeffaf beton daha çok mimari amaçlı
tasarımlar için üretilmekte olan
betonlardır. Dünyada çok sayıda
örneği yoktur ve yeni tanınmaktadır.
Görsel ögeler dışında ışığın içeri
alınması aydınlatma ve enerji
açısından önemli sayılabilir.
Termal tesisin ana holünde yapılan
onarım çalışmalarının bir parçası
olarak, havuz da yenilendi. Havuzun
üzerinde, tuz kristali biçiminden
ilhamla tasarlanan mağara benzeri
yapıda, saydam beton kullanıldı.
Saydam beton, aydınlatılan suyun

renklerini yansıtıyor.
Saydam beton, içerdiği panellerde
gömülü olan 2 milyondan fazla
optik fiberler aracılığıyla ışığı iletiyor.
Mağaranın, aydınlatma olmadığında
ağır doğal taş gibi görünen
malzemesi, aydınlatma olduğunda
ince, hafif bir malzeme izlenimi
veriyor.
Havuz inşasında 50 senelik deneyimi
olan Krieger Architects Engineers’in
hazırladığı uygulama, dünyanın ilk
şeffaf betonuyla inşa edilen bir tuzlu
su tesisi.
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ARAMIZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ
FURKAN AYTUNÇ
ESİN ALIÇ
NURBANU SOYLU
ABDULHAKİM CANBEYLİ
BAŞAK ÖZENALP
ARİF GEVENİM
MURAT VURUR
TEVRAT TOMBAŞ
SEMİH ASAN
EMRE GÜNEY
İLYAS FARUK AHISKALI
MUHİTTİN HAYDAR ZENGİN
GİZEM BAYRAM
SERHAT EREN
EMİR TALHA DEMİRTAŞ
ÇAĞLAR TÜRE
ENES ŞAHİN
HALİT YASİN BAHADIR
MEHMET MEŞE
YÜCEL MURÇAK
EMRE KARALI
EMEL KESAT
ÇAĞLA İREM ÖNDER
MUSTAFA KAÇMAZ
MEHMET BUĞRA YANPALA
AYŞE GÜLMEZ
ALİ ÜNAL
NUH EREN ASLAN
HÜSEYİN CENGİZ
GAMZE SİNE
MEHMET HAYAT
NESLİHAN ÇAPAROĞLU
OGÜN DEMİRCAN
NURSİMA OĞUZ
FATİH TOPRAK
BİLAL ATMACA
EMRE FIRAT
ORHAN KARADENİZ
HASAN SERDAR AKYILDIZ
İSMAİL ÖMER ÖZEL
OĞUZHAN KOTA
FATİH ÖZER
ÖZKAN YURTSEVEN
MEHMET NAZIM KOCADEMİR
EMRE AYTAŞ
FARUK BERKAY YAKAR
ZEKİ RUHSARAN
MEHMET DEMİRBİLEK
İLKNUR GÖÇ
HAKKI EŞKİ
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ŞEFAAT ÇELİK
ADEM TEMOÇİN
ANIL GÜNEY
AZAT ARTUÇ
ÖMER FARUK ERGÜL
EBRAR SÜMEYYE ŞEHİTOĞLU
HÜLYA ASLAN
ADEM ÇOŞKUN
MEHMET ŞEN
SEMİ METEHAN GÖKOĞLU
MUSTAFA AKOĞLU
KAAN ÖZDEMİR
BERAT FATİH ÇOLAK
BÜNYAMİN AKDENİZ
İBRAHİM KÖRÜK
DENİZ CEYLAN
ÖZNUR ÇETİN
YETİŞ ALTINPARMAK
EVREN AYTEK
YASİN BEYAZIT
DİDEM ŞENOCAK
RESUL ÇİNAR
MUHAMMET BURHAN DEMİRAL
MEHMET EMİN YILDIZ
KADİR PAÇUL
CANBERK KOYUNCUOĞLU
ALİ BOZOĞLU
İBRAHİM MEMİŞ
BAHADIR ATLILAR
ŞEYHMUS MİLLİ
BEYZA YAZICI
BİLAL FAZLIOĞLU
ALPEREN CEVAHİR
MEHMET BURAK ÇOLAK
SAMET AY
RECEP TEMUÇİN
MUSTAFA FERİK
AHMET ALIŞ
MURAT MALTAŞ
MELİH KAYTANCI
KAMİL ÇÜRÜK
HABİBE GİTMEZ
HASAN EMRE BAYRAMOĞLU
SİNAN BARIŞ
CİHAT KÖROĞLU
BEYTULLAH İLYASOĞLU
ADİL GÖLEÇ
ZÜBEYİR ALPER KESKİN
ONUR BAKİ KORKMAZ
AHMET YILMAZ

NURGÜL RIHAWI
MEHMET ENES AKSÜLLÜ
MEHMET ŞERİF YILDIRIM
SERHAT YILDIRIM
GÖKÇE İZGÖR KADIOĞLU
EREN TOMBUL
YUNUS EMRE YAVUZ
MESUT KAPUCİ
MEHMET ALİ ALTUNTAŞ
MUSTAFA EYVAZ
VOLKAN BEDİR
SELİN KORUCU
ARİF GÜVEN
DENİZ ÇAĞLI
BUMİN KAAN BAYSAN
HÜLYA BAL
FATİH YİĞİT
BURAK KOÇAK
VEDAT ÖDEMİŞ
FERİT SARIKAYA
MUSTAFA HANİFİ YAĞCI
TEVFİK UZBALTACI
MEHMET ENES YAVUZEL
İSMAİL ÇELİK
FURKAN TARIK BALABAN
ŞEYMA ÖNAL
İSMAİL KAMİŞ
MUHAMMED ŞERİF ÇAPKIN
GÖKHAN EMLEK
ZEYNEP ÖNEN
GAMZE KARAHASAN
OKAN TURAN
MERTCAN KOÇAK
MEHMET GÖKHAN BİLİM
SERKAN ÇELİK
SENA ZEYNEP KARAKAŞ
MEHMET ARSLAN
CANBERK ÇERVATOĞLU
HAMİTCAN ÖZDEMİR
MUHAMMED SEFA TÜRKOĞLU
ÜMİT KIRAÇ
ASLIHAN ÇEKİÇ
SELAHATTİN NACAR
ATABERK REFİKOĞLU
FURKAN ÇELEBİ
ENES YILDIZ
CAN YAVAŞ
ABDULLAH ABA
OĞUZ DÖKÜCÜ
TUĞÇE YALDIZ
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ARAMIZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ
İBRAHİM UYGUR
ALKAN ŞENTÜRK
MUHARREM EROĞLU
ABDULLAH GAYRETLİ
ÖZLEM SÖNMEZ
EMİR KULA
BURAK DEMİREL
ALİCAN KIRBAŞ
ENES KAAN SÖNMEZ
MEHMET HAKAN BALTACI
ERAY ÖZLEM
MERT TUĞBERK BAŞIAÇIK
ERMAN GÖRGÜN
MUSTAFA KADI
UĞUR CAN KIVANÇ
İSMAİL ONUR TURHAN
MUHAMMED YUSUF KARABULUT
AHMET ERK
İSMAİL AKAR
VEDAT ÇAKIR
UTKU PASİN
SÜMEYYE SAĞ
TARIK KILINÇ
FURKAN KANDEMİR
MELİH ÖZKALAY
EFECAN BARAN
İLAYDA BÜŞRA KIRAN
MERT KURAR
ENES KARDOĞAN
AHMET GEDİKBAŞI
AHMET SESVEREN
KÜBRA OCAKTAR
BURCU BULUT
MUHAMMED HİLMİ ASLANTÜRK
ALİHAN MALGARALI
RIDVAN KURT
FURKAN PATPAT
HALİT ÇELEBİ
AHMET ERDOĞAN
SÜLEYMAN FURKAN ALAY
MAHMUT ARMAĞAN
ARİF EMRE DEMİRKIRAN
İBRAHİM BARIŞ ECER
MUHAMMET TAHA AKYAZICI
SEDAT ERGÜL
MÜCAHİT ŞAHİN
SEFA ALTUN
ENES ŞAHİN
CÜNEYD KOTAN

İBRAHİM VARELCİ
BERRAK KARAGÖZ
EMRAH DOĞRUYOL
MURAT TETİK
NEVİN YALÇINER
BERFİN UZUN
OKAN AYDOĞDU
SEMİH FİL
UFUK ÖZGE
MÜCTEBA ABDULLAH ORUÇ
BEDİRHAN ARTUÇ
TUNAY YEŞİL
DERVİŞ CAN GÜÇLÜ
AHMET KESKİN
AYBÜKE LEVENT
GÖKHAN AKSU
YUSUF ŞENER
TUNCER ÇALI
OKTAY OKŞAK
NURULLAH ÇELİK
EMRE AYDIN
ASLIHAN AYDIN
ABİT FURKAN KOÇ
DOĞUKAN BARLAK
SENANUR KÖYLÜ
MERT BURAK TAŞPINAR
FATMA SEVİNÇ
GÖKÇEN GÜLER
RECEP MODOĞLU
MUHAMMED YUSUF YILDIZER
GÖKHAN ERCAN
ABDULLAH CEVHER DEMİRDEN
HASANCAN YAVAŞ
FIRAT KARATAŞ
AHMET TAHA İNAL
YUSUF KAPLAN
UĞUR TEMEL
MUSTAFA YARANGÜMELİ
BAHATTİN TEMİZER
ÖNDER YARDIMCI
MUHAMMED ALİ ÇELİK
MÜCAHİT YERLİ
BURAK ATİLA
BURAK TÜRKOĞLU
RONAY ÖZLÜK
MURAT KUŞAT
SEYFULLAH ÇOLAK
EKREM KÖROĞLU
GAMZE ALTUNTAŞ

DİLEK GÖNENÇ
FETULLAH NASİH ALPARAĞI
GAMZE ERGUN
GÖKHAN AYAS
MUHAMMET FURKAN ELMAS
DOĞAN EREN
ELİF KARAKAŞ
MEHMET BİLAL KARA
AYKUT KUMRAL
GÖRKEM AY
MEHMET AKİF KORKUT
MUHAMMET MUSTAFA BİGEÇ
SEMANUR ÇELİK
HARUN CAN BEKTAŞ
MERT ÇAKAL
EZGİ İDİL MERT
RECEP DİLMAÇ
BURAK NADİR KAHRAMAN
GİZEM POLAT
RAMAZAN CİHAN ARSLAN
KADİR GÜVEN
RUKİYE SÖNMEZ
SERTER SERT
CİVAN MİKAİL CİHAN
NURETTİN HAN
OĞUZHAN GEÇKİN
FURKAN TALHA ÖZDEMİR
SELİM BAYRAM
SAİD NUMAN DEMİRCİ
ELANUR YAZICI
MERVE KASIM
FERİHA NURŞAH SELÇUK
BURAK YAŞAR
VİLDAN KAYA
HAŞEM ŞAYLI
HALİL İBRAHİM YİĞİT
MUHAMMET SADUN
İSMAİL TEK
HÜSEYİN KURT
SALİH ÖZDEMİR
ABDULSELAM GERGİN
DEMET ÖZEN
İBRAHİM KADIOĞLU
TURGUT ÇAĞDAŞ BAYDAR
DOĞUKAN ATEŞ
YUNUSCAN MAZIBAŞ
AYŞE NUR ÇAKMAKER
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