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Odamızda 19.01.2019 Cumartesi günü saat 14.00`te 
"Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" ile Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından taslak olarak hazırlanan 
"Zemin ve Temel Etüdü Rapor Formatı" konusunda Prof. 
Dr. Nihat Sinan Işık ve Doç. Dr. Bülent Özmen`in katılımı 
ile eğitim amaçlı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Etkinlikte Odamız Yazman Üyesi Faruk İLGÜN, 
01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Dep-
rem Yönetmeliği ve Haritası ile ilgili abu zamana kadar 
Odamızın yaptığı çalışmalara değinmiştir. Bu çalışmalar 
18 Mart 2018 Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itiba-
ren olup,

• Akademisyenlerden, konusunda uzman bürokrat-
lardan ve Oda yönetiminden oluşan bir komisyon 
kurulmuştur.

• Konu ile ilgili Danıştay`a dava açılmıştır.
• Üniversitedeki bölüm başkanları, akademisyenler 

ve Oda Yönetiminden oluşan heyet, AFAD Baş-
kanını yerinde ziyaret ederek görüşlerimizi yazılı 
olarak kendilerine iletmiştir.

• Bütün bu gelişmeler web sayfamızda üyelerimize 
duyurulmuştur.

• Bu konuda 1 ay süreli bir dilekçe kampanyası baş-
latılmış olup, sonucunda ilgili makamlara iletile-
cektir.

Açılış konuşmasının ardından, Doç. Dr. Bülent Özmen 

tarafından Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Türkiye 
Deprem Tehlike Haritasına yönelik şimdiye kadar yapı-
lan çalışmaları ve bunlara yönelik değerlendirmeler ör-
neklerle anlatıldı. Prof. Dr. Nihat Sinan Işık tarafından 
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Bölüm 16. Bölümü, 
örneklerle beraber detaylı anlatılarak, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından odamıza gönderilen taslak Zemin ve 
Temel Etüdü Rapor Formatı hakkında katılımcıları bilgi-
lendirdi.

Teknik sunumların ardından forum bölümünde, Jeolo-
ji mühendislerinin gerek deprem, gerekse planlama, yapı 
üretim ve denetim süreçlerinde mesleki uzmanlık ve bilgi 
birikimini ülke yapı üretim süreçlerine aktarmasını engel-
leyen, binlerce meslektaşımızı işsizlikle karşı karşıya bıra-
kan anlayışlara karşı söz konusu kurumların uyarılması 
sürecinden bahsedilmiş olup bu sürece yönelik ulusla-
rarası norm ve standartlara uyumlu düzenlemeler yapıl-
ması konusunda başlatılan “MESLEĞİMİZE, ÜLKEMİZ 
İNSANINA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”  
ana temalı dilekçe kampanyası hakkında üyelerimize bil-
gi verildi. Özel sektör, kamu çalışanları ve akademisyen-
lerden oluşan katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantı 
meslektaşlarımız tarafından ilgiyle karşılandı.

Toplantı, Doç. Dr. Bülent Özmen ve Prof. Dr. Nihat Si-
nan Işık’a katkılarından dolayı teşekkür belgelerinin ve-
rilmesiyle son buldu.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve ‘Zemin ve Temel 
Etüdü Rapor Formatı’ bilgilendirme toplantısı yapıldı


