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Oda görüşlerimiz yerel basında yer aldı
Günebakış Gazetesinde 
Kentsel Gelişim İle İlgili 
Oda Görüşleri Yayınlandı

Karadenizde Son Nokta Gazetesinde Kıyılardaki Deniz 
Dolguları İle İlgili Oda Görüşümüz Yayınlandı

61 Saat Haber`De Sel ve 
Taşkınlarla İlgili Oda 

Görüşümüz Yayınlandı
Trabzon’da kentsel gelişim alanlarında son yıllarda kon-
trolsüz sayılabilecek boyutlarda yerleşim alanlarının 
oluşturulduğuna dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri 
Odası Trabzon Şube Başkanı Semi Hamzaçebi, heye-
lanlar açısından proje sahasının çoğu zaman iste-
nen düzeyde irdelenmediğini belirterek istenmeyen 
sonuçlar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Özellikle kazı-dolgu çalışma öncesi alana ait öncelik-
li olarak çalışılacak ölçek detayını karşılayacak heye-
lan duyarlılık haritasının üretilmesi gerektiğine dik-
kat çeken Başkan Hamzaçebi “İçme suyu hattının bir 
bölümünün kısmen stabilize edilmiş bir heyelan to-
puğundan geçmesi sonucu oluşan hareketler içme suyu 
hattındaki boruların deforme olmasına ve şehirde su 
kesintilerinin oluşmasına sebebiyet vermiştir” dedi.
Hamzaçebi, şehir merkezindeki iki ana vadi olan 
Tabakhane ve Zağnos vadilerinin şehirdeki ana hava 
sirkülasyon noktaları olarak bilinmesine rağmen; 
Zağnos vadisinin önüne Ortahisar Belediye binası ve 
kaymakamlık binalarının yapıldığına dikkat çekti.

Doğu Karadeniz sahil şeridinde son 5 yılda yaşanan 
heyelanların sebep sonuç ilişkisine bakıldığında önü 
kapanmış derelerin karşılarına çıktığının vurgulandığı 
açıklamada, bu durumun karar vericiler noktasında 
değerlendirilmesinin gerekliliğinin kaçınılmaz olduğu 
ifade edildi.  “Son yıllarda, bölgemizde meydana gelen 
ve aşırı yağışlara bağlı olarak sonuçlanan heyelanlar, 
bölgemizin en önemli doğal afet sorunlarının başın-
da gelmektedir” şeklinde başlayan açıklamada, “Her 
ne kadar meydana gelen bir doğal süreç olsa da, insan 
etkisinin çoğu zaman yanlış uygulamaları sonucunda 
afet boyutuna ulaşmaktadır. Özellikle dere yataklarına 
halen ve ısrarla kurulan yapı alanları, yüksek eğimli 
yamaçlara inşa edilen konutlar, kontrolsüz yapılan yol 
ve temel kazıları gibi olumsuz insan etkileri, maalesef 
bu doğal olayların afet boyutunu arttırmakta, ortaya 
can ve mal kayıplarının çıkmasına neden olmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerdeki benzer iklim, morfoloji ve jeolojik 
yapıya sahip coğrafyalarda da sözü edilen doğal afetler-
le karşılaşılmasına rağmen, alınması gereken teknik ve 
yönetsel tedbir ve yaptırımlar noktasında ülkemiz ha-
len arzu edilen noktada değildir.”

13 Haziran 2019 tarihinde Karadenizde Sonnokta gaze-
tesinde çıkan açıklamada Oda olarak her türlü dolguya 
karşı olduğumuz vurgulandı.
Kıyılarının yaklaşık yüzde 80’inin dolgu olduğu Trab-
zon’da bu kez de Vakfıkebir ilçesinde yapılacak dolgu için 
Çevre Etki Değerlendirmesi süreci başlatıldı. İlçede 512 
bin 453 metrekarelik dolgu yapılacak. Vakfıkebir Beledi-
yesi’nin kıyı ve sahil düzenlemesi amacıyla oluşturacağı 
dolgu alanının 5 yılda tamamlanması öngörülüyor. Dol-
gu alanında fuar, kara ulaşımına yönelik teknik altyapı 
alanı, açık spor alanı, güneşlenme ve sportif amaçlı iskele 
yapılacak. Vakfıkebir Belediyesi’nin “Sahilimizin ilçem-
iz için taşıdığı önemi çok iyi biliyoruz. Sahil bandından 
550, toplam 750 dönüm dolgu alanı oluşturacağız. 

İçerisinde sosyal, kültürel, sportif ve ticari faaliyetlerin 
yapılabileceği Karadeniz Bölgesi`nin en güzel sahil bant-
larından birisini oluşturmak için çalışıyoruz” sözleriyle 
duyurduğu dolgu projesi çevreciler tarafından doğaya 
zararı yönünde eleştiri yağmuruna tutuldu. Vakfıkebir 
ilçesi Çarşı, Kemaliye, Büyükliman, Hacıköy, Kirazlık, 
Aydoğdu Mahalleleri mevkiinde yapılacak dolguyu 
değerlendiren Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube 
Başkanı Semi Hamzaçebi, “Oda olarak her türlü dolguya 
karşıyız. Dolgular uzun vadede sorun yaratıyor. Den-
ize girilecek noktalar yok ediliyor altyapı sorunları pis 
kokulara neden oluyor, insanları denizle buluşturmayı 
amaçlayan bu çalışmalar plansız olduğu için insanları 
denizden uzaklaştırıyor” dedi.


