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Karayolları Genel Müdürlüğü hangi kurumsal bilgi 
ve deneyimle, kendi uzmanlık alanı içerisinde yer alma-
yan ve UDSEP 2023 strateji belgesine göre de başka ku-
rumlara görev olarak verilen  konularda deprem yönet-
meliği hazırlama görevi üstlenmiştir. Daha geçtiğimiz 
aylarda Trabzon, Ordu, Giresun, Rize’de meydana ge-
len sel felaketleri sonucunda, çok sayıda köprünün ve 
sanat yapısının yıkılarak onlarca insanımızın yaşamını 
kaybetmesi, buna bağlı olarak milyonlarca lira kamu 
kaynağının israf olmasına sebep olan konulara ilişkin 
teknik düzenlemeler ortada bırakılmışken, elektrik ile-
tim hattı, boru hattı, hava limanı inşası gibi çalışma alanı 
olmayan konularda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 
çalışma yürütmesi tek kelime ile abesle iştigaldir.

Görev, yetki ve sorumluluğu ile yukarıda belir-
tilen konularda liyakat sahibi olmamasına rağmen işin 
bir firmaya ihale edilmesi suretiyle söz konusu rapor 
taslaklarının hazırlanması, akıllara iş genişletilmesi 
suretiyle ilgili firmaya kaynak aktarmak amacıyla im-
kan yaratıldığı hissi uyanmasına neden olmaktadır.

Yine deprem yönetmeliği gibi mutidisipliner bir 
konuda, oluşturulan komisyonlar ile UDSEP 2023 
strateji belgesine göre sorumlu kurumların sekretar-
yasında ilgili kurumların katılımı ile ortak aklın ürünü 
olması gereken düzenlemelerin, bazı bilinen hoca-
lara danışmanlık hizmeti çerçevesinde hazırlatıldığı 
görülmektedir.

Ortak akıldan uzak, açık yargı kararlarına ve UDSEP 
2023 strateji belgesine aykırı, özel konularda tasarımın 
gözetimi ve kontrolü gibi yöntemlerle bazı azınlık ve 
öznel kişilere rant aktarmayı amaçlayan bu düzenle-
meyi hazırlayanları da hazırlatanları da kınıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakanlar; bir deprem 
ülkesi olan ve sıklıkla doğa kaynaklı afetlerden et-
kilenen ülkemizde; ileride telafisi güç ve onarılamaz 
yaralara neden olabilecek, ilgili meslek örgütleri, 
üniversiteler, sorumlu kurumlar ve tanımlanan yerel 
idareler olmadan, kendi uzmanlık alanı içinde bulun-
mayan konularda düzenlemeler yapmasının Karayol-
ları Genel Müdürlüğü’ne olduğu gibi, ülkemiz insanına 
da bir yararı olmayacaktır.

Bu nedenle kamu kaynaklarının israfına neden olan 
bu konuda, başta Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ile 
AFAD Başkanlığının konuya müdahil olmasını ve bu 
çalışmanın bir an önce durdurulmasını ve sorumlular 
hakkında gerekli işlemlerin başlatılması gerektiğini 
düşünüyoruz.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyuru-
lur.
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Yönetim Kurulu

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ(TMD) TARAFINDAN DÜZENLENEN 
MADENCİLİKTE ATIK UYGULAMALARI SEMİNERİNE KATILDIK

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) 
tarafından 26 Haziran 2019 tarihinde, Ankara 
Mövenpick Otel’de gerçekleştirilen “Maden-
cilikte Atık Yönetimi Seminerine” Odamız 
adına Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Hü-
seyin Alan ile Odamız Madencilik Komi-
syonu Başkanı Yavuz Ulutürk katıldı.

Madencilik sektöründe yer alan çok sayı-
da kişi, kurum ve sivil toplum kuruluş tem-
silcisinin yer aldığı seminerde, Madencilik 
faaliyetlerinin önemli bileşenlerinden biri 
olan maden atıklarının yönetimi konusunda 
ülkemizde ve dünyadaki uygulamalar ışığın-
da yapılan çalışmalar hakkında sunumlar 
gerçekleştirildi.


