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ADANA GÖKDERE BARAJINDA MEYDANA GELEN OLAYLA 
ALAKALI  TEKN İKERLER B İRLİĞİ’NİN KAMUOYU AÇIKLAMASI  

              Gökçe Nehri üzerinde, Ergenuşağı Köyü yakınlarında bulunan Gökdere Köprü Barajı 
inşaatında 24 Şubat 2012 tarihinde meydana gelen olay sonucunda İki işçimiz hayatını 
kaybetmiş, İki işçimiz ise yaralanmıştır. Kayıp olan 8 işçiye ulaşmak için arama kurtarma 
çalışmaları sürdürülmektedir. Olayda hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, kayıp olan işçilerimizin de sağlıklı bir şekilde yakınlarına 
kavuşmasını temenni ediyoruz. 

 

Teknikerler Birli ği olarak bu olayla ilgili görü şlerimiz şunlardır: 

  Gökdere Köprü Barajı‘nın dolu hacminin 93 milyon m3 olduğu, barajda su tutulmaya 
başlandığı, su hacmi 87 milyon m3 ulaştığında derivasyon tünelindeki mekanik kapağın 
basınca dayanamayarak koptuğu açıktır. Baraj inşaatı tamamlanmadan gövdede su tutulmaya 
başlanmış olması faciaya davetiye çıkarmıştır. 

Birli ğimizin olaydan sonra yaptığı araştırmalar neticesinde: Olayın tünel 
kapağının ve bağlantı elemanlarının maksimum su basıncına dayanamayarak kopmuş olması, 
ilgili yapı elemanlarının tekniğine uygun bir şekilde yapılmadığının açık bir göstergesidir. Bir 
baraj in şaatında böylesi bir ihmalin yaşanmasının tek nedeni vardır: Su yapılarının 
denetimden uzak olarak yapılması. Denetim için DSİ Genel Müdürlüğü’nün Hazırladığı iki 
Yönetmeliği ’de TMMOB Danıştay’a dava açarak yürütmesini durdurmuştur. Bundan neşet 
eden denetim zafiyeti devam edegelmektedir. Orman ve Su işleri Bakanı sayın Veysel Eroğlu, 
tarafından bizim görüşümüzü teyit eder mahiyette “ su yapıları denetlenmelidir” şeklinde  
açıklama yapılmıştır. 

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği‘ DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanmış, ilk olarak 15.08.2009 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 
TMMOB‘nin açtığı dava sonucunda 30.03.2010 tarihli Danıştay kararıyla yürütmesi 
durdurulmuştur. Danıştay‘ın bu kararının ardından 13.05.2011 tarihli Resmi Gazete ‘de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci Yönetmelik hakkında ise 31.10.2011 tarihinde Danıştay 
tarafından ikinci kez yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. 

            Bu davaların neticelenmesinden sonra yayımlanacak yönetmelikte teknikerleri 
ilgilendiren ve daha sağlıklı bir kontrol mekanizmasının yapılması için aşağıdaki hususlar göz 
önüne alınmalıdır.  

         Söz konusu Yönetmeliğin tanımlar başlığı, 4’üncü madde, k bendinde Yardımcı 
kontrol elemanı: Kontrol elemanının sevk ve idaresi altında görev yapan tekniker ve 
teknisyenleri, ifade eder denmektedir. Yine aynı yönetmeliğin   Kontrol ve yardımcı kontrol 
elemanları ile ilgili hususlar başlıklı 14’üncü maddesin b bendinde yer alan;  Ön lisans veya 
ilgili meslek lisesi mezunu kişiler yardımcı kontrol elemanı olarak görev yapabilir 
denmektedir. 
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Burada esas dikkat edilmesi gereken yönetmeliğin b bendinin 2’inci fıkrasında; Bu 
elemanların görevlendirilmeleri durumunda oda kayıt belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı, 
diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya DSİ tarafından onaylanmış sureti, daha önce 
denetlediği işlerin adları, çalışma süreleri ve katıldığı seminerlere ait sertifikaları ibrazedilerek 
suretleri SYDK’ya sunulur. İbaresi yer almaktadır.  

Ne yazık ki şu ana kadar teknikerlerin meslek odası kurulmamıştır. Hal böyle iken 
yönetmeliğe bu şekilde maddeler konması ilerde sakıncalar doğuracağından, bu madenin ilgili 
fıkrasına teknikerler ve teknisyenler için “ odası olmayan tekniker ve teknisyenlerin bağlı 
oldukları birlikten veya dernekten alacakları belge ile belgelendirilmesi” şekline ekleme 
yapılması daha doğru olacaktır. B bendinin 3’üncü fıkrasında Kontrol ve yardımcı kontrol 
elemanı, görevlendirildiği yapılarda denetçi mühendisin vereceği görevi yerine getirir ve 
sorumluluğu altında bulunan işlerden denetçi mühendisler ile birlikte sorumludur. 
Denmektedir. Bu madde ile de tekniker ve teknisyenlere yetki verilmeksizin sorumluluk 
yüklenmektedir. Bu maddenin de” yardımcı kontrol elemanı tekniker ve teknisyenin 
sorumluğu denetici mühendise ait olmak koşulu ile verilen işleri fen ve sanat kurallarına 
uygun olarak yürütür” şeklinde değiştirilmesi gerekir. 

             Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 

 

 

 


