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Deprem Mühendisliği Bölümü Önüne Taşınan Ağaçlar 









Yangın yolu yapma bahanesiyle Deprem Mühendisliği binasının yan tarafına Hafriyat 
dökümü yapıldı. 





Yurt binası inşaat alanındaki ağaçlar bu bölgeye taşındı. 













Taşınan ağaçların çoğu kurumuş durumdadır. 



Taşınan ağaçların çoğu kurumuş durumdadır. 



Yol kenarına dökülen hafriyat. 



Yol kenarına iki kamyon hafriyat dökülmüş. 



Bu hafriyatın buraya neden döküldüğünü bilen var mı ? 



Yurt İnşaat Sahası 



Yurt inşaatı yapılan alanın 2002 yılındaki durumu 



Yurt inşaatı yapılan alanın 2008 yılındaki durumu 



Yurt inşaatı yapılan alanın 2010 yılındaki durumu 



Yurt inşaatı yapılan alanın Nisan 2015 ayındaki durumu 



Yurt inşaatı yapılan alanın Ağustos 2015 ayındaki durumu 



Yurt inşaat sahasından çıkan hafriyatın bir bölümü hemen yanında bulunan bu 
alana dökülüp ağaçların arasına serilmiştir. 









2 Kasım 2015  tarihinde dökülen hafriyat 



2 Kasım 2015  tarihinde dökülen hafriyat 



Yurt inşaatının 1 Kasım 2015 tarihindeki durumu. 



Yangın Yolu Heyelanında Son Durum 



Yangın yolunun giriş bölgesi  inşaat malzemesi ve molozlarla kapatılmış. 



Yangın yolu bitki ile kapanmaya başlamış. 



Yangın yolu bitki ile kapanmaya başlamış. 



Yangın yolu bitki ile kapanmaya başlamış. 



Yangın yolu bitki ile kapanmaya başlamış. 



Yangın yolunda meydana gelen heyelanın son durumu. 



Yangın yolunda meydana gelen heyelanın son durumu. 



Yangın yolunda meydana gelen heyelanın son durumu. 



Kandilli Kamüsünden Boğaz Manzarası 



Yemekhane Yanına Taşınan Ağaçlar 



Bu tepenin olduğu alana Otopark yapılması düşünülüyordu.   
Yurt inşaat sahasındaki ağaçların bir kısmı bu bölgeye taşınarak bu duruma izin verilmedi. 









Yemekhane Çevresine Dökülen İnşaat Molozları 







Yemekhane binasını 
güçlendirme çalışmaları 
sırasında beton 
mikserlerinde artan 
betonlar çevreye 
dökülmüştür. 



Yemekhane binasını 
güçlendirme çalışmaları 
sırasında inşaat artıkları, 
molozlar çevreye 
dökülmüştür. 



Yemekhanenin önü 





Atölye binasının yan tarafı 



Yemekhanenin önü 





Atölye binasının arka tarafı 



Atölye binasının arka tarafı 



Genel olarak kampüs 
içerisinde inşaat 
çalışması yapan şirketler 
iş bitiminde çevre 
temizliğini yapmadan, 
çöplerini toplamadan 
çekip gitmektedirler.  



Yönetim Binasının Karşısına Dökülen Hafriyat 











Hafriyat dökülen bölge günümüzde doğal bitki örtüsü ile kapanmış görünüyor. 



İnşaat molozları ve plastik malzemeler atılmış. Rasathanenin çöplüğü gibi olmuş ! 



Dökülen hafriyatın üzeri kısmen doğal bitki örtüsüyle kaplanmış. 





http://www.yavuzgunes.com/#!fotolarim/c1oul 
 

Kandilli Kamüsünün güzel yüzünü görmek için aşağıdaki adresi tıklayınız. 
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