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fiubemizin ‹TÜ Sosyal Tesisleri’nde
gerçeklefltirdi¤i “29 MART 2009
YEREL YÖNET‹M SEÇ‹MLER‹NE
DO⁄RU” konulu panele konuflmac›
olarak, Prof. Dr. Ruflen KELEfi (An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fak.) -Yerel Demokrasiden Ne Anla-
mal›y›z? / Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK
(Kocaeli Üniversitesi Mühendislik
Fak.) - Kentlerde Yararlar Çat›flmas›
ve Karar Süreçlerindeki Yans›malar›
/ Doç. Dr. Adalet BAYRAMO⁄LU
ALADA (‹stanbul Üniversitesi Siya-
sal Bilgiler Fak.) Kamu Yönetimi Ba¤-
lam›nda Yerel Yönetimler / Prof.
Dr. Murat GÜVENÇ (‹stanbul Bilgi
Üniversitesi) ‹stanbul’a Göç, ‹stan-
bul’dan Göç, bafll›kl› konularla ka-
t›ld›.
Cemal GÖKÇE (‹MO ‹stanbul fiube
Baflkan›)’nin oturum baflkanl›¤›n›
yapt›¤› panelde GÖKÇE, 29 Mart
yerel seçimlerinin ülke ve kent aç›-
s›ndan önemine de¤inerek bafllad›.
GÖKÇE, demokrasiye ve demokra-
tik kat›l›ma aç›k ça¤dafl bir yerel
yönetim anlay›fl›n›n gelifltirilmesi,

bilime dayal›, ça¤dafl bir yönetim
sisteminin hakim k›l›nmas›n›n ö-
nemli oldu¤unu vurgularken, kent-
lere yönelik çal›flmalar›n, ça¤dafl
bir flekilde yönetilemedi¤ini ve ba-
r›nma, e¤itim sa¤l›k, çevre, ›s›nma,
alt yap›, ulafl›m ve kent kültürü gibi
sorunlar›n giderilemedi¤ini de söz-
lerine ekledi. GÖKÇE flöyle devam
etti: “Yap› güvenli¤i olmayan kent-
lerimizin -baflta ‹stanbul- deprem
güvenli¤i olmamas› da bir sorun
olarak karfl›m›zda duruyor. Ülke ve
kentlerde toplumsal düflünce, s›n›f-
sal farkl›l›klar, planlama konusu ve
kavram›, ulusal ve bölgesel ölçekte
planlama süreçleri ile birlikte özel
yasalar ve yetki karmaflas› aras›nda
giderek suland›r›l›yor ve suland›r›l-
maya da devam ediliyor. Ya¤man›n
k›skac›na sokulan kentlerimizin ye-
flil alanlar›, do¤al ve kültürel de¤er-
leri, su havzalar›, ormanlar› ve sahil-
leri yok ediliyor. Yaflanan çevresel
kirlilikle birlikte kentlerimiz ve kent-
lilerimiz giderek daha büyük sorun-
lar›n içine itilmektedir. Baflta su,

elektrik, do¤algaz ve ulafl›m olmak
üzere temel kentsel altyap› hizmet-
leri ile e¤itim-sa¤l›k hizmetleri de
özellefltirilerek ticaretlefltiriliyor.
Kamusal kaynaklar›m›z, yerli ve
yabanc› tekellere sat›l›yor. Emekli
ve yoksullar sosyal ekonomik ve
siyasal, yaflamdan d›fllan›yor. Kent-
sel yenileme veya kentsel dönüflüm
olarak adland›r›lan süreçlerle belir-
lenmifl olan kent parçalar›, o kentte
yaflayanlardan ba¤›ms›z olarak yeni
imar haklar›na sahip oluyorlar. Bu
süreçle birlikte ülke yarar› toplumu-
muzun gelece¤i ile birlikte ahlaki
de¤erleri ve toplumsal dayan›flma
giderek devre d›fl› b›rak›l›yor.”

Kentlerde üretilen lüks konut alanla-
r›n›n ve giderek yayg›nlaflan al›flve-
rifl merkezlerinin kentlerin bütünlü-
¤ünü yitirdi¤ini ve iç göçün yaratt›¤›
sorunlara henüz bir çözüm getirilme-
di¤ini, yanl›fl arazi kullan›m kararla-
r›yla kaçak yap›laflman›n, imar aff›
ve imar rant› süreçleriyle beslendi-
¤inin de alt›n› çizen GÖKÇE, sa¤l›kl›,
güvenli ve yaflanabilir kentlerin ve
ortak yaflam ve kentlilik bilincinin
gelifltirilemedi¤ine dikkat çekerek;
kentlerin, yaflam koflullar›n›n iyilefl-
tirilmesi ve yaflam maliyetinin azal-
t›lmas› gibi en temel beklentilere
cevap veremeyen anlay›fllarla yö-
netildi¤ini elefltirerek, kentlerin ve
toplumun yerel seçimlerde ihtiyaç
duydu¤u temel konular›n ne olmas›
gerekti¤ini ortaya koymak gerek-
ti¤inin alt›n› çizdi. GÖKÇE, toplumcu
ve halkç› bir yerel yönetimin nas›l
olmas› gerekti¤ine yönelik panelin
önemli bir tart›flma ortam› yara-
taca¤›n› belirterek sözlerini tamam-
lad›.

29 MART 2009 YEREL YÖNET‹M SEÇ‹MLER‹NE DO⁄RU
21 fiubat 2009
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Panelde Prof. Dr. Ruflen KELEfi
(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fak.), 1985 y›l›nda dünya kamuo-
yuna ve devletlere sundu¤u Avrupa
yerel yönetimler özerklik flart› ad›n›
tafl›yan uluslararas› sözleflme çer-
çevesinde yerel demokrasi, yerel
yönetimler ve özerkli¤i üzerine bir
sunum gerçeklefltirdi. Kamu hizme-
tinin niteli¤inde giderek de¤iflimler
oldu¤unu belirten KELEfi, kamu hiz-
metinin Frans›z ‹dare Hukuku Kura-
l›na göre kamu kurulufllar› taraf›n-
dan yerine getirilmesi gereken ifller
oldu¤unu ve bu anlay›fl›n de¤iflti¤ini,
art›k kamu kuruluflu olmayan örgüt-

lerin de kamu hizmeti verdi¤ini dile
getirdi. Kamu hukuku kurallar›na
göre hizmet verilmesinde özel hu-
kuk kurallar›na göre de kamu hiz-
meti üretildi¤ini ve sunuldu¤unu
sözlerine ekledi. “Kamu hizmetinin
dayal› oldu¤u temel ilkeler uzunca
bir süredir de¤iflime konu olmak-
tad›r. Kamu hizmetlerinin temel ol-
mas› gereken ve de¤iflmeyen, kamu
hizmetinin mutlak surette kamu ya-
rar›n›n en ço¤a ç›karma amac›na
yönelmek zorunda olmas›d›r. Anaya-
sam›za göre idarenin bütünlü¤ü
çerçevesinde kamu hizmetlerinin
merkezi ve yerel yönetimlerle birlikte
idarenin bütünlü¤ü ilkesi çerçeve-
sinde sunacaklard›r.” Devletin ba-
zen kamu hizmetlerini vak›flar ön-
cülü¤ünde sundu¤unu da belirten
KELEfi, bunun tart›fl›lan bir durum
oldu¤unu ve belediyelerin uluslar-
aras› tan›mlara göre mahalli, müfl-
terek ihtiyaçlar› yerel nitelikte, hal-
k›n ortak gereksinimlerini karfl›la-
mak üzere kurulan kamu tüzel kifli-
likleri oldu¤unu da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK (Kocaeli
Üniversitesi Mühendislik Fak.) ise
“Kentlerde Yararlar Çat›flmas› ve
Karar Süreçlerindeki Yans›malar›”
bafll›kl› sunumuyla, içinde bulunu-
lan küreselleflme koflullar›nda, bu
tür süreçlerin iflleyebilmesi için, eko-
nomik anlamda neo-liberal altya-

p›n›n kendi üstyap› kurumlar›n› üret-
mesi gerekti¤ini, sürecin “legal” bir
süreç olmas› için, karar mekanizma-
lar›n›n, kurallar›n, araçlar›n, kurum-
sal iflleyifllerin, denetimin ve yarg›n›n
sorun ç›karmamas› gerekti¤ini vurgu-
lad›. “Bu düzenekler tak›lmas›z ifl-
lerse, yat›r›m›n sermaye birikime
dönüflmesinin önünde engel kalma-
m›fl olur. Hukuksal altyap›n›n kurul-
mas› önemlidir. Bu sürece hizmet
eden en temel yasalar 12 Eylül ko-
flullar›nda yürürlü¤e konulmufltur.
Eksik olanlar zaman içinde ç›kar›l-
m›flt›r. Yasalarda süreç içinde engel
ç›karan hükümler ay›klanm›flt›r.”
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diyen KÖKTÜRK, “Kamu Yarar›-Top-
lum Yarar›” uygulamadaki konum-
lar›ndan; yani örtüflmelerinden ya
da çat›flmalar›ndan, Üstün Kamu
Yarar› kavram›n›n bu yararlar kar-
fl›s›ndaki anlam›ndan kaynaklan-
d›¤›n› belirtti. “Toplum, edinme has-
tal›¤›na tutulmufl durumdad›r, sü-
reçleri, ç›kar ve rant kavramlar› be-
lirlemektedir, birçok kifli, s›ran›n
kendisine gelmesini beklemektedir,
29 Mart’a giden süreci, kent politi-
kalar› çat›flmas› de¤il, ç›karlar çat›fl-
mas› belirlemektedir, politikalar›n
önüne geçen adaylar›, adayl›k s›rala-
malar›n› belirleyen de yine ç›karlar
çat›flmas›d›r, liyakat, nitelik, bilgi,
dürüstlük, gibi kavramlar›n etkisi
s›n›rl› durumdad›r” diyen KÖKTÜRK,
yarar kavram›n› etik, siyasal, ekono-
mik, sosyolojik, yönetsel, psikolojik
boyutlar› olan bir kavram olarak
aç›klad›.

KÖKTÜRK, “Topra¤a, mekana ve
kente bak›flta derin çeliflkiler söz
konusudur. Bu alanlar, yararlar›n
çat›flt›¤› alanlard›r.” diyerek flu
sözlerle konuflmas›n› tamamlad›:
“Mekana, kentlerimize, kasab›n
gözüyle de¤il, sanatç› gözüyle bak›-
lacak günleri görmek dile¤iyle...”

Doç. Dr. Adalet BAYRAMO⁄LU
ALADA (‹stanbul Üniversitesi Siya-
sal Bilgiler Fakültesi) sunumunda,
kamu yönetiminin devlet yönetim-

leriyle iliflkisi ve tarihsel geliflimine
yönelik bilgiler aktar›rken, kameral
devlet modeli, hukuk devleti, sosyal
devlet ve liberal devlet yap›lar›ndaki
kamu yönetimi yaklafl›mlar›na de-
¤indi. Yerel yönetimlerin de¤iflen
devlet anlay›fl›na ve kamu yönetimi
yaklafl›mlar›na ba¤l› olarak kimlik
de¤ifltirdiklerini ve farkl› ifllevsellik
sunduklar›n› anlatan ALADA, liberal,
sosyal ve neo-liberal dönemde yerel
yönetimlerin devletle nas›l bir ifl bö-
lümü içinde yer ald›¤›na de¤indi.

“Devletle yerel yönetim iliflkisini
belirleyen en temel faktörlerden bi-
ri, sermaye birikim rejiminin ihtiyaç-
lar› çerçevesinde belirlenen bir ifl
birli¤ine yan›t vermesidir. ‹kincisi,
devletin tarihsel gelene¤i, misyo-
nudur. Üçüncüsü, o toplumda var
olan demokrasi kültürüdür. Dör-
düncüsü de, teknolojinin ulafl›la-
bilirli¤i ve teknolojinin toplumu
dönüfltürme yetkinli¤ine ba¤la-
nabilir” diyen ALADA, yerel yöne-
timlerin kendi normatif teorisi çer-
çevesinde her zaman demokrasiyle
iliflkilendirilebilece¤ini söyleyerek,
“Her zaman yerel demokrasi top-
luma daha yak›n yönetsel kurumlar
oldu¤u için demokratik kurumlard›r,
diye okunabilir ve onlar ne kadar
özerklefltirilebilirse devletten, o
kadar daha fazla demokrasi ifllevini
üstlenebilece¤i varsay›m›ndan yola
ç›kar” dedi.

Prof. Dr. Murat GÜVENÇ (‹stanbul
Bilgi Üniv.) “‹stanbul Toplumsal
Co¤rafyas›na D›flar›dan ve ‹çeriden
Bakmak 1990-2000” bafll›kl› sunu-
muyla panelde yer ald›. GÜVENÇ,
Türkiye’de göç, toplumsal co¤rafya,
flehirlerin iç yap›s› ve toplumsal fark-
l›laflmas› üzerinde yapm›fl oldu¤u
çal›flmas›n› sundu. ‹stanbul’u içinde
yerald›¤› toplumsal bütün içinde
anlatan GÜVENÇ, k›rdan kente göç,
h›zl› nüfus art›fl› ve çarp›k kentleflme-
nin önemli konular oldu¤unun yeni
anlafl›ld›¤›n› dile getirdi. “‹stanbul
gerçekten özgün mü? Öyleyse ne
bak›mdan? De¤ilse hangi illere ben-
ziyor? Bu sorular ancak ve ancak
kentin yap›s› bütün içindeki konumu
ve zaman içinde sergiledi¤i de¤iflim
üzerinden anlafl›l›r. ‹stanbul’u ancak
içinde yer ald›¤› toplumsal bütün
içine yerlefltirdi¤imizde daha iyi an-
lar›z. Türkiye’yi anlamadan ‹stan-
bul’u anlamak mümkün de¤ildir.”
diyen GÜVENÇ, ‹stanbul’un, Türkiye
istihdam alan›nda nerede durdu¤u-
na, Türkiye’nin istihdam co¤rafya-
s›nda temel farkl›laflma boyutlar›na
de¤inirken, 1990-2000 dönemin-
deki de¤iflime yer verdi. 1990-2000
döneminde yeniden yap›lanmada,
metropoliten alanlar›n güçlendi¤ini,
metropollerde kad›n›n “görünür-
lü¤ü”nün artt›¤›n› ve bu alanda ‹s-
tanbul’un tekil bir örnek oluflturdu-
¤unu, k›rsal alanda ise kad›n istih-
dam›n›n azald›¤›n› belirtti.
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fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. Zekai
CELEP (‹TÜ ‹nflaat Fakültesi) kat›ld›. Seminerde, dep-
rem yükü azaltma katsay›s›, e¤ilme momenti etkisi,
e¤ilme momenti ve normal kuvvet etkisi, plastik mafsal
kabulü, zaman tan›m alan›nda do¤rusal elastik çözüm,
zaman tan›m alan›nda do¤rusal elastik olmayan çözüm,
statik itme çözümü, mevcut binalar›n deprem güven-
li¤inin belirlenmesi üzerine bilgiler aktar›l›rken, flekil
de¤ifltirmeye dayal› incelemenin mümkün olmas› için,
sünek olmayan güç tükenmesinin önlenmesi ve oluflan
elastik ötesi flekil de¤ifltirmelerin kabul edilebilir
olmas› gerekti¤i belirtildi.

fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde
gerçekleflen seminere konuflmac› olarak Dr. Tümer
AKAKIN (THBB) kat›ld›. “Betonda Dayan›m ve Daya-
n›kl›l›k” konu bafll›kl› seminerde betonun bileflenleri,
sertleflmifl beton, haz›r beton tesisi, agrega - agrega
deneyleri, hidratasyon kimyasal katk›lar, mineral
katk›lara yer verilirken, bas›nç dayan›m›, su/çimento
oran› iliflkisi su miktar›n›n azalt›lmas›n›n avantajlar›,
betonda bofllu¤un dayan›m, elastisite modülü ve çek-
me dayan›m› üzerine etkisi, donma çözülme ve su çi-
mento oran› iliflkisi, çevresel etki s›n›flar› konusunda
bilgiler aktar›ld›. So¤uk ve s›cak havada beton dökümü
konular›n›n da yer ald›¤› seminerde flantiye ve üretici
aç›s›ndan al›nabilecek önlemlere de de¤inildi.

Betonda Dayan›m ve Dayan›kl›l›k
3 fiubat 2009 Bak›rköy / 11 fiubat 2009 Kad›köy  / 29 Ocak 2009 Harbiye
Betonda Dayan›m ve Dayan›kl›l›k
3 fiubat 2009 Bak›rköy / 11 fiubat 2009 Kad›köy  / 29 Ocak 2009 Harbiye

Deprem Yönetmeli¤i’ndeki Statik ‹tme Kavram›
27 Ocak 2009 Bak›rköy / 4 fiubat 2009 Kad›köy / 12 fiubat 2009 Harbiye
Deprem Yönetmeli¤i’ndeki Statik ‹tme Kavram›
27 Ocak 2009 Bak›rköy / 4 fiubat 2009 Kad›köy / 12 fiubat 2009 Harbiye

fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Doç. Dr. Kemal
BEYEN (Kocaeli Üniversitesi) kat›ld›. Seminerde, dep-
rem dalgalar›n›n kaynak ve yap› aras› yay›l›m ortam›
ve yap›da depremin yay›l›fl›, yap›sal anlamda depremin
karakteristi¤i ve ö¤rettikleri, temel (yap›-deprem)
mühendisli¤i de¤erleri, inflaat mühendisli¤i aç›s›ndan
spektrumlar (yap› karakteristi¤i, süneklik (düktilite),
yap› do¤al titreflim modlar›, yap›sal dinamik davran›fl›n
ayr›klaflt›r›lmas›, deprem ivme parametreleriyle yap›sal
davran›fl aras›ndaki karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k), yönetmelik
kapsam›nda yap›sal dinamik davran›fl konular›na yer
verilirken, “TDY-2007’ye Göre Deprem Hesab›” üzerine
bilgiler aktar›ld›.

Yap›n›n Deprem Etkisindeki Davran›fl› ve Spektrum Kavram›
10 fiubat 2009 Bak›rköy / 28 Ocak 2009 Kad›köy / 5 fiubat 2009 Harbiye
Yap›n›n Deprem Etkisindeki Davran›fl› ve Spektrum Kavram›
10 fiubat 2009 Bak›rköy / 28 Ocak 2009 Kad›köy / 5 fiubat 2009 Harbiye
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Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde gerçekleflen
seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI
(Yeditepe Üniversitesi) kat›ld›. “Çelik Yap›larda Kararl›l›k
Ba¤lant›lar›” konulu seminerde, çat›larda stabilite
çaprazlar›, hal yap›lar›nda ve çok katl› yap›larda stabilite
çaprazlar› üzerine bilgiler aktar›ld›. Çat›larda, düfley
stabilite çaprazlar› afl›klarda ve çat› fenerlerinde
stabilite çaprazlar›; hal yap›lar›nda yan duvar teflkili,
kalkan duvar teflkili; çok katl› yap›larda ise rijit çerçeveli,
düfley perdeli, çekirdekli ve çerçeveli tüp sistemlere
yer verildi.

Çelik Yap›larda Kararl›l›k Ba¤lant›lar›
17 fiubat 2009 Bak›rköy / 25 fiubat 2009 Kad›köy
Çelik Yap›larda Kararl›l›k Ba¤lant›lar›
17 fiubat 2009 Bak›rköy / 25 fiubat 2009 Kad›köy

fiubemiz ve Bak›rköy temsilcili¤imizde gerçekleflen
seminere konuflmac› olarak ‹nfl. Müh. Zihni TEK‹N
kat›ld›. Seminerde silolar›n hesap yöntemleri, silo
yap›s›n›n bölümleri, silo tipleri, siloya etki eden yükler,
silo elemanlar›n›n boyutland›r›lmas› üzerine bilgiler
aktar›ld›. Ayr›ca çimento silosuna ait bir say›sal örnek
ve silo yap›lar›n›n imalat çizimlerine iliflkin örneklere
yer verildi.

Betonarme Silo Yap›lar›n›n
Hesap ve Yap›m Yöntemleri
24 fiubat 2009 Bak›rköy/19 fiubat 2009 Harbiye

Betonarme Silo Yap›lar›n›n
Hesap ve Yap›m Yöntemleri
24 fiubat 2009 Bak›rköy/19 fiubat 2009 Harbiye

fiubemiz ve Kad›köy temsilcili¤imizde gerçekleflen
seminere konuflmac› olarak ‹nfl. Yük. Müh. Kerem
PEKER, ‹nfl. Yük. Müh. Sinem KOLGU kat›ld›.
Seminerde tarihi yap›lar›n korunmas›, koruma politikas›,
tarihi yap›lar›n tasnifi ve de¤erlendirme yöntemi üzerine
bilgiler aktar›l›rken, performans tabanl› yaklafl›m,
yap›n›n kullan›m de¤erinin zamanla de¤iflimi, bina
tasar›m›n›n hizmet ömrü, performans düzeyleri, yap›sal
analiz yöntemleri ve röleve çal›flmalar›na yer verildi.
Ayr›ca örnek bir çal›flma olarak ‹stanbul Ortaköy’de
sahilde yer alan Atik Ali Pafla Yal›s›’n›n kullan›m amac›
de¤iflimi ile otele dönüfltürülmesi projesi ve detaylar›
anlat›ld›.

Tarihi Yap›lar›n Yap›sal Analizinde Performans Tabanl›
Yaklafl›mlar ve Bir Örnek Çal›flma
18 fiubat 2009 Kad›köy / 26 fiubat 2009 Harbiye

Tarihi Yap›lar›n Yap›sal Analizinde Performans Tabanl›
Yaklafl›mlar ve Bir Örnek Çal›flma
18 fiubat 2009 Kad›köy / 26 fiubat 2009 Harbiye

2009 YILINDA fiUBEM‹Z TARAFINDAN ULUSAL DÜZEYDE GERÇEKLEfiT‹R‹LECEK ETK‹NL‹KLER

• 8. ULAfiTIRMA KONGRES‹, “Kültür Baflkenti ‹stanbul”, 30 Eylül-1-2 Ekim 2009, ‹TÜ Mustafa Kemal Amfisi, Maçka-‹stanbul
• 3. ULUSAL ÇEL‹K YAPILAR SEMPOZYUMU, 8-10 Ekim 2009, Gaziantep

• YAPI DENET‹M‹ SEMPOZYUMU, 16-17 Ekim 2009, ‹TÜ Mustafa Kemal Amfisi, Maçka-‹stanbul
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‹MO 41. Dönem fiubeleraras› Ortak Toplant› “S‹M
Yönetmeli¤i Uygulamalar›nda Karfl›lafl›lan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri” gündemiyle 10 Ocak 2008 tarihinde
Ankara’da ‹MO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda
düzenlendi. 94 kiflinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
toplant› ‹MO Yönetim Kurulu Baflkan› Serdar HARP’in
aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›. Serdar HARP, konuflma-
s›nda Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i (S‹M) Yönetmeli¤i’ne
neden ihtiyaç duyuldu¤unu anlatt›. Son y›llarda üni-
versitelerin ço¤ald›¤›n›, Türkiye’nin deprem kufla¤›nda
bulundu¤unu ve mevcut yasa ile yönetmeliklerin ihti-
yac› karfl›lamad›¤›n› belirterek, mesleki denetim ile

meslekiçi e¤itimin zorunlu hale geldi¤ine dikkat çekti.
Mesleki De¤erlendirme Kurulu Baflkan› Nusret SUNA
da S‹M’in oluflum sürecini anlatan bir sunum yapt›.
‹MO Onur Kurulu Üyesi Galip KILINÇ, ‹MO Genel Sek-
reteri Gülay ÖZDEM‹R ve fiube Sekreterimiz Rezan
BULUT’un da görüfllerini aktard›¤› toplant›, MDK Bafl-
kan› Nusret SUNA’n›n fiube yöneticilerinden gelen
elefltiri ve sorulara yan›t vermesiyle sonland›. Toplan-
t›ya fiubemizden Sekreter Üye Temel P‹RL‹, Sayman
Üye Nusret SUNA, Yönetim Kurulu üyeleri ‹smail
UZUNO⁄LU, Müfit BEfiER ve fiube Sekreteri Rezan
BULUT kat›ld›.

fiUBELERARASI ORTAK TOPLANTI
10 Ocak 2009

fiubemizin toplant› salonunda gerçeklefltirdi¤i top-
lant›da, S‹M Yönetmeli¤i çerçevesinde iflyeri denetle-
melerinin iflleyifli ve sorunlar›na iliflkin görüfller aktar›ld›.
Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde yap›lan iflyeri
denetimlerine iliflkin temsilcilik kurullar›m›z ve fiube
çal›flanlar›m›z taraf›ndan gözlemler aktar›ld›. ‹fl yeri
denetimleri çerçevesinde S‹M belgeli üyelerden iletilen
öneriler ve görüfllerin de¤erledirildi¤i toplant›da bu
çal›flmalar›n daha verimli hale gelebilmesi için fiubemiz
taraf›ndan yap›lmas› gerekenler tart›fl›ld›.

fiubemiz bünyesinde oluflturulan Meslekiçi E¤itim
Kurulu’nun toplant›s›, 28 Ocak 2008 tarihinde
fiubemizin toplant› salonunda gerçekleflti. Prof. Dr.
Zekai CELEP, Rezan BULUT, H. Ülkü ÖZER, Mustafa
ALTINELLER, Nusret SUNA, Özkan fiENGÜL, Ça¤›l
TAfi’›n kat›l›m›yla gerçekleflen toplant›da, fiubemizin

2009 Y›l› ‹lkbahar-Yaz dönemi içerisinde düzenleyece¤i
uzmanl›k dallar›na göre aç›lacak olan kurs, seminer
ve etkinliklere iliflkin kurul üyeleri görüfllerini bildirirken,
yeni aç›lacak kurs programlar›n›n zaman ve içeri¤i
üzerine de¤erlendirmeler yap›ld›.

MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURULU TOPLANTISI
28 Ocak 2009

KADIKÖY-BAKIRKÖY TEMS‹LC‹L‹K KURULLARI,
fiUBE YÖNET‹M KURULUMUZ VE TEKN‹K PERSONEL TOPLANTISI

3 Ocak 2009
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fiubemizin toplant› salonunda gerçekleflen Örgütlen-
me Komitesi ve Gençlik Kurulu toplant›s› 27 Ocak
2009’da yap›ld›. Toplant›da; önceki toplant›lara yönelik
hat›rlatmalarda bulunuldu ve önümüzdeki sürece
yönelik çal›flmalar›n programlanmas›na yönelik görüfller
aktar›ld›. Toplant›ya, Rezan BULUT, Murat GÖKDEM‹R,
Mehmet MUTLU, Haydar YILDIZ, Funda KILINÇ
SUVAKÇI, Tülay ÇALIfiKAN, Ça¤›l TAfi, Özkan
fiENGÜL, Cüneyt ESK‹MUMCU, Murat Serdar KIRÇIL,
Deniz POLAT, Temel P‹RL‹, Bar›fl fiAH‹N, Aykut
AKTAfi, Hasan ÜNAL, Meryem ÇA⁄LAR kat›ld›lar.

ÖRGÜTLENME KOM‹TES‹ VE GENÇL‹K KURULU TOPLANTISI
27 Ocak 2009

fiubemizin üye toplant›s› kapsam›nda gerçeklefltirdi¤i
“Kent Politikalar› Üzerine Düflünceler” konu bafll›kl›
etkinli¤e konuflmac› olarak Yrd. Doç. Dr. Pelin P›nar
ÖZDEN kat›ld›. Toplant›da, ülkemizde 2000 y›l› son-
ras›nda yaflanan geliflmelerin “kentsel yenileme” ve
dönüflüm konular›nda da etkisi üzerine görüfller ak-
tar›ld›. Kentsel yenileme ve dönüflümün dönemlere
göre kuramsal boyutlar›, yasal ve yönetsel yönleri
üzerine görüfllerin yer ald›¤› toplant›da konuya iliflkin
ilkesel, yasal, yönetsel ve uygulamaya dönük dü-
flünceler aktar›ld›.

KENT POL‹T‹KALARI ÜZER‹NE DÜfiÜNCELER (ÜYE TOPLANTISI)
10 fiubat 2009

Odam›z ad›na fiubemiz ve ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Gaziantep fiubesi’nin 2009 Ekim ay›nda düzenleyece¤i
3. Ulusal Çelik Yap›lar Sempozyumu’nun düzenleme
kurulu toplant›s› fiubemizde yap›ld›. Bu toplant›da
sempozyuma gelen bildirilere iliflkin görüfller aktar›ld›.
Toplant›ya Prof. Dr. Erdo¤an UZG‹DER, Doç. Dr. Filiz
P‹RO⁄LU, Yrd. Doç. Dr. B. Özden ÇA⁄LAYAN, Gazi-
antep fiube Baflkan› Metehan GÜNDÜZ, fiube Say-
man Üyemiz Nusret SUNA, fiube Sekreterimiz Rezan
BULUT ve fiube Sekreter Yard›mc›s› Ça¤›l TAfi kat›l-
m›fllard›r.

3. ULUSAL ÇEL‹K YAPILAR SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
9 fiubat 2009

fiubemizin de içinde oldu¤u Türkiye Bilim Merkezleri Vakf›’n›n Ola¤an Genel Kurulu
28 fiubat 2009 tarihinde yap›ld›. fiube Yönetim kurulu üyemiz Cemal ‹NAN’›n kat›ld›¤›

kurul toplant›s› fiiflli Belediyesi Bilim Merkezi’nde gerçekleflti.

TÜRK‹YE B‹L‹M MERKEZLER‹ VAKFI OLA⁄AN GENEL KURULU
28 fiubat 2009
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fiubemizin 30 Eylül - 1-2 Ekim 2009 tarihinde düzenle-
yece¤i Ulaflt›rma Kongresi Düzenleme Kurulu toplant›s›
5 Ocak ve 26 Ocak 2009 tarihlerinde fiubemizin top-
lant› salonunda gerçeklefltirildi.Toplant›larda, kongreye
ulaflan bildiriler de¤erlendirilerek, hakemleri atan›rken,
kongrenin yeri ‹TÜ Mustafa Kemal Amfisi olarak belir-
lendi. Adana, ‹zmir ve Diyarbak›r’da yap›lan kentiçi
ulafl›ma yönelik kongrede bir özel oturum yap›labi-
lece¤ine iliflkin kurul üyeleri taraf›ndan görüfller ak-
tar›ld›. Toplant›ya Prof. Dr. Güngör EVREN, Prof. Dr.
Ergun GED‹ZL‹O⁄LU, Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR,
Doç. Dr. ‹smail fiAH‹N, Rezan BULUT, Funda KILINÇ
SUVAKÇI kat›ld›.

8. ULAfiTIRMA KONGRES‹ DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
5 - 26 Ocak 2009

D‹SK, KESK, TÜRK-‹fi taraf›ndan düzenlenen TMMOB
ve di¤er meslek örgütlerinin destek verdi¤i “Krizin
Bedelini Ödemeyece¤iz: ‹flsizli¤e ve Yoksullu¤a Karfl›
Birleflik Mücadele, Emek ve Demokrasi Mitingi” Kad›-
köy ‹skele Meydan›’nda gerçekleflti.
15 fiubat 2009 tarihinde yap›lan Emek ve Demokrasi
mitinginde krizin nedeni sermayeyi ve faturas›n› hal-
ka ç›kartan hükümet protesto edildi. Pankartlarda
ve sloganlarda AKP hükümetine tepki, gasp edilen
emek haklar› ve emek örgütlerinin talepleri dile
getirildi.

EMEK VE DEMOKRAS‹ M‹T‹NG‹
15 fiubat 2009

6 - 10 May›s 2009 tarihleri aras›nda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi/Büyükçek-
mece’de gerçeklefltirilecek olan Uluslararas› YAPI/TURKEYBUILD 2009 ‹stanbul
Fuar› yerli yabanc›, yap› sektörüne yön veren tüm fimalar› bir araya getiriyor.
Düzenlendi¤i ilk y›ldan beri sektör profesyonellerinin verdikleri destek ve
katk›yla yap› sektörünün tüm bileflenlerini bir araya getiren en büyük ve en
önemli yap› malzemeleri fuar› olma özelli¤ini tafl›yan Uluslararas› YAPI/
TURKEYBUILD ‹stanbul Fuar›, bu sene de kat›l›mc›lara sektöre yön verecek
yenilikleri sergileyecek. Yap›-Endüstri Merkezi taraf›ndan düzenlenen fuarda
fiubemizde stand açarak yer alacak.

ULUSLARARASI YAPI/TURKEYBUILD 2009
‹STANBUL FUARI 32. KEZ KAPILARINI AÇIYOR

fiubemizin de destekledi¤i Kufldili Çay›r› Gönüllüleri,
tarihi Kufldili Çay›r›’na yap›lacak al›flverifl merkezini
önlemek, buras›n›n daha önce verilmifl bir karar olan
S‹T alan› olarak kalabilmesini sa¤lamak için, imza
kampanyas› ve aç›k alan etkinlikleri düzenlenmektedir.

Bu çal›flmalar kapsam›nda  25 fiubat 2009’da, giderek
artan betonlaflmaya karfl› yap›lan bas›n aç›klamas›na
fiube Sekreterimiz Rezan BULUT kat›ld›. Kufldili Çay›r›
Çevre Gönüllüleri’ne “kusdilicayiri@hotmail.com”
adresinden ulaflabilirsiniz.

ESK‹ SALI PAZARI YEfi‹L ALAN OLMALI
25 fiubat 2009
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Bilindi¤i gibi, yan›lt›c› bir kat›l›mc›l›k
ve fleffafl›k maskesiyle pazarlanmak
istenmesine ve meslek odalar›n›n da
bu plan›n kat›l›mc›lar›ndan oldu¤u
do¤rultusundaki yan›lt›c› propaganda
çal›flmalar›na karfl›n, haz›rlanma süreci
boyunca görüfl ve katk›lar›m›z›n al›nma-
s›n›n söz konusu olmad›¤› 22.08.2006
tasdik tarihli 1/100 000 ölçekli ‹stan-
bul ‹l Çevre Düzeni Plan› hakk›nda
TMMOB’ye ba¤l› meslek odalar›nca iptal
davalar› aç›lm›fl ve plan, 21.03.2008
tarihinde yarg› karar› ile iptal edilmifltir.

Bu sürecin ard›ndan, ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi’nce 1/100 000 plan
üzerinde yeniden çal›fl›lmaya bafllanm›fl
ve bu çerçevede, TMMOB’ye ba¤l› meslek
odalar›na yönelik göstermelik bir “ka-
t›l›m süreci” bafllat›lm›flt›r. Bu süreçte,
fiehir Planlama Müdürlü¤ü’nün, 14.07.
2008 tarihli yaz›s› ile, “1/100 000 ‹s-
tanbul ‹l Çevre Düzeni Plan› revizyon
çal›flmalar› tamamlanm›flt›r” diyerek
plan› onay için ‹stanbul Büyükflehir

Belediyesi Meclisi’ne göndermesinden
15 gün sonra, 28.07.2008 tarihli yaz›s›
ile, meslek odalar›n› “taslak plana iliflkin
görüfl ve önerilerini almak üzere(!...)
”14.08.2008 tarihinde toplant›ya davet
etmesi ve ard›ndan da plana iliflkin ya-
z›l› görüfllerini istemesi, kat›l›m süre-
cinin niteli¤i hakk›ndaki en aç›k ve tar-
t›fl›lmaz göstergedir. Bu  süreç sonunda
haz›rlanan 1/100 000 ölçekli ‹stanbul
‹l Çevre Düzeni Plan›, yerel seçimlerin
hemen öncesinde, dönemin son Bele-
diye Meclisi toplant›s›nda, 13.02.2009
tarihinde, oy çoklu¤u ile onaylanm›flt›r.

‹ptal edilmifl plandaki sak›ncal› planla-
ma yaklafl›m›n›n yeni onaylanan plana
da aynen yans›d›¤›; yeni plan›n da ay-
nen iptal edilen plan gibi, teknik olarak
yeterli olmayan, planlama ciddiyetiyle
hiç ba¤daflmayan, kente insan öncelikli
de¤il, rant ve pazarlama öncelikli bakan
bir yaklafl›m›n ürünü oldu¤u, kentin
geliflmesini daha da olumsuz yönlere
çekecek plan kararlar›n›n yeni planda

da yer ald›¤› görülmektedir. Bunun yan›
s›ra, yeni plan, sak›ncal› planlama yakla-
fl›m›n›n kaç›n›lmaz ürünü olarak, yeni
sak›ncalar› plan kararlar›n› da berabe-
rinde getirmifltir.

Yeni plandaki ilk etapta göze çarpan
baz› plan kararlar›na k›saca de¤inmek,
plan›n içeri¤i, niteli¤i ve hedefi hakk›n-
da bir fikir vermeye yetecektir:

• Merkezi hükümet taraf›ndan bir üst
plana dayanmaks›z›n gündeme getiril-
mifl olan Kartal, Zeyport, Haydarpafla
vb. gibi bir çok kentsel dönüflüm projesi
iptal edilen planda yer ald›¤› gibi, yeni
planda da yer almaktad›r. Yeni plan,
buna ilaveler de getirmektedir.  ‹lginç
bir örnek, iptal edilen planda konut
alan› olan Ataflehir’in Bat› yakas›n›n,
yeni planda “1. Derece Ticaret ve Hizmet
Merkezi”ne dönüfltürülmüfl olmas›d›r.
iptal edilen 1/100 000 ölçekli planda
konut alan› olan Ataflehir’in Bat› yakas›,
plan kararlar› hiçe say›larak, Baflbakan

TMMOB’YE BA⁄LI  MESLEK ODALARINCA AÇILAN DAVALAR SONUCUNDA ‹PTAL ED‹LM‹fi OLAN 1/100 000 ÖLÇEKL‹
‹STANBUL ‹L ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI, ‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YE MECL‹S‹’NCE OY ÇOKLU⁄U ‹LE YEN‹DEN ONAYLANDI.

PLANIN, YEREL SEÇ‹MLERE B‹R BUÇUK AY KALA, DÖNEM‹N SON BELED‹YE MECL‹S TOPLANTISINDA, YANGINDAN MAL
KAÇIRIRCASINA UYGULAMAYA SOKULMAYA ÇALIfiILMASI C‹DD‹ B‹Ç‹MDE SORGULANMASI GEREKEN ET‹K B‹R SORUNDUR.

NORMAL KOfiULLARDA ‹STANBUL’UN GELECE⁄‹N‹ BEL‹RLEYECEK PLAN KARARLARININ YEN‹ SEÇ‹LECEK BELED‹YE MECL‹S‹’N‹N
YETK‹S‹NE BIRAKILMASI GEREK‹RKEN, PLANI SON ANDA ALEL ACELE UYGULAMAYA SOKMAKTAK‹ TELAfiI ANLAMANIN EN
GERÇEKÇ‹ YOLU ‹SE, PLANLAMA SÜREC‹ VE PLANIN ‹ÇER‹⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹ B‹R DE⁄ERLEND‹RME YAPMAKTAN GEÇMEKTED‹R.

BASIN AÇIKLAMASI: 1/100 000 ÖLÇEKL‹ ‹STANBUL ‹L ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI / 23.02.2009
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taraf›ndan finans merkezi olarak aç›k-
lanm›fl ve TOK‹ taraf›ndan, yetkisini
aflarak, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan-
larla M‹A (Merkezi ‹fl Alan›) olarak plan-
lanm›fl; onaylanan yeni 1/100 000 ‹s-
tanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›’nda da, bu
karara aynen uyularak, bu alan, konut-
tan “1. Derece Ticaret ve Hizmet Merke-
zi”ne dönüfltürülmüfltür.

Kent ve insan odakl› olmay›p “‹stan-
bul’un pazarlanmas› ve küresel flirket-
lere rant alan› sunulmas›” anlay›fl› teme-
linde gündeme getirilmifl olan bu gibi
projeler ve bunlar›n tetikleyece¤i di¤er
plans›z projeler ‹stanbul’un tarihsel,
do¤al de¤erlerine zarar verecek ve ge-
reksinimi olan sa¤l›kl› geliflimini önünde
engel teflkil edecektir.

Herhangi bir araflt›rmaya, bir üst plana
dayanmayan, sadece ‹stanbul’un pazar-
lanmas›na yönelik bir yaklafl›m›n eseri
olan bu kentsel projelerin hiçbir analiz
ve sentez çal›flmas›na ve de¤erlendir-
mesine dayanmaks›z›n kabul edilerek
plana dahil edilmesi gerekli planlama
ciddiyetiyle asla uyuflmamaktad›r. Bu
sonuçta ortaya ç›kan plan›  bir “paylafl›m
ve pazarlama” belgesine dönüfltür-
mektedir.

• ‹ptal edilen planda, “Do¤al Yap› Eflik
Sentezi” paftas›nda “Mutlak Korunacak
Alan” olarak gösterilmifl alanlar›n yap›-
laflmaya aç›lm›flt›. Bu alanlar›n hemen
hepsi, yeni planda fonksiyonlar›nda de-
¤ifliklik olmakla birlikte, gene yap›lafl-
maya aç›k alanlar olarak planlanm›flt›r.
Araflt›rma sonucu var›lan sentezin plan
kararlar›na esas olmak üzere  kullan›l-
mas› planlaman›n olmazsa olmaz koflul-
lar›ndan biridir ve bunu bu derece aç›k-
ça çi¤neyerek korunmas› zorunlu do¤al
de¤erleri yok etmek, ‹stanbul için geri
dönülmesi olanaks›z kay›plar yaratacak-
t›r.

Bu arada, eski plana altl›k olarak haz›r-
lanan “Do¤al Yap› Eflik Sentezi-1” pafta-
s›nda da de¤ifliklik yap›ld›¤›; “Do¤al
Eflik Sentezi” bafll›kl› yeni bir sentez
paftas› düzenlendi¤i; eski sentez pafta-

s›nda, “Mutlak Korunacak Alan” olarak
gösterilmifl olan baz› alanlar›n, yeni
sentez paftas›nda “mutlak korunacak
alan” statüsünden ç›kar›larak, bir alt
de¤erdeki “öncelikli korunacak alan”
olarak gösterilmifl oldu¤u; bat› s›n›r›nda
De¤irmenköy ve Çanta’daki geliflme ko-
nut alanlar›n›n da bu çerçevede statüsü
de¤ifltirilmifl alan üzerinde yer ald›klar›
görülmektedir.

• Kentin yaflam kaynaklar›n›n, orman-
lar›n›n, içme suyu havzalar›n›n korun-
mas›, bunun için kentin kuzeye do¤ru
geliflimini engellenmesinden söz eden
plan raporlar›n›n aksine, iptal edilen
eski planda oldu¤u gibi, yeni planda
da kuzeye geliflime yol açacak plan ka-
rarlar› yer almaktad›r. Yeni planda iptal
edilen plandakilere yeni sak›ncal› plan
kararlar› da ilave edilmifltir: Bu çerçe-
vede, Ümraniye’de, hem de 2-B arazisi
üzerine Ticaret ve Hizmet Alt Merkezi
karar› getirildi¤i görülmektedir. Bu a-
lan, 2-B alan› olman›n ötesinde, Elmal›
içme suyu havzas› ve orman alan›na
komfludur. Bu alana getirilen bu plan
karar› etraf›nda yarataca¤› çekim alan›
ile, kuzeye do¤ru geliflimi teflvik ederek,
içme suyu havzas› ve orman alanlar›nda
yeni yap›laflmalara ve dolay›s›yla ciddi
tahribata neden olacakt›r.

Yeni plandaki bir baflka sak›ncal› karar
örne¤i de, Bat› yakas›nda, kentin kuze-
yinde, iki baraj havzas› aras›nda, “Ta-
r›msal Karekteri Korunacak Alan” üze-
rinde yer alan “Kentsel ve Bölgesel Do-
nat› Alan›”d›r. Plan›n 2008 Aral›k ay›nda
meclise giren fleklinde, bu alan “Üniver-
site Alan›” olarak gösterilmiflti; onayla-
nan planda ise “Kentsel ve Bölgesel
Donat› Alan›” olarak gösterilmiflir. Anla-
fl›lan o ki, direk Üniversite Alan› olarak
gösterilmesi yerine, neredeyse istenen
her fonksiyonu ifade eden bir lejant
kullan›lmas› ye¤lenmifltir. Halbuki bu
alan›n etraf›nda herhangi bir yerleflme
bulunmamaktad›r ve korunacak alanlar-
la çevrilidir. Bu alana bu tür bir donat›
alan› gelmesine ihtiyaç olmad›¤› gibi,
mutlak korunmas› gereken bir alanda
bir çekim merkezi yaratarak do¤al de-

¤erlerde tahribata neden olacakt›r. Bu
sak›nca plandaki tek örnek de bu olma-
y›p, bu tür kararlar›n önceden pazar-
l›klar› yap›lan projelerin ürünü olmas›
olas›l›¤› da yüksektir.

• Yeni planda, Bat› Yakas›’nda, Siliv-
ri’de, E-5 kuzeyinde, “Tar›msal Niteli¤i
Korunacak Alan” üzerinde  ‹stanbul için
3. bir havaliman› karar› getirilmifltir.
Bu karar›n planlama süreci sonunda
oluflmufl bir karar olmad›¤› aç›kt›r. ‹ptal
edilen planda böyle bir karar söz konusu
olmad›¤› gibi, devam edilen plan çal›fl-
malar› sürecinin hiçbir aflamas›nda da
böyle bir ihtiyac›n söz konusu olmad›¤›
bilinmektedir. Ta ki Ulaflt›rma Bakanl›¤›
3. bir havaliman› yap›laca¤› aç›klamas›
yapana kadar... Yani, gene planlama
bütününden uzak biçimde merkezi hü-
kümet taraf›ndan gündeme getirilen ve
yerel yönetim taraf›ndan da hemen pla-
na ifllenen bir yat›r›m karar› söz konusu.
Plandaki bu ihtiyaç d›fl› yeni havaliman›
korunmas› gerekli alanlar› cazibe mer-
kezleri haline getirecek bir konumdad›r
ve Sabiha Gökçen Havaliman›’n›n Kurt-
köy ve çevresinde yaratt›¤› geliflmelerin
ve do¤al ve tar›m alanlar›ndaki  tahriba-
t›n bu alanlarda da yarat›lmas›na neden
olacakt›r.

• Yeni planda Küçükçekmece içme suyu
havzas› olmaktan ç›kar›lm›flt›r; 1. ve 2.
derece arkeolojik sit alan› olan gölün
bat› yakas›n›n tamam› da “Üniversite
Alan›” olarak gösterilmifltir. ‹stanbul
Valili¤i’nin dergisinde dahi genifl tan›-
t›m› yap›lan ve kaz›lar sonucunda ‹s-
tanbul için son derece önemli ve çarp›c›
verilere ulafl›lan bu alan›n yap›lanmaya
aç›lmas›n›n hiçbir mant›kl› aç›klamas›
yoktur.

Küçükçekmece, plan raporlar›nda da
vurguland›¤› gibi, ‹stanbul’un “ekolojik
ve biyolojik önem tafl›yan do¤al yaflam
mekanlar›” aras›nda yer almaktad›r.
Ayr›ca, gene raporda da vurguland›¤›
gibi, “Büyükçekmece ve Küçükçekmece
Gölü ayn› zamanda planlama bölgesinin
en önemli su toplama havzalar›n›n ve
su yüzeylerinin bafl›nda gelmektedir”.
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‹MO 41. Dönem 3. Dan›flma Kurulu Toplant›s› 28
fiubat 2009 Cumartesi günü ‹MO Adana fiubesi’nin
ev sahipli¤inde yap›ld›. “Meslekiçi E¤itim Yönetmeli¤i
Tasla¤›” gündemiyle toplanan ve 118 kiflinin kat›ld›¤›
Dan›flma Kurulu Toplant›s›, ‹MO Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Serdar HARP’in aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›.
Ekonomik krizin Türkiye’ye etkilerini ve yaklaflmakta
olan yerel seçimler nedeniyle kent sorunlar›n› de¤er-
lendiren HARP, yerel yönetim anlay›fl›ndaki çarp›kl›¤›n
büyük kentleri birçok alanda sorunlu hale getirdi¤ine
dikkat çekti. Meslekiçi E¤itim Yönetmeli¤i ile ilgili
fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE’nin de fiube görüfl-
lerini aktard›¤› dan›flma kurulu toplant›s›na fiubemiz-
den Cemal GÖKÇE, Nusret SUNA, Temel P‹RL‹, Rezan
BULUT, Prof. Dr. Zekai CELEP, Murat GÖKDEM‹R,

H.Mutlu ÖZTÜRK, Mete AKALIN, Haluk ‹fiÖZEN,
Fikret KESK‹NEL, Niyazi PARLAR, Ülkü ÖZER ve
Murat ÖZEN‹R kat›ld›.

‹MO 41. DÖNEM 3. DANIfiMA KURULU TOPLANTISI
28 fiubat 2009

Havzan›n yaklafl›k 400 endemik (bu
bölgeye özgü) türe sahip oldu¤unu da
göz ard› etmemek gerek. Bu çerçeve
de, Küçükçekmece havzas› ve yak›n ci-
var› için al›nan kararlar son derece sa-
k›ncal›, tarihi, kültürel ve do¤al  de¤er-
ler üzerinde geri dönüflü olmayan tah-
ribatlara neden olacak kararlard›r. Bu
konuda söylenebilecek en do¤ru söz,
su s›k›nt›s›n›n çok ciddi olarak günde-
mimizde oldu¤u bir dönemde Küçük-
çekmece  havzas›n›n tekrar geri kazan›l-
mas›n›n vazgeçilmez bir zorunluluk
oldu¤udur.

Bu belli bafll› de¤erlendirmelerde de
görüldü¤ü üzere, yeni plan iptal edilen
eski plan›n olumsuzluklar›n› ve sak›nca-
lar›n› daha da art›rm›flt›r.

K›sacas›, küreselleflmenin plan› projeler
toplam›na indirgeyen yaklafl›m›n›n tam
bir yans›mas› olan, kenti ulusal ve ulus-
lararas› piyasaya pazarlamaktan baflka
amac› olmayan, tarihi ve do¤al de¤er-
leri, do¤al hammadde kaynaklar›n›,
ormanlar›, tar›m alanlar›n›, içme suyu
havzalar›n› korumaktan, bu çerçevede
kuzeye geliflmeyi engellemekten söz
eden  “parlak ve uyutucu” sözlerle dolu
plan raporuna karfl›n, tam da aksini
do¤uracak  plan kararlar› içeren ve  bu
çerçevede, hayata geçirildi¤i takdirde
‹stanbul’un  yaflad›¤› tahribat sürecini
daha da h›zland›racak olan bu plan›n
yürürlü¤e sokulmamas› gerekir. Uyar›-
lar›m›za karfl›n plan›n uygulamaya so-
kulmas› halinde, yarg›ya baflvuraca¤›-
m›z› kamuoyuna sayg›yla duyuruyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› ‹stanbul fiubesi
TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi
TMMOB Maden Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul
Büyükkent fiubesi
TMMOB Orman Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi
TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹st. fib.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi

fiube Ö¤renci Kurulumuzun “Bilimsel, Demokratik ve
Paras›z E¤itim” konulu II. Ö¤renci Üye Kurultay›’na
haz›rl›k kapsam›nda düzenlenen 1. ‹stanbul Çal›fltay›,
fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu’nda gerçekleflti.
Yabanc› dilde e¤itim konusunda Prof. Dr. Feyza
HEPÇ‹L‹NG‹RLER ve mühendislik e¤itiminin mevcut
durumu ve hedefleri konusunda ise Doç. Dr.Kemal
BEYEN’in konuflmac› olarak kat›ld›¤› etkinlikte bir de
Belgesel Gösterimi (Turning torso, Discovery Channel
“‹skandinavya'n›n en büyük gökdeleni”) yap›ld›.

“MÜHEND‹SL‹K E⁄‹T‹M‹” KONULU 1. ‹STANBUL ÇALIfiTAYI
28 fiubat 2009
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• Kat›l›m ve baflar› belgeleri: fiubemizin meslekiçi
e¤itim seminerleri ve kurslar›na kat›larak, kat›l›m
ve baflar› belgesi almaya hak kazanan üyelerimiz
belgelerini fiUBEM‹ZDEN (Harbiye) alabilirler.

• Seminer ve Kurs notlar›: fiubemizce düzenlenen
meslekiçi e¤itim seminerlerinin notlar›na fiubemizin
web (www.imoistanbul.org.tr) sayfas›ndan
gerçeklefltirilen etkinlikler bölümünden ulaflabilirsiniz.

• Geoteknik Hizmetleri Yönergesi: Oda yönetim
kurulumuz taraf›ndan 23 Kas›m 2008 tarihli
toplant›da al›nan karar gere¤ince “Geoteknik
Hizmetleri Birim Fiyat Tarifleri ile Veri De¤erlendirme
Rapor Formatlar›n› Düzenleyen Geoteknik Hizmetleri
Yönergesi”nin fiube ve temsilciliklerimizde
uygulanmas› yürürlü¤e girmifltir. Geoteknik Yönergesi
için; www.imoistanbul.org.tr

• Ajanda: ‹çinde mesleki
bilgilere yer verilen ve
meslektafllar›m›z›n el kitab›
olarak benimsedi¤i, 2009 y›l›
için yeni flekli ve tasar›m› ile
ajandam›z üyelerimizin
be¤enisine sunulmufltur.
Üyelerimiz ajandalar›n› fiube
ve temsilciliklerimizden
alabilirler.

• Oda yönetim kurulumuz taraf›ndan odam›z
üyelerine verilen belgeler ile ‹flyeri Tescil Belgesi
(‹TB) ç›kart›lmas› esnas›nda ibraz› zorunlu k›l›nan
SSK Ayl›k Prim ve Hizmet Bordrolar›nda, sigorta
kesintisine esas (asgari 1.300.-TL net ücretin)
matrah›n›n asgari 1.815.-TL (binsekizyüzonbefl)
olarak aranmas› karar alt›na al›nm›flt›r.

ÜYELER‹M‹ZE DUYURU

Üniversitelerin inflaat mühendisli¤i bölümlerinde
ö¤renim görmekte olan ö¤rencilerin meslek odalar›n›
tan›malar› ve Oda faaliyetleri içinde yer almalar›n›
sa¤lamak amac›yla fiube ö¤renci kurulumuzun ça-
l›flmalar› kapsam›nda çeflitli üniversitelerde standlar
aç›ld›. 15 Ocak 2009 tarihinde ‹stanbul Kültür
Üniversitesi, 25 fiubat 2009 tarihinde ‹stanbul Teknik
Üniversitesi ve 26 fiubat 2009 tarihinde ise Y›ld›z
Teknik Üniversitesi’nde aç›lan standlarda fiubemize
ö¤renci kay›tlar› al›nd› ve Odan›n ve Genç-‹MO’nun
tan›t›m› yap›ld›.

‹MO-GENÇ STANDLARI
15 Ocak / 25-26 fiubat 2009

fiubemiz bünyesinde oluflturulan Yap› Denetim Çal›fl-
ma Grubu ikinci toplant›s›, 26 fiubat 2009 tarihinde
fiubemizde yap›ld›. Yap› denetiminin ç›k›fl›ndan bugü-
ne iflleyifli üzerine görüfllerin yer ald›¤› toplant›da mev-
cut yap› denetim yasas›, yönetmeli¤i ve uygulamada
yaflanan sorunlar ve bu sorunlar›n boyutuna iliflkin
grup üyeleri taraf›ndan gözlemler aktar›ld›. Toplant›ya
Cemal ‹NAN, Serdar KUB‹LAY, Necip GÜVEN, Bekir
BU⁄UR, Haydar YILDIZ, Nusret SUNA, ‹smail
UZUNO⁄LU, Murat GÖKDEM‹R, Akif AKA, Behri
YILDIRIM kat›ld›.

YAPI DENET‹M‹ ÇALIfiMA GRUBU TOPLANTISI
26 fiubat 2009
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2009 YILI ‹LKBAHAR-YAZ DÖNEM‹ MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURSLARIMIZ2009 YILI ‹LKBAHAR-YAZ DÖNEM‹ MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURSLARIMIZ

2006-2008 döneminde S‹M Belgesini yenileyen üyelerimiz 2008 - 2010 döneminde de Odam›z›n Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i
Hizmetleri Uygulama Tescil Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i çerçevesinde kredilendirmeye esas puan da¤›l›mlar›ndan
olan meslekiçi e¤itimlerinden en az 20, en fazla 50 puan almak zorunlulu¤undad›rlar. 2009 Y›l› ‹lkbahar-Yaz Dönemi
meslekiçi e¤itim kurslar›m›z›n programlar› afla¤›dad›r.

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 17 fiubat 2009 Sal›
Kurs Bitifl Tarihi : 27 Mart 2009 Cuma
Kurs Günleri : Sal›, Cuma (Haftada 2 gün)
Saat : 18:30 - 21:30
Toplam : 6 Hafta (Toplam 36 saat)
Kurs Yeri : ‹MO ‹st. fib. Bilgisayar Lab.

  (S›n›f B) Harbiye/‹STANBUL

AutoCAD KURSU - fiB01-2009 / fiB02-2009

AUTOCAD KURSU DERS ‹ÇER‹KLER‹: Autocad 2006 Çizim Ekran› • Komut Girifli, Çizim Dosyas› açma ve kaydetme •
Çizim Komutlar› ve Uygulamas› • Nesne Düzenleme ve Düzeltme Komutlar› • Ölçülendirme • Yaz› Yazma, Görüntü
Kontrol Komutlar› • Blok haz›rlama • Ç›kt› ayarlar› ve ç›kt› alma • Üç boyutlu cisimler

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 7 fiubat 2009 Cumartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 25 Nisan 2009 Cumartesi
Kurs Günleri : Cumartesi
Saat : 10:00 - 13:00
Toplam : 12 Hafta (Toplam 36 saat)
Kurs Yeri : ‹MO ‹st. fib. Bilgisayar Lab.

  (S›n›f B) Harbiye/‹STANBUL

Kurs E¤itmeni: Ö¤r. Gör. Dr. Filiz SEVÜK (YTÜ)

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 19 fiubat 2009 Perflembe
Kurs Bitifl Tarihi : 19 Mart 2009 Perflembe
Kurs Günleri : Perflembe
Saat : 18:30 - 21:30
Kurs Süresi : 5 Hafta (Toplam 15 saat)
Kurs Yeri : ‹MO ‹st. fib. Bilgisayar Lab. (S›n›f B) Harbiye

SAP2000 ‹LE YAPI S‹STEMLER‹N‹N ANAL‹Z‹ - fiB01-2009

Kurs E¤itmeni: Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ (‹TÜ ‹nfl. Fak.)

ÖN KOfiULLAR: fiubemizce düzenlenen SAP2000 (Bafllang›ç
Düzeyi) kurslar›na kat›lm›fl olmak veya SAP2000 ile basit
3 boyutlu sistemleri çözebilir durumda olmak.

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 2 Mart 2009 Pazartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 6 Nisan 2009 Pazartesi
Kurs Günleri : Pazartesi
Saat : 18:30 - 21:30
Kurs Süresi : 6 Hafta (Toplam 18 saat)

SAP2000 KURSU / fiB02-2009

Kurs Yeri : ‹nflaat Mühendisleri Odas›
  Bilgisayar Laboratuvar› (S›n›f B)
  Harbiye / ‹STANBUL

Kurs E¤itmeni : Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ (‹TÜ ‹nfl. Fak.)

KIYI VE L‹MAN MÜHEND‹SL‹⁄‹ KURSU

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 11 Mart 2009 Çarflamba
Kurs Bitifl Tarihi : 15 Nisan 2009 Çarflamba
Saat : 18:30 - 21:30

Toplam : 6 Hafta (Toplam 18 saat)
Kurs Günü : Çarflamba
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi/Harbiye

Kurs Ö¤retim Üyeleri: Prof. Dr. Yalç›n YÜKSEL, Prof. Dr. Esin ÇEV‹K, Dr. An›l AN

  Tarih Konu

  11 Mart 2009 K›y› Mühendisli¤i ve Uygulama Alanlar›/Dalga ve Ak›nt› Mekani¤i; Lineer Dalga, Dalga Enerjisi,
  18 Mart 2009 Dalga S›¤laflmas›, Dalga Sapmas›, Dalga K›r›lmas›, Dalga Dönmesi, Dalgalar›n Neden Oldu¤u
  25 Mart 2009 Ak›nt›lar ve K›y› Alan›ndaki De¤iflimler/Dalga ‹statisti¤i ve ‹klimi/K›y› Morfolojisi
  1 Nisan 2009 K›y› ve Liman Yap›lar›n›n Tan›m›/K›y› Alanlar›nda Yap›sal ve Yap›sal Olmayan Çözümler/
  8 Nisan 2009 K›y› Duvarlar›, Mahmuzlar, Dalgak›ranlar/K›y› Yenileme ve Plajlar/R›ht›m Yap›lar›/
  15 Nisan 2009 Performansa Dayal› Tasar›m Kriterleri ve Çözüm Esaslar›
  22 Nisan 2009 Test S›nav›
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‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ‹Ç‹N ‹fi HUKUKU VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹ KURSU

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 12 Mart 2009 Perflembe
Kurs Bitifl Tarihi : 30 Nisan 2009 Perflembe
Saat : 19:00 - 21:30

Toplam : 7 Hafta (Toplam 17.5 saat)
Kurs Günü : Perflembe
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi/Harbiye

Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI

  Tarih Konu E¤itmen

  12.03.2009 Hukuk Kavram›, Tan›m› ve ‹fllevleri, Hukukun Dallar›.
‹fl Hukukunun Konusu ve Amac›, ‹fl Hukukunun Kaynaklar›, ‹fl Hukukunun Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI
Temel Kavramlar› (‹flçi-‹flveren-Alt ‹flveren-‹flveren Vekili-‹flyeri)

  19.03.2009 ‹fl Kanununun Kapsam›, ‹fl Sözleflmesinin Tan›m›, ‹fl Sözleflmesinin Türleri,
‹fl Sözleflmesinin Yap›lmas› ve S›n›rlar›

  26.03.2009 ‹fl Sözleflmesinden Do¤an Borçlar Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI

  02.04.2009 ‹flçinin Borçlar›/Yükümlülükleri, ‹flverenin Borçlar›/Yükümlülükleri Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI

  09.04.2009 ‹fl Sözleflmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi (Süreli Fesih, Süresiz Fesih),
‹fl Sözleflmesinin Sona Ermesinin Sonuçlar›

  16.04.2009 ‹nflaat Sektöründe ‹fl Güvenli¤inin Önemi. Temel Kavramlar
Hukuksal Sorumluluklar ve Yapt›r›mlar. Ceza ve Tazminat Davalar›n›n Yrd. Doç. Dr. U¤ur MÜNGEN
Süreci ve Sonuçlar›. ‹fl Güvenli¤i Mevzuat›

  30.04.2009 ‹nflaat ‹fl Kazalar›n›n Say›sal Durumu ve Karfl›laflt›rmalar. Kaza Analizleri.
Örnek Olaylar. ‹fl Kazalar›na Neden Olan Güvensiz Durum ve Davran›fllar. Yrd. Doç. Dr. U¤ur MÜNGEN
Güvenlik Önlemleri

Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI
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GEOTEKN‹K MÜHEND‹SL‹⁄‹ KURSU

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 11 Nisan 2009 Cumartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 16 May›s 2009 Cumartesi
Saat : 10:00 - 13:00

Toplam : 6 Hafta (Toplam 18 saat)
Kurs Günü : Cumartesi
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi/Harbiye

  Tarih Konu E¤itmen

  11.04.2009 Zemin mekani¤inin temel kavramlar› Prof. Dr. Feyza Ç‹N‹C‹O⁄LU

  18.04.2009 Zemin iyilefltirme yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aykut fiENOL

  25.04.2009 Toprak bas›nçlar› ve istinat yap›lar› Prof. Dr. Ahmet SA⁄LAMER

  02.05.2009 Yüzeysel ve kaz›kl› temeller Yrd. Doç. Dr. Özer Ç‹N‹C‹O⁄LU

  09.05.2009 Depremde yap›sal hasarlara zemin koflullar›n›n etkisi Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN

  16.05.2009 Zemin araflt›rmalar› (Arazi ve laboratuvar deneyleri) ve Doç. Dr. Recep ‹Y‹SANgeoteknik raporlar›n haz›rlanmas›

  23.05.2009 Test S›nav›

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 25 Mart 2009 Çarflamba
Kurs Bitifl Tarihi : 13 May›s 2009 Çarflamba
Kurs Günleri : Çarflamba
Saat : 18:30 - 21:30
Kurs Süresi : 8 Hafta (Toplam 24 saat)
Kurs Yeri : ‹nflaat Mühendisleri Odas›

  Bilgisayar Laboratuvar› (S›n›f B)
  Harbiye / ‹STANBUL

ETABS KURSU - fiB01-2009

KURS ‹ÇER‹KLER‹: Program tan›t›m› • Kullan›c› arayüzü
ve özellikleri • Temel kavramlar • Kirifl ve kolon
elemanlar›n modellenmesi • Döflemelerin modellenmesi
(Membrane, plate, deck vb.) • Perdelerin modellenmesi
(Pier, spandrel) • Statik yükler alt›nda çözümleme •
Eflde¤er deprem yükleri ile çözümleme • Mod Birlefltirme
Yöntemi ile çözümleme • Yük kombinasyonlar›n›n
tan›mlanmas› • Boyutland›rma • Safe program›na bilgi
aktarmak
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H‹DROL‹K VE SU KAYNAKLARI KURSU

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 4 Nisan 2009 Cumartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 25 Nisan 2009 Cumartesi
Saat : 10:00 - 13:00

Toplam : 4 Hafta (Toplam 12 saat)
Kurs Günü : Cumartesi
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi (S›n›f A) / Harbiye

  Tarih Konu E¤itmen

  04.04.2009 Su Kaynaklar›n›n Yönetiminde Yaklafl›mlar Prof. Dr. Nilgün HARMANCIO⁄LU

  11.04.2009 Zaman Serisi Modellemeleri Prof. Dr. E. Beyhan YE⁄EN

  18.04.2009 Taflk›n ve Kurakl›k Analizi Prof. Dr. Bihrat ÖNÖZ

  25.04.2009 Hidrograf Analizi ve Taflk›n Ötelemesi Prof. Dr. At›l BULU

ULAfiTIRMA MÜHEND‹SL‹⁄‹ KURSU

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 11 Mart 2009 Çarflamba
Kurs Bitifl Tarihi : 20 May›s 2009 Çarflamba
Saat : 18:00 - 20:30

Toplam : 11 Hafta (Toplam 27.5 saat)
Kurs Günü : Çarflamba
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi/Harbiye

ÇEL‹K YAPILAR KURSU / “ÇEL‹K YAPILARIN TAfiIMA GÜCÜNE GÖRE HESABI”

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 6 Nisan 2009 Pazartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 1 Haziran 2009 Pazartesi
Saat : 16:00 - 19:00

Toplam : 8 Hafta (Toplam 24 saat)
Kurs Günü : Pazartesi
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi/Harbiye

  Tarih Konu E¤itmen

  06.04.2009 Plastik Hesab›n Tan›m›, Güvenlik Düzeyinin Seçimi, Prof. Dr. Erdo¤an UZG‹DER
Plastik Tafl›ma Yükü Ana ‹lkeleri

  13.04.2009 Plastik Tafl›ma Yükü Analizi Yrd. Doç. Dr. B. Özden ÇA⁄LAYAN

  20.04.2009 Say›sal Uygulamalar Arafl. Gör. Övünç TEZER

  27.04.2009 Kesitlerin Tafl›ma Gücü Doç. Dr. Filiz P‹RO⁄LU

  04.05.2009 Stabilite Kontrolleri Doç. Dr. Filiz P‹RO⁄LU

  11.05.2009 Birleflim Tafl›ma Gücü Hesaplar› Prof. Dr. Erdo¤an UZG‹DER
Yrd. Doç. Dr. B. Özden ÇA⁄LAYAN

  25.05.2009 Seçilen Bir Tafl›y›c› Sistem ‹çin Boyutland›rma Uygulamas› Arafl. Gör. Övünç TEZER

  01.06.2009 Üç Boyutlu Çerçeve Sistemlerin Elasto-Plastik ve Dinamik Analizi Arafl. Gör. Dr. Kadir ÖZAKGÜL

  Tarih Konu E¤itmen

  11.03.2009 Ulaflt›rma planlamas›, genel kavramlar, yolcu ve trafik tahmini Prof. Dr. Haluk GERÇEK

  18.03.2009 Yollar›n kapasitesi ve boyutland›r›lmas›, s›n›fland›r›lmas› Dr. ‹smail ACAR

  25.03.2009 Kavflak özellikleri, türleri ve seçimi, katl› kavflaklar Prof. Dr. Ergun GED‹ZL‹O⁄LU

  01.04.2009 Efldüzey ve yuvarlakta kavflak geometrik tasar›m› Doç. Dr. Kemal Selçuk Ö⁄ÜT

  08.04.2009 Ifl›kl› kavflaklar, tasar›m›, devre düzenlemesi Prof. Dr. Ergun GED‹ZL‹O⁄LU

  15.04.2009 Ifl›kl› kavflaklar, doygun ak›m ve devre hesaplar› Yrd. Doç. Dr. Murat AKAD

  22.04.2009 Kentiçi trafik ve talep yönetimi Doç. Dr. ‹smail fiAH‹N

  29.04.2009 Toplu tafl›ma türleri ve düzenlemeleri Doç. Dr. Kemal Selçuk Ö⁄ÜT

  06.05.2009 Karayolu trafik güvenli¤i (yasa, denetim, altyap›) Prof. Dr. Nadir YAYLA

  13.05.2009 Karayolu trafik iflaretleri ve geçici iflaretleme Doç. Dr. Kemal Selçuk Ö⁄ÜT

  20.05.2009 Karayolu üst yap› tasar›m› Yrd. Doç. Dr. fiükriye ‹Y‹NAM
Dr. Faik ‹Y‹NAM

  27.05.2009 Test S›nav›
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Bu yaz›n›n büyük
bölümü, ‹TÜ
Taflk›flla
Binas›’›nda
27 Aral›k 2008
tarihinde
Prof. Dr. Ferruh

KOCATAfiKIN için
yap›lan cenaze
töreninde Yap›
Malzemesi

Anabilim Dal›m›z ad›na yapt›¤›m konuflmaya dayanmaktad›r.
Ancak, bu yaz›da hocam›z hakk›nda k›sa bilgiler yan›nda görevleri
s›ras›ndaki an›lardan ve bulundu¤u ortamdan da söz etmeye
çal›flt›m.

1923 ‹stanbul do¤umlu, Cumhuriyetimizle yafl›t olan hocam›z
Prof. Dr. Ferruh Kocataflk›n’› 24 Aral›k 2008 tarihinde yitirdik.
1947 y›l›nda ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra
31.11.1948 tarihinde fakültemize asistan olarak atanm›fl, 1953
y›l›nda Stuttgart Üniversitesi’nden “Dr. Ing.” unvan›n› alm›fl,
1954’de ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi’nde Doçent olmufltur. 1955 ve 1956
y›llar›nda Kanada-Ottowa’da bir bursla National Research
Council’da doktora sonras› araflt›rmalar yapm›flt›r. Bir y›l sonra
ABD’de Purdue Üniversitesi’nde araflt›rmac› olarak çal›flm›fl ve
1957’de ABD dönüflü Robert Kolej (günümüzdeki Bo¤aziçi
Üniversitesi) ‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü’nde bölüm baflkanl›¤›
görevinde bulunmufltur. Bu görevi sonras›nda, 1962-1963
y›llar›nda tekrar ABD’ye giderek Cornell Üniversitesi’nde misafir
ö¤retim üyesi olarak ders vermifltir. 1964’de ‹TÜ ‹nflaat
Fakültesi’nde Profesörlü¤e yükseltilmifl, 11.08.1990 günü Yap›
Malzemesi Anabilim Dal›m›z›n Baflkan› iken emekliye ayr›lm›flt›r.
Hocam›z, 1970-1980 y›llar› aras›nda ‹TÜ Mühendislik Mimarl›k
Fakültesi ‹nflaat Bölümü’nde ö¤retim üyesi ve kürsü (günümüzdeki
ad›yla anabilim dal›) baflkan› olarak görev alm›flt›r. Ayr›ca,
Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Befliktafl Özel Ifl›k Mühendislik
ve Mimarl›k Yüksek Okulunda dersler vermifltir. Beton Teknolojisi,
Çimento, Yap› Malzemesi, Ahflap Yap› Malzemeleri ve Yap›
Mühendislerine Malzeme Bilimi gibi kitaplar yazm›flt›r. Yüksek
Lisans’ta verdi¤i Composite Materials ders notlar›n› da
haz›rlam›flt›r. Böylece, Profesör Kocataflk›n üniversitemizde 42
y›l boyunca dersler vermifl, ülkemizin kalk›nmas› ve geliflmesinde
büyük görevler alan mühendislerimizin yetiflmesinde önemli
katk›lar› olmufl, Yap› Malzemesi alan›nda özgün araflt›rmalar
yapm›fl, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmifltir. Doktoras›n›
yönetti¤i befl ö¤rencisinden dördü halen farkl› üniversitelerimizde
ö¤retim üyesi olarak görev yapmaktad›r.

Prof. Kocataflk›n bir ‹stanbul beyefendisiydi. De¤erli bir bilim
adam›, nazik, dürüst, mütevaz›, ülkesini ve insanlar› çok seven
seçkin bir ö¤retim üyesiydi. Kendisi, anabilim dal›m›zda,
fakültemizde ve üniversitemizde iz b›rakan hocalar›m›zdan
biridir. Profesör Kocataflk›n’› 1969 y›l›ndan beri tan›ma flans›na
sahip oldum. 1969-1970 akademik y›l›nda ald›¤›m›z Yap›
Malzemesi Dersi Taflk›flla binas›nda iki paralel s›n›fa verilirdi.

Tek numaral› olanlar dersi Prof. Bekir Postac›o¤lu’ndan, çift
numaral› olanlar ise Prof.Dr. Ferruh Kocataflk›n’dan al›rd›.
Ayr›ca, çift numaral› olanlar›n Metaller Dersini Prof.Dr. Kaflif
Onaran verirdi. O zamanlar ‹TÜ’de derslerin ço¤u y›l sistemi
esas›na dayanmaktayd›, yani baz› dersler iki yar›y›l boyunca
verilirdi. Yap› Malzemesi dersi de iki yar›y›l boyunca verilen
derslerden birisi idi. Benim numaram tekti, dersi Prof.
Postac›o¤lu’ndan ald›m. Ancak, Ferruh Bey’in yazd›¤› kitaplardan,
yay›nlad›¤› makalelerden ve sundu¤u bildirilerden di¤er
hocalar›m›z ve meslektafllar›m›z gibi ben de çok yararland›m,
bunlar özenle yaz›lm›fl çok de¤erli kaynaklard›.

Maslak Kampüsü’ne tafl›nmadan önce  Yap› Malzemesi
Kürsüsü’nün yeri Taflk›flla’daki Merkez Bina’dayd›. Ö¤retim
üyelerimizin ço¤unlu¤u bu binada kürsümüze ayr›lan mekanda,
Prof. Dr. Kaflif Onaran ise Gümüflsuyu’nda laboratuvar›m›zdaki
ofisinde çal›fl›rd›. Kürsü baflkan›m›z Prof. Bekir Postac›o¤lu ve
di¤er hocalar›m›z haftan›n belirli günlerinde laboratuvara
gelirlerdi. Hocalar›m›z›n Ferruh Bey ile e¤itim-ö¤retim ve
araflt›rma konular›ndaki konuflmalar›n› ve örnek al›nacak
düzeydeki iliflkilerini bugünkü gibi hat›rl›yorum.

Ö¤rencili¤imiz s›ras›nda derslerin Prof. Bekir Postac›o¤lu ve
Prof. Dr. Ferruh Kocataflk›n taraf›ndan verilmesine karfl›n di¤er
hocalar›m›z› da tan›rd›k. O s›ralarda, Yap› Malzemesi Kürsüsü’nün
çok kuvvetli bir kadrosu vard›. Merhum Prof. Dr. Yaflar Atan
Doçent idi, bize ahflap üzerinde e¤ilme deneyini, ayr›ca sertleflmifl
beton üzerinde yar›lma, e¤ilme ve bas›nç deneylerini yapt›rm›flt›.
Prof. Dr. Kaflif Onaran ise çelik üzerinde çekme deneyini
anlatm›flt›. Di¤er bir deyiflle, o zamanlar bizim kürsüde profesör
ve doçentler de laboratuvar deneylerine kat›l›rlard›.
Laboratuvar›m›zda araflt›rma-gelifltirme yap›l›rd›, endüstriye
hizmet sunulurdu, ancak e¤itim-ö¤retime ayr› bir önem verilirdi.

1973 y›l›nda Gümüflsuyu’ndaki Yap› Malzemesi Laboratuar›m›zda
5. s›n›fta Diploma Travay› yaparken hocam›z Prof. Dr. Süheyl
Akman, Ferruh Bey’in bir asistan arad›¤›n› ve beni kendisine
önerdi¤ini söyledi. Böyle bir öneri beni gururland›rm›flt›.  Ancak,
o y›l üniversiteler genelinde asistan olmak için Doktora koflulu
getirildi ve uygulamadan bir y›l içinde vazgeçildi, 1974’de ‹TÜ
‹nflaat Fakültesi’nde asistan olarak çal›flmaya bafllad›m. 1980’li
y›llar›n bafl›nda ‹TÜ’deki fakültelerle ‹TÜ MMF’nin birleflmesi
sonucu Prof. Kocataflk›n hocam›zla yeniden bir araya gelme
flans›na sahip olduk.

Asistan oldu¤um y›llarda, Prof. Dr. Ferruh Kocataflk›n ‹TÜ MMF
‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü’nde Yüksek Lisans düzeyinde
“Kompozit Malzemeler” ve seçmeli ders olarak da “Mühendislikte
‹statistik Yöntemler”i vermiflti. Bu dersleri izlemifl ve çok
yararlanm›flt›m. Derse çok iyi haz›rlan›r, düzenli ödev verir,
onlar› iyi izler ve dersi mükemmel anlat›rd›.

Ferruh Bey, ailesinin sa¤lad›¤› olanaklar›n da yard›m›yla
çocuklu¤unda çok iyi bir e¤itim alm›fl, ‹ngilizce ve Almanca’y›
mükemmel ö¤renmiflti. Frans›zcas› da iyi düzeyde idi. Yurt d›fl›na

PROF. DR. FERRUH KOCATAfiKIN’I SAYGIYLA ANIYORUZ



Mükemmel mühendislik bilgisini, kendine mal etmifl oldu¤u
yabanc› dillerle birlefltirerek, ülkenin gereksinimlerine öncelik
tan›yan bir anlay›flla kullanm›fl olan Ferruh KOCATAfiKIN hocam›z,
örnek al›nmas› gereken bir ö¤retim üyemiz ve çeflitli yönleriyle
de örnek al›nmas› gereken bir araflt›rmac›m›zd›r. ‹lgi alan›ndaki
yenilikleri, geliflmeleri izleyen ve aktaran, önemli buldu¤u yeni
konulara girmekten çekinmeyen, yap›lanlar› takdir edecek genifl
görüfl aç›s›na sahip bu de¤erli ö¤retim üyemizin bizlere örnek
oluflturan baflka baz› özellikleri aras›nda çok iyi bir aile babas›
olmas› ve herfleye ra¤men yaflama direncinin somut bir örne¤ini

oluflturmas› da gelmektedir. Tüm sa¤l›k sorunlar›na karfl›n
onurlu bir yaflam savafl› veren hocam›z en baflta sevgili efli ve
çocuklar› olmak üzere hep çevresinde bir sevgi halesi
oluflturabilmifl ve onu sonuna dek korumufltur.

Ferruh KOCATAfiKIN hocam›z› yapt›¤› araflt›rmalar, Türkçemize
kazand›rd›¤› eserler ve yetifltirdi¤i insanlarla hep ö¤retim
üyelerimiz içinde güzel örneklerden biri olarak hat›rlayaca¤›z.

Prof. Dr. Faruk KARADO⁄AN
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her gidiflinde çok yararl› kitaplar al›rd›. ‹TÜ’deki ofisi yabanc›
kaynaklarla iyi bir biçimde donat›lm›flt›. O zamanki olanaklarla
bir konuyu araflt›rd›¤›m›zda ve kendisine baflvurdu¤umuzda
hemen yard›mc› olmaya çal›fl›r, kitapl›¤›ndaki raflara bakar, çok
düzenli olmas› dolay›s›yla kayna¤›n k›sa zamanda yerini bulur,
masas›n›n yan›na oturulmas›n› ister ve aran›lan konunun k›sa
bir özetini de yapard›. Böyle bir yard›m› yapmaktan zevk duyard›.
Kendisine ‹ngilizce veya Türkçe yaz›lm›fl bir metin verdi¤imizde
bir gecede okur, düzeltilmifl olarak ertesi günü getirir, eksiklikleri
ve hatalar› söyler ve önerilerini s›ralard›. Düzeltti¤i ‹ngilizce
metnin dili konusunda gönderilen derginin veya konferans›n
editöründen herhangi bir düzeltme gelmezdi. Bu tür yard›mlar›
bizim e¤itimimiz aç›s›ndan inan›lmaz bir f›rsatt›. Çok düzenli
ve titiz oldu¤u gibi h›zl› da çal›fl›rd›. Prof. Dr. Mehmet Uyan,
Dr. Osman N. Oktar, Prof. Dr. M. Hulusi Özkul, ben ve di¤er
birçok arkadafl›m›z›n doktora jürisinde bulundu, tezlerimizi en
erken okuyan ve ilk raporu veren hocam›zd›.

O y›llarda kürsümüzün kadrosunda bulunan ö¤retim üyelerimizin
üniversite öncesinde ve/veya sonras›nda ald›klar› e¤itim çok
çeflitli idi ve köklü ekollere dayanmaktayd›. Hocalar›m›zdan
Prof. Postac›o¤lu, Prof. Akman, Prof. Akyüz ve Dr. Oktar Frans›z
ekolüne, Prof. Kocataflk›n ve Prof. Atan Alman ekolüne, Prof
Kocataflk›n (Alman ekolü ile birlikte) ve Prof. Onaran Amerikan
ekolüne mensuptular. Böylesine zengin ve kuvvetli kadroya
sahip olmak bizim için çok büyük bir flanst›.  Benim ve di¤er
arkadafllar›m›z›n yetiflmesinde bu kadronun katk›s› asla
unutulamaz.

Doktoram› tamamlad›ktan sonra doktora sonras› araflt›rmalar›m
için ABD’ye gitmek istedi¤imi Ferruh Bey’e söyledim. Kendisi
hemen Prof. Shah’a tavsiye mektubu yazd›, onu çok iyi tan›yordu;
çünkü, Prof. Shah Cornell Üniversitesi’nde doktora ö¤rencisi
iken Profesör Kocataflk›n’dan bir doktora dersi alm›flt›. Böylece,
1986’dan bafllayarak iki y›l süreyle Northwestern Üniversitesi’nde
Prof. Shah ile birlikte çal›flma olana¤› buldum. Benden önce
yine Ferruh Bey’in önerisi ile Dr. Ülker Gököz de fiikago’daki
‹llinois Üniversitesi’nde onunla birlikte iki y›l çal›flm›flt›. Benden
sonra 7 arkadafl daha Prof. Shah ile birlikte çal›flt›, bunlardan
Doç. Dr. Y›lmaz Akkaya doktoras›n› Northwestern Üniversitesi’nde
onun yönetiminde tamamlad›. Böylece, geçen 25 y›l boyunca
ABD’deki en kuvvetli iliflkimiz Prof. Kocataflk›n’›n yard›m›yla
kurulmufl oldu.

Profesör Kocataflk›n mütevazi oldu¤u kadar kendisine büyük
bir özgüveni vard›, gözü toktu, meslektafllar›n› k›skanmazd›,
aksine baflar›lar›ndan mutluluk duyard›. Anabilim dal›m›zda
hemen hemen herkese yard›m etmifl, yeri  geldi¤inde fedakarl›k
da yapm›flt›r. 1957’de Bekir Bey ‹ngiltere’de görevli iken Ferruh
Bey gibi o da doçent kadrosundayd›. Profesörlük önerisi dönemin
fakülte dekan› Prof. Turgan Sabis taraf›ndan önce Ferruh Bey’e
yap›lm›fl, ancak o, s›ran›n kendisinden dört yafl büyük ve daha
k›demli olan Bekir Bey’de oldu¤unu bildirmifltir. Bununla da
yetinmemifl yurtd›fl›nda görevli olan Bekir Bey’e mektup yazarak
gelip kadrosu ile ilgilenmesini istemifltir. Sonuçta iki doçentten
erken profesör olan kürsü baflkan› olacakt›. Ferruh Bey’in bu
nezaketi sonucu önce Bekir Bey Profesör, dolay›s›yla kürsü
baflkan› olmufl, ancak, birkaç y›l sonra Ferruh Bey profesörlü¤e
yükseltilmifltir. San›yorum günümüzde böyle bir davran›fl›
gösterilebilecek ö¤retim üyesi çok azd›r.

Anabilim dal›m›za daha da verimli hizmetlerini bekledi¤imiz
hocam›z Ferruh Bey emekli olduktan iki y›l sonra maalesef sa¤l›k
sorunlar› yaflad›, ameliyatlar geçirdi. Geçen 16 y›l boyunca efli
Saynur Han›m ona büyük destek oldu, fedakarl›¤› her türlü
takdirin üzerindedir. Bu nedenle, ö¤rencileri olarak kendisine
büyük sayg› duyuyoruz. K›z› Didem sürekli ‹stanbul’da, büyük
o¤lu Ayd›n ise ABD’deydi. Hocam›z›n hastal›¤›n›n ilk y›llar›nda
küçük o¤lu U¤ur’un da çok büyük deste¤i ve yard›m› olmufltur.
Efli, k›z› ve o¤ullar› k›saca çekirdek ailenin dayan›flmas› övgüye
de¤erdir. Onlar da aile büyü¤ü olarak Ferruh Bey ile gurur
duymufllard›r.

Prof.Dr. Ferruh Kocataflk›n ve anabilim dal›m›z›n ö¤retim üyeleri
bize huzurlu bir ortam sa¤lad›lar, kendilerine minnettar›z. Bize
devredilen bayrak yar›fl›n›n sürdü¤ünü, b›rakt›klar› kürsünün
baflta uluslararas› iliflkiler, ald›¤› araflt›rma projeleri ve yapt›¤›
yay›nlar olmak üzere güçlenerek geliflti¤ini ve daha da iyiye
gidece¤ini umuyorum. Profesör Kocataflk›n hocam›z da
mükemmel bir ö¤retim üyesi, çal›flkan, yurtsever, nazik ve
onurlu kiflili¤i ile daima sayg› ile hat›rlanacakt›r. Anabilim
dal›m›za flimdiye dek katk›da bulunan ve aram›zdan ayr›lan
hocalar›m›z› da sayg› ile an›yor, hayatta olanlara yaflamlar›
boyu sa¤l›k ve mutluluklar diliyorum.

Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM‹R

‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Yap› Malzemesi Anabilim Dal› Baflkan›

FERRUH KOCATAfiKIN
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‹stanbul Büyükkent
fiubesi II. Baflkan›,

Prof. Dr. Mimar
H. H. Günhan

DANIfiMAN
19 Ocak 2009’da

aram›zdan
ayr›lm›flt›r.

BAfiSA⁄LI⁄I
TMMOB Orman
Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan›
‹stanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi
Emekli Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Uçkun GERAY,
30 Ocak 2009’da
aram›zdan ayr›lm›flt›r.
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‹MO ‹stanbul fiubesi olarak, ailelerine,
dostlar›na ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Kültür Ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Kanun (Kanun No. 5835, Kabul Tarihi: 4/2/2009)

Is›nmadan  Kaynaklanan Hava Kirlili¤inin Kontrolü Yönetmeli¤inde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

4735 Say›l› Kamu ‹hale Sözleflmeleri Kanunu Kapsam›ndaki Yap›m
‹fllerinde Beklenmeyen Fiyat Art›fllar› Nedeniyle uygulanacak ‹lave
Fiyat Fark› Esaslar›n›n Uygulanmas›na ‹liflkin Tebli¤

Çevre Düzeni Planlar›na Dair Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Yönetmelik

Yurtd›fl› Müteahhitlik Belgesi Tebli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Tebli¤

Türk Mühendis Ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤i

Kamu ‹hale Tebli¤i (Tebli¤ No: 2009/1)

‹halelere Yönelik Baflvurular Hakk›nda Tebli¤

Tapu Kanunu ‹le Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun

‹halelere Yönelik Baflvurular Hakk›nda Yönetmelik

Yap›, Tesis Ve Onar›m ‹flleri ‹halelerinde Kullan›lan Müteahhitlik
Karneleri Ve ‹fl Bitirme Belgelerinin 2009 Y›l›na Ait De¤erlendirme
Katsay›lar› Hakk›nda Tebli¤

Kültür Ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu Kapsam›ndaki Kültür
Varl›klar›n›n Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak
Sa¤l›klaflt›rma, Çevre Düzenleme Projeleri Ve Bunlar›n Uygulamalar›
‹le De¤erlendirme, Muhafaza, Nakil ‹flleri Ve Kaz› Çal›flmalar›na ‹liflkin
Mal Ve Hizmet Al›mlar›nda Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakk›nda
Tebli¤ (Tebli¤ No: 2009/1)

RESM‹ GAZETEDEN...

Kanun 11.02.2009 27138

Yönetmelik 07.02.2009 27134

Tebli¤ 04.02.2009 27131

Yönetmelik 04.02.2009 27231

Tebli¤ 03.02.2009 27130

Yönetmelik 15.02.2009 27142

Tebli¤ 30.01.2009 27126

Tebli¤ 28.01.2009 27124

Kanun 27.01.2009 27123

Yönetmelik 03.012009 27099

Tebli¤ 27.02.2009 27154

Tebli¤ 27.02.2009 27154

Tarih Say›

Ayr›nt›l› Bilgi: www.imoistanbul.org.tr    http://rega.basbakanlik.gov.tr



Do¤umDo¤um
43962 sicil numaral› üyemiz Ali Mutlu KÖYLÜO⁄LU
ve 47044 sicil numaral› üyemiz Özgür KÖYLÜO⁄LU

çiftinin ikizleri, ‹MO Ankara fiubesi üyesi Azimet
KÖYLÜO⁄LU’nun torunlar› ve 45093 sicil numaral›

üyemiz Hasan U¤ur KÖYLÜO⁄LU’nun ye¤enleri Senem
ve Ifl›k 24 Ocak 2009’da dünyaya geldi.

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak
‘hofl geldin’ diyor, sa¤l›kl› yar›nlar diliyoruz.

VEFAT
13071 sicil numaral› üyemiz Onur ÜNLÜSOY 15 Ocak 2009’da; 2749 sicil numaral› üyemiz Cevdet AKSOY

25 Ocak 2009’da; 1567 sicil numaral› üyemiz Orhan GÜRLEK 13 fiubat 2009’da; 6241 sicil numaral› üyemiz Atilla KUNTER

23 fiubat 2009’da; 12900 sicil numaral› üyemiz H›d›r GEY‹K 24 fiubat 2009’da; 31554 sicil numaral› Silivri
Temsilcilik Kurulu üyemiz Mustafa PERÇEML‹’nin annesi Lütfiye Han›m 4 fiubat 2009’da; 15165 sicil numaral› üyemiz

Alaettin GÖNENÇLER’in annesi Nahide Han›m 2 Ocak 2009’da; 36964 sicil numaral› üyemiz Zeki KARADEN‹Z’in
babas› Mustafa Bey 10 Ocak 2009’da; ‹MO ‹stanbul fiubesi Ö¤renci üyemiz Mehmet Ali ÖZSOY’un kardefli

Kutbeddin ÖZSOY 13 Ocak 2009’da vefat etmifltir.
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak tüm yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.

‹STANBUL BÜLTEN flubemizden
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KAR‹YER GÜNÜ ÖZEL DARÜfifiAFAKA L‹SES‹
20 Ocak 2009
Ö¤rencilerin kariyer planlar›n› yaparken do¤ru yönlen-
dirilmesi, gelecekleriyle ilgili kararlar›ndaki belirsizliklerin
ortadan kald›r›lmas› için uzmanlarla bulufltu¤u, kariyer
günleri kapsam›nda Darüflflafaka Lisesi taraf›ndan yap›lan
Kariyer Günü etkinli¤i 20 Ocak 2009’da yap›ld›. Lise
söyleflisine fiube Yönetim Kurulu yedek üyemiz Cem
KAFADAR kat›ld›.

16. ULUSLARARASI TIEMS KONFERANSI
9-11 Haziran 2009
1993 y›l›nda Washington, ABD’de kurulmufl olan bir sivil
toplum organizasyonu olan ve acil durum yönetimi ile il-
gili kullan›c›, karar verici, araflt›r›c› yönetici ve bilim insan-
lar›n›n oluflturdu¤u uluslararas› bilgi, yöntem, ve teknoloji
paylafl›m› a¤› olan T‹EMS (Uluslararas› Acil Durum Yönetim
Birli¤i), 9-11 Haziran 2009 tarihlerinde ‹TÜ’nün ev sahip-
li¤inde Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçeklefl-
tirilecektir. Bilgi için; tel-faks: 0212 285 66 59
e-posta: support@tiems2009.org

100 YILDA MÜHEND‹SL‹K / 17 Ocak 2009
“Ça¤dafl örgütlenme”lerinin as›rl›k birikimlerini de¤er-
lendirdikleri “100 y›lda mühendislik” konulu televizyon
program›na (‹mar Dosyas›), ‹TÜ’den 1946'da mezun olan
hocam›z Prof. ‹smet AKA ile fiube Baflkan›m›z Cemal
GÖKÇE kat›ld›. Ça¤dafl mühendislik örgütlenmemizin ve
mühendisli¤in 100 y›l›n› de¤erlendirdiler.

Y›ld›z Teknik Üniversitesi ‹nflaat
Mühendisli¤i Bölümü Ulaflt›rma Anabilim

Dal›’nda ö¤retim üyeli¤ini sürdüren
‹smail fiAH‹N ve Kocaeli Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi’nde ö¤retim üyesi
olan Kemal BEYEN, Doçent ünvan›n›

alm›fllard›r. ‹MO ‹stanbul fiube
Yönetim Kurulu olarak tebrik ediyor,

baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

TebrikTebrik

Ö
LÇ

Ü
’N

Ü
N

 Y
E
N

‹ 
S

A
Y
IS

I 
Ç

IK
TI

.

ÇEfi‹TL‹ ETK‹NL‹KLER

• 5. ULUSAL KIRMATAfi SEMPOZYUMU/Aral›k 2009

• ULUSLARARASI KATILIMLI TAR‹H‹ ESERLER‹N
GÜÇLEND‹R‹LMES‹ VE GELECE⁄E GÜVENLE
DEVRED‹LMES‹-2 / 15-17 Ekim 2009

• 5. YAPI ‹fiLETMES‹ YAPIM YÖNET‹M‹
KONGRES‹ / 20-23 Ekim 2009

Bilgi için: www.imoistanbul.org.tr


