
Odam›z ad›na fiubemiz ve ‹MO Gaziantep fiubesi’nin
8-10 Ekim 2009 tarihlerinde gerçeklefltirece¤i 3.
Ulusal Çelik Yap›lar Sempozyumu düzenleme kurulu
toplant›s›  3 Temmuz 2009 tarihlerinde yap›ld›.
Toplant›da, tam metinlerin son durumu üzerine görüfller
de¤erlendirildi. Kongre program› netlefltirildi. Ça¤r›l›
konuflmac›lar hakk›nda görüfller aktar›ld›. Toplant›ya
Prof. Dr. Erdo¤an UZG‹DER, Doç. Dr. Filiz P‹RO⁄LU,
Yrd. Doç. Dr. B. Özden ÇA⁄LAYAN, ‹MO Gaziantep
fiube Baflkan› Metehan GÜNDÜZ, fiubemizden Nusret
SUNA, Rezan BULUT ve Ça¤›l TAfi kat›ld›lar.

fiubemizin 30 Eylül-1-2 Ekim 2009 tarihlerinde “Kültür
Baflkenti ‹stanbul” temal› ‹TÜ Mustafa Kemal
Amfisi’nde gerçeklefltirilece¤i 8. Ulaflt›rma Kongresi’nin
düzenleme kurulu toplant›s› 15 Temmuz 2009 tarihinde
fiubemizde yap›ld›.
Toplant›da kongre program› oluflturuldu. Ça¤r›l›
konuflmac›lara iliflkin görüfller belirtildi. Toplant›ya
Prof. Dr. Ergun GED‹ZL‹O⁄LU, Prof. Dr. Zerrin
BAYRAKDAR, Doç. Dr. ‹smail fiAH‹N, Rezan BULUT
ve Funda KILINÇ SUVAKÇI kat›ld›lar.

6-7 Temmuz 2009 tarihlerinde ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi-
UNESCO taraf›ndan ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Konferans
Salonu’nda bir Çal›fltay gerçeklefltirildi. ‹ki gün süren
toplant›da fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE, “Güvenli
yap› üretimi ve mühendislik hizmetlerinin önemi” konu
bafll›¤›yla panelist olarak kat›ld›. GÖKÇE; yap› stokunun

durumuna, 1999 depremlerinin ortaya ç›kard›klar›na,
imar aflar› ve denetimsizli¤e, günümüzde uygulanan
yap› denetimine, 4708 Say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda
Kanun’a de¤indi¤i sunumunu Say›fltay Raporu’ndan
al›nt›yla sonland›rd›:

“Depreme haz›rl›k çal›flmalar›n›n iyi bir flekilde
yürütülmesini olumsuz flekilde etkileyen unsurlar›n
bafl›nda, ülkemizde ve ‹stanbul’da bu alanda çal›flma
yapan kurulufllar aras›nda sonuç odakl›, etkili bir
iflbirli¤inin sa¤lanamad›¤›n› ve kurumlararas› iflbirli¤i
ve koordinasyon meselesine do¤ru  bir flekilde
yaklafl›lmamaktad›r. Önemli olan kimlerin, neler
yapaca¤›n›, kimin belirleyece¤i de¤ildir. Taraf olan
kurumlar birlikte belirledikleri amaç ve hedefler
do¤rultusunda, var›lmak istenen sonuçlar üzerinde
anlaflma sa¤lamal›, hesap verme sorumlulu¤u ilkeleri
çerçevesinde kimin neyi yapmaktan sorumlu olaca¤›
aç›kça belli olmal›d›r”

UNESCO-IPRED-‹TÜ DEPREM ÇALIfiTAYI
“‹NSANIMIZ ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMALIDIR”

6-7 Temmuz 2009

8. ULAfiTIRMA KONGRES‹ DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
15 Temmuz 2009

3. ULUSAL ÇEL‹K YAPILAR SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
3 Temmuz 2009
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6 ve 7 Temmuz tarihlerinde ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi’nde
UNESCO destekli bir çal›fltay gerçeklefltirilmifltir. Bu
çal›fltay 17 A¤ustos 1999 Kocaeli Gölcük Depreminin
yaklafl›k 10 y›l sonras›na denk gelmifl ve özel bir
gündem düzeni içinde toplanm›flt›r. Japan International
Cooperation Agancy JICA’n›n da katk›lar›yla oluflan bu
toplant›n›n birinci gününde fiili, M›s›r, Endonezya,
‹talya, Japonya, Kazakistan, Meksika, Peru, Romanya
ve Türkiye’den kat›lan uzmanlar, devletin ve yerel
yönetimin üst düzey yöneticilerine, beklenilen ve
gerçekleme olas›l›¤› giderek artmakta olan y›k›c›
deprem ve depreme haz›rl›k konusunda
de¤erlendirmeler yapt›lar, onlar›n görüfllerini ald›lar,
yapt›klar›n› ve yapmakta olduklar›n› dinlediler. Karfl›l›kl›
görüfl al›flverifli yap›labilmesi amac›yla, kat›l›mc›lar›
s›n›rl› tutulan bu toplant›n›n ikinci gününde ise konunun
teknik boyutlar› üzerinde duruldu ve teknik elemanlar
aras›ndaki tart›flmalara a¤›rl›k verildi.

Uluslararas› Deprem Zararlar›n› Azaltma Platformu -
International Platform for Reducing Earthquake
Disasters - IPRED’in ‹TÜ ile birlikte yapt›¤› bu etkinlik
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nce yerel yönetimler
aras› bir iflbirli¤inin ivme kazanmas› aç›s›ndan da
destek bulmufltur.
“‹nsan›m›z Çözümün Parças› Olmal›d›r” sözü çal›fltay›n
konusunu ve ana fikrini özetlemektedir.
Bu sonuca uzun soluklu bir bilgilendirme ve e¤itim
program› ile ulafl›labilece¤i aç›kt›r. Bu olmadan
insan›m›z›n karfl› karfl›ya oldu¤u deprem tehlikesinin
büyüklü¤ünü do¤ru de¤erlendirmesi ve onun gereklerini
yerine getirmesi olana¤› bulunmamaktad›r. Bu olmadan,
maddi olanaklar› bulunsa da yaflam›n› birdenbire
yitirebilece¤ini bilememektedir. ‹çinde bulundu¤u bu
durumun ona ra¤men ona anlat›lmas›n›n sorumlulu¤u
ise olay›n bilincindeki yetkinlere kalmaktad›r. Bu
yetkinler içinde karar verici durumda olanlar ise en
önde yer almakta ve en büyük sorumlulu¤u
tafl›maktad›rlar.
Ruhsatl›, ruhsats›z, iskan› al›nm›fl ya da al›nmam›fl,
içinde yaflayan›n dinine, ›rk›na ve cinsiyetine
bakmaks›z›n yani bina ve insan ay›r›m› yapmaks›z›n
hepsini birden sarsacak y›k›c› bir deprem, herkesin
siyasi, dini, milli görüflleri üstünde iflbirli¤ini gerekli
k›lan bir olgudur. Jeofizik, jeolojik, jeoteknik olaylar
yukar›daki ay›r›mlardan habersiz ve s›n›r tan›madan,
sadece fizik kurallara uyarak, duraksamaks›z›n
geliflmekte ve her zaman olabilece¤i gibi y›k›c› bir
deprem giderek yaklaflmaktad›r. Bu bilimsel bir
gerçektir.
Geçen süre içinde bafllanm›fl ve belirli ölçülerde

mesafe al›nm›fl bulunan çok önemli çal›flmalar›n da
›fl›¤›nda, ancak artan y›k›c› deprem olas›l›¤›n› yok
saymayarak, gerçekçi bir dizi öneri üzerinde durulan
bu çal›fltayda ulafl›lan, bir anlamda da vurgulamakta
olan baz› sonuçlar flunlard›r:
i. Y›k›c› bir depremin bölgeyi etkileme olas›l›¤›
artmaktad›r.
ii. Deprem sonras› afet yönetimi haz›rl›klar›ndan daha
önemlisi deprem öncesinde yap›lmas› gerekenlerdir.
iii. Bunlar›n bafl›nda, siyaset üstü bir iflbirli¤inin
gelifltirilmesi gelmektedir; böylelikle araflt›rmac›lar›n,
yöneticilerin ve halk›n bir araya gelmesi
sa¤lanabilecektir.
iv. Kaç›n›lmaz olan onar›m ve güçlendirmenin halk›n
deste¤i al›nmadan, halka ra¤men yap›lmas› mümkün
de¤ildir. ‹stanbul Deprem Master Plan›’n›n bu
do¤rultudaki önerileri önemsenmeli ve kesintisiz
uygulanmal›d›r.
v. Bir yandan insanlar›m›z ayd›nlat›l›p e¤itilirken di¤er
yandan geçen süre içinde toplanan tüm veriler ve
gelifltirilen güçlendirme yöntemlerinden de
yararlan›larak yeni ve gerçekçi hedefler belirlenmelidir;
ayn› ba¤lamda etkin iletilemeyen sigortalama ve
denetim ileri birlefltirilerek ay›r›ms›z tüm yap›lara
ödünsüz ve ba¤lant›l› olarak uygulanmal›d›r.
vi. Hastane, okul, yönetim binalar› d›fl›ndaki,
yönetmelikçe önemli binalar aras›nda say›lmayan çok
say›daki binan›n, beklenen depremde yerle bir
olmamas› için toptan göçmesi önlenmelidir. Basit ve
ucuz yollarla toptan göçmenin önlenmesi olana¤›
vard›r.
vii. Bu amaçla Mühendislik Hizmeti Destek Birimlerinin
kurulmas› ve elemanlar›n›n bu yönde e¤itilmeleri
gereklidir.
viii. Bu birimlerin yapaca¤› ilk etkinliklerin bafl›nda
yap› planlar›n›n, en az›ndan kritik kat planlar›n›n,
bulunmas› gelmektedir. Bunlar› say›sallat›r›lm›fl olarak
elde etmenin yollar› kolaylat›r›lm›flt›r. Bu aflama,
bilgilendirilmifl halk›n katk›lar› ile h›zland›r›labilecektir.
ix. Mühendislik Hizmeti Destek Birimlerinin e¤itilmifl
mühendisleri, say›sallaflt›r›lm›fl kat planlar› üzerinde
çal›flarak, toptan göçmenin önlemlerini kararlaflt›r›p
yine say›sallaflt›r›lm›fl olarak insan›m›za iletilebilecektir.
x. Güçlendirme çeflitli yollarla çekici hale getirilecek
ve ücretsiz teknik denetleme sa¤lanacakt›r.
Kesintisiz sürdürülmesi gereken bu yöndeki çal›flmalara
yeni bir ivme kazand›rmas› dile¤ini tafl›yarak sayg› ile
sunulur.

Organizasyon Komitesi Ad›na
Prof. Dr. Faruk KARADO⁄AN

UNESCO-IPRED-‹TÜ DEPREM ÇALIfiTAYI KAPANIfi B‹LD‹RGES‹
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MADDE 1 – 30/10/2005 tarihli ve 25981 say›l› Resmî
Gazete’de yay›mlanan Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
‹nflaat Mühendisleri Odas› Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i
Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤inin Üçüncü Bölümünün bafll›¤› “Sorumluluklar”
olarak de¤ifltirilmifltir.

MADDE 2 – Ayn› Yönetmeli¤in 7 nci maddesi bafll›¤› ile
birlikte afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“S‹M belgeli inflaat mühendislerinin sorumluluklar›

MADDE 7 – S‹M belgeli inflaat mühendislerinin
sorumluluklar› flunlard›r:

a) Serbest inflaat mühendisli¤i hizmetlerinin yürütülmesi
s›ras›nda, standartlar, fen, sanat ve sa¤l›k kurallar› ile ilgili
bütün mevzuat hükümlerine uymak,

b) Serbest inflaat mühendisli¤i hizmetlerinin yürütülmesi
s›ras›nda, mesleki esaslar ile ülke ve toplum yararlar›n›
gözetmek,

c) Oda taraf›ndan düzenlenen meslek içi e¤itim faaliyetlerine
kat›lmak,

ç) Meslek fleref ve haysiyetine uygun davranmak,
d) Meslek mensuplar› aras›nda haks›z rekabete neden

olacak davran›fllarda bulunmamak.”
MADDE 3 – Ayn› Yönetmeli¤in 8 inci maddesi afla¤›daki

flekilde de¤ifltirilmifltir.
“MADDE 8 –  Serbest inflaat mühendisli¤i belgesi

verilmesinin koflullar› flunlard›r:
a) Oda üyesi olmas› ve üyelik borcunun bulunmamas›,
b) TMMOB veya Oda taraf›ndan herhangi bir mesleki

k›s›tlamaya u¤ramam›fl olmas›,
c) Oda yönetim kurulunca belirlenen S‹M belgesi tescil

bedelini ödemifl olmas›.
Gerekli koflullar› tafl›yanlar›n, çal›flaca¤› ilin/ilçenin ba¤l›

bulundu¤u ‹MO flube veya temsilcili¤ine belge alacaklar›
uzmanl›k alan› veya alanlar›n› da belirterek yaz›l› olarak
baflvurmalar› ve afla¤›daki belgeleri vermeleri gerekir;

a) Özgeçmifli,
b) Baflvuru formu,
c) Tescil bedeli makbuzu,
ç) ‹mza beyannamesi,
d) Yetki ve sorumluluklar›n› da belirtmek kayd›yla çal›flt›¤›

ya da bitirdi¤i ifllerin listesi ve belgeleri,
e) Sahip oldu¤u akademik unvanlara ait belgeler.”
MADDE 4 – Ayn› Yönetmeli¤in 9 uncu maddesi afla¤›daki

flekilde de¤ifltirilmifltir.
“MADDE 9 – Serbest yap› denetçisi belgesi verilmesinin

koflullar› flunlard›r:

a) Oda üyesi olmas› ve üyelik borcunun bulunmamas›,
b) TMMOB veya Oda taraf›ndan herhangi bir mesleki

k›s›tlamaya u¤ramam›fl olmas›,
c) En az 12 y›ll›k mesleki deneyiminin olmas›,
ç) Oda yönetim kurulunca belirlenen SYD belgesi tescil

bedelini ödemifl olmas›.
Gerekli koflullar› tafl›yanlar›n, çal›flaca¤› ilin/ilçenin ba¤l›

bulundu¤u ‹MO flube veya temsilcili¤ine belge alacaklar›
uzmanl›k alan› veya alanlar›n› da belirterek yaz›l› olarak
baflvurmalar› ve afla¤›daki belgeleri vermeleri gerekir;

a) Özgeçmifli,
b) Baflvuru formu,
c) Tescil bedeli makbuzu,
ç) ‹mza beyannamesi,
d) Yetki ve sorumluluklar›n› da belirtmek kayd›yla çal›flt›¤›

ya da bitirdi¤i ifllerin listesi ve belgeleri,
e) Sahip oldu¤u akademik unvanlara ait belgeler.”
MADDE 5 – Ayn› Yönetmeli¤in 10 uncu maddesinin birinci

f›kras›n›n (c) bendinde yer alan “harc›n›” ibaresi” “bedelini”,
 ikinci f›kras›n›n (b) bendinde yer alan “harc›” ibaresi “bedeli”
olarak de¤ifltirilmifltir.

MADDE 6 – Ayn› Yönetmeli¤in 11 inci maddesinin ikinci
f›kras›n›n birinci cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Baflvurular mesleki de¤erlendirme kurulu taraf›ndan
de¤erlendirilir.”

MADDE 7 – Ayn› Yönetmeli¤in 14 üncü maddesinin birinci
f›kras›n›n (a) bendinde yer alan “harc›n›n” ibaresi “bedelinin”,
ikinci f›kras›n›n (b)  bendinde yer alan “harc›” ibaresi “bedeli”
olarak de¤ifltirilmifl ve birinci f›kraya afla¤›daki (d) bendi
eklenmifltir.

“d) ‹TB sahibi iflyeri, özellik gerektiren projeler yapabilmek
için uzmanl›k alan›nda en az 3 y›l deneyimli S‹M belgeli bir
inflaat mühendisi çal›flt›rmak zorundad›r.”

MADDE 8 – Ayn› Yönetmeli¤in 15 inci maddesi afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.

“MADDE 15 – Serbest inflaat mühendisli¤i hizmetleri ifl
yeri tescil belgeleri her y›l 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri aras›nda
bandrollü olarak, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen tescil
bedeli karfl›l›¤›nda yenilenir. Zaman›nda yenilenmeyen belgeler
için gecikme zamm› al›n›r. Gecikme zamm› oran›, Oda genel
kurulunun yetkilendirmesi ile Oda yönetim kurulu taraf›ndan
belirlenir.

‹TB y›ll›k onay› için;
a) ‹fl yeri bünyesinde bulunan S‹M’lerinin vermifl olduklar›

hizmetlerin ve ifl yerinin y›l içerisinde yapm›fl oldu¤u ifllerin
listesinin bildirilmesi,

YÖNETMEL‹K

27 A¤ustos 2009 tarihli Resmî Gazete, Say›: 27332

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas›’ndan:

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI SERBEST ‹NfiAAT MÜHEND‹SL‹⁄‹ H‹ZMETLER‹
UYGULAMA, TESC‹L, DENET‹M VE BELGELEND‹RME YÖNETMEL‹⁄‹NDE DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R YÖNETMEL‹K
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17 A¤ustos tarihi art›k ülkemiz için farkl› anlamlar tafl›yan
bir flekilde hat›rlan›yor. Bu hat›rlama depremle özdefl. Oysa
her fley 1999 depreminde bafllam›fl gibi görünse de depremler
ülkesinde yafl›yoruz. Hemen her kuflak, ülkenin bir çok yerinde
depremle yüzyüze geliyor hayat›n›n bir döneminde.
On y›l geçti 17 A¤ustos 1999’dan bugüne. Bu süre içinde
neler yapt›k, neler yap›yoruz, ders ald›k m›, bundan sonras›
için neleri düzeltmek istedi¤imizi biliyor muyuz, bunu istiyor
muyuz? Sorular› ço¤altmak mümkün. Onuncu y›lda içimizi
ac›tan kay›plar›m›z› unutmadan, onlar› sayg›yla anarak,
y›ldönümlerinin sadece ac›lar›n hat›rland›¤› zamanlar olarak
kalmamas›n› sa¤lay›p, yeni ac›lar›n önlenmesi için yap›lmas›
gerekenlerin gözden geçirildi¤i olanaklara dönüfltürmeye
çal›flarak sorulara yan›t aramal›y›z.
Bugün baflta Marmara olmak üzere ülkemizin farkl› bölgelerinde
yeni depremler beklenmektedir. Depreme ve di¤er
afet/ola¤and›fl› durumlara haz›rl›k ve korunma en temel
hareket noktas›d›r. Ancak haz›rl›kl› bir toplum karfl› karfl›ya
kald›¤› felaketlerle bafl edebilir. Yaflanan deneyimler haz›rl›kl›
olman›n yol göstericili¤ini yapmal›d›r.
Bu kapsamda; y›llard›r kendi mesleki alanlar› ve sosyal ifllevleri

do¤rultusunda afet/ola¤and›fl› durumlarla ilgili deneyim ve
birikimlerini paylaflan çeflitli afetlerdeki alan inceleme ve
katk›lar›yla deneyimlerini zenginlefltiren ‹stanbul Tabip Odas›
ve ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi beklenen Marmara
depremi çerçevesinde ‹stanbul’daki sa¤l›k kurulufllar›n›n
yap›sal güvenli¤ine iliflkin ortak bir çal›flma bafllatm›fllard›r.
Bu amaçla 21 May›s ve 14 Temmuz tarihlerinde yap›lan
toplant›larla çal›flman›n çerçevesi oluflturulmaya bafllanm›flt›r.
Konuya iliflkin baz› bilgileri kamuoyunun dikkatine sunmak
istiyoruz:

1. Yap›sal güvenlik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda hastaneler, okullar,
köprü ve viyadükler en öncelikli kamusal yap›lard›r. Özellikle

sa¤l›k kurulufllar›n›n acil evredeki ifllevlerini yerine

getirebilmeleri için yap›sal güvenliklerinin “hayati”

olmas›na karfl›n bu alanda yürütülen çal›flmalar›n

yetersizli¤i aç›kt›r. Hastanelerin ola¤an d›fl› durumlarda
zarar görmesinin sosyal dengesizlik ve güvenlik kayb›
yaratabilece¤i unutulmamal›d›r. Sa¤l›k kurulufllar›nda
hastalar›n ve sa¤l›k personelinin, okullarda da çocuklar›n
kaybedilmesi toplumun özellikle duyarl› oldu¤u duygusal bir

fiUBEM‹Z VE ‹STANBUL TAB‹P ODASI’NIN 17 A⁄USTOS KOCAEL‹ DEPREM‹’N‹N

10. YILINDA ‹STANBUL’DAK‹ SA⁄LIK KURULUfiLARININ DURUMU ‹LE ‹LG‹L‹ ORTAK BASIN DUYURUSU

b) Tescile esas bilgilerindeki de¤iflikliklerin bildirilmesi,
c) ‹flyeri bünyesinde bulunan S‹M’lerin kat›lm›fl olduklar›

meslek içi e¤itimlerin belgelerinin ibraz edilmesi
zorunludur.
Belge asl›n›n yenilenmesi d›fl›nda ifl yerlerinin y›ll›k onay›

ba¤l› bulundu¤u fiubesi taraf›ndan yap›l›r. Ancak y›ll›k onay
esnas›nda al›nan ifl yerine ait belgeler Oda merkezine iletilir.”

MADDE 9 – Ayn› Yönetmeli¤in 16 nc› maddesinin birinci
f›kras›n›n (ç) bendi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifl ve ayn›
f›kraya afla¤›daki (d) bendi eklenmifltir.
 “ç) ‹flyerleri, tescile esas flartlarda meydana gelen
de¤ifliklikleri, de¤ifliklik tarihi esas al›narak en geç bir (1)
ay içersinde ba¤l› bulunduklar› flubeye bildirmek zorundad›r.”

“d) ‹fl yerleri, bünyelerinde yer alan S‹M belgeli inflaat
mühendislerinin Oda taraf›ndan düzenlenen meslek içi
e¤itimlere kat›lmalar›n› sa¤lamakla yükümlüdür.”

MADDE 10 – Ayn› Yönetmeli¤in 18 inci maddesi afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.

“MADDE 18 – Mesleki de¤erlendirme kurulunun görev ve
yetkileri flunlard›r:

a) S‹M ve SYD’lerin baflvurular›n› de¤erlendirmek ve karara
ba¤lamak,

b) S‹M ve SYD’lerin sicillerini tutmak,
c) ‹TB almak için baflvuran iflyerlerinin baflvurular›n›

de¤erlendirmek ve karara ba¤lamak,
ç) ‹flyerlerinin sicillerini tutmak,
d) S‹M ve SYD ve iflyerleri vas›tas›yla gelen verileri

de¤erlendirerek mühendislik uygulamalar› envanteri ç›karmak
ve güncellemek,

e) Özel mühendislik proje ve uygulamalar›n› de¤erlendirmek
ve Oda yönetim kurulunun onay›na sunmak.”

MADDE 11 – Ayn› Yönetmeli¤e afla¤›daki Geçici Madde
eklenmifltir.

“GEÇ‹C‹ MADDE 5 – Ayn› Yönetmeli¤in 15 inci maddesinde
belirtilen gecikme zamm› oran›, ilk ola¤an Oda genel kuruluna
kadar Oda yönetim kurulu taraf›ndan belirlenir.”

MADDE 12 – Ayn› Yönetmeli¤in 2 nci maddesinin birinci
f›kras›nda yer alan “ve kredilendirilmesi” ibaresi, 10 uncu
maddesinin birinci f›kras›n›n (ç) ve (d) bentleri ile ikinci
f›kras›n›n (c), (ç) ve (d) bentleri ile Yönetmeli¤in ekinde yer
alan “Ek-1 Kredilendirmeye Esas Puan Da¤›l›m›” yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e
girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis
ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas› Yönetim
Kurulu yürütür.

Yönetmeli¤in Yay›mland›¤› Resmî Gazete’nin

Tarihi Say›s›

30/10/2005 25981

Yönetmelikte De¤ifliklik Yapan Yönetmeliklerin
Yay›mland›¤› Resmî Gazete’nin

Tarihi Say›s›

1- 8/9/2007 26637

2- 26/7/2008 26948
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noktad›r. Hastanelerden yaln›zca iyi t›bbi bak›m sunmas›
de¤il, ayn› zamanda özellikle hassas ve bak›ma muhtaç
hastalar›n›n güvenli¤ini sa¤lamas› beklenir. Hastaneler 24
saat ve haftan›n yedi günü çal›fl›r ve bu nedenle gerekti¤inde
çabuk boflalt›lmalar› olanakl› de¤ildir. Gerek okullar gerekse
de sa¤l›k kurulufllar›n›n depreme yap›sal olarak dayan›kl› olup
olmad›klar›, dayan›kl› olmayanlar›n güçlendirilmeleri ve bu
güçlendirme çal›flmalar› için ayr›lan kaynaklar›n yeterli olup
olmad›¤› üzerinde önem ve hassasiyetle durulmas› gereken
konulard›r.

2. Sa¤l›k Bakanl›¤› istatistiklerine göre ‹stanbul’da, 53’ü
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ait olmak üzere 201 kamu ve 132 özel
hastane, 400 civar›nda sa¤l›k oca¤› bulunmaktad›r. Üniversite
ve di¤er kurumlar›n yapt›¤› araflt›rmalardan elde edilen veriler
ve bu konuda yap›lan çeflitli aç›klamalar, ‹stanbul’da bulanan
yüzlerce hastane ve di¤er sa¤l›k kuruluflu binas›ndan çok
az›n›n depreme dayan›kl› oldu¤una ve bu binalara yönelik
olarak 1999 depreminden sonra yeterli güçlendirme çal›flmas›
yürütülmedi¤ine iflaret etmektedir. Yap›lan aç›klamalar ve
TBMM’deki soru önergelerine verilen yan›tlara göre;
• Ülke çap›nda 2005 y›l›nda yap›lan bir envanter çal›flmas›na
göre 80 bin kamu binas›ndan 4 bininin depreme dayan›kl›l›k
analizi yap›lm›flt›r. Bunlar›n büyük bölümünün deprem
yönetmeli¤inin öngördü¤ü performans düzeyine ulaflamad›¤›
belirtilmektedir.
• 2002-2008 y›llar› aras›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› sa¤l›k
kurumlar›n›n 265’inde deprem dayan›kl›l›k analizi yap›ld›¤›
ve 30 hastanenin güçlendirildi¤i bu süre zarf›nda güçlendirilen
hastaneler aras›nda ‹stanbul’daki hastanelerin bulunmad›¤›
görülmektedir.
• Konuyla ilgili kurulan ‹l Özel ‹daresi’ne ba¤l› olarak kurulan
proje birimi verilerine göre bu proje kapsam›nda üç hastanede
güçlendirme çal›flmas› yap›ld›¤› bir k›sm›n›n da bafllanmak
üzere oldu¤u bilinmektedir.

3. Hastane binalar›nda sonradan yap›lan de¤ifliklikler ya da
sa¤l›k kuruluflu binas› olarak projelendirilmemifl yap›lar›n
sa¤l›k kurulufluna dönüflümü sorunun boyutunu büyütmektedir.

4. Haz›rl›kl› olma/korunman›n öncelikli olamad›¤›
düflünüldü¤ünde deprem sonras› sa¤l›k kurulufllar›n›n ayakta
kalmas›n›n “hayati” oldu¤u aç›kt›r. Ancak mevcut durumda

baflta hastaneler olmak üzere sa¤l›k kurulufllar›n›n

depremdeki ak›betleri aç›kt›r: Büyük k›sm› yap›sal olarak

tehlike alt›ndad›r. ‹lgili kurumlar›n geçti¤imiz 10 y›l içinde
bütçelerinin ne kadar›n› sa¤l›k kurulufllar›n›n güçlendirilmesine
ay›rd›klar›, bu konuda nas›l bir planlama yap›ld›¤›
bilinmemektedir.

5. Di¤er yandan, kamu hastanelerinin yerleflimi ile ilgili hatal›
e¤ilimlerin de ortaya ç›kt›¤› izlenmektedir. Kamuya ait baz›
hastanelerin bulunduklar› yerden baflka alanlara ve ço¤unlukla
flehrin çeperine tafl›nmak istenmesi deprem sonras› bu alanlara
nas›l ulafl›laca¤› sorusunu akla getirmektedir.

6. Deprem, konuyu ele al›fl yaklafl›m›na göre herkesin “ifline
geldi¤i gibi” kullanabildi¤i bir gerekçeye dönüflmektedir. Kimi
zaman rant e¤ilimli uygulamalara gerekçe olmakta, kimi
zaman da kentsel dönüflüm için gerekçe olarak
kullan›lmaktad›r. Bu aç›dan konu kentsel dönüflüm
tart›flmalar›ndan ba¤›ms›z ele al›nmamal›d›r.

7. ‹stanbul’un sa¤l›kta özellefltirme politikalar› uygulamalar›n›n
en yo¤un yafland›¤› flehir oldu¤u düflünüldü¤ünde, özel sa¤l›k
kurulufllar›n›n yap›sal güvenliklerinin de önemli oldu¤u
görülmektedir. Bu aç›dan gerek ayaktan tedavi hizmetleri
veren özel sa¤l›k kurulufllar›n›n, gerekse de özel hastanelerin
yap›sal güvenli¤i mevcut bina projelerinin uygun olup olmad›¤›
gözden geçirilmelidir.

Bu çerçevede, toplant›da ‹stanbul Tabip Odas› ve ‹nflaat
Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi, belirtilen bafll›klar
kapsam›nda ortak çal›flmalar yürütülmesinde ve konuyu
gündemde tutarak ortak sorumluluk al›nmas›nda görüfl birli¤ine
varm›flt›r.

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
‹stanbul Tabip Odas›

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
ve YTÜ Do¤a Bilimleri Araflt›rma Merkezi taraf›ndan
Marmara Depremi’nin 10. y›l› nedeniyle düzenlenen
etkinlik, YTÜ Oditoryumu’nda yap›ld›. Afet riskleri,
okullar›n depreme ve çocuklar›n afete karfl› haz›r olup
olmad›¤› gibi konular›n tart›fl›ld›¤› etkinlikte afetlerde
sivil toplum örgütlerinin ve medyan›n rolü de tart›fl›ld›.
Etkinli¤in “Okullar›m›z Depreme Haz›r m›?” konulu
oturumuna fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE panelist
olarak kat›ld›. Etkinlik sonras›nda bir sonuç bildirgesi
yay›nland›.

MARMARA DEPREM‹N‹N 10. YILI “AFET, ÇOCUK VE OKULLAR”
15 A¤ustos 2009
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1. Köprü’nün Bo¤aziçi’nde, 2. Köprü’nün içme suyu
havzalar› ve ormanlarda yaratt›¤› tahribattan sonra,
bu kez kentin yaflam kaynaklar›n›n geri kalanlar›n› da
geri dönülmez biçimde yok edecek 3. Köprü’yü
gündeme getirmek ‹STANBUL’A ‹HANETT‹R. Mevcut
köprülerin ‹stanbul trafi¤ini çözmek bir yana, daha da
içinden ç›k›lmaz hale getirdi¤i gerçe¤i, bilimsel
tespitlerin ötesinde, art›k kentli taraf›ndan da
yaflanarak ö¤renilmifltir.

Bu spekülatif yat›r›m›n önüne geçebilmenin,
‹stanbullunun soruna sahip ç›kmas› ve yayg›n bir tepki
göstermesi d›fl›nda baflkaca bir yolu olmad›¤› aç›kt›r.
Bu nedenle, öncelikle baflta Büyükflehir Belediye
Baflkan› olmak üzere, ‹stanbul’daki tüm belediye
baflkanlar›n› ve ‹stanbul milletvekillerini, meslek
odalar›n›, sendikalar›, sivil toplum örgütlerini ve
‹stanbullular› 3. Köprü’ye karfl› ç›kmaya ve bu yönde
tav›r koymaya ça¤›r›yoruz.

**************************************
1950’li y›llardan bafllayarak karayolcu politikaya teslim
olan ülkemizde 40 y›l› aflk›n süredir Bo¤az karayolu
geçiflleri- köprüler- tart›fl›l›yor. ‹ki köprüsünü de tüm
elefltirilere ve uyar›lara karfl›n yapm›fl ve sonuçlar›n›
da olanca aç›kl›¤›yla yaflam›fl ve yaflamakta olan bir
ülkede 3. Köprü’nün hala gündeme gelebilmesi, bu
spekülatif yat›r›m›n amaçlar› konusundaki görüflleri
de netlefltiriyor.

1.Bo¤az Köprüsü’nün, 29 Ekim 1973’te, bir “50. y›l
an›t›”(!) olarak hizmete girmesinin hemen ard›ndan ,
karfl› ç›kma gerekçelerinin ne kadar hakl› oldu¤u bir
bir ortaya ç›kmaya bafllad›. Hele “köprüler tuza¤›”
tan›s› öylesine k›sa sürede do¤ruland› ki, 1. Köprü’nün
aç›l›fl›ndan sadece üç y›l sonra 2. Köprü gündeme
geldi. ‹lk kez Bedrettin Dalan taraf›ndan, 2. Köprü’nün
faaliyete geçti¤i 1988 y›l›nda, güzergah önerisiyle

birlikte kamuoyu önüne getirilen 3. Köprü konusu
ise, zaman zaman gündeme gelerek, zaman zaman
ertelenerek, bugüne kadar tafl›nd›.

1980’lerin sonunda 3. Köprü’yü kamuoyunun önüne
ilk kez bir proje olarak ç›karan  Bedrettin Dalan’dan
sonra, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanlar›n›n 3.
Bo¤az Köprüsü’ne karfl› tav›r sergiledikleri; bunu çeflitli
vesilelerle ifade ederek, tüp geçiflten yana tav›r ald›klar›
bilinmektedir. Bu çerçevede, Recep Tayyip Erdo¤an’›n,
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› yapt›¤›
dönemlerde, “3. Bo¤az Köprüsü”ne s›cak bakmad›¤›n›
ve Bo¤az’dan geçifle köklü bir çözüm getirmek için
tüp geçiflin takipçisi olaca¤›n›” aç›kça ifade etmifl
oldu¤u; 3. Bo¤az geçiflinin rayl› tüp geçiflle  sa¤land›¤›
‹stanbul Naz›m ‹mar Plan›’n›n ve gene rayl› tüp geçifl
öneren ‹stanbul Ulafl›m Ana Plan›’n›n Tayyip Erdo¤an’›n
Belediye Baflkanl›¤› döneminde gerçeklefltirildi¤i henüz
hat›rlardad›r. Ancak, buna karfl›n, 3. Köprü giriflimleri
do¤rultusunda son y›llarda yaflanan geliflmeler, “Dün
dündür, bugün bugündür” deyiflini politikac›lar aç›s›ndan
hakl› ç›kartan bir çizgi izlemektedir.

Ulaflt›rma Bakan›’n›n aç›klamalar› ile tekrar gündeme
gelen ve bu kez, yaflanan krize  karfl›n, bu y›l içinde

3. KÖPRÜYÜ GÜNDEME GET‹RMEK ‹STANBUL’A ‹HANETT‹R!
Bas›n Aç›klamas› / 1 Temmuz 2009

ULAfiTIRMA BAKANI B‹NAL‹ YILDIRIM’IN, ÜÇÜNCÜ KÖPRÜNÜN GÜZERGAHININ BEL‹RLEND‹⁄‹ VE
‹HALEN‹N BU YIL ‹Ç‹NDE GERÇEKLEfiT‹R‹LECE⁄‹  YÖNÜNDEK‹ AÇIKLAMALARI  ‹LE ‹STANBUL’UN KORKULU
RÜYASI 3. KÖPRÜ TEKRAR GÜNDEME OTURDU. BAKAN, YAPTI⁄I AÇIKLAMADA, “KÖPRÜ GÜZERGAHIYLA

‹LG‹L‹ 6 SEÇENEK ÜZER‹NDE YAPILAN ÇALIfiMALARIN TAMAMLANDI⁄INI, KÖPRÜNÜN BO⁄AZ‹Ç‹ VE
FAT‹H SULTAN MEHMET KÖPRÜLER‹N‹N DAHA KUZEY‹NDE OLACA⁄INI, KES‹N GÜZERGAHIN ‹SE

ANCAK ZAMANI GELD‹⁄‹NDE AÇIKLANACA⁄INI ” VURGULADI.

3. KÖPRÜ ‹LE ‹LG‹L‹ BU GEL‹fiME, ANKARA’NIN B‹R KEZ DAHA ‹STANBUL’U SATMAYA SOYUNDU⁄UNU
ORTAYA KOYUYOR. AMA BU KEZ, ‹STANBUL BELED‹YE BAfiKANLI⁄I DÖNEM‹NDE

3. KÖPRÜYE KARfiI ÇIKMIfi B‹R BAfiBAKAN DÖNEM‹NDE...
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WWF - Türkiye (Do¤al Hayat› Koruma Vakf›)’n›n
düzenledi¤i 3. köprünün yeniden gündeme geldi¤i bu
günlerde sivil toplum kurulufllar› ve meslek odalar›
aras›nda 3. Köprü konusunda bilgi, deneyim paylafl›m›;
köprü tehdidine karfl› daha etkili hareket etmek ve
kamuoyunu harekete geçirmek için strateji gelifltirmek

amac›yla düzenlenen toplant›lara Yönetim Kurulu
Sekreter Üyemiz Temel P‹RL‹ kat›lmaktad›r. 28
Temmuz 2009 tarihinde yap›lan toplant›da sivil toplum
kurulufllar›n›n güçlü iflbirli¤i ile hükümet kurumlar› ve
kamuoyuna yönelik çözüm önerileri tart›fl›ld›.

Çay›rbafl›’ndan Sar›yer’e yürüyen ‹stanbullular üçüncü
köprünün yap›m›na ‘hay›r’ dedi. fiubemizin de içinde
yer ald›¤› “3. Köprü Yerine Yaflam Platformu” taraf›ndan
düzenlenen yürüyüfl sonunda Sar›yer Meydan›’nda
bas›n aç›klamas› yap›larak kamuoyuna seslenildi.
Meslek odalar›, demokratik kitle örgütlerinin ve mahalle
derneklerinin yer ald›¤› yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›na
fiube Yönetim Kurulu ad›na Sekreter Üye Temel P‹RL‹,
Sayman Üye Nusret SUNA ve fiube Sekreteri Rezan
BULUT kat›ld›.

3. KÖPRÜ ‹HT‹YAÇ DE⁄‹L C‹NAYETT‹R
18 Temmuz 2009

ihalesinin bile tamamlanmas› hedeflenen 3. Köprü’nün,
gerçekleflmesi halinde, ‹stanbul üzerinde yarataca¤›
geri dönüflü olmayan y›k›c› tahribat senelerdir ve
defalarca gündeme getirilmifl ve vurgulanm›flt›r. Kentin
tüm yaflam kaynaklar›, yani ormanlar›, içme suyu
havzalar› ve tar›m alanlar› kentin kuzeyinde yer
almaktad›r ve zaten ciddi tahribatlar›n söz konusu
oldu¤u bu alanlar, bir de 3. karayolu köprüsü ile çekim
merkezleri haline getirildiklerinde, dönüflü olmayacak
biçimde yok olacaklard›r. Bunun ‹stanbul için son
derece tehlikeli ve can al›c› bir geliflme demek oldu¤u
aç›kt›r.

Strasbourg’da yap›lan Avrupa Konseyi Avrupa Yerel
ve Bölgesel Yönetimler Konferans›’n›n 18 Mart 1992
günlü oturumunda kabul edilen ve Türkiye’nin de
imzalad›¤› Avrupa Kentsel fiart›’nda aynen flunlar
söyleniyor:

Madde 4/1: “Kente karfl› otomobil...; Durum art›k
buna çok yak›nd›r.Otomobil kentleri öldürmektedir.
Öyle ki 2000’li y›llar, art›k ikisi bir arada
olamayaca¤›ndan, otomobil ya da kentten birini
seçmemizi zorunlu k›lacakt›r.”

Ankara, 3. Köprü üzerindeki bu aç›k ›srar› ile, tercihini,
kente karfl›n otomobilden yana koydu¤unu aç›kça ilan
etmektedir.

Bizler, bu konudaki tercihimizin köprüye karfl›n “kent”
oldu¤unu vurgulayarak, Bo¤az›n karayolu ile geçilmesine
ve buna arac› olan Bo¤az köprülerine karfl› oldu¤umuzu,
3. Köprü ve köprülü geçifl tercihlerinin gündemden
kald›r›lmas›n›n ‹stanbul için vazgeçilemez bir zorunluluk
oldu¤unu  bir kez daha vurguluyoruz.

Bu spekülatif yat›r›m›n önüne geçebilmenin,
‹stanbullunun soruna sahip ç›kmas› ve yayg›n bir tepki
göstermesi d›fl›nda baflkaca bir yolu olmad›¤› aç›kt›r.
Bu nedenle, öncelikle baflta Büyükflehir Belediye
Baflkan› olmak üzere, ‹stanbul’daki tüm belediye
baflkanlar›n› ve ‹stanbul milletvekillerini, meslek
odalar›n›, sendikalar›, sivil toplum örgütlerini ve
‹stanbullular› 3. Köprü’ye karfl› ç›kmaya ve bu yönde
tav›r koymaya ça¤›r›yoruz.

Çevre Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
‹stanbul Eczac› Odas›
Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
Maden Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi
Orman Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹stanbul fiubesi
Ziraat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi

3. BO⁄AZ KÖPRÜSÜ TOPLANTILARI
28 Temmuz 2009



42

‹STANBUL BÜLTEN

say› 103/2009

flubemizden

17 A¤ustos Kocaeli Depremi’nin 10. y›l›nda TMMOB
‹nflaat Mühendisleri Odas›, geçen y›l oldu¤u gibi yine
Gölcük’teydi. Yüzlerce inflaat mühendisi Türkiye’nin
fark› kentlerinden yola ç›karak Gölcük’te bulufltu.
‹nflaat mühendisleri Gölcük’te gerçeklefltirilen ve
kamu kurumlar›, meslek odalar›, sivil toplum
kurulufllar›n›n destek verdi¤i etkinliklere kat›ld›. Anma
etkinlikleri çerçevesinde foto¤raf sergisi, arama
kurtarma malzeme sergisi, su alt› dal›fl›, tiyatro
gösterisi, engellilerin yer ald›¤› tenis turnuvas›, ödül
töreni ve panel düzenlendi.

Ana gövdesini ‹nflaat Mühendisleri Odas› üyelerinin
oluflturdu¤u, baz› kamu kurum yöneticileri, sivil toplum
örgütleri ve bölge halk›n›n da destek verdi¤i kalabal›k
grup, Gölcük An›tpark’ta toplanarak, Gölcük Deprem
An›t›’n›n bulundu¤u Kavakl› Sahili’ne yürüyüfle geçti.
Yürüyüfle Kuzey Anadolu Fay Zonu Bisiklet Turu
kapsam›nda Erzincan’dan yola ç›kan bisikletçiler,
engelliler, MAG Gönüllüleri de kat›ld›. ‹ki kilometrelik
yürüyüfl, Kavakl› Sahili’nde sayg› duruflu ile sona erdi.

Kavakl› Sahili’nde sabaha karfl› 03.02’ye kadar sürecek
etkinlikler aç›l›fl konuflmalar› ile bafllad›. TMMOB
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI, Kocaeli
Valisi Gökhan SÖZER, Kocaeli Belediye Baflkan›
‹brahim KARAOSMANO⁄LU, Gölcük Belediye Baflkan›
Mehmet ELL‹BEfi, Japonya Kobe Belediyesi’nden
Kenji HIRAI, Afet ‹flleri Genel Müdürü Mustafa
TAYMAZ, Türk K›z›lay› Genel Baflkan› Tekin KÜÇÜKAL‹,
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer fiener
KOMfiUO⁄LU birer konuflma yapt›.

TMMOB Baflkan› SO⁄ANCI, deprem, al›nacak önlemler,
siyasi iktidar›n ve yerel yönetimlerin görev ve
sorumluluklar›n› hat›rlat›rken, depremin bir do¤a olay›
oldu¤unu, ancak afete dönüflmesinin siyasi iktidarlar›n,
yerel yöneticilerin yapt›¤› yanl›fllardan kaynakland›¤›n›

söyledi. SO⁄ANCI, “Bu ülkenin mühendisleri, mimarlar›
ve flehir planc›lar› olarak biz, birer do¤a olay› olan
depremlerin ‘afet‘ haline gelmesi, ‘felaket‘ olarak
yaflanmas› halk›m›z›n yazg›s› olamaz, olmamal›d›r,
diyor ve deprem tehlikesi ve riski konusundaki
uyar›lar›m›z›n dikkate al›nmas›n› istiyoruz.” dedi.

Etkinlikler kapsam›nda saat 23.00’de düzenlenen
paneli Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. fierif BARIfi
yönetti. Panele ‹nflaat Mühendisleri Odas›’n› temsilen
‹stanbul fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE kat›ld›. ‹mar
aflar›yla yasallaflt›r›lan kaçak yap› stokunun, kentlerde
do¤al afet ve deprem aç›s›ndan büyük risk alanlar›
oluflturdu¤unu belirten GÖKÇE, 1999 Gölcük ve Düzce
Depremlerinin ruhsats›z (kaçak) ve ruhsata ayk›r›
yap›lar›n hasar gördü¤ü bir deprem olmas›n›n yan›nda
ruhsatl› ve yap› kullanma izni olan birçok yap›n›n da
önemli ölçüde hasar ald›¤› bir deprem olarak tarihe
geçti¤ini belirtti¤i konuflmas›nda, “Teknik kayg›y›
siyasi, ticari, afliret ve tarikat kayg›s›n›n önüne koyacak
bir düzenleme ve iflbirli¤i anlay›fl›, do¤ru bir yap›
denetim sürecinin ortaya ç›kmas›n›n yan›nda, sa¤l›kl›
bir çevrenin ve güvenli yap›lar›n üretilmesine de önemli
ölçüde katk› sa¤lar, yeni bir bilinç s›çramas›n› ortaya
ç›kar›r.” dedi.

17 A⁄USTOS’UN 10. YILINDA ‹MO OLARAK GÖLCÜK’TEYD‹K - 17 A¤ustos 2009
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Panelde Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gönül
BALKIR, GFZ Postdam’dan Prof. Dr. Jochen ZCHAU,
‹BB AKOM Dan›flman› Prof. Dr. Metin ‹LKIfiIK, Kobe
Belediyesi’nden Kenji HIRAI, TMMOB Mimarlar
Odas›’ndan Mücella YAPICI, Doç. Dr. Ufuk SEZG‹N
ve Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi’nden Prof. Dr.
Taner AKEL konuflmac› olarak yer ald›.

Etkinliklerin sonuncusu saat 03.02’de Gölcük Deprem
An›t›’n›n önünde gerçeklefltirildi. ‹nflaat mühendisleri
sirenler eflli¤inde sayg› duruflunda bulundu; denize
çelenkler b›rak›ld›. Burada toplanan kalabal›¤a ‹nflaat
Mühendisleri Odas› Baflkan› Serdar HARP ve Gölcük
Belediye Baflkan› Mehmet ELL‹BEfi seslendi. HARP
konuflmas›nda, ‹nflaat Mühendisleri Odas›’n›n deprem
duyarl›l›¤› sa¤lanana, deprem önlemleri eksiksiz

al›nana, mevzuatta gerekli de¤ifliklikler yap›lana kadar
depremin y›ldönümünde Gölcük’e olmaya devam
edece¤inin alt›n› çizdi.

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi’nde
6 A¤ustos 2009 tarihinde, 1/100 000 Ölçekli ‹stanbul
‹l Çevre Düzeni Plan› ile ilgili genel bir görüflme ve
de¤erlendirme yapmak amac›yla bir toplant› yap›ld›.
Toplant›ya fiubemizden fiube Yönetim Kurulu Sekreter
Üyemiz Temel P‹RL‹ kat›lm›flt›r. fiubemiz; ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2009 tarihli

toplant›s›nda oy çoklu¤u ile kabul edilmesinin ard›ndan
15.06.2009 tarihinde ‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› taraf›ndan da onaylanarak 17.07.2009
tarihinde ask›ya ç›kar›lm›fl olan 1/100 000 Ölçekli
‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›’na itiraz etmifltir.
Plana yönelik itiraz dilekçemiz için:
www.imoistanbul.org.tr

1/100 000 ÖLÇEKL‹ ‹STANBUL ‹L ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI’NA ‹T‹RAZ
6 A¤ustos 2009

2492 Say›l› Kamulaflt›rma Kanunu’nun 15. maddesi
gere¤ince TMMOB’a ba¤l› meslek odalar› taraf›ndan
belirlenen bilirkifli listelerine yönelik TMMOB’den görüfl

al›nmak suretiyle “Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkifli
Olarak Görev Yapacaklar›n Nitelikleri ve Çal›flma
Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik”in 12-(1) bendi gere¤i,
TMMOB’a ba¤l› ihtisas odalar› ile il ve ilçe idare
kurullar›nca haz›rlanacak listelerde yer almak isteyen
mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n bilirkifli yetki
belgesi almak için odalarca düzenlenen bilirkifli
meslekiçi e¤itim kursu fiubemiz taraf›ndan 28-30
A¤ustos 2009 tarihinde ‹TÜ Maçka Sosyal Tesisleri’nde
gerçeklefltirildi. Kursa toplam 120 kifli kat›ld›. Kurs
e¤itmeni Mehmet fiENOL (Yarg›tay 5. Hukuk Dairesi
Tetkik Hakimi) taraf›nda verilen kurs, sonunda yap›lan
s›navda baflar›l› say›lan meslektafllar›m›z 5 y›l geçerlili¤i
olacak “Bilirkifli Yetki Belgesi” almaya hak
kazanacaklar.

KAMULAfiTIRMA B‹L‹RK‹fi‹L‹⁄‹ KURSU
28-30 A¤ustos 2009

fiubemiz ve ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi taraf›ndan 21 Ekim 2009 tarihinde ‹TÜ Süleyman Demirel
Kültür Merkezi’nde ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi emekli ö¤retim üyesi Prof. Dr. Nahit KUMBASAR için

Betonarme Yap›lar Semineri düzenlenecektir. Seminer ücretsizdir.

Seminer program› için ayr›nt›l› bilgi: www.imoistanbul.org.tr

Prof. Dr. Nahit KUMBASAR için Betonarme Yap›lar Semineri
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2009 YILI SONBAHAR-KIfi DÖNEM‹ MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURSLARIMIZ2009 YILI SONBAHAR-KIfi DÖNEM‹ MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURSLARIMIZ

fiubemiz 2009 Sonbahar-K›fl dönemi meslekiçi e¤itim kurs programlar› çerçevesinde 24 Ekim 2009 tarihinde Yap› Dinami¤i
ve Deprem Mühendisli¤i Kursu Kad›köy Temsilcili¤imizde; 17 Ekim 2009 tarihinde Beton Teknolojisi Kursu fiubemizde

(Harbiye) bafllayacakt›r. Di¤er kurslar›m›z için detayl› bilgi: www.imoistanbul.org.tr

YAPI D‹NAM‹⁄‹ VE DEPREM MÜHEND‹SL‹⁄‹ KURSU

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 24 Ekim 2009 Cumartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 19 Aral›k 2009 Cumartesi
Kurs Günü/Saati : Cumartesi / 10:00 - 13:00
Toplam : 8 Hafta (Toplam 24 saat)

Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi Kad›köy Temsilcili¤i

  E¤itim Mah. Kasap ‹smail Sk. Aska ‹fl Merkezi
  Kat: 3 Da: 6 Hasanpafla/Kad›köy-‹stanbul
  Tel: 0216 337 48 73  Faks: 0216 336 31 04

Kurs E¤itmeni: fi. fieref POLAT  Tarih Konu

  24.10.2009 Statik ve dinamik kuvvet / Yap›sal titreflimler / Yap›sal sistemlerin titreflim modelleri:
Bir serbestlik dereceli (BSD) sistemler, toplanm›fl kütleli (çok serbestlik dereceli, ÇSD) sistemler,
sürekli kütleli sistemler / Serbest (do¤al) titreflimler / Örnekler

  31.10.2009 Zorlanm›fl titreflimler: Anî etkiyen sabit yük, ani etkiyen dikdörtgen yük, çok k›sa süreli yük (impuls), örnek /
Yap› mesnedinin hareket etmesi (deprem) / Lineer spektrumlar ve çizim yöntemleri, tasar›m spektrumu

  07.11.2009 Depremler: Deprem çeflitleri, olufl teorileri / Fay sistemleri: Plaka tektoni¤i / Elastik s›çrama teorisi /
Deprem parametreleri: Deprem dalgalar› / Depremlerin ölçülmesi: Sismograf, akselograf / Deprem büyüklü¤ü /
Deprem fliddeti ve fliddet cetvelleri (Deprem hasarlar› ve s›n›fland›r›lmas›) / Deprem parametreleri
aras›ndaki iliflkiler / Dünya ve Anadolu tarihinde önemli depremler / Türkiye deprem bölgeleri.

  14.11.2009 ÇSD sistemler: Frekans denklemi ve çözüm yöntemleri, ortogonallik, modal kütle ve modal kat›l›m, ÇSD
sistemin yer hareketi (deprem) için çözümü yöntemleri, spektrumlar (hat›rlatma), modal spektral hesap,
mod birlefltirme teknikleri: SRSS, CQC.

  21.11.2009 Tasar›m felsefesi; Yap› performanslar› ve modern yönetmeliklerdeki yaklafl›mlar: Yerde¤ifltirme tabanl› tasar›m
  05.12.2009 Tasar›m yaklafl›mlar›: Elastik tasar›m / Kapasite tasar›m› / Do¤rusal olmayan tasar›m
  12.12.2009 Yap›sal sistemler ve davran›fl özellikleri: Betonarme yap›lar: Çerçeve yap›lar, perdeli yap›lar, karma yap›lar
  19.12.2009 Çelik yap›lar: Çerçeve  yap›lar, Kuflakl› yap›lar
  26.12.2009 SINAV

BETON TEKNOLOJ‹S‹ KURSU

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 17 Ekim 2009 Cumartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 21 Kas›m 2009 Cumartesi
Kurs Günü/Saati : Cumartesi / 10:00 - 13:00
Toplam : 6 Hafta (Toplam 18 saat)

  Tarih Konu E¤itmen

  17.10.2009 Betonu Oluflturan Malzemeler, Kar›fl›m Hesab›, Taze Beton Özellikleri Y. Doç. Dr. Hasan YILDIRIMÇimentolar, Puzolan›k malzemeler, Agragalar, Kimyasal katk›lar, Taze beton Y. Doç. Dr. Özkan fiENGÜLözellikleri, Beton kar›fl›m hesab› (Dayan›m, Dayan›kl›l›k, ‹fllenebilirlik)
  24.10.2009 Beton Teknolojisi  Üretim, Tafl›ma, Yerlefltirme, Bak›m, Haz›r beton, Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL

Pompa betonu Y. Doç. Dr. Bekir PEKMEZC‹
  31.10.2009 Sertleflen Beton Özellikleri  Erken yaflta oluflan çatlaklar, Olgunluk, Y. Doç. Dr. Bekir PEKMEZC‹

Sertleflen beton özellikleri, Erken yaflta oluflan deformasyonlar Y. Doç. Dr. Hakan Nuri ATAHAN
  07.11.2009 Sertleflmifl Beton Özellikleri  Fiziksel ve mekanik özellikler, Sünme ve Rötre, Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM‹R

Betonun k›r›lma mekani¤i, Betonun ‹ç Yap›s›, Durabilite Y. Doç. Dr. Özkan fiENGÜL
  14.11.2009 Özel Betonlar ve Çimento Esasl› Yeni Kompozitler  Kendili¤inden yerleflen

betonlar, Hafif betonlar, Yüksek dayan›ml› ve yüksek performansl› betonlar,
Çelik tel donat›l› çimento esasl› kompozitler, Onar›m ve güçlendirme malzemeleri

  21.11.2009 Kalite Kontrol
Kalite kontrol, Tahribatl› ve tahribats›z deneyler

  05.12.2009 Test S›nav›

Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM‹R
Y. Doç. Dr. Hakan Nuri ATAHAN

Doç. Dr. Y›lmaz AKKAYA

Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi
  Mustafa Ürgüplü Salonu
  Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye-‹stanbul
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YÖK’ün üniversite harç zamlar›na karfl› yapm›fl oldu¤u
kabul edilemez zamlara karfl› Genç-‹MO öncülü¤ünde
toplanan siyasi parti ve sivil toplum kurulufllar›n›n
temsilcileriyle al›nan ortak karar sonucunda 12 Temmuz
2009 tarihinde Befliktafl Meydan›’nda toplanan
ö¤renciler bas›n aç›klamas› yapt›lar. Bas›n aç›klamas›n›
birlefltirici kurum temcilcisi olarak ‹MO ‹stanbul fiubesi
Ö¤renci Kurulu’ndan Abdullah YÜCEL (Y›ld›z Teknik
Üniversitesi, 3. S›n›f) yapm›flt›r.

GENÇ-‹MO
HARÇLARA YAPILAN ZAM PROTESTO ED‹LD‹

12 Temmuz 2009

TMMOB ‹stanbul Kent Sempozyumu-II haz›rl›klar› kapsam›nda Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi’nde
yap›lan Düzenleme Kurulu toplant›s›nda; sempozyum program› çerçevesinde Ulafl›m ve Kentsel Dönüflüm

etkinliklerinin yap›lmas› görüflüldü. Toplant›ya fiubemizden H. Ülkü ÖZER kat›lm›flt›r.

TMMOB II. ‹STANBUL KENT SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
27 Temmuz 2009

Eylül 2007 tarihinde birincisi gerçeklefltirilen TMMOB
‹stanbul Kent Sempozyumu’nun ikincisi 10-13 Aral›k
2009 tarihlerinde ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi, 109 Nolu
Salon/Taflk›flla’da yap›lacak. Sempozyumun
örgütlenmesi sürecinde Dan›flmanlar Kurulunun

önerileri do¤rultusunda haz›rlanan, sempozyuma do¤ru
gerçeklefltirilmesi planlanan etkinliklerin
de¤erlendirildi¤i ve sempozyum taslak program›
konular›n›n görüflüldü¤ü toplant›ya fiubemizden
H. Ülkü ÖZER ve Doç. Dr. ‹smail fiAH‹N kat›lm›flt›r.

TMMOB II. ‹STANBUL KENT SEMPOZYUMU DANIfiMANLAR KURULU TOPLANTISI
26 A¤ustos 2009

Üyelerimize Duyuru:

•Proje Üretim Sürelerinin

Belirlenmesi Cetveli

Oda yönetim kurulumuzun
16 A¤ustos 2009 tarihli
toplant›s›nda “Proje Üretim
Sürelerinin Belirlenmesi
Cetveli” yürürlü¤e girmifltir.
Ayr›nt›l› bilgi:
www.imoistanbul.org.tr

•Kamulaflt›rma Yönergesi

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri
Odas› Kamulaflt›rma
Davalar›nda Bilirkiflilik
Yapacak ‹nflaat
Mühendislerinin
Çal›flmalar›n›n ‹zlenmesi,
Sicillerinin Tutulmas› ve
Atama ‹lkeleri Yönergesi için:
www.imoistanbul.org.tr

ÇEfi‹TL‹ ETK‹NL‹KLER

• “Uluslararas› Kat›l›ml› Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Gelece¤e

Güvenle Devredilmesi Sempozyumu” 15-16-17 Ekim 2009
Düzenleyen: TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› Ankara fiubesi
Bilgi: http://www.imoankara.org.tr
• “5. Yap› ‹flletmesi / Yap›m Yönetimi Kongresi” 22-23 Ekim 2009
Düzenleyen: ‹MO Eskiflehir fiubesi
Bilgi: (0222) 229 28 00 e-posta: imoeskisehir@imo.org.tr
• “1. ‹nflaat Mühendisli¤i E¤itimi Sempozyumu” 6-7 Kas›m 2009
Düzenleyen: ‹MO Antalya fiubesi Bilgi: http://www.imoantalya.org.tr
• “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sempozyumu“ 13-14 Kas›m 2009 Sakarya
Düzenleyen: TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› Sakarya fiubesi
Bilgi: http://www.imosakarya.org.tr
• “5. Ulusal K›rmatafl Sempozyumu” Agrega (Beton, Asfalt), Çimento
Hammaddeleri Madencili¤i Aral›k 2009 / ‹stanbul
Düzenleyen: Maden Müh. Odas› ‹st. fib. Bilgi: (0212) 356 74 10
• “3. Geoteknik Sempozyumu” 3-4 Aral›k 2009 Çukurova Üniversitesi/Adana
Düzenleyen: TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› Adana fiubesi
Bilgi: http://www.imoadana.org.tr
• “Çelik Yap›lar: Kültür & Sürdürebilirlik 2010“ Uluslararas› Sempozyum
20-22 Eylül 2010  Ayr›nt›l› bilgi: http://www.sscs2010.com
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Do¤umDo¤um
74372 sicil numaral› üyemiz fienay ATABAY ve efli 39384 sicil

numaral› üyemiz ‹dris ATABAY’›n k›z› Nazl› 14 Temmuz 2009’da;

fiube çal›flanlar›m›zdan 58956 sicil numaral› üyemiz
Mete YILDIZ’›n o¤lu Yi¤it Efe 30 Temmuz 2009’da;

53351 sicil numaral› üyemiz Levent ÖZTEK‹N’in k›z› Ecrin 14 A¤ustos 2009’da;

67044 sicil numaral› üyemiz Habib Ali BALTACI’n›n o¤lu Ahmet Zahit
14 Temmuz 2009’da dünyaya geldi.

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

NikâhNikâh
15860 sicil numaral› üyemiz Ali ULAfi’›n k›z› Özlem ULAfi, Orkun TUNCAY ile 20 Haziran 2009’da;

72517 sicil numaral› üyemiz Mustafa TEK, Betül OLGUNÖZ ile 1 A¤ustos 2009’da;

fiube Yönetim Kurulu üyemiz Cemal ‹NAN’›n o¤lu Yetkin ‹NAN, fianda ÖZKAN ile
3 Temmuz 2009’da ve k›z› P›nar ‹NAN, Eser GÜNEYSEL ile 1 A¤ustos 2009’da;

64627 sicil numaral› üyemiz Mahir BATU, Türkan TÜRKAN ile 30 Haziran 2009’da;

65084 sicil numaral› üyemiz Kenan AYDIN, Hanife ELB‹R ile 12 Temmuz 2009’da;

K›rklareli Temsilcilik çal›flanlar›m›zdan Mevlüt AKÇAKAYA, Sevil KURUBAfi ile 25 Temmuz 2009’da evlendi.

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak mutluluklar diliyoruz.

VEFAT
24300 sicil numaral› üyemiz Gazi BEfi‹RO⁄LU 9 Temmuz 2009’da;

43666 sicil numaral› üyemiz V. Selda GÜZELMANSUR 24 A¤ustos 2009’da; 27471 sicil numaral› üyemiz Sabahattin YAVUZ

31 Temmuz 2009’da; 70643 sicil numaral› üyemiz Hüseyin IfiIK’›n annesi fiahsenem Han›m vefat etmifltir.

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak tüm yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.

Y›ld›z Teknik Üniversitesi ‹nflaat
Mühendisli¤i Bölümü Yap› ‹flletmesi
Anabilim Dal›’nda ö¤retim üyeli¤ini

sürdüren fienay ATABAY
Yard›mc› Doçent ünvan›n› alm›flt›r.

‹MO ‹stanbul fiubesi olarak tebrik ediyor,
baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

TebrikTebrik
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MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹ BAfiLIYOR

•fiubemizde, Bak›rköy ve Kad›köy Temsilciliklerimizde gerçekleflecek
olan seminerler hakk›nda detayl› bilgi için: www.imoistanbul.org.tr

•Yap› Denetçileri E¤itimi ve S›nav›na kat›lan üyelerimiz kat›l›m
belgelerini fiubemizden alabilirler. Bilgi: ‹MO ‹stanbul fiubesi

duyuru...

Üyelerimize Duyuru: Fenni Mesullük Hizmet Sözleflmesi

Oda Yönetim Kurulumuzun 16 A¤ustos 2009 tarihli toplant›s›nda al›nan karar gere¤ince “Fenni Mesullük Hizmet
Sözleflmesi” yürürlü¤e girmifltir.
fiube ve temsilciliklerimizde düzenlenen “Teknik Uygulama Sorumlulu¤u (TUS) Belgesi” ad›n›n “Fenni Mesullük Sicil
Durum Belgesi” olarak de¤ifltirilmesi, flube ve temsilciliklerimiz taraf›ndan sicil durum belgesinin düzenlenebilmesi için
de, üyemizin yap› sahibi ile imzalad›¤› “Fenni Mesullük Hizmet Sözleflmesi”nin ›slak imzal› örne¤inin fiubemize veya
temsilciliklerimize ibraz› zorunlu k›l›nm›flt›r. Ayr›nt›l› bilgi: www.imoistanbul.org.tr


