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fiubemiz ve ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi
iflbirli¤i ile 21 Ekim2009 tarihinde
‹TÜ Süleyman Demirel Kültür
Merkezi’nde, Prof. Dr. Nahit
KUMBASAR onuruna “Betonarme
Yap›lar” konulu bir seminer
gerçeklefltirildi.

Seminer, ‹TÜ Rektörü Prof. Dr.
Muhammed fiAH‹N’in aç›fl
konuflmas›yla bafllad›. fiAH‹N, Prof.
Dr. Nahit KUMBASAR’›n k›sa
özgeçmifline de¤indi¤i
konuflmas›nda “Prof. Dr. Nahit

KUMBASAR’› yapt›¤› görevlerde,
bulundu¤u fakülteye ve
üniversitemize araflt›rma ve ö¤retim
konusundaki katk›lar› yan›nda,
üniversite yönetimine verdi¤i
katk›lar› ile hat›rl›yoruz. Onun ‹nflaat
Fakültesi’nin Betonarme Çal›flma
Grubu arkadafllar› taraf›ndan bu tür
bir bilimsel toplant›da hat›rlanmas›
sevinç vericidir. Emekli ö¤retim
üyelerini yan›m›zda hissetmek ve
onlar›n deneyimlerini genç ö¤retim
üyelerine aktard›¤›n› görmek
yöneticiler için her zaman bir sevinç
kayna¤›d›r. Bunun yan›nda
toplumumuzda unutulma¤a yüz
tutmufl olan ‘k›ymet bilmek’ ve
‘vefa’ gibi duygular›n› bu toplant›da
görmekten ayn› flekilde memnun
oldu¤umu söylemek istiyorum.
Üniversitemizin ö¤retim, araflt›rma
ve uygulamada yapaca¤› ilerlemede
geçmiflteki deneyimlerimizin iyi bir
flekilde de¤erlendirilmesi
önemlidir.” dedi.

“Kiflilerin de¤erini kaybetmeden
bilmek ve onlara olan sayg› ve
sevgimizi göstermek gerekir”
diyerek konuflmas›na bafllayan

‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Gaye ONURSAL DENL‹, “‹dari
görevleriyle de üniversitemize çok
büyük katk›lar› olan hocam›z›n,
kendisinde bulunan pek çok güzel
özelli¤i yetifltirdi¤i ö¤rencilerine de
aktarm›fl olmas›ndan dolay›
gerçekten çok flansl›y›z. Ne mutlu
bize ki, hocam›z›n fakültemize
verdi¤i bilimsel destek hala devam
etmektedir. Depremin gündemi
oluflturdu¤u, inflaat kalitesinin ve
sektördeki bilimsel çal›flmalar›n
öneminin anlafl›ld›¤› son on y›l›
düflündü¤ümüzde bu toplant›lar›n
da de¤eri daha iyi ortaya
ç›kmaktad›r.” dedi.

“Bugün bildiklerimiz, dünden
bugüne getirdiklerimizin bir
toplam›d›r” diyen fiube Baflkan›m›z
Cemal GÖKÇE konuflmas›n› flöyle
sürdürdü: “‹stanbul Teknik
Üniversitesi, var olan mühendislikle
ilgili bilgileri her dönem en üst
düzeyde ö¤reten ve binlerce
mühendisin yetiflmesini sa¤layan
önemli bir kurumdur. Günümüz
dünyas›nda bilgi üretim h›z› giderek
artmaktad›r. Bu kapsamda bilginin
depolanmas›, nakledilmesi ve
kopyalanmas› da son derece h›zl›
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olmaktad›r. Bu nedenle al›nan
diplomalar mühendislik yapmak
için yeterli olmamakta, hayat boyu
ö¤renmeye önemli ölçüde ihtiyaç
duyulmaktad›r.
Aç›kt›r ki, toplumsal yaflam›m›z
içerisinde ö¤retenlere
(ö¤retmenlere) duyulan ilgide her
zaman önemli bir konu olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu
kapsamda ‹stanbul Teknik
Üniversitesi hocalar›ndan Prof. Dr.
Nahit KUMBASAR hocam›z da, bir
ö¤retici ve e¤itici olarak
mühendislik tarihindeki önemli

yerini alm›flt›r. Ö¤retenlere ve emek
verenlere karfl› bir sayg›n›n gere¤i
olarak, ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Betonarme Yap›lar Çal›flma
Grubu’yla birlikte, Prof. Dr. Nahit
KUMBASAR için bir teflekkür günü
düzenlemifl olmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. Mühendis
olmam›zda önemli ölçüde katk›s›
olan ve bilgilerini her zaman bizimle
paylaflan Prof. Dr. Nahit
KUMBASAR hocam›za, mühendislik
dünyas›na yapm›fl oldu¤u katk›lar
nedeniyle çok teflekkür ediyoruz.
Prof. Dr. Nahit KUMBASAR

hocam›za, uzun ve sa¤l›kl› bir
yaflam diliyoruz.”

Prof. Dr. Zekai CELEP’in “‹TÜ
‹nflaat Fakültesi’nde Betonarme
Yap›lar E¤itimi” bafll›kl› sunumuyla
devam eden seminerde CELEP,
‹TÜ’nün tarihçesine de¤indi ve
‹TÜ’nün betonarme kürsüsünde
çal›flan hocalara iliflkin bilgiler
aktard›.

Prof. Dr. Nahit KUMBASAR’›n
hayat hikayesini Prof. ‹smet AKA
sundu.
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Prof. Dr. Nahit KUMBASAR’›n
konuflmas›ndan sonra Nahit
KUMBASAR’a plaket takdim edildi.

Seminerde yer alan sunumlar ve
konuflmac›lar flöyle: “Türk Deprem
Yönetmeli¤inin geliflimi ve 2007
yönetmeli¤indeki yenilikler - Prof.Dr.
Erkan ÖZER”, “Çok katl› yap›larda
afl›r› burulma düzensizli¤i - Prof.
Dr. Günay ÖZMEN”, “Betonarme
sistemlerde burulma - Davran›fl,
deneysel bulgular ve öneriler - Prof.
Dr. U¤ur ERSOY”, “Burj Dubai
gökdeleni üzerine - Prof. Dr. Fikret
KESK‹NEL”, “Yüksek binalar›n
deprem tasar›m›nda yeni
yaklafl›mlar - Prof. Dr. Nuray
AYDINO⁄LU”, “Palau Köprüsü’nün
çöküfl nedenleri - Prof. Dr. S›dd›k

fiENER”, “Dolgu duvarl› betonarme
çerçevelerin güçlendirilmesinde
farkl› lifli polimer uygulamalar› -
Prof. Dr. Oral BÜYÜKÖZTÜRK, Y.
Doç. Dr. Ercan YÜKSEL, Y. Müh.
Hasan ÖZKAYNAK”, “Betonarme
yap›larda flekil de¤ifltirme¤e dayal›
tasar›m ve de¤erlendirme - Prof.
Dr. Zekai CELEP, Yrd. Doç. Dr.
Mustafa GENÇO⁄LU”, “Öngerilmeli
silindirik haznelerin tasar›m› -
Prof.Dr. Metin AYDO⁄AN, Doç.Dr.
Necmettin GÜNDÜZ, Doç. Dr.
Kutlu DARILMAZ”, “Sonlu eleman
yöntemi ile kabuk çözümünde kal›n-
kal›n say›labilecek kabuklar aras›
geçifl - Prof. Dr. Tülay AKSU
ÖZKUL, Yrd. Doç. Dr. Nail KARA”,
“Lifli polimer sarg›l› betonun tekrarl›
yük ve yerde¤ifltirmeler alt›nda

davran›fl› - Doç. Dr. Alper ‹LK‹, Y.
Müh. Cem DEM‹R, Y. Müh. Kayhan
KOLCU, Y. Müh. Mustafa
AKBABA”, “Betonarme yüksek
binalar›n tasar›m›nda zaman tan›m
alan›nda hesap - Prof. Dr. Kadir
GÜLER, Y. Müh. M. Gökhan
GÜLER, Prof. Dr. Melike ALTAN”,
“Betonarme bir binada dolgu duvar
katk›s›n›n benzetilmifl deprem
toplumu etkisinde DBYBHY-07'ye
göre zaman tan›m alaninda
irdelenmesi - Prof. Dr. Zeki
HASGÜR, Y. Doç. Dr. Beyza
TAfiKIN, Y. Müh. Ülgen Mert
TU⁄SAL”, “Öngerilmeli kompozit
kesitler - Prof. Dr ‹lhan EREN, Doç.
Dr. Turgut ÖZTÜRK”. Seminer Prof.
Dr. Zekai CELEP’in kapan›fl
konuflmas›yla son buldu.
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Prof. Dr. Nahit KUMBASAR, 1934’te Bayburt’ta do¤du.
‹lk ve orta ö¤renimini Bayburt’ta tamamlad›. Daha sonra
Haydarpafla Lisesi’ni 1953 de bitirerek ‹TÜ ‹nflaat
Fakültesi’ne girdi. ‹nflaat Fakültesi’nden 1958 y›l›nda
Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. Ayn› y›l ‹nflaat
Fakültesi’nin Betonarme ve Yüksek Mukavemet
Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. 1962 y›l›nda doktora
çal›flmas›n› tamamlayarak Dr. Müh. ünvan›n› ald›.
1965-1967 y›llar› aras›nda ABD’de University of
Colorado’da araflt›rma yapt› ve misafir ö¤retim üyesi
olarak çal›flt›. 1968 y›l›nda doçent unvan›n› alarak
1969 da Betonarme ve Yüksek Mukavemet Kürsüsü’nde
doçent kadrosuna atand›. Daha sonra Mühendislik-
Mimarl›k Fakültesi Betonarme-Ahflap ve Çelik Yap›lar
Kürsüsü doçent kadrosuna 1973 y›l›nda naklen geçti
ve 1974 y›l›nda ayn› kürsüde profesör oldu.
1975-1977 y›llar› aras›nda, s›ras›yla, Mühendislik-Mimarl›k
Fakültesi dekan yard›mc›l›¤›, üniversitemizde Rektör
Yard›mc›l›¤› ve 1977-1980 aras›nda üniversitemizde
Rektör görevinde bulundu. 2000 y›l›nda emekliye ayr›ld›.
Emeklilikten sonra ‹nflaat Fakültesi’ndeki arkadafllar› ile
çal›flmalar›na devam etti ve günümüzde de onlarla
görüflme¤e araflt›rma ve uygulama projelerinin çözümünde
katk› verme¤e devam etmektedir.
Betonarme yap›lar, plak ve kabuk teorisi ve deprem
mühendisli¤i konular›nda yay›nlar› bulunan Prof. Dr. Nahit
KUMBASAR’›n bir o¤lu, bir k›z› ve bir torunu vard›r.

Prof. Dr. Nahit KUMBASAR


